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KAUNOS-KBİD 07
KAZI-KONSERVASYON-RESTORASYON-ONARIMARKEOLOJİK PARK ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİK
Cengiz IŞIK*
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitem Başkent Üniversitesi adına
başkanlığım altında yürütülen Kaunos örenindeki 2007 yılı çalışmaları, bu
kazı döneminde de hazırlanan program gereği aşağıdaki farklı alanlarda
gerçekleştirilmiştir:
KAZILAR
Kazılarımız üç ayrı alanda devam etmiştir: Tiyatro-Çeşme Binası; Kubbeli
Kilise-Kuzey Şapel ve Doğu-Batı Arteri.
Tiyatro-Çeşme Binası (Resim: 1): Bilindiği üzere Tiyatro çevre duvarının en
çok zarar gördüğü bölüm, kuzey ve doğu yöndeki tonozlu girişler arasında
kalmaktadır. Kuşku yoktur ki, bunun da nedeni, yalnızca batı duvarının
kalıntısı görünen bir Çeşme Binası’dır. Hem bu noktadaki yıkılmış çevre
duvarının restorasyon projesinin hazırlanması hem de Çeşme Binası’nın
ortaya çıkarılması amacı ile burada kazılara başlanmıştır. Kazılarımız daha
henüz tamamlanamamıştır. Bunun da nedeni, çevre duvarı arka dolgusunun
kayma tehlikesi arz etmesidir. Ancak açılabileceği kadar bir alan açılmıştır.
Ortaya çıkarılan bu küçük alanın sunduğu arkeolojik veriler bile bizleri belli
bir sonuca ulaştırabilmiştir: Başlangıçtaki beklentimizin aksine, yukarı terasın
insan trafiğine de hizmet veren, 10.25x5.70 metre boyutlarında bir Anıtsal
Çeşme Binası inşa edilmiştir burada. Yapımında lila renkli mermer blokların
ve sütunların kullanıldığı yapı, her iki ante arasında yer alan iki sütunuyla
in antis olarak planlanmıştır ve Tiyatro çevre duvarının içine bir niş gibi
sokulmuştur. Ve çevre duvarı, bu binanın üzerini üç büyük kemerle geçip
devam etmektedir.

*

Cengiz IŞIK, Başkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Eskişehir Yolu-Ankara/TÜRKİYE.
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Tuzla (Resim: 2a-b): Tesisin tasarımına, inşa malzemesi ve tekniği ile
tuz üretiminin yöntemine yönelik araştırmalarımız, artık belli bir noktaya
ulaşmıştır: Bugün kesin olarak biliyoruz ki, tesis doğu-batı yönünde uzanan
35x50 metre ölçülerindeki yaklaşık dikdörtgen bir kumul alanı üzerine
kurulmuştur. Bu alan, kanalların ayırdığı parsellere bölünmüştür: Ortada
3 tam ve dar yanlarda 1/2 parsel. Parsel ölçüleri 9.80x28.50 ilâ 9.90x31.50
metre arasında değişmektedir. Bu farklılık, derinlikleri 0.40 metre civarında
olan kanalların zamanındaki sahil şeridine göre olan uzunluğundan
kaynaklanmaktadır. Ortada bulunan 3 adet büyük parselin her birinin içine
yan yana ikişer tava olmak üzere, kanallara paralel 6 sıra hâlinde toplam 12
tava yerleştirilmiştir; yanlardaki yarım parsellerin her birinde ise, tek sıra 6
tava vardır. Böylece tesis içindeki toplam tava sayısı 48’dir. Tavaların çapı
ortalama 4.30; derinlikleri ise 0.18 metre ölçülmektedir. Artık kesin olarak
saptanmıştır ki, ne tavalarla kanallar ne de tavalar arasında hiçbir bağlantı
yoktur. Her biri kendi içinde bağımsız olarak tasarlanmışlardır. İnşasında
kullanılan malzeme ise, hemen arkasındaki kayalıktan koparılan yumruk
büyüklüğünde irili-ufaklı parçalardır. Bunlar için bağlayıcı eleman kireç
harçtır. Ayrıca tavaların iç yüzleri geçirgen olmayan bir harç ile sıvanmıştır.
Buharlaşma ile tavalardan tuz elde edilmesi için her türlü önkoşul bu alanda
vardır: Isı vardır; rüzgâr vardır ve kuvvetli bir tribulans vardır. Nitekim elde
ettik de.
Kubbeli Kilise-Şapel (Resim: 3): Bu yılın kazı çalışmalarının bir başka programı,
Palaestra Terası üzerindeki 6. yüzyıla ait Kilise’nin hemen kuzey duvarına
bitişik inşa edilmiş olan Şapel’in (Mescit) kazılması ve araştırılmasıydı.
Bundaki bir başka amacımız da, Kilise’nin bu kuzey bölümünü “Arkeolojik
Park” programımız çerçevesinde düzenlemekti. Yüzyılların dolgu toprağı ve
molozuyla tamamen örtülmüş olan Şapel, bugün temizlenerek gün yüzüne
çıkarılmıştır. 5.31x4.91 metre ölçülerinde yaklaşık kare planlı olan apsisli bu
küçük kutsal yapı, doğu-batı yönündedir. ± 1.00 ila 0.40 metre yüksekliğine
kadar korunmuş olan duvarlarının inşasında tamamıyla spolyen kum taşı
ve az da olsa mermer bloklar kullanılmıştır; tabanı ise mermer bloklarla
kaplanmıştır. Duvarların iç yüzleri zamanında farklı konularda duvar
resimleriyle kaplanmış olan bu bina, fonksiyonunu yitirdikten sonra artık bir
Martyrium (Türbe) olarak kullanılmıştır. Çünkü giriş kısmı kapatılmış ve içine
üç aziz naaşı defnedilmiştir.
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Doğu-Batı Arteri (Resim: 4): Kentin doğu mezarlığını batı sur kapısına
bağlayan kaldırım taşı döşeli Ana Cadde, yalnızca Palaestra Terası
üzerinde açığa çıkarılmıştır. Cadde’nin geçen yıl restore ettiğimiz Anıtsal
Kapı’dan sonraki bölümünün kazılması, bu mevsimin programı içindeydi.
Amacımız, bu taş döşemeli ana arteri aşağıya, Liman Agorası’na bağlamak
ve ziyaretçileri aynı zamanda kutsal olan bu cadde üzerinde yürütmektir. Bu
amaca ulaşılmıştır. Cadde aşağıdan gelen açılmış bölümü ile birleştirilmiştir;
Anıtsal Kapı’nın önünde yapılan düzenleme ile de bu gezi güzergâhı hizmete
sunulmuştur.

Konservasyon (5a-b): Kazılarımızın bir diğer olmazsa olmaz görevi de,
çıkan her türden malzemenin korunmasına yönelik yapılan uygulamadır:
konservasyon. Bu yıl özellikle iki malzeme üzerinde yoğunlaşılmıştır:
Glykinna Anıtı’nın iri mermer blokları ile Şapel’in freskolu kum taşı blokları.
Anıtın zaman içerisinde tahribat gören çok iri blokları yerlerinden alınarak
kum havuzu içinde konserve edilmişlerdir: Parçaları ayrılmış; yanak
yüzeyler temizlenmiş; temizlenen parçalar epoksi ile yapıştırılmış; yapışan
parçalar fiber çubuklarla dübellenmiştir. Şapelin kum taşı duvar bloklarının
iç yüzleri panolar hâlinde duvar resimleriyle bezelidir. Zamanla yüzeyleri
kireç kaplanmış, mantarlaşmış ve korozyona uğramış bu blokların her
birinin yüzeyi konserve edilmiştir: Yüzeydeki toprak tabaka temizlenmiş;
dökülecek kenarlar kireç harçla doldurulmuş; kavlamış yüzeylerin arkasına
reçine akıtılarak sabitleştirilmiş; freskolu yüzeyler yumuşatılarak su buharı
ile temizlenmiş; son aşamada ise akrilik reçine ile yüzey güçlendirilmiştir.

Restorasyon (Resim: 6): Bu yılki restorasyon programımızın hedefi, “Villa”
olarak isim verdiğimiz binanın anıtsal girişini yeniden ayağa kaldırmaktı.
Daha 1980’li yılların başlarında açığa çıkarılan bu kapıya ait mimarî malzeme,
hemen önünden geçen döşemeli caddenin üzerine yıkılmıştı ve geçen kazı
mevsimine kadar da in situ kalmıştı. Anıtsal kapının, tambur gibi, sütun gibi
ve başlık gibi mimarî parçalarının her biri önce konserve edilmiş ve sonrasında
da epoksi ve fiber dübeller yardımıyla kendi yerlerine konulmuştur. Eksik
olan başlık, orijinal başlıktan alınan kalıp yardımıyla yeniden dökülmüştür.
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ARKEOLOJİK PARK ÇALIŞMALARI
Öreni gelecek kuşaklara taşımak adına üstlendiğimiz bir başka görev de,
kent dokusunu sadece arkeolojik açıdan değil, flora ve faunası ile korumaktır.
Bu bağlamda her yıl farklı programın bir başka aşaması gerçekleşmektedir. Bu
yıl, Tiyatro Binası’nın hemen altındaki asırlık çitlembik ağaçlarının bakımları
yapılmıştır; gövdelerinin altına yapılan oturma grubu ile de ziyaretçilere
“soluklanma” noktası hazırlanmıştır. Ayrıca ağaçların etrafı düzenlenmiş;
hemen

kuzeyindeki

binanın

içi

temizlenerek

girişleri

parmaklıkla

kapatılmıştır. Ve bu noktadan Tiyatro’ya kadar olan güzergâh düzenlenmiştir.
Ayrıca Tiyatro’nun bozuk oturma bloklarının yerine fırınlanmış ahşap
dilmelerden oturma sıraları konulmuştur. Bunun dışında Palaestra Kapısı’nın
doğu yönüne, aşağı seviyede devam eden döşemli caddeye inen yine aynı
ahşap malzemeden kademeli basamaklar monte edilmiştir. Bu bağlamda
gerçekleştirdiğimiz son çalışma ise, bilgilendirme levhalarının araziye uygun
bir tasarım uygulamasıyla değiştirilmesidir.

Rölöve: Bu program çerçevesinde üç yapının rölövesi çıkarılmıştır: Tiyatro,
Kubbeli Kilise ve Glykinna Anıtı. Ayrıca kullanılabilir restorasyonuna uygun
olarak da Kubbeli Kilise’nin restorasyon planları yapılmıştır.

Performans (Resim: 7): Bilindiği üzere 2007 yılı Mevlâna Celâleddîn-i
Rumî’nin 800. doğum yılıdır ve bu yıl UNESCO tarafından “Dünya Mevlânâ
Yılı” ilân edilmiştir. Bu bağlamda Başkent Üniversitesi olarak bizler de
“hoşgörü ve sevgi güneşimiz” Mevlânâ’mızı anmak ve O’nun buram buram
insanlık kokan felsefesini gönüllere aktarmak istedik. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Başkent Üniversitemizin ortak ürünü olan bu
etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun performansı ile 02 Eylül 2007
akşamı Kaunos Tiyatrosu’nda büyük bir “coşku” içinde gerçekleştirilmiştir.
Üzerine mistik bir atmosferin çöreklendiği Tiyatromuzun oturma sıraları
üzerindeki yaklaşık 4000 seyirci ile sınırlı kalmamıştır bu coşku. Bu coşku,
üniversitemizin yayın organı olan “Kanal B” aracılığı ile de, aynı akşam ve de
canlı olarak tüm ülke geneline ılık ılık aktarılmıştır.
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Resim: 2b

Resim: 3
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Resim: 4
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Resim: 5a

Resim: 5b
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Resim: 6
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Resim: 7

THE 2007 EXCAVATION CAMPAIGN AT IASOS
(TURKEY)
Fede BERTI*
The works were started on August 7 and concluded on October 7. The
team consisted of Francesco Argenio, Daniela Baldoni, Devrim Bekret,
Fulvia Bianchi, Matthias Bruno, Valentina Cabiale, Michele Cornieti, Roberta
Fabiani, Moreno Fiorini, Giorgio Forni, Mauro Giannini, Flavia Giberti, Olivier
Henry, Carla Lanfranchi, Gianfranco Maddoli, Marco Menichini, Nicolò
Masturzo, Maurizio Molinari, Massimo Nafissi, Laura Ruffoni, Michelangelo
Tiefenthaler, Alessandro Viscogliosi.
Mehmet Can Çakar, student at the Architecture Faculty of the University
of İzmir, joined the team as a volunteer intern.
Governative Commissioner was Halil Coşar (Historian from the Ordu
Museum) to whom we are extremely grateful for the friendly and careful
participation to our activities and the assistance provided whenever we
needed it.
Also invaluable help was provided to the Mission by the director and
the staff of the Archaeological Museum of Milas who greatly facilitated the
research of those who needed to have access to the materials.
And we gratefully acknowledge, of course, the Ministry General Directorate
for the continued trust and confidence they have placed in us.
In 2007 excavations were undertaken along the agora’s western stoa, in the
northeastern corner of the portico edging the so-called area of Artemis Astias,
in the fortress of the acropolis.

The Western Stoa of the Agora
The excavation focused on room B, where in 2005 an olive tree had been
left in situ, as well ason the area stretching to the point where the stoa and
*

Fede BERTI, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre 112, 44100 Ferrara/İTALYA.

11

the rooms behind it are intersected by the Isthmus fortress which during the
Byzantine period encroached upon the north western area of the square.
Leaving aside the structural features of the two rooms (B 1 and B 2) into
which room B is subdivided, I would like to underline the most important
achievement of the excavation, that is the possibility to establish a chronology
for the fire that caused their abandonment: on the B2 floor level a small hoard
of fifteen coins dated to the third century has been found, and the most recent
among them dates to the reign of Gallienus (253-268). Both fire traces and
coins evidence strongly suggest that the disorders that went with and followed
the Gothic invasion of ca. 265 A.D. affected also Iasos, a circumstance not
mentioned by historical sources but that possibly led to the hiding of the 2997
silver antoniniani hoard which was even found in the agora, not far from the
current excavation area.
The latter includes, as the most recent items, coins of Valerian, Salonina
and the young Gallienus and it was buried beneath the floor of a room where
a fire had developed.
As far as B2 is concerned, it apparently had the function of storage room
for material destined to be sold or reused, as attested by hundreds of marble
wall and pavement slabs still tidily stacked against its walls. It yielded also
fragments of small marble sculptures, a bronze hand belonging to a large
size statue as well as further artifacts, a corn quern complete with both parts
(catillus and meta) and some interesting sherds from a mould-made vase.
The team expanded a further trench toward the north, where the stoa
intersected the city walls dated to the fourth century B.C. According to the
most accredited hypothesis the walls opened toward the land with two
entrances that, provided with towers, protected the access to the town. In
between, thus, there was a large trapezoidal courtyard, open to the sky, that
received a pavement in the course of time. In the centre of this area a small
apsidal building dated to the imperial period is currently visible.
There is no evidence of drainage or water-supply systems that can
corroborate the hypothesis of a basin within the apse’s niche. From the upper
layers (thus not necessarily connected to the original function of the structure)
a parallelepiped marble altar comes, dedicated to Herakles by L. Cornelius
Pollio. This is an intriguing piece of evidence, both as far as the presence of
Italics at Iasos and as it testify to the cult of this god, until now considered of
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less importance than others well-attested cults (the inscription mentions also
the refurbishment of a temple dedicated to Herakels).
These recent discoveries confirm the complex arrangement of this area of
the agora both under the monumental and the functional point of view.
As above mentioned, the Isthmus fortress, built to control the land,
encroached upon part of the agora of the Imperial period.
The 2007 excavation stopped where the northern wall of the dipylon
bends toward the west. Thus, together with some of the rooms behind the
agora, so far we have exposed the foundations of the city walls dated to the
fourth century B.C., built of huge roughly worked cushion-shaped blocks, a
sort of rectangular building projecting from them, south –oriented, (whose
counterpart must have stood along the front wing of the dipylon), the small
tower encroached upon it, constructed with a different building technique ( in
between the blocks there are fills of mortar and small flagstones) and, on top,
the walls of the fortress. A continuation of the excavation is expected to result
in a lot of evidence as well as future test soundings in key areas will hopefully
enable us to retrieve materials dated before the second century A.D.
Moreover, we wonder why any evidence of columns, entablatures
or capitals, that is of those architectural and finishing features usually
characterizing a stoa has not been found yet.
Do this suggest that the western side of the Roman stoa was not completed
due to an earthquake?
At the current state of the research this escapes us, as well as a number of
other questions remains unanswered.
The finds, and mostly the coins, attest a dense occupation of the area until
the fourth century A.D., a gap and re-occupation phases during the ninthtenth centuries.

The So Called Area of Artemis Astias
Here the excavation, limited to the northeastern corner of the large square
neighboring the agora, was aimed to ascertain the presence of a presumed Ushaped portico developed on a three sided, -instead of fourth- layout.
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Actually, a continuous portico had existed and we exposed its beaten earth
floor: apparently a unusual feature considering the importance of this sector
of the town where even a Ionic dystile temple in antis, dated from the fourth
century B.C., stood at the centre of it. Judging by the assemblage abbreviations,
Doric columns and capitals seems to have been reused in the stoai.
A column, partly mallet-smashed with the use of wedges to obtain building
materials or lime attests the systematic quarrying of buildings during the late
period. Significant is also the retrieval of fragments of statues (a head, a foot)
and of a votive inscription of the Imperial period carved on the right corner of
a banded lintel apparently belonging to a window.
The Acropolis Castrum
The excavation has been carried out following the guidelines of the
previously undertaken research on the fortification and came after a year
from the photogrammetric recording.
The castrum layout shows a trapezoidal perimeter enclosing an area of
about 10.000 square meters.It is provided with towers of irregular plan (but
mostly semi-circular and square in shape) lying at about 13-17 mt from each
other along the most exposed side. There is a reservoir in the inner area
and, contrary to what previously assumed, a row of buildings was found
standing against the curtain wall, provided with double-sloping roofs whose
longitudinal beams pierced the walls.
Opened in the western side of the curtain wall the main gateway is flanked
by two rectangular towers. Exposed from a huge amount of earth, the gateway
now shows its doorposts and the impost bedrock. To the left of the gateway
the first one of the inner rooms, together with the stair leading to the wallwalk and to the above tower, have been also partially exposed.
A detailed examination of the masonry, the putlog holes and their spacing,
the towers -apparently provided with superimposed rooms not accessible
from the grounds – as well as further analyses of structural features ensure us
a sound basis to approach the typological issues posed by such a fortress.
As far as the chronology is concerned, few recovered potsherds of
the eleven-twelve century A.D. provide us with information on some of
the occupation phases, even though it has to be stressed that most of the
“Byzantine” defenses remain still problematic.
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Continuation of the research will presumably enable us to clarify the
historical outline within which both this and the other late defenses of the
town are to be placed, and about which Piri Reis is one of the few sources.
Following his sailing directions to the coast stretching between Miletus
and Iasos one reached indeed:
“… a large ruined castle that they call Asin, within which a further castle
was built.
The latter, they say, was built by order of a sultan who lived not long
ago, and it is still well preserved. Facing these two castles there is an artificial
harbour, to the entrance of which the sultan Beyazid Han had erected a
bastion, still extant”.
Other research projects included:monumental as well as chamber tombs of
the middle and late Hellenistic period ( the chamber tomb lying along the
road to the village has been investigated).
The team carried out a survey of the extant buildings in the peninsula,
catalogued the “Iassense” marble blocks (about a hundred) retrieved from
excavations of Balık Pazarı and which are currently stacked in the Museum
courtyard, planned the restoration of an extra-urban shrine on Canacık Tepe
damaged by illegal excavations, studied the epigraphical texts, took care
of the materials and their documentation, undertook the digital recording
of finds and of the topographical surveys updated with the data achieved
through the most recent excavations.
The Conservation Activities
A few words on the ordinary and extraordinary conservation works.
To the former, dedicated to the excavations areas, the house of mosaics
and the Balık Pazarı, refurbishment works of the restoration lab were added
(walls, plasters, pavements and the electrical system): now provided with a
more effective system to collect materials, it received also new scaffolds.
We had to deal with the deterioration of the epigraphs on display in Balık
Pazarı, due to the orientation and the micro-climate of the northern side of the
museum, and in choosing the interventions played a decisive role the expertise
of Ahmet Gulec professor at Istanbul University’s Faculty of Conservation
who hopefully will join the team even this year.
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ILISU BARAJI - SALAT TEPE 2007 YILI KAZISI
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Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Yukarı Salat Beldesi sınırları içerisinde yer alan
Salat Tepe’de 2007 yılı kurtarma kazıları1, tepe üzerinde K-L 11-14 ve O-M 13
açmaları ile güney yamaçta F-I 12 açmalarında sürdürülmüştür. Orta Tunç
Çağı yapısının açma profillerinden izlenen duvarlarının ve avludan çevredeki
birimlere geçişi sağlayan giriş kapılarının açığa çıkması için, aşınmış, incelmiş
ve kısmen yıkılmış olan bazı açma araları kazılmıştır.
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TEPE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ALANLAR
L 14 Açması
L 14 açmasında önceki yıllarda üç yapı katı hâlinde belirlenen Ortaçağ
yapılarına ait kalıntıların mekân duvarlarının köşelerinde birer tandır
bulunduğu görülmektedir. Mekânların köşelerinde tandır bulunan Ortaçağ
yapıları Kavuşan Höyük’ün çağdaş tabakalarında da görülmektedir2. Bu
tabakaların altında açmanın kuzeydoğu bölümünde yanmış, delikli bir taban
ile doğusundaki taş dizilerinden oluşan mimarî kalıntılar Helenistik Döneme
tarihlenmektedir. Açmanın orta kesiminde, Ortaçağ siloları ile bozulmuş
olan, küçük çakıllarla döşeli bir taban, üzerinden toplanan Habur ve Nuzi
boyalılarına göre M.Ö. 16. yüzyıla3 tarihlenmiştir. Tabanın batı bölümünde
bir pise duvar, duvarın iki köşesinde de boynuzlu iki geyik kafatası açığa
çıkarılmıştır.
Bu tabanın kaldırılmasından sonra 2006 yılında bir Ortaçağ silosunun
profilinde belirlenen devrilmiş duvarların seviyesine kadar kazılmıştır (Resim:
1). Bu seviyede avluyu güneyden sınırlayan duvarın doğuya doğru devam
ettiği belirlenmiştir. Duvarın kuzey kesiminde belirlenen enkaz, bu duvarın
da L12-13 açmalarında olduğu gibi, kuzeye doğru devrildiğini, dolayısıyla
avlunun bu açmada doğuya doğru devam ettiğini göstermektedir. Açmanın
kuzeydoğu kesiminde belirlenen ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve
büyük olasılıkla avluyu doğudan sınırlayan bir duvarın da doğuya doğru
devrildiği anlaşılmıştır.
K 14 Açması ve K 13-14 ve K-L 14 Açma Arası
K 14 açmasının güney yarısında ve batı kesiminde 2006 yılında belirlenen
Geç Orta Tunç Çağı 1. tabakasına ait duvarların kuzeyindeki, tümüyle
mezarlar ve Ortaçağ, Helenistik ve Erken Demir Çağı çukurlarıyla bozulmuş
olan bölümü kazılmıştır. Açmanın batı kesiminde belirlenen Geç Orta Tunç
Çağı duvarının K-L 14 açma arasına rastlayan kesimdeki bölümünün açığa
çıkarılması amacıyla açma arası da kazılmıştır. Bu kesimde belirlenen tabanın
ait olduğu mekânın güney duvarını geçen yıl açığa çıkarılan ve açmanın
2

G. Kozbe, Kavuşan Höyük 2005 Yılı Kazısı. 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 586, Resim 1.

3

P. M. M. G. Akkermans ve G. M. Schwartz 2003. The Archaeology of Syria from Complex HunterGatherers to Early Urban Societies (ca. 16,000-300 BC), Cambridge World Archaeology, 309.
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ortasında doğu-batı yönünde uzanan kalın kerpiç duvar oluşturmaktadır.
Mekânın batı duvarı silolarla bozulmuştur ve kuzey duvarı K-L 14 açma
arasına rastlayan ve Ortaçağ çukurları ve bir tandır ile bozulmuş bir pise
duvardır. Mekânın doğu kesiminde taş çevrili bir alan bulunmaktadır.
Mekânın batı duvarı kaldırılarak Orta Tunç Çağı 2. tabaka duvarı açığa
çıkarılmıştır. Kuzey duvarı kaldırılarak bu alanın L 14 açmasına doğru
genişleyen bir mekâna sahip olduğu belirlenmiştir. Kazılan alanın batı
duvarı, L 12 açmasında geçen yıl açığa çıkarılan duvar gibi, doğuya doğru
yıkılmıştır. Yıkıntıların doğusunda saptanan yanmış ahşap parçaları ile bir
kuzu iskeletinin yanı sıra yangın enkazı arasında belirlenen, ancak büyük
bölümü Orta Tunç Çağı 1. tabaka duvarının altında kalan başka hayvan
kemiklerinin varlığı saptandı (Resim: 2). Bu bulgular, bu alanın ağıl olarak
kullanılmış olabileceğini; deprem ve buna bağlı yangın sırasında telef olan
hayvanlara ait iskeletler olabileceğini düşündürmektedir.
K 13-14 açma arası kaldırılarak girişi avlunun güneyindeki taş basamaklı
kapı ile sağlanan tandırlı mekânın tümü açılmıştır. Mekânın doğu yarısında
yer alan oval biçimli bir fırın, mekânın kuzey, doğu ve güney duvarlarına
bitişik olarak inşa edilmiştir. Ateşleme bölümü güney tarafında yer alan
fırının çevresi dikey yerleştirilmiş dörtgen kerpiçlerle çevrelenmiştir (Resim:
3). Bu fırın Keban Barajı dolum alanında, Erken Tunç Çağı sonlarına tarihlenen
tabakalarda açığa çıkarılan ve fırın odalarına entegre edilen kerpiç kaideli ve
kubbeli fırınlara benzemektedir4. Fırının tabanı üzerindeki enkazda bulunan
pişirme kabı, küresel gövdeli ve ağızdan üçgen tutamaklıdır.
M 13 Açması ve L-M 13 Açma Arası
M 13 açmasında geçen yıl belirlenen kırmızı kerpiç döşemenin güneyinde,
2005 yılında kazılan dokuma mekânının kuzey duvarına yapışık olarak
inşa edilmiş, çevresi kerpiçle örülmüş, 2 m. derinlikte bir tahıl ambarı açığa
çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu açmadaki yoğun Orta Çağ ve Erken Demir Çağı
çukurları, olası ambar sisteminin tümünün belirlenmesini güçleştirmektedir.
Döşemenin batısında dar bir duvar ile buna ait yassı taş döşemeli bir taban
belirlenmiştir. Bu taban Ortaçağ ve Erken Demir Çağına tarihlenen çukurlarla
4

H. Hauptmann 1979, Norşuntepe Kazıları, 1973. Keban 1973. Ankara, 47, Lev. 19:2, 21:3, 22:1;
1982, Norşuntepe Kazıları, 1974. Keban 1974-75. Ankara, 15, 17, Lev. 16:6, 28; U. Esin 1982,
Tepecik Kazısı, 1974. Keban 1974-75. Ankara, 77, Lev. 57:1-2.
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bozulmuştur. Bu çukurların bozduğu, oval bir taş duvarın çevrelediği ambar,
Orta Tunç Çağı malzemesi içermektedir. Açmanın batı yarısında, çukurlar ile
döşeme arasında kalan bölümde belirlenen bir sert toprak tabanın üzerinde
bulunan üç küçük kap, bir Habur boyalı çanağı (Resim: 5A), bir koyu
ağızlı portakal rengi çanak (Resim: 5B) ile kahverengi astarlı bir çanağa ait
parçalardan oluşmaktadır.
L-M 13 açma arasının doğu yarısı dokuma mekânının kazılması amacıyla
2005 yılında kaldırılmıştı. Batı yarısı da avluyu güneyden sınırlayan duvarın
açığa çıkarılması için bu yıl kaldırılmış ve bir Geç Demir Çağı çukurunun
bozduğu söveli bir kapı girişi belirlenmiştir. Buna göre avlunun güneyindeki
birimlere ulaşan taş basamaklı kapının karşısında da avlunun kuzeyindeki
birime ulaşan bir başka kapının bulunduğu belirlenmiştir.
O 13 Açması
O 13 açmasının kuzey yarısı, Orta Tunç yapı kompleksinin kuzey kenarının
araştırılması için, yapının diğer açmalardaki yüksekliğine kadar kazılmış,
yapının kuzey kenarına ait kerpiçler açığa çıkarılmıştır. Kazılan alanın
merkezinde bulunan Erken Demir Çağı çukurunda seramik, taş ağırlıklar ve
bir tunç fibula ele geçirilmiştir.
L 12-13 Çevresindeki Açma Araları
K-L 12 açma arasının, Orta Tunç Çağı yapı kompleksinin orta avlusuna
güneyden girişi sağlayan koridora rastlayan bölümünde kapıya ait söve taşı
ile kapı kanadını sabitleyen kerpiç destek bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim:
6). Kapı dolgusunda ele geçirilen bir silindir mühür, II. Suriye üslûbunda
kazınmıştır. K-L 13 açma arasında geçen yıl belirlenen kerpiç duvarlar ile
taş basamaklı giriş tümüyle açığa çıkarılmış, profilde gözükmeyen duvar
üst yapısına ait kerpiçlerin duvarın kuzeyindeki avluya devrilmesi sırasında
kırıldığı anlaşılmıştır (Resim: 7).
L 12-13 açma arası, avluyu kuzeyden çevreleyen tek katlı yapıların güney
duvarlarının belirlenmesi amacıyla kazılmıştır. Geçen yıl Ortaçağ ambar
çukurlarının gevşek toprak yapısı nedeniyle L 12 açmasının kuzey profilinin
yıkılmaması amacıyla bırakılan setin kazılması için L 12 kuzey açma duvarı
köydeki yıkılmış evlerden toplanan kerpiçlerle örülüp çamur harcı ile
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sıvanarak sağlamlaştırılmıştır. Bu alanda avluya güneyden girişi sağlayan
koridorlu girişin karşısında, avlunun kuzeyindeki yapı birimine geçişi
sağlayan söveli bir kapı açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). L11-12 açma arasının 5
m. çapındaki bir Erken Demir Çağı çukuruna rastlayan bölümü kaldırılarak
çukurun tümü açığa çıkarılmıştır.

GÜNEY YAMAÇTA ÇALIŞILAN ALANLAR
Tepenin güney yamacındaki tabakalaşmanın anlaşılması amacıyla önceki
yıllarında kazılan basamaklı açmanın F-I 12 basamaklarına beş yıl boyunca
erozyon ve yağmurun etkisiyle dolan, yaklaşık 1.5 m. yükseklikte bir katman
oluşturan akıntı toprak kaldırılmıştır. Erozyon nedeniyle düzensiz hâle gelen
açma profillerinin düzeltilmesi amacıyla basamaklı açma 3 m. genişlikte tekrar
düzenlenmiştir. Bu genişletme ve F-H 12 açmalarındaki derinleşme sırasında
Yakın Çağa ait mezarlar kazılmıştır. Bu mezarlar, tepenin güney eteğinde
önceki yıllarda saptanan düzenli mezarlığın bir parçası niteliğindedir.
Yaklaşık 1.5 m. derinlikte açılan mezar çukurları doğal etkenlerle tepeden
eteğe doğru akan 1-1.5 m. yükseklikte bir toprak tabakası ile örtülmüştür.
Bu açmalarda kazılan mimarî tabakalar spatula çekilerek, fırçalanarak ve
ıslatılarak belirlenmeye çalışılmış olup tümünde Ubeyd Dönemi malzemesi
ele geçirilmiştir5.

F 12 Açması
F 12 açmasının kuzey basamağında mezarların ve erozyonun etkileriyle
meydana gelen bozulmuş alanların arasında, kil duvarlarla inşa edilmiş bir
ızgara planlı yapının kuzey duvarı ile bu duvarın kuzeyine yaslandırılmış bir
sıvalı çukur açığa çıkarılmıştır. Yapının kuzey duvarı iki sıra kerpiçle örülmüş
olup 40-50 cm. genişliktedir. Ubeyd Çağına ait seramik toplanan bu yapının
güney kesimi tahribata uğramıştır (Resim: 8).

5

Bize mimarînin yorumlanması ve malzemenin değerlendirilmesinde görüşlerini aktararak
fikir veren Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan’a teşekkür ederiz.
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G 12 Açması
G 12 açmasının kuzey basamağında 2002 yılında açığa çıkarılmış olan,
Ubeyd Çağına ait kerpiç duvarlar ile küllü çukurun niteliğinin anlaşılabilmesi
için, kazı alanı güneye doğru genişletilmiştir. Bu basamağın kuzey kesiminde
doğu-batı doğrultusunda uzanan üç sıra kerpiçle örülmüş duvarın güney
kesiminde, sıvalı sandık biçimli çukurlar bulunmaktadır (Resim: 8). Genellikle
dörtgen biçimli, bazıları dairesel biçimli çukurların kenarları ince cidarlı dikey
kerpiçlerle görülmüş ve içleri kalın beyaz bir sıva ile kaplanmıştır. Çukurlar
birkaç kez sıvanarak kullanılmışlar, içlerinden çıkan sert küllü toprakta
tohuma rastlanmamıştır.
G 12 açmasının güney basamağında 2002 yılında açığa çıkarılan Ortaçağ
duvarının kaldırılmasından sonra, açmanın kuzey kenarında yaklaşık
doğu-batı doğrultusunda uzanan, üç sıra kerpiçle inşa edilmiş bir duvar
açığa çıkarılmıştır. Duvarın güneyinde, kuzey basamaktakiler gibi dörtgen
biçimli, kenarları sıvalı, sandık tipi çukurlar açığa çıkarılmıştır. Alandaki
kazı çalışmaları sırasında Ubeyd Çağına ait seramik parçaları toplanmış, bir
alanda ele geçirilen iki küresel çanak restore edilmiştir. Bu çanaklarla aynı
taban üzerinde bulunan boyalı bir Ubeyd çömleğine ait parçalar, H12 açması
kuzey basamağındakine benzer biçimde, Halaf - Ubeyd geçiş özellikleri
göstermektedir (Resim: 10C).
H 12 Açması
H 12 açmasının kuzey basamağında 2002 yılında açığa çıkarılan yapının
tabanı altından gelen yeni bir kerpiç yapının birkaç mekândan oluşan bölümü
açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Yapının büyük mekânının doğu profilinde
görülen, kil ve kül katmanlarından oluşan tabakalaşma, saz kaplı tabanlar
ve yakıntılar ile saz ve dallardan oluşan yıkılmış çatılara ait olmalıdır. Bu
katmanlaşma, yapının en az üç kez yıkıldığını ve yapının aynı duvarların
üzerine yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Bu mekândan toplanan
seramik arasında Coba kâseleri ile boya ile yapılmış dalgalı hat ve yatay
şeritlerden oluşan karakteristik Ubeyd seramiği ele geçirilmiştir (Resim:
10A).
Mekânın üst dolgusunda açığa çıkarılan, küresel bir çömleğe ait ağız
ve gövde parçası üzerinde yer alan boya desenleri, bu tabakanın Ubeyd
Döneminin erken evrelerine ve Halaf Döneminden Ubeyd Dönemine geçiş
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evresine ait olabileceğini göstermektedir (Resim: 10). Bu alanda ele geçirilen bir
kil figürin (Resim: 10B), dönemin özelliklerini yansıtan özensiz biçiminin yanı
sıra, baş kısmında olasılıkla dairesel iki şematik gözün belirginleştirilmesiyle
önem kazanmaktadır. Bu tip figürinler Tepe Gaura’dan bilinmektedir6.
H 12 açmasının güney basamağında 2002 yılında açığa çıkarılmış olan
Ortaçağ çukurlarının bozduğu tabakaların altından bir ocak tabanı ile direk
delikleri bulunan bir taban kazılmıştır. Tabanın güney kenarında Ubeyd
Dönemi mimarî özelliklerine uygun biçimde inşa edilmiş bir kerpiç duvar
açığa çıkarılmıştır. Kazılan alanın kuzey açma profiline giren bölümünde
bir sıvalı çukurun da bulunması, bu alanın depolama ve mutfak alanı
olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Bu basamağın yaklaşık 2 m.
yükseklikteki doğu profilinde erimiş kil mimarînin izleri arasında düzenli ve
düzensiz kil katmanlarının (8 katman) görülmesi, bu alanda sık sık kullanım
kesintilerinin söz konusu olabileceğini göstermektedir.
SONUÇ
Salat Tepe’de bu yıl gerçekleştirilen kazılar, tepenin kullanıldığı dönemlere
ait tabakalaşmayı belirginleştirmiştir. Geçen yıllarda belirlenen doğal sekinin
üzerine kurulan Kalkolitik yerleşim7 , güney yamaç açmalarında açığa çıkarılan
pise duvarlar ya da düzensiz kerpiç duvarlarla inşa edilmiş ve saz çatılarla
kapatılmış yapılarla temsil edilmektedir. Benzeri duvar yapıları Norşun Tepe
Geç Kalkolitik tabakalarında da açığa çıkarılmıştır8. Kazılan alanın dar olması
nedeniyle genel yapı planları belirlenememiş olmakla birlikte, yapıların
kısa aralıklarla aynı duvarlar üzerine yeniden inşa edildikleri ve yapıların
aralarında yer alan sıvalı sandık tipi ambarların da belirli aralıklarla sıvanarak
tekrar kullanıldıkları anlaşılmıştır. Bu katmanlar Halaf-Ubeyd geçiş evresine
tarihlenmektedir. Üst katmanlardan elde edilen malzeme, bu yerleşimin Geç
Ubeyd Döneminde de sürdüğünü göstermektedir. Bu katmanlarda basit
6

E. A. Speiser 1935, Excavations at Tepe Gawra I, Levels I-VIII, Philadelphia, 100, Lev. XLIV:
C; A. J. Tobler 1936, Excavations at Tepe Gawra, Levels IX-XX, 1950; H. Müler-Karpe 1968.
Handbuch der Vorgeschichte II, München, Lev. 77:C 29-34; H. Sağlamtimur ve A. Ozan “SiirtTürbe Höyük Kazısı, Ön Rapor”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi X (2007/2), 1-32.

7

A. T. Ökse 2005, “Salat Tepe Kazılarının Stratigrafik Sonuçları” Belleten LXIX/256: 781800; 2005, “Yukarı Dicle Havzasında Bir Obeid Çağı Yerleşimi” İdol. Arkeoloji ve Arkeologlar
Derneği Dergisi 24: 16-18.

8

H. Hauptmann 1979, Norşuntepe Kazıları, 1973, Keban 1973, Lev. 28:2; H. Müler-Karpe 1968.
Handbuch der Vorgeschichte II, München, Lev. 75-78.
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şeritler ve yay dizilerinden oluşan Geç Ubeyd boyalılarının9 yanı sıra tek
renkli seramiğin10 daha yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir.
Tepe üzerinde yer alan Orta Tunç Çağı yapısının üzerinde yer aldığı
kerpiç terasın güney kenarının 3 m. yükseklikte olduğu, önceki yıllarda
belirlenmişti11. L-M 13 açmalarında kazılan Erken Demir Çağı ve Ortaçağ
çukurlarında derinleşilerek terasın tepe üzerinde 2 m. yükseklikte inşa edildiği
ve yapının kuzey kanadına tahıl ambarları inşa edildiği anlaşılmıştır.
Geçen yıllarda belirlenen ve büyük olasılıkla depremin neden olduğu
yıkıntıların12 K-L 14 açmalarında da saptanması, Orta Tunç Çağı 2.
tabaka yapısının tamamının aynı anda yıkıldığına ilişkin görüşümüzü
desteklemektedir. Yapının anıtsal karakteri ve bölgedeki diğer höyüklerde
de benzeri yapılara rastlanması, yapının bölgesel tarım ekonomisi sisteminin
bir parçası olduğunu düşündürmektedir13. Bu yapının üzerindeki Orta Tunç
Çağı 1. tabaka yapılarının birkaç evreli olduğu, en erken yapılaşmanın da
9

H. Hauptmann 1979, Norşuntepe Kazıları, 1973, Keban 1973, Lev. 30: 8-10.

10

H. Hauptmann 1979, Norşuntepe Kazıları, 1973, Keban 1973, Lev. 29: 5-6.

11

Ökse, A. T. 2005 “Salat Tepe Kazısı 2005 Yılı Sonuçları: Stratigrafi ve Anıtsal Orta Tunç Çağı
Yapısı”. İdol 27: 5-9; a.y. 2006 “Salat Tepe Kazısı”. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü-Haberler
21: 12-13; a.y. 2006 “A Monumental Middle Bronze Age Building at Salat Tepe on the Upper
Tigris (Turkey)”, Antiquity 80-309, Project Gallery; a.y. baskıda “Preliminary Results of the
Salvage Excavations at Salat Tepe in the Upper Tigris Region”. 5th International Congress
of the Archaeology of the Ancient Near East. 3-8.04.2006, Madrid; Ökse, A. T., A. Görmüş ve
N. İnal 2007 “Ilısu Barajı Salat Tepe 2005 Kazısı”, XXVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 51-64;
A. Tuba Ökse and Ahmet Görmüş, “Excavations at Salat Tepe in the Upper Tigris Region:
Stratigraphical Sequence and Preliminary Results of the 2005-2006 Seasons”. Akkadica 127,
2006: 119-149; Ökse, A. T., A. Görmüş ve N. Soyukaya 2008 “Ilısu Barajı Salat Tepe 2006
Kazısı”, XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı; A. T. Ökse, “Salat Tepe Kazıları”, I. Uluslar Arası
Batman Ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Batman, 15-17 Nisan 2008.

12

A. T. Ökse, “Archaeological Evidence of a 16th Century BC Earthquake on the Southeast
Anatolian Faultline”. Antiquity 81, No. 312, June 2007: http://www.antiquity.ac.uk/
ProjGall/okse2/index.html; A. T. Ökse ve A. Görmüş with contributions of Erkan Atay
“Collapsed Walls of a Middle Bronze Age Building at Salat Tepe (Diyarbakır): Evidence for an
Earthquake?” XI. Symposium on Mediterranean Archaeology Proceedings. British Archaeological
Reports, Oxford: Archaeopress (baskıda); Y. Esentürk, A. T. Ökse ve A. Görmüş “Anadolu
Bronz Çağından Deprem İzleri”, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, abstracts,
263; A. T. Ökse, Y. Esentürk, A. Görmüş, A. Bora 2008, “”The collapse of a Middle Bronze
Age building complex at Salat Tepe due to an earthquake: An interdisciplinary analysis of
archaeological and geological evidence,”, 6th International Congress on the Archaeology of the
Ancient Near East, Roma, abstracts.

13

A. T. Ökse ve A. Görmüş 2008, “The Middle Bronze Age sites in the Upper Tigris region
reflecting an administrative system basing on agricultural economy”, 6th International
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Roma, abstracts.
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geçen yıllarda açılan ve radyokarbon yöntemiyle M.Ö. 17. yüzyıla tarihlenen
ve duvarına ahşap mobilya sabitlenmiş mekân olduğu belirlenmiştir. Buna
göre deprem en geç bu yüzyılda meydana gelmiş olmalıdır. M.Ö. 16. yüzyılda
tepe üzerine Habur ve Nuzi boyalılarının birlikte kullanıldığı yapılar inşa
edilmiştir.
Depremle yıkılan yapının altındaki tabakalara henüz ulaşılamamıştır.
L 13 sondajında teras altından gelen yassı taş döşemenin altından Habur
Bölgesi’nde Erken Tunç Çağının ikinci evresine tarihlenen “orange ware”
seramiğinin yoğunluğu, terasın altında bir Geç Erken Tunç Çağı yapısının
varlığına işaret etmektedir.
Tepe üzerinde Erken Demir Çağı malzemeleri, geçen yıllarda da olduğu
gibi, ortalama 1.5-2 m. derinlikteki ve 3-5 m. çaplardaki çukurlarda ele
geçirilmiştir14. Çukurların içlerindeki kül katmanlarından alınan toprak
örnekleri, bunların tahıl ambarı olarak kullanıldığını göstermiştir. Geçen
yıllarda bazı çukurların tabanları üzerinde at nalı biçimli çukurlar bulunması,
bunların da pişirme işlemleri ile ilişkili olarak kullanıldıklarını göstermiştir.
Bu çukurları bozan daha dar çaplı çukurlardan bazılarında ele geçirilen
“triangle ware”15 boyalıları, tepenin Geç Demir Çağında da tahıl ambarları için
kullanıldığını göstermiştir. Tepe üzerine Ortaçağda açılan silolar ortalama 3
m. derinlikte ve 2 m. ağız çapında, çan biçimli çukurlardan oluşmaktadır.
Bu yıl ele geçirilen 30 envanterlik ve 141 etütlük eser Diyarbakır Müzesi’ne
teslim edilmiştir. Bir koli tohum örneği Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez, bir
kutu çakmaktaşı ve obsidyen yonga Yard. Doç. Dr. Cevdet Merih Erek,
sekiz kutu hayvan kemiği Dr. Ayşen Açıkkol ile Araş. Gör. Zehra Satar,
üç kutu insan kemiği Dr. Gülfem Uysal tarafından incelenecektir. Bir kutu
bitümenli seramik parçası üzerinde Yard. Doç. Dr. Orhan Kavak tarafından
14

A. T. Ökse ve A. Görmüş 2008, “Nomadic way of life in the Early Iron Age: A study on
the evidence from Salat Tepe in the Upper Tigris Region”, 12. Symposium of Mediterranean
Archaeology, Magosa, abstracts; A. Görmüş 2008, “New Approaches for Interpretation of
Eastern Anatolian Early Iron Age pits: Semi-subterranean cooking facilities from Salat Tepe”,
6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Roma, abstracts.

15

R. H. Dyson 1999, “Triangle-Festoon Ware Reconsidered”, Iranica Antiqua 34: 115-144; K.
Köroğlu 2007, “Yukarı Dicle Bölgesinde yeni Asur Krallığı Sonrasına İlişkin Kültürel
Değişimin Tanımlanması: Geç Demir Çağı ve Hellenistik Dönem’in İzleri “, Muhibbe Darga
Armağanı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 335-343.
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bitümen kaynaklarının tespitine yönelik analizler yaptırılacaktır. Yukarı
Salat Belediyesi’nin katkılarıyla16 bazı yıkılmış evlerden sökülen kerpiçler
tepe üzerine taşınmış, tepeye su çıkarılarak kazının atık toprağıyla harç
karılmış ve açma araları sağlamlaştırılmış, arazide çizim ve fotoğraflama
çalışmaları tamamlandıktan sonra açığa çıkarılan kerpiç duvarlar çamur
harcı ile sıvanarak, tabanlar da toprak dökülerek kapatılmış ve koruma altına
alınmıştır.

16

28

Yardımlarından ötürü Belediye Başkanı Faruk İpekyüz’ün şahsında belediye çalışanlarına
teşekkürlerimizi iletiriz.

Resim 1: L 14 açması, Orta Tunç
Çağı yapı yıkıntısı

Resim 2: K 14 açması, Orta Tunç
Çağı yapı yıkıntısı ve
yanık mekân

Resim 3: K 13-14 açma arası, Orta
Tunç Çağı fırınlı oda
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Resim 4: M 13 açması, Orta Tunç Çağı kerpiç tabanı ve tahıl
ambarı

Resim 5: M 13 açması, Orta Tunç Çağı kapları

Resim 6: L 12 açması, Orta Tunç Çağı avlu girişi ve kuzeydeki
kapı
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Resim 7: K-L 13 açmaları, Orta Tunç Çağı yapı basamaklı giriş

Resim 8: F-G 12 açmaları, Kalkolitik Çağ
yapıları
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Resim 9: H 12 açması, Kalkolitik Çağ yapısı

Resim 10: H 12 açması, Kalkolitik Çağ kapları
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2007 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI
Wulf RAECK*
Priene`deki çalışmalar 7 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında, W.
Raeck başkanlığında sürdürülmüştür. Kazı başkan vekilliği F. Rumscheid,
organizasyon A. Filges tarafından üstlenilmiştir. Mimarlık tarihi ile ilgili
araştırmalar ise W. Koenigs tarafından yürütülmüştür. T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı`nı Sivas Müzesi`nden Sayın Ziya Kılınç temsil etmiştir.
Çalışmalara bilimsel ekip, öğrenci ve restoratörlerden oluşan toplam 35
kişi ve 20 işçi katılmıştır. Kazı izni dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü`ne, çok yönlü destek ve yardımlarından dolayı Güllübahçe
Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Salbaş, Milet Müzesi Müdürü Sayın Hasibe
Akat ve tüm yerel kurum temsilcileri ile müze çalışanlarına teşekkürü bir borç
biliriz. Kazı çalışmaları Alman Araştırma Birliği (DFG) ve Alman Arkeoloji
Enstitüsü`nün maddî destekleriyle gerçekleşebilmiştir.
Ören Yerinde Yapılan Koruma ve Onarım Çalışmaları
Onarım çalışmalarının bu yılki ağırlık noktasını Mısırlı Tanrılar Kutsal
Alanı oluşturmuştur (Resim: 1). Kutsal Alan’ın merkezi podyum tapınağından
bugüne sadece düzensiz taş bloklardan oluşan sokel ulaşmıştır. Yapının
görünümünü daha doğru bir şekilde yansıtabilmek amacıyla saçaklık ve
kısmen fragman olarak korunagelmiş orthostat levhaları birleştirilerek
tekrar yerleştirilmiş ve yapının zarar görmüş duvarları sağlamlaştırılarak
onarılmıştır. Bu çalışmalara gelecek yıl devam edilecektir.
Her yıl olduğu gibi, antik yapılarda kış ve ilkbaharda hava koşullarından
fakat bilinçli veya dikkatsizlikten dolayı da oluşan hasarlar giderilmiştir. Bu
ve benzeri sebeplerle kırılarak devrilen, Agora doğu stoası ile güney cadde
stoası arasındaki köşe payesi tekrar birleştirilerek ayağa kaldırılmıştır.
Sözkonusu çalışmalar G. Höfig tarafından yürütülmüştür.
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Prof. Dr. Wulf RAECK, J. W. Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften,
Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1,
D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de
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Arkeolojik Kazılar (Resim: 2)
Çalışmalar Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı, Agora kuzey stoasında
bouleuterion ve prytaneionun güneyinde gerçekleştirilmiştir. Konut alanının
kuzeyindeki kayalığın eteğinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda
varlığı tahmin edilen kült yerlerini tespit amacıyla sondajlar açılmıştır (bkz.
Mimarî Araştırmalar).
Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı (Resim: 3): E 14 insulasındaki kutsal alanda
2006 yılında, podyum tapınağının öncü yapısını tespit amacıyla yapılan
kazılar sırasında çok sayıda Bizans Dönemi mezarı ortaya çıkarılmış ve birkaç
gömü açılmıştır. Bir önceki yılda olduğu gibi, sekiz adet küçük açmada bu
yıl da çok sayıda mezar gün ışığına çıkarılmış ve bu alanda tapınağın öncü
yapısına dair önemli öğeler tespit edilmiştir (Resim: 3. 4. 5). Bunlardan en
önemlisi tapınağın 10 m. kadar güneyinde doğal bir eğim boyunca doğu-batı
yönünde devam eden bir duvar izidir (C). Bu duvar, kutsal alanı kuzey, doğu
ve güneyden çevreleyen büyük teras duvarı ile bağlantılıdır. Ayrıca duvarın
kuzeyinde, bu duvara bağlanan kare planlı bir mekânın ana hatları ve arazi
eğimini kapatan bir geçit tespit edilmiştir. Alanın kuzeydoğu köşesinde, daha
önceden de belirgin iki duvar izi incelenmiştir (E, F Resim: 6). Bu iki duvar
büyük bir prostaslı evin stylobatına, daha doğrusu oikosun giriş bölümündeki
duvarın alt yapısına aittir. Aynı durum E 13 insulasında da de tespit edilmiştir
(34 No.lu ev, “Prostashaus 1”).
Yapı evrelerine dair birçok bilgi elde edilmiştir. Buna göre, tapınağın temel
çukuru dolgusundan ve tapınak inşası sırasında oluşturulan teraslamaya
ait tabakadan gelen buluntular şimdilik M.Ö. 1. yüzyıla, en geç Augustus
Dönemine tarihlendirilmektedir. Ana teras duvarının inşasıyla bağlantılı
olarak daha erken bir evreye ait teraslama faaliyeti ise, buluntular aracılığıyla
en geç M.Ö. 3. yüzyıla işaret eder.
Bu alanda, tapınak inşasından daha erkene ait yapılaşmayı anlayabilmek
için en önemli ipuçlarından biri de, alanın batı bitişiğinde yer alan ve büyük
bir bölümü 19. yüzyıl sonlarında kazılmış olan E 13 insulasıdır. Kutsal
alanda saptanan doğu-batı yönündeki duvar izlerinin hattı, bu insulada
devam etmekte ve çok büyük olasılıkla E 13´teki prostaslı ev (34 No.lu ev) ile
ilişkilidir.
Buna göre kutsal alanın yapılaşma evrelerinin kronolojik sırası şöyledir:

34

Kuruluş evresi (M.Ö. 4. yüzyıl): E 13 ve E 14 insulaları arasındaki sokak, 8
parseli kaplayan konut yapılaşması (tahmin edilmektedir.)
İlk teraslama evresi, E 13 ve E 14`teki büyük prostaslı evler (M.Ö. 3.
yüzyıl)
Podyum tapınağının inşa evresi, terasın düzlenmesi, kutsal alandaki diğer
yapılar (M.Ö. 1. yüzyıl).
Kutsal Alan’ın tahmin edilen M.Ö. 3. yüzyıldaki inşasının, büyük prostaslı
evlerin son evresine ya da bu evreden az sonraya ait olup olmadığı sorusu
henüz açıklığa kavuşmamıştır.
Bu yeni sonuçlar kutsal alanın yapısal gelişimi ile ilgili bugüne dek geçerli
olan görüşleri kısmen çürütmektedir. Şimdiye dek kutsal alanın M.Ö. 3.
yüzyıla, Ptolemaioslar Dönemine ait olduğu varsayılmakta ve bu hanedanlığa
ait yöneticilerden birinin inşayı en azından desteklediği kabul edilmekteydi.
Fakat tapınağın ilk olarak Geç Hellenistik Döneme tarihlendiği ve kutsal alanın
ilk önce bitişikteki konut yapılarında yer almış olabileceği göz önüne alınırsa,
Mısırlı Tanrılar kültünün kökeninin başlangıçta ev kültüne dayandığı ihtimali
güçlenmektedir, ki bu ihtimal söz konusu dönem için olağan bir durumdur.
Sözü edilen önceki yapılaşmanın yanı sıra, alanın doğu kenarında yuvarlak
planlı tuğlayla örülmüş bir tahıl deposu tespit edilmiştir. Bu yapı olasılıkla
Geç Antik Döneme aittir.
Bu alandaki çalışmalar P. Atılgan, S. Borngebe, M. Dirschlmayer ve K.
Weber tarafından yürütülmüştür.
Bouleuterion ve prytaneionun güneyi (Resim: 2 C. 7. 8): 1999 ve 2000
yıllarında bouleuterion yapısının içinde ve güney bitişiğinde ev temelleri
saptanmıştı. Bu temeller Priene`nin erken evresindeki parsel şemasına uygun
öncü yapılaşmaya işaret etmekteydi. M.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısından itibaren
doğusunu, daha sonraki bir döneme ait kuzey stoasının (Kutsal Stoa) kapladığı
bu insulanın güney yarısında erken evre yapılarına ait bir ipucu henüz
saptanamamıştır. Amaç, bu alandaki konut inşasının ilk önce kuzey insula
yarısında devam edip etmediği ya da Orta Hellenistik Döneme ait bouleuterion
ve prytaneionun öncü yapılarının burada olup olmadığını tespit etmekti. Bunu
açıklığa kavuşturmak amacıyla açılan üç açmadan biri cadde duvarı ve bunu
sınırlayan yapıları belirleyebilmek için insula yarısının kuzeybatısında, diğer
ikisi ise kuzey stoasının güneyinde, parsel şemasına göre parsel duvarlarının
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bulunması gereken noktalarda açılmıştır. Her üç açmadan da herhangi bir
olumlu sonuç elde edilememiştir. Güneydeki açmalarda en üst tabakalardan
itibaren kısmen düzlenmiş ana kaya, kuzeybatı açmasında ise araları derin
boşluklar içeren kaya bloklarına rastlanmıştır. Kayalıklar arasındaki bu
boşlukların düzlenmesi için oluşturulan dolgudan çıkan en geç buluntu M.Ö.
3. yüzyıla aittir. Buna göre insulanın güneybatı çeyreği en azından M.Ö. 3.
yüzyıla kadar inşa edilmemişti.
Bu alandaki çalışmalar A. Filges tarafından yönetilmiştir.
Agora Kuzey Stoası (Resim: 8. 9): 1999-2000 kazılarında son evre kuzey
stoasında, M.S. 6. veya 7. yüzyıla ait dükkân ya da atölye oldukları muhtemel
geç dönem yapılarına ait temeller saptanmıştı. Bu yıl geç dönem duvarlarının
tümü incelenmiş ve tarihleme kontrol edilmiştir. Buna göre elde edilen sonuç
bu geç dönem yapılarının, stoa batı ve orta mekânlarına sırtı dönük şekilde
inşa edilmiş mekânlar sırası olduğudur. Güney ön cephenin uzantısı aralıksız
devam etmemekte, Agora’ya batıdan yönelmektedir. Önceki yıllarda öne
sürülen tarihlendirme kesinleşmiş olup bu yapıların dükkân veya atölye
oldukları en güçlü ihtimaldir.
Dikkat çekici olan, Orta ve Geç Bizans Dönemi sırlı keramiğine bu alanda
rastlanmayışıdır. Oysaki stoanın kuzeyindeki yamaçta bu dönemlere ait yoğun
bir yapılaşma kanıtlanmıştır. J. Fildhuth bu durumu inandırıcı bir şekilde,
stoanın Erken Bizans Dönemindeki tahribini izleyen bir sonraki yapılaşmanın
bu tahribat üzerinde olmasıyla açıklamaktadır. Söz konusu tahrip tabakası
Erken Bizans ve Orta Bizans katmanlarını ayırmaktaydı. Bu tabaka ve kısmen
de olsa Erken Bizans Evresi kalıntıları 19. yüzyıl kazıları sırasında tamamen
kaldırılmıştır.
Çalışmalar J.
yürütülmüştür.

Fildhuth

yönetiminde

P.

Atılgan`ın

yardımlarıyla

Mimarî İncelemeler ve Yüzey Araştırmaları
Yukarıda da söz edildiği gibi, Mısır Tanrıları Kutsal Alanı ve batı
bitişiğindeki E 13 insulası ile özellikle 34 No.lu evde mimarî araştırmalar
sürdürülmüş, mimarî parçaların çizimleri yapılmıştır. Böylelikle her iki
insulanın güney teras duvarları kaydedilmiş ve bu esnada Athena Caddesi`nde,
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E 14`ün güneybatı köşesinde şimdiye dek gözden kaçmış bir çeşme ile birlikte
diğer kalıntılar saptanmıştır.
Düzenli olarak devam eden yüzey araştırmaları çerçevesinde bu yıl, konut
yerleşimlerinin kuzeyindeki kayalık bölgenin eteğinde, uzun zamandır küçük
kült alanları olduğu tahmin edilen iki yer incelenmiştir (Resim: 2 E). 1998
yılından bu yana dek süren arkeolojik kazılar sırasında yapılan incelemeler,
yerleşim alanının kuzeyinden şehir duvarlarına ve olasılıkla surlar dışına
dek uzanan bu sarp bölgenin küçük kutsal alanlarla kaplı olduğuna dair
ipuçları vermiştir. Buna göre yamaçtaki kayaya oyulu nişler, birkaçı insan
eliyle teraslanmış yüzeyler ve kayaya oturan duvarlara ait kenar izleri tespit
edilmiştir. Bu alan, şehir merkezindeki kutsal alanların aksine, anıtsal mimarî
kalıntılar içermediğinden daha eski araştırmalarda dikkate alınmamıştır.
Kayalık kutsal alanların özelliği ve kullanım süresi, burada tapınanlar ve
herşeyden önce tapım gören tanrılara dair sorular antik Priene`nin dinî
inançları hakkındaki bilgilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu sorular
ışığında 2007 yılında ilk etapta temizleme, ölçüm, mimarî çizim çalışmaları
yapılmıştır. Kayaya oyulu nişler ve teraslama izleri nedeniyle mimarî
bulguların beklendiği iki alanda stratigrafiyi belirlemek için sondajlar
açılmıştır.
Kent duvarına yakın teorik B/C 14/15 insulasının doğusunda kalan kült
alanı 30 cm. yük. nişlerle belirgindir. Yamacın güneyindeki kaya zeminin 11 x
4,5 m.lik bölümü temizlenmiştir (Resim: 10. 11). Herhangi bir duvar kalıntısı
bulunmamakla birlikte, düzleme ve diğer işçilik izleri ve özellikle kayalık bir
çıkıntının altında, hemen hemen tüm olarak korunagelmiş 30 cm. yük. bir
Kybele heykelciği bulunmuştur (Resim: 12). Tahtta oturan tanrıça elinde bir
tympanon ve adak kabı tutmakta, ayakları yatmakta olan bir aslana dayanmış
şekilde betimlenmiştir. Tahtın her iki yanı aslan biçimli desteklerden
oluşturmaktadır. Ayrıca civarda Kybele`nin diğer bir tipine ait parçalar da ele
geçirilmiştir. Buna göre bu alan Kybele`ye ait bir kült yeri ve batı kapısındaki
temenostan sonra tanrıçanın bilinen ikinci kutsal alanıdır. Güneydoğu ve
güneybatıdaki duvar izlerine bakılacak olursa, kutsal alanın yayılımı şimdiye
dek araştırılmış alandan daha geniş gibi görünmektedir. Bu durum 2008 yılı
çalışmalarında açıklığa kavuşturulacaktır.
Araştırılan ikinci kült yeri Demeter Kutsal Alanı`nın hemen altındaki kaya
oyulu nişlerdir. Bu alanda tapım gören tanrıya dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.
Saptanan duvar izleri ve kayaya oyulmuş izler bu alanın mimarî düzenlemesi
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hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu konudaki araştırmalara 2008 yılında
devam edilecektir.
Buradaki çalışmalar A. Filges tarafından yürütülmüştür.
Kent duvarlarının incelenmesine U. Ruppe tarafından, C. Günay`ın
yardımlarıyla, bu yıl da devam edilmiştir. Duvarın yönü GPS cihazı yardımıyla,
1895-99`a dek geçerli plandan daha da kesin bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca
savunma sistemindeki inşa ve tamirat evreleri incelenebilmiştir. Böylelikle
güneybatıda daha sonradan eklenmiş, bugüne dek bilinmeyen bir giriş tespit
edilmiştir.
Yüzey araştırmaları çerçevesinde Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi yapı
komplekslerinde temizleme, alan tarama ve ölçüm çalışmaları J. Fildhuth
tarafından yürütülmüş ve ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Kent duvarının
doğusunda bugüne dek varlığı bilinmeyen bir kilise ve Teloneia`nın en yüksek
platosunda mimarî kalıntılar saptanmıştır. Kalıntılar Teloneia`nın büyük
olasılıkla Bizans Döneminde askerî işlevli kullanıldığına işaret eder. Agora
doğusundaki Bizans Kalesi de incelenmiş ve Geç Roma Çağında burada,
hamam gibi gösterişli yapıların olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Yapıların mimarî çizimleri A. Hennemeyer idaresinde M. Grandl ve A.
Tilgner, kazılarda ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların çizimi ise J. Ullersperger
tarafından yürütülmüştür.

Küçük Buluntu Araştırmaları ve Restorasyon Çalışmaları
Yeni buluntuların belgelenmesinin yanı sıra, daha önceki yıllara ait
buluntuların değerlendirilmesine devam edilmiştir. Çalışmaların ağırlık
noktasını kazısı geçen yıl tamamlanan F15 insulası buluntuları ve metal
objelerin restorasyonu oluşturmuştur.
Buluntu çalışmaları U. Mandel ve B. Gossel-Raeck idaresinde S. Armbrecht,
J. Kahl, S. Mancuso ve A. Nikolai tarafından yürütülmüştür. Belirli konular
üzerinde N. Fenn, L. Heinze, S. Prillwitz, F. Rumscheid, J. Rumscheid, R. Şahin
ve Z. Yılmaz çalışmışlardır. Fotoğraf çekiminden B. Schödel sorumlu olup
restorasyon çalışmalarını M. Eska, S. Gröbl ve C. Kuhn gerçekleştirmişlerdir.
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Diğer Faaliyetler
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü`nün izniyle, Priene`de
yürütülen arkeolojik araştırmaların devamı için büyük anlam taşıyan yeni
kazı deposunun inşası bu yıl tamamlanmış ve depo kullanıma hazır duruma
getirilmiştir (Resim: 13). Kazılarda elde edilen buluntu ve kazı âletlerinin
saklandığı, restorasyon ve buluntu çalışmalarının sürdürüldüğü mekânlar
içeren iki katlı depo, kazı evinin yakınında yer alır1.
Metni Türkçeye Z. Yılmaz tercüme etmiştir.

DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2007
Wulf RAECK*
Die Arbeiten in Priene dauerten vom 7. August bis zum 27. September. Sie
standen unter der Leitung von W. Raeck. Stellvertretender Grabungsleiter war
F. Rumscheid, die Organisation am Ort wurde von A. Filges durchgeführt.
W. Koenigs leitete die baugeschichtlichen Untersuchungen. Das Ministerium
für Tourismus und Kultur war durch Herrn Ziya Kılınç vom Museum Sivas
vertreten. Es nahmen insgesamt 35 wissenschaftliche und studentische
Mitarbeiter und Restauratoren teil. 20 einheimische Arbeitskräfte wurden
beschäftigt.
Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des
Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der Grabungserlaubnis
und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige Unterstützung
und Hilfsbereitschaft, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn
Yılmaz Salbaş und der Leiterin des Museums Milet, Frau Hasibe Akat, sowie
den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Museums.
1

Depo inşası, Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Salbaş ve diğer belediye çalışanlarının
sürekli ve gayretli destekleri olmaksızın gerçekleşemezdi. Parasal destek için birçok kişi
ve kuruma, özellikle Theodor Wiegand Vakfı ve Frankfurt a. M. Johann Wolfgang Goethe
Üniversitesi`ni Destekleme Derneği`ne içten teşekkürü borç biliriz. Ayrıca Alman Arkeoloji
Enstitüsü Berlin Merkez Şubesi ve İstanbul Şubesi’ne teşekkür ederiz.

*

Prof. Dr. Wulf RAECK, J. W. Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften,
Vorderasiatische und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1,
D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; w.raeck@em.uni-frankfurt.de
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Die Arbeiten wurden durch die Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Deutschen Archäologischen Instituts
(DAI) ermöglicht.
Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten im Ruinengelände
Der Schwerpunkt der Restaurierungsarbeiten lag in diesem Jahr
im Heiligtum der ägyptischen Götter (Abb. 1). Von dessen zentralem
Podiumtempel war am Ort bisher nur der Kern des Sockelbaus aus
unregelmäßigen Blöcken sichtbar. Um eine korrekte Anschauung des
Erscheinungsbildes besser zu vermitteln, wurden einige z. T. fragmentierte
Orthostatenplatten zusammengefügt und am Bau versetzt sowie Gesimsteile
aufgelegt, so daß der Aufbau der Sockelzone erkennbar ist. Ferner wurden
beschädigte Mauerteile des Baukörpers gesichert und repariert. Die Arbeiten
sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden.
Wie in den vergangenen Jahren mußten darüber hinaus Schäden repariert
werden, die im Winter und Frühjahr durch die Witterung, aber auch aus
Mutwillen oder Unachtsamkeit verursacht worden waren. So wurde der
Eckpfeiler zwischen der Osthalle der Agora und der südlichen Straßenhalle,
der umgeworfen und in zwei Teile zerbrochen war, zusammengeklebt,
aufgerichtet und am Ort fixiert.
Die Arbeiten wurden von G. Höfig durchgeführt.
Archäologische Ausgrabungen
Archäologische Ausgrabungen fanden im Heiligtum der ägyptischen
Götter, südlich von Bouleuterion und Prytaneion sowie in der Nordhalle
der Agora statt. Im Rahmen des Oberflächensurveys an den vermuteten
Kultplätzen am Fuß der Felsen nördlich der Wohnstadt wurden einige
Sondagen angelegt. Hierzu s. u. unter „Architekturgeschichtliche
Untersuchungen und Bauaufnahme“.
Heiligtum der ägyptischen Götter (Abb. 2 A. 3): Im Heiligtum der
ägyptischen Götter (Insula E 14) waren in der Kampagne 2006 auf der
Suche nach der Vorgängerbauung des zentralen Podiumtempels zunächst
zahlreiche byzantinische Gräber freigelegt und einige Bestattungen geborgen
worden. Dies war auch in diesem Jahr der Fall, doch konnten darüber hinaus
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mit insgesamt 8 kleineren Grabungsschnitten wichtige Elemente älterer
Bebauung festgestellt werden (Abb.3.4.5). Vor allem handelt es sich um einen
westöstlich verlaufenden Mauerzug (C in Abb.3. 5. und Abb. 4) entlang
einer Geländestufe ca. 10 m südlich des Tempels. Er steht im Verband mit
der großen Terrassenmauer, die das Heiligtum im Norden, Osten und Süden
umschließt. Auf der Nordseite des Mauerzuges konnten der Grundriß eines
an ihn anschließenden annähernd quadratischen Raumes festgestellt werden,
ebenso ein Durchgang, der offenbar die Geländestufe überbrückte. In der
Nordostecke des Bezirks wurden zwei schon länger sichtbare Mauerzüge
untersucht (E und F in Abb. 3. 5 und Abb. 6), die sich als Stylobatunterbau
bzw. Oikostürwand eines großen Prostashauses bestimmen lassen, wie es
auch für die westlich benachbarte Insula E 13 nachgewiesen ist („Haus 34“ =
Prostashaus 1 auf Abb. 3).
Für die Datierung der Hauptbauphasen haben sich wesentliche
Erkenntnisse gewinnen lassen. Wie eine vorläufige Durchsicht des
Fundmaterials aus der Baugrube des Tempels und der mit seiner Errichtung
verbundenen Terrassierungsschicht gezeigt hat, wird der Bau in das 1. Jh.
v. Chr., spätestens wohl in augusteische Zeit, zu datieren sein. Eine ältere,
umfangreiche Terrassierungsmaßnahme, wohl im Zusammenhang mit der
Anlage der großen Terrassenmauer weist Fundmaterial spätestens aus dem
3. Jh. v. Chr. auf.
Einen wichtigen Schlüssel für das Verständnis der Bebauung des Areals
aus der Zeit vor der Errichtung des Tempels bot eine intensive Untersuchung
der bereits im späten 19. Jh. zu großen Teilen freigelegten Bebauung der
westlichen Nachbarinsula E 13.Die Fluchten sämtlicher auf dem Areal des
Heiligtums nachgewiesener Mauerzüge, die in ostwestlicher Richtung
verlaufen, setzen sich hier fort und lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
aus dem Bauzusammenhang des dortigen Prostashauses („Haus 34“ =
Prostashaus 1) erklären.
Danach stellt sich die Phasenabfolge der Baugeschichte im Heiligtum
derzeit etwa wie folgt dar:
1. Gründungsphase (4. Jh.): Gasse zwischen E 13 und E 14, Hausbebauung
in acht Parzellen (indirekt erschlossen);
2. Erste Terrassierung, große Prostashäuser in E 13 und E 14 (3. Jh. v.
Chr.);
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3. Bau des Podiumtempels, Planierung der Terrasse, weitere Bauten im
Heiligtum (1. Jh. v. Chr.).
Unklar ist bis jetzt, ob die vermutete Gründung des Heiligtums im 3. Jh. v.
Chr. mit der Phase der großen Prostashäuser zusammenfällt, oder ob sie kurz
danach anzusetzen ist.
Die neuen Ergebnisse stellen die bisherigen Annahmen zur Entwicklung
des Heiligtums z. T. in Frage: Bis jetzt ging man von einer Gründung unter
der Ptolemäerherrschaft im 3. Jh. v. Chr. aus und verstand dies gern als einen
von der Obrigkeit zumindest geförderten Akt. Wenn nun der Tempel erst
in späthellenistische Zeit zu datieren ist und die Anfänge des Heiligtums
in einem der benachbarten Häuser liegen könnten, so wäre verstärkt die
Möglichkeit eines zunächst privaten Ursprungs für den Kult der ägyptischen
Götter in Erwägung zu ziehen, was in dieser Zeit ja der Normalfall ist.
Neben der erwähnten älteren Bebauung wurde am Ostrand des Bezirks
ein im Grundriß runder, aus Ziegeln gemauerter Vorratsbehälter freigelegt,
der wohl in spätantike Zeit zu datieren ist.
Die archäologischen Arbeiten in diesem Bereich wurden von P. Atılgan, S.
Borngrebe, M. Dirschlmayer und K. Weber durchgeführt.
Areal südlich von Bouleuterion und Prytaneion (C Auf Abb. 2. Abb. 7.
8): In den Kampagnen 1999 und 2000 waren unmittelbar südlich sowie auch
innerhalb des Bouleuterions Fundamente von Hausmauern festgestellt
worden, die eine Vorgängerbebauung im bekannten Parzellenschema der
Frühphase Prienes bezeugten. Für die südliche Insulahälfte, die seit der 2.
Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. vom östlichen Ende der jüngeren Nordhalle („heilige
Halle“) überbaut war, konnten bis jetzt keine älteren Baureste nachgewiesen
werden. Das Ziel war es nun, festzustellen, ob sich in diesem Bereich
zunächst die Hausbebauung der nördlichen Insulahälfte fortsetzte, oder ob
hier vielleicht Vorgängerbauten des Bouleuterions und des Prytaneions, die
beide in hochhellenistische Zeit datiert werden, gestanden haben könnten.
Um dies zu klären, wurden drei Schnitte angelegt, einer im Nordwesten der
Insulahälfte, um die Straßenmauer und angrenzende Anbauten zu erfassen,
zwei im Süden auf der sogenannten Wandelbahn südlich der Nordhalle an
Stellen, die nach dem Parzellenschema Grundstücksmauern erwarten ließen. In
allen drei Fällen war der Befund negativ. Während in den südlichen Schnitten
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sehr bald der teils bearbeitete Felsen zutage kam, wurden im nordwestlichen
Schnitt Felsbrocken und tiefe Hohlräume angetroffen, die mit einer Verfüllung
planiert waren, deren jüngstes Material aus dem 3. Jh, zu stammen scheint.
Dies läßt nur den Schluß zu, daß das Areal mindestens bis ins 3. Jh. unbebaut
blieb. Zumindest gilt dies für das südwestliche Insulaviertel.
Die Arbeiten in diesem Bereich wurden von A. Filges geleitet.
Nordhalle der Agora (Abb. 8. 9): In den Kampagnen 1999 – 2000 waren
innerhalb der jüngeren Nordhalle die Grundmauern späterer Einbauten
gefunden wurden, die offenbar ins 6. oder 7. Jh. n. Chr. zu datieren waren und
vermutungsweise als Läden oder Werkstätten erklärt wurden. In diesem Jahr
sollte der Grundriß komplett erfaßt und die Datierung überprüft werden. Beides
wurde erreicht. Es handelt sich um eine Reihe von Räumen, die im westlichen
und mittleren Teil der Halle den rückwärtigen Kammern vorgelagert sind.
Ihre südliche Front folgt keiner durchgehenden Flucht, sondern verspringt
von Westen zur Agora hin. Die vorgeschlagene Datierung hat sich erhärtet,
die Deutung auf Läden oder Werkstätten bleibt die wahrscheinlichste.
Auffällig bleibt die Tatsache, daß mittel- und spätbyzantinische Funde,
etwa Glasurkeramik, in diesem Bereich völlig fehlen, obwohl am Hang
unmittelbar nördlich der Halle intensive Bebauung dieser Zeit nachgewiesen
ist. J. Fildhuth sieht dies überzeugend als Indiz dafür an, daß die Halle in
frühbyzantinischer Zeit zerstört wurde und spätere Bebauung sich auf
den dadurch entstandenen Zerstörungshorizont setzte. Dieser bildete eine
Trennschicht zwischen frühbyzantinischen und mittelalterlichen Befunden.
Diese Trennschicht wurde mit Teilen der frühbyzantinischen Nutzungsreste
durch die Grabung des 19. Jhs. entfernt.
Die Durchführung der archäologischen Arbeiten lag bei J. Fildhuth,
assistiert von P. Atılgan.

Architekturgeschichtliche Untersuchungen und Bauaufnahmen
Im Heiligtum der ägyptischen Götter wurden, wie schon im Abschnitt über
die Ausgrabungen erwähnt, Bauaufnahmen durchgeführt und Architekturteile
zeichnerisch dokumentiert, ebenso in der westlich benachbarten Insula
E 13, besonders dem Prostashaus „Haus 34“. In diesem Zusammenhang
wurden auch die südlichen Terrassenmauern beider Insulae dokumentiert
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und dabei u. a. die Reste eines bisher übersehenen Straßenbrunnens auf der
„Athenastraße“ an der Südwestecke der Insula E 14 festgestellt.
Im Rahmen des kontinuierlich fortgesetzten Stadtsurveys wurden in
diesem Jahr zwei Stellen am Fuße von Felsen nördlich des Wohngebietes
untersucht, wo schon seit längerem kleinere Kultplätze vermutet worden
waren (Abb. 2 E). Begehungen seit der Wiederaufnahme der archäologischen
Grabungen im Jahre 1998 hatten zunehmend Hinweise darauf erbracht,
dass der steile Geländestreifen nördlich des Wohngebietes über die gesamte
Breite der ummauerten Stadt und vielleicht sogar darüber hinaus mit
kleinen Heiligtümern besetzt war. Darauf deuten Nischen in den hangwärts
gelegenen Felswänden, einige anscheinend künstlich terrassierte Flächen
sowie an der Oberfläche sichtbare Mauerkanten hin. Da es sich dabei nicht
um monumentale Architekturreste wie bei den zentralen Heiligtümern der
Stadt handelt, wurden diese Plätze von der früheren Forschung nicht beachtet.
Für unsere Kenntnis der sakralen Topographie des antiken Priene sind aber
die Fragen nach der Art dieser Felsheiligtümer, nach ihren Benutzern, ihrer
Lebensdauer und vor allem nach den dort verehrten Gottheiten von großer
Bedeutung. Um dies zu klären, wurde in der Kampagne 2007 zunächst mit
der Reinigung, Vermessung und zeichnerischen Dokumentation sowie der
Anlage von Sondagen zur Klärung der Stratigraphie an zwei Stellen begonnen,
die auf Grund von Nischen in der Felswand sowie künstlicher Terrassierung
Architekturbefunde erwarten ließen.
Das östliche Felsheiligtum, nahe der Stadtmauer in der (theoretischen)
Insula B/C 14/15 gelegen, ist an zwei ca. 30 cm hohen Nischen in Felshang
erkennbar. Der südlich anschließende Felsboden wurde auf einer Fläche von
etwa 11 x 4,5 m gereinigt (Abb. 10. 11.). Es fanden sich keine Mauerreste,
aber geglättete Parteien und Abarbeitungen, vor allem aber unmittelbar unter
einem Felsvorsprung eine fast vollständig erhaltene Statuette einer thronenden
Kybele von knapp 30 cm Höhe (Abb. 12). Die Göttin hält ein Tympanon und
eine Opferschale und setzt ihre Füße auf einen liegenden Löwen. Sie wird
beidseitig durch die Löwenstützen des Thrones flankiert. Fragmente einer
weiteren Kybelestatuette von etwas anderem Typus wurden in der Nähe
gefunden. Es handelt sich demnach um einen Kultplatz der Kybele und damit
nach dem temenos beim Westtor um das zweite bekannte Heiligtum dieser
Göttin in Priene. Seine Ausdehnung scheint deutlicher größer zu sein als
die bisher untersuchte Fläche, wie Mauerzüge im Südwesten und Südosten
vermuten lassen. Dies soll in der Kampagne 2008 geklärt werden.
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Der zweite untersuchte Kultplatz war ebenfalls durch eine Felsnische
markiert und liegt direkt unterhalb des Demeterheiligtums. Signifikante
Funde, die Rückschlüsse auf die hier verehrte Gottheit zuließen, wurden
nicht gemacht. Es fanden sich aber Mauerzüge und Einarbeitungen in der
Felswand, die Aufschlüsse über die architektonische Gestaltung des Platzes
ermöglichen. Auch zur Klärung dieser Fragen sollen die Arbeiten 2008
fortgesetzt werden.
Die Arbeit an den Felsheiligtümern wurde von A. Filges geleitet und
durchgeführt.

Weiterhin wurde die Untersuchung der Stadtmauer durch U. Ruppe,
assistiert von C. Günay, fortgesetzt. Ihr Verlauf konnte dabei mit Hilfe eines
GPS-Gerätes wesentlich genauer festgestellt werden, als es bisher auf der
Grundlage der Pläne der Grabung von 1895-99 möglich war. Ferner gelangen
weitere Beobachtungen zu Bau- und Reparaturphasen der Befestigungsanlagen.
So konnte an der Südwestseite ein bisher nicht bekanntes, später zugesetztes
schmales Tor nachgewiesen werden.
Ebenfalls im Rahmen des Stadtsurveys wurden Reinigungsarbeiten,
Begehungen

und

Vermessungsarbeiten

in

einigen

spätantiken

und

byzantinischen Gebäudekomplexen von J. Fildhuth durchgeführt. Dabei
wurden einige überraschende Ergebnisse erzielt. So konnten östlich der
Stadtmauer zwei bislang unbekannte Kirchenbauten lokalisiert werden,
und auf dem Gipfelplateau der Teloneia wurden bislang übersehene
Architekturreste festgestellt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit der
militärischen Nutzung dieses Areals in byzantinischer Zeit zusammenhängen.
Der Bereich des byzantinischen Kastells östlich der Agora wurde ebenfalls
untersucht, und es stellte sich heraus, daß sich hier bereits in der späteren
Kaiserzeit repräsentative Bauten befunden haben müssen, zu denen auch eine
Badeanlage zählte.
In der Bauaufnahme waren unter der Anleitung von A. Hennemeyer M.
Grandl und A. Tilgner tätig. J. Ullersperger besorgte die Dokumentation der
in der Grabung erfaßten Architekturreste.
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Fundbearbeitung und Restaurierung von Grabungsfunden
Neben der Dokumentation der neu eingehenden Funde wurde die
Auswertung des Materials Funde aus bereits ausgegrabenen Schnitten
fortgesetzt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Auswertung der Ausgrabung
in der Insula F 15, die im vorigen Jahr abgeschlossen worden war. Einen
Schwerpunkt der Restaurierungsarbeiten bildete die Konservierung von
Metallfunden.
Die Leitung der Fundbearbeitung lag bei U. Mandel und B. GosselRaeck, Mitarbeiter waren S. Armbrecht, J. Kahl, S. Mancuso und Nikolai.
Sachbearbeiter für spezielle Themen waren N. Fenn, L. Heinze, S. Prillwitz, F.
und J. Rumscheid, R. Şahin und Z. Yılmaz. Die fotografische Dokumentation
lag bei B. Schödel. Als Restauratoren waren M. Eska, S. Gröbl und C. Kuhn
tätig.
Sonstiges
Von entscheidender Bedeutung für die Fortsetzung der archäologischen
Arbeiten in Priene war die Fertigstellung und Inbetriebnahme eines neuen
Grabungsdepots dank der raschen Genehmigung durch die Generaldirektion
für Museen und Altertümer (Abb. 13). Das Gebäude liegt nahe beim
Grabungshaus und enthält auf zwei Stockwerken außer Räumen für die
Aufbewahrung von Grabungsmaterial und Geräten Arbeitsmöglichkeiten für
die Bearbeitung, Dokumentation und Restaurierung von Funden1.
Die Übersetzung dieses Textes ins Türkische wird Frau Zeynep Yılmaz
verdankt.

1
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Der Bau des Depots wäre nicht möglich gewesen ohne die kontiniuerliche und tatkräftige
Unterstützung des Bürgermeisters von Güllübahçe, Herrn Yılmaz Salbaş, sowie seinen
Mitarbeitern. Für die Finanzierung haben wir zahlreichen Personen und Institutionen von
Herzen zu danken, vor allem der Theodor Wiegand Gesellschaft und der Vereinigung von
Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M. sowie der
Leitung der Zentrale und der Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts.

Resim 1: Priene 2007. Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı. Tapınak podyumunun restorasyonu
Abb. 1: Priene 2007. Heiligtum der ägyptischen Götter. Restaurierung des Tempelpodiums

Resim 2: Priene 2007. Kent planı üzerinde 2007 yılı çalışma alanlarının dağılımı
Abb. 2: Priene 2007. Stadtplan mit Angabe der Hauptarbeitsbereiche 2007
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Resim 3: Priene 2007. E 13 ve E 14 insulaları (Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı) (A. Hennemeyer,
eski planlar temel alınarak hazırlanan plan çizimi). Çapraz taranmış alanlar prostas ev
dönemine ait duvarları göstermektedir (Kesin olarak tespit edilen duvarlar koyu renk
ile, tümlemeler açık renk ile işaretlenmiştir)
Abb. 3: Priene 2007. Insulae E 13 und E 14 (Heiligtum der ägyptischen Götter) (A. Hennemeyer,
Planskizze nach alten Plänen). In Kreuzschraffur die Mauern der Prostashausphase
(dunkel: gesichert, hell: ergänzt)

Resim 4: Priene 2007. Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı. C duvarı,
güneybatıdan görünüm
Abb. 4: Priene 2007. Heiligtum der ägyptischen Götter.
Mauer C von Südwesten
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Resim 5: Priene 2007. Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı. 2007 sondajları (J. Ullersperger)
Abb. 5: Priene 2007. Heiligtum der ägyptischen Götter. Grabungsschnitte 2007
(J. Ullersperger)

Resim 6: Priene 2007. E 14 insulası (Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı)
prostas ev, doğudan görünüm
Abb. 6: Priene 2007. Insula E 14 (Heiligtum der ägyptischen
Götter) Prostashaus 3 von Osten
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Resim 7: Priene 2007. Bouleuterionun güneyindeki sondaj
Abb. 7: Priene 2007. Grabungsschnitt südlich des Bouleuterions

Resim 8: Priene 2007. Agora kuzey stoası evreleri
Abb. 8: Priene 2007. Nordhalle der Agora, Phasenplan

Resim 9: Priene 2007. Agora kuzey stoasının kuzey bölümündeki
Erken Bizans Dönemi kalıntıları (B)
Abb. 9: Priene 2007. Frühbyzantinische Einbauten
(B) im
nördlichen Schiff der Agoranordhalle
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Resim 10: Priene 2007. Kentin doğusundaki kayalık kutsal alanın kazı çalışmalarından önceki
durumu, doğudan görünüm
Abb. 10: Priene 2007. Das östliche Felsheiligtum vor der Freilegung von Osten

Resim 11: Priene 2007. Kentin doğusundaki kayalık kutsal alanın kazı çalışmalarından sonraki
durumu, doğudan görünüm
Abb. 11: Priene 2007. Das östliche Felsheiligtum nach der Freilegung von Osten
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Resim 12: Priene 2007. Kentin doğusundaki
kayalık kutsal alanda bulunan, pişmiş
topraktan, oturan Kybele heykelciği
Abb. 12: Priene 2007. Terrakottastatuette der
thronenden Kybele aus dem östlichen
Felsheiligtum

Resim 13: Priene 2007. Yeni kazı deposu
Abb. 13: Priene 2007. Neubau des Grabungsdepots
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PARİON 2007
Cevat BAŞARAN*
GENEL
Parion 2007 yılı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.07.07 tarih ve 130816 sayılı ruhsatı
doğrultusunda Prof.Dr. Cevat Başaran’ın başkanlığında 3 akademisyen,
6 arkeolog ve 26 öğrenci – işçiden oluşan bir ekip tarafından 01 – 29
Ağustos 2007 tarihlerinde, kazı planına uygun olarak Tiyatro, Roma Villası,
Sondajlar ve Güney Nekropolü olmak üzere antik kentin 6 ayrı noktasında
gerçekleştirilmiştir1. (Harita: 1)
B. TİYATRO
Vedat KELEŞ2
Kentin kuzey surları içerisinde kalan3 ve doğu – batı yönünde konumlanmış
olan4 antik tiyatrodaki 2007 sezonu çalışmaları 2006 sezonunda olduğu gibi
sahne binasını bulmaya yönelik olarak A6 olarak isimlendirilen açmada
devam etmiştir. (Resim: 1) Çalışmaların başlangıcında M.S.1341-1391 yıllarına
*

Prof.Dr. Cevat BAŞARAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
25240-Erzurum/TÜRKİYE. Tel: 0 442 231 40 65, E-mail: cbasaran@atauni.edu.tr
parionluparis@yahoo.com www.parion.biz

1

Bu yılki kazı çalışmalarına izin veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, çalışmalara proje desteğinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na; kazımıza Bakanlık temsilcisi olarak katılan
Çankırı Müzesi uzmanı A.Can’a ve özellikle, sit alanı içerisindeki evini kazı ekibinin kullanımına açarak üç yıldır yaşadığımız kazı evi probleminin çözülmesine yardımcı olan kültür
ve Parion dostu Sayın M. Murat Nurova ile kazı ekibinin özveriyle çalışan tüm elemanlarına
burada bir kez daha teşekkür etmek isterim.
Yrd.Doç.Dr.Vedat KELEŞ, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
25240-Erzurum/TÜRKİYE.Tel: 0 442 231 40 92, E- mail: vkelesus@atauni.edu.tr
vkelesus@yahoo.com
Parion antik tiyatrosu, surların içinde yer alması ile Rhodiapolis, Oenonda, Tralles, Nysa,
Alinda, Cibyra, Kadyanda, Magnesia ad Meandrum ve Pergamon tiyatrolarıyla benzerlik
göstermekte; Ferrero’nun sınıflandırmasına göre, “kent merkezi içerisinde kalan tiyatrolar”
grubuna girmektedir. D.B.Ferrero, Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları (1988) 20.
Parion tiyatrosu bu konumuyla da Pergamon tiyatrosu ile benzerlik göstermektedir,
D.B.Ferrero, Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları (1998) 28.

2
3

4
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tarihli V. John’a ait iyi durumda, ön yüzünde at üzerinde St.Demetrios arka
yüzünde ise V. John’un cepheden portresinin yer aldığı ½ stavraton ya da ½
hyperpyron biriminde bir Bizans sikkesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bu Bizans
sikkesi tiyatroda 2006 yılında ortaya çıkarılan geç dönem duvarının, tiyatro
ve kentin önde gelen diğer yapılarındaki tahribatın nedeninin anlaşılmasına
olanak tanımıştır5.
A6 açmasında devam eden çalışmalarda – 115 cm. kota kadar herhangi bir
önemli buluntuya rastlanmamış, sadece Doğu Roma seramik parçaları ortaya
çıkmış, -120 cm. kota ulaşıldığında ise, ilk mimarî kalıntılar elde edilmeye
başlanmıştır. Bu mimarî kalıntılar sırasıyla bir tarafında ters – düz kapalı
palmet ve kenger yaprağı biçimli lotus çiçeği ile üst tarafında Lesbos kymationu
ve onun da üzerinde, ortalarında rozet çiçeklerin yer aldığı meander motifi,
diğer tarafında ise daha kaliteli bir işçilik yansıtan Lesbos kymationu, yumurtaok ucu dizisi ve kıvrık dal bezemesinin yer aldığı mimarî parça (Resim: 2),
93x41 cm. ölçülerinde 9 cm. lik bant içerisinde yer alan Lesbos kymationu ile
çevrili alan içerisinde kıvrık dal bezemesinin yer aldığı bir plaster parçası
(Resim: 3) ve üzerinde dört satırlık Grekçe yazıt yer alan mermer altlık ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 4).
Ele geçirilen mimarî parçalar üzerindeki bezemeler biçem özellikleri
bakımından Aspendos Nymphaeum’u6, Hierapolis ve Nysa tiyatrolarında7
karşımıza çıkan ve Severuslar Dönemine tarihlenen bezemeler ile yakın
benzerlikler göstermektedirler. Üzerinde Grekçe yazıt yer alan mermer blok
ise son kısımda yer alan “ΕΥΧΗΝ” (=Adadı) kelimesinden dolayı bir adak
yazıtıdır ve harf karakteri olarak Roma dönemi özelliği göstermektedir8.

5

V.John’a ait Bizans sikkesi tarih olarak Türk akınlarının Bizans’ı bunalttığı dönemlere denk
gelmektedir. Tarihsel kaynaklara göre V. John 1354 yılında tekrar tahta çıktığında Türk
akınları bütün hızıyla devam ediyordu. Hatta kral Macaristan imparatorundan yardım
istemiş, fakat yardım gelmemesi üzerine I. Murad’ın vasal kralı olmayı kabul etmiştir. Buna
göre Bizanslılar, kenti Türk akınlarına karşı koruyabilmek için, tiyatro ve kentin o güne kadar
ayakta kalabilmiş diğer önemli yapılarından elde ettikleri işe yarar bütün mimari parçaları
sur duvarının güçlendirilmesinde kullanmışlardır. O.Tekin, Bizans Sikkeleri (1998) 92.

6

B.Can, Aspendos Tiyatrosu Bezemeleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Erzurum (1999) 36, lev.32-c

7

C.Başaran, Roma Çağı Lotus – Palmet Örgesi (1995) 123, lev.36, a; M.Karaosmanoğlu, Roma Çağı
Yumurta Dizisi, 1996,52, lev.38a, 53, lev.42 a.

8

H. Malay, Epigrafi (Yazıt Bilim) (1987) 5, res.3; T.A.M., 1, no.324.
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Parion antik tiyatrosunda A6 açmasında çalışma şartlarının zorlaşması
üzerine A6 açmasının yaklaşık 5 m. doğusunda sahne binasının iç kısmı
olabileceği düşünülen alanda 3x3m. ölçülerinde A7 açması açılarak burada
-20 cm. kota kadar çalışılmış ve bazı duvar kalıntıları tespit edilmiştir.
C. ROMA VİLLASI
Vedat KELEŞ
2007 sezonunda çalışılan diğer bir yapı, tiyatronun 60 m. doğusunda
2006 yılında çalışmalarına başlanan Roma villasıdır. Burada çalışmalara
geçen yıl açmanın ortasında yer alan elektrik direği nedeniyle çalışılamayan
alandaki dolgu toprağın atılması ve kaçak kazılar sonucu oluşan tahribatın
giderilmesiyle başlanmıştır. Dolgu toprağın atılıp, zemine ulaşılması
sonucunda bazı kısımlarında devşirme malzemenin kullanıldığı, olasılıkla
yapının atık su sistemine ait bir kanal ortaya çıkarılmıştır.
Geçen yıl bulunan mermer blokların devamında ne olduğunu anlamak
amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sıkıştırılmış toprak üzerine mermer
kaplı zeminde üzerine sütunların oturduğu, biri kırık üç adet postament;
kanaldan gelen atık suların toplandığı alanda mermerden bir mazgal kapağı
ve sövesi belli olan bir kapı girişi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Postamentlerin
sayısı ve konumuna bakıldığında, olasılıkla bu alanda 16 sütundan oluşan
bir avlu yer almaktaydı. Avlunun ortasında ne olduğu ise bu seneki
çalışmalarda ortaya çıkacaktır. Duvarların zeminden 70 cm. yüksekliğe kadar
ince mermerlerle, bu seviyeden sonra ise oldukça kaliteli ince sıva ile kaplı
olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalarda güney duvarında ortaya çıkarılan kapı
açıklığının bir benzeri batı yönde de ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Güneye
açılan bölümde yer alan kapı çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda mermer
zeminden başka herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Ortaya çıkarılan
kalıntılardan yapının simetrik planda olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, gerek
güney duvarındaki, gerekse batı duvarındaki kapı boşlukları iki postament
arası boşluğun tam karşısına denk gelmektedir. Ayrıca yapının yoğun bir
kullanım gördüğü ve bazı kısımlarda zeminde izlenen çökmelerden dolayı
şiddetli bir depreme maruz kaldığı düşünülebilir.
Yapı bu hâliyle ortasında 12 sütunlu bir avlu yer alan bir Roma
villası olmalıdır. Yapının kesin işlevinin ne olduğu önümüzdeki yıllarda
gerçekleştirilecek kazılarla ortaya çıkacaktır.
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E. NEKROPOL
Hasan KASAPOĞLU9
Parion’da 2007 sezonunda çalışılan alanlardan biri de iki yıldır düzenli
olarak kazılan kentin güney nekropolüdür. Nekropolde 2007 sezonu
çalışmaları genel bir temizlik ve tahribat izlerinin giderilmesinin ardından
önceki yıl açma yüzeyi itibariyle çalışılan D4 d’de ve bunun batısında 5x5 m.
ölçülerinde oluşturulan D4c karelemesinde sürdürülmüştür.
D4d açmasında önceki yıl bırakılan -1.80m. derinlikten itibaren devam
ettirilen çalışmalarda, ikisinin çok az kısmı sağlam olarak; birinin yarısı,
ikisinin ise tamamı sağlam olarak ele geçirilmiş toplam 5 mezar ortaya
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan yaklaşık olarak -3 m. derinlikte yer alan M94
ve M103, tabanı kiremit döşeli düz semerdam kiremit mezar tipinde10 olup
Hellenistik Döneme ait olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 7). Aynı açmada
ele geçirilen diğer mezarlardan M101 ahşap tabut mezar tipindedir ve lagynos,
kandil, çift kulplu kap, tek halka altın küpe ve bronz sikkeden oluşan hediye
grubuna sahiptir. Diğer iki mezar, M102 ve M95 ise, büyük oranda tahribata
uğramıştır.
İlk olarak 2007 kazı sezonunda çalışılmaya başlanan D4c açmasında
ve bu açmanın kuzeyinde yer alan D4a açması güney kesitinin yaklaşık
0.70 m. genişliğindeki kısmında yapılan çalışmalar sonucunda, etrafında
buluntu grupları yer alan toplam 11 mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8).
Bu mezarlardan D4a açmasına doğru girilen 0.70 m.lik kısımda ele geçirilen
M97’nin güney ucunda sadece bir kiremit parçası bulunmakta, bu plakanın
kuzeyinde ise etrafında ele geçirilenen demir çivilerden yaklaşık 35x30
cm.ölçülerinde olduğu anlaşılan ahşap bir sandık içerisinde 5 pişmiş toprak
figürin, 1 lagynos ve 1 kandil ele geçirilmiştir (Resim: 9). Yine yan kısımda
ortaya çıkarılan düz semerdam kiremit mezar tipinde ve inhumasyon gömü
uygulandığı anlaşılan 4 mezardan ikisi kısmen tahribata uğramış, diğer
iki mezar ise dışbükey semerdam kiremit mezar tipinde olup bunlardan
kremasyon gömünün uygulandığı M93’ten 4 pişmiş toprak unguentarium, 1
kandil, ahşap kapağa sahip olduğu düşünülen 1 bronz ayna ve 1 lagynos ele
9

Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE. Tel: 0 442 231 40 69, E- mail: hasankasapoglu@gmail.com

10 H.Kasapoğlu, “Parion Nekropolü Mezar Tipleri” Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü
Arkeoloji Bölümü Armağanı Doğudan Yükselen Işık. Arkeoloji Yazıları (2007) 481 vd.
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geçirilmiştir. Aynı tipe sahip bir diğer mezar olan M91’den ise, 6 sı pişmiş
toprak, biri cam toplam 7 şişe tipli unguentarium, 1 pişmiş toprak lagynos ve
üzerinde fitil iğnesi bulunan 1 pişmiş toprak kandilden oluşan ölü hediyeleri
ele geçirilmiştir.
D4 c açmasının diğer kısımlarında gerçekleştirilen çalışmalarda, önceki
yıllarda ortaya çıkarılan ve E4 b açmasından başlayarak D4 d açmasında devam
eden taş döşeli yolun D4 c açmasında batı kesite yakın bir konumda bittiği
anlaşılmıştır (Resim: 10). Açmanın bu kısmında ortaya çıkarılan mezarlardan
3’ü düz semerdam kiremit mezar tipindedir. Bu mezarlardan açmanın orta
kısmında taş döşeli yolun üzerinde yer alan, kremasyon gömünün uygulandığı
M90 devşirme kumtaşı bloklardan oluşan bir tabana ve güney uzun kenarında
yaklaşık 0.45 m. yükseklikte moloz taş bir duvara sahiptir. Mezar içerisinden
4 pişmiş toprak unguentarium ile üç ayrı parçadan oluşan 1 kemik toka ele
geçirilmiştir. Yine kremasyon gömünün uygulandığı M99 birincil kremasyon
yapıldığını açıkça gösterir nitelikte kremasyon çukurunun güney kenarında
yanma işlemi esnasında hava sirkülasyonunu sağlamak amacıyla açılmış baca
çıkıntısıyla dikkati çekmektedir (Resim: 11). Taş döşeli yolun bittiği kısımda
yer alan M98 ise yine aynı tipte, ancak inhumasyon gömüye sahip olup mezar
içerisinde iskelet haricinde buluntu ele geçirilmemiştir.
D4 c açmasında bu kiremit mezarlardan başka 1 ahşap tabut mezar ile 1 taş
sandık mezar daha ortaya çıkarılmıştır. Bu iki mezardan ahşap tabut mezar
tipindeki M96, 4 pişmiş toprak unguentarium, 2 cam unguentarium, 1 pişmiş
toprak biberon, 5 kemik toka, kısmen koruna gelmiş 3 pişmiş toprak figürinden
oluşan hediye grubuna sahiptir (Resim: 12). Bu kazı sezonunda ortaya çıkarılan
tek taş sandık mezar olan TSM8, 2005 ve 2006 kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan diğer taş sandık mezarlarla aynı işçiliğe sahiptir. Ancak mezar Antik
Dönemde, olasılıkla Roma Döneminde bir başka mezar için gömü çukuru
açıldığında fark edilmiş ve tek parça omurgalı kumtaşı bloktan oluşan kapağı
orta kısımdan kısmen tahrip edilerek soyulmuştur. İnhumasyon gömünün
uygulandığı ve bir kadına ait olan mezar içerisinden dağıtılmış vaziyette
kemikler, 1 aslan başlı altın küpe, 1 iğ gövdeli pişmiş toprak unguentarium, 1
kemik toka parçası ve 2 bronz halka ele geçirilmiştir.
D4c ve D4d açmalarında yapılan çalışmalarda D4c batı kesit yüzey
seviyesinden ortalama olarak -3.10m. derinliğe kadar inilmiş ve ortaya çıkarılan
bu mezarlar dışında D4c açması güneyinde, güneydoğu-kuzeybatı yönünde
yer alan, -1.50 m. derinlikte başlayıp, -2.70 m. derinlikte son bulan moloz taş
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duvar kalıntısı ile D4d açması güneydoğu köşesinden başlayıp taş döşeli
yolun altından D4c açması kuzey kesitine doğru uzayan -3.10 m. derinlikte
yer alan tek sıra moloz taş duvar kalıntısı tespit edilmiştir (Resim: 13). Ortaya
çıkarılan her iki moloz taş duvarın işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu
alanda önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarda elde edilecek kalıntılar
doğrultusunda duvarların nasıl bir yapıya ait olduğu anlaşılabilecektir.
E- SONDAJLAR
H. Ertuğ ERGÜRER11
Parion 2007 sezonunda sondaj ekibi tarafından kentin 2 değişik bölgesinde
toplam 4 sondaj çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların ilki kent akropolünün
kuzey yamaçlarında yüzeyde yoğun olarak izlenebilen seramiklerin üretimle
ilgili olup olmayacağını anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
bölgede ilk sondaja başlamadan önce kazılacak alanın 5x5 m² lik plan karesi
çıkarılmış ve verilen bu plan kare kentin genel karolajının başlangıcı kabul
edilerek tüm kentin karolaj çalışmasının da başlangıcını oluşturmuştur.
E.1. SDJ 3-1 Sondajı: Seramik parçalarının en yoğun görüldüğü bölgedeki
ilk sondaj çalışması 995 – 1005 açmasıdır. Bu açmada çalışmalar tabakalanmayı
daha rahat anlayabilmek ve ileride bu bölgede yapılacak diğer sondajlarda
daha sağlıklı veri elde edebilmek için 15-20 cm. lik seviyeler hâlinde
sürdürülmüştür. Bu sondajda, toplam 7 seviyede - 160 cm. ye inilerek, ana
kaya ile karşılaşılıncaya kadar 4 tabaka tespit edilmiş ve farklı dönemlerden
çok kaliteli seramikler ele geçirilmiştir. Akropolün bu bölümünde yapılan
çalışmada Parion kentinde seramik üretimi olabileceğini gösterebilecek cüruf
kalıntılarına ve hatalı üretilmiş bir kaba da rastlanmıştır.
E.2. SDJ 3-2 sondajı: Akropolün kuzeyinde yapılan 2. sondajdır. Bu
bölümde, ilk sondajda elde edilen verilerle tabakalanmaya göre çalışılmış
ve buna göre 3 tabakalanma tespit edilebilmiştir. Bu bölümünde -70 cm. de
seviye 2’de çalışma devam ederken güneyde büyük taşlar, kuzeybatıda da
11 Arş. Gör. H.Ertuğ ERGÜRER, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
25240-Erzurum/TÜRKİYE. Tel: 0 442 231 40 69, E- mail: ertiara@yahoo.co.uk
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yoğun moloz taşlara rastlanmıştır. Sürdürülen çalışmalarda güneyde büyük
taşlarla bağlantılı kuzeye yönelen taş sırası tespit edilmiş, ancak işlevi ilk anda
tam olarak anlaşılamamıştır. Devam eden çalışmalarda farklı dönemlere ait
seramikler ile 3 adet ağırşak, az önce bahsedilen ve işlevi tam tanımlanamayan
duvarların konut alanı ile ilgisi olabileceği konusunda bir fikir vermiştir;
ancak 2. tabaka toprağının akıntı toprağı olduğu düşünülürse bu ağırşakların
herhangi bir şekilde bu alana taşınmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir.
995 – 1030 açmasında bu seviyede çalışmalar biraz daha derinleştirilmiş ve
ana kayaya ulaşılmasıyla çalışmalara son verilmiştir.
E.3. SDJ 3- 3 sondajı: SDJ 3- 3 sondajı karolajı çıkarılan bölümün çok
uzağında, öncekiler gibi akropol, yamacında değil, kent limanının doğusunda
“Kartal Yuvası” denen mevkiin batı yamacında yer almaktadır. 2x6 m.
ölçülerinde açılan bu sondajda arazi yapısına uygun olarak basamaklı şekilde
çalışılmıştır. Çalışmada -100 cm.ye inilmiş, bu bölümde çok tahribata uğramış
tanımlanamayan bir sikke ve birkaç seramik dışında herhangi bir buluntu ele
geçirilememiştir.
E.4. SDJ 3- 4 sondajı: SDJ 3-4, tiyatronun oturma sıralarının arkasında,
yüzeyde de çok azı izlenebilen kesme taş blokların işlevinin ne olduğunun
anlaşılması amacıyla açılmıştır. Alanda çalışmalar devam ettikçe kesme taş
blokların bir yapının temel kalıntısı olduğu anlaşılmıştır. Bu temel kalıntısının
doğusu ve güneyi tahrip edildiğinden yapının hangi yöne doğru gittiği ve
orijinal ölçüsünün ne kadar olduğu belirlenememiştir. Ele geçirilen kalıntılara
göre yapının temeldeki boyutları 5.30x5.60 m.dir. Üstten bakıldığında temel
kalıntılarının kuzeyde ve batıda iç ve dış taş sıralarının birbirine yaklaştığı
görülmektedir. Büyük ihtimalle bu bölümlerin üstüne yapının sütunları ya da
üst yapının blokları geliyordu. Bu yüzden burada iç ve dış bloklar birbirine
daha yakın yerleştirilmiştir.
Yapının temel kalıntısının ne kadar derine indiğini ve kaç sıra daha devam
ettiğini görebilmek için kuzey ve batı duvarında çalışmaya devam edilmiştir.
Bu çalışmalar sırasında kuzeyde ve batıda -70 cm. de 2. sıra kesme taş bloklara
-98 cm. de 3. sıra kesme taş bloklara rastlanmıştır. Ayrıca çalışmalarda kuzey
duvara dik gelen iki geç dönem duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu kesimde,
kuzeydeki geç dönem yapılarıyla ilişkili olabilecek bir adet Bizans kandili
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ele geçirilmiştir. Temel kalıntısında en önemli veriler batı duvarındaki
çalışmalarda elde edilmiştir (Resim: 14). Bu bölümde bulunan mimarî parçalar,
yapının tapınak olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bunlardan biri
podyuma ait olabilecek mimarî parça, diğeri olasılıkla bir arşitrav parçasının
silmeli bölümü, son olarak da bir korniş parçasıdır.
Bir hafta süren çalışmalar sırasında ele geçirilen veriler incelendiğinde bu
yapı kalıntısının bir tapınağa ait olabileceği tahmin edilmektedir. Yapı konum
itibarıyla tiyatro caveasının hemen üstünde yer alması nedeniyle; benzerlerine
Bergama, Side, Cibyra ve Hierapolis tiyatrolarında da rastlanan cavea üstü
tapınakları akla getirmektedir12. Dolayısıyla, buradaki yapının da cavea üstü
bir tapınak olduğu düşünülebilir.

12 J.A.Hanson, Roman Theatre Tempels (1959); D.B. Ferrero, Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları
(1988) 33;
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DAS ZENTRALHEILIGTUM DES IUPITER DOLICHENUS
AUF DEM DÜLÜK BABA TEPESİ
BEI DOLICHE - FORSCHUNGEN DES JAHRES 2007
Michael BLÖMER*
Engelbert WINTER
Die Arbeiten des Jahres 2007 orientierten sich im Wesentlichen an
den zwischen 2003 und 2006 erzielten Ergebnissen1.
Die zentralen
Arbeitsschwerpunkte der Kampagne des Jahres 2007 sollen im Folgenden
vorgestellt werden:
A: Die weitere Untersuchung der Topographie im südöstlichen
Plateaubereich unter Einschluss des Übergangs zum östlich
vorgelagerten Feld E;
B: Die Fortsetzung der Grabungen im nordöstlichen Plateaubereich unter
Einschluss des Übergangs zum östlich vorgelagerten Feld E bzw. zum
sich nördlich anschließenden Feld B;
*

1

M. BLÖMER, M.A., Institut für Klassische Archäologie und Frühchristliche Archäologie der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Domplatz 20-22, 48143 Münster/ALMANYA.
Prof. Dr. E. WİNTER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/
ALMANYA. (e-mail: ewinter@uni-muenster.de)
Vgl. zu den bisher auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten Arbeiten F. Bulgan - A. SchütteMaischatz - E. Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24, 2, 2003, 197 ff., H. Güllüce - A.
Schütte-Maischatz - E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25, 2, 2003, 29 ff.; T. Prinz
- E. Winter, „Aus dem All zu den Göttern“. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt in der
Kommagene (Südosttürkei), Forschungsjournal der Universität Münster 13, 2005, 30 ff.; H.
Güllüce - M. Blömer - E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, KST 26, 1, 2004, 53 ff.; E.
Winter - M. Blömer, Iupiter Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und
seine Ursprünge, AW 36. 4, 2005, 79 ff.; E. Winter - M. Blömer, Doliche und das Heiligtum des
Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001-2003), IstMitt 55, 2005,
191 ff.; H. Güllüce - M. Blömer - E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf
dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27/1, 2005, 105 ff.; E.
Winter - M. Blömer, Doliche. Eine Stadt an der Schnittstelle der Kulturen. Ein Führer durch
das Stadtgebiet und das Heiligtum des Jupiter Dolichenus. In türkischer, deutscher und
englischer Sprache (Gaziantep 2006); F. Bulgan - M. Blömer - E. Winter, Das Zentralheiligtum
des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005,
KST 28/1, 2006, 247 ff.; M. Blömer - E. Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum
des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004-2005), IstMitt 56, 2006, 185 ff. und jetzt E. Winter
(Hrsg.), Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und
Euphrat, AMS 60 (Bonn 2008).
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C: Die Fortsetzung der Grabung im nordwestlichen Bereich des
Grabungsareals auf dem Zentralplateau.
Die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf dem ca. 10 km
nordwestlich der türkischen Großstadt Gaziantep (Südosttürkei) gelegenen
Dülük Baba Tepesi bei Doliche durchgeführten Untersuchungen fanden statt
in der Zeit vom 29. August bis 12. Oktober 2007. Den beantragten Arbeiten
wurde seitens der Generaldirektion für Denkmäler und Museen in der Türkei
mit Schreiben vom 03.08.2007 (2007/IKGY/335041) die Erlaubnis erteilt.
Insgesamt wurden im Verlauf der Kampagne 2007 14 Schnitte angelegt (vgl.
zur Lage und Größe der jeweiligen Schnitte Plan 1)2
.
Archäologische Untersuchungen3
Zu A: Erweiterungen sollten in diesem Bereich insbesondere nach Südosten
in das Feld E hinein vorgenommen werden, um die Zusammenhänge der
zahlreichen antiken und spätantiken Bauphasen besser verstehen zu können.
Die Pflasterung aus Basaltplatten, von der Teile in den Schnitten 04-03, 0404 und 05-01 aufgedeckt worden waren, sollte auf größerer Fläche freigelegt
werden, um einen besseren Eindruck von den Dimensionen der Gesamtanlage
gewinnen zu können, auch um kleinere Bauten, die innerhalb des Temenos
standen, sukzessive zu erfassen. Mit den in diesem Areal neu angelegten
Schnitten ist im

südöstlichen Bereich des zentralen Gipfelplateaus eine

zusammenhängende Fläche von 267,5 qm freigelegt worden (Abb. 1).
2

3
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Teilnehmende Wissenschaftler aus den Bereichen Klassische Archäologie, Vorderasiatische
Archäologie, Alte Geschichte, Restaurierung, Architektur, Archäozoologie und
Vermessungswesen waren Herr Prof. Dr. Engelbert Winter (Münster), Herr Prof. Dr. Joris
Peters (München), Herr Privatdozent Dr. Werner Oenbrink (Köln), Herr Privatdozent
Dr. Andreas Schachner (İstanbul), Frau Dr. Margherita Facella (Pisa), Frau Dr. Constanze
Hoepken (Köln), Herr Dr. Wolfgang Messerschmidt (Köln), Frau Anna Collar, M.A.
(Exeter), Herr Michael Blömer, M.A. (Münster), die Diplom-Restauratorin Maruchi Yoshida
(München), sowie die Studentinnen und Studenten Dilek Çobanoğlu (Çanakkale), Christoffer
Diedrich (Münster), Betül Efeoğlu (Köln), Bahar Kiyan (Münster), Heike Pösche (Köln),
Katinka Sewing (Münster), Eva Strothenke (Münster) und Sandrina Wilms (Münster). Die
Vermessungsarbeiten wurden von dem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Herrn
Dipl.-Ing. Ralf Wirtz (Essen) durchgeführt. Begleitender Kommissar war Taner Atalay vom
Museum Gaziantep.
Grundlage der im Folgenden zusammengefassten Ergebnisse sind die Berichte der
verantwortlichen Schnittleiter M. Blömer, M.A. (Münster), Dr. W. Messerschmidt (Köln) und
PD Dr. W. Oenbrink (Köln).

Die bislang postulierte Umfassungs- bzw. Begrenzungsmauer der
Hauptterrasse des Heiligtums wurde nicht angetroffen, stattdessen bilden
verschiedene kaiserzeitliche Mauerbefunde eine rechteckige, grob nach
Norden orientierte Baustruktur. Wohl zeitgleich mit diesen Fundamenten
wurde der Platz mit großformatigen polygonalen Basaltplatten gepflastert.
Die einzelnen in unterschiedlichen Grabungsflächen freigelegten Partien des
ausgedehnten Basaltpflasters (Abb. 2) weisen nur geringe Höhenunterschiede
auf. Somit verfügten während der mittleren Kaiserzeit sowohl das
Zentralplateau als auch die Fläche E über ein durchgehendes Platzpflaster
auf gleichem Niveau4.
Im Verlauf des mittleren 3. Jh. n. Chr. wurde der kaiserzeitliche
Baukomplex nachhaltig zerstört, wobei durch herabfallende Mauerquader
auch das Basaltpflaster beschädigt wurde. Zu einem bislang nicht zu klärenden
Zeitpunkt erfolgte dann im nordöstlichen Bereich (06-07, 06-12, 07-03) die
Errichtung eines weiteren größeren Gebäudekomplexes. In einer späteren,
ebenfalls zeitlich unbestimmten Bauphase wurde im südöstlichen Bereich
(06-05) ein Abwasserkanal angelegt. Die in der Nordostecke des Schnittes
07-06 lokalisierte Zisterne, deren Entstehungszeit bislang noch nicht näher
eingegrenzt werden konnte, steht möglicherweise mit dieser Kanalanlage in
Verbindung.
Bereits im frühen 4. Jh. n. Chr. kam es dann zu einer architektonischen
Neukonzeptionierung mit umfassenden Baumaßnahmen. In den
Grabungsflächen 06-04, 06-05, 06-07 und möglicherweise 06-10 wurde der
offensichtlich in großen Bereichen noch weitgehend intakte, und als Pflaster
genutzte Basaltplattenbelag in einem nordsüdlich verlaufenden Streifen auf
einer Breite von bis zu 3,00 m. abgetragen, um Raum für den Bau einer Mauer
von bis zu 1,30 m Breite zu schaffen.
Schließlich erfolgten in spätantik-frühislamischer Zeit mehrere in
ihrer Konstruktion und Konzeption nicht mehr zu klärende Einbauten.
Im Bereich der Schnitte 06-12 und 07-06 lassen mehrere gleichförmige
Wandkonsolenblöcke sowie ein Keilstein mit syrischer Inschrift und
Kreuzsymbol (Abb. 3) auf ein heute zerstörtes christliches Kultgebäude
4

Damit ist die bislang vertretene Meinung, dass es hier eine Abfolge zweier Platzanlagen
gegeben habe, zunehmend unwahrscheinlich geworden, vgl. Winter – Blömer 2005 a. O.
(Anm. 1) 191 ff. und Blömer – Winter 2006 a. O. (Anm. 1) 185 ff.
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schließen, dessen Eindeckungssystem aus einer spätantiken Transversal- bzw.
Gurtbogenkonstruktion bestand. Die in schöner Estrangelo-Schrift gestaltete
syrische Inschrift nennt einen Priester aus Edessa namens Abraham.
B: Im Nordosten und Osten des Zentralplateaus ist eine dichte mehrphasige
Bebauung der Nachheiligtumszeit erhalten, die römische Strukturen einbindet.
Wichtige Ergebnisse hinsichtlich der antiken wie nachantiken Nutzung
waren auch in diesem Bereich im Übergang vom Zentralplateau zu Feld E
zu erwarten. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Untersuchung des
weiteren Verlaufs einer römerzeitlichen Terrassen- (und Temenos-?)Mauer,
die nach Ende der Kampagne 2006 auf einer Länge von 20 m zu fassen war
und das Feld B nach Osten abgrenzt. Sie konnte auch in 07-05/09/11 auf einer
Länge von nunmehr 40 m nachgewiesen werden (Abb. 4).
Für die späten Nutzungsphasen des Gipfels erwies sich besonders Schnitt
07-08 als bedeutsam, da hier Teile eines noch gut erhaltenen Gebäudes dieser
Zeit freigelegt werden konnten. Bis zu 2 m hoch ist das Bruchsteinmauerwerk
erhalten, ein beinahe vollständiger Pithos steht noch in situ (Abb. 5). Diese
gute Erhaltung ist womöglich darauf zurückzuführen, dass es sich um
einen Kellerbereich handelt, der gezielt verfüllt wurde. Von Interesse ist das
Verfüllungsmaterial, da es zahlreiche Bauglieder enthält, die dem römischen
Heiligtum zuzurechnen sind, auch das Fragment einer lateinischen Weihung
an Iupiter Dolichenus (Abb. 6).
C: Um den Charakter der Frühphase des Heiligtums und des Kultes besser
fassen zu können, galt es, die im nordwestlichen Bereich des Grabungsareals auf
dem Zentralplateau bislang nur beiläufig angeschnittenen späteisenzeitlichen
Horizonte gezielt zu untersuchen. Weitere vorhellenistische Horizonte
waren durch eine Ausweitung der Grabungsflächen von 06-09 und 06-13 zu
erwarten. In diesem Zusammenhang gewinnen insbesondere die 2007 erstmals
durchgeführten Untersuchungen der Knochenfunde aus den eisenzeitlichen
Aschekonzentra-tionen an Bedeutung (siehe die Ausführungen weiter
unten).
Eine z. T. sehr ausdifferenzierte Schichtenabfolge verschiedener
Kulturschichten und Befunde, die sich fast ausschließlich aus Asche und/
oder Knochen zusammensetzen, bildet die früheste Nutzungsphase über dem
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Anstehenden. Durch die Kleinfunde (Abb. 7-8) ist von einer Datierung dieser
Schichten in einen Zeitraum von der späteren Eisenzeit bis wahrscheinlich in
hellenistische Zeit auszugehen.
Auffällig bleibt das Spektrum der Funde aus der Frühzeit des Heiligtums
aufgrund der einzigartigen Menge von Perlen, Amuletten und Siegeln. Mit
Abschluss der Kampagne 2007 konnten seit 2003 mehr als 1050 Schmucksteine
sowie ca. 250 vorwiegend späteisenzeitliche Stempel- und Rollsiegel geborgen
werden – eines der größten Siegelkonvolute, die jemals im Rahmen einer
regulären Ausgrabung geborgen werden konnten5.
Ein bedeutender Teil dieser Funde stammt aus Ascheschichten, die an
verschiedenen Stellen des Heiligtums angetroffen wurden und die z. T. bis
zu 1 m stark sind. Eine besondere Befundsituation ergab sich in 07-01, da hier
eine ungestörte Schichtenabfolge aus der Frühzeit des Heiligtums angetroffen
werden konnte (Abb. 9). In einem Teilbereich von nur ca. 2 qm Größe fand sich
ein Aschehorizont, in dem die hohe Zahl von kleinteilig zersprungenen und
durch starke Feuereinwirkung weiß verbrannten Knochen besonders auffällig
war. Es handelte sich um eine ungestörte Deponierung von Opferabfall. Da
durch die archäozoologischen Untersuchungen (s. u.) gesichert ist, dass die mit
diesen Funden assoziierten Knochen in einem Opferzusammenhang stehen,
ist spätestens für das 6./5. Jh. v. Chr. ein Kultbetrieb auf dem Berggipfel
gesichert.
In 06-09/13 und 07-01 sind mächtige Fundamente aus Kalksteinquader in
die frühen Schichten eingetieft. Über die Funktion dieses Baus sind aber noch
keine Aussagen möglich, da aufgrund späterer Störungen und Nachnutzungen
weder Teile des Aufgehenden noch ein assoziierter römerzeitlicher Befund
erhalten sind. Lediglich Einzelfunde ohne Kontext wie ein Karneol aus dem
2./3. Jh. n. Chr. mit der Darstellung des Bonus Eventus (Abb. 10) sind der
römischen Zeit zuzuordnen. Aus der Nachheiligtumszeit stammen zwei
runde, mit Bruchsteinen ausgekleidete Getreidespeicher, die in den Boden
eingetieft sind.
5

Vgl. zur kulturhistorischen Bedeutung dieses Materials jetzt die ersten Überlegungen bei A.
Schachner, Babylonier und Achämeniden auf dem Dülük Baba Tepesi: Kulturelle Vielfalt
in der späten Eisenzeit im Spiegel der vor-hellenistischen Funde, in: E. Winter (Hg.), Patris
Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und Euphrat. Asia
Minor Studien. Bd. 60, Bonn 2008, 69 ff.
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Analyse der Tierknochen vom Dülük Baba Tepesi6
Die bisher untersuchten Tierknochen stammen vor allem aus Befunden, die
stark mit Asche und Holzkohle durchsetzt waren und relativchronologisch in
die späte Eisenzeit datieren (7.–5. Jh. v. Chr. - 14C-Datierung in Vorbereitung).
Das gesichtete Material (n = 17.500) besteht zu über 99,9% aus Überresten
von kleinen Wiederkäuern und Rindern, ganz vereinzelt sind Knochenfunde
von Huhn (n = 4) und Hund (n = 1) nachgewiesen. Die Masse der Knochen
stammt von kleinen Wiederkäuern (> 80%), wobei im Fundgut Schafe mit
Abstand dominieren. Belege für Ziegen sind sehr selten.
Zahnbefund wie Verwachsungsgrad des postkranialen Skeletts belegen,
dass im Heiligtum auf dem Dülük Baba Tepesi zumeist Jungschafe und
Jungrinder zur Schlachtung kamen. Solche Jungtiere gelten als besonders
wertvoll und sind als Tieropfer angebracht für den auf dem Dülük Baba
Tepesi verehrten Gott. Auch die Verteilung der Knochenfunde über das
Skelett weist Besonderheiten auf. So sind in den bisher untersuchten
Einheiten Oberschädelreste und Hornzapfenfragmente sowie Zehenknochen
signifikant unterrepräsentiert. Zerlegungs- und Schnittspuren an den
Knochen zeigen, dass Portionierung, Zubereitung und Verzehr des Fleisches
vor Ort stattfanden. Dabei fällt auf, dass die freiliegenden Gelenkenden
keinerlei Spuren von Hitzeeinwirkung aufweisen, so dass eine Zubereitung
im Feuer ausgeschlossen werden kann. Offensichtlich hat man das Fleisch der
Opfertiere gekocht.
Als besonders aussagekräftig erwies sich der Befund 07/130, aus dem
mehr als 10.000 ausgeglühte, kalzinierte Knochenfragmente stammen. Es
handelte sich fast ausschließlich um Überreste von Schaf und Rind in einem
Zahlenverhältnis von etwa 9-10 zu 1. Von beiden Arten liegen zu 99,99 %
fragmentierte Schienbeine sowie Knochen der Fußwurzel vor, in erster Linie
Astragali (Tali) und Fersenbeine (Calcanei). Die anderen Fußwurzelknochen
(Centroquartale, Tarsale I, Tarsale II+III) sind unterrepräsentiert. Die Frage,
ob die Opfernden die Extremitäten einer Körperseite bevorzugten, lässt sich
für das Heiligtum auf dem Dülük Baba Tepesi mit ja beantworten: Beim Schaf
stehen 395 rechten 10 linke Hinterextremitäten gegenüber, beim Rind sind nur
rechte Hinterextremitäten (n = 40) nachgewiesen. Insgesamt ergibt sich in der
6
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Grundlage für die hier dargelegten Ergebnisse ist der Arbeitsbericht von Prof. Dr. J. Peters
(München).

Skelettverteilung ein beachtliches Defizit bei den linken Unterschenkeln, das
sich momentan nicht erklären lässt. Somit lassen sich über die Tierknochen
lokale Opfersitten dokumentieren.

Architektur7
Während der Kampagne 2007 wurden ca. 80 Bauglieder und Fragmente aus
der frühen Kaiserzeit bis in die Spätantike dokumentiert. Da sich die meisten
Bauteile in einem äußerst fragmentarischen Erhaltungszustand befinden,
sind eine exakte Zuweisung sowie eine detaillierte Maßaufnahme schwierig.
Vollständig oder nahezu komplett erhaltene Bauglieder sind selten, doch
bereichern mehrere vollständige Säulentrommeln die Materialgrundlage.
Durch den Neufund zweier Kapitelle konnte erstmals auch die sog.
tuskanische Ordnung nachgewiesen werden (Abb. 11). Dieser Fund darf
als Besonderheit nicht nur für diese Region sondern generell für Kleinasien
gelten. Die vorwiegend in Italien verbreitete Kapitellform kann als Indiz für
einen römischen Einfluss im Heiligtum geltend gemacht werden.
Im Verlauf der Grabungskampagnen von 2002 bis 2007 sind nunmehr
insgesamt
276
Architekturglieder
und
Bauornamentikfragmente
dokumentiert worden. Als überwiegend genutztes Baumaterial für die
Sakral- und Funktionsbauten des Heiligtums dominiert ein heller, weißlicher
Kalkstein. Diesen weichen, leicht zu bearbeitenden Stein kennzeichnet eine
breite Nutzungspalette, die vom überwiegenden Einsatz als Fundamentund Mauerquader über die Verwendung für tragende und lastende
Architekturglieder bis hin zu den in Kalkstein geschaffenen Baudekore und
Rundplastiken reicht. Aufgrund seiner starken Verwitterungs-anfälligkeit
zeigen nahezu alle Bauglieder Reste einer feinen Stukkierung, für die in
Einzelfällen zudem durch Farbreste eine farbliche Gestaltung nachgewiesen
werden kann.
Die Architekturglieder und Bauornamentik-Fragmente belegen ein
deutliches Überwiegen der korinthischen gegenüber der ionischen und
7

Vgl. über die hier vorgetragenen Hinweise des wissenschaftlichen Bearbeiters Herrn PD Dr.
W. Oenbrink (Köln) hinaus ders., Späthellenistische und frühkaiserzeitliche Bauornamentik
vom Dülük Baba Tepesi, in: E. Winter (Hg.), Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde
und Forschungen zwischen Taurus und Euphrat. Asia Minor Studien. Bd. 60, Bonn 2008, 107
ff.
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dorischen Bauordnung. Unterschiedliche Gestaltung und Dekoration der
einzelnen Bauglieder, kannelierte und unkannelierte Säulen und Pilaster
bezeugen ein vielfältiges Erscheinungsbild der Heiligtumsarchitektur. Anhand
der Dekorformen der besser erhaltenen Bauglieder kann zumindest für eine
Bauphase des Tempels eine frühkaiserzeitliche Datierung angenommen
werden.
Die den kleineren Ordnungen zugehörenden dorisch-ionischen und
tuskanischen Kapitelle sind eher den Fassaden größerer Hallenarchitekturen
zuzuweisen, die bestimmte Bereiche des Heiligtums einfassten oder flankierten.
Für die tuskanischen Kapitelle kann bislang nur eine grobe zeitliche Fixierung
vom späten 1. bis ins 2. Jh. n. Chr. vorgeschlagen werden; also eine Zeitstellung,
die anhand des nunmehr zusammengestellten Fundmaterials eher durch
einen Rückgang der Bauaktivität gekennzeichnet wird, kann doch bisher
lediglich für wenige Fragmente eine traianisch-hadrianische Entstehungszeit
erwogen werden. Zu einem neuerlichen baulichen Aufschwung kommt es
offensichtlich erst wieder in antoninisch-severischer Zeit. Hierauf verweisen
zahlreiche kleinteilige Akanthusbruchstücke korinthischer Kapitelle, die
flächendeckend im Heiligtum als Streufunde zutage traten.
Zahlreiche Marmorfragmente belegen zudem einen umfangreichen
Import verschiedener weiß-kristalliner Marmore und unterschiedlicher
mediterraner Buntmarmore. Durch den Nachweis einer verschiedenfarbigen
Marmorinkrustation lassen sich erste Anhaltspunkte für eine luxuriöse
Innenausstattung und das kostbare wie vielfältige Erscheinungsbild der
Sakralarchitektur des Heiligtums fassen.
Ein Bildnis des Götterpaares von Doliche: Die Stele 06_718-400
Als herausragender Fund konnte in der Kampagne 2007 die erste bildliche
Darstellung des Gottes von Doliche vom Dülük Baba Tepesi freigelegt werden
(Abb. 12). Es handelt sich um eine Stele aus Basalt von 1,30 m x 0,70 m Größe.
Das Bildfeld teilt sich in zwei Zonen. In der schmalen unteren Zone stehen
zwei Männer um einen Altar. Sie sind durch ihre Tracht, insbesondere ihre
konischen Kappen und den Zweig, den der Mann links hält, als syrische
Priester gekennzeichnet und werden im Opfervollzug gezeigt.
Im darüber liegenden Hauptfeld sieht man den Gott selbst mit seiner
Partnerin. Der Gott steht auf einem Stier. Bekleidet ist er mit einem
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knielangen geschlitzten Schurz mit Fransenborte. Es wird von einem breiten,
mehrfach horizontal gegliederten Gürtel gehalten, an dem ein Schwert
befestigt ist, das senkrecht hinter dem Körper verläuft. Der Gott trägt einen
langen spitzen Bart, der weit auf die Brust herabfällt. Den Kopf bedeckt eine
konische Kappe, die mit Hörnern geschmückt ist. Das überlange Haupthaar
fällt zum Zopf geflochten in den Rücken hinab und rollt sich am Ende ein.
In der angewinkelten Linken hält der Gott ein Blitzbündel. Im Bereich des
erhobenen rechten Arms ist das Relief beschädigt, weshalb der Gegenstand
in der Rechten des Gottes weitgehend verloren ist. In Analogie zu parallelen
Darstellungen ist jedoch sicher, dass eine Axt oder Doppelaxt ergänzt werden
muss.
Ihm gegenüber steht auf einem Hirsch seine weibliche Begleiterin.
Sie ist mit einem knöchellangen Gewand bekleidet, das um die Taille mit
einem sehr breiten, aus vier Wülsten bestehenden Gürtel gehalten ist. Teile
des Hinterkopfes sind verloren. Die Göttin ist jedoch ebenfalls mit einer
Kopfbedeckung gezeigt. Auch ihr fällt das langes Haupthaar als Zopf in
den Rücken. In der Rechten hält sie einen Spiegel, in der Linken, die vor den
Körper geführt ist, einen runden Gegenstand, der wohl als Granatapfel zu
deuten ist. Wie für Iupiter Dolichenus gilt auch für sie, dass wir es hier mit
der ersten gesicherten Darstellung der Göttin nicht nur aus Doliche selbst,
sondern aus gesamt Nordsyrien zu tun haben.
Zahlreiche Elemente dieser Götterdarstellung entstammen der
altorientalischen Ikonographie. Dies gilt zwar grundsätzlich auch für das
Gros der bislang bekannten Bilder des Iupiter Dolichenus aus dem Westen, ist
aber nirgendwo so augenfällig wie bei der neuen Stele aus Doliche. Beinahe
die gesamte Ikonographie der Götter ist der eisenzeitlichen Bildsprache
Nordsyriens entnommen. Dass es sich überhaupt um ein späteres Erzeugnis
handelt, zeigt sich vor allem in der Opferszene im unteren Bildfeld, wo sich
griechisch-römische Formen gut zu erkennen geben. Eine präzisere Datierung
der Stele ist allerdings schwierig, da der lokale Stil der Bildhauerarbeit
wenige Anhaltspunkte für eine zeitliche Einordnung liefert. So wird man als
zeitlichen Rahmen zunächst lediglich den Beginn der römischen Herrschaft
im späten 1. Jh. v. Chr. und die Zerstörung Doliches durch die Perser 256 n.
Chr. angeben können.
Leider können über den Aufstellungskontext der Stele keine Aussagen
gemacht werden. Gefunden wurde die Stele in einer nachantiken Füllschicht.
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Wahrscheinlich ist, dass es sich um die Weihung einer Person aus Nordsyrien
selbst handelt, die innerhalb des Heiligtums im Freien aufgestellt und
unmittelbar auf den Boden gesetzt war. Dieser Typ von Basaltstelen ist in
Nordsyrien weit verbreitet.
Resümee
Wenn auch die Lage des Iupiter Dolichenus-Tempels weiterhin noch nicht
geklärt ist, lieferte die Kampagne 2007 zahlreiche wichtige Erkenntnisse zu
allen Phasen der Entwicklung des Gipfelheiligtums. Die Analyse mehrerer
Tausend Tierknochen aus Schichten der späten Eisenzeit hat bestätigt, dass
bereits in dieser Zeit Opferhandlungen in großem Umfang durchgeführt
wurden. Damit bezeugt nicht mehr lediglich die hohe Zahl eisenzeitlicher
Kleinfunde, die erneut durch zahlreiche Neufunde erheblich vergrößert
werden konnte, die kultische Bedeutung des Dülük Baba Tepesi im 6./5. Jh. v.
Chr. Bemerkenswert ist nach wie vor die überwältigende Menge von Stempelund Rollsiegeln vornehmlich des 1. Jt. v. Chr. Bislang konnten mehr als 250
Exemplare geborgen werden. Nur punktuell zu fassen bleibt dagegen die
hellenistische Periode, was aber aufgrund der zahlreichen und tiefgreifenden
Eingriffe der römerzeitlichen und nachantiken Nutzungsphasen nicht
verwundern darf.
Hinsichtlich der römischen Zeit sind verschiedene Bauten und
Bauzusammenhänge weiter freigelegt und geklärt worden. Die Untersuchung
der Architektur- und Bauornamentik-fragmente vom Dülük Baba Tepesi
ermöglichte zudem weiterführende Aussagen zur architektonischen
Gestaltung des Platzes. Eine Zusammenschau der neuen Befunde und Funde
in Verbindung mit den dokumentierten Baugliedern und Fragmenten früherer
Kampagnen und älterer Begehungen liefert eine weitgehende Bestätigung
der bisherigen Ergebnisse und ermöglicht nunmehr erste hypothetische
Annahmen zur Monumentalisierung des Heiligtums in der frühen Kaiserzeit
und dann unter den Severern.
Fortschritte konnten auch bei der Erforschung der langen nachantiken
Nutzungsperiode gemacht werden. Neben einfacher Wohnbebauung zeichnet
sich im Fundmaterial immer deutlicher die Rolle als christlicher Kultort ab.
Insgesamt herausragend ist der Fund einer Stele mit der Darstellung der
Götter von Doliche. Das Relief gibt mehr als alle aus dem Westen des römischen
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Reiches überlieferten Bilder Aufschluss darüber, in welcher Gestalt der Gott
in Doliche verehrt wurde. Mehr als alle anderen bekannten Darstellungen des
Götterpaares ist das Relief von der eisenzeitlichen nordsyrischen Bildsprache
und Ikonographie geprägt. Der Fund unterstützt die Vermutung, dass ein
zentrales Kultbild des Gottes bereits in der Eisenzeit im Heiligtum aufgestellt
wurde und dort bis in die römische Zeit verblieb.
Doliche ist die Schnittstelle, an der Bild und Idee eines genuin orientalischen
Religionskonzepts bewahrt und schließlich so erfolgreich `globalisiert´
wurden, dass sie den Weg bis weit in den Westen fanden. Die weitere
Analyse dieser Transformationsprozesse kann paradigmatisch aufzeigen,
wie angesichts häufig wechselnder politischer Herrschaften und damit
einhergehender kultureller Umbruchsituationen im Spannungsverhältnis
„lokale Kulttraditionen versus überregionale Fremdeinflüsse“ Adaptionsund Transformations-prozesse funktionieren und einem Ort wie dem Dülük
Baba Tepesi seine Bedeutung von der Antike bis in die Moderne sicherten.
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KÖRTİK TEPE 2007 KAZISI
Vecihi ÖZKAYA*
Oya SAN
Aytaç COŞKUN
Feridun S. ŞAHİN
Metin KARTAL
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında,
DSİ Genel Müdürlüğü’nün maddî destekleriyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü
başkanlığında ve Prof. Dr. Vecihi Özkaya’nın bilimsel danışmanlığında
sürdürülen Körtik Tepe Höyüğü’ndeki arkeolojik kazı çalışmaları Temmuz
2007 itibarı ile başlatılmış, Ağustos ayı boyunca sürdürülmüştür1. Çalışmalar,
Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oya San, Arş. Gör. Aytaç Coşkun, Uzm.
Feridun S. Şahin, çok sayıda arkeolog ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir
heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönem kazılarına, yontmataş eserleri
incelemek üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal kısa bir süre fiilen katılmış; Neolitik
Dönem iskeletleri ve botanik kalıntılar konusunda gelecek sezon çalışmalara
başlayacak olan Almanya Freiburg Üniversitesi’nden Arkeolog Marion Benz
ve Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Antropolog Jennifer Williams
misafir olarak ön incelemelerde bulunmuşlardır. Çalışmalar sonucunda
Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü’ne 337 adet bilimsel ve görsel açıdan son
derece nitelikli envanterlik eser; bir o kadar önemli 519 adet etütlük eser
teslim edilmiş; tamamı Akeramik Neolitik Döneme ait toplam 103 adet insan
iskeleti incelenmek üzere kazı deposunda koruma altına alınmıştır. Ayrıca,
*

Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 21280
Diyarbakır/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarımız sırasında idarî açıdan duyarlı ve tutarlı bir davranış sergileyen, çalışmalarımızın amacına uygun sürdürülmesinde önemli katkılar sağlayan başta Diyarbakır Müzesi
Müdürü Sayın Mehmet Arif Bilici ve Müdür Yardımcısı Sayın Nevin Soyukaya olmak üzere,
şahıslarında tüm müze çalışanlarına; uyumlu ve birikimlerini bizimle paylaşmaktan çekinmeyen Bakanlık temsilcisi Sayın Ünver Göçen’e; Gazi YİBO’yu kazı kamp alanı olarak sağlayan
Batman Valiliği ve Millî Eğitim Müdürlüğü’ne; başta Gazi YİBO Müdürü Süleyman Koç olmak üzere şahsında tüm okul çalışanlarına; Pınarbaşı Mezrası sakinlerine ve arazi sahiplerine;
heyet üyelerine ve öğrencilerimize; büyük bir özveriyle ve duyarlı çalışan tüm işçilerimize
teşekkürü borç bilirim.
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höyüğün Ortaçağ yerleşim karakterini belirlemede önemli olan bir grup
Ortaçağ iskeleti, incelenmek ve ayrıntılı çalışılmak üzere, Dicle Üniversitesi,
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Vatan
Kavak’ın zimmetinde ilgili birimin deposuna teslim edilmiştir.

Coğrafî Konum
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında
saptanan ve 2000 yılında başlatılan kazılarla bilimsel ilginin odağına yerleşen
Körtik Tepe, Amanos ve Güney Toroslar’dan Suriye’ye açılan bozkırlardan
oluşan doğal dokusuyla “Bereketli Hilâl’in” kuzey uzantısı durumundaki
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır’ın doğusunda, Bismil
İlçesi’ne bağlı Ağıl Köyü mezrası Pınarbaşı mevkiinde, Dicle ile Batman
Çayı’nın birleşim noktasının batısındaki konumuyla, üzerinde Batman
İli’nin de bulunduğu görece çıplak bir arazi üzerinde yer alır. Höyük, arazi
derinliklerinden ve dağ eteklerinden doğan kaynaklarla beslenen Batman
Çayı ile hayat bulan bir alanda, yerleşim için öncelikli doğal koşullara sahip
olan arazide konumlanmıştır (Resim: 1). Yaklaşık olarak 60 km. kuzeyindeki
Hallan Çemi ile 20 km. kuzeyindeki Demirköy gibi iki önemli tarih öncesi
merkezin Batman havzasındaki varlığı da, arazinin yerleşimde öncelikli tercih
edildiğinin bir başka kanıtı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kazı Çalışmaları
2007 mevsimi kazı çalışmaları 5x5 m. ölçülerindeki 21 açmada olmak üzere
toplam 525 m² alanda gerçekleştirildi (Çizim: 1). Mimarî kalıntıların devamını
ve bu konuda daha önce saptananları bütünlüğe kavuşturmak amacıyla
belirlenen açmalarda yönlendirici olan diğer unsurlar ise mezarlar ve küçük
bulgular olmuştur. İçerdikleri kültürel dokular gözetilerek açmalarda 2.50
m. ile 4.50 m. arası değişen derinliklere ulaşılmış; kazılan bütün alanlarda
görülmesine karşın, geç dönem tahribatının özellikle höyüğün batı yakasında
yoğunlaştığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, höyüğün tarım arazisi olarak
kullanılması, bazı alanlarda tahribatı daha belirgin hâle getirmiştir. Bu
nedenle Akeramik Neolitik bulgular genelde yüzeye yakın seviyelerde
başlamak kaydıyla, üst katmanlarda bozulmuş; alt seviyelerde ise özgün
dokuları korunmuş hâlde ortaya çıkarılmıştır.

86

Höyüğün batısında A28, A29, A30, A31, A32, A33, A39, A40, A42, A44, A47;
doğu yakasında ise A34, A35, A36, A37, A38, A41, A43, A45, A46, A48 kodlu
açmalarda yapılan kazılarda bazı alanlarda ana toprağa ulaşılmış; özellikle
höyüğün mimarî dokusu konusunda yeni veriler elde edilmiştir (Çizim: 2).
Açmaların tamamında benzer kültürel evrelerin varlığı algılanmaktadır.
Eldeki veriler höyükte iki ana kültür evresinin yaşandığını ortaya koymaktadır.
Bunların ilki, farklı derinliklerde algılanabilen, dolayısıyla Neolitik katmanları
da tahrip eden Ortaçağ; ikincisi ise, derinliklerde özgün karakterini koruyan,
bazı açmalarda ise yaklaşık tamamı tahrip edilen Akeramik Neolitik evreyi
temsil etmektedir. Akeramik Neolitik evre, konut tabanları, depolama
birimleri, insan iskeletleri ve ölü armağanı olarak değerlendirilmiş taş kap,
taş balta, taş boncuk gibi bulgularla kendini göstermektedir. Bunların dışında
kemik âletleri de saymak olasıdır. Ortaçağ kalıntıları ise, daha çok, insan ve
hayvan iskeletleri ile bunlarla beraber dağınık durumda ve küçük parçalar
hâlinde korunmuş niteliksiz seramik parçalarından oluşur.

Ortaçağ Kalıntıları
Doğrudan Akeramik Neolitik katmanların üzerinde algılanan Ortaçağ
kalıntıları, genelde tarihleyici ve tanımlayıcı bulgulardan yoksun mezarlarla
temsil edilmektedir. Yüzeyden itibaren yaklaşık 1.50 m. kadar derinliğe
gömülmüş olmaları nedeniyle, geç dönem mezarları çoğunlukla erken
katmanlarının tahribatına yol açmıştır. Gömü tarzları bakımından ayırt
edilebilen iskeletler İslâmî ve Hıristiyan Dönemine aittirler. Bunların yanı sıra,
Geç Roma Dönemi mezarlarına, az sayıda da olsa, tanık olunmaktadır. İslâmî
Dönemi ilgilendiren mezarlar yaygın gelenek doğrultusunda bilinenden
farklı özellikler yansıtmamaktadırlar. Diğerleri ise, büyük çoğunluğu doğubatı doğrultusunda konumlandırılmış olarak, gömü tarzı bakımından ortak
özelliklere sahiptirler. Ender uygulama olarak, bazı iskeletlerin etrafı oval
konumlandırılmış taş sıraları ile kuşatılmış veya üzeri sanduka biçiminde
kiremit levhalarla kapatılmıştır. Bölge kapsamında bilinenlerle ortak özelliklere
sahip geç dönem mezarları genelde armağanlardan yoksun olmakla beraber,
çevresi taş sıraları ile özenle kuşatılmış birisinde II. Constantius Dönemine
ait on adet sikke ortaya çıkarıldı. Höyüğün Ortaçağ evresini tanımlama
konusunda önemli veri niteliğindeki bu bulguların yanı sıra, iskeletlerle
birlikte geç dönemin tipik pişmiş toprak eserlerine de tanık olunmaktadır.
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Akeramik Neolitik Dönem Kalıntıları
Mimarî Doku
Önceki kazı sezonlarında elde edilen sonuçların bütünlüğe ulaştırılması
açısından 2007 döneminde mimarî yapılanma konusunda önemli sonuçlara
ulaşıldı. Neolitik katmanların yüzeye çok yakın olması, erozyon ve geç
dönem tahribatından kaynaklanan nedenlerle yüzeye yakın seviyelerde
mimarî dokunun karakteri yeterince algılanamamakla birlikte, dip
derinliklerde ortaya çıkarılan kalıntılar, Körtik Tepe yerleşiklerinin mimarî
yapılanma alanındaki birikimlerini kavrama olanağı vermiştir. Önceki kazı
çalışmalarında höyükteki Akeramik Neolitik yerleşimin birden fazla mimarî
evre ile temsil edildiğine ilişkin kanıtlar elde edilmişti. Bu dönemde de bütün
açmalarda bu yönde sonuçlar elde edilmekle beraber, özellikle A34 kodlu
açmada Akeramik Neolitik Dönemin en az altı mimarî evreyi kapsadığı
belirlenmiştir. Konutların tamamı, Yakındoğu coğrafyasında bilinen erken
yerleşimlerde tanık olunduğu üzere, yuvarlak planlıdır (Çizim: 3-4; Resim:
2-3). Genelde bağımsız duran konutların duvarları bazı seviyelerde bitişik
bir yapı sergilemektedir. Neolitik Dönemi ilgilendiren bu özgün mimarî
karakter, söz konusu erken evrede höyüğün, geçici barınılan bir yer olmaktan
öte, sürekli yerleşilmiş bir alan olduğunu kanıtlamaktadır. Bu algılamayı
doğrulayan diğer kanıtlar ise, depolama amaçlı kullanılmış birimlerin
varlığıdır. Bu konuda en önemli kalıntılar, höyüğün batı yakasındaki A28 ve
A39 kodlu açmalarda ortaya çıkarılmıştır. Anılan kalıntılar, Neolitik Döneme
aitliği yüzeylerinde saptanan bulgular aracılığıyla da algılanan çakıl taşı döşeli
ve yaklaşık 1.50 ve 2.00 m. çapındaki yuvarlak tasarlı tabanlardır (Çizim:
2; Resim: 4). Yapısal özellikleriyle Hallan Çemi ve Demirköy’deki mimarî
dokuları anımsatmaktadırlar. İşlevleri konusunda kesin bir yargıya varılmış
olmamakla birlikte, ölçülerinin yaşamsal bir alan için elverişli olmadığından da
hareketle, Hallan Çemi’deki benzerleri için önerildiği üzere, Körtik Tepe’nin
söz konusu tabanlarını depolama amaçlı birimler olarak değerlendirmek
olasıdır. Daha önceki, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılanların yanı sıra,
2007 kazılarında A28 ve A39 kodlu açmalarda saptanan dört örneğinin
farklı derinliklerde belirlenmesi, konutlarda saptandığı üzere, Akeramik
Neolitik Dönemin birden fazla evre hâlinde yaşandığına ilişkin tamamlayıcı
kanıt sunarlar. Farklı alanlarda taban düzeyinde korunmuş kalıntılardan
yuvarlak tasarlı oldukları algılanan diğer mimarî öğeler, olasılıkla yaşamsal
amaçlı yapılanma uygulamalarıdır. Söz konusu mimarî kalıntıların tamamı,
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Körtik Tepe’nin Yakındoğu coğrafyasında bilinen Akeramik Neolitik Dönem
merkezleriyle kültürel ortaklığının belgeleri oldukları gibi, höyükteki sürekli
yerleşimin de önemli arkeolojik kanıtları niteliğindedirler.
Gömü Gelenekleri
Akeramik Neolitik Dönemin mimarî dokusunun bütünüyle algılanması
konusundaki yeni verilerin yanında, aynı dönemi ilgilendiren iskeletler,
ölü gömme gelenekleri ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkarılan ölü
armağanları, höyüğün erken kültürel dokusunun tanımlanmasında birbirini
tamamlayan bilgiler sunmuştur. Farklı derinliklerde bulunan iskeletler gömü
tarzı açısından ortak özellikler içermekle beraber, korunma durumlarından
da kaynaklanan nedenlerle bazı ayrıntılarda farklılıklar içerirler. En belirgin
farklılık ölü armağanlarının tür ve sayılarında görülür. Bununla beraber, Körtik
Tepe iskeletleri, döneme özgü bilinen gelenekleri bütün yönleriyle yansıtır.
Doğrudan toprak derinliğine, ya da sıkıştırılmış taban altına gömüldükleri
gibi, bazen tek sıra hâlinde dizilmiş kaba taş ve mortar parçalarıyla sınırlı
alan içinde yer alan iskeletlerin büyük çoğunluğu, yuvarlak planlı konutlarla
bağlantılı olarak saptanmıştır. Böylesi bir bağlantı içermeyen iskeletlerin
durumu tartışmalı olmakla beraber, genelde yerleşim içine gömüldükleri
gözlemlenir ki, tabanlarında birden fazla gömü saptanan konutların varlığı
da dikkate alındığında, höyükte intramural gömü geleneğinin varlığı açık bir
şekilde anlaşılmaktadır. Tahribat nedeniyle üst seviyelerde bulunanlardan
bazı örneklerin durumları yeterince belirgin olmamakla birlikte, iskeletlerin
büyük çoğunluğu hocker ya da yarı hocker tarzda gömülmüştür (Resim: 5-6).
Yaygın olmamakla beraber, bazı insan kemikleri üzerinde dalgalı çizgilerden
oluşan boya ile yapılmış bezemelere tanık olunmaktadır. Bu olgu gömülmeden
önce iskelet üzerinde bazı uygulamaların yapıldığını; kemiklerin yumuşak
dokudan arındırıldığını düşündürmektedir. Bunun yanı sıra, az sayıda da
olsa, bazı iskeletler başsız korunmuştur. Yaygın olmayan bu uygulamayı
mezarların tahribiyle açıklamak olasıdır; ancak, yakın çevredeki çağdaş
yerleşimlerde başsız iskeletlerin varlığı, bunun da bir gömü tarzı olabileceğini
düşündürmektedir. Kanıtlar çok belirgin olmasa da, bölgede bu uygulamaya
Demirköy’de tanık olunur. İskeletlerin eksik korunmuş olmalarında baş
gösteren benzerlikler, ölü armağanlarının varlığında ayrılır ki, bu da, birçok
alanda gözlemlendiği gibi, yerel farklılıklara yorulabilir. Yaygın bir başka
uygulama örneği ise, iskeletlerin aşı boyasıyla kaplandıktan sonra sıvı
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kireçle kaplanmasıdır (Resim: 6). Farklı derinliklerde saptanmış bu örnekler,
höyük yerleşikleri arasında değişken ölü gömme törenlerinin varlığına
kanıt oluşturmaktadır. İskeletlere uygulanan gömme yöntemleri, kökleri
Paleolitik Çağa kadar giden inanış biçimleri ya da ölü gömme geleneklerine
yorulabilecek bazı uygulamaların izlerini taşımaktadırlar ki, ölü üzerinde
gerçekleştirilen bu işlemlerin benzerlerine bölgedeki diğer yerleşimlerde de
tanık olunmaktadır. Ölü gömme biçimleri ve mezarların zengin armağanlarla
donatılmalarında görülen ısrarlı uygulamalar, höyük yerleşiklerinin inanç
değerlerinin gelişmişliğinin ifadesi olarak yorumlanabileceği gibi, algılamada
ve yorumlamada zorluklar içeren ve kapsamlı ritüellerin varlığına da işaret
eder (Resim: 7).
Mezarların bulundukları seviyeler dikkate alındığında, mimarî dokunun
sağladığı sonuçları destekler nitelikte, Neolitik Dönemin aynı kültürel dokuya
sahip farklı katmanları algılanabilmektedir. Alt seviyeler daha nitelikli ve
bulguları bakımından daha zengin bir karakter yansıtır; üst düzeylerde ise bu
durum daha cılız bir görünüm sergiler.
Yontmataş Buluntu Topluluğu*
2007 yılı kazı sezonu içinde yapılan çalışma sonucunda, toplam 1335
adet yontmataş eleman incelenmiştir2. Bunların 667 adedi döküntü, 30 adedi
çekirdek ve 638 adedi ise mikro ve makro düzeyde yontmataş üründen
ibarettir.
Hammadde: Analizleri gerçekleştirilmiş tüm yontmataş malzeme içinde en
yoğun olarak kullanılmış hammadde çakmak taşıdır. Bunu sayıca obsidyen
izler. Çok az sayıda da kuvars hammadde ile karşılaşılmıştır. Dolayısıyla
şimdiye değin yapılmış olan çalışmalarla Körtik Tepe’nin yontmataş buluntu
topluluğu 3 hammadde ile temsil ediyor görünmektedir. Çakmak taşı tortul,
obsidiyen dış püskürük ve kuvars da mineral grubundan hammaddelerdir.
Bölgede tarafımızdan yapılmış olan yüzey araştırmalarına dayanarak,
Körtik Tepe çakmak taşının lokal özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz.
Yontmataş eserler topluğu konusundaki rapor, Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal tarafından hazırlanmıştır.
1 Söz konusu çalışma, 2007 yılı yaz sezonu içinde kısa bir süre içinde gerçekleştirilmiştir. Bu
zaman dilimi içinde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma, kısıtlı da olsa çok önemli verilerle
doludur. 2008 ve daha sonrasında tarafımızdan yapılacak olan daha detaylı ve uzun araştırmalar sonucunda; istatistikî, teknolojik, tipolojik, hammadde ve fonksiyonel gerçekler açısından yontmataş elemanlarının “gerçekte” neyi ifade ettiği hakkındaki bilimsel verilerin daha
da tatmin edici olacağı inancındayız.

*
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Kahverengi ve gri renkli lokal çakmak taşı en fazla tercih edilen türlerdendir.
Özellikle de Raman Dağı kütlesi, bu hammadde kaynağının merkezini
oluşturuyor diyebiliriz. Körtik Tepe yakın çevresinin potansiyelindeki
alanlarda görülen çakmak taşı parçalar, kaynak olabilecek kadar in situ
görünmemektedir. Zaten, bu çakmak taşı parçaların Dicle havzasının içinde
bulunması itibarıyla, hem Dicle Nehri’nin hem de Batman Çayı’nın daha
yukarılarından taşınmış olmaları en akla yatkın olasılıktır. Ancak bu durum,
hemen yakındaki Raman Dağı kaynaklarına bir paradoks yaratmaktadır.
Oysa Raman Dağı üzerindeki hiç yontulmamış yumrular, tüm bölgenin temel
hammadde kaynağı görünümündedir. Nitekim hammadde rengi açısından
da bu açıklamamız düşüncelerimizi doğrular görünmektedir.
Körtik Tepe’deki obsidyenin varlığı, ister meta değişimi olsun, ister lokal
grubun kendi çabalarıyla elde ettiği bir olgu olsun, obsidyenin uzaklardan
taşınmış olarak Körtik Tepe’ye getirilmiş olduğunun bir göstergesidir.
Transparan yapı içinde kolaylıkla gözlenebilen yeşilimsi renk, Doğu Anadolu
obsidyeninin olası kanıtlarını temsil eder. Ancak tahlilleri kesinleşene kadar
yine de kesin konuşmak istemiyoruz.
Kuvars (kaya kristali) hammaddenin seyrek de olsa bölgedeki varlığı, bu
metanın kullanılması için yöre sakinlerine bir olanak sağlamış, bundan daha
ötesine gidememiş gibidir.
Yontmataş teknolojisi: Çekirdek tipolojisi açısından toplam 30 çekirdek
içinden 13 ayrı kategori tespit edilmiştir. Bunların içinde en fazla olanı şekilsiz
çekirdeklerdir. Orta ya da iri boy dilgi üretimine ilişkin bir çekirdek henüz
tespit edilememiştir. Öte yandan orta ve iri boy dilgilerin varlığı, böylesi
yontmataş elemanların farklı bir yerde üretilmiş olabileceğini de bizlere
düşündürmektedir. Buna karşın, höyükte henüz böyle bir işlik yerinin henüz
tespit edilememiş olunması olasılığı da mevcuttur. Ancak, birçok yontmataş
eleman içinde sadece 30 adet çekirdek ve çekirdek parçasına rastlanmış
olunması düşündürücüdür. Toplam 30 adet tespit edilmiş çekirdek arasında,
tüm endüstri içerisinde (1335 parça) % 1.34’ü çakmak taşı, ve % 0.9’u ise
obsidyendir. Her bir durumda, yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 açıklama
da olası yanıtları teşkil edebilir. Dönem açısından düşünüldüğünde, dilgi
ve dilgicik çekirdeklerinin fazla olması gerektiği dikkate alınırsa, şekilsiz
çekirdeklerin kaçınılmaz çoğunluğu, faydacı yongalama stratejisinin bir
göstergesi gibidir. Belki de dilgi çekirdekleri, yongalamanın devam etmesi
suretiyle mevcut tipolojik formunu kaybetmiş ve şekilsiz formlara dönüşmüş
olabilir.
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Yine ilginç olan bir diğer nokta ise, çakmak taşı endüstrisi içinde gerçekten
yanma izi gösteren yontmataş parça sayısı % 1’den bile azdır. Çakmak taşı,
bünyesinde bulundurduğu özelliklerden dolayı, yanma sırasında, küçük
patlamalarla birlikte yüzeyinde pürüz bırakır. Böylesi oluşumlar, Körtik Tepe
yontmataş parçalar üzerinde çok az sayıdaki örnek dışında tespit edilememiştir.
Böylesi saptamaların makroskobik deyimlerle açıklanması olağan dışıdır.
Kimyasal analizler gerektirmektedir. Belki de böylesi yanma izleri gösteren
parçalar üzerinde yapılabilecek “thermoluminescence” çalışmaları daha detaylı
bilgiler sunabilir.
Taşımalıklar açısından en fazla sayı yongalara aittir. Bunu ikinci derecede
dilgiler izler. Teknik açıdan; birincil yongalar, tepeli dilgi ve dilgicikler,
dönümlü dilgi ve dilgicikler ile döküntülerin varlığı, yongalama eylemlerinin
yerleşim içinde de yapıldığının kesin kanıtlarını teşkil eder. Dolayısıyla,
yerleşim içinde yapılmış olan yongalama işlemlerinin tek eksik delili,
çekirdeklerin noksanlığı gibi görünmektedir. Açıkçası bu durum, tam bir
gizem içermektedir, diyebiliriz. Çalışmaların ilerlemesini beklemekten
başka bir çözüm şimdilik henüz yoktur. Spesifik noktalarda belirli bir kabuk
yoğunluğunun tespit edilemediği çalışmamızda, tüm yontmataş öğelerin
yarısından çoğunun kabuksuz çakmak taşı parçalardan oluşması, bu konuda
kesin bilgiler vermekten kaçınmamıza neden olmaktadır. Ancak belirtmeliyiz
ki, yerleşim içi yontma eylemlerinin varlığı da, yadsınamaz bir gerçektir.
İlginçtir ki, Körtik Tepe’deki 638 adet mikro ve makro yontmataş öğe
arasında; orta bölüm, üst bölüm, alt bölüm, orta-üst bölüm, orta-alt bölüm
gibi kırık parçaların da toplam sayıları dikkate alındığında, kırıksız bütün
yontmataş elemanların sayısı daha fazla değerler göstermiştir. Bu durum
şöylesi olasılıkları gündeme getirir; tepede ya trampling olgusu pek olmamıştır,
ya bazı parçalar hiç kullanılmamıştır, ya tesadüfî bir şekilde parçalar
kırılmamıştır, ya da bu parçalar istemli bir biçimde insanlar tarafından
kırılmamıştır. Bunu biraz açarsak: Hakemi Use’nin dilgileri, yerleşimciler
tarafından bilerek ve isteyerek budanmış, yani kırılmışlardır. Körtik’te ise
böylesi bir gelenek yoktur. Dahası, budama izleri taşıyan parçalar 638 adet
parçada sadece 55 adettir. Bu iki yerleşimin dönemleri farklı olsalar da,
fonksiyonel açıdan farklı geleneklerin varlığının göstergelerinden birisidir.
Böylesi olgular karşılaştırılabilirlikler açısından bize gelecekte kolaylıklar
sağlayacaktır. Örneğin; Levant, Zagros, Kafkas vb. gibi.
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Körtik sakinleri yontmataş ürünler açısından sağlam parçaları ister
gibilerdir. Fiziksel açıdan trampling olgusu yani depolanma içi kırılma (post
depositional process) gibi bir basınç hiç görünmemektedir. Mevcut kırılmalar
da olasılıkla kazasal ya da kullanımdan ötürü kırılmalar gibi görünmektedir.
Körtik Tepe’de yongalama yönü açısından bir şeyi net olarak söyleyebiliriz:
Tek yönlü çıkarım elzemdir ve istenerek kullanılmıştır. Yani asla bir PPNB’de
olduğu gibi naviform teknik yoktur. Dolayısıyla erken karakteristikler taşır.
Tıpkı geç Epi-paleolitik Dönemde olduğu gibi. Dilgi üretimi açısından
taşımalıkların kesiti, genel olarak trapez formlarla karakteristiktir.
Üçgen formlar ikincildir diyebiliriz. Aynı durum, dilgiciklerde eşdeğer
sayılardadır.
Taşımalık topukları açısından elde edilmiş bulgular şöyledir: Tüm
yontmataş yongalama ürünlerinde düz topuk en fazla tespit edilen formdur.
Bu durum, sert çekiç darbesinin kullanıldığının bir kanıtıdır. Ancak bu
durumu, dilgi ve dilgicikler açısından yani gerçekten istenen yontmataş
öğeler açısından irdelersek, çizgi biçimli topuk formlarının yoğunluğu hemen
fark edilir. Bu ise, aracı aygıt yöntemiyle “punch tekniği”nin ve “baskı ile
yongalama tekniği”nin bir arada kullanıldığının kanıtlarını sergiler. Böylesi
yöntemlerin var olduğunun başka öğelerle de tespit edilebilmesi için, kemik
ve boynuz gibi yumuşak vurgaçların varlığının zooarkeologlar tarafından
da tanımlanması, tüm şüpheleri ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte,
yongalama ürünlerinin tümü içinde “vurma düzlemi-yongalama yüzeyi”
arasındaki açıların 900’ye eşit ya da 900’den küçük olması, zaten yumuşak
vurgaç kullanıldığının kesin ve teknik bir kanıtı olarak gösterilebilir.
Yontmataş tipolojisi: 638 adet yongalama ürünü içinde toplam 58 adet
farklı yontmataş âlet tipi ile karşılaşılmıştır. Bunların 16 adedi mikrolitik âlet
kategorisinde, 42 adedi ise makrolitik âlet içinde toplanmıştır. Analizlerin
ilginç tarafı ise, toplam 58 âlet kategorisinin yarısı, silâh olarak kullanılan
tiplerle temsil edilir. Bu durum, avcılık-toplayıcılık ekonomi biçimini
destekleyici bir göstergedir. Öte yandan orak dilgi olarak tespit edilen
yontmataş malzeme 638 parça içinde sadece 17 adet ile sınırlıdır. Ancak bu,
“yok değildir” anlamını taşımaz.
Körtik Tepe’de geometrik mikrolitlerin yoğunluğundan söz etmek olası
değildir. Sadece bizim incelediğimiz yontmataş endüstri öğeleri içinde
karşımıza çıkan yarımay biçimli mikrolit sayısı 21’dir. Bu durum, 1335 adet
incelenmiş parça içinde öylesine fazla bir indis içermez. Tam aksine, mikrolitler
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açısından daha fakir görünen Zagros Tipi özellikleri gösterir. Bilindiği üzere,
Levant, Epi-paleolitik Dönem açısından bir gelenek olarak mikrolitlerin çok
yoğun olduğu endüstrilerle karakterizedir.
Açıkçası, Körtik Tepe, klâsik ve bilinen masif ok ucu tiplerinden de yoksun
görünmektedir. Bu durum, Körtik Tepe ekonomik yapısı hakkında daha çok
düşünmemiz gerektiğinin bir kanıtı niteliğindedir. “Yontmataş Tipolojisi”
başlığı altında belirtmiş olduğumuz rakamlara göre, Körtik Tepe’nin
(şimdilik) 58 adet âlet kategorisinin yarısının silâh olarak kullanılmış olması
durumu da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin belki de daha henüz bilinmeyen
yeni bir av stratejisinin ortaya çıkmasına yönelik açılımlar sağlayacağı
düşüncesindeyiz.
Antalya Öküzini Mağarası’nda sadece tek bir örnekle karşılaştığımız “iri
yarımay” biçimli bir örneğin, daha fazla sayılarla Körtik Tepe’de çıktığını
söylememiz gerekmektedir. Bu durum, asla Levant’ta karşılaştığımız klâsik
yarımay biçimli mikrolitlerle karıştırılmamalıdır. Çünkü bu, ciddî bir
durumdur. Sanki Körtik’te, “klâsik yarımay biçimli mikrolit”lerin makrolit
örneklerle karşımıza çıktığı bir tipoloji ile karşı karşıyayız. Yani bilinenin
iri örnekleri de diyebiliriz. Öküzini Mağarası’nda sadece bir örnekle temsil
edilmesine karşın, Körtik Tepe, bunun daha fazla örneklerini sunacak bir
potansiyele sahip gibidir. Böylesi buluntular yeni tipolojik yontmataş âlet
türevlerini karşımıza çıkarabileceği gibi, yeni tip silâh türevlerini ve avlanma
stratejilerini de karşımıza çıkarabilir. Her bir durumda, tüm istikrarlı ve
temkinli duruşumuzu şimdilik kaydıyla korumayı bir görev addediyoruz.
Tabiîdir ki, “klâsik levant” geleneğine uygun bir silâh tipine dair buluntunun,
şüpheli birkaç örneği dışında var olmadığını da belirtmek isteriz.
Körtik Tepe’den bilindiği üzere taş boncukların varlığı önemli bir özelliktir.
Taş delgi âletlerinin varlığı da bunların yapım tekniklerini gün ışığına çıkaracak
önemli bulgulardandır. Körtik Tepe için önemli olabilecek bir diğer bulgu ise,
bazı budanmış yontmataş öğelerin varlığı ile, ağız kısımları keski-kazıyıcı
biçimli yontmataş dilgilerin varlığıdır. Böylesi parçaların mevcudiyeti, taş
kap, figürlü taş objeler gibi buluntuların yapım tekniklerini açığa çıkaracak
mahiyette bilgiler sunacaktır. “H.D.T” ve “rende” olarak isimlendirilen ve
tipolojik olarak keski biçimli parçaların varlığı da, taş kapların ön formlarının
verilebilmesi için kaba işçiliğin yapılabileceği yontmataş âlet gruplarını
temsil eder. Taş kalemlerin varlığı ise, bu taş kapların ya da taş levhaların
üzerinde karşımıza çıkan gravür tarzındaki işlemelerin yapımı için gerekli
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olan “olmazsa olmazların” kanıtını oluşturur. Bunlar belki de şu anlama
geliyor: Bu taş kapların yapımcıları Körtikli’ydiler.
Fonksiyon ve gereksinim konusunda bir diğer kaygı da, boncuk üretimidir.
Boncukların delinmesi olgusu, elimizdeki yontmataş delici âletlerin
varlığıyla çok basit bir biçimde açıklanabilir. Ancak, bu boncukların “dış
yuvarımsı” formlarının nasıl yapıldığı konusunda da detaylı düşünülmesi
gerekmektedir.
Sınırlı sayıda da olsa şimdiye değin çalışılmış yontmataş elemanlar üzerinde
elde edilen veriler, henüz Körtik Tepe’nin Anadolu’da karşılaştırılabileceği
bir yerleşim yerinin var olmadığını göstermektedir. Şimdilik kaydıyla en
olası yakın karşılaştırmalar, Hallan Çemi ve Demirköy Höyük ile yapılabilir
görünmektedir.
Sürtmetaş Buluntu Topluluğu
İskeletlerin yanına ölü armağanı olarak bırakılmış obsidyen âletler, kemik
bızlar, taş ve kabuk boncuklar, taş baltalar, bezemeli ve yalın taş kaplar gibi
değişken bulgular, konutların tasarlarında algılanan höyüğün Akeramik
Neolitik Döneme aitliği konusunda tamamlayıcı kanıt sunarlar (Resim: 89). Ayrıca, mezarların nicelik ve nitelik bakımından farklı ölü armağanları
içermeleri, bazılarının ise bundan yoksun olması, sosyal statülerin varlığına
yorumlanabilir ki, bu da dönemin sosyo-kültürel dokusunun algılanmasına
yardımcı olmaktadır. Çoğunluğu taşa işlenmiş ölü armağanlarının üretim
tekniği, işçilik ve dekorasyon gibi diğer donanımları ise, çağdaşı yerleşimlerde
ender tanık olunan gelişkin kültürel yapının varlığına kanıt oluşturmaktadır.
Bu yöndeki bulgular, höyük yerleşiklerinin, Yukarı Dicle Vadisi’nin diğer
merkezlerindeki gelişmelere duyarlı, özellikle Hallan Çemi, Demirköy ve
Çayönü gibi dönemin bilinen topluluklarıyla bağlantılı, ancak daha zengin ve
yetkin bir kültür geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.
Ölü armağanları, bazı örnekler hariç, tür açısından genelde ortak özellikler
yansıtır. Bunlar arasında, işleniş teknikleri, farklı türleri ve sayısal çoklukları
açısından ilk grubu benzer işçiliğe sahip boncuklar oluşturmaktadır (Resim:
10-11). Mezarlara göre sayısal farklılıklar gösteren boncuklar çoğunlukla
dağınık hâlde iskeletlerin yanında yer alır. Özenli işçilikleri, silindirik yapıları
ve oldukça ince delikleriyle üretim tarzı konusunda bazı soruları da gündeme
getiren yumuşak karakterli bordo renkli bir taşa işlenmiş boncuklar sayısal
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çokluklarıyla dikkati çekerler. Mezarlardaki sayısal buluntu durumları,
olasılıkla ölenin ekonomik ve sosyal statüsüyle bağlantılı olarak değişmektedir.
Bazı mezarlar ise söz konusu bu boncuklardan yoksundur. Sayısal ağırlık
bu grupta olmak kaydıyla, beyaz, siyah ve yeşil gibi değişken renkli taşlara
da işlenmiş küçük boyutlu olanların yanı sıra, kabartma işlenmiş yalın
dekorasyonları, özenli işlenmiş delikleri ile siyahımsı kloritten şekillendirilmiş
daha büyük boyutlu takı nesneleri, Körtik Tepe yerleşiklerinin bu konudaki
yetkin becerilerini ortaya koymaktadır. Az sayıda örnekle temsil edilmekle
beraber, genelde oval biçimli olmak üzere, farklı şekillerde de biçimlendirilmiş
serpantin boncuklar da bulgular arasında yer alır (Resim: 9). Kuş, balık gibi bazı
hayvanların omurga kemiklerinden ve kabuklu hayvanlardan elde edilmiş
boncuklar da en az diğerleri kadar yaygın üretilmiş ve kullanılmıştır. Diğer
bulgularda olduğu gibi, çoğunlukla ölü armağanı olarak değerlendirilmiş
kemik boncukların türleri, nicelikleri ve nitelikleri mezarlara göre değişkenlik
gösterir ki, bazı mezarlar bu bulgulardan yoksundur.
Mezarlarda değişmeyen diğer bir ölü armağanı türü ise taş kaplardır.
Ölü armağanı olmaları dışında, günlük gereksinimler doğrultusunda da
kullanıldıklarına ilişkin kanıt oluşturur şekilde mezarlardan bağımsız şekilde
de bulunan taş kaplar boyutları, biçimleri ve bezemeleri bakımından zengin
bir repertuar sunarlar. İki grup arasındaki fark, gömü armağanı olanların
daha nitelikli işçilikleri ve bezemelerinde belirginleşmektedir. Her iki grubun
örneklerinde ağız kenarlarında yer alan ‘askı delikleri’ ve yüzeylerine işlenmiş
bezemenin genel motifleri gibi bazı ortak özelliklerin varlığından söz etmek
olasıdır. Genel anlamda taş kapları bezemeleri bakımından iki ana gruba
ayırmak olasıdır. Bunlardan ilkini yalın olanlar (Resim: 12-13); ikincisini ise
zengin geometrik ve figürlerle bezenmiş olanlar oluşturur (Resim: 14-15).
Yalın kaplarda yüzey ya olduğu gibi düzeltilmiş olarak bırakılmış ya da
ağız kenarlarında ince kazıma bantlara yer verilmiştir. Zengin geometrik
bezekli olanlar ise örgeleri bakımından çeşitlilik gösterirler. Daha önceki
kazı mevsiminde ender örneklerine tanık olunan ve üzerinde barındırdıkları
figürlerle hem dönemin dinsel inançlarına hem de sanatsal anlayışına önemli
yaklaşımlar getiren figürlü kapların oldukça ünik örneklerine de tanık
olunmaktadır. Zengin bezemeli kaplar ise örgeleri bakımından çeşitlilik
gösterirler. Bunları geometrik ve figürlü bezemeliler olarak iki ana gruba
ayırmak olasıdır. Bazılarının üzerinde, yalın örnekler de olduğu gibi, asma
delikleri yer alır. Geometrik bezekliler arasında dalga motifleri özellikle
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kapların ağız kenarı yanı sıra gövde de yoğun kullanılmıştır. Bezeme
repertuarında gözlemlenen içleri taralı üçgenler veya zikzaklar da Körtik
Tepe taş kap yapım ustalarının beğeni ile yineledikleri bir diğer bezektir.
Taş kapların üretiminde, obsidyen ve çakmak taşı gibi sert taştan yapılmış
âletler yardımıyla kolayca aşındırılabilen ve yumuşak karakteri nedeniyle
işlenmelerinde kolaylıklar sağlayan klorit tercih edilmiştir. Malzemenin
bölge kaynaklarına yabancı olması, obsidyende olduğu gibi, başka bir
bölgeden temini yoluna gidildiğini düşündürmektedir. Kapların, aşındırma
ve yongalama yöntemiyle üretildikleri, yüzeylerinde ve gövdelerinin iç
kesimlerinde korunan izlerden anlaşılabilmektedir. Az sayıdaki örnek hariç,
büyük bir çoğunluğu, dönemin dinî inançlarının ölü gömme ritüelleriyle
bağlantılı olası bir uygulamasına yorulacak niteliktedir ve genelde kırılarak
mezarlara konmuştur.
Akeramik Neolitik Dönemi ilgilendiren diğer bir buluntu topluluğu ise,
çoğunlukla yerel taşlara işlenmiş taş baltalardır (Resim: 16). Taş kaplarda
olduğu gibi söz konusu buluntu grubu da, mezarlarda ölü armağanı olarak
ortaya çıkarılmasının yanı sıra, farklı konumlarda da bulunmuştur. Biçimsel
özelliklerinden algılanabildiği kadarıyla farklı işlevlere yönelik olarak
üretilmiş taş baltalar, boyutları bakımından farklılıklar içerseler de, özde
aynı biçimsel özelliklere sahiptirler. Orta kesimlerinde sap delikleri yer alan
âletlerin bir kısmının yüzeyi perdahlı olup her iki uç kesiminde de kullanımdan
kaynaklanan izler gözlenmektedir. Özde taş baltalara benzemekle beraber,
diğer bir buluntu türü de, boyutları bakımından daha küçük ve işleniş
teknikleri bakımından daha özenli üretilmiş asa başları oluşturur ki, bunlar
daha çok ölü armağanı olarak değerlendirilmişlerdir. Yüzeyleri özenle işlenmiş
olup sap delikleri ortada boğumludur. İşlevleri konusunda kesin bir saptama
olası olmamakla beraber, ritüel amaçlı işlendikleri buluntu durumlarından
ve işlevsel olmayan biçimsel özelliklerinden algılanmaktadır. Ayrıca, klorit
gibi daha yumuşak karakterli taşlara işlenmiş ve diğerlerine oranla zarif
biçimlere sahip küçük boyutlu baltalar ise, yüzeylerinde kullanımdan
kaynaklanan aşınma izleri içermemektedirler ki, genelde mezar bulgusu olan
bu eserlerin de, diğerleri gibi, ritüel amaçlı kullanıldıkları açıktır. Baltaların
yanı sıra işlevsel olan, ortaları yivli, yüzeyleri kazıma yöntemle bezeli olan
bazı bulguların ise bileği taşı olarak kullanılması olasıdır (Resim: 17).
Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönemin diğer yerleşimlerinde koşutlarına
tanık olunmayan önemli başka bir buluntu grubunu da, taş kaplarla aynı
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malzemeye işlenmiş ve fantastik yaratıklarla bezenmiş figürlü taş objeler
oluşturur (Resim: 18). Önceki kazı sezonlarında 14 örneği saptanan söz konusu
nesnelerden 4 tane de bu kazı döneminde ortaya çıkarıldı. Yüzeylerine işlenmiş
fantastik yaratıkların yanı sıra geyik figürlerine de tanık olunmaktadır. Bazı
figürler ana özellikleriyle birbirlerine benzemekle beraber, ayrıntılarda
farklılıklar içerirler. Tanımlamada baş gösteren zorluklar ve çelişkiler, abartılı
stilize işlenmiş söz konusu figürlerin, gerçek bir türü temsil etmekten çok,
yüzeylerine işlendikleri taş nesnelerin ölü armağanı olarak kullanılmalarının
da sağladığı destekle, bazı inanç değerlerinin sembolik ifadeleri olarak
değerlendirilmeleri kaçınılmaz görünmektedir.
Kemik Âletler
Kazılar, Körtik Tepe’de Akeramik Neolitik Dönemin gerek yontmataş
gerekse sürtmetaş tekniğiyle biçimlendirilmiş çeşitli ve nitelikli buluntuların
varlığını ortaya koyduğu gibi, kemik âletlerin de gelişkin örneklerini
vermiştir. Kemik âletler arasında, çağdaş neolitik yerleşimlerde benzerlerine
tanık olunmayan üç ayrı bulgunun varlığı söz konusudur ki, işleniş teknikleri
ve üzerlerine işlenmiş figür ve bezemeleriyle yetkin bir sanat anlayışının
ürünleri durumundadırlar. Üzerinde iki dağ keçisinin ve stilize bir ağacın
işlendiği ilk bulgu, gömü armağanı olarak ortaya çıkarıldı (Resim: 19).
Kazıma yöntemiyle işlenmiş dağ keçilerini oluşturan yivlerin arasına mika
tanecikleri serpiştirilerek zevk ve estetiğin birlikte sergilendiği olağanüstü
bir yapıt oluşturulmuştur. Birbirine benzer motifler içeren diğer iki parça
da benzeri şekilde ölü armağanı olarak bulunmuştur (Resim: 19). Üzerinde
dikey düzenlenmiş ve kazıma yöntemiyle işlenmiş baklava dilimlerinden
oluşan bezeme özgün geometrik işçiliğin ünik uygulaması durumundadır.
Söz konusu bulgular, diğerleriyle birlikte, Körtik Tepe temsilciliğinde Yukarı
Mezopotamya’da yaratılmış üstün nitelikli ve emsalsiz kültürün ölümsüz
tanıkları durumundadırlar.
Kemik âletlerden diğer grubu oluşturan işlevsel aletler ise bız ve dilgilerdir.
Bu âletlerin içinde çok az sayıda kazıma yöntemiyle bezenmiş bulguların
varlığı söz konusu olmakla birlikte, çoğunluğu perdahlı ve bezemesiz olup
tam veya parçalar hâlinde ele geçirilmektedir (Resim: 20).
Sonuç olarak; Körtik Tepe’nin kazılarından elde edilen veriler hem bölgenin,
hem de Anadolu’nun bazı bilinmezlerine yeni yaklaşımlar getirmektedir.
Özellikle daha gelişkin bir kültürün temsilcisi olduğu anlaşılan Körtik Tepe,
yerleşim ve barınma kaygısının ötesinde, bilinenin aksine Anadolu’nun bu
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bölgesinde Akeramik Neolitik Dönemde kültürel ve ticarî ilişkilerin varlığını
da ortaya koymakta; özellikle, sanatsal açıdan beklenenin çok ötesinde gelişkin
bir karakter sergilemektedir. Genelde taş kültürünün gerektirdiği bulguların
egemen olduğu mezarlarda ortaya çıkarılan bulgular yerleşimin erken
tarihinde yol göstericidir. Körtik Tepe, yerleşik düzene ve bağlantılı olarak
çeşitli alanlarda üretime geçişin bu erken evresinde, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yaşayan toplulukların temel gereksinimlerden kaynaklanan
sorunları aştıklarının, sosyal ve kültürel yapılanmada aşama kaydettiklerinin
önemli kanıtı durumundadır.
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Çizim 1: Körtik Tepe, topografik plan ve açmalar

Çizim 2: Körtik Tepe, yuvarlak planlı ve taş tabanlı depolama birimleri
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Çizim 3-4: A34 açması, Akeramik Neolitik yuvarlak planlı yapılar

Resim 1: Körtik Tepe, genel görünüm
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Resim 2: Akeramik Neolitik yuvarlak planlı yapılar

Resim 3: Akeramik Neolitik yuvarlak planlı yapılar
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Resim 4: Akeramik Neolitik taş tabanlı depolama birimleri

Resim 5: Akeramik Neolitik hoker iskelet
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Resim 6: Akeramik
iskelet

Neolitik

yarı-hoker

Resim 7: Akeramik Neolitik mezar
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Resim 8: Akeramik Neolitik dönem mezar buluntu grubu

Resim 9: Akeramik Neolitik dönem mezar buluntu grubu
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Resim 10: Taş ve kabuk boncuklar

Resim 11: Taş ve kabuk boncuklar
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LABRAUNDA 2007
Lars KARLSSON1
Labraunda is the Sanctuary of Zeus Labraundos with the double axe in
Karia, outside Milas.This year’s campaign was the most successful since the
archaeological work at Labraunda was resumed in 2001. Important advances
have been made in all areas of research, which are the study of the Byzantine
East Church, the fortifications and the necropolis, as well as that of previously
excavated material and restoration projects. The results from this year are
both impressive and significant: we have received dating evidence for the
defensive towers, and we have discovered remains of golden wreaths and
other important finds in the tombs. A better understanding of the water
channel in the apse of the church has been achieved and, finally, the discovery
of a completely new Byzantine church, the West Church, with attached
baptistery.
The campaign lasted for 5 weeks from June, 25 to July, 27, 2007 and the
participants were: Assoc. Prof. Lars Karlsson (project director), Jesper Blid,
MA, Prof. Pontus Hellström, all from Uppsala University, Sandra Karlsson,
MA, Göteborg University, archaeology student Augustus Lersten, engineer
Krister Berggren and engineer Stefan Thorstensson, all from Stockholm. Also
participating were Olivier Henry, PhD from Bordeaux University, France
and now at Koç University in İstanbul and Kadir Baran, PhD from Muğla
University, Turkey. Our warmest thanks go to the Ministry of Culture, to the
General Direction of Monuments and Museums for the continued excavation
permit. I would also like to express my deepest thanks to Nilgün Sinan Şentürk,
from the Ankara Museum of Anatolian Civilizations, who represented the
Turkish Department of Culture. The excavations this year were supported by
Åke Wiberg’s Foundation, Magn. Bergvall’s Foundation, Gunvor and Josef
Anér’s Foundation, Maggie and Stefan Lersten and the Labranda Society. The
Andron A restoration project is supported by the Royal Swedish Academy of
Letters, History and Antiquities.
1

Doç. Dr. Lars KARLSSON, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala
University, Box 626, 751 26 Uppsala/SWEDEN, email: Lars Karlsson@antiken.uu.se
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The Fortifications: Fortress Burgaz Kale
Like many cities on the coast of Asia Minor, Labraunda was protected
by sophisticated fortifications and free-standing forts. The date of their
construction is, however, disputed. Scholars have long attempted to place
them in the period between the reign of Maussollos (377-351 B.C.) and the late
3rd century B.C. The problem is that none of these fortifications have been
directly dated by archaeological finds. We are hoping that our research at the
Burgaz fortress will fill this gap in our knowledge of the fortification systems
and thus make a significant contribution to our understanding of both the
architecture and the history of Asia Minor and the larger Hellenistic world.
The excavation trenches were laid out in the area of the fort that was used
as barracks, i.e. the rooms in which the soldiers on duty had their living
quarters.
As well as datable pottery, we hoped to find examples of the different
types of vessels that were used in the soldiers’ daily life. We were rewarded
on the first day with the discovery in Room 2 of the base of an Attic blackgloss bowl. It was decorated on the inside with palmettes joined by large circle
segments (Fig. 1). On the underside was found a Karian graffito, BZIOM,
perhaps the name of the soldier (or officer) who owned it2. The base profile
and decoration date it to 375-350 B.C. after comparison with similar examples
from the Maussolleion in Halikarnassos. The dating thus conforms to the
period of Maussollos. Numerous finds support this general dating (Fig. 2): An
Attic lamp dates to around 350 B.C. and bowl in a thin grey ware dates to the
second half of the 4th century. A small water jug, hydria, with three handles
was found almost complete. The form suggests a soldier’s water jug, similar
in size to the water bottles of modern armies, easy to carry in a leather strap.
Furthermore, there were a smaller jug, possibly for wine, and a larger jug for
water. Rim fragments were also found from two very large jars. These vessels
all date in the second half of the 4th century B.C.
Strangely enough, no terracotta roof tiles were found. Instead, we found
numerous fragments of thin sheets of schist. Two of these had rounded
corners, and are reminiscent of the schist plate roofs from Sweden. It is quite
likely that these plates of schist are roof tiles, because schist is very common
2

Published by L. Karlsson & O. Henry, ‘A Karian graffito from Labraunda’, Kadmos, in press.
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in the terrain below Labraunda, around the village of Kargıcak. Finally, we
discovered two pieces of hard stone, which had been worn mechanically by
another material. These two stones were, in all likelihood, whetstones used
for sharpening the soldier’s swords.
The excavations in the Burgaz fortress had exceeded our expectations. The
pottery goes back to the 4th century, perhaps more specifically to the middle
of that century. The ceramic finds indicate that a large variation of vessel types
was used by the soldiers in their daily life: a water flask, a drinking bowl, two
jugs for water and possibly wine, two pithoi for the storage of goods. A large
Attic festive bowl for the wine told us that life in the fortress was not that bad
after all!
The Necropolis
A new chapter of the excavations at Labraunda was opened this year with
the investigation of the necropolis, conducted by Olivier Henry. The study of
the necropolis of Labraunda was begun in 1951, and 39 graves were recorded
at that time, but now the total number of recorded graves is 61. This year
we excavated 22 graves: 18 rock-cut sarcophagi, 3 simple pits and one rockcut chamber tomb. Although most of them were plundered (only one of the
tombs was found untouched), the material that we collected was surprisingly
abundant and of high quality. It includes in some cases fragments of human
bones and from all sites pottery (Fig. 3) as well as fragments of stone, metal
and glass.
The necropolis occupies a wide area following the sacred way leading
from Mylasa to Labraunda and on to Alinda. A first study of the pottery
indicates a long period of use, from the 5th century B.C. until the Late Roman
period. The time span includes both a continuous creation of new tombs and a
reuse of older structures. A change in burial customs occurs with a shift from
inhumation in the Classical and Hellenistic times to a majority of cremation
tombs during the Roman period.
Other finds include egg-shaped stones (Fig. 4), as well as fragments of very
high quality rock crystal. The tradition of burying an egg-shaped stone together
with the dead is known in the ancient world, as a symbol of rejuvenation. The
metallic finds include nails, bronze coins, pieces of a 5th-century silver phiale
and, finally, in two of the graves (one from the 5th century B.C., the other from
the 2nd century B.C.), some leaves of gold belonging to the funerary diadem
of the dead.
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The Byzantine East Church
The Byzantine East Church is one of the earliest known in Anatolia. The
excavations of the church that began in 1953 were never completed and
the church is only now being thoroughly studied. The church has a very
interesting architecture which points at Syria as its source of inspiration. The
investigations in the apse of the church were continued and finished this
summer. Our goal was to continue the study of the earlier excavated channel
in the centre of the apse. For this reason a new trench (Trench 4) was laid out
immediately east of and along the choir wall of the church (Fig. 5). We wanted
to see if the channel continued outside the church. And correctly, the channel
was found at the bottom of the trench, built into the socle level of the church
(Fig. 6). It was connected with the earlier excavated channel in the apse by a
hole in the church wall. The channel did not continue straight eastward, as
we believed, but turned 90 degrees to the south, running along the church’s
exterior wall. Fragments of thin glass were discovered at the bottom of the
turn of the channel. We had earlier discovered glass fragments, above all ring
bottoms, in the channel inside the apse, but here there were 156 fragments
of vase walls, apparently from cups or rather ‘drinking glasses’ (Fig. 7). The
reason for the presence of fragments of glass vessels was a mystery and the
trench from last year, located in the apse, was extended westward, in an
attempt to add to our knowledge of the character of the channel
In our extended test probe we discovered to our surprise the mouth of a
large terracotta conduit of a type very common in water-rich Labraunda. In
our test probe we also found a large piece of lead ‘packing’. It may have been
used as insulation for a water tap. Our channel was, most probably, a water
channel, a construction to be expected in Labraunda with its clear and icecold water, and most likely similar to a Byzantine ayazma, a holy water spring
with taps that the pilgrim could turn on when he arrived with his drinking
glass. The glass fragments we have discovered have extremely thin walls,
only about 2-4 mm. These drinking glasses would have been very fragile and
easily broken, which gives one explanation for their presence in the channel.
The glass fragments were then carried by the water’s flow until caught by
the channel’s 90 degree turn. Here the glass fragments sunk to the ground,
where we discovered them 1600 years later. The two coins discovered in the
channel, one minted by Emperor Maximianus (A.D. 286-305) and the other a
3rd-century Roman provincial coin from Magnesia ad Meandrum, provide
tentative assistance in dating the use of channel.
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Other Investigations
The southern bath, the South Thermae, was cleaned as part of our
investigations into Labraunda’s Roman period, and a new architectural plan
been drawn. During this clean-up we discovered a small column fragment of
marble with a dedication to Zeus Labraundos (Fig. 8).
In this bath building we discovered in 1992, a new 29-line inscription
mentioning honours bestowed on Olympichos, the general in charge of Karia
in the second half of the 3rd century B.C. Through the work of Signe Isager,
we have been able to fit the new inscription to a fragment found in 1950,
published as Labraunda inscription nr 49. The complete text will be published
this year in the Epigraphica Anatolica3.
During the cleaning of the South Roman Bath we came across an
architectural structure in the shape of a tetraconch was discovered. It is surely
a Byzantine baptistery and we prepared a preliminary plan of the current
state and a restored plan of this extraordinary building. This building will be
the focus of the 2008 campaign. In the slope to the south of the edifice several
fragments of an ambo were found (fig. 9). This indicates that the baptistery
was most likely attached to a church (where the ambo would have stood). The
ambo is decorated with scrolls of ivy leaves. The type is usually dated to the
6th century A.D.
Restoration Work and Measures Taken to Increase the Value of the Site for
Visitors
The report on the restoration project of Andron A, prepared by the
engineers Krister Berggren and Stefan Thorstensson, of Stockholm, and
supported by the Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, was
presented this year. Several ways of strengthening the 9-metre high south
wall of the building were discussed, among them, fixing strong metal bars to
contain the outward pressure of the wall and the rebuilding of the central part
of the wall (Fig. 10).
Seven new information signs were produced and put up at the following
buildings: the East Stoa, the Byzantine Church, the Spring, the Built Tomb and
3

S. Isager & L. Karlsson, ‘A New Inscription from Labraunda. An Honorary Decree for
Olympichos (Labraunda no. 134 and no. 49)’, Epigraphica Anatolica 40, 2007, in press.
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finally, three signs at the Akropolis fortification. In order to invite visitors up
to the Akropolis fortress we placed one information sign down in Labraunda
with an arrow indicating the way up. The next sign was placed at the gate of
the fortress with its two towers and the third sign at the catapult bastion on
top of the Akropolis. We also cleared a path up to the Akropolis and along the
well-preserved ring wall. The path was marked with specially made plastic
arrows. Finally, our carpenter built two wooden gates at the entrance to the
site and at the northern exit, in order to prevent wild boars from entering the
excavated area with their destructive digging.
During the year a selection of terracottas, among them an early Kybele
figurine, from the early excavations, was presented at the international
terracotta symposium in İzmir4. The Swedish archaeological research at
Labraunda between the years 2004 and 2007 is also presented in the 2008
volume of the Istanbuler Mitteilungen5.
The Swedish excavations of Labraunda are the subject of a new guidebook.
It has been written by the former project director, Professor Pontus Hellström
and includes the latest research, many plans, descriptions of the buildings
and an account of how Labraunda was discovered in the 19th century. The
book is published in an English, a Turkish and a Swedish version and can be
ordered from Ege Yayınları in İstanbul.

4

L. Karlsson, ’The Terracottas from Labraunda’, in E. Lafli & A.Muller (eds.), Figurines de terre
cuite en Méditerranée orientale grecque et romaine. Production et diffusion, iconographie et fonction,
colloque international, Izmir 2-6 juin 2007 (BCH, suppl.), in press.

5

L. Karlsson, ‘Labraunda. A preliminary report on the Swedish excavations in 2004-2007’,
Istanbuler Mitteilungen 2008, in press.
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Fig. 1: Interior palmettes of Attic black-gloss bowl from ca 375-350
B.C. from Burgaz Kale

Fig. 2: Finds from Burgaz Kale
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Fig. 3: Three unguentaria found in situ in Tomb 59

Fig. 4: Egg-shaped white stones found in Tomb 13
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Fig. 5: Plan of the Byzantine East Church with excavation trenches (J. Blid)

Fig. 6: The bent channel discovered in Trench 4 of the East Church
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Fig. 7: Glass fragments from channel in the apse of the East Church
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Fig. 8: Small column fragment with dedication
to Zeus Labraundos from the South
Thermae

Fig. 9: Byzantine ambo fragment from the West Church
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Fig. 10: Proposal for the strengthening and restoration of Andron A, by the engineers Krister Berggren and Stefan Thorstensson
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1.

TAPINAK VE BATI ODALARINDAKİ ÇALIŞMALAR
Mehmet KARAOSMANOĞLU
Mehmet Ali YILMAZ

Önceki yıllarda tapınak ve bitişiğindeki mekânlarda yapılan çalışmalarımız1 bu yıl da sürdürülmüştür. Geçen yıl, ilk dönem kazılarında ortaya çıkarılan, ancak aradan geçen zamanda yeniden toprak altında kalan, tapınak
avlusu ve batı bitişiğindeki yapıların temel duvarlarını yeniden açmaya başlamıştık. Bu yıl da çalışmalara devam edilmiş ve buradaki bütün mekânların
duvar temizliği yapılmış, yeniden ölçüleri alınarak plana aktarılmıştır. İlk dönem kazılarında çizilen planın bazı yerlerinde hataların olduğu tespit edilmiş
ve bu yanlışlıklar giderilmeye çalışılmıştır. İlk dönem kazılarında ortaya çıkarılan Saray, tarafımızdan daha kolay anlaşılabilmesi için şimdilik “Batı Odaları” olarak adlandırılmış ve numaralandırılmıştır (Çizim: 1). 4 No.lu odanın,
temel duvarlarının temizliği sırasında, batısından başlayan, zemin seviyesinin altında kuzeydoğu istikametinde ve tapınak avlu duvarının arkasına dek
uzanan bir duvar temeline rastlanmıştır. Ancak bu duvarın nasıl bir yapıya
ait olduğu şimdilik belirlenememiştir.
Batı Odaları’nın duvar temizliği sırasında İlk Dönem kazılarında bir kısmı ortaya çıkarılan ve Altıntepe (1966) s. 9 Res:13.a-b’ de sözü edilen, ancak
genel planlara geçmeyen ve bundan dolayı da yerini tam bilemediğimiz kanalizasyon, yeniden ortaya çıkarılmış ve bu sistemin nereden başladığı, nereye gittiği saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmalarımız sırasında kuzeybatıdaki
4 No.lu odanın doğu duvarının temel taşları üstüne enlemesine yerleştirilen,
ilk kazı sonrasında kırılarak parçalandığı anlaşılan, çörten biçimli bir yalağın
akıtma kısmı duvarın dış tarafındaki U şeklinde kaliteli işlenmiş ve zemin
altına yerleştirilen andezit kanalete döküldüğü görülmüştür (Resim: 1, Çizim:
1) Üst kısmı da kaba işlenmiş aynı cins taşlarla kapatılan kanaletin Tapınağın
batısındaki 1, 2, 3 ve 4, 5, 6 No.lu odalar arasındaki yamuk planlı avlunun
kille sertleştirilmiş zemini altına yerleştirildiği ve kuzeyden güneye doğru
1

M. Karaosmanoğlu, “Yeni Bulgular Işığında Altıntepe Tapınağı” XV. Türk Tarih Kongresi 1115 Eylül 2006 Ankara (Baskıda); M. Karaosmanoğlu, “Altıntepe Kalesi İkinci Dönem Kazıları”
Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları. Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji
Bölümü Armağanı, Ed. B. Can - M. Işıklı (2007) 69-83.
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devam ettiği anlaşılmış ve kazılar güneye doğru sürdürülmüştür (Resim: 2).
Başlangıçta, uzun yontulmuş andezit taşlara oyularak yapılan bu kanaletin
devamında, yanları ve zemini düzgün işlenmiş taşlardan oluşan ve üstünün
de kabaca taşlarla örtülen yapıya dönüştüğü görülmüştür. İlk kazının ardından kırılan yalak yeniden restore edilerek sağlamlaştırılmıştır. Zemin altından güneye doğru devam eden kanalet izlenmiş ve yamuk planlı avlunun
ortasına yakın ve 5 No.lu odanın doğu dış duvarına bitişik, tek taşa işlenmiş
“alaturka” bir hela taşıyla karşılaşılmıştır (Resim: 2). Bu taşın etrafı temizlenerek fotoğrafları çekilmiş ve plana geçirilmiştir. Etrafı kerpiç toprağı ile sıvanan taşın altındaki kanaletin sözünü ettiğimiz kanaletle birleştiği ve güneye
doğru devam ettiği saptanmıştır. Bunun yaklaşık 3.5 m. güneyinde doğudan
gelen daha geniş ve büyük ana kanalizasyona bağlandığı ortaya çıkarılmıştır. Bağlantı yerinin doğusunda, ana kanalın üstüne yerleştirilen büyükçe iyi
işlenmiş yassı bir taşla karşılaşılmıştır (Resim: 3). Ortası delinerek olasılıkla
üstünde banyo yapılan “çağ taşı” olarak kullanıldığını düşündüğümüz bu taşın benzerlerinin yakın zamana kadar Erzincan’da, banyolarda kullanıldığına
dair örnekler vardır. Yamuk planlı avlunun şimdilik banyo ve tuvalet yeri
olarak kullanıldığını belirtebiliriz (Çizim: 1). 4 No.lu odanın içindeki çörten
biçimli yalağın da olasılıkla kerpiç duvara açılan bir niş içinde lavabo işlevi
gördüğünü düşünüyoruz. Urartu katmanı içerisinde bulunan bu kanalizasyon sistemi Anadolu arkeolojisi için önem taşımaktadır. Ana kanalın doğuya
doğru uzantısı saptanmış ve tapınak avlusunun batısındaki 2 No.lu odanın
altından geçerek tapınağın batı revakının altından tapınağın güneybatı köşesinin 1.50 m. yakınına kadar uzandığı saptanmıştır (Resim: 4). Olasılıkla Tapınak çatısından akan ve avluda toplanan suları taşımaya yarıyordu. Kanalın,
bazı Urartu Tapınak avlularında dinsel törenlerde libasyon için kullanıldığı
türden bir işlevinin olduğuna dair henüz bir kanıtımız yok. Zemine yakın,
yassı küçük taşların yerleştirilmesiyle oluşan ve basamak basamak inen bu
sistem gittikçe derinleşmekte ve genişlemektedir. Zeminin altına yerleştirilen
kanalizasyon, yamuk planlı avluyu enine keserek batısındaki 5 No.lu büyük
odanın altından geçerek odayı terk etmekte ve bu odanın batı bitişiğindeki iri
çakıl taşı döşeli, daha önceki yayınlarda avlu olarak geçen, döşemin altından
(Resim: 3, 5) sur duvarları dışına çıkmaktadır (Resim: 6). Gelecek yıl bu ana
kanalın sonuna ulaşmayı umuyoruz.
İri çakıl taşı döşeli alanın, yeniden toprakla dolan üstü temizlendiğinde,
zeminin düz olmadığı, dört kenarının ortaya doğru meyilli olduğu görülmüş
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ve avlu olamayacağı anlaşılmıştır. Bu alanının çakıl taşı olmayan orta yerine
yakın bir yerde 60 x 40 cm. lik küçük bir sondajla ancak -70 cm. derinliğe
kadar inilebilmiş, çakıl taşlarının altının killi toprakla doldurularak su sızdırmaz duruma getirildiği gözlenmiştir. Su deposu veya bir havuzun taş döşeli
zemini olabileceğini düşünüyoruz.
Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra koruma amacı doğrultusunda gerekli görülen mozaikli alan, tuvalet taşı ve lavabo olarak kullanılan ve restore
edilen çörten biçimli yalak gibi yerlerin üzeri jeotekstille örtülerek toprakla
kapatılmıştır.
2. APADANA’DAKİ ÇALIŞMALAR
Mehmet KARAOSMANOĞLU
Halim KORUCU
Apadana’da geçen yıl yaptığımız çalışmalarda ilk evreye ait Apadana yapısının tapınak avlusunun girişinin ön kısmında ve tapınak seviyesinde biri
küçük 6 x 5 m., diğeri de 6 x 13 m. ölçülerinde iki oda ortaya çıkarılmıştı. Bunlardan batıdaki kısmen açılan büyük odanın içindeki döşemlerden; duvar kenarlarına yerleştirilen pithoslardan ve bir ocaktan dolayı mutfak olabileceğini
belirtmiştik. Büyük bir yangınla yıkılan yapının batı duvarına henüz ulaşılamamıştı. Bu yılki çalışmalarımızda öncelik, geçen yıl 13 m.si açılan kuzeybatı
doğrultusundaki duvarın sonunun nereye kadar uzandığını saptamaktı. Bu
nedenle, Apadana’nın iç kısmında batıya doğru yeni açmalar açarak sonuca
ulaşılmaya çalışılmıştır. Buranın seviyesi önceki yıllardaki kazılardan da bildiğimiz gibi tapınak alanıyla aynı idi, bu nedenle 4 adet açma açılarak sona
ulaşılmaya çalışılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı mutfağın güneybatı duvarı saptanmış ve buranın yaklaşık 6 x 15.85 m. boyutunda büyük bir
mekân olduğu anlaşılmıştır2 (Çizim: 2). Yapının batısına doğru teras duvarı
bitişiğinde dip kısmı zemine gömülmüş ve kısmen korunmuş Urartu dönemi
özellikleri gösteren in situ bir pithos ele geçirilmiş (Resim: 7) ve bunun etrafında dolgu toprak içerisinde de kazıma çizgili seramik parçaları ile bir adet üze2

M. Karaosmanoğlu, B. Can ve H. Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2006 Yılı Kazı ve Onarım
Çalışmaları” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29.
Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara-2008) 497-514.
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rinde geometrik desenlerin yer aldığı ve silüet tarzda bir hayvan başının resmedildiği seramik parçası bulunmuştur; parça Erzincan Müze Müdürlüğü’ne
teslim edilmiştir. (Mutfağın ve yanındaki odanın yangınla yıkılmasından sonra üzerini de kaplayacak biçimde genişletilmiş Apadana’nın yapılması için,
bu alan kerpiç toprağı, küçük taşlar ve içerisinde erken dönem seramiklerinin bulunduğu, yerini tam bilemediğimiz bir yerleşmeden taşınan toprakla
doldurulduğunu düşünüyoruz). Bu yapıda geçen yıllarda çıkanlarla birlikte
toplam 11 adet pithosun yerleştirildiği, in situ kırık parçalardan anlaşılmıştır.
Mutfağın güneybatı köşesine yakın yerde killi toprakla sıvanarak sertleştirilen zemin altına düzgün taşlardan yapılmış kanalın başlangıcı bulunmuştur
(Resim: 8). Bu sistem izlendiğinde mutfağın batı duvarının altından geçtikten
sonra kuzeye yönelerek devam ettiği görülmüştür. Kaliteli işçilikle yapılan
bu kanaletin, Batı Odaları’na sonradan eklenen 7 ve 8 No.lu odanın batıdaki
taş temel duvarının yapımı sırasında tahrip edildiği için, ana kanala nereden
bağlandığı saptanamamıştır. Tepede Urartu Döneminde kale kurulmadan
önce kanalizasyon sisteminin zemin altına planlanarak yerleştirildiği, sonrada üzerine yapıların inşa edildiği anlaşılmaktadır. 15 No.lu açmada killi zemine 15 cm. gömülü, 14 cm. çapında tamamen yanmış bir direk yeri saptanmıştır. 2005 yılı çalışmalarında da, bu alanda fazla derin olmayan aynı tarzda,
yerleştirilmiş bir direk yeri daha bulunmuştu. Mutfak yapısının batı kısmına
yerleştirilen bu direklerin işlevi şimdilik açıklanamamıştır (Resim: 8).
Mutfak batı duvarının dışında tek sıra yerleştirilen ince işlenmiş sal taşlarının amacının ne olduğu belirlenememiştir (Resim: 8). Mutfak yapısının güney duvarı ve aynı zamanda Apadana’nın ilk evresinin yerleştirildiği terasın
37. 5 m. uzunluğundaki kuzey duvarının batı köşesi bulunmuş ve köşeden
güneye doğru açmalar devam ettirilmiştir. Ancak batı köşesinden itibaren güneye doğru duvarın yaklaşık 1.5 m. devam ettiği görülmüş, şimdilik başka bir
veri elimize geçmemiştir. Bu duvarın devamı olabilecek uygun bir yerde 19
No.lu Açmada çalışmalara başlanmış (Çizim: 2) ve burada 1.35 m. derinlikte
sertleştirilmiş toprak zemin ve in situ bir sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır. 79
cm. çapındaki sütun kaidesinin nasıl bir yapıyla ilişkilendirilebileceği henüz
kesinlik kazanmamıştır (Resim: 9). Bu kaidenin bulunduğu zemin, Apadana zemini ve tapınak alanı seviyelerinden farklı bir yüksekliktedir. Gelecek
yıllarda yapacağımız kazılar bu sorunu çözmeye yönelik olacaktır. 19 No.lu
açmanın doğu bitişiğinde 20 No.lu açma açılmış ve burada da duvar olabilecek taş sırasına rastlanmıştır. Diğer yandan mutfağın doğusundaki 6 x 5 m.lik
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odanın doğusunda da 17 ve 18 No.lu çukurlar açılmış ve içerisinde herhangi
bir yapıya rastlanmamıştır. Bu iki açmanın ilk dönem kazılarında da açıldığı ve sonradan dolduğu 2 m. derinde ele geçirilen motor yağı tenekesinden
anlaşılmıştır. 17 No.lu açmada Bizans Döneminde yapılan şapelin kuzey köşesinin altında parçalanmış el yapımı iki kulplu geniş ağızlı bir mutfak kabı
parçalar hâlinde bulunmuştur. Bu parçalar birleştirilerek tamamlanmış ve
müzeye teslim edilmiştir. Böylece ilk evrede Tapınak avlusunun önünde giriş için özel düzenlenmiş herhangi bir yapıyla karşılaşılmamıştır. Bu evrede
Tapınak avlusunun önünde en az 6 m. lik bir boşluk bulunuyordu3. Genişletilmiş Apadana içinde daha önceki kazılarımızda bir sütun kaidesinin iki kez
kullanıldığını belirtmiştik4. Bu kaidenin ilk kullanımındaki kaliteli işlenmiş
yüzüne tesadüfen bir işçinin su dökmesi sonucu resimler ortaya çıkmıştır.
Kırmızı boya ile silüet tarzda yapılan resimlerde, at üstündeki avcının ellerinde tuttuğu ok ve yayıyla önündeki geyiğe doğru hedef aldığını görüyoruz. Bu
resim, zemin üstünde kalan, sütun kaidesinin etrafını çevirmektedir. Resimlerin üzeri laklanarak koruma altına alınmıştır.
3. GÜNEYDOĞU TERAS AÇIK HAVA TAPINIM ALANI 2007 DÖNEMİ
KAZI ÇALIŞMALARI
Birol CAN
Altıntepe’nin güneydoğu yamaçlarında ve ova seviyesinden yaklaşık 40
m. yükseklikte uzun bir teras üzerinde Urartu oda mezarları ve açık hava
tapınım alanı bulunmaktadır. Açık hava tapınım alanı, uzun mezar terasının
kuzeydoğu ucunda, 1 No.lu mezara bitişik durumdadır (Resim: 10). Özgüç
dönemi kazı raporlarından5, 7,75x11,70 m. ölçülerinde ve 1,5 m. taş örgü üzerinde yükselen kerpiç duvarlarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda yukarıdan gelecek akıntıya set duvarı işlevi de gören kuzeybatı duvarının
1 m. önünde, her biri 1,00x0,70 m. ölçülerinde, yan yana dört adet taş kaide
bulunmaktadır. Her kaidenin ortasındaki 20 cm. derinliğinde dikdörtgen yu3

M. Karaosmanoğlu, B. Can ve H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2006 Yılı Kazı ve Onarım
Çalışmaları” 29.Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara2008) 497-514, Çizim: 3.

4
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Yazıları. Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, Ed. B. Can - M.
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T. Özgüç, Altıntepe II. Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler (1969) 28-33.
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valar, üzerlerindeki stellerin zıvanaları içindir. Üst kısımları oval ve kaidelerde olduğu gibi iyi işçilik gösteren stellerin her biri 2,30 m. yüksekliktedir.
Stellerin önünde, 50 cm. çapında bir sunak bulunmaktadır. Kazısı 1959’da
yapılan, ölü kültüyle ilgili 4 stelli bu açık hava tapınım alanı, hem kaçak kazıların hem de yukarıdan gelen akıntının neden olduğu tahribat neticesinde,
tıpkı mezar odaları gibi tekrar yıkılmış, kaideler ve steller kırılmış, toprak
altına gömülmüştür.
Ekip ve zaman kısıtlılığı nedeniyle bu yıl sadece bir hafta (24-30.07.2007)
çalışılan açık hava tapınım alanında, öncelikle sınırlarının belirlenmesi ve
kapladığı toplam alanın tespit edilmesi için, eski yayınlar ve planlar incelendi. Tapınım alanının güneybatı yarısında alınan ilk açma karesinden itibaren
çalışmalar başlatıldı. Kazı öncesinde, yüzeyde görülen kırılmış ve dağılmış
durumdaki birkaç stel parçasının yanı sıra, derinleşildikçe diğer parçalara da
rastlandı (Resim: 10). Steller dışında, yaklaşık 1,00-1,20 m. derinlikte, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan duvar temellerine rastlandı. 1,15 m. kalınlıktaki bu duvar, Özgüç’ün bahsettiği6, 1 No.lu mezarla açık hava tapınım
alanını ayıran ortak duvara ait olmalıdır.
Diğer yandan, çalışılan karenin kuzeydoğu bitişiğinde, aynı ölçülerde
ikinci bir açma karesi belirlendi ve bu kısımda da çalışma başlatıldı. İlk karede olduğu gibi, yaklaşık 0,75 m. derinde burada da kırık durumda stel ve
kaide parçalarına rastlandı. Bu kısımda, ilk açmadaki temel kalıntılarıyla yaklaşık aynı seviyede sıkıştırılmış toprak zemine rastlandı. Küçük bir alanda
korunabilen zeminin ilk açmada görülmeyişinin sebebi, kaçak kazılarla stel
kaidelerinin altına kadar tahrip edilmiş olmasıdır.
Her iki açma, aynı seviyeye getirilerek bırakıldı. Açmaların güneydoğusundaki kaçak kazı atığı toprak yığını kaldırılarak, alanın önü de temizlenmiş
oldu. Stellere ve kaidelere ait parçaların ölçümleri yapıldı. Ölçümler karşılaştırıldığında, kırılmış da olsa bir stelin tüm parçalarının mevcut olduğu anlaşıldı. Bu yılki kısa çalışma döneminde, açık hava tapınım alanının kuzeybatı ve
kuzeydoğu yöndeki sınırlarına ulaşılamamasına rağmen, hem alan ve zemin
belirlenmiş, hem de stellerin son durumu görülmüştür. Önümüzdeki kazı dönemlerinde, bu alan tamamen açılarak hem açık hava tapınım alanında hem
de yıkılan oda mezarlarda anastylosis çalışmaları başlatılacaktır.

6

T. Özgüç, Altıntepe II. Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler (1969) 28.
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4. ALTINTEPE – KİLİSE 2007 DÖNEMİ KAZI VE ONARIM
ÇALIŞMALARI
Birol CAN
Ceyda CAN
Altıntepe’nin doğu yamacındaki doğal teras üzerinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan mozaikli kilisenin kazıları 2003 ve 2004 dönemlerinde büyük ölçüde tamamlanmıştı (Çizim: 3)7. Koruma projesi hazırlanan yapının
2005 döneminde, apsis mozaiği, duvar freskleri, mozaikli bir duvar bloğu ve
sütun tamburunun onarımı gerçekleştirilmiş, aynı zamanda koruma yapısı
projesinin ilk aşamasında 2x5 metal ayak üzerine oturan çift eğimli çatı inşa
edilmişti8. Duvar, kapı, havalandırma, aydınlatma ve yürüyüş platformunu
kapsayan projenin ikinci aşaması ilgili kurumların gündemindedir. Zemin
mozaiklerinin restorasyonu, söz konusu projenin tamamlanmasından sonra
gerçekleştirilebilecektir.
02.07.2007 tarihinde başlatılan bu kazı sezonunda, ilk olarak duvarlarda
ve çevresinde temizlik çalışmaları yapıldı. Ardından, aradan geçen beş yıllık
süre içerisinde mozaiğin zarar görüp görmediğinin tespit edilmesi ve gerekli
acil onarımların yapılması için, 2003 yılında üzerine serilen jeo-tekstil kaldırıldı.
Siyah, kırmızı, beyaz, gri ve yeşil renkli tesseralardan oluşan, geometrik,
bitkisel ve figürlü panolar ve paneller hâlindeki zemin mozaiklerinin son
durumu gözlendi. Bitki köklerinin yol açtığı çatlak ve yarıklar; karınca vb.
böcek yuvalarının tesselatum altında oluşturduğu boşluklar; yatak harcının
zayıflayarak bağlayıcı özelliğini yitirmesi sonucu özellikle mozaiğin kayıp
bölümlerinin (lacuna) kenarlarındaki tesseraların koparak dağılması; yer yer
tesseraların yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan kalker ve alçı taşı oluşum7

M. Karaosmanoğlu, H. Özkan, N. Öztürk, B. Can ve H. Korucu, “Altıntepe Kazısı 2003” 26.
Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 2005, 129-131, Çizim 3-4, Resim: 8-11; M. Karaosmanoğlu, B. Can ve
H. Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” 27. Kazı Sonuçları
Toplantısı-I, 2006, 184, Çizim: 1, Resim: 5-6.

8

M. Karaosmanoğlu, B. Can ve H. Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2005 Yılı Kazı ve Onarım
Çalışmaları” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 2007, 263, Çizim: 2, Resim: 11-14; B. Can, “Altıntepe
- Mozaikli Kilise 2005 Yılı Onarım ve Restorasyon Çalışmaları” III. Uluslararası Türkiye Mozaik
Korpusu Sempozyumu Bildirileri / The Proceeding of III. International Symposium of the Mosaic of
Turkey, 8-10 Haziran/June 2006, Bursa (Ed. M. Şahin) 2007, 101-108, 201-203.
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ları; yapının taşıyıcı ve üst yapısına ait sütun, kiremit, tuğla vb. unsurlarının
yıkılması sonucu oluşan dışbükey ve içbükey deformasyonlar (kabarma ve
çökmeler), bu tahribat izleri arasında gözlemlenebilenlerdir. Bunun yanı sıra,
daha önceki dönemlerde onarımları yapılan apsis mozaiği, duvar freskleri ve
duvar derzlerinin herhangi bir tahribata uğramadan korunmuş olması, uygulanan yöntemlerin ve kullanılan malzemenin uygunluğunu göstermiş olması
açısından önemlidir.
Kilisenin zeminini kaplayan ve yaklaşık 2/3’ü korunmuş durumdaki
mozaiğin öncelikle yüzeyinde biriken toz katmanı fırçalarla süpürülerek temizlendi. Ardından, bol su ve desojen (non-iyonik deterjan) kullanılarak sert
fırça ve süngerlerle temizleme işlemi yapıldı (Resim: 11). Tüm lacuna boşluklarında dolgu harcı için temizlik yapıldı. Bu kısımlarda, mozaik seviyesinde
birkaç santimetre daha alçalarak, bozulmuş ve niteliğini yitirmiş orijinal harç
kaldırıldı ve en altta bulunan iri molozlardan oluşan katmana (statumen) ulaşıldı. Geniş boşluklarda bu şekilde bir temizlik çalışması yapılırken, karınca yuvaları ve bitki kökleri nedeniyle oluşan yarıklar ve tesseralar arasındaki
küçük boşluklarda bu derece derinleşilmeyerek statumenin üstündeki çakıllı
kaba harç (rudus) katmanına kadar temizlendi. Bu temizleme işleminin amacı,
bu kısımlara dökülecek olan onarım ve sağlamlaştırma harcının sağlam bir
zemine oturmasını sağlamaktı. Olası tessera kayıplarını önlemek için hidrolik
kireç harcıyla kenarlara dolgu yapıldı (Resim: 12).
Sağlamlaştırma işlemleri sırasında, bazı kısımlarda yatak harcının (nucleus) bozulması sebebiyle tesseraların yerlerinden oynadığı görüldü. Nucleusun zayıfladığı ve tessera kayıplarının devam ettiği yüzeylere ince elenmiş
ve sulandırılmış hidrolik kireç harcı uygulandı. Gerek bu gibi bozulmaların
olduğu, gerekse çökme ve kabarmaların görüldüğü bazı kısımlarda, figür ve
bezemelerin sınırları ve renklerine dikkat edilerek mozaiğin asetat kağıtlarına
çizimleri yapıldı. Hatta, apsis önündeki, büyük ölçüde tahribata uğramış dikdörtgen panoya ait küçük bir bölüm çizimsel ve fotoğrafik kayıtları tutularak
yerinden kaldırıldı ve sağlamlaştırılıp önümüzdeki dönemlerde ait olduğu
yere yerleştirilmek üzere kazı deposunda koruma altına alındı.
Mozaik zeminin bazı kısımlarında, özellikle kilisenin güneybatı bölümündeki tesseraların aralarının ve yüzeylerinin kalker tabakasıyla kaplandığı görüldü. Kalker oluşumlarının yoğun olarak görüldüğü kısımda ve ince uçlu
bistürilerle kabaca temizlenen yüzeyin küçük bir kısmında, restorasyon sonrasında tüm zemine uygulanması düşünülen AB-57’yle temizlik yapıldı.
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Bu yılki çalışmaların asıl amacı geniş çaplı restorasyon değil, hassas kısımların sağlamlaştırılması olduğu için, lacunanın tümünü kapsayan dolgu
işleminin sonraki restorasyon dönemlerine bırakılmasına karar verilmişti.
Ancak, hayvan figürleriyle bezenmiş büyük orta panonun bir kısmında, ileride uygulanacak restorasyon prosedürlerini de içeren bir ön çalışma yapıldı.
Tesseraların eksik olduğu kısımlarda harçla tamamlama yapıldı. İlk olarak,
dökülen kaba harcın üzerine orijinal harçla renk uyumuna da dikkat edilerek
daha ince bir yüzey harcı döküldü ve kimyasal bir tampon çözelti olan AB-57
uygulandı. Bu işlemin ardından temizliği yapılan alana, iç ve dış fiziksel/
kimyasal etkilerden korunması amacıyla fırçayla %5 oranında Paraloid B-72
sürülerek yüzeyde koruyucu bir film tabakası oluşturuldu.
Zemin mozaiklerini sağlamlaştırma işlemi sürdürülürken, bir yandan kilisenin doğu duvarının iç kısmındaki apsis platformunun önünde de sondajlar yapıldı. Zemin mozaiklerinden yaklaşık 60 cm. yükseklikte bulunan apsis
platformunun üzeri de mozaiklerle kaplıdır. Daha önce restorasyonu büyük
ölçüde tamamlanan bu kısmın mozaikleri, yarım dairesel bir alan kaplasa da,
günümüze çok az bir kısmı kalabilmiştir. Apsis platformu daha önce kazılmış
ve tespit edilmiş olsa da, özellikle kilisenin iç mekânına bakan batı kısmı net
olarak plana aktarılmış değildi. Apsis platformunun kuzeybatı ve güneybatı
köşelerinde yapılan küçük çaplı sondaj çalışmaları ve apsis önündeki toprak
yığıntının kaldırılması ile, apsisin kilise iç mekânıyla bağlantısının tam olarak
tespit edilmesi amaçlanmıştı. Apsisin kuzeybatı köşesinde, mozaik döşemenin apsis altına doğru ilerlediği daha önceki dönemlerde anlaşılmıştı. Mozaik
zemin apsis altına doğru takip edildiğinde, kesin sınırı da saptandı. Benzer
bir sınır, tahribat görmesine rağmen apsisin güneybatı köşesinde de gözlendi.
Bu kısımda biraz daha derinleşildiğinde, zeminin altında, apsise ait temellere rastlandı. Düzgün kesilmiş blok taşların oldukça sağlam harçla örüldüğü
bu temel hattı, aynı zamanda apsisin batı sınırını da oluşturmaktaydı. Bu temeller takip edilirken, mozaik seviyesinin altında çeşitli büyüklüklerde çakıl yongalarıyla çok sayıda cam tessera atıkları fark edildi. Buna dayanarak,
yapının inşası tamamlandıktan sonra, mozaik sanatçılarının önce duvar mozaik panolarını ve fresklerini tamamladıkları, kullanılamayacak durumdaki
atıkları zemin dolgusu içine boşaltarak daha sonra çakıl zemin mozaiklerini
yerleştirdikleri söylenebilir.
Apsis sınırıyla mozaik zemin arasındaki dar boşluk, olasılıkla apsise çıkış
için kullanılan iki basamak sırası için bırakılmıştır. Apsisin kuzeybatı köşesin-
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deki durum biraz daha farklıdır. Bu kısımda, apsisin önünde, mozaik zemin
üzerinde düzgün taş sırasına rastlanmıştır. Apsis duvarıyla aynı eksende ilerlese de, harçsız ve tek sıra olmasıyla apsis duvar örgüsünden ayrılır. Bu durumda, bu bölümün, payanda önünde, kuzey nefi orta neften ayıran kemerin
altında, sonradan eklenen kürsü (ambon?) benzeri bir uygulama olabileceği
düşünülmüştür. Hem bu kısmın, hem de yakınındaki mozaiklerin üzerindeki
yanık izleri, ahşap bir ekleme olabileceğini akla getirmiştir.
Onarım ve sondaj çalışmaları sırasında kilisenin harç ve sıvalarında bağlayıcı malzeme olarak kullanılan ham jips levhalarının yanı sıra, aşırı oksitlenmiş küçük metal bulgular ve birkaç parça halinde pişmiş toprak bir şamdan
parçası ele geçirildi. Yapının ve mozaiklerinin çizimleri ve yeniden kurmaları
yapılarak buluntuların envanter kayıtları tutuldu. Zemin mozaiklerinin üzeri
son olarak temizlenip kareler hâlinde detaylı fotoğrafları çekilerek, bilgisayar
ortamında birleştirilmek üzere kodlandı. Ayrıca, kilisenin kuzeydoğu köşesinde, apsisin hemen kuzeyinde, önceki yıllarda9 olduğu yerde korunmasına
karar verilen, kemer tuğlaları kullanılarak oluşturulmuş Geç Dönem Bizans
mezarı, altındaki mozaiğin restorasyonu için kaldırıldı. Hem bu mezardan
hem de daha önce kaldırılan mezarlardan yaş tayini için kemik örnekleri, taş
cinsinin araştırılması için her renk çakıl zemin mozaik tessera örnekleri, içerdiği maddelerin ve yapım tekniğinin anlaşılması için cam duvar tesseralarından örnekler ve sıva kalıntılarından örnekler alınarak analiz için ayrıldı. Son
olarak, yeni bir jeotekstil serildi üzeri elenmiş toprakla kapatılarak 30.07.2007
tarihinde bu yılki çalışmalar sonlandırıldı.

5. KUZEY YAMAÇ ORTA TERAS
Mehmet IŞIKLI
Altıntepe kalesinin kuzey yamaçlarında, daha önce depo yapısının bulunduğu üst terasın hemen altında ve orta teras olarak adlandırdığımız alanda
3 x 10 m. boyutlarında bir açmada çalışılmıştır. Yumuşak, yüzey altı topra9

M. Karaosmanoğlu, H. Özkan, N. Öztürk, B. Can ve H. Korucu, “Altıntepe Kazısı 2003”
26. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 2005, 129-131, Çizim: 3-4, Resim: 8-11; M. Karaosmanoğlu, B.
Can ve H. Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı-I, 2006, 184, Çizim: 1, Resim: 5-6; M. Karaosmanoğlu, B. Can ve H. Korucu,
“Altıntepe Urartu Kalesi 2005 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-I,
2007, 263, Çizim: 2, Resim: 11-14.
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ğının hemen altında düzensiz döküntü taşların varlığı gözlenmiştir. Burada
sürdürülen çalışmalarda zemin seviyesinden -45 cm. derinde büyük bir pithosa rastlanmıştır. Tüm parçaları ele geçirilen pithosun ağız kısmının içe doğru çöktüğü görülmüştür. Pithosun yapısı ve bu seviyede ele geçirilen karışık
malzemenin çoğu Ortaçağ özelliği göstermektedir.
Döküntü taşların ortaya çıkarıldığı bu alanda devam eden seviye inme çalışmaları sonucunda -2.93 m. de açmanın kuzeyinde doğu kesit ile batı kesit
arasında uzanan basit işlenmiş ve oldukça iri taş bloklarından örülmüş tek
sıra duvara rastlanmıştır. İşlevi tam anlaşılamayan bu kiklopik taş dizisinin
bir teras, sur veya herhangi bir yapının temelini desteklemek amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bu taşların yüz kısımları kabaca işlenmiş, araları küçük
taşlarla dolgulanmıştır. Bu alanda çalışmalar dar bir alana kaydırılmış ve burada -4.10 m. de ana kayanın görülmesiyle çalışmalara son verilmiştir.
6. KUZEY YAMAÇ AŞAĞI TERAS
“Kuzey Yamaç Aşağı Teras” Altıntepe Kalesi’nin kuzey etek kesimine yakın bir noktada yer almaktadır. Tarafımızdan “Kuzey Yamaç Aşağı Teras”
olarak isimlendirilen alandaki kazı çalışmalarına başlanmasının öncelikli
amacı; bu kesimde kaleye girişle, yol veya kapı ile ilgili bir yapılanma olabilir mi? sorusuna yanıt aramaktı. Çünkü tepe karşıdan bakıldığında kuzey
yamaçta tepeyi verev bir şekilde boydan boya kat eden hafif bir eğime sahip
görünmekte ve burada da bir yol olması ilk bakışta olası görünmekteydi.
Çalışmanın ilk aşamasının gerçekleştirildiği A alanında otlu ve yumuşak
yüzey toprağı temizlenmiş, bundan sonra inilen seviye boyunca toprağın sertleştiği ve irili ufaklı taşların ortaya çıktığı gözlenmiştir. Çalışmamız boyunca
bu durum devam etmiş yer yer sıralı, ama düzgün mimarî vermeyen taşlar
tespit edilmiştir. Oldukça fazla sayıda taş ve sert bir zemin içeren alandaki
çalışmalar güçlükle devam ettirilebilmiştir. Daha sonra -1.30 m. seviyesinde
ana kayanın görülmesiyle bu alandaki çalışma da sonlandırılmıştır. Bu alanda
da herhangi yapısal faaliyetin gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.
7. APADANA TEPE AÇMASI
Açma Apadana yapısının hemen doğusunda yer almaktadır. Bu alanda
çalışmalara başlanmasının nedeni; ilk dönem kazılarında kazılmamış olma-

130

sıdır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu alanda 5 x 10 m. boyutlarında bir
açma belirlenmiş ve bunun yarısında seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Üstteki yumuşak toprak içerisinde çalışma alanının batı tarafında irili ufaklı
düzensiz taşlar ortaya çıkarılmıştır. Açmanın diğer alanlarında devam eden
seviye inme çalışmaları sırasında toprağın yumuşaklığının devam ettiği ve
düzensiz döküntü çok sayıda irili ufaklı taşların varlığı dikkati çeken ayrıntılardır. Özellikle yüzeyden -1 m. aşağıda ele geçirilen çok sayıda çatı kiremidi
parçaları; bu alanda, Apadana içine yerleştirilen Şapel gibi, Ortaçağ tabakasının bulunduğunu göstermektedir. Bu alanda ele geçirilen sınırlı sayıda seramik parçaları dışında başka bir buluntudan söz etmek mümkün değildir.
Sadece belirtilmesi gereken önemli bir buluntu; çok sayıda yuvarlak çakıl taşlarının üzerindeki yangın izleri bunların bilinçli olarak ateşe maruz bırakıldığını göstermektedir.
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Çizim 1: Apadana, Tapınak ve Batı Odaları

Çizim 2: Apadana’daki açmalar
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Resim 1: 4 No.lu odadaki yalak ve kanalizasyon sistemi

Resim 2: Yamuk planlı avludaki kanal ve alaturka
tuvalet
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Resim 3: Banyo taşı

Resim 4: Tapınak avlusundaki kanal başlangıcı

134

Resim 5: Çakıl taşı döşemeli zemin

Resim 6: İçsur dışındaki kanalın çıkışı
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Resim 7: Mutfak

Resim 8: Mutfak Batı duvarı ve kanalizasyon
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Resim 9: İn situ sütun kaidesi

Resim 10: Açıkhava tapınağı çalışmaları
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Resim 11: Kilisedeki mozaiklerin temizlenmesi

Resim 12: Kilisedeki mozaiklerin onarılması
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BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*
Nadire ATICI
İlham SAKARYA
Burgaz ören yerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyonkonservasyon çalışmaları Prof. Dr. Numan Tuna başkanlığındaki bilim heyeti1
tarafından 18 Temmuz – 26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2007 yılı
çalışmaları için gerekli malî kaynak Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM
ile TAÇDAM ve BAP Projeleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
kaynaklarından karşılanmıştır.
Burgaz ören yeri 2007 yılı kazı çalışmaları bütünüyle SE sektöründe
yürütülmüş, yaklaşık 1000 m2lik alan kazılmıştır (Şekil: 1). Sektörün
kuzeyinde, kuzeybatı- güneydoğu doğrultulu taş döşemeli sokak ile doğubatı doğrultulu cadde arasında kalan alanda sokağın devamını ve sokak ile
cadde arasındaki yapılaşmayı anlamak amacıyla 5.2.A, 5.2.B, 4.2.A, 4.2.B,
4.2.D, 4.3.A, 4.3.B, 4.3.C, 4.3.D, 4.1.A, 5.3.A, 5.3.B, 5.3.C, 5.3.D, 5.4.C ve 4.4.A
açmalarında çalışılmıştır (Şekil 1 ve 2; Şekil 2’de 1. Çalışma Alanı).
Sektörün güneyinde iki farklı çalışma alanı belirlenmiş ve toplamda 17
plan karede çalışmalar yürütülmüştür. Sektörün güneybatısında 4.8.A,
4.8.B, 5.8.A, 5.8.B, 6.8.A, 6.8.B, 4.9.C, 4.9.D ve 5.9.D açmalarında, 2006 yılında
kısmen ortaya çıkarılan kireç taşı bloklardan örülmüş duvar yapısıyla farklılık
*
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ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Cengiz Aslantaş, ODTÜ TAÇDAM’dan Araş.Gör.
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Kazı, konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 24 işçi ile
yürütülmüştür.
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gösteren ve olası bir kamusal yapı olarak düşünülen yapının devamının
açılması, kullanımının belirlenmesi ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş
döşemeli cadde ile ilişkisini görmek amacıyla çalışılmıştır (Şekil 1 ve 2; Şekil
2’de 2. Çalışma Alanı).
Sektörün güneydoğusundaki çalışmalarda ise, kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu uzanan ve cadde düzlemi olarak yorumlanan düzlemin devamı
ve düzlemi doğudan sınırlayacak olası bir duvarı bulmak, bu alandaki
yapılanmayı görmek amacıyla 9.7.B, 9.8.C, 9.8.D, 8.8.C, 8.8.D, 8.7.B ve 7.8.A
açmalarında çalışmalar yürütülmüştür (Şekil 1 ve 2; Şekil 2’de 3. Çalışma
Alanı).
i. SE Sektörü 1. Çalışma Alanı
Önceki yıllarda kısmen açılan BZ.07.SE.4.1.A açmasındaki çalışmalarda
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşeli sokağı kuzeyden sınırlayan D104
duvarının kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D105 duvarı ile köşe yaparak
kuzeydoğuya döndüğü anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu duvarın döndüğü
yerden sokağa açılan bir başka sokak veya bir peristasis olması gerektiği göz
önüne alınarak yürütülen çalışmalarda D105 duvarının kuzeydoğuya doğru
devam etmeyip tahribata uğradığı anlaşıldı. Açmanın kuzeybatısında, daha
önceki çalışmalarda ortaya çıkarılan küfeki taşlardan yapılmış olan kanalın
hemen kenarında D105 duvarına paralel olarak uzanan yaklaşık 50 cm.
genişliğinde bir duvar (D411) ortaya çıkarıldı (Resim: 1). Bu duvar ile D105
duvarı arasındaki yaklaşık 80cm.lik boşluk bir peristasisi işaret etmektedir.
Sokak döşemesi ile peristasis boşluğunun birleştiği yerde peristasisi kapatan
bir duvar parçası (D412) ortaya çıkarılırken olasılıkla persistasisin İ.Ö. geç 4.
yy.da kapatıldığı anlaşıldı. D411 duvarı doğrultusunda yapılan çalışmalarda
İ.Ö. 4.yy. ortalarına tarihlenen horasanlı bir düzlem gözlendi.
5.2.B açmasındaki çalışmalarda 6.3.D açmasından devam eden D281
duvarının devamına ait taşlar ortaya çıkarıldı. Bu duvarın 6.2.A açmasında
görülen D83 duvarı ile birleşip çok net bir köşe oluşturduğu saptandı.
Açmanın doğusunda D83 duvarına paralel uzanan kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu bir duvara ait taşlar gözlendi (D363). Bu duvarın açmanın
kuzeydoğusunda bir başka duvar (D364) duvar ile köşe yapıp kuzeybatıya
döndüğü görüldü (Resim: 2). D363 duvarı ile D83 duvarı arasındaki boşluk
kuzeydoğuda 140cm. iken güneybatıda olasılıkla sokağa açılan alanda 120cm.
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olarak ölçüldü. Bir peristasisten daha geniş olan bu boşluk olasılıkla iki parsel
arasında sokağa bağlanan bir geçidi işaret etmektedir. Açmanın kuzeybatı
tarafında ise güneydoğu tarafı harçla sıvalı tek sıra taşlarla sınırlı, kuzeye
eğimli olan harçlı bir düzlem görüldü. Bu düzlem olasılıkla İ.Ö. geç 4.yy.
kullanımı ile ilişkili bir işliğe ait bir düzlemdir. Bu düzlemin doğusunda ise
olasılıkla işlikle ilişkili iki havuzcuk ortaya çıkarıldı. D363 duvarına dik gelen
ve olasılıkla sokağı kuzeyden sınırlayan bir duvara (D365) ait taşlar açmanın
kuzeybatı tarafında saptandı ve duvarın olasılıkla işlik kullanımı ile ilişkili
olarak tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı.
Açmanın doğusunda D83 ile D363 duvarları arasında yürütülen
çalışmalarda iki duvar arasındaki boşluğun sokağa açılan alanında kısmen
korunmuş iri çakıllı bir düzlem gözlendi. D363 ile D83 duvarları arasında,
sokağa açılan alandaki iri çakıllı düzlem bırakılarak derinleşildi ve iki duvara
da çok net olarak yaslanan İ.Ö. 4yy. ortası horasanlı-çakıllı bir yürüme düzlemi
saptandı (F07-03). D363 ile D83 duvarlarının oturdukları tabakalaşmayı
görmek amacıyla iki duvar arasında sondaj çalışmalarına devam edildi. Bu
sondajda önce F07-03 tabanı kısmen kaldırıldı ve taban altına çakıllı seramikli
bir dolgunun serildiği gözlendi. Bu çakıllı dolgu altından D363 duvarının
hemen kenarında bu duvara ve D83 duvarına paralel uzanan bir başka duvar
saptandı (D369). D369 duvarı ile D83 duvarı arasında bulunan yaklaşık 75 cm.
genişliliğindeki boşluk buradaki avlulu evlerin arasında kalan peristasisi işaret
etmektedir (Resim: 3). Buna göre, Klasik Dönemin parsel duvarları arasındaki
peristasisin genişletilmesi amacıyla D369 duvarı iptal edilmiş ve üzeri çakıllı
bir dolgu ile kapatılarak D363 duvarı inşa edilmiştir. Bu alanda ele geçirilen
İ.Ö.5. yy. sonu – İ.Ö.4. yy. başına ait seramikler bu yeniden yapılanmanın
İ.Ö. 4.yy.ın başında gerçekleştiğini göstermektedir. D83 ile D369 duvarları
arasında yapılan çalışmalarda İ.Ö. 5. yy.ın 2. yarısına tarihlenen seramik
parçalarının ele geçirildiği dolgu altından gelen ve iki duvara da yaslanan sert
çakıllı bir dolgu kaldırıldı. Bu çakıllı dolgu altından gelen içinden ve İ.Ö. 6.yy.
2. yarısı ve 5. yy. başı seramiklerinin ele geçirildiği (Resim: 4) sarımsı-kumlu
dolgu içinde D83 ve D368 duvarlarının askıda kaldığı anlaşıldı.
Sonuç olarak 5.2.B açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda taş
döşeli sokağın kısmen tahrip olduğu saptanırken sokağın kuzey tarafındaki
mekânların İ.Ö.4.yy 2. yarısından sonra işlik olarak kullanıldıkları ve
sokağın kuzey sınırını belirleyen D365 duvarının da bu işlikle ilişkili olarak
iptal edildiği saptandı. Ayrıca açmanın doğusunda yürütülen çalışmalarda
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D83 ve D369 duvarlarının İ.Ö. 6. yy.ın 2. yarısından sonra inşa edildikleri
ve bir peristasis oluşturdukları, fakat İ.Ö. 4.yy başlarında D369 duvarının
iptal edilerek olasılıkla sokağa açılan peristasisi genişletmek amacıyla aynı
doğrultuda D363 duvarının inşa edildiği anlaşılmıştır.
5.2.A açmasındaki çalışmalarda sokak döşeme taşlarının tahribata
uğradığı görüldü. Açmanın güneybatısında sokak doğrultusuna kadar çok
net bir şekilde devam eden kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, olasılıkla bir
parsel duvarı olan 55-56 cm. genişliğindeki D376 duvarı ortaya çıkarılırken,
açmanın kuzeydoğusunda daha önce 5.2.B açmasında görülen harçlı işlik
düzleminin devamı ile sokağı kuzeyden sınırlayan D365 duvarının devamı ve
bu duvara dik gelip harçlı düzlemi batıdan sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu bir duvara (D379) ait taşlar ortaya çıkarıldı. Açmanın batısında
yürütülen çalışmalarda sokak doğrultusunun kenarından D376 duvarına dik
gelen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, olasılıkla sokağı sınırlayan bir parsel
duvarına ait taşlar ortaya çıkarıldı (D377).
Sokak doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ise bu doğrultuda ve diğer
açmalarda sokak kenarında bulunan kanal doğrultusunda sert, çakıllıkumlu-seramikli bir düzleme ulaşıldı (İ.Ö.4.yy. ortası). Bu çalışmalarda elde
edilen verilere göre, erken kullanım evresinde sokak kenarında bir kanal
bulunmuyordu ve sokak düzlemi parsel duvarına kadar devam etmekteydi.
Daha sonra, İ.Ö.4.yy. 2. yarısında sokak kenarına akaçlama amaçlı olarak
kanal yapılmış olmalıdır. Burada görülen sert sokak düzleminin bir kısmı
erken evreleri görmek amacıyla kaldırıldı. Kaldırılan düzlemin altından dere
taşlarından oluşan daha erken dönemin sokak döşemesi görüldü. Bu döşeme,
daha önce 5.2.B ve 6.3.D açmalarında görülen sokak döşemesinden daha
erken bir döşeme özelliğindedir.
SE.5.3.C açmasındaki çalışmalarda kuzeydoğu bölümde D83 duvarı ile
köşe yapan D281 parsel duvarının devamı ortaya çıkarıldı. Açmanın geri
kalan alanında yürütülen çalışmalarda ise, açmanın güneyinden başlayarak
sokak doğrultusuna kadar devam eden alanda horasanlı- çakıllı bir tabana
(F07-02) ulaşıldı. Geç dönem kullanım evresine ait olan bu taban 5.3.B
açmasında da devam ederek oldukça geniş bir alanı kaplamakta ve yer yer
erken dönem duvarlarını örtmektedir. Açmanın kuzeydoğusunda sokak
döşemesinin ve kanalın devamı ortaya çıkarıldı. Burada birincil kontekstte
ele geçirilen buluntular kullanım evrelerinin tarihlenmesinde önceki
bilgilerimizi doğrulamıştır (Resim: 5). Sokağın güneyinde 6.3.D açmasında
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sokağı güneyden sınırlayan D204 duvarı doğrultusunda ve sokak kenarındaki
kanalın bu açmada büyük ölçüde tahrip edildiği saptandı.
SE.4.2.B açmasında yapılan çalışmalarda açmanın güneybatısından
başlayarak kuzeyine doğru devam eden alanda harçlı, kuzey ve doğuya
doğru hafif bir eğim gösteren bir işlik düzlemi ortaya çıkarıldı (F07-14).
Düzlemin doğusunda düzlemi sınırlayan ve düzleme bakan yüzü yaklaşık
4cm.lik beyaz sıva ile sıvalı yaklaşık 45cm. genişliğinde bir duvar ortaya
çıkarıldı (D375). Açmanın güneybatı köşesinde bu duvara dik gelen sıva izleri
olasılıkla düzlemi güneyden sınırlayan bir duvara aittir.
D375 duvarının doğusunda yapılan açmanın güneydoğu köşesinde 5.2.A
açmasından devam eden D376 parsel duvarının devamı ortaya çıkarıldı. Bu
duvar ile D375 duvarı arasında kalan alanda horosanlı-killi bir taban saptandı
(F07-15). Açmanın güney kesitine yakın bir alanda düzgün D376 duvarına
doğru eğim gösteren döşeme taşları gözlendi.
D375 ve D376 duvarları arasında kalan alanda, açmanın güneydoğusunda,
yürütülen çalışmalarda daha önce ortaya çıkarılan düzgün döşeme taşlarının
ağız çevresi dörtgen şekilli bir kuyuya ait oldukları anlaşıldı (Resim: 6) ve
küfeki taşlardan oluşan ve 5.2.A açmasından devam eden kanalın da bu kuyu
yanından D376 duvarına paralel olarak 4.3.C açmasına devam ettiği görüldü.
Sonuç olarak, bu açmada yürütülen çalışmalarda sokağın güney tarafındaki
mekânların olasılıkla İ.Ö.geç 4. yy.da işliklere dönüştürüldüğü saptandı.
Önceki yıllarda kısmen açılmış olan SE.4.2.D açmasındaki çalışmalarda,
taş döşemeli sokağı güneyden sınırlayan D377 duvarı ile aynı doğrultuda
olan D103 duvarının devamı ortaya çıkarıldı. D103 duvarının güneyinde
açmanın kuzeybatı tarafında yürütülen çalışmalarda duvara yaslanan,
açmanın ortalarına kadar devam eden ve kısmen modern su borusu
tarafından tahrip edilmiş olan horosan-çakıl ve küçük seramik parçacıklarının
kullanıldığı bir taban (F07-25) ortaya çıkarıldı. İ.Ö. geç 4.yy.a tarihlenen bu
taban olasılıkla mekânın işliğe dönüştürülmesi evresine aittir. Taban doğu
tarafta D103 duvarına yaslanan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvar
ile sınırlanmaktadır (D382). Açmanın güneydoğu köşesinde D103 duvarına
dik D382 duvarına paralel bir duvar (D383) ortaya çıkarıldı. Bu duvarın
doğusunda 4.2.B açmasından devam eden harçlı düzlemin devamı görüldü.
D383, D103 ve D382 duvarları arasında kalan yaklaşık 1.85m. genişliğindeki
alanda bu duvarlara kadar yaslanan küfeki taşlardan oluşan bir döşeme

143

ortaya çıkarıldı (Resim: 7). Döşeme D382 ve D103 duvarlarına doğru eğim
göstermekte ve açmanın güney sınırına kadar devam etmektedir. İ.Ö. geç
4.yy. bir işliğe ait döşemenin kuzeydoğu köşesinde iki parçalı küfeki taştan
oluşmuş pres taşı açığa çıkarıldı.
SE.4.2.A açmasındaki çalışmalarda doğusunda ve kuzeydoğusunda
bulunan harçlı düzlemin (F07-14) devamı ortaya çıkarılırken, düzlemin
açmanın ortalarına doğru kesildiği görüldü; burada ayrıca düzlemi batıdan
sınırlayan D383 duvarının devamına ulaşıldı. Bu duvar harçlı düzlemin
bittiği alanda kesilmekte, olasılıkla düzlemi güneyden sınırlayacak olan
duvarla köşe yapmaktaydı. Açmanın kuzeyinde yürütülen çalışmalarda ise,
işlik ile ilişkili küfeki taşlardan oluşan döşemenin devamı ortaya çıkarılırken
döşemenin üzerinde daha önce ortaya çıkarılan D382 duvarının hemen
dibinde duvara yaslanan taş ve harçlardan oluşmuş yarım daire şeklinde bir
ocak ortaya çıkarıldı (Resim: 7).
Açmanın geri kalan alanında killi horosanlı bir taban gözlendi (F0730). Açmanın güneyinde F07-30 tabanı altından gelen İ.Ö.4. yy. ortası bir
taban görüldü (F07-31). Harçlı düzlemi güneyden sınırlayan alanda yapılan
çalışmalarda daha önce açmanın güneydoğu köşesinde gözlenen olası duvar
doğrultusunda, fakat daha geniş, yaklaşık 48cm. bir duvar ortaya çıkarıldı
(D387). Olasılıkla erken dönem kullanım evresine ait bu duvar geç dönemde
mekânın işliğe çevrilmesinden sonra duvar doğrultusu aynı kalmış, fakat
biraz daraltılarak kullanılmıştır. D383 duvarının kesildiği alanda duvar
doğrultusunda, açmanın güneybatı köşesine kadar derinleşildi. Bu alanda F0731 tabanı tarafından örtülmüş D383 duvarı doğrultusunda fakat daha geniş bir
duvar ortaya çıkarıldı (D388). Olasılıkla erken dönem kullanım evresinde evin
parsel duvarı olan bu duvar İ.Ö. 4.yy. ortasından sonra kısmen iptal edilmiş,
sadece işlik döşemesini ve düzlemini sınırlayan alandaki kısmı yükseltilerek
kullanılmış ve bu dönemde doğrultusu biraz batıya kaydırılmıştır.
Sonuç olarak, 4.2.A, 4.2.B ve 4.2.D açmalarında yürütülen çalışmalar
sonucunda İ.Ö. 4.yy. ortasından sonra sokağın güney tarafındaki yapıların
yoğun olarak işlik kullanımıyla ilişkili yapılara dönüştürüldüğü görülmüştür.
İşlik olarak kullanılan evrede erken dönem iç mekân duvarları yükseltilerek
ve biraz daraltılarak kullanılmaya devam ederken, parsel duvarı kısmen iptal
edilip yükseltilerek kullanım görmüştür. Böylece sokağın güneyinde İ.Ö. geç
4.yy.da bir işlikler kompleksi oluşturulmuştur (Şekil: 2, 1. Çalışma Alanı).
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4.3.C açmasında yürütülen çalışmalarda öncelikle açmanın kuzeybatı
köşesinde D375 duvarının erken dönem D387 duvarı doğrultusunu kullanan
bir başka duvar ile (D391) köşe yaptığı anlaşıldı. Açmanın kuzeydoğusunda
ise 4.2.B açmasından devam eden ve parsel duvarı olduğu düşünülen D376
duvarının devamına ait taşlar gözlenirken duvarın batı yüzünün sıvalı
olduğu ve açmanın güneyine doğru kesintiye uğradığı saptandı. Bu duvara
dik gelen ve küçük düzensiz taşlardan oluşan bir duvar parçası (D392)
yine iç yüzeyi sıvalı olarak görüldü. D376 duvarının batısında yürütülen
çalışmalarda D376 duvarının tamamen D392 duvarının ise kısmen sıvalı
olduğu ve D376 duvarı ile köşe yaptığı alanda sıvalı olmadığı görüldü. Bu
alanda açmanın kuzeyinde kuzeybatıdan başlayarak D376 duvarına doğru
meyil gösteren küfeki taşlardan oluşmuş bir döşeme ortaya çıkarıldı. Döşeme
D392 duvarına paralel bir hat hâlinde D376 duvarına kadar yaslanmaktadır.
Döşeme taşlarının duvara yaslandığı alandaki taşlar oyularak bir kanal elde
edilmiş olup bunun sokağa açılan kanalın devamı olduğu anlaşılmıştır. D392
duvarının sıvasız olan kısmında duvar altından geçerek devam etmektedir
(Resim: 6).
Bu açmanın hemen batısındaki SE.4.3.D açmasındaki çalışmalarda
ise açmanın kuzeybatısında küçük bir alanda kısmen korunmuş iri çakıl
taşlarından yapılmış bir düzlem saptandı. Olasılıkla geç kullanım evresine
ait olan bu düzlemi sınırlayan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir duvara
(D389) ait taşlar ortaya çıkarıldı. Duvarın kuzeyindeki çalışmalarda F07-31
tabanının devamına ulaşıldı. D389 duvarının oturduğu dolguları görmek
amacıyla duvar kenarında F07-31 kısmen kaldırıldı. Taban altından D389
duvarına dik olarak devam eden birkaç büyük taş gözlendi. D389 duvarı ile
bu büyük taşlar arasında kalan alanda yapılan çalışmalarda D389 duvarının
dibine yerleştirilmiş olasılıkla destek taşları olan küçük taşlar ortaya
çıkarılırken duvarın İ.Ö. 5.yy.ın 2. yarısı ve 4. yy. başı seramiklerinin ele
geçirildiği çakıllı – kumlu dolgu içine oturduğu saptandı.
Sonuç olarak, bu açmada yürütülen çalışmalarda bir iç mekân duvarı olan
D389 duvarı ortaya çıkarıldı. Bu duvar D178, D376, D377 ve D388 duvarlarının
oluşturduğu yapıya ait bir iç mekân duvarı olup İ.Ö. 4.yy başında, 4.3.A
açmasında görülen ve D389 duvarı ile aynı doğrultuda yer alan ve bu duvarın
hemen dibinden devam edip daha sonra iptal edilmiş olan D404 duvarı yerine
inşa edilmiştir.
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SE sektöründe önceki yıllarda ortaya çıkarılan doğu-batı doğrultulu
caddenin kullanım evrelerini, bu caddeyi kuzeyden sınırlayan parsel duvarını
ve caddenin kuzeyinde kalan konutun iç mekânlarını anlamak için SE.5.4.D
açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın kuzeybatı tarafında küçük bir
alanda ağırlıklar ve yün eğiren pişmiş toprak kadın figürini (Kybele?) bulundu
(Resim: 8).
D233 duvar doğrultusunun batısında, cadde üzerinde yürütülen
çalışmalarda öncelikle caddenin son kullanım evresi olan İ.Ö. 4.yy. sonuna
tarihlenen horasan düzleme ulaşıldı. Bu düzlem altından da iri taşlı cadde
döşemesi ortaya çıkarıldı. D233 duvarının kuzeyinde yürütülen çalışmalarda
ise, 5.3.C açmasında başlayan F07-02 tabanının devamı ortaya çıkarıldı.
SE.5.3.B açmasındaki çalışmalarda bir iç mekân duvarı olan D228 duvarının
devamı ortaya çıkarıldı. Açmanın kuzey tarafında F07-02 tabanına ulaşıldı. Bu
tabanın kullanımı sırasında D228 duvarının büyük ölçüde tahribata uğradığı
gözlendi. F07-02 tabanın altından 3-4 cm. aralıkla yükseltilmiş 3 adet taban
bulundu. En alt kotta farklı nitelikte bir taban ortaya çıkarıldı (F07-13). Bu
taban üzeri çok ince tabaka hâlinde kil ile sıvanmış, ancak bu kil örtünün
aşındığı yerlerde ortaya çıkan yaklaşık 35 x 55 x 9 cm.lik dikdörtgen horasan
derzlerin içine doldurulmuş kızıl kahverengi toprakla beraber döşeme gibi
gözüken bir tabandır.
Sonuç olarak, 5.3.B açmasında bir mekânı tanımlayan duvar bulunamamış,
ancak yükseltilmiş tabanlara rastlanmıştır. Taban yükseltilmesi ve en erken
evredeki killi tabanın yerini geç dönemde üç evreli siyah çakılla sertleştirilmiş
daha dayanıklı horasan tabanın alması kapalı mekândan açık mekâna
dönüşümün bir kanıtı olarak düşünülebilir.
SE.5.3.D açmasının doğusunda yürütülen çalışmalarda F07-02 tabanının
devamı gözlenirken açmanın batısında F07-23 tabanı altından D228 duvarının
düzgün sırası ile bu duvara yaslanan oldukça düzgün killi-horasanlı bir taban
bulundu (F07-24). Açmanın kuzeybatısındaki çalışmalarda Roma tahribinin
altından çeperleri ve zemini horasan ile sıvanmış, çapı yaklaşık 60 cm.
olan büyük bir havuz bulundu. Havuzun hemen kuzeyinde ve doğusunda
yürütülen çalışmalarda F07-02 tabanının altından devam eden küfeki taşından
zemin kaplaması görüldü. Sonuç olarak, 5.3.D açmasında erken evrelerde işlik
olması muhtemel bir mekân ortaya çıkarılmış ancak mekânı sınırlayan bir
duvar bulunamamıştır. Son kullanım evresinde ise F07-02 tabanının açmanın
tümünü kapladığı görülmektedir.
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SE.5.3.A açmasının kuzeydoğusunda doğu kesitte başlayıp kuzey kesitte
biten D381 duvarı ortaya çıkarıldı. Bu duvarın batıda çok net şekilde bitmiş
olması bu alanda bir giriş olduğunu düşündürmektedir. Duvarın doğuya
doğru devam edip D228 duvarı ile köşe yaptığı tahmin edilmektedir.
Açmanın doğu tarafındaki çalışmalarda F07-02 tabanının D228,
D181 ve D381 duvar doğrultularını tahrip ettiği anlaşılmıştır. Açmanın
güneydoğusunda ise, D228 duvarının devamı ile bu duvarla dar açılı bir köşe
yapan D374 duvarı bulundu. Bir iç mekân duvarı olan D374 duvarının İ.Ö. 4.
yy. ortalarına kadar kullanılıp (Resim: 9) daha sonra F07-02 tabanı tarafından
tahrip edildiği saptandı.
Sonuç olarak, 5.3.A açmasında ilk evrelere dair yapı izlerinin F07-02 tabanı
tarafından büyük ölçüde tahrip edildiği anlaşıldı.
SE.4.3.B açmasında yürütülen çalışmalarda tahribata uğrayan D181
duvarının devamı ortaya çıkarıldı. D181 duvarının D400 duvarı ile köşe
oluşturduğu, batısında killi horasanlı bir taban olduğu görüldü (F0743). Açmanın güneydoğusunda D399 duvarının bir tabanla örtüldüğü,
yüksekte kalan taşlarının ise tabanın içine dâhil ettiği görüldü. Açmanın
güneybatı tarafında seki olarak nitelenen yapılaşmanın kuzeyinde koridorlu
düzenlemenin dış sırasını oluşturan duvar köşe taşları ortaya çıkarıldı. Son
kullanım evresinde bu alandaki mekânlar arasında geçiş oluşturmak için
D400 duvarının kuzeybatısı iptal edilmiş olmalıdır.
Sonuç olarak, bu açmada kalan mekânlarda, kullanım amacı ile önemli
değişiklikler yapıldığı anlaşıldı. Buna göre, D399 duvarının en erken duvar
olduğu sonraki evrede ise, D400 ve D181 duvarlarının inşa edildiği ve D399
duvarının bu duvarların içine dâhil edildiği anlaşıldı.
SE.4.3.A açmasının batı yarısındaki çalışmalarda D185 duvarının devamı
ortaya çıkarıldı. D185 duvarının batısındaki çalışmalarda bu duvara dik
doğrultuda ve aralarında 40cm.lik bir boşluk bulunan paralel iki duvar
saptandı (D397 ve D398). D185 duvarı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda
duvarın ilk kullanım evresine ait olan D403 duvarı ortaya çıkarıldı. D185
duvarının doğusunda ise D401 ve D402 duvarlarının oluşturduğu kil tabanlı
seki(?) ortaya çıkarıldı. Sekinin kuzeyinde ise D407 duvarı ile sınırlanan küçük
bir koridor ile aynı killi taban (F07-42) yer almaktadır. Bu seki ve koridor
oluşumunun en güneyinde ise yarım daire şeklinde taşlardan yükseltilerek
oluşturulmuş bir platform yer almaktadır.
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Sonuç olarak, 4.3.A açmasında, erken evrelerde kil tabanlı seki, koridor
ve yarım daire şeklinde platformun bir arada kullanıldığı özel işlevli bir
mekânın bulunduğu, sonraki evrede tabanın yükseltilmesiyle (Resim: 10:
ikincil kontekst blokaj içinden gelen siyah figürlü ağız kenar parçası) bu
özel mekanın kullanımının sona erdiği saptanmıştır. 3. evrede ise, kuzeyde
yer alan atölye oluşumları ile ilişkili olarak parselin güneyindeki mekânlar
ile atölye mekânları (Resim: 11: tabanda bulunan in situ amphoriskos, 4. yy.
sonu) özellikle duvarların köşe yaptıkları alanlarda oluşturulan girişlerle
birbirine bağlanmış olmalıdır.
Önceki yıllarda kısmen çalışılmış olan SE.4.4.A açmasında kuzeyde yer
alan yapı adasının cadde ile ilişkisini anlamak amacıyla çalışmalar yürütüldü.
Öncelikle açmanın güneydoğusunda İ.Ö. 4yy. sonuna doğru yükseltilerek
kullanılmış olduğu bilinen D184 duvarına ait düzgün taş sırası ortaya çıkarıldı.
Açmanın ortalarından kuzeye doğru devam eden alanda yoğun horosanlı
ve siyah taşçıklı bir taban (F07-45) saptandı. Açmanın batısında yürütülen
çalışmalarda güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir duvar ortaya çıkarıldı
(D409). Tek sıra oldukça büyük bloklardan yapılmış bu duvar kuzeyde yer
alan yapı adasının ilk evresi ile çağdaş olmalıdır (Resim: 12 ve 13: D409 duvarı
ile ilişkili tabana ait dolgulardan ele geçirilen buluntular).
SE Sektörü 1. Çalışma Alanı Genel Değerlendirme
SE sektöründe daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan doğu – batı doğrultulu
cadde ile kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu sokak arasında kalan alanda
yürütülen 2007 yılı çalışmalarında 3 farklı yapı evresi saptanmıştır (Şekil:
2’de 1. Çalışma Alanı):
İlk kullanım evresi olarak İ.Ö. 5.yy.da iki farklı parselin yer aldığı alanda
mekânlar olasılıkla sadece konut olarak kullanım görmüştür. Bu dönemde
kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu taş döşeli sokağın kenarında bir kanal
olmadığı ve sokağın parsel duvarlarına kadar yaslandığı anlaşılmıştır.
İkinci kullanım evresinde mekânlarda değişiklikler yapılmış, bazı duvarlar
iptal edilmiştir; yapılarda konut kullanımıyla birlikte atölye kullanımları
da yer almaya başlamıştır. İ.Ö.4. yy. ortalarına ait bu kullanım evresinde
atölye kullanımlarıyla da ilişkili olarak drenajı sağlamak amacıyla sokak
kenarına yaklaşık 40cm.lik bir kanal ilâve edilmiş, sokak biraz daraltılarak
kullanılmıştır. Mekân içlerinde yer alan kanallar sokaktaki ana kanala doğru
meyilli yapılarak atık suların akaçlanması sağlanmıştır.
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İ.Ö. 4. yy.ın 2. yarısından sonraki kullanım evresinde ise, yapılar tamamen
atölyelere çevrilmiştir. Bu dönemde bazı iç mekân duvarları ile birlikte parsel
duvarları da iptal edilerek avlulu konutlar birleştirilmiş, atölyeler kompleksi
oluşturulmuştur. Bu dönemde yer yer eski duvar izleri korunarak, duvarlar
yükseltilip daraltılarak kullanılmaya devam etmiştir.
ii. SE Sektöründe İkinci Çalışma Alanı
2006 yılında kısmen ortaya çıkarılan kireç taşı bloklardan örülmüş duvar
yapısıyla farklılık gösteren ve olası bir kamusal yapı olarak düşünülen yapının
devamının açılması, kullanımının belirlenmesi ve kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu taş döşemeli cadde ile ilişkisini görmek amacıyla SE sektörünün
güneybatısında ikinci çalışma alanı belirlenmiş ve çalışmalar yürütülmüştür (
Şekil: 2’de 2. Çalışma Alanı).
2001 yılında kısmen kazılan SE.4.8.A açmasındaki çalışmalarda İ.Ö.4.yy.
ın ikinci yarısına tarihlenen F07-01 No.lu killi taban görüldü. Güneybatıda
D384, batıda D186 parsel duvarları ile sınırlanan yapının, kuzeydoğu yönünü
sınırlaması beklenen parsel duvarı doğrultusunda yapılan çalışmalarda
parsel duvarının bu alanda olasılıkla İ.Ö.4.yy.da alanın işlik faaliyetleri için
kullanılması nedeniyle tahrip edildiği anlaşıldı.
SE. 4.8.B açmasında yapılan çalışmalarda daha önce ortaya çıkarılan sıva
düzlemin devamı görüldü. Sıva düzlemin kireç taşı bloklardan oluşan D306
parsel duvarı doğrultusunda olması nedeniyle parsel duvarının geç dönemde
bu alanda kullanıma kapatıldığı anlaşıldı. Bu sıva düzlemin güneyinde kireç
taşı bloklardan oluşturulmuş bir düzlem ortaya çıkarıldı. Bu alanda, İ.Ö.5.yy.
da inşa edilen kireç taşı bloklardan oluşan kamusal yapının D306 parsel
duvarındaki kireç taşları sökülüp düzlem ve kanalda burada bulunan işlik
için kullanılmış olduğu görülmüştür. Klâsik Dönem avlulu evin birbirine
paralel D384 ve D186 parsel duvarları kısmen tahrip edilerek, peristasisi ile
beraber bu işlik alanına dâhil edilmiş olmalıdır.
SE.5.8.A açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın güneybatısında
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu, D351 duvarı ile aynı doğrultuda, fakat
aynı eksende olmayan bir duvara ait taşlar (D354) ile açmanın güneydoğu
köşesinde bu duvara paralel uzanan bir başka duvar ortaya çıkarıldı (D368).
Kireç taşı bloklardan oluşan yapının parsel duvarı olan D354 duvarının
yükseltilerek kullanıldığı anlaşıldı. D354 ve D368 duvarları arasında yürütülen
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çalışmalarda İ.Ö 4.yy. ortasına tarihlenen bir taban (F07-16) ve iki duvara dik
uzanan bir iç mekân duvarı (D373) ortaya çıkarıldı.
SE.5.8.B açmasındaki çalışmalarda açmanın doğu tarafında kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu bir duvara ait kerpiç duvar ve bu duvarın her iki
yanını sınırlayan sıva ortaya çıkarıldı (D378). Bu duvara paralel uzanan ve
kireç taşlı yapının sınırını oluşturan D354 duvarının devamı açık bir şekilde
gözlenirken açmanın kuzeybatı köşesinde bu duvara yaslanan F07-16 tabanının
devamına ulaşıldı. D378 duvar doğrultusunda yapılan çalışmalarda duvarın
kuzeydoğusunun İ.Ö. 6. yy.ın ikinci yarısına tarihlenen seramik dolgu ile
kapatıldığı anlaşıldı.
SE sektörün güneybatısında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu cadde ile ilişkili yapıları ve bu yapıların kullanımının anlaşılabilmesi
için çalışmalar aşağıdaki açmalarda yürütüldü:
SE.4.9.D açmasındaki çalışmalarda açmanın güneydoğusunda kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu olası parsel duvarına ait taşlar (D384) ile açmanın
kuzeyinde bu duvara paralel uzanan D187 duvarının devamı ortaya çıkarıldı.
Bu iki duvar arasında yürütülen çalışmalarda iki duvarı da dik kesen
doğrultuda uzanan D385 duvarı ile bu duvara paralel uzanan D386 duvarı
saptandı. D385, D187 ve D386 duvarları arasındaki çalışmalarda bu duvarlara
yaslanan İ.Ö.4.yy.ın ilk yarısına tarihlenen F07-49 killi tabanı ortaya çıkarıldı.
Kısmen kaldırılan bu taban altından D386 ve D385 duvarlarına paralel uzanan
D413 duvarı görüldü. Bu duvar olasılıkla İ.Ö. 4.yy.ın ikinci yarısında iptal
edilmiş olup kullanılmamıştır. Açmanın güneybatı köşesindeki çalışmalarda
ise caddeye ait dere taşı döşeme ortaya çıkarıldı (Resim: 14).
Sonuç olarak, cadde kenarında yer alan avlulu ev erken kullanımında D186,
D384 parsel duvarları ve muhtemel kuzeydoğu yönünde olması gereken, fakat
tahrip edilmiş parsel duvarı ile sınırlanmış olmalıdır. Bu dönemde mekân
içi bölme duvarı D187 ve D413 duvarları kullanılarak, D384, D186, D187
ve D413 duvarlarından oluşan bir kapalı mekân oluşturulmuştur. Kuzey
kesimde konutun açık mekânları bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğusunda
bulunması gereken parsel duvarının ve peristasisin tahrip edilerek atölyeye
dâhil edildiği anlaşılmıştır. Buna göre, cadde ile ilişkili bu avlulu ev İ.Ö. 4.yy.
ın ikinci yarısında kuzeyinde bulunan kamusal yapı ile birlikte tahrip edilip
atölyeye çevrilmiştir.
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SE.4.9.C açmasının batı tarafındaki çalışmalarda D187 duvarının devamı
ile açmanın kuzeybatısında bu duvara paralel uzanan bir başka duvar (D393)
ortaya çıkarıldı. Açmanın güneydoğusunda ise kuzey-güney doğrultulu
uzanan bir duvar parçası (D396), bu duvara yaslanan oldukça tahribat
görmüş güneydoğu- kuzeybatı doğrultulu D414 duvarı ile güneybatıkuzeydoğu doğrultulu uzanıp D414 duvarı ile köşe yapan D394 duvarına ait
taşlar görüldü. D187 ve D393 duvarları arasında yapılan çalışmalarda D393,
D187, D396 ve D394 duvarlarına yaslı killi bir taban (F07-32) ve kuzey-güney
doğrultulu kireç taşlarından oluşan bir kanal ortaya çıkarıldı ve kanalın
açmanın kuzeyinde tahrip edildiği anlaşıldı. D396, D395 ve D394 duvarları
arasında yürütülen çalışmalarda ise İ.Ö.4.yy.ın ikinci yarısına ait F07-32 tabanı
altından güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D395 duvarı ortaya çıkarıldı.
SE.5.9.D açmasında yürütülen çalışmalarda, açmanın kuzeydoğusundan
güneybatısına doğru devam eden D354 duvarının devamı ortaya çıkarılırken
açmanın kuzeybatı köşesinden bu duvara doğru dik olarak uzanan tek yüzlü
bir taş sırası gözlendi. D354 duvarı ile bu taş sırası arasındaki çalışmalarda
horasanlı bir düzlem, açmanın doğu tarafında ise killi bir taban (F07-38)
saptandı. İ.Ö. 4.yy.ın ikinci yarısına ait bu tabanın güneye doğru devam
etmediği anlaşıldı. Açmanın kuzeyinde D354 duvarı kenarında yapılan
çalışmada kireç taşı bloklardan oluşan D354 duvarının açmanın bu kısmında
kireç taşlarından oluşmadığı muhtemelen işliklerin kullanıldığı dönemde
İ.Ö.4.yy.ın ikinci yarısında uzatılarak kullanılmış olduğu anlaşıldı.
SE.6.8.A açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın güney kesitinde
çakıllı bir düzlem gözlendi. Bu düzlemin güneyinde ise daha alt kotta killi
bir taban saptandı. (F07-21). Bu tabanın batısında ve açmanın kuzeyinden
ortasına doğru yayılan bir alanda seramikli ve taşlı dolgu gözlendi. İ.Ö.6.yy.
ın sonu İ.Ö.5.yy.ın başına tarihlenen ve kırmızı toprağa oturan bu dolgu
olasılıkla tesviye amaçlı olarak kullanılmış olmalıdır. Bu alanda İ.Ö.4.yy.a ait
herhangi bir dolgu ile karşılaşılmamıştır.
SE.6.8.B açmasındaki çalışmalarda ise önceki yıllarda ortaya çıkarılan D80
duvarının açmanın güneybatısına doğru devam ettiği ve bu alanda güneydoğukuzeybatı doğrultulu bir duvarla köşe yaptığı (D380) anlaşıldı. D80 duvarının
doğusundaki çalışmalarda İ.Ö. geç 4.yy. ait killi taban görülürken (F07-28),
D380 ve D80 duvarlarının köşe yaptığı kısımda killi F07-29 tabanı ortaya
çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda D80 ve D380 duvarlarının birlikte
kullanım gördüğü geç dönemde ise D80 duvarının yükseltilerek kullanılmaya
devam ettiği anlaşıldı.
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Önceki yıllarda kısmen açılan SE.5.9.C açmadaki çalışmalarda açmanın
kuzeydoğusunda güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu ve yaklaşık 1m.
devam edip kesilen D407 duvarı ortaya çıkarıldı. Bu duvarın batısındaki
çalışmalarda bu duvar doğrultusuna dik gelen ve yine kısmen korunmuş
olan bir başka duvar parçası ortaya çıkarıldı (D405). Bu iki duvar arasında
açmanın kuzeydoğu köşesinde yürütülen çalışmalarda ise yine D407 duvar
doğrultusuna dik D405 duvarına paralel uzanan bir duvar parçası gözlendi
(D406). Çakıllı bir dolgunun D405 ve D406 duvar doğrultularını ve bu
duvarlar arasını örttüğü görüldü. Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda
bu alanın tamamen kırmızı toprakla örtüldüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar
sonucunda bu alanda yoğun bir tahribatın olduğu bu nedenle İ.Ö. 4.yy.a
ait tabakaların korunmadığı ve bu alanda görülen duvarların da olasılıkla
İ.Ö.4.yy. başından itibaren kullanılmadığı anlaşıldı.
SE Sektörü 2. Çalışma Alanı Genel Değerlendirme
2005, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen çalışmalarla kireç taşlı muhtemel
kamusal yapının, İ.Ö.5.yy.da inşa edildiğinde D302, D306, D344, D354
parsel duvarları ve D353 iç mekân bölme duvarı bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu sınırlar göz önüne alındığında, yapı 15.9m.x 10.2m. dikdörtgen bir plan
göstermektedir. Muhtemel girişi güneydoğudan olması beklenen yapı; kare
bir ön oda ve arkada bir dikdörtgen odadan oluşmalıdır. Yapı bu evrede
olasılıkla kamusal bir amaçla kullanılmış olmalıdır.
Yapının ikinci kullanım evresi olan İ.Ö.5.yy. sonu İ.Ö.4.yy. başında ise
yapıya D343, D351, D360 iç mekân bölme duvarlarının eklenerek yeni mekânlar
düzenlenmiştir. Buna göre, yapı önde dikdörtgen bir koridor ortada eşit
büyüklükte iki adet oda, arkada da yine iki adet odadan oluşmaktadır. Yapıya
eklenen duvarlarla yapılan düzenlemede yeni mekânların ölçülerindeki
titizlik, yapının ilk evresindeki kullanımı doğrultusunda kamusal amaçlı
işlevinin devam ettiğini düşündürmektedir.
Yapının üçüncü kullanım evresinde ise, İ.Ö.4.yy.ın ikinci yarısında, kireç
taşından olması gereken D306 ve D354 duvarlarındaki kireç taşlarının sökülüp
düzlem ve kanal amaçlı kullanılmış olması, D306 ve cadde ile sınırlı olan
eve ait olması düşünülen parsel duvarının da tahrip edilip, iki farklı yapının
birleştirilmesi sonucu işlikle ilgili mekânlara dönüştüğü anlaşılmıştır.
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iii. SE Sektörü 3. Çalışma Alanı
2007 yılı Burgaz kazılarındaki üçüncü çalışma alanı SE sektörünün
güneydoğusunda yer almıştır (Şekil: 2’de 3. Çalışma Alanı).
Daha önceki yıllardaki çalışmalarla D141, D48 ve D70 duvarları ile
sınırlandığı anlaşılan yapının devamını bulmak amacıyla SE.7.8.A açmasında
yürütülen çalışmalarda açmanın güneydoğu köşesinde ağız çapı yaklaşık
85-90 cm. arasında değişen geç dönem kuyusu bulundu. Açmanın orta
bölümündeki çalışmalarda güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu euthynteria
taşları korunmuş bir duvara rastlandı (D390) ve açmanın güneyinde bir köşe
yaptığı gözlendi. D390, D141, D48 ve D70 duvarları benzer örgü sistemlerine
sahiptirler ve dolayısıyla bu alandaki kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan ince-uzun olası bir kamu yapısının sınırları olarak düşünülmektedir.
D390 duvarının kuzeyinde yapılan çalışmalarda ise, İ.Ö. 5.yy.ın başına ait
seramiklerinin ele geçirildiği kırmızı topraklı dolgu gözlendi.
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan caddenin devamını bulmak ve
D62, D8, D2, ve D23 parsel duvarları ile sınırlanan evin cadde ile olan ilişkisini
anlamak amacıyla yürütülen SE.9.7.B açmasındaki çalışmalarda horasan,
çakıl, kil ve sıkıştırılmış seramik kırıklarından oluşan cadde düzlemine
ulaşıldı. Cadde düzleminin alt kotlarda kuzeydoğuya doğru eğim gösterdiği
görüldü. Açmanın cadde ile sınırlanan batı kısmında ise D62 parsel duvarının
devamı ortaya çıkarıldı ve duvarın güneyde D23 parsel duvarı ile köşe yaptığı
gözlendi.
9.7.B açması ile aynı amaç doğrultusunda yürütülen SE.9.8.C açmasındaki
çalışmalarda kuzeydoğuya doğru eğimi olan horosan, kil, çakıl ve seramik
parçalarından sıkıştırılmış caddenin son kullanım evresine ait düzlemine
ulaşıldı. Caddeyi doğudan sınırlaması beklenen herhangi bir yapıya ait
olabilecek bir parsel duvarına rastlanmadı. Dolayısıyla cadde için geniş
olabilecek bu alanın bir açık alan olabileceği düşünülmektedir. Açmanın
güneydoğu köşesinde caddenin ilk kullanım evrelerine ulaşmak ve cadde altı
tabakalaşmayı görmek amacıyla bir sondaj çalışması yürütüldü; burada elde
edilen veriler cadde düzleminin sürekli doldurularak kullanıldığını gösterdi.
İlk kullanım evresine ait olan düzlemin altından tesviye amaçlı dolgular
ortaya çıkarılmıştır.
Sonuç olarak, caddenin sürekli yükseltilerek İ.Ö.4.yy.ın son çeyreğine
kadar kullanıldığı anlaşılmıştır; bu caddeyi güneydoğuda sınırlayan bir
duvara ulaşılamadığı için bu alanın cadde olarak düzenlenmiş olmadığı, açık
alan olarak kullanılmış olabileceği ortaya çıkarıldı.
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Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda D23, D121 ve D370 duvarları ve
güneyde cadde düzlemi ile sınırlanan ve kuzeybatıdaki arka mekânları ortaya
çıkarılan evin iç mekânlarını anlamak amacıyla yürütülen SE.8.7.B açmasındaki
çalışmalarda açmanın batı tarafında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D336
duvarı ortaya çıkarıldı ve duvarının güneydoğusunda horasanlı bir tabana
ulaşıldı (F07-05). Açmanın güneydoğu tarafında yürütülen çalışmalarda
ise, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan bir duvar ortaya çıktı (D367).
Buradaki avlulu evin iç mekânlarında yapılan çalışmalarda, güneyde D367,
doğuda D23 ve kuzeyde D366 duvarları ile sınırlanan mekânın olasılıkla evin
kapalı mekanı, kuzeyinin ise yarı açık bir mekan olabileceği anlaşılmıştır.
D370, D121, D23 parsel duvarları ile sınırlanan evin iç mekânlarını anlamak
amacıyla yürütülen SE.8.8.C açmasındaki çalışmalarda açmanın güneyinde
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan ve evi sınırlayan güneydeki parsel
duvarı olduğu anlaşılan bir duvar ortaya çıkarıldı (D370). Açmanın kuzeydoğu
köşesinde 8.7.B açmasında bulunan D367 duvarının kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu başka bir duvar ile köşe yaptığı görüldü (D371). D370 ve D371
duvarları ile sınırlanan alanda derinleşildiğinde açmanın kuzeybatısında
çok fazla tahribata uğramış bir duvarın (D372) köşe yaptığı anlaşıldı. Bu
açmada yapılan çalışmalarda sonuç olarak, D370, D121 parsel duvarları ve
kuzeydoğusunda D371 iç mekân duvarı ile sınırlanan alanın büyük olasılıkla
evin avlusunu oluşturduğu belirlenmiştir.
SE.9.8.D açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın kuzeyinde 8.8.C
açmasında bulunan D371 duvarının devamı ortaya çıkarıldı (Resim: 15).
Açmanın ortasındaki çalışmalarda D121 parsel duvarının devamı ortaya
çıkarıldı ve güneydoğusunda horasan, kil, çakıl ve seramikten oluşan
sıkıştırılmış cadde/açık alan düzlemine ulaşıldı.
Sonuç olarak, güneyde D121 ve cadde, D23 ve D370 parselleri ile sınırlanan,
kuzeyde ise D69 duvarı ile belirlendiğini düşündüğümüz evin güneyde
caddeden bir girişi olduğu ve girişte açık bir mekân ile kapalı mekânlara
geçiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bu evin güneyinde ve cadde dolgusunda
yapılan sondajlarda D121 ile caddenin ilk kullanım evresinin çağdaş olduğu
görülmüştür.
SE.8.8.D açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın güneydoğu
köşesinden kuzeybatı köşesine kadar uzanan serilmiş kırmızı toprak gözlendi.
Kırmızı toprağın serildiği alan 7.7.B açmasında bulunan D71 duvarının
izlerine kadar devam etmektedir. Kırmızı topraklı alanda yapılan sondaj
çalışmalarında kırmızı toprağın ana toprağın üzerine tesviye amaçlı serilmiş

154

olduğu anlaşılmıştır. Açmanın kırmızı toprak ile sınırlanan kuzey kısmında
yapılan çalışmalarda ise, 8.8.C ve 7.7.B açmalarında bir kısmı ortaya çıkan
D370 duvarının devamı ortaya çıkarıldı.
Sonuç olarak, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan D370 parsel duvarı
ortaya çıkarıldı. D370 duvarının güneyinde ise peristasis olarak düşünülen,
fakat başka bir evin parsel duvarına ulaşılamayan alanda kırmızı toprak ve
çakılın tesviye amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır.
iv. 2007 Burgaz Kazısı Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
2007 yılı restorasyon ve konservasyon çalışmalarında; Emecik/Arkaik
Apollon Tapınağı kazıları 2006 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilmiş 40 adet
bronz, 10 adet demir, 2 adet fayans 24 adet pişmiş toprak, 53 adet kireç taşı
figürin olmak üzere toplam 129 eser, Burgaz kazıları 2007 yılı çalışmalarına
ait 99 adet bronz, 17 adet demir, 3 adet kurşun, 3 adet gümüş, 36 adet pişmiş
toprak, 5 adet, kemik, 2 adet kemik ya da kireç taşı olduğu düşünülen
eser, 4 adet cam, 2 adet fayans, 1 adet taş, malzeme olmak üzere toplam
172 eserin restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılmıştır. Restorasyon
ve konservasyon işlemleri tamamlanan ve müzelik eser niteliğinde olan
buluntular Marmaris Müzesi’ne teslim edilmiştir.
v. 2007 Yılı Datça-Burgaz Kazıları Arkeobotani Çalışmaları
2007 çalışma sezonu arkeobotani çalışmaları toplam 11 toprak örneği
üzerinde gerçekleşmiştir. Alınan tüm örnekler suda yüzdürme tekniği ile
yıkanmış, kalan tortular tekrar gözden geçirilmiş ve suda yüzdürme tekniği ile
elde edilemeyen küçük hayvan kemikleri ve balık kemikleri toplanabilmiştir.
Bu yılki kazı çalışmalarında çok fazla yanık alana rastlanmamış, dolayısıyla
çok az botanik malzeme elde edilmiştir. Toprak örnekleri genelde mekânın
kullanımına ilişkin olarak döşeme üstlerinden özellikle işlik olma olasılığı
yüksek olan mekânlardan, kuyu içlerinden, kap içlerinden alınmıştır. Bu
örnekler arasında en çok veri sağlayan örnek, D378 ve D354 duvarları
arasındaki peristasisteki yanık alandan alınmıştır. Bu örnek içinden az miktarda
zeytin çekirdeği parçalarına, balık kemiklerine rastlanmıştır. Bir diğer veri
BZ.07.SE.4.2.D4 kontekstinde bulunan pres taşının çevresinden alınan toprak
örneğinden elde edilmiştir. Kullanıma yönelik yapılan çalışma sonucunda az
sayıda zeytin çekirdeklerine ulaşılmıştır. BZ.07.SE.8.8.C5, BZ.07.SE.5.8.B3A
ve BZ.07.SE.5.3.D6A kontekstinden alınan toprak örnekleri içinden balık
kemikleri elde edilmiştir.
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KYZİKOS 2007 YILI KAZILARI
Nurettin KOÇHAN*
Korkmaz MERAL
Fevziye GÜNEŞ
Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, Kapıdağı Yarımadası’nın anakara ile
birleştiği kıstağın kuzey kıyısında, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde yer alan
Kyzikos antik kentindeki 2007 yılı kazı çalışmaları, başkanlığımdaki bir ekip1
tarafından, 06 Temmuz-06 Ağustos 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir2.
2007 yılı kazı çalışmaları esas olarak Hadrianus Tapınağı’nda
yoğunlaştırılmasına karşın, ikisi batı nekropoldeki Rıfkı Özkan’a ve biri
tiyatronun güneyindeki Aydın Ekici’ye ait parsellerde üç sondaj çalışması da
yapılmıştır.
Hadrianus Tapınağı
Hadrianus Tapınağı alanında, 2006’da olduğu gibi bu yıl da, tapınağın
doğu ön ve güney uzun yönlerinde çalışmalara devam edilmiştir.
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Yrd.Doç.Dr. Korkmaz MERAL, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
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Tapınağın doğu ön kısmında D/1-3 açmalarından çalışmalara başlanmış
ve kuzeye doğru H/1-3 açmalarının bir bölümüne, güney uzun yönünde ise
A-D/18 açmalarından başlanmış ve batıya doğru A-D/20 açmalarına kadar
kazılmıştır (Çizim: 1).
Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da güney taraftaki çalışma alanında,
tapınağın stylobatı ile üst yapısına ait sade ve bezemeli mimarî parçalarının
(Resim:1, 2) yanı sıra frize işlenmiş olan insan ve hayvan figürlerinin
vücutlarına ait parçalar da ele geçirilmiştir. İnsan figürlerinin başlarında
miğfer, vücutlarında zırh ve ele geçirilen bir parçada yine kılıç kabzasının
olması geçen yıl belirttiğimiz gibi frizde savaşla ilgili bir konunun işlendiğini
destekler niteliktedir3.
Bu sezon çalışmaları sırasında ayrıca tapınağın güney tarafındaki D/18
açmasında tonozlara açılan havalandırma pencerelerinin dokuzuncusu da
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu havalandırmadan batıya doğru devam
eden bölümde merdiven basamaklarının üst kısmı aşırı derecede tahribat
görmüştür. Olasılıkla, önünde bulunan büyük üst yapı blokları yıkılırken
basamakları tahrip etmiş olmalıdır (Resim: 5).
Tapınağın doğu tarafında ise 2006 kazı döneminde H /4-6 açmalarından
başlanarak I/4-6 açmalarına kadar kazılmıştı4. 2007 yılında aynı alanda
kuzeye doğru kazıya devam edilmek istendi. Ancak bu alanın büyük ölçüde
tapınağın üst yapı elemanlarıyla dolmuş olması nedeniyle çalışma olanağı
olmadığından, bu alandaki çalışma doğu tarafa, D/1-3 açmalarına kaydırıldı.
Böylece tapınağın ön kısmı açılarak bu alanda olduğu düşünülen sunağın
da ortaya çıkarılması sağlanacaktı. Ayrıca tapınağın doğu ön kısmındaki
mermer zemin döşemesinin doğuya doğru devam etmesi de, bu alanın
tamamen açılması gerektiğinin bir başka göstergesidir. Ancak üst yapı
yıkıldığında mermer zemin bundan büyük ölçüde zarar görmüştür. Çünkü
bazı bölümlerde zemin döşemesinde çökmelerin olduğu ve bazı döşemelerin
de söküldüğü tespit edildi (Resim: 6).

3

H.P.Laubscher, “Zum Fries des Hadrianstempels in Kyzikos” IstMitt. 17, 1967, 211 vd. Taf.
22; A. Yaylalı, “Kyzikos 1989 Yılı Çalışmaları” XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 174, Resim 6,
12, 13; N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı 1. Cilt, (28 Mayıs -01 Haziran 2007) Ankara 2008, 14.

4

N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı 1. Cilt, (28 Mayıs -01 Haziran 2007) Ankara 2008, 12 Çizim:1.
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Doğu yöndeki çalışmalarda da üst yapıya ait parçaların yanı sıra friz ile
alınlıkta yer alan bazı figürlerin baş ve gövdelerine ait parçalar (Resim: 3) ele
geçirilmiştir.
Bu örneklerin dışında 2007 yılı çalışmalarında önemli mimarî ve kabartma
parçaları da ortaya çıkarıldı. Bunlardan biri tapınağın alınlık simasına ait
olduğunu düşündüğümüz G/3 açmasında bulunan 80 cm. yüksekliğinde ve
63 cm. genişliğindeki parçadır (Resim: 1). Boyutlarıyla üst yapı hakkında bilgi
edinmemizi sağlayan eserin üzerine işlenen açık ve kapalı palmet bezemesi tam
düz değil de eğimli işlenmiştir. Bu şekilde yapılarak alınlık simasına işlenen
bezemenin izleyenler tarafından düz görünmesi amaçlanmış olmalıdır.
Tapınağın güney uzun yönünde bulunan üst yapıya ait 1 m. yüksekliğinde,
1.15 m. genişliğinde ve 2.40 m. derinliğindeki blok üzerine işlenmiş olan
çörten (Resim: 2) ile C/18 açmasında bulunan büyük boyutlu konsol ve
doğu ön yüzden çıkarılan Korinth sütun başlığı parçası (Resim: 4) tapınağın
görülmeye değer olduğunu anlatan antik yazarları destekler niteliktedir5.
Ele geçirilen heykeltıraşlık eserleri ve mimarî bezemeler stil yönünden MS.
2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir6. Ancak uzun yıllar kireç ocağı
olarak kullanılması7 bu görkemli yapıdan günümüze birçok eserin sağlam
gelmesini büyük ölçüde engellemiştir. Bu olumsuzluklara rağmen, ümidimizi
kaybetmeden Antik Çağda dünyanın 8 harikası içinde sayılan Kyzikos
Hadrianus Tapınağı’nın gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız yoğun
bir şekilde devam etmektedir.
Tapınak alanındaki çalışmalar sırasında geçen yıl olduğu gibi, Orta Çağa
ait kiremit (Resim: 7) ve küp mezarlar (Resim: 8) ile büyük boyutlu pithos
tabanı bulunmuştur. Doğudaki F/1 açmasından çıkarılan kiremit mezardaki
iskeletin tam kalbinin üzerinde şekilsiz bir kurşun kitlesinin olması ve
güneydeki B/19 açmasında ortaya çıkarılan iki kiremit mezardan altta
5

Scolast Lucianus SKHOL XXVI, 779; Th. Reinach, Sur L’Epoque et le Nambre des Neocorats
De Cyzique in Rev. Num. VIII 1890, 518; R.M. Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki
Adalar (1964) 127; A. Yaylalı, “Kyzikos 1989 Yılı Çalışmaları” XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II
(28 Mayıs- 1 Haziran 1990) 1991, 172 vd.; N. Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, 47
(baskıda).

6

N. Koçhan, “Kyzikos 1989 Kazısı Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri” Türk Arkeoloji Dergisi
XXIX, 1991, 122.

7

A. Yaylalı, “Kyzikos 1989 Yılı Çalışmaları” XII Kazı Sonuçları Toplantısı II (28 Mayıs- 1 Haziran
1990) 172 Dn.2; N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (28 Mayıs -01 Haziran 2007) Ankara 2008, 13.
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olanının başının kuzeyde olması ilginçtir. Çünkü bugüne kadar bulunan
örnekler de başın devamlı batıda olduğu görülmüştü. Ayrıca çıkarılan bu
mezarların tapınağın yıkılan büyük boyutlu üstyapı elemanlarının altında
olması, tapınağın tamamen yıkılmadan önce doğu ve güney bölümünün
mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir.
Bu çalışmaların yanı sıra tamamen ağaç ve dikenli çalılarla kaplı olan
tapınak alanının güneydoğu bölümündeki galerilerin üzerinin temizlenmesine
devam edilmiş, böylece ziyaretçilerin tapınağın oturduğu alt yapıyı daha
kolay görmeleri ve çalışmaların daha rahat ilerlemesi sağlanmıştır. Bu temizlik
çalışmaları önümüzdeki yıllarda alanın tamamını kapsayacak şekilde devam
ettirilecektir.

Sondaj I
Aydın Ekici’ye ait parselde Erdek Jandarma Karakolu’nun “alanda daha
önce kaçak kazı teşebbüslerinin olduğu ” uyarısı üzerine, 11 Temmuz 2007
günü yukarıda belirtilen alanın kuzeydoğu köşesinde 5x5 m. ölçülerinde bir
sondaj çalışması yapıldı. Yürüme zemininde duvar kalıntılarının bir kısmı
belli olan yapının -25 cm. de zeminine ulaşıldı. Kalan izlerden zemine önce
taş plâkaların döşendiği ve bunun üzerinin kiremit levhalarla kaplandığı
belirlendi. Kuzeye ve doğuya doğru duvarları devam eden yapının güney
duvarının yanından aşağı devam edilerek temeli tespit edilmeye çalışıldı. 1.50 m inildiğinde temelde moloz taş, oda zeminine denk gelen seviyede iki
sıra tuğla, onun üzerindeki korunan kısımda ise biraz daha düzgün blokların
kullanıldığı ve bunların harçla tutturulduğu görüldü. Ortaçağa ait bir konut
olduğu anlaşılan alanın fotoğrafları çekilip çizimleri yapıldıktan sonra, özel
mülkiyet olduğu için, ilerleyen yıllarda kazı programına alınmak üzere
çalışmaya son verildi (Çizim: 2).

Batı Nekropol Çalışmaları
18-22 Temmuz 2007 tarihlerinde ise yine Erdek Jandarma Karakolu’nun
uyarısı üzerine kuzey nekropol alanında Rıfkı Özkan’a ait parselde zorunlu
olarak iki sondaj çalışması yapıldı.
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Sondaj II
Bu alanda olduğu söylenen lâhdin yerini tam tespit etmek için 2x4 m.
ölçülerinde açılan II No.lu sondajda -40 cm. de lâhit kapağına ulaşıldı. Bunun
üzerine açma, lâhdi içine alacak şekilde 5x5 m. ölçülerine genişletildi. -50 cm.
den sonra çevresinden sürekli kum çıkan lâhdin -2 m. de zeminine ulaşıldı. 2.48
m. uzunluğa ve 1.32 m. genişliğe sahip olan lâhdin toplam yüksekliği 1.54 m.
dir. Bezemesiz kaba işçilikli lâhit açıldığında içinin zamanla 40 cm. yüksekliğe
kadar kum ve toprakla dolduğu görüldü (Resim: 9 ). Temizlenmeye başlanan
bu çamur dolgu içerisinden düzensiz ve dağılmış halde 10 adet kafatası
çıkmasına karşılık, kemikler üzerinde çalışma yapan antropologlar 12 adet
iskeletin olduğunu belirtmektedirler8. Lâhdin içinde güney dar tarafta yassı,
küçük, herhangi işçiliği olmayan bir taş bulundu. Bu taş olasılıkla lâhde konan
ilk ölünün başının altına konmuş olmalıydı. Lâhitten biri şişkin karınlı olmak
üzere 7 adet cam unguentarium (Resim: 10), 4 adet pişmiş toprak unguentarium
(ikisi tamamlandı), 4 adet cam kâse (iki tanesinin bir kısmı kırık) (Resim: 11),
1 adet pişmiş toprak kap, 1 adet iki parçaya bölünmüş iğne, 4 adet impression
altın pul, bir çift altın küpe, 1 adet yüzük taşı ve çok sayıda kırılmış cam ve
seramik parçaları çıkarıldı.
Sondaj III
Nekropol alanındaki ikinci çalışma sondaj II’nin yaklaşık 7 m. kuzeyinde
yapıldı. Sondaj, zeytin ağaçlarıyla kaplı alanda açıldığı için zorunlu olarak yine
3x3 m. ölçülerinde ayarlandı ve kazılmaya başlandı. Açmanın doğu tarafında
duvar bulunması üzerine açma duvar boyunca kuzeye ve batıya doğru
genişletildi. Çalışmalar sırasında duvarın batı tarafında yan yatmış silindirik
stelin üst kısmına ulaşıldı. Hemen stelin altında düzensiz bir konumda altlığı
tespit edildi (Resim: 12). 1.12x1.10x0.35 m. ölçülere sahip altlığın üzerine
oturtulan, alttan ve üstten silmeli 1.17 m. yüksekliğindeki stelin üzerinde 7
satırlık bir yazıt yer almaktadır. Bu yazıtta, Aelius Marcus Diogenianus’un
bu mezarı kendisi ve ailesi için yaptığı, biri bir başkasını buraya gömmeye
kalkıştığında, limandakilere 1500 drahmi vermesi gerektiği yazılıdır9.
8

Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol
ve ekibi bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Çalışma tamamlandığında daha
ayrıntılı bilgi verme imkânı bulacağız.

9

Yazıtın çözülmesinde yardımlarını esirgemeyen Doç.Dr. Turan Takaoğlu’na teşekkür
ederim.
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Stelin altında düzgün blokların olduğu anlaşılınca, stel ve altlık dışarı
çıkarılarak çalışma sürdürüldü. Bir tarafı duvara bitişik olan dikdörtgen
blokların diğer taraflardaki bitim noktaları tespit edildi. Bloklar kaldırılarak
tamamı toprak ve kumla dolu olan mezar açılmaya başlandı. Duvarlarda
yanık, içindeki dolgu toprakta ise kül izlerine rastlandı. Bu da yazıta rağmen
buraya sonradan yakılarak gömü yapıldığını göstermektedir. Değişik
zamanlarda gömü yapıldığı anlaşılan 1.50 m. yüksekliğe, 1.65 m. uzunluğa
ve 0.75 m. genişliğe sahip olan oda mezarın duvar örgüsünde moloz taş,
tuğla parçaları ve çamur harç kullanılmıştır. Mezarın içinden farklı kodlarda
toplam 9 adet iskelet çıkarıldı.
Buraya ilk gömülenlerin baş kısımlarının güneyde olduğu ve yan yana
gömüldükleri zeminde bulunan kafataslarından anlaşılmaktadır. Ayrıca ölü
hediyesi olarak konmuş 1 adet altın kolye, 2 adet impression altın pul, 3 adet
altın küpe, 1 adet altın kolye parçası (?) 1 adet altın yüzük, 2 adeti yuvarlak
6 adet ince uzun siyah boncuk, 11 adet pişmiş toprak unguentarium (Resim:
13) ve 1 adet terra cotta figürin çıkarıldı. Asıl mezar sahiplerine ait olduğunu
düşündüğümüz seramik buluntular zeminde ve mezarın kuzeydoğu kısmında
yer alırken diğer buluntular farklı seviyelerden çıkmıştır.
Sonuç olarak silindirik stelin üzerindeki yazıttan hareketle oda mezar,
benzer yazıtlardan ve harf stilinden M.S. 2. yüzyıla tarihlenebilir10. Her iki
mezardan çıkarılan buluntuların benzerliğini dikkate alırsak lâhit de yaklaşık
aynı döneme ait olmalıdır.

10 E. Schwertheim, İnschriften Griechischer Stadte aus Kleinasien Band 18 Teil I, (1980) 291.
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BESNİ’DE (ADIYAMAN) 2007 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI
Turgut H. ZEYREK*
Fehmi ERARSLAN
Ali Nadir ZEYREK
Besni, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat sınırları içerisinde
Adıyaman İli’ne bağlı bir ilçedir. İlçe merkezi, Adıyaman’ın 46 km.
güneybatısında, deniz seviyesinden ortalama 1050–670 m. yükseklikte yer
almaktadır. Kentin kurulduğu alan 37° 41’ 34” kuzey enlemi; 37° 51’ 40” doğu
boylamı koordinatlarındadır. Orta Çağa ait kalıntıların kısmen korunduğu
Eski Besni ören yerinde 20. yüzyıl ortalarına kadar kesintisiz yerleşilmiştir.
Kent 1954 yılından itibaren kuzeyde yüksek, ancak engebeli bir topografyaya
sahip yeni yerleşim bölgesine taşınmıştır1.
Besni ve çevresinde 2005 yılında Doç. Dr. T. H. Zeyrek ve Öğr. Gör. A. N.
Zeyrek tarafından sistemli bilimsel araştırmalar başlatılmıştır. Öğr. Gör. A.
N. Zeyrek’in özverili, aktif katılımıyla yürütülen “Besni Kültür Varlıklarının
Tanıtılması ve Ülke Turizmine Kazandırılması” isimli proje, hâlen öngörülen
programa uygun biçimde yürütmektedir. Anılan proje kapsamında öncelikle
tam donanımlı bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak yönünde girişimler
sürdürmektedir. Bu sayede eskiden beri var olan ve hâlen devam eden doğa
ve insan kaynaklı tahribatın durdurulması, kültür varlıklarımızın gelecek
kuşağa emanet edilebilecek duruma getirilmesi, aynı zamanda ülke turizmine
kazandırılması hedeflenmiştir2.
* Doç. Dr. T. H. ZEYREK, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
TR–27310 Şehitkâmil-Gaziantep/TÜRKİYE, zeyrekturgut@gmail.com
Fehmi ERARSLAN, Müze Müdürü, Arkeoloji Müzesi, Adıyaman/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Ali Nadir ZEYREK, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, TR–27310 Şehitkâmil-Gaziantep/TÜRKİYE.
1 T. H. Zeyrek, A. N. Zeyrek ve A. Zeyrek, Besni. Paralā – Octacuscum – Bahasna. Anadolu’nun
Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi,
Besni Belediyesi Yayınları, İstanbul 2006, 19.
2 Değinilen proje kapsamında tanıtım CD’leri ve bir kitap (T. H. Zeyrek, A. N. Zeyrek ve A.
Zeyrek, Besni. Paralā – Octacuscum – Bahasna. Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve
Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi, Besni Belediyesi Yayınları, İstanbul
2006) yayınlanmıştır. 2000 adet basılan kitabın ikinci baskısı talep edilmektedir.
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Doç. Dr. T. H. Zeyrek başkanlığında 2006 yılında başlatılan ve beş yıllık bir
programın öngörüldüğü yüzey araştırması ise hâlen devam etmektedir3.
Burada sunulan değerlendirmeye konu eski Besni ören yerinde bulunan
ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Ulu Cami’nin restitüsyon
analiz çalışmaları, Bekirbey Hamamı ve Kızılcaoba Camisi’nin ise
restorasyon uygulamalarına yönelik temel araştırma kazıları öngörülmüştü4.
Çalışmalar Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında, Doç. Dr. Turgut
H. Zeyrek denetiminde, Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek’in arazide elde edilen
bilgi ve bulguların bilgisayar ortamında belgelenmesi, arşivlenmesi ve
değerlendirilmesiyle 20 Mayıs–15 Eylül 2007’de gerçekleştirilmiştir5.
3 2006–2007 araştırmalarında elde edilen bulguların ön değerlendirmeleri arkeoloji bilimi
dünyasının ilgisine sunulmuştur. Bkz.: T. H. Zeyrek, “Medeniyetler Kavşağı Adıyaman;
Güneydoğu Anadolu’da Bir Açık Müze: Adıyaman”, Adıyamanlılar 17, Ed.: Feti Akar, Çoşkun
Yılmaz, İstanbul, 2006, 61; “Besni Nekropollerinden Kaya Mezarları; The Rock Tombs in
the Necropolises of Besni (Adıyaman-Turkey)”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, VITA,
Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ed.: Metin Alparslan, Meltem Doğan –
Alparslan ve Hasan Peker, Ege Yayınları, İstanbul 2007: 807-828; “The Rock Tombs in Upper
Söğütlü; Yukarı Söğütlü Nekropollerinden Kaya Mezarları”, University of Gaziantep Journal of
Social Sciences;Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 2, Gaziantep, Aralık 2007: 194221; “Adıyaman; Arkeoloji Açısından Önemli Bir Merkez”, Adıyamanlılar 18, Ed.: Feti Akar,
Ferhat Canbey, İstanbul, 2007: 72-73; “Besni (Adıyaman) Yüzey Araştırması 2006”, Araştırma
Sonuçları Toplantısı 25, 1, Ankara 2008: 79-86.
4 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Adıyaman
Müze Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bilimsel bir ekip
tarafından ilgili müze müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazılarının yapılmasının uygun
görüldüğü hususunda karar alınmıştır (Bkz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2007 tarih ve 15431 sayılı yazısı). Ancak T.C.
Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce söz konusu kazının Müze tarafından
yapılmasının mümkün olmadığı, akademik bir ekip tarafından yapılmasının uygun olacağı,
kazı çalışmalarının Vakıflar idaresince uygun görülecek akademik bir ekiple yapılması
önerilmiştir (T.C. Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.02.2007 tarih ve
208 sayılı yazısı).
5 T. C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın 30.03.2007 tarih ve
14853 sayılı yazısı ekindeki T. C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge
Müdürlüğü’nün 15.03.2007 tarih ve 658 sayılı yazısında söz konusu çalışmalar için Adıyaman
Müze Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce bilimsel bir ekip oluşturmalarının
mümkün olmadığı bildirilmiş ve tüm masraflar idarelerince karşılanmak kaydıyla Doç. Dr.
Turgut Haci Zeyrek’in bu çalışmaları üstlenmesi talep edilmiştir. T. C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2007 tarih ve 82201 sayılı
uygun görüş bildiren yazısı ile çalışmalar Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Doç. Dr.
Turgut H. Zeyrek’in katılımıyla sürdürülmüştür. Bu vesileyle Adıyaman (eski) Valisi Sayın
Halil Işık’a, Besni Kaymakamı Sayın Hulusi Şahin’e ve Besni Belediye Başkanı Sayın İbrahim
Öztürk’e çalışmalarımıza sağladıkları imkânlar, ayrıca destek ve delâletlerinden dolayı
teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Doç. Dr. Şevket Dönmez (İstanbul Üniversitesi), Sanat
Tarihçisi Filiz Çakır Phillip (İslâm Eserleri Müzesi, Berlin) kazı çalışmalarında açığa çıkarılan
tarih öncesi ve Ortaçağ buluntularının tarihlendirilmesinde desteklerini ve dostluklarını her
zaman olduğu gibi burada da esirgememiş olup şükranlarımızı bir kez daha yineleriz.

178

2007 yılı çalışmalarımız Bekirbey Külliyesi’nin genişlediği alandaki iki
yapıda sürdürülmüştür: Ulu Cami ve Bekir Bey Hamamı.
ULU CAMİ
1. Konumu
Ulu Cami, eski Besni ören yerinde, Kale Tepesi’nin kuzey – kuzeydoğusunda,
Toktamış Tepesi’nin eteğinde, tapu bilgilerinde Pınarbaşı Mahallesi, 325 Ada,
2 parsele kayıtlıdır.
2. Araştırma Öncesi Durum
Ulu Cami ile ilgili bilgilere yer verilen yazılı kaynaklarda Tahta Oba
Camii fotoğrafları yanlış biçimde Ulu Cami olarak isimlendirilmiştir6. Bazı
kaynaklarda ise Tahta Oba Camisi’nin planına ait bilgiler Ulu Cami’nin
tanımlanmasında değerlendirilmiştir7.
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler kaynağında caminin cümle
kapısı üzerinde 1492 (H. 898) tarihli yapı inşa kitabesi bulunduğundan söz
edilmektedir8. Ancak yazıtı bugün görmek mümkün değildir. Bu bağlamda
kaynaklarda isimlendirilmesinde yapılan hatanın bu yazıtın lokalizasyonunda
da yapılmış olması muhtemeldir.
Osmanlı belgelerinde caminin 1519 yılındaki vakıf gelirlerinden söz
edilmiştir. Kaynaklarda Kütlüce Köyü’nde bulunan iki dönüm zemîn, Hamâmı Sultan ve Âsiyâb-ı Sultan bu caminin vakıfları olarak belirtilmiştir9.
1894–1895 (H. 1312) tarihli Osmanlı belgelerinde Vusta Mahallesi’nde
bulunan Cami-i Kebir isimli camiden söz edilmektedir10. Bugün Ulu Cami adı
ile anılan caminin, buradaki çalışmaya konu cami olması muhtemeldir.
6 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1983, s. 82,
Res. 1 ve s. 83 Res. 1. Karş.: Zeyrek 2006, 222, dpn. 342.
7 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, 1983, 81-82; A. Uluçam, “Besni’deki Kültür Varlıkları
ve Düşündürdükleri”, GAP–Bölgesi Kültür Varlıklarının Korunması 2000, 191-192. Karş.: Zeyrek
2006, 222, dpn. 342.
8 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler 1983, s. 83, Res. 2; Karş.: Zeyrek 2006, 131, Res. 82.
9 Caminin 1519 yılı kayıtlarında gelirinin 1522 akça olduğu belirtilmiştir. BATD, No: 71, s. 231.
Bu taşınmazlar Şeyh Abdul Zâviyesi’nin vakfıdır. Ancak zâviye tahribat gördüğü için Büyük/
Ulu Cami vakfı olarak kaydedilmiştir. M. Taşdemir, XVI. Yüzyilda Adiyaman (Behisni, Hısnıi
Mansur, Gerger, Kahta), Sosyal ve İktisadî Tarihi, Ankara 1999, 234.
10 Zeyrek 2006, 114.
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Caminin planını tanımlamaya yardımcı somut belgeye ulaşılamamıştır.
Mevcut minare gövdesinin üst kenarı ile şerefe arası mukarnas bezeklidir.
Şerefenin korkuluk levhaları kırık ve eksiktir. Petek bölümü silindirik
kesitlidir, üzeri konik külâhlıdır. Petek duvarındaki dar bir kapı şerefeye
açılmaktadır. Minarenin mimarî açıdan genel değerlendirmesi, Arap etkili
yerel üslûpta inşa edildiğini tespit etmeye yardımcı olmuştur11.
Minarenin kuzeyi ile Bekir Bey Hamamı’nın güney duvarı arasında kalan
alandan toplanan düzgün işlenmiş kalker bloklar, Besni’nin yeni yerleşim
alanında inşa ettirilen Hacı Reşit Camii müştemilâtı içerisindeki yapılarda
kullanılmıştır12.
Minaresi dışında yüzeyde taşınır, taşınmaz bulgu ve buluntu tespit
edilememiştir. Ancak minarenin kuzeydoğu köşesinden itibaren güney-kuzey
doğrultuda (Uzunluk: yaklaşık 9.40 m.; Derinlik 1–1.50 m.; Genişlik: 0.60-0.80
m.), minarenin güneybatı köşesine doğu-batı aksında paralel (Uzunluk: 10.34
m.; Derinlik 1.30-1.50 m.; Genişlik: 0.60-0.70 m.) kanal açıldığı görülmüştür.
Doğu-batı yönünde açılan kanalın batı ucunda sekiz yivli bir sütun gövdesi ve
bir kapı sövesi parçası kanal içinde yatay konumda in situ idi. Güney-kuzey
kanalının kesitinde düzgün işlenmiş kalker bloklar saptanmıştır13.
Minare kaidesinin güneydoğu köşesine ait kalker bloklar parçalanıp tahrip
edilmiştir.
3. Temizlik ve Temel Araştırma Çalışmaları
Bekir Bey Hamamı’nın güney duvarı önündeki kül ve toprak dolgunun14
temizlenmesi ile hamamın güney duvarının cami ile ortak kullanıldığı tespit
edilmiştir. Bu duvara paralel uzanan paye kalıntıları bir sıra revakın varlığını
belgelemektedir. Bunların güneyinde dört sütun kaidesi in situ olup üç sütun
gövdesi de bunların yanında açığa çıkarılmıştır15. Bu buluntular üst yapıyı
taşıyan 3 x 3 sütun dizisini işaret etmektedir16 (Resim: 1).
11 Zeyrek 2006, 130–131.
12 Bu bilgiler yöre halkından elde edilmiştir.
13 Araştırmaya konu alandaki değinilen fizikî müdahale nitelikli çalışmanın ne amaçla ve
kim/kimler tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmek mümkün olmamıştır.
14 Dolgu Y: 2.50–3.10 m. Çalışma alanının batı bölgesi hamamın külhanından atılan küller ile
oluşan kalın bir dolguya sahiptir. Doğusu ise hamamın ve çevredeki konutların evsel atıkları
için kullanılmıştır.
15 Sütun gövdelerinden biri izinsiz (?) fizikî müdahaleyle açılan kanalda durmakta idi.
16 Güneydeki iki sütun gövdesi sekiz yivli, kuzeybatı köşe sütunu ise yuvarlak kesitlidir.
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Minarenin güneybatı köşesine paralel doğu-batı yönünde uzanan kanalın
doğu ucunda gerçekleştirilen UCS-1’sondaj çalışmaları yardımıyla birbiri
üzerinde, farklı aksta ve kotta 5 ayrı duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Bunlar 5
farklı yapı evresini işaret etmektedir. Minarenin güneybatı köşesi ile aynı aksta
olan, düzgün işlenmiş kesme taşların kullanıldığı duvar kalıntısı, yukarıda
ayrıntılı biçimde söz edilen kanal açılırken tahrip edilmiştir. Bunun üzerine
oturan, 0.50 m. kuzeyde paralel uzanan son yapı evresine ait duvar kalıntısı
kabaca şekillenmiş, bağlayıcı olarak balçık kullanılmış duvar kalıntısı güneykuzey yönünde farklı kotlarda üç ayrı duvar kalıntısını kesmiştir (Resim: 1).
UCS–2, ise kanalın batı ucunda gerçekleştirilmiştir (Genişlik 2 x 3 m.). -4.00
m. kodunda steril tabakaya ulaşılmıştır. Sondaj alanının güney bölümünde 3.50 m.den itibaren güney yönünde eğimli ana kaya tespit edilmiştir. -3.60 m.
de ele geçirilen sileks dilgiler muhtemelen Kalkolitik Dönemdendir (Resim:
2). Aynı tabakada bulunan bir adet kazıyıcı ise Neolitikten itibaren kullanılan
âletler ile yakın benzerlik göstermektedir17 (Resim: 3). Bunun üzerindeki
tabakada az sayıda da olsa M.S. 2. yüzyıl Roma keramikleri bulunmuştur
(Resim: 4). Bunları izleyen kültür tabakalarında Bizans, İslâmî, Ortaçağ
(Resim: 5), Osmanlı (Resim: 6), yüzeyden ise yakın dönem keramikleri ele
geçirilmiştir18. Kırmızı renk, kaba hamurlu, bir kabın boyun kısmına ait parça
üzerinde kazıma çizgiler ile Ermeni harflerinin kullanıldığı, büyük bölümü
eksik olduğu için tam anlaşılamayan bir yazıt (…(H)agop…can… a…)19
okunmaktadır (Resim: 7). Kırmızı hamurlu, küresel gövdeli bir kâseye ait
ağız kenarı parçası üzerinde ise siyah boya ile Osmanlıca yazılmış, ancak
“…asda…17...” tamlanamayan yazı okunabilmektedir (Resim: 8). Duvar
örgüsünde devşirme kullanılmış üzerindeki altıgen alanda yazıt bulunan
kalker bir blok (41.5 x 24.5 x 14.0 cm.) ele geçirilmiştir. Yazıt aşınmış, ancak
1181 (M. 1765) tarihi okunabilmektedir.
Tarihlendirme çalışmalarında büyük önem taşıyan sikkelerin temizlik ve
konservasyon işleminden sonra etütleri yapılacaktır.
17 Bu tarihlendirme konusunda Doç. Dr. Şevket Dönmez’e teşekkürlerimizi sunmayı borç
biliriz.
18 Sikkeler yoğun korozyonlu ve patinalı olduğundan arazi çalışmaları sırasında etüt etme
imkânı olmamıştır. Ancak İslâmî, Ortaçağ ve Osmanlı keramikleri ele geçirilen tabakalarda
bulunmuştur.
19 Bilgisine başvurduğumuz bazı meslektaşlarımız burada istendiğinde Arap rakamı ile 1114
tarihini okumanın mümkün olduğuna dikkat çekmektedir. Bu konuda değerlendirmelerini
bizden esirgemeyen sayın Filiz Çakır Phillip’e (Pergamon Museum, Berlin) ve Minas Oflaz’a
(Mimar, İstanbul) değerli katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz.
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Hamamın güney duvarı bölgesindeki temizlik çalışmaları, aynı zamanda
caminin kuzey duvarını da oluşturan bu duvarın yer yer ana kaya üzerine
inşa edildiğini ortaya koymuştur (Resim: 1).
Minarenin kuzeybatı köşesine paralel güney-kuzey yönünde açılan kanal
bölgesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarımızda, bu bölgedeki teras
duvarının, bu teras duvarına dayalı çeşme yapısının tahrip edildiği tespit
edilmiştir. Ancak mevcut mimarîye ait bulgular, caminin doğu cephesinde
harim/dış avlu, bu avluda ise sekiz kenarlı bir şadırvanlı bir çeşme ile tonozlu
bir kirli su işlevli bir mekânın (tuvalet ?) söz konusu olduğunu belgelemiştir
(Resim: 9).
Hamamın temizliğinden sonra, bu yapının duvarlarında, hipokaust
sistemine ait ayaklarında camiye ait olması muhtemel sütun başlıkları, kaide
parçaları, yazıtlı bloklar tespit edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Mevcut tarih belgeleri Ulu Cami’nin (Cami-i Kebir ?) 1492 (?)-1895 tarihleri
arasında ibadete açık olduğunu işaret etmektedir. Camide gerçekleştirilen
çalışmalar ise beş yapı evresinin varlığını kanıtlamıştır.
Ulu Cami, Bekir Bey Hamamı’nın güneyindedir; kuzey duvarı hamamın
güney duvarı ile ortak olup doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı sahına
sahiptir (19.50 x 22.20 m.). Sahının girişi, kanal içinde görülen kapı söve
parçası dikkate alınacak olursa güneyde ve muhtemelen ortadadır. Bekir Bey
Hamamı’nın güney duvarına paralel payeler (Ayak Açıklığı: 4.04 m.; Derinlik
3.34 m.), üst yapısı kemerler ile taşınan ikinci kat veya doğu-batı yönünde
uzanan dört hücrenin varlığını işaret etmektedir. Sahının üst yapısını taşıyan
3 x 3 sütun sırasına ait in situ açığa çıkarılan mevcut 3 sütun gövdesi ve 4
sütun kaidesi birbirinden farklıdır. Bu da bunların devşirme malzeme ve/
veya önceki yapı evresine ait mimarî unsurların yeniden kullanılmış oldukları
fikrini vermektedir. Sahının kuzeybatı köşesindeki nişin (2.86 x 2.70 m.) batı
duvarı ana kayaya dayanmaktadır20.
20 Gülertan Akyüzlüer tarafından hazırlanan doktora tezinde (G. Akyüzlüer, Eski Besni Yerleşim
Bölgesi ve Kültür Varlıklarının Restitüsyonu Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana 2007) çalışma/araştırma
konumuz olan bu caminin restitüsyonuna da yer verilmiştir. Ancak mevcut bulgu ve
buluntular önerilenden tümüyle farklı bir plan ortaya koymaktadır. Karş.: Akyüzlüer 2007,
20-37.
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Ulu Cami’nin yüz yıla yakın uzun bir süre kullanılmadığı bilinmektedir.
Bekir Bey Külliyesi’ne ait caminin güneydeki muhtemel dış avlusu, sahının
güney cephesine paralel doğu-batı yönünde uzanan taş döşeli yol ve yolu
güneyde sınırlayan evlerin altında genişliyor olmalıdır. Doğu terasta ise
caminin şadırvanlı bir çeşmesi ve tuvaleti yer almaktadır (Teras Genişliği:
16.50 m.).
Ulu Cami’de uygulanacak restorasyon çalışmalarında, caminin beş yapı
evresine sahip olduğu, ayrıca bu alanda Kalkolitik (?) Döneme kadar uzanan
kültür dokusu varlığının dikkate alınması gerektiği kanaati taşımaktayız.
Bekir Bey Hamamı için hazırlanan ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan rapor, rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projelerinin temizlik sonrası mevcut durum ışığında yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir21 (Resim: 10). Onaylanmış proje, mevcut
hamam planından farklıdır. Ulu Cami ile ilgili çalışmalarımız, Bekir Bey
Hamamı ile Ulu Cami’nin bir bütün oluşturduğunu, caminin kuzey duvarının
hamamın duvarına dayalı olduğunu, son yapı evresinde ise iki yapının ortak
bir duvarı paylaştığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda restorasyon projesinin
Ulu Cami ile birlikte bir bütün olarak ele alınması yararlı olacaktır.

21 Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.2006 tarih ve 213 sayılı
kararı. Ayrıca Eski Besni ören yerindeki kültür varlıkları ile ilgili hazırlanan doktora tezinde
Bekir Bey Hamamı restitüsyonuna da yer verilmiştir (Bkz. Akyüzlüer 2007, 76–96), ancak Ulu
Cami gibi bu yapı ile ilgili öneriler de mevcut plandan farklıdır.
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Resim 1: Temel araştırma alanı, genel görünüm, UCS-1

Resim 2: Mızrak uçları, sileks, Kalkolitik
?, UCS–2
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Resim 3: Taş kazıyıcı, Kalkolitik ?, UCS–2

Resim 4: Keramik buluntular, Roma, UCS–2

185

Resim 5: K e r a m i k
p a r ç a s ı ,
Ortaçağ, UCS–
2

Resim 6: E r m e n i c e
yazıtlı keramik
parçası,
H.
1114?, UCS-2
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Resim 7: Damgalı keramik parçası, Osmanlı, 18. yüzyıl, UCS-2

Resim 8: Boya ile Osmanlıca yazıtlı kâse parçası, PT, UCS-2
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Resim 9: Ulu Cami, Doğu Terası, genel görünüm

Resim 10: Bekir Bey Hamamı, güneyden genel görünüm
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ESKİŞEHİR-HAN İLÇESİ VE BAŞARA KÖYÜ KAZILARI
(2004-2007)
A. Oğuz ALP*
M. Dursun ÇAĞLAR
Han İlçesi, Eskişehir’in 101 km. güneyinde, Küçük Türkmen Dağları’nın
uzantısında ortalama yüksekliği 1500 m.yi bulan yüksek bir platoda yer alır.
Yüzölçümü ve nüfusu açısından Eskişehir’in en küçük ilçelerinden biri olan
yerleşim, 1963 yılında Afyon’un Emirdağ İlçesi’nden ayrılarak Eskişehir’in
Çifteler İlçesi’ne bağlanmış, yakın bir tarihte ilçe statüsü kazanmıştır. Bugün
kentlerarası ana yolların uzağında kalan ilçe, adını, IV. Murat’ın vezirlerinden
Hüsrev Paşa tarafından burada inşa ettirilen külliyenin bir parçası olan, ancak
günümüze ulaşamayan handan almıştır.
İlçe merkezinde ilk kez 1992 yılında Eskişehir Müzesi tarafından kısa
süreli bir kurtarma kazısı ve temizlik yapılmıştır. 2004 yılında tekrar başlanan
kurtarma kazıları ve temizlik çalışması dördüncü yılını doldurmuştur1.
Bugüne kadar yapılan kazılar, ilçe merkezinin batısında, yaklaşık olarak
modern yerleşimin sınırını da teşkil eden –uzunluğu yaklaşık 500 m. bulankayalık yamaçların, ilk olarak Roma-Geç Roma Döneminde nekropol alanı
ve Bizans Döneminde ise savunma amaçlı yapılmış yeraltı galerileri ve tahıl
ambarları olarak kullanılmış olduğunu ortaya koymuştur. İlerleyen satırlarda,
Han ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Başara Köyü’nde yürütülen kurtarma kazıları
ve temizlik çalışmalarının sonuçları genel hatları ile verilmeye çalışılmıştır.

∗ Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz ALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Yunus Emre Kampusu, Eskişehir /TÜRKİYE.
M.Dursun ÇAĞLAR, Eskişehir Müzesi, Eskişehir/TÜRKİYE.
1 Eskişehir Arkeoloji Müzesi başkanlığı ve tarafımızın bilimsel danışmanlığında yürütülen
kazılar, Eskişehir Valiliği İl Özel İdaresinin maddî destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara
verdiği destek ve yardımlarından ötürü, başta Eskişehir Valisi Sayın Kadir Çalışıcı olmak
üzere, İl Kültür Müdürü Ali Osman Gül, Eskişehir Müzesi çalışanlarına, Han İlçesi Belediye
Başkanı Şaban Özdemir ve sanat tarihçileri Cüneyt Bostancı, Yunus Muluk, Kerim Yanık,
Görkem Işık’a; Anadolu Üniversitesi-Sanat Tarihi Bölümü lisans öğrencileri Abdullah Topal,
Yusuf Ozan Kaya, Sevilay Sönmez, Asuman Korkmaz ve Volkan Bozkurt’dan oluşan kazı
ekibine en içten şükranlarımızı sunarız.
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GÜNEYBATI NEKROPOL
İlçenin güneybatısında kayalık tepenin kuzey ve doğu yamaçlarında
yapılan kazılar, bu alanın Roma-Geç Roma Döneminde nekropol olarak
kullanıldığını göstermiştir. Bugüne kadar açılan 2000 m² alanda kayaya
oyulmuş 90 civarında tekli ve oda mezarın tespit edildiği nekropol, İç
Anadolu’nun bu kesiminde bugün için bilinen en büyük nekropollerden biri
konumuna gelmiştir (Çizim: 1). Mezarların nekropol alanındaki dağılımları
ve yönleri dikkate alındığında, doğu-batı doğrultusundaki az sayıda
mezar haricinde, tekli mezarların ve tüm oda mezarlarının kuzey-güney
doğrultusunda olduğu görülmektedir. Tekli mezarların tamamına yakını,
mezar çukurlarının kenarları kapak taşlarını yerleştirmek amacıyla düz
olarak işlenmiştir. Kazılarda bazı mezarların üstünde, kalınlıkları 10-15 cm.
arasında değişen yassı kireç taşı bloklar in situ bulunmuştur. Büyüklüğüne
ve mezarların sayıca çokluğuna karşın, birkaç istisna dışında mezarların
tamamı, Geç Roma Dönemine -muhtemelen daha sonrasında da- kadar
kullanıldığından tahribat görmüş veya soyulmuştur. Bu nedenle, iskeletlerin
ve mezar hediyelerinin eksiksiz ele geçirildiği mezarlar oldukça azdır. Bazı
mezarlar da ölü hediyesi olarak az sayıda tüm veya tüme yakın seramik
kap, kandil; küpe ve yüzük gibi çeşitli süs eşyaları bulunmuştur. 2007 yılı
kazılarında, mezar hediyelerinin in situ ele geçirildiği korunmuş bir mezar
(M 90), günümüze ulaşamayan diğer Roma Dönemi mezarlarının özgün
hali hakkında fikir vermesi açısından önemlidir (Resim: 1). M.S. II. y.y. a ait
bu mezardan tüme yakın iki tabak, iki minyatür testicik, bir uzun boyunlu
şişe, bir testicik, gümüş bir kolye, gümüş bir bilezik, bronz bir küpe, figürlü
kazımaya sahip kırmızı akik taşlı bir demir yüzük ve kolye boncukları ele
geçirilmiştir. Bu mezarlara ait birkaç Roma Dönemi mezar steli nekropolün
yakın çevresine dağılmış durumdadır. Yerel mermerden yapılmış büyük
boyutlu bu stellerin çoğunluğu, Phrygia bölgesinde oldukça yaygın biçimde
karşımıza çıkan “Kapı Tip”indedir. Bunun yanı sıra geniş ön yüzünde mezar
sahibinin tasvir edildiği kabartmalı steller de bulunmaktadır.
Kayaya oyulmuş oda mezarlarına giriş, basamaklarla inilen dar bir
dromosla sağlanmıştır. Dromoslar ve aynı aksta düzenlenmiş oda mezarlarının
tamamı -tekli mezarların çoğu gibi- kuzey-güney doğrultusundadır. Bazı
mezarların dromosları üzerinde in situ bulunan yassı kireç taşı kaplama taşları,
dromosların aslında örtülü olduğunu gösterir. Oda mezarlarda görülen temel
farklılık mezar sayısı ve giriş mekânın biçimidir. Ağırlıklı grubu üç mezarlı
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oda mezarlar oluştururken, beşli ve daha çok mezarlılar daha az sayıdadır.
Giriş mekânları üçlü mezarlarda kare, kareye yakın dörtgen veya üçgen
planlı iken, beş mezardan oluşanlar dikdörtgen, yedili olan tek mezar da
L planlıdır. Beşli oda mezarlarının bazılarında, ilk iki mezar ile diğer üçü
arasındaki ana kaya dar bir duvar payesi/plaster gibi işlenmiştir. Mezarların
büyük çoğunluğu arcosoliumlu ve kline biçimindedir. Bazı mezarlarda klineler
5 ilâ 10 cm. arasında, daha özenli işçiliğe sahip bazı mezarlarda lâhit teknesi
biçiminde oyulmuştur. Büyük Galerinin yakınlarında bulunan ve 1992 yılında
Eskişehir Müzesi’nce temizlenen bir oda mezarı, gerek plan gerek süslemeleri
ile diğerlerinden ayrılmaktadır. L planlı oda mezar üç bölümden oluşur ve
arcosoliumlu mezarların üst kısmında, içinde stilize rozet ve bitkisel motiflerin
yer aldığı birbirini takip eden dairelerden oluşan bir bordür tüm odaları
dolaşmaktadır. En yakın karşılaştırma örneklerini Lycaonia ve İsauria bölgesi
-özellikle Karaman-Karadağ- dinî mimarîsinde bulduğumuz bu süsleme
anlayışı, mezarın Erken Bizans Dönemi içerisinde değerlendirilmesine olanak
tanır.
BÜYÜK GALERİ
Han’daki kazıların ortaya çıkardığı ilginç bir nokta, varlığı burada
yaşayanlar tarafından uzun yıllardan beri bilinen kayaya oyulmuş yeraltı
galerileridir. İlçenin batısındaki kayalık yamaçlarda, halk tarafından “Kımının
Mağarası”, “Tekke Kuyu” ve “Samanlık” olarak adlandırılan üç değişik
alanda yeraltı galerileri -ve depo alanları- büyük oranda temizlenmiştir.
Bunlar arasında en uzun ve görece karmaşık olanları, “Büyük Galeri” olarak
adlandırdığımız “Kımının Mağarası”nda yer almaktadır. İlk kez 1992 yılında
çalışılan bu alanda girişleri ve yönelimleri farklı iki galeri sistemi tespit
edilmiştir. Bunlardan ilki, farklı yönlere devam eden iki dar galerinin dairevî
büyük bir odaya açıldığı galeri sistemidir. Girişi daha üst kotta bulunan bu
mekânın yaklaşık 4 m. altında olan diğer galerinin bugüne kadar 70 metrelik
kısmı açılabilmiştir. Galeri ağzının yakınlarında üstte kotta küçük boyutlu
mekânlar ve devamında kuyu biçimli yüksek bir menfezin açıldığı dehlizin
düzgün kaplama taşları ile örtülmüş tabanı altında bir su kanalı yer almaktadır.
Bu alanda galerilerle çağdaş olması gerektiğini düşündüğümüz oldukça büyük
boyutlu zahire çukurları, güneyde yoğunlaşan Roma ve Geç Roma Dönemine
ait -tekli ve oda- mezarların bir kısmını tahrip etmiştir. “Büyük Galeri”
alanının alt kotundaki dehlizde dağınık biçimde ele geçirilen mermerden
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yapılmış Roma Dönemine ait kabartma ve küçük heykel fragmanlarından
başka herhangi bir küçük buluntu ele geçirilmemiştir (Resim: 2). Söz konusu
kabartmalar, Bizans Döneminde büyük olasılıkla pagan geçmişi hatırlatmaları
nedeniyle gözden uzak bu alana atılmış olmalıdır.
TEKKE KUYU
“Büyük Galeri”nin yaklaşık 50 m. güneyinde, halk arasında “Tekke
Kuyu” olarak adlandırılan kuyunun yakınında bir başka yeraltı galerisi tespit
edilmiştir. Girişin yaklaşık 10 m. ilerisinde bir insanın güçlükle ilerleyebileceği
ölçüde daralan dehliz, güneye doğru kıvrılarak 55 m. devam ettikten sonra
herhangi bağlantı olmaksızın sonlanır. Galeri ağzına yakın yerde, üstten bir
kuyu görünümündeki yüksek ve geniş bir menfez bu dehlize açılmakta ve
taban seviyesinin altında -2 ila 3 m. derinliğinde- bir kuyu biçiminde devam
etmektedir. Düzgün kaplama taşları ile örtülen galeri tabanının altında,
kayaçlardan süzülen yağmur sularını galeri ağzına yakın kuyuya tahliyesi
için yapılmış olan bir su kanalının galeri boyunca devam ettiği görülmüştür.
Galeri girişinin hemen sağında başlayan bir başka dehliz giriş yönüne doğru
3 m. devam ettikten sonra dairevî biçimde genişlemekte, buradan sağa doğru
daralarak devam eden dehlizin hemen üstünde kuyu biçimindeki bir menfez
açılmaktadır. Doğuya doğru dönen bu dehlizin yamacın daha alt kotlarına
kadar devam ettiği anlaşılmıştır.
SAMANLIK
Kazı yapılan bir diğer alan, ilçenin kuzeybatısındaki mezarlığın güney
eteğinde yer alır. Yaklaşık 600 m² olan bu alanın güneyinde kayaya oyulmuş
bir oda mezarı, tüm sahaya dağılmış farklı boyutlarda kesik konik formlu
23 zahire çukuru, derinlikleri 6 ila 8 m. değişen 4 kuyu ile içinde küçük
mekânların açıldığı kayaya oyulmuş dar bir galeri açığa çıkarılmıştır (Çizim:
2). Büyük bir tahıl depolama topluluğu görünümündeki bu alanda bulunan
zahire çukurlarının toplam hacmi yaklaşık olarak 144 m³ olarak hesaplanmıştır.
“Büyük Galeri” ve “Nekropol” alanında açığa çıkarılan zahire çukurları ile
birlikte, Han genelinde bugüne kadar tespit edilen zahire çukurlarının toplam
hacmi 200 m³’ü bulmaktadır. Arazideki izler ve yerel halkın aktarımlarından
zahire ambarı sayısının yapılacak kazılarla daha da artacağı anlaşılmaktadır.
Çukurların arasında duvarlar gibi sınırlayıcı unsurlara rastlanmaması ve
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belirli gruplar hâlinde olmaması, bunların normalde bekleneceği üzere sivil
konutların kullanımından ziyade, yerel veya merkezî bir idarenin kontrolünde
olduğunu akla getirmektedir.
Han İlçesi’nin de yer aldığı Phrygia’nın bu kesiminin jeolojik yapısında
volkanik kayaç oluşumları yaygındır. Tüften biraz daha sert olan kayaçlar,
işleniminin kolay olması nedeniyle erken dönemlerden itibaren farklı
amaçlarla oyulmuştur. Phryg kaya anıtlarının yoğun olduğu bu bölgede
Erken Hıristiyanlık Döneminden itibaren kayaya oyulmuş manastır karakterli
veya sivil küçük yerleşimler ortaya çıkmaya başlamıştır. 8. y.y.dan itibaren
yoğunluğu artan Arap tehdidi karşısında, kırsal yerleşimlerde yaşayanlar –
bir kısmı büyük olasılıkla daha öncesinde var olan- kaya yerleşimlerini geçici
olarak kullanmıştır. Bu kaya yerleşimlerine olan ihtiyaç Türklerin kendini
bölgede siyasal bir güç olarak gösterdiği 12. y.y.ın sonlarına kadar devam
etmiş ve bu süreçte sıklıkla kullanılmıştır.
Geç Roma Döneminden itibaren imparatorluğun merkezi Konstantinopolis’i,
Nicea, Dorylaion, Nakoleia, Amorion, İkonium üzerinden Antiokheia’ya,
Anadolu’nun güney bölgeleri arasında bağlantıyı sağlayan bu güzergâh,
Arap akınlarının başladığı 7. y.y.dan itibaren özellikle askerî açıdan önem
kazanmıştır. Han merkezinde Roma-Bizans yerleşiminin de üzerinde yer
aldığı bu hattın, sonraki yüzyıllarda Türkler-Bizanslılar arasında yaşanacak
güç mücadelelerinde önemi daha da artmıştır.
İlçe genelinde gerçekleştirilen kazılarla kısmen açığa çıkarılan
kayaya oyulmuş galeriler ve tahıl ambarlarının yapılmasında, Bizans
İmparatorluğu’nun 8-12. yüzyıllardaki siyasal koşulların ve tehditlerin
belirleyici olduğu açıktır. Bölgenin tarihî-coğrafyası hakkındaki bilgilerimizi
yerleşimin lokalizasyonu açısından yorumlamak bu satırları oldukça
aşan etraflı bir konudur. Ancak, Han merkezindeki bu yerleşimin Bizans
Döneminde yakın çevresinin askerî stratejisi açısından önemli bir merkez
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
BAŞARA KÖYÜ’NDE YAPILAN KAZILAR
Han merkezindeki çalışmalarının yanısıra, ilçenin 5 km. güneydoğusunda
yer alan Başara Köyü’nde, yakın zamanda inşa edilen su deposu ile bağlantılı
kanal hafriyatının ve kaçak kazıların, varlığı daha öncesinden de bilinen antik
yerleşimi tahrip ettiği tespit edilmiş ve 2006 yılında Eskişehir Müzesi’nce
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burada kurtarma kazılarına başlama kararı alınmıştır. Güneyde Tavşan ve
Yörükyurdu, batıda Tekçam ve doğuda Küçükdede adını taşıyan yüksek
tepelerle çevrili olan köy, batısındaki yükseltilerden gelen sel yatağının
oluşturduğu derin olmayan bir vadinin kuzey yamacında kurulmuştur.
2006 ve 2007 yıllarında yerleşimin farklı alanlarında çalışılmış ve kazılar
Antik Dönem yerleşimine ait kalıntıların köyün batısındaki sel yatağının
her iki yakasında, geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermiştir. İlerleyen
satırlarda yerleşimde yapılan kısa süreli kazıların ilk sonuçları genel hatları
ile sunulmuştur.

KİLİSE
Sel yatağının kuzeyinde alçak bir tepenin üzerinde yer alan kilise, dıştan
15.80 m. x 12.00 m. (apsis hariç) ölçülerinde üç nefli bir bazilikadır (Çizim: 3).
Alt kısmında büyük boyutlu düzgün kesme taş bloklar ve düzensiz taşlardan
örülmüş kalın dört paye ile yan neflerden ayrılan ana nefin yaklaşık olarak
merkezinde eksenden hafifçe kaymış bir ambon kaidesi bulunmaktadır
(Resim: 3). Hafif at nalı formlu apsisin her iki yanındaki pastophorium hücreleri
dikdörtgen planlıdır. Kilisede alışılmışın aksine bir nartheks bulunmaz.
Naosun sert kireçten yapılmış tabanı yer yer tahribata uğramıştır. Bu taban,
tüm naosu kaplayan ve büyük olasılıkla bir yangının neden olduğu yoğun
kül tabakası nedeniyle koyu griye dönüşmüştür. Batıda yaklaşık 0.30 m.
yüksekliğinde geniş bir platform biçimde düzenlenmiş girişin yaklaşık yarısı
tahribat görmüştür. Temel seviyesine yakın yüksekliklerde korunan beden
duvarları eski yapılardan getirilen devşirme taşlardan örülmüştür. Aralarda
küçük boyutlu taşların da kullanıldığı kireç harçlı duvarlar ortalama 0.80 m.
kalınlığındadır.
Pastophorium mekânları sonradan eklendiği anlaşılan çamur harçlı
duvarlarla bölüntüye uğramıştır. Kilisenin tahribinden sonraki bir evreye
ait olması gereken bu ekler, söz konusu duvarlarla sınırlı değildir. Spolien
dört büyük bloktan oluşan ambon platformunun arası, kiliseye ait mimarî
ve liturjik elemanların parçalarının da kullanımıyla doldurulmuş, güneyinde
olasılıkla güney duvara kadar uzanan bir duvar eklenmiştir. Ayrıca, ambon
kaidesinin güneyinde sonraki evreyle ilişkili, dik yerleştirilmiş çift sıra ince
tuğla ile sınırlanan tuğla döşemeli kare bir taban eklenmiştir.
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Kilisenin kuzeyinde yapıya bitişik dikdörtgen planlı bir şapel yer
almaktadır. Apsisi büyük ölçüde tahribata uğramış mekânın biri batıda,
diğeri kilisenin kuzeyinde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Apsisin
ön kısmında yer alan 1.08 m. x 1.00 m ölçülerindeki bir altara ait kaide
kısmen korunmuştur. Bunun gerisine, büyük olasılıkla kilisede tespit edilen
ikinci evreyle ilişkili olarak eski yapı malzemelerinin kullanıldığı dairevî
bir duvar/taban yapılmıştır. Mekânın kuzeybatı köşesinde yoğun çakıl ve
kireçten yapılmış yaklaşık 7-8 cm. kalınlığında oldukça sert bir tabanın çok
az bir kısmı in situ korunabilmiştir. Güney duvarının doğu ucuna yakın
yerinde tabana yakın kısmında kalın bir fresko tabakasına ait küçük bir parça
korunabilmiştir. Koyu kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığı bu süslemelerin
niteliğini anlamak mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra tuğladan
örülmüş altar kaidesinin yüzlerinde beyaz kireç harç üzerine koyu kırmızı
süslemelerin bulunduğu fresko parçaları da ele geçirilmiştir. Kazılarda,
bu mekânın işlevini belirleyebilecek küçük buluntu ve liturjik kalıntılar ele
geçirilmemiştir. Mekânın doğuda bir apsisle sonlanması ve apsis önündeki
altar kaidesi mekânın ilk anda bir şapel olabileceğini akla getirmekle birlikte,
kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.
Şapel ile açma sınırı arasında kalan üçgen alanda, şapelin kuzey dış duvarı
ile birleştiği anlaşılan ve açma duvarına saplanan 2.00 m. uzunluğunda bir
duvar yer alır. Üst kottaki bu duvarın açma sınırına birleştiği yerin hemen
doğusunda, başlangıcı tahribat görmüş olan bir başka duvar, şapelin
kuzeydoğu köşesine doğru çapraz bir hat çizecek biçimde uzanmakta ancak
birleşmeden kuzeye doğru dönmektedir. Kuzeye doğru dönen kısa duvarın
üzerinde doğu-batı doğrultusunda iki mezar ve bu duvarla şapel arasında
kalan dar alanın üst kotunda kaba yonu ve kesme taşlarla oluşturulmuş bir
mezar açığa çıkarılmıştır.
Apsisin doğu duvarıyla birleşiminden başlayan devşirme bloklardan
yapılmış bir seki açma duvarı altına kadar devam etmektedir. Çalışma alanının
sınırları genişletilmediğinden bu sekinin işlevini kesin olarak belirlemek
mümkün olmamıştır. Sekinin hemen gerisinde doğu duvarı önünde doğu-batı
doğrultusunda bir mezar bulunmaktadır. Mezarın yan duvarlarında, kuzey
şapelin kireç ve çakıllı tabanına ait parçalar kullanılmıştır. Bu mezarların
yanı sıra kilise ve şapelin yakın çevresinde üç mezar daha tespit edilmiştir.
Bunlardan ilki kuzeydeki şapel ile açma duvarı arasındaki duvarın hemen
batısında, üzerindeki kaplama taşları sağlam biçimde ele geçirilen diğer
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ikisinden biri şapelin hemen batısında ve diğeri kilise girişinin kuzeyinde yer
alır.
Ele geçirilen seramikler ve diğer küçük buluntular, kilisenin üzerinde
yer aldığı alçak tepenin, aslında prehistorik bir höyük olduğunu ortaya
koymuştur. Büyük çoğunluğu el yapımı ve perdahlı olan seramikler, Erken
Tunç II Çağına aittir ve çok çeşitli formlar içerir. Bunlar arasında sepet kulplu
ince cidarlı kulplu çanaklar önemli bir yer tutmaktadır. Diğer küçük buluntular
arasında taş bir balta, biri oturur vaziyette kısmen tahribata uğramış, diğeri
geniş yüzlü ve uzun boyunlu iki figürin, taştan yapılmış bir baskı mühür ve
minyatür bir sunu kabı sayılabilir.
Kazılarda, kilisenin hangi yüzyılda inşa edildiğini kesin olarak belirlemeye
yardımcı olabilecek herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Bu nedenle,
yapının tarihlendirilmesinde plan ve inşa özellikleri ön plana çıkmaktadır.
Yapının planı, tamamı daha eski yapılardan getirilmiş yapı malzemelerinin
kullanıldığı duvarların tekniği ve özensiz işçilik, kilisenin olasılıkla daha
geç dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir. Bu kanıyı destekleyen bir
diğer durum, kilisenin muhtelif yerlerinde kırık ve dağınık parçalar hâlinde
bulunan Erken ve Orta Bizans Dönemine ait mimarî ve liturjik elemanların
spolien olarak kullanılmasıdır. Buna dayanarak, kilisenin, yerleşimin farklı
bir yerinde bulunduğu anlaşılan Orta Bizans kilisesinin tahribinden sonra,
muhtemelen XI-XII y.y. da veya sonrasında inşa edildiği kabul edilebilir.
“GÜNEY KOMPLEKS” VE MEZARLAR
Başara Köyü’nde geç dönem kiliseninin yanı sıra, sel yatağının güneyinde,
kalıntıları çalışmalar öncesi kısmen görülebilen yapıda, antik yerleşimin
nekropolü olabileceğini düşündüğümüz güneybatıda, yamaçta ve son olarak
köyün güney girişindeki alanlarda çalışılmıştır.
Sel yatağının güneyinde hafif meyilli arazide yer alan ve geniş bir alana
yayıldığı anlaşılan yapı çevresinde olmuştur. Kazı öncesinde lento ve
sövelerinin üst kısmı görünen -ve bu nedenle iyi korunmuş bir Roma Dönemi
yapısı ile karşılaşmayı düşündüğümüz- bu yapıda gerçekleştirilen kazılar
neticesinde, birbiri ile ilişkili çok sayıda mekâna sahip büyük bir yapının bir
bölümü gün yüzüne çıkarılmıştır. “Güney Kompleksi” olarak adlandırdığımız
bu yapının planı ve işlevi kesin olarak anlaşılamamıştır. Kazılarda, yapının
tarihlendirilmesine yardımcı olabilecek küçük buluntu ve karakteristik
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seramik ele geçirilmemiştir. Yaklaşık 2.00 m. bulan moloz dolgu içinde ve
duvarlarda çok sayıda Roma-Erken Bizans Dönemi yapı malzemesinin spolien
olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu durum, yapının ilk evresinin muhtemelen
Geç Antik Çağ sonrasına ait olabileceğini işaret etmektedir.
Kaçak kazıların çukurlarının gözlemlendiği güneybatı yamacında
yaptığımız kazılar sonucunda, kayaya oyulmuş iki oda mezar, ikisi kare,
diğeri dikdörtgen mekânlı olmak üzere, toplam beş mezar tespit edilmiştir.
Mezarlar tip ve planları açısından farklılık göstermekle birlikte hepsinin girişi
doğuya bakmaktadır. Kare ve dikdörtgen planlı mezarlar için toprak 1.00 ilâ
1.50 m. arasında değişen derinliklerde kazılmıştır. Günümüze ulaşamasa da,
mezarların tonoz örtüye sahip oldukları ve ele geçirilen çok sayıdaki insan
iskeletlerinden uzun süre kullanıldıkları anlaşılmıştır. Mezarların geniş bir
alana yayılmış olması ve kazılmamış yerlerde gözlemlenebilen duvar kalıntıları,
kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 300 m. devam eden bu yamacın RomaBizans Döneminde nekropol olarak seçildiğini düşündürmektedir.
Köyü, ilçeye bağlayan yolun hemen başlangıcında, temelleri geçen yüzyılın
ortalarında yabancı araştırmacılar tarafından da kaydedilen ve burada
bulunan büyük stel parçalarından dolayı bir mezar yapısı olduğu düşünülen
yerde kısa süreli kazı yapılmıştır. Kazılar, doğu-batı doğrultusunda beş büyük
kesme taş bloktan oluşan duvarın düz bir hat izlediğini ve bu blokların en alt
sırayı teşkil ettiğini ortaya koymuştur. Bu duvarın bir mekândan çok, mezar
stellerinin üzerine yerleştirildiği dar bir platform olduğu kabul edilebilir.
Bu duvarın kuzeyinde, büyük boyutlu kesme taş bloklardan inşa edilmiş
bir yapının temeli açığa çıkarılmıştır. Bazı yerlerde iki sıra olan bu tabanın
tarla altında devam ettiği görülmüştür. Söz konusu duvar temeli ve platform
kalıntısının, Antik Dönem yerleşiminin olası sınırları ve ona yüksekten bakan
konumları göz önünde bulundurulduğunda, gösterişli mezar yapılarına ait
olduklarını kabul etmek yanlış olmayacaktır. Bu durum, antik nekropolün
oldukça geniş bir alana yayılmış olduğunu da göstermektedir.
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Çizim 1: Han-Güneybatı Nekropol planı

Çizim 2: Han-Samanlık mevkii planı
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Çizim 3: Başara-Kilise planı

Resim 1: Han, Güneybatı Nekropol (M90) mezar buluntuları
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Resim 2: Han, Büyük Galeri mermer kabartma

Resim 3: Başara Kilise genel görünüş
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2005 ve 2006 kazı sezonlarında kilise etrafında bulunan geniş bir kompleks
ortaya çıkarılmaya başlanmıştır1. Bu yıl, kompleksin işlevi ve tarihini tespit
etmek için çalışmalar devam ettirilmişti. Genel olarak amacımız, Kilisenin
dini, medenî hâli ve şehrimizle ilişkisini daha iyi anlamaktır. Ayrıca bu kazı
çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini düşünmekteyiz; çünkü kilise binasının
kalıntılarının üstünü kalıcı bir koruma örtüsü ile kapatmayı planlamaktayız.
(i). A20 olarak adlandırılan büyük alan, kilisenin ana binasının kuzeyinde
ve vaftizhanenin doğusunda yer almaktadır. 2005 ve 2006 kazı sonuçları, bu
alanın açık bir avlu ve mezarlık olduğunu göstermiştir. Özellikle bu alan, 9.
yy.da tüm kilise kompleksinin tarihi için stratigrafi bakımdan çok önemlidir.
Bu büyük alanda çalışmalarımızı kolaylaştırmak için A20 beş ayrı sektöre – A,
B, C, D ve E – bölünmüştür. Kazı sezonu sonunda her sektörde geç 8.–erken 9.
yy.lara tarihlenen tabakalara ulaşabildik.
Geç 8.–erken 9. yy.lara tarihlenen tabakalardan, dökülmüş olan
topraklardan çanak çömlek ve bol miktarda hayvan kemikleri elimize
geçmiştir. Özellikle B, D, ve E sektörlerde kilisenin kuzey duvarının dibinde
bu kemiklerle yoğun olarak karşılaşıldı. A sektöründe ise, vaftizhanenin
güneydoğusunda bir kuyu bulunmaktadır (Resim: 1). Bu kuyu, büyük
bir olasılıkla A20 alanındaki en erken izler sayabilir ve uzun bir zamandır
yenilenip kullanılmıştır. Onun dışında A20 alanının doğu kenarında bulunan,
yükseltilmiş bir zeminde büyük bir pithos gömülmüştür. Pithosun üzerinde ve
etrafında yanmış kereste ve düşmüş çatı kiremitleriyle karışık bir vaziyette
duran kalın bir yangın tabakasıyla yüz yüze gelinmiştir. Bir başka, fakat daha
küçük bir pithos B sektöründe bulunmaktadır. Bu verilere göre A20’deki avlu
9. yy.a kadar bir evcil yerleşim alanı olarak kullanılmış, fakat o dönem büyük
bir tahribat ile sona ermiştir. Kilisenin bir yangın nedeniyle geç 9. yy.dan önce
yıkıldığı ve Orta Bizans Döneminde yeniden inşa edildiği biliniyordu, ama
bu sezon ilk defa kilisedeki açmalarda bir yangın tabakasına rastlanmıştır.
A20 alanı, Aşağı Şehir’deki Büyük Mekân ve Güney Kapıda bulunan yangın
ve yıkım tabaklarına çok benziyor ve büyük bir ihtimalle, aynı zamana ve
tarih kaynaklarında çok iyi bilinen bir olaya bağlanabilir – yani M.S. 838
Amorium’un ünlü kuşatmasına.
1

Bkz. C. Lightfoot, O. Koçyiğit, ve H. Yaman, “Amorium Kazısı, 2005,” KST 28/1, Çanakkale,
29 Mayis-02 Haziran 2006, Ankara 2007, s. 281-3, res. 8.
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Ondan sonra bulduğumuz stratigrafiye göre A20 alanı bir süre sonra
terk edilmiş ve ayakta kalan kerpiç duvarlar yavaş yavaş erimiştir. Ancak
kilise kompleksi yeniden inşa edilirken, bu alan şantiye sahası olarak
kullanılmıştır. Ortasında toprağın yüzeyine kazılmış ve etraflarında tuğla
ve taşlar ile çevrilmiş olan büyük bir harç havuzu konmuştur. Bu havuzun
yalnız bir kısmı açığa çıkarılmıştır; çünkü daha sonra üstüne başka kullanım
nesneleri yerleştirilmiştir. O yüzden havuzun boyutları ve hacmi henüz tespit
edilememiştir. Belki aynı zamanlarda yapılmış, yakında olan kuyunun başı,
devşirme malzeme olan taşlar ile yükseltilmiş olduğu görülmektedir; bu da
orada çalışan işçilerin kolaylıkla su alabildiğini göstermektedir. Orada, A20
alanının B sektöründe ve havuzun yanında (kilisenin kuzey duvarı boyunca)
bol miktarda mermer mimarî parça elimize geçmiştir. Bunların arasında duvar
kaplama parçaları, korkuluk levhaları, ambon yan levhaları, templon paye
başlıkları ve sağlam döşeme parçaları vardır. Hepsi Erken Bizans Dönemine
tarihlendirilebilir ve çoğunun üzerinde yangın izleri görülmektedir. Mutlaka,
bu mermer parçaların, harap edilmiş olan kilisenin birinci evresindeki
yapılardan gelmiş oldukları düşünülmektedir. Bu mermer parçalar, eski
malzemelerin nasıl yeniden işlenip kullanılır duruma getirilmiş olduğunu
çok açık bir şekilde göstermektedir.
Kilisenin ikinci evresinin yapı işleri bittikten sonra, A20 alanı mezarlık
olarak yeni bir kullanım fonksiyonu kazanmıştır. Bu mezarlık uzun bir süre
kullanılıp dört farklı tabakaya ayrılmıştır. 2007 sezonunda toplam 28 mezar
açılmıştır (Resim: 2). Bunların çoğunun içinde birden çok gömü bulundu.
Mezarlığın ortası ve güney kısmındaki ölülerin hepsinin bebek veya küçük
çocuk olduğu tespit edilmiştir (aşağıya bakınız). Bebek mezarları genelde
basit bir şekilde yapılmasına rağmen, bazen birkaç tane tamamen veya
kısmen tuğla ve taş parçaları ile kaplanmıştır. Bu tipten oluşan üç tane
mezar vaftizhanenin apsisin, hemen doğusunda bulunmaktadır. 22. No.lu
ve iyi yapılmış olan mezarın içinde oksitlenmiş demir çiviler ve muhtemelen
bir tabuta ait olan tahta parçası ele geçirilmiştir. Bununla beraber, yalnız
daha büyük olan çocuklara ölü hediyeleri bırakılmıştır. Örneğin, onların
kollarının üst kısımlarında cam bilezikler in situ bulunmaktaydı. Bez veya
kumaş izlerinin kalmamasına rağmen, çocukların çıplak olarak gömülmediği
düşünülmektedir.
Mezarlığımız kuzeye doğru devam etmektedir ve şu bölümde yetişkinlere
ait olan üç tane mezara rastlanmıştır. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor
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ki mezarlığın güney kısmı özel olarak bebekler için ayrılmıştır. Böyle bir
çocuk mezarlığı Bizans dünyasında ya çok ender ya da olağanüstü bir
bulgudur. Çocuk gömülerinin yaş sınırı, muhtemelen dönem ve çocukların
ruhsal durumu ile bağlantılı olması ve mezarların anlamlı bir şekilde
sınırlandırılması sebebiyle büyük ilgi uyandırmaktadır. Ölmeden önce bu
çocukların vaftiz edilip edilmediğini sorgulatmaktadır; fakat vaftizhane ile
bitişik gömüler yeni ipuçları vermektedir. Çocukların annelerinden ayrı ayrı
gömülmelerinin tam sebebi doğum esnasında hayatta kalabilmiş annenin
başka bir yere gömülmesidir. Bu bakımdan A20 alanındaki mezarlık Orta
Bizans Döneminde ölü gömme gelenekleri hakkında çocuk ruhunun ve
çocukluğun teoloji tarafından nasıl şekillendirildiğinin bağlantısını kurarak
önemli kanıtlar sağlayabilmektedir.
Mezarlık geç 11. yy.a kadar mezarlık olarak kullanıldığı hâlde, bebeklere
ait olan bölüm bir ara başka bir amaç için kullanılmıştır, çünkü mezarların
ikinci tabakasının üzerine harç ile kaplanmış üç tane geniş havuz konmuş.
Bunlardan (2 ve 3 No.lu) iki havuz A20 alanının ortasında ve yukarıda
bahsettiğimiz diğer havuzdan 0.50 metre daha yüksek bir seviyede yan yana
bir tesisat olarak inşa edilmiştir. Üçüncü (1. No.lu) havuz ise, kilisenin kuzey
duvarının dibinde yer almaktadır. Havuzların içleri, kireç harcından yapılmış
sıva ile birkaç kat olmak üzere kalınca kaplanmıştır. Diğer havuz gibi, bunların
da duvarlara ve özellikle duvar resimlerine zemin oluşturacak beyaz harcın
hazırlanması için (karıştırma yerleri) kullanıldığı kanısına vardık. Büyük
olasılıkla 1. No.lu havuz kilisenin duvarına çok yakın bir yere konulmuş,
çünkü duvarın üst kısmında olasılıkla bir pencere vardı. Öyleyse, harç ile
dolu olan kovalar kilisenin içerisinde çalışan işçi ve ustalara zahmetsizce,
kolaylıkla verilebilirdi. Kilisenin dekorasyonu yenilendikten sonra havuzlar
toprak ve moloz ile kapatılmış ve bu alan tekrar mezarlık olarak kullanılmaya
devam edilmiştir. Havuzların üzerindeki bebek mezarları iki kat daha bu
dolgu toprak içinde bulunmaktadır.
(ii). Kilisenin güneydoğu köşesinde üç odadan oluşan bir dizi yapı
bulunmaktadır. A12 alanı kilisenin güney geçidine bağlanmaktadır ve
bu küçük oda veya koridor A24 olarak adlandırılan yapının geçişini
sağlamaktadır. Ayrıca, A12’nin batısında A26 olarak kodladığımız kare bir
oda ortaya çıkarılmıştır. A12 No.lu oda bu sene tamamen ortaya çıkarılmış
ancak A24 No.lu şapelin içindeki dolgu toprak yalnız kısmen kazılmıştır.
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Her iki odanın Erken Bizans Dönemindeki kiliseye ait olduğunu duvarların
ana binaya bağlanması ve inşa tekniği göstermektedir. A12’nin duvarları
ise 2.50 m.den fazla ve hemen hemen pervaza kadar ayakta kalmaktadır.
Bu bakımda pencerelerin olmadığı düşünülmektedir. Mermer süpürgelik
parçaları, krampon delikleri, demir kramponlar ve mermerden yapılmış olan
tapalar in situ tespit edilmiş ve Erken Bizans Döneminde içe dönük olan
duvarların mermer kaplama levhaları ile süslendiklerini kanıtlamaktadır. Bu
giriş odasının asıl döşemesi büyük dikdörtgen mermer lehvalardan oluşmuş,
fakat daha geç bir dönemde bunların kaldırıldığından dolayı şimdi yalnız
opus signinum harç alt tabakasında izleri görülmektedir.
A12’nin kuzeydoğu köşesinde Erken Bizans Dönemine ait ilginç bir
özellik keşfedilmiştir. Bu özellik, temellere yerleştirilmiş opus signinum içine
yerleştirilmiş pişmiş toprak borudan oluşan küçük bir kanaldır. Bu kanalın
içinde ince toprak ve küllere ulaşılmıştır. Bundan dolayı burada kazıları
gerçekleştiren Nikos Tsikivis tarafından burası, kutsal sıvıların kutsandığı
thalassa adı verilen havuzun kanalı olarak nitelendirilmiştir. A12’nin son bir
özelliği de sahip olduğu dar kapının A26’nın batı duvarı boyunca kesilmesidir.
Bu sonradan yapıldığı anlaşılan değişikliğin tarihi belli değildir. Fakat,
Orta Bizans Dönemin sonlarına doğru bazı mimarî panellerin değişikliğini
içerdiğinden bu döneme ait olmalıdır.
A24 ise köşe payandaları ile olasılıkla kemerli bir kubbe yapılması için doğu
taraftan sınırlanan bir odaya dönüştürülmüştür. Bu odanın kireç taşından korniş
kısımları, kubbe ve üstteki duvarlardan bir kısmı bozulmalara karşı sade bir
şekilde doldurularak sağlamlaştırılmıştır. Bu kubbe malzemelerinin bir kısmı,
Orta Bizans Döneminde A24’ün çatısının yenilenmesi için kullanılmıştır. Yine
A24’ün kuzey, güney ve doğu duvarlarında düz kare nişler ya da dolaplar
ortaya çıkarılmıştır. Ahşap ve mermer çerçeveler için açılan kesmelerden
anlaşıldığı kadarıyla, bu nişler odanın orijinal malzemesi olmalıdır. Bu ikinci
kez kullanılan nişlerin gösterdiği kadarıyla A24 içerisinde birtakım depolama
faaliyetleri yapılmış ya da olasılıkla bu oda bir skevophylakeion olarak veya
kilisenin kalıntı ve kaplamaları için skevophylakeion adı verilen bir hazine
odası olarak kullanılmıştır.
A12 ve A24 odaları bitişikteki kubbeli bazilika olarak kilisenin yeniden
yapılanması sırasında Orta Bizans Döneminde hizmet vermiş gibi
görünmektedir. Bu her iki odanın da hem kubbeleri hem duvarları şu anda
duvar resimleri ve renkli sıvalarla süslüdür. Bu renkli duvar resimlerine ait
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parçalar, duvarlar ve düşen bloklar ve yüzlerce moloz üzerinde in situ ele
geçirilmiştir. Gerçekte, bütün bunlar sadece A24’ün bu yıl kazabildiğimiz,
yarısına kadar ki kısımdan ele geçirilenlerdir. Duvarların alt kısımları mermer
taklidi bezemelerle boyanmış iken, üst kısımlar ve kubbe örtüsü azizler ve
melekler benzeri figürlerle süslenmiştir. Nitekim, ikonografi koşullarında
birkaç figür ya da şekil önceden tahmin edilebilir. Bakire Hodegetria’nın ayakta
duran ya da oturan şekli A12 içersinde D15’in güneyindeki kapının yanında
korunmaktadır. Yine A12’nin güneyindeki duvar üzerinde kısmî olarak
korunmuş olan ayakta durur vaziyetteki üç aziz resmi, zengin giyimli elbiseler
içinde koyu mavi bir zemin üzerinde resmedilmiştir. Ayrıca, yine düşmüş bir
blok üzerinde Pantokrator İsa’nın figürü ve aynı zamanda sembolü korunmuş
olarak ele geçirilmiştir. Bütün bunlardan genel olarak anlaşıldığı kadarıyla
fresko parçaları 10. ve erken 11. y.y.a tarihlenen bir resim programına işaret
etmektedir.
A12’nin Selçuklu Döneminde (13 ve 14. y.y.) tıpkı kilisenin diğer kısımlarında
olduğu gibi benzer bir kaderi paylaştığı görülmektedir. A24’e açılan kapısı
sonradan bir devşirme duvar ile kapanırken zemin mermer döşemelerle
sınırlanmış ve daha sonra bozuk bir zemin döşemesiyle çevrelenmiştir. Bu
tabakalardan iyi kalitedeki Selçuk kap parçaları ele geçirilmiştir. Yine burada
şehit aziz Konon’a adanmış kırık vaziyetteki anıtsal bir sütun kaidesinin
arka kısmına (Resim 3: T146B) rastlanmıştır. 6. y.y. a tarihlenen bu kaidenin
devamı (T146A) kilisenin naos kısmında 1991 yılında Selçuklu tabakalarında
bulunmuştu2.
Bunların yanında 2007 yılında A26’ya açılan ve A12’nin batısına eklenen
bir başka oda açığa çıkarılmıştır. A26’nın duvarlarının arka kısmı alçı ile
sıvanmıştır ki, ana kilisedeki güney duvarın ve A12’nin dış kısımlarında
bunu görmek hâlâ mümkündür. Bu kanıtlar da bize kilise kompleksinin
erken bir dönemde sıvandığını göstermektedir. Bu alçı dekorasyon üzerinde
herhangi bir boyanmış figür ya da bezeme bulunmamaktadır; ancak Bizans
dönemi boyunca yapılmış sgraffito düzeltme ya da eklemeler A26’nın içinde
korunmuş olarak gözlemlenebilir. A26 kabaca kare bir plana sahiptir ve
esasında biri güneydeki duvar üzerinde diğeri de batıdakinde olmak
üzere iki tane kapı girişine sahiptir. Bu girişler daha sonraki bir dönemde
kapatılmıştır. Belki de A26 ve A12 arasındaki duvara üçüncü ve yeni bir kapı
2

Bkz. AnatSt 42 (1992), s. 211, res. XLVIII(a).
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açılmıştır. A26’nın kiliseye eklenmiş bir yapı olması 500 tarihini bize terminus
post quem olarak verir, ancak yapının şu anda kesin tarihini saptamak kolay
değildir. Yapının özelliklerine baktığımızda, A26’nın duvarlarının A11’deki
13 No.lu duvara benzediğini fakat 6. ve 9. y.y. arasındaki herhangi bir
zamana tarihlenebileceğini görmekteyiz. Bunların yanı sıra A26’nın işlevi de
henüz netlik kazanmamıştır. Burasının işlevi için bir ihtimal olarak kilisenin
galerilerine girişi sağlayan merdiven kulesi olduğunu düşünebiliriz.

(iii). Modern bir köy evinin yıkılmasından sonra kilisenin güneybatı
köşesinde A16 odası belirgin biçimde ortaya çıktı (Resim: 4). A16’nın
duvarlarının parçaları, bu ev ile birleştirilmişti ki, bu nedenle duvarları 2
metrenin üzerinde yükseklikte korunmuştu. Diğer açmalara nazaran A16
açmasında Bizans katmanları göreceli olarak (nispeten) yüzeye daha yakındır.
Kazı hemen hemen kare biçimli 4.88 x 4.65 metre ölçülerinde bir odayı açığa
çıkardı ki, bu güneydeki bir antre veya kuzeydeki narteks A1’e yan giriş
görevi üstlenmekteydi. A16’nın kuzey duvarında, bir kapı kilisenin narteksi
ile ilişkiliydi. Bu kapının mermer çerçevesi 2006 yılında yeniden dikilmişti.
Bir diğer kapı aralığı güney duvarda bulundu, bu kapı kilisenin güneyindeki
alandan A16’ya geçiş için kullanılmaktaydı. Yapı tekniği nedeniyle A16 orijinal
kilise kompleksinin bir parçasını oluşturmaktadır ve 5. y.y.a tarihlenebilir.
İç duvarlarda kenet deliklerinin yokluğu A16’nın mermer kaplamalarla
düzenlenmediği ve böylece kilisenin diğer bölümleri gibi zengin biçimde
dekore edilmediğini işaret etmektedir. A16’nın kullanımı odanın yeniden
düzenlenmesi sırasında Orta Bizans Dönemi boyunca muhtemelen 9.–10.
y.y.da kilise kompleksinin rekonstrüksiyonu süresince devam etmiştir.

(iv). A21 (atrium) olan mekânın 2006 yılında kazısı başlamıştır. Bu sezon
sırasında yalnız kuzey kısımda bir mezar açılıp Orta Bizans Dönemine ait
olan döşeme altında birkaç küçük sondaj yapılmıştır. Dikdörtgen olan 19
No.lu mezar altı sıra tuğladan yapılmış ve döşemesi büyük dikdörtgen tuğla
ile kaplanmıştır. Mezarın kapağı ise, atriumun zeminindeki seviyede konmuş
olan iki ayrı kireç taşı bloktan oluşmuştur. Batıdaki taş in situ duruyordu, fakat
doğu kısmındaki blok kırılıp parçalandığından mezarın içine düşmüştür.
Sonra bu taş üzerinde bir yazıtın olduğu fark edilmiştir (Resim: 5). Mezar içinde
en az altı gömü sayılabilmektedir. Biri hariç hepsi başları batıya ve ayakları
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doğuya doğru yatırılmıştır. Onlarla beraber pandantif olarak kullanılmış iki
bakır alışım haç bulunmuştur. Son ve en geç gömü ise, sol yanında ve bükülü
bir vaziyette mezarın doğu kısmına yatırılmıştır. Bu değişik durum sadece
doğudaki tek taşın kaldırılığından dolayı olsa gerektir.
(v). Atriumun kuzeyinde üç oda ortaya çıkarılmış, fakat onlara açılan diğer
mekânların olduğu tespit edilmiştir. Atriumun kuzey revakından bir giriş
kapısı A22 olarak adlandırılan odaya işaret etmektedir. Uzun ve kuzey-güney
doğrultusunda uzanan dikdörtgen salon olarak A22 ve yanında ona benzeyen
A17 No.lu odanın dolgu toprak altında kaldığından dolayı duvarları, yer yer
2 metreye kadar bir yüksekliğine sahiptir. Giriş kapısının hemen batısında
büyük bir payanda yer almaktadır. Aynı istikamette ve kuzeye doğru uzanan
bir sıra mermer sütun bulunmaktadır (Resim: 6). 2007 yılında beş basit kaideli
ve düz yüzeyli olan sütun açığa çıkarılırken, yere düşmüş olan sütun parçaları
ve İon impost başlıkları elimize geçmiştir. İlk önce her iki tarafa açık olan bir
revak idi, fakat sonra – büyük olasılıkla Orta Bizans Döneminde – sütunların
arasındaki boşluklar doldurulmuştur. Aynı zamanda doğuya bakan küçük
bir apsis, revakın güney kısmına eklenmiştir. Onun içinin bu sene kazılmasına
rağmen elimize gelen fresk parçaları, Orta Bizans Dönemine tarihlenebilen
duvar resimlerinin burada olduğunu göstermektedir.
Sonuçlar: Aşağı Şehir Kilise Kompleksi’nin alanı, şimdiye dek bilindiği
kadarıyla, Bizans Amorium’unda onun, ana dinsel kurumlardan biri
olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki hâliyle kazılan alan yaklaşık 50 x
40 metre ölçülerindedir ki bu yapıların mevcut açmaların her yönünde dışarı
doğru uzadığını açık bir şekilde göstermektedir. Erken Bizans inşaat ustaları
şehrin etrafını dolaşan sırttan faydalanmışlardır ve bu tepenin zirvesinde
doğu ucuna kiliseyi yerleştirmişlerdir. Bu konum, kilise kompleksinin öne
çıkarılmış ve şehrin yüksek görürlükte bir işaret hâline getirildiği anlamında
olmalıdır.
Güneybatı Nekropol
(i) Amorium’un en yüksek ve görkemli noktasında yer alan tümülüsün
kazılmasındaki amaç daha önce yapılan kaçak kazılarla mezar odasına
ulaşılıp ulaşmadığının tespiti ve eğer bu yolla soyuldu ise mezar odasının
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planı ile durumunun tespitidir. Tümülüs merkezinde yaptığımız çalışma
neticesinde mezar odasının, beklendiği gibi, tümülüsün merkez noktasında
bulunmadığı belirlenmiştir, fakat bu alandaki çalışmamız sonunda kuzeygüney yönlü kerpiç bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar yığma tepe
toprağının çevreye yayılmasını önlemek üzere konmuş olmalıdır. Çünkü
tümülüsün batı yamacında arazi eğimi fazladır ve toprağın yayılma ihtimali
yüksek görünmektedir. Kazılan bu bölümde de mezar odasına ulaşılamaması
nedeniyle doğu eteğe doğru iki metrelik bir alanın daha kazılmasına karar
verilmiştir.
Burada ilk olarak, muhtemelen mezar odasının tonozuna ait tek parça
hâlinde yarım daire biçimli bir mimarî eleman ve ardından iki adet korniş
bloğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan hâliyle bunlar mezar odasının güney
ve batı duvarlarını temsil etmekteydiler. Yıkılmış hâlde bulduğumuz yarım
daire eleman ise güney duvar üzerinde duruyor olmalıydı. Mezar odasının
girişinin doğu kısımda bulunduğu 0.70 metre genişliğinde olduğu tespit
edilmiştir. Mezar odası içinde kazılmaya başlandığında tonoza ve duvarlara
ait kırılmış ve ufalanmış hâldeki düzgün kesilmiş taşlara rastlanmıştır.
Bununla birlikte tonoza ait iki blok taş da kısmen zarar görmesine rağmen,
mezar odası içerisinde bulunmuştur. Olasılıkla mezar odasına kaçakçılar
tarafından tepeden girilmiş ve bu üst yapı tamamıyla tahrip edilmiştir. Ayrıca
oda içerisinde orijinal hâlde bir gömüye rastlanamamıştır. Mezar odası 2.10
x 3.55/3.60 metre ölçülerindedir. Tabandan tonoza kadar olan yükseklik ise
mevcut duvarlar ve bunlara ait parçalardan anlaşıldığı üzere yaklaşık 2.90
metre olmalıydı (Resim: 7).
Doğu kesit içerisindeyse mezarın dromosuna ait mimarî elemanlar
görülmekteydi. Dromosun duvarlarının bir bölümü mezar odasında olduğu
gibi tahrip edilmiştir. Mezar odası ve dromosun durumu göz önüne alındığında,
mezarı soyulmuş olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bunun bir başka kanıtı
da mezar odasının tabanında da bulduğumuz geç dönem seramikleridir.
Mezar odası ve çevresinde ele geçirilen seramik parçaları, oldukça geniş
bir döneme yayılmaktadır. Bir iki örnek olmakla birlikte en erken seramik
parçaları. Erken Tunç ya da Orta Tunç Çağına (M.Ö. 3 binyıl sonları, M.Ö.
2. binyılın başları) ait olmalıdır. Bunun yanında boyalı seramik parçaları da
Demir Çağı seramiklerinin yerel formlarından örnekler olmalıdır. Ayrıca az
sayıda küçük parçalar hâlinde siyah astarlı M.Ö. 5.–4. yüzyıl çanak-çömlek
parçaları da ele geçirilmiştir. Bulunan kap parçaları içinde Roma kırmızı
astarlı malları da bulunmaktadır.
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Mezarın mimarî yapısına bakıldığında ve buna çanak çömlek parçaları
yorumu eklendiğinde, M.Ö. 2.–1. y.y.lar tarihini önermek mümkün
gözükmektedir. Bu veriler, Bizans kentimizin erken tarihini göstermek için
önemlidir.
(ii) Tümülüsün güneydoğusunda ve tümülüse yaklaşık 20 metre mesafede
bulunan MZ090 Güneybatı Nekropol’deki mezarların temizlenmesi
kapsamında çalışma programına alınmıştır. Çalışmaya mezar odasının
giriş kısmından başlanmıştır. Burada yüzeyden 30 cm. derine inildiğinde
mezarın ön kısmının devşirme taşlar kullanılarak düzeltildiği anlaşılmıştır.
Mezar odasının içindeki temizlikte ise üst seviyelerde hayvan kemiklerinin
bulunduğu görülmüş, tabana doğru yaklaşıldığında ise yoğun biçimde
dağılmış insan kemikleri ile karşılaşılmıştır. Kemiklerin tamamı bozulmuş ve
yıpranmış olup takip edilebilecek birey tespit edilememiştir.
Mezar kapısı 1.20 m. genişliğindedir. Oda içinde ise tavan düzdür.
Yükseklik 1.30–1.80 metre arasında değişmektedir. Girişte hemen hemen
küp şeklindeki bir blok taşın iç kısma yerleştirildiği ve bunun üzerinden
başlamak üzere mezar odasının içine doğru tuğlalardan basamaklar yapıldığı
görülebilmektedir (Resim: 8). Mevcut durumuyla basamakları oluşturan
tuğlalar kenarlardan devam ederek odayı üçe ayırmış ve her iki kenarda ölü/
ölüler için birer yatak oluşturulmuştur. Ortadaki iki tuğla sırası arasındaki
boş bölüm ise hareket alanı olarak kullanılmış olmalıdır.
Soyularak tamamen karıştırılmış mezardan birkaç küçük buluntu ele
geçirilmiştir. Bunlar arasında; 7. y.y.a ait bir sikke (SF7990), 6.–7. y.y.a
tarihlenebilecek bir kemer tokası (SF7989), ve yine aynı tarihlere ait olabilecek
bronz bir haç (SF7972) sayılabilir. Ele geçirilen buluntular 6.–7. y.y.ları
işaret etse de mezarın bu buluntulardan daha önceki bir tarihte oyulduğu
ve kullanılmaya başlandığı açıktır. Ancak bu buluntular, bize, Roma Devri
mezarlarının en az erken Bizans Dönemine kadar kullanılmaya devam
edildiğini açıklamaktadır.
(iii) Ayrıca tümülüsün 25 m. kuzeybatısında bulunan MZ003 No.lu mezar
da temizlik kapsamında çalışma programına alınmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu
yönlü, yan yana üç dikdörtgen çukur ile bunların güneydoğusundaki daha
küçük dikdörtgen bir oyuktan ibaret kayaya oyulmuş basit mezar gibi
görünen mezarın aslında bir anıt mezar olduğu, oyulduğu kayanın üzerinde
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takip edilebilen duvarların oturduğu alanlara ve köşelerde kalan izlerden
anlaşılmaktadır (Resim: 9).
Mezarın kuzeybatı yönü temizlendiğinde burada mezarın girişi de ortaya
çıkmıştır. Buna göre mezarın kapısı kuzeybatıda bulunmaktaydı ve girişten
hemen sonra ortadaki dikdörtgen bölüme iniliyordu. Bunun her iki yanındaki
(kuzeydoğu ve güneybatı) çukura ise ölüler yerleştirilmekteydi. Ortadaki
hareket alanının önündeki (kuzeybatı) daha küçük dikdörtgen çukur ise ya
ölü hediyelerinin yerleştirilmesi ya da daha küçük bir bireyin gömülmesi için
kullanılmış olmalıdır.
Mezar içindeki az sayıda kemiğin toplanması sırasında erişkin birey ya da
bireylerin yanında bir de çocuğun bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak kemiklerin
sayısı ve kondisyonu mezar içindeki birey sayısı ya da yaş tespiti yapmada
yetersiz kalmaktadır. Mezar içindeki az miktardaki toprağın temizlenmesi
sırasında iki adet bronz küpe (SF7930/31), bir adet demir çivi ve iki adet demir
obje ele geçirilmiştir. Çok az sayıda ele geçirilen çanak çömlek buluntular
içindeki kırmızı astarlı mallar Roma-Geç Roma Dönemini işaret etmektedir.
(iv) Güneybatı Nekropol içerisinde ve tümülüsün 25 metre kadar kuzeyinde
yüzeyde izlerini görebildiğimiz büyük bir yapının varlığı bilinmekteydi.
Ancak günümüze kadar bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Şehrin
etrafına hâkim, tüm yolları denetler vaziyetteki bir tepenin uç kısmına
yerleştirilmiş yapının askerî amaçlı olduğu tahmin edilmekteydi. Bu nedenle,
küçük bir açma ile yapının niteliği anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yapının yüzeyde görebildiğimiz kuzeybatı-güneydoğu yönlü güneybatı
kısa kenarı ile bitişik, kuzeydoğu-güneybatı yönlü güneydoğu uzun kenarına
5 metre mesafede, 5 x 5 metrelik bir açmada çalışılmaya başlanmıştır. Burada
yüzey toprağının kaldırılmasının hemen ardından, açmanın güneydoğu
kenarı boyunca ilerleyen bir duvar, kuzeydoğu kenar boyunca ilerleyen giriş
aralığına sahip bir başka duvar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan üç duvar
ile açmanın kuzeybatı kenarı arasının ise yüzey toprağı altında tamamen
yıkıntı çatı kiremitleri ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Çatı kiremitlerinin
kaldırılmasının hemen ardından yaklaşık 10 cm.lik bir toprak tabakası
temizlenmiş ve bunun altından ortalama 25 x 25 cm. ölçülerindeki tuğla
zemine rastlanmıştır (Resim: 10). Bu hâliyle kazdığımız alanın, büyük yapıya
ait bir oda olduğu anlaşılmakla birlikte, bu odanın hangi amaçla kullanıldığı
belirsizdir.
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Yapının duvarlarında ve toprak içerisinde devşirme malzemelere
rastlanmıştır. Bunlardan bazıları Roma Dönemine ait büyük bir yapıdan
getirilmiş mimarî malzemelere ait olmalıdır. Aynı zamanda mekânda az
sayıda cam parçaları, demir çivi ve objelere rastlanmıştır. Kazılan alanda çok
az sayıda çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bunların bir kısmının orta
Bizans Dönemine ait oldukları anlaşılmaktadır. Çanak çömlek yanında ele
geçirilen bir adet sikke 10. y.y. sonu -11. y.y. başına tarihlenmektedir.

Konservasyon Raporu: Kilise
Beş haftalık konservasyon çalışmaları süresince, mimarî parçaların
birleştirilmesi işlemini hızlandırmak için ekibe üç konservatör ve konservasyon
teknisyen daha eklenmiştir. Taşların onarım çalışmalarını kolaylaştırmak
için yeni bir kum yatak hazırlanmış ve üstüne Şuayp Demirel adlı yeni sabit
vinç yerleştirilmiştir. Orada, 2006 yılında Kilise atriumunun kuzey kısmında
bulunmuş bir mermer sütun dört parçasından tamamlanmıştır (Resim: 11).
Kilisenin etrafından uzakta tutmak için oradan çıkan mimarî parçalar düzenli
bir şekilde yeni bir alana taşınmışlardı. Aynı zamanda kazı evindeki depolara
boş yer kazandırmak için çalışıldıktan sonra mermer döşeme levhaları buraya
getirilmiştir. Parçaların yerleştirilmesi sırasındaki zaman kaybına rağmen
konservasyon çalışmalarında oldukça iyi ilerleme kaydedilmiştir.

A20 alanında dört adet erkek iskeleti içeren 243 No.lu mezar açıldı. In situ
duran kafataslarından birine ivedilikle sağlamlaştırma müdahalesi yapılmış
ve yerinden kaldırılarak kazı evi deposuna taşınmıştır. Rekonstrüksiyon
çalışması için alt çene kemiğini muhafaza etmek ve kafatası ile bir arada tutmak
için itinalı bir çalışma yürütülmüştür. %20 ve sonraki %30 deiyonize edilmiş
su ile karıştırılmış Primal WS24 isimli kimyasal madde, uygun olan sol tarafın
alt ve üst kısımlarındaki kırılgan alana ve mümkün olduğu kadar da arka
kısmına enjekte edildi. 5ml. x 3cm. ebadında Amerikan bezi kesilerek alt çene
tutturulmuş alt çene kemiği ile üst çene kemiği arasına ve çapraz sol yanak
kemiğine asetonlu Paraloid B48N @ %20 ile destek sağlanmıştır. Ondan sonra
kafatası kaldırılarak incelenmek üzere kazı evine getirilmiştir. Kafatasının
altı %20 ve %30 Primal WS24 deiyonize edilmiş suda sağlamlaştırılmıştır. Bu
mezardan çıkarılan ikinci kafatası kazı evinde tümlenmiştir.
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Bu sezon aşağı yukarı 2,200 fresk parçası ortaya çıkarılmıştır. Çoğu
kilisenin güneydoğu kısmında bulunan A24, A12 ve A26 olarak adlandırılan
odalardan elimize geçmiştir. Duvarlardan dökülmüş ve dolgu toprağın içinde
bulunmuş olan parçalar 3 cm.-18 cm. boyutlara sahip olurken, taş üstünde
kalan daha büyük bir örnek vardır. Bu parçanın iyi bir durumda olduğundan
dolayı bir azize ait olan ışık halkası (ağıl/hale) ve yazıt, yüzeyinde hâlen
görünmektedir. Bulunduğu yerde ilk önce yumuşak bir fırça ile temizlenmiş
sonra taş ve freskin arasına harç enjeksiyonu yapılmıştır. Kenarların korunması
ve suyun girmemesi için ince harç da kullanılmıştır. Kazı evine getirildikten
sonra bütün parçalar saf su ile karıştırılmış olan %8-10 Primal WS24 solüsyon
yöntemiyle sağlamlaştırılmıştır. Depoya koymak için özel konservasyon
kutuları hazırlanmış ve üstlerine asitsiz kağıt konmuştur.

Seramik Çalışmaları
2007 Amorium seramik çalışması, 17 Temmuz – 2 Ağustos’ta Yard. Doç.
Dr. Beate Böhlendorf-Arslan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bu seneki
çalışmalara Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu
Özlem Dalgıç, ayrıca aynı üniversitede Arkeoloji Bölümü öğrencisi olan Zuhal
Demirel ve Sanat Tarihi öğrencisi Nurhak İnce katılmıştır.
Yapılan bu çalışmada XB 2003 tahrip tabakasından gelen seramikler
incelenmiştir. Sözü edilen grupta 110, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 128, 129,
132, 135, 136, 142 ve 144 kontekstleriyle çalışılmıştır. Kapların tanımlaması,
profil ve süsleme çizimleri, ayrıntılı tanımlama ve fotoğraflama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bütün kontekstlerden gelen seramik parçaları istatistik
yöntemiyle incelenmiştir. Söz ettiğimiz seramik kontekstlerindeki parçaların
en geç 9. yy. başlarına ait olduğu tespit edilmiştir. Bütün söz ettiğimiz
seramikler tahrip tabakasından geldiğinden dolayı Roma Döneminden
başlayıp yoğun olarak geç 8.–erken 9. yy.a tarihlenmektedir.

Taş Çalışmaları
Kazı evindeki taş deposunda yapılan çalışmalar Nikos Tsivikis ve Yorgos
Brokalakis tarafından Eric Ivison’ın denetiminde gerçekleştirilmiştir. Tanya
Meltsen ve Paola Pugsley’in yardımlarıyla Aşağı Şehir Kilisesi üzerine
hazırlanan kitap için gerekli olan mimarî parça çizimlerine devam edilmiştir.
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Bu sezon bütün taş evrakları (envanter kağıt, çizim ve fotoğraflar) “pdf”
şekline geçirilmiştir.
Kazı sezonuna doğru önemli bir yazılı taş kazı başkanımız tarafından fark
edilmiştir. Bu taş Kilise’nin atriumunda bulunan 21 numaralı mezarın üstünde
bir kapak olarak yeniden kullanılmıştır. T2626 envanter numarlı yazılı taşın
Theophano adlı bir başrahibe ait bir mezar steli olduğu tespit edilmiştir
(Resim: 5). Grekçesi şöyle okunmuştur (Prof. Dr. Thomas Drew-Bear kazı
bittikten sonra yazıtın okunması için bize yardım etmiştir):
(Haç) ENΘΑΔΕ KATAKHTE ΘEWΦANW
HΓOYMENH ACKHTPHA KE TEΛEYTHCAC(A)
EN XPICTW. ETEΛHWΘH H ΔOYΛH
TOY ΘΕOY MHNI IOYNHW Θ I(νδικτιωνος) ς
Son satırda Bizans sistemine göre bir tarih veriliyor (= 9 Haziran, 6.
Indiction). Bu da demektir ki yıl olarak M.S. 497/8, 512/3, 527/8, 542/3, 557/8,
572/3, 587/8, 602/3, 617/8, 632/3, veya 647/8’e tarihlendirebilir.
Sikke Raporu
Sezon boyunca kazı alanlarından ve yüzeyden toplam 32 bronz ve
bakır alışım sikke envanterlenmiştir. Bunlardan 11’i şehir içinden yüzey
buluntusu, biri şehir dışından (SF7973), bir diğeri (SF7882) ise Emirdağ’dan
yüzey buluntusudur. Yüzey buluntularından en erken sikke 1. yüzyılın ilk
yarısına aittir. Altısı 4. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. İkisi ise
tanımlanamamıştır. Emirdağ’dan gelen yüzey buluntusu sikke ise 4. yüzyıla
aittir.
Kilise kazılarından 19 sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkelerden ikisi geç
Roma Dönemine (SF7966, SF7967) tarihlenirken, diğer 17 sikke 6. yüzyıl ile
11. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. Batı Nekropolü’ndeki çalışmalarda ise iki
sikke elde edilmiştir. Bunlardan biri (SF7990) MZ090’da bulunmuş olup 7.
yüzyıla, diğeri ise (SF8040) Nekropol’deki büyük bir yapıda bulunmuş olup
11. yüzyıla tarihlenmektedir3.
3

Envanter kayıtlarına alınmayan ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen bronz
bir sikke ise kazı ekibinin İscehisar (Dokimeion)’a yaptığı gezi sırasında bulunmuş olup Geç
Roma 3. yüzyıla tarihlenmektedir.
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İnsan Kemikleri Çalışmaları
26 Temmuz–10 Ağustos tarihlerinde kilisenin kuzeyinde bulunmuş
olan mezarlardan çıkarılan insan kalıntıları üzerinde Dr. Arzu Demirel
çalışmıştır. Bu mezarların Orta Bizans Dönemine tarihlendiği bildirilmekte
olup antropolojik materyalin tamamının fetus, yeni doğan, bebek ve çocuk
kalıntılarından oluştuğu gözlemlenmiştir.
Orta Bizans tabakalarında ele geçirilen bireylerde fetus ve yeni doğan
olduğu belirlenen bireylerin fazlalığı dikkat çekicidir. Şimdiye kadar yapılan
gözlemlerde kemik üzerinde iz bırakan hastalıklardan herhangi birisine
rastlanmamış olup bu tür erken ölümlerin sebebinin anne ya da bebekleri
etkileyen salgın bir hastalık olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan çoklu
gömülerin fazlalığı da dikkati çekmektedir. Bu tür bir materyalin benzersizliği
nedeniyle gerek antropolojik, gerekse tarihsel ve kültürel anlamda daha
ayrıntılı bir inceleme ve araştırmaya gerek duyulmuştur. Bu nedenle, kilisenin
kuzeyinde ele geçirilen 2007 yılı iskelet materyali, Afyonkarahisar Müze
Müdürlüğü’nden izin alınarak Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne
gönderilmiştir.
Hayvan Kemikleri Çalışmaları
11 Temmuz–3 Ağustos tarihlerinde, Amorium hayvan kemikleri çalışması,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Derya Silibolatlaz
tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma XE açmasının 2004,
2005, 2006 ve 2007 tarihli kemiklerini içermektedir. Yaklaşık 1300 kemik
üzerinde tanımlama, sınıflandırma yapılmış, kemik deformasyonları ve
kemik üzerindeki izler çalışılmıştır. İncelemeler sonucunda en çok koyunkeçi kemiklerine rastlanmıştır. Ancak bunların yanı sıra deve, domuz, balık,
carnivora, öküz, geyik, tavuk ve kemirgen buluntuları ele geçirilmiştir.
Uzun kemikler üzerindeki kesme izleri koyun-keçi ve domuz gibi hayvan
tüketiminin yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrıca ele geçirilen balık
kemiklerleri dönem insanlarının balığı da besin maddesi olarak tükettiklerini
göstermiştir.
2005 yılına ait 60 konteksli XE açmasından elde edilen kemik âlet (kaşık)
dönem insanlarının kemikleri âlet olarak kullandıklarını işaret etmektedir.
Ayrıca yine 2005 yılına ait 60 kontekstli XE açmasında ele geçirilen balık
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kuyruğu ve iskeletleri, balık tüketimini kanıtlar niteliktedir. Kesim işlemi
yapılmış hayvanlanların bir kısmının genç olması hayvancılık yapılmış
olma olasılığını düşündürmektedir. Genç hayvan tüketimi koyun-keçilerde
yoğunluk kazanmaktadır.

Sonuç ve Teşekkürler
Geçen yıllarda Amorium antik kentine ait işaret direklerinin çoğu kaybolmuş
veya yıpranmış olduğundan bu sene Afyonkarahisar Valiliği’nden onların
yenilenmesi istenmiş ve kazı hemen bitmeden Emirdağ ilçe merkezinde, çevre
yolun kavşağında, Suvermez Köyü’ndeki kesişmesinde ve Hisarköy’ün girişi
ve çıkışında yeni levhalar dikilmiştir. Ayrıca Sn. Şuayp Demirel, İscehisar’da
bulunan Demmer ve Demmak Sanayileri’nin adına Amorium Projesi için
yeni bir sabit vinç hazırlamıştır. Bu vinç bu sezon ve gelecek yıllarda da taş
konservasyon ve onarım çalışmalarımız için çok yararlı olacaktır.
Bu son yıllarda da Amorium Projesi büyüyünce ekibimiz daha kalabalık
ve çalışmalarımız daha kapsamlı ve titiz olmuştur. O yüzden konaklama,
depolama ve laboratuvar sahalarının daha geniş ve çağdaş olmasının gerekli
olduğu görülmektedir. Maalesef çözüm sadece bizim elimizde değil. Hem
yetkililer hem köy sakinlerinin, Amorium antik kentini değerlendirmesi ve
korunması için anlayışılı bir şekilde bize yardım etmeleri gerekiyor.
Şu büyük sıkıntımızın olmasına rağmen, Amorium Kazıları Projesi;
Ankara, Afyonkarahisar ve Emirdağ’daki yetkili kişilerin yardım ve
desteklerinden dolayı da teşekkür eder. Özellikle Sn. Vali Haluk İmga ve
Emirdağ Kaymakamı Sn. Gürsoy Osman Bilgin’e Amorium Kazı Projesi’yle
yakından ilgilendiklerini belirtmek ve yardım ettikleri için de kendilerine
en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz (Resim: 12). Maddî destek The
Metropolitan Museum of Art’taki the Adelaide Milton de Groot Fon’undan, bir
anonim bağışçıdan, Leon Levy Vakfı’ndan ve Amerika’daki diğer Amorium
dostlarımızdan gelmiştir. Bizden desteklerini kesmeyen bu kuruluş ve kişilere
de gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Philadelphia’daki ARIT’ten Nancy
Leinwand’a da yardımlarından ötürü ayrıca teşekkür etmek isteriz. Son
olarak, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü başkanlığı, ARIT’in idare memurlarına,
The Metropolitan Museum of Art’taki meslektaşlara ve Bakanlık temsilcisi Filiz
Avan’a yardımlarından ötürü teşekkür ederiz.
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Amorium Kazısı’nın Son Çıkan Yayınları
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Resim 1: Kuyu (arkada) ve vaftizhane’nin doğusundaki üç bebek mezarı
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Resim 2: 36 No.lu bebek mezarı

Resim 3: Aziz Konon’a adanmış bir sütun kaidesinin yeni bulunmuş olan parça (T146B); arka
sağda 1991 yılındaki kısmı (T146A)

220

Resim 4: A16 No.lu odası ve kilise narteksinin giriş kapısı

Resim 5: Atrium’da bulunmuş ve bir baş rahibe ait olan mezar steli (T2626)
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Resim 6: Atrium’un kuzey giriş kapısı A22 olarak adlandırılan odaya bir bakış
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Resim 7: Batı Nekropol’un tümülüsü, son hâlinin bir görünüşü

Resim 8: Batı Nekropol’daki MZ090 No.lu kaya mezarın içi
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Resim 9: Batı Nekropol’daki MZ003 No.lu anıt mezarın izleri

Resim 10: Batı Nekropol’daki büyük yapının bir odası ve tuğla döşemesi
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Resim 11: Atrium’da bulunmuş olan bir mermer sütün dört parçasından tamamlanırken
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Resim 12: Nikos Tsivikis (solda), Sn. Vali Haluk İmga’ya (sağda) bir fresk parçası gösterirken
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ÇİNE-TEPECİK 2007 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına 2004 yılından
bu yana gerçekleştirilen Çine-Tepecik kazıları, Erken Demir Çağından itibaren
Bronz Çağları ve Geç Neolitik kültüre uzanan kronolojik bir gelişimin varlığını
göstermiştir (Resim: 1)1. 2007 yılı kazıları, bu kültürel oluşum ışığında,
höyüğün güney ve batı alanında yoğunlaşan bir çalışma programı ile devam
etmiştir (Resim: 2). Tepecik’te 2007 yılı kazılarının gerçekleştirilmesine olanak
sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, kazıya sağladıkları maddî katkılarından ötürü Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve
ayrıca Tepecik kazılarının başlangıcından bu yana desteklerini esirgemeyen
Çine Belediyesi Başkanlığı’na ve elemanlarına yürekten teşekkürlerimi
sunuyorum2.
1. KAZI ÇALIŞMALARI
1.1. Güney Kazı Alanı
M/13 Açması
Güney kazı alanında, M/13 açmasında I-V/a-e ve I-X/f-i plan karelerinde
çalışılmıştır. 2006 yılında, VI-X/a-e plan karelerinde Orta ve Geç Tunç Çağına
ait tespit edilen II. kültür tabakasının 1 ve 2. yapı katlarının kuzey ve doğu
* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.
Beytepe - Ankara / TÜRKİYE. sgunel@hacettepe.edu.tr
1 Çine – Tepecik ile ilgili yayın için bkz.: Günel 2006: 19-28; Günel 2007: 231-246; Günel 2008a:
73-90; Günel 2008b: 251-260; Günel 2008c (baskıda).
2 2007 yılı Çine-Tepecik kazılarına, Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında, Arkeolog Nurgül
Özgün, Hakan Özkan, Grafiker Okan Cesur ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
öğrencilerinden Gülfen Yıldız, Dilek Karaoğlan, Aydın Akın, Sefa Anıl Cıbır, Cihan Hasman,
Aslı Tiyek, Elif Hazır, Leman Kutlu, Dilşad Şimşekol, Burçin Çetinkaya, Murat Coşkun, Sanat
Tarihi öğrencisi Pınar Zararsız, Arkeobotanik uzmanı Aylan Erkal, Restoratör Ezgi Örgen
ve ayrıca yontmataş endüstrisi âletleri ile ilgili olarak A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Prehistorya Anabilim Dalı öğretim elemanı, Dr. Beray Kösem katılmıştır. Kazıda Bakanlık
temsilcisi olarak Erzurum Koruma Kurulu’ndan Erkan Tunç görev almıştır. Burada adı geçen
tüm ekip üyelerine kazıda gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
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yönünde takip edilmesi amaçlanmıştır. II-IV/a-c plan karelerinde 2006 yılı
kazılarında açığa çıkarılan II. 1 tabakasına ait döşemenin kuzey yönündeki
uzantısı, II-IV/d-e plan karede tespit edilmiştir. Döşeme ve döşemenin
çevresinde yer alan döküntü taşların bulunduğu alandan ele geçirilen seramik,
Geç Tunç Çağına tarihlenen II. 1 tabakasının malzemesini vermiştir. Batı açma
kenarı boyunca özellikle I-V/a-b plan karelerinde bu tabakaya ait yangın izleri
kuzey ve batı doğrultusunda geniş bir alana yayılmıştır. Bu yangın tabakası,
2006 yılı kazılarında M/12 ve M/13 açmalarının kuzey ve batı kenarlarında
da tespit edilen yangın izlerinin geniş bir alanda olmak üzere oldukça yoğun
bir tahribatını göstermektedir. M/13 açmasında bu kültür tabakasının doğu
uzantısı ise, I-X/f-i plan karesinde gerçekleşen kazılarda açığa çıkarılmıştır.
IV-V/ı-i plan karesinde aralarında kap parçalarının da bulunduğu döşeme,
aynı kültür tabakasına aittir.

1. 2. Batı Kazı Alanı
L/11 Açması
L/11 açmasında 2006 yılı kazılarında I-V/a-e plan karelerinde çalışılmış,
2007 yılında ise, aynı alanda derinleşme çalışmaları ile kazılara devam
edilmiştir. Açmada V/c plan karesinde yarısı korunmuş bir pithos temizlenerek
tamamen açılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda yer alan pithosun dip
kısmına yakın yerde, çok ufak parçalar hâlinde ve dağılmış durumda bebeğe
ait iskelet parçalarına rastlanmıştır. Söz konusu pithos, geniş bir alana yayılan
yeşil kil tabakasının alt seviyelerinde, killi tabakanın kesilmesinden sonra
seramik buluntuları ile birlikte tespit edilmiştir. Benzer seviyede üç ayaklı kap
parçaları ve genel olarak Geç Kalkolitik Çağ ile Erken Tunç Çağı başlarında
görülen ağız kenarı içe eğik gri çanak parçaları ve üzeri kazı bezemeli ya da
kabartma bezeli kulplara rastlanmıştır.
Kısmen korunmuş bu pithosun kuzeybatısında, II/b plan karesinde,
basit toprağa gömülü bir iskelet ise, çok fazla tahribata uğramış durumda
ele geçirilmiştir (Resim: 3). Yetişkin bir bireye ait olan G 6 No.lu iskeletin
kafatası kuzeybatı yönünde olup oldukça sert bir taban üzerinde açığa
çıkarılmıştır. Söz konusu iskelete ait kaburga kemikleri, leğen kemiği ve içe
doğru kıvrılmış durumda tespit edilen ayak kemikleriyle hoker tarzı gömü
biçimini yansıtmaktadır. Gerek pithos gömüde bebeğe ait iskelet kalıntıları
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gerekse normal toprağa gömülü yetişkin bir bireye ait bu iskelet, Tepecik’te
Geç Kalkolitik Çağa ait IV. kültür tabakasında, yerleşim içi gömü geleneğinin
varlığını ortaya koymuştur3.

İ/11 ve J/11 Açmaları
İ/11 açmasında gerçekleşen kazılarda III-IV/f-g plan karelerde tespit edilen
çatı kiremidi ile çevrili G 5 No.lu mezar, kuzey-güney doğrultusunda yetişkin
bir bireye ait olup geç döneme aittir (Resim: 4). Her iki uzun kenarında geniş
çatı kiremidinin yerleştirildiği, iki kısa kenarda da birer geniş çatı kiremidinin
dayandığı ve üzerinin de çatı kiremidi ile kapatıldığı mezarda herhangi bir
mezar eşyasına rastlanmamıştır. Söz konusu mezar, Tepecik’te 2001-2006
yıllarında kazılarda ele geçirilen ve Helenistik Döneme verilen diğer çatı
kiremidi mezarlarla benzer özelliklere sahip olup höyüğün geç dönemlerde
mezarlık alanı olarak kullanım gördüğünü doğrulamaktadır4.
İ/11 açmasında, G 5 bireyine ait geç dönem mezarının hemen
güneydoğusunda IV-VII/g-i plan karelerde olmak üzere kısmen korunmuş
döşeme, yerleşim ile ilgili mimari kalıntıları oluşturmaktadır. Ufak düzensiz
taşların yanı sıra dere taşlarının da kullanıldığı döşeme üzerinden ve
çevresinden Geç Tunç Çağına ait II. 1 tabakasının seramik buluntuları ele
geçirilmiştir. Seramik, güney kazı alanında M/13 açmasında tespit edilen
döşeme kalıntıları ile aynı tabakanın malzemesine aittir5. İ/11 açmasında
döşeme ile benzer seviyelerde yangın tabakasının geniş bir alana yayıldığı
ve döşeme kalıntılarının hemen alt seviyelerinde ise, yangın izlerinin daha
yoğun bir biçimde takip edildiği sert bir taban tespit edilmiştir. Gerek bu taban
ve gerekse yukarıda sözü edilen döşeme, IV-VII/g-i plan karelerinde aynı
yapı katına ait iki evrenin varlığını ortaya koymuştur (II.1 a-b). Bu ayrımda,
yukarıda sözü edilen II. 1 a evresine verilen döşeme kalıntısı ile aynı evreye
3 Höyükte batı ve güney kazı alanlarında gerçekleşen kazılarda, zaman zaman Çine Çayı’nın
taşmasıyla bağlantılı olarak kültür tabakalarının tahribata uğradığı gözlenmektedir. L/11
açmasında sürüklenmiş dere taşları ve aynı zamanda yukarıda metin içinde değinilen
yeşil renkteki kil tabaka oluşumu, bu tahribatla ilgili olmalıdır. Bu nedenle Geç Kalkolitik
Çağa tarihlendirilen ve şu ana kadar tespit edilen iki mezarla ilgili olarak oldukça sınırlı
bir tanımlama yapmak mümkün olmuştur. Önümüzdeki yıllarda saptanacak mezarların
kronolojisi ile ilgili daha sağlıklı bir değerlendirmenin yapılması düşünülmektedir.
4 Günel 2006: 20, Çizim: 1; Günel 2007: 232, 240-241; Günel 2008a: 80, Çizim: 5.
5 Günel 2008a: 75.
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ait diğer kalıntılar J/11 açmasının I-II/g-i plan karelerinde açığa çıkarılmıştır.
J/11 açmasında da II/g-i plan karesinde ufak taşlardan oluşan bir döşeme
kalıntısı tespit edilmiş olup, bu döşeme ile bağlantılı olduğu düşünülen
taş sırası ise, I/h-ı plan karesinde açığa çıkarılmıştır6. Bu döşemenin kuzey
kenarı, I/h-ı plan karelerinde belirgin bir yuvarlak oluşturan, daha iri
taşlarla sınırlanmıştır7. Bu kalıntılar, II 1a evresinin mimari kalıntılarını
oluşturmaktadır. İ/11 açmasında III-VI/g-ı plan karelerinde temizlenerek
açılmış olan taban kalıntısı ise, II 1b evresine aittir.
I/11 açmasında daha önceki senelerde açığa çıkarılmış savunma
duvarının güneybatı uzantısı İ/11 açmasında, I-X/f-i ve İ/12 açmasının ise,
III-VI/a-b plan karelerinde takip edilmiştir8. İ/11 açmasında I-III/h-i plan
karelerinde açığa çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki duvar,
I/11 açmasına ait sur duvarının uzantısı olarak devam etmekte ve İ/11
açmasında III/ı-i plan karelerinde ise, kuzeybatı-güneydoğu yönünde bir
duvar yapısı ile kesilmektedir. Sur duvarını dik kesecek şekilde uzanan bu
duvar, İ/12 açmasında III-IV/a-b plan karelerinde köşe yapmakta ve IV/ab’de kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki duvar uzantısı ile bir mekân
oluşturmaktadır. İ/11 açmasında, II-IX/ f-i, İ/12 açmasında ise, III-VII/ a-b
plan karelerinde elde edilen yapı, 7.50x6.50 m. boyutlarındadır (Resim: 5).
Yapıya ait duvar kalınlıkları ise, 1.40-1.30 m. arasında değişmektedir. Yukarıda
sözü edilen yerleşmeye ait sert taban ise, burada değinilen ve kare plan veren
yapının iç kısmında olmak üzere kuzeydoğu köşesinde kalmakta ve II 1b
evresine ait mimarînin taban kalıntısı olduğunu da kesinleştirmektedir. Ancak
bu yapının batı duvar uzantısı korunmamıştır. Ayrıca güney ve güneybatı
köşesine ait taş duvar örgüsü de tahribat görmüştür. Yukarıda sözü edilen G
5 bireyine ait mezarın bu yapıya ait batı duvarının tahribatında etken olduğu
ve 2004 yılında İ/11 açmasında tespit edilen yine çatı kiremidi ile çevrili G 1
mezarında olduğu gibi, bu alanda, özellikle Geç Tunç Çağı yerleşimine ait
kültür kalıntılarını tahrip ettiği anlaşılmaktadır.
Kare plan veren bu yapının güneybatı duvarına ait taş döküntünün
bulunduğu VII/f plan karesinde, ince nitelikli, devetüyü renginde, derin bir
kâse (Resim: 6) ile Miken boya bezeli bir krater parçası bulunmuştur (Resim:
6 Bu taşların boyutları; 13x14x9 m; 18x12x3 m; 17x8x6 m; 15x3x4m; 20x10x2 ; 23x10x2 m; 30x16x5
m arasında değişmektedir.
7 Döşemeyi sınırlayan taşlar, 35x28x6m; 41x32x13 ve 30x29x8 m boyutlarındadır.
8 Günel 2006: 21, Çizim: 3.
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7). Söz konusu bu yapının tarihlendirilmesine de ışık tutan bu kaplardan konik
gövdeli kâse, malzeme ve teknik özelliklerinin yanı sıra form açısından da Batı
Anadolu 2. binyıl seramik özelliklerini taşımaktadır. Öte yandan diğer parçada
görülen içi boyalı yarım daire motifi, Miken kültürünün son evrelerini temsil
eden Geç Hellas III B 2 ve C 1-2 evrelerinin bezeme stilini yansıtmaktadır9.
Miken seramiğinde kâse ve kraterler üzerinde görülen bu motif, genel olarak
LH III C erken ve orta evrelerinin süsleme stilini yansıtmaktadır10.
Bu kare planlı yapı, İ/11 açmasının VI-X/d-f plan karelerinde 2.20 m.
kalınlığındaki sur duvarının güneybatı uzantısı ile bağlanmaktadır (Resim: 5).
Ancak bu duvarın güneyi tahribat görmüş ve duvar yapısı, yaklaşık 1.20 m.
kalınlığında korunmuştur. Ayrıca bu alanda, VIII-X/ e-g plan karelerine ait
duvar yapısında, ızgara plan oluşturan tek sıra taş dizisi ve taş sıraları arasında
ise, kırmızı kerpiç toprakla sıkıştırılmış farklı bir teknik uygulanmıştır. Bu
duvar uzantısında, her iki kenarda iri boyutlardaki taşlar yer almakta, iç
kısmında ise, ızgara sisteminde bir iç duvar örgüsü görülmektedir. Yaklaşık
3 m.lik duvar uzantısında, doğu-batı yönünde birbirine paralel 20-25 cm.
aralıklarla taş sıraları yerleştirilmiş olup araları ise kırmızı kerpiç toprakla
sıkıştırılmıştır. Batı kazı alanında gerek önceki senelerde 17 m. lik uzantısı
tespit edilen kalın duvar gerekse 2007 yılında İ/11 ve İ/12 açmalarında açığa
çıkarılan bu mimarî, M.Ö. 2. binyıl yerleşmesini batıdan çevreleyen savunma
sistemine dayalı kule yapısının bulunduğu tahminen güneybatı yönünde yer
aldığı düşünülen bir girişle bağlantılı mimarîyi ortaya koymaktadır. Özellikle
duvar kenarlarında ve köşelerde iri - büyük boyuttaki taşların kullanılarak
kalın duvarların oluşturduğu yapı tekniği ve aynı zamanda höyüğün
topografyasına uygun bir doğrultuda takip edilen yapı planı, bu tanımı
destekler niteliktedir.
Savunma sistemine ait bu alt evrenin (II 1b) mimarî kalıntılarıyla
bağlantılı olarak, İ/11 açmasında IX-X/f-ı ve J/11 açmasında ise, I-II/f-ı plan
karelerinde bir mekân açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Dikdörtgen bir plan
veren, 3.00x2.20 m. boyutlarındaki bu mekana ait doğu ve güney duvarları,
0.55-0.40 m. kalınlığında ufak taşların oluşturduğu, bir duvar yapısına
9 Furumark 1941: FM 43
10 Karş. için bkz.; Naxos ; Mountjoy 1999: Res. 382:a-b, Rhodes; a.g.e, Res. 400:h-i, on a Rhodes
stirrup jar - Ialysos; a.g.e. 1053, Res. 431:202, Attica – Perati ; a.g.e. 595, Res. 220:447-448 ve
Athens; a.g.e. 619, Res. 235: 572.
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sahiptir. Ayrıca duvarlarda, içten tek sıra taş uzantısı ile bağlantılı bir duvar
örgü sistemi görülmektedir. Bu mekâna ait kuzeydoğuda ise, bir giriş açıklığı
tespit edilmiştir. Öte yandan bu mekân, kuzey ve batıdan sur duvarına dayalı
bir mimari yapı özelliğini taşımaktadır. Mekânda, yangın nedeniyle yapıda
çökmenin izlerini taşıyan yanmış kerpiç kalıntıları ve in situ kaplar, üst üste ve
iç içe ele geçirilmiştir. Mekân içinde farklı seramik gruplarını ve kap tiplerini
bir arada gösteren kaplar, yapının tarihlendirilmesine de ışık tutmuştur. Bu
kaplar arasında, kaba nitelikte kulplu çömleklerin yanı sıra iç içe kırık durumda
ele geçirilen ince nitelikli sığ tabaklar, aynı malzeme grubuna ait olup benzer
ölçülerde, geniş ve yayvan bir forma sahiptir. Ayrıca S-profil yapan bir kâse
ve bu kâsenin içinde yanık toprakla dolmuş yuvarlak gövde formuna sahip
bir çanak, Batı Anadolu M.Ö. 2. bin yıl seramik geleneğinin malzeme-teknik
ve form özelliklerini yansıtmaktadır. Öte yandan Miken kap repertuarından
bilinen tek renkli bir Miken amphorası, ayrıca bej üzerine iç ve dış yüzeyi
ile ağız kenarının üzeri kırmızı bant bezeme ile süslü olan kulplu geniş bir
kâse, Miken kültürünün yerli üretimine ait seramiğini yansıtmaktadır. Aynı
mekân içinde bulunan üzengi kulplu kaplar ise, malzeme ve teknik özellikleri
ile ithal Miken seramiğine aittir. Üzengi kulplu kaplardan ilki, batı duvarının
hemen kenarında ele geçirilmiştir. İnce nitelikli ve yeşilimsi-bej renkte hamur
yapısına ait kabın, omuz kısmında, çevresi noktalarla sınırlandırılmış, iç içe
dairelerin oluşturduğu bir motif görülmektedir11. Diğer bir üzengi kulplu
kap, bej-krem renkte ve yine ince nitelikli seramik grubuna ait olup omuz
kısmında Furumark motif tipolojisinden bilinen bir süsleme yer almaktadır12.
Mekân içinde bu kaplarla birlikte ele geçirilen üçüncü üzengi kulplu kap,
gövde formu ve bezeme stili açısından Miken üzengi kulplu kapların
karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Omuz kısmında yine Miken boyalı
kapların motifleri arasında uzun bir kullanım süreci gösteren daire motifleri
uygulanmıştır13. Mekân içinde tek renkli, yerli kaplarla bir arada ele geçirilen
Miken boya bezeli kaplar, Miken seramik geleneğinden çok iyi tanınan form ve
süsleme biçimini yansıtmaktadır. Özellikle kaplar üzerine uygulanan motifler,
Ege’de Miken kültürünün son evrelerinin bezeme biçimini oluşturmakta ve
aynı zamanda bazı motifleri ile Erken Demir Çağına değin takip edilebilen
süsleme geleneğini göstermektedir14.
11 Furumark 1941: FM 43:i, FS 181.
12 Furumark 1941: 202, fig. 45: 140 , FS 182.
13 Furumark 1941: FS 181, FM 27: 35.
14 Tepecik merkezinde ele geçirilen bir grup Miken seramiği ile ilgili yayın çalışması,
“Mycenaean cultural impact on the Marsyas Plain, SW Anatolia: the evidence from ÇineTepecik” başlığı altında baskıya hazırlanmaktadır.
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Mekân içinde tek renkli ve boya bezeli olmak üzere farklı seramik gruplarını
yansıtan ve aynı zamanda işlevsel açıdan tabak, çanak, kâse, amphora, üzengi
kulplu ve çömlek gibi çeşitlilik gösteren bu kaplar ve bu kapların buluntu
durumları dikkate alındığında, söz konusu bu ufak mekânın bir depo
odası olarak kullanım gördüğünü söylemek mümkündür. Seramikle ilgili
çalışmalar, Tepecik’te II. 1b evresinde, surla bağlantılı bu mimarî kalıntıların
LH III B ve C evreleri ile paralel bir kronolojiyi verdiğini göstermiştir. Bu
kronolojik gelişim aynı zamanda güney kazı alanında, M/12 – 13 ve N/13
açmalarında 2006 yılı kazılarına ait Miken boya bezeli kap parçalarıyla da
paralel bir süreci vermektedir15. Buna göre, Tepecik’te, gerek güney gerekse
batı kazı alanında şu ana kadar elde edilen neticeler, Geç Tunç Çağı kültür
tabakasına ait son evrenin, Geç Hellas III B ve C evrelerine uzanan bir Miken
kültürel etkisi ile değerlendirilebileceğini ortaya koymuştur.
İ/12 Açması
Savunma sistemine ait yerleşimle ilgili mimarî kalıntılar, İ/12 açmasında
I-X/a-e plan karelerinde gerçekleşen kazılarda takip edilmiştir. Açmanın IIIVII/a-b plan karelerinde savunma sistemine ait kare plan veren yapının 1.50
m. kalınlığına sahip doğu duvar uzantısı tespit edilmiştir (Resim: 5). IV-VI/ab plan karelerinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan doğu duvar
İ/11 açmasında VII-X/ı-i plan karelerinde yer almakta ve güneybatısı İ/11’de
IX/i plan karesinde köşe yaparak batı yönünde devam etmektedir. Savunma
duvarının doğusunda iç kesimde kalan mimarî kalıntılar arasında III-V/b-d
plan karesinde kuzey-güney doğrultusunda açığa çıkarılan duvarlar, M.Ö. 2
binyıl malzeme-teknik ve forma sahip kap parçalarını sağlamıştır. Bu mimarî
kalıntılara ait kap parçalarının bulunduğu seviyelerde yangın tabakasının
doğu yönünde genişlediği ve siyah renkte, yer yer beyaz kül tabakasının
geniş bir alana yayıldığı gözlenmiştir. Benzer mimarî tabakaya ait diğer bir
duvar kalıntısı ise, VII-VIII/d-e plan karelerinde tespit edilmiştir. Bu duvar
uzantısı, doğu-batı doğrultusunda 1.10 m. uzunluğunda, 20-25 cm. genişliğine
sahiptir. Söz konusu duvarın kuzey ve kuzeybatısında özellikle VI-VII/c-e
plan karelerini içine alan ve kap parçalarının da in situ ele geçirildiği alanda
yangın tabakasına ait küllü toprak II. 1 tabakasının buluntularını sağlamıştır.
Bu yangın tabakası, İ/11 açmasında mekân içinde ele geçirilen kaplarla
15 Günel 2008c.
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paralel bir dönemi yansıtmaktadır. Yanık toprağın kesildiği seviyelerde ise,
daha erken döneme ait bir kültür tabakasının varlığını ortaya koyan mimarî
kalıntılar açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Sözü edilen mimarî, VI-X/b-c plan
karesinde kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 4 m. uzunluğunda ve 0.25-0.30
m. kalınlığında düzensiz taşların oluşturduğu bir duvar uzantısı vermektedir.
Bu duvara ait IX/b-c plan karesinde 0.30x0.10 m. boyutlarında düzgün yüzeye
sahip bir taş levha, giriş açıklığına ait olmalıdır. Duvar uzantısı, VII-VIII/b-c
plan karesinde köşe yaparak, doğu-batı doğrultusunda tek sıra hâlinde taş
duvar yapısı ile devam etmekte ve böylece VI-VIII/b-c plan karelerinde köşe
oluşturan bir mimarî yapı özelliğini taşımaktadır. İ/12 açmasında, kuzeygüney doğrultusunda uzanan duvarın VI/c plan karesinde, üst tabakaya ait
(II.1) in situ kap parçalarının alt seviyelerinde devam ettiği anlaşılmaktadır.
Öte yandan bu duvarın güney kenarına bitişik X/c-d plan karesinde erzak
küpü kısmen korunmuştur. 2008 yılında güney yönünde J/12 açmasına
ait kazı çalışmasında genişleyerek mimarî kalıntıların tamamen açılması
planlanmıştır. İ/12 açmasında özellikle VI-X/b-e plan karelerini kapsayan
bu mimarî, Orta Tunç Çağına ait II. kültür tabakasının 2. yapı katı seramik
buluntularını vermiştir. Seramiğin yanı sıra III/b plan karesinde çakmaktaşı
ve obsidyen orak dilgileri ve ayrıca I-III/b-d plan karelerinde ele geçirilen
taş baltalar ve dört yüzünde farklı uzunluklarda keski ve yassı taş baltanın
işlendiği taş kalıp II 2 tabakasının buluntularını oluşturmaktadır.
2. DEĞERLENDİRME
Menderes’in güney kollarından Çine Çayı kenarında yer alan Tepecik, bir
taraftan güneyle bağlantıları sağlayan doğal geçit üzerindeki konumu, diğer
taraftan ise, batı yönünde dağ sıraları arasında oluşan doğal yol uzantısıyla
bölgeye özgü ve aynı zamanda Ege dünyası ile bağlantıları yansıtan kültürel
bir yapıyı ortaya koymaktadır. Batı kazı alanında savunma sistemi ve buna
bağlı yerleşimle ilgili mimarî ile güney kazı alanında yerleşime ait kalıntılar,
Geç Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı kültürel yapısını ortaya koymaktadır.
Böylece Tepecik’te belli bir plan veren savunma sistemine dayalı yerleşimle
ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. 2007 yılı kazılarında
ele geçirilen buluntular (seramik, metal ve taş âletler) mimarî kalıntılarının
daha sağlıklı bir şekilde tarihlendirilmesinde ve özellikle Tepecik merkezinin
stratigrafik düzeninin de oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Aynı
zamanda yerleşmeye ait kültür tabakalarının kendi içinde evrelere ait
ayrımının belirlenmesinde de etken olmuştur.
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Seramikle ilgili çalışmalar, II. 1 tabakasına ait mimarî kalıntıların Geç Tunç
Çağının son evrelerine uzanan bir kültürel gelişimini ortaya koymaktadır.
Seramik buluntuları arasında yerli ve ithal Miken kapları, özellikle LH III
B ve C evreleri ile paralel bir kronolojiyi göstermiştir. Miken kültürünün
son evreleri, Ege coğrafyasında Doğu Ege adaları ve Batı Anadolu’nun kıyı
şeridini kapsayan bir dağılım alanı ile dikkati çekmektedir. Ancak Çine
ovasındaki konumu ile Tepecik ve ele geçirilen Miken buluntuları, bu coğrafî
sınırın Çine yöresini de kapsayan bir yayılım alanında değerlendirilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan II. kültür tabakasının 1 ve 2. yapı
katları da yerli seramik, hamur yapısı ve hamur niteliği ve aynı zamanda
yüzey işlenişi olmak üzere, malzeme ve teknik özellikleri ile kap formları
açısından bölgeye özgü Batı Anadolu’dan tanınan yerel seramik geleneğinin
öğelerini taşımaktadır. Aynı zamanda söz konusu yapı katlarına ait kaplar,
Orta Anadolu seramik geleneğini yansıtmasıyla da dikkati çekmektedir. Bu
yakınlığı, kırmızı ve devetüyü seramik grubuna ait kâse ve testi örneklerinde
görmek mümkündür. Bu bağlamda, Tepecik yerleşmesinde, bölgesel kültür
oluşumlarının yanı sıra İç Anadolu ve Ege bölgesi ile ilişkilerinde ve kültürel
yakınlığında Çine ovasındaki coğrafî konum önemli rol oynamıştır.
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Resim 1: Menderes bölgesi ve Çine – Tepecik merkezinin konumu

Resim 2: Topografik plan ve 2004-2007 yılı kazı
alanları
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Resim 3: L/11 açması, G 6 iskeleti

Resim 4: İ/11 açması, G 5 iskeleti
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Resim 5: İ/11, İ/12 ve
J/11 açmaları
ve II. 1 b
evresi mimarî
kalıntıları
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Resim 6: İ/11 açması, kâse

Resim 7: İ/11 açması, Miken boya
bezeli krater

Resim 8: İ/12 açması, II 2
tabakası
mimarî
kalıntıları
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GÖKÇEADA - YENİBADEMLİ HÖYÜK
2007 YILI KAZILARI
Halime HÜRYILMAZ*
GİRİŞ
Çanakkale’nin 32 mil batısında ve Saros Körfezi açıklarında yer alan
Gökçeada (Harita), jeomorfolojik yapısı ve kültürel değerleriyle eşine az
rastlanır kuzey Ege Denizi adalarındandır. Bu adanın zengin tarım ürünlerinin
yetiştirildiği Büyükdere Vadisi’nde 1996 yılından beri Yenibademli
Höyük’te sürdürülen arkeolojik kazılar ve farklı disiplinlerdeki araştırmalar,
2007 yılında başta Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM Müdürlüğü, Ege
Prehistoryası Enstitüsü (INSTAP), Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediyesi ile
Hacettepe Üniversitesi tarafından maddî ve manevî yönden desteklenmiştir.
Bu vesileyle anılan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, çalışanlarına ve
kazıda görev alan ekip üyelerine candan teşekkür ederim1.
Yenibademli Höyük’te, 2007 yılı için öngörülen program doğrultusundaki
çalışmalar, “Arkeolojik Kazılar” ve “Yan Bilim Dalları Araştırmaları” olmak
üzere iki yönde gerçekleştirilmiştir.
KAZI ÇALIŞMALARI
Yenibademli’nin tepe düzlüğündeki F 10, G 9 ve G 10 açmalarında
(Çizim: 1) yürütülen çalışmaların hedefi, önceki yıllarda kısmen ortaya konan
Erken Bronz Çağ II (=EBÇ) dönemine tarihlendirilen yapıların uzantılarının
*

Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, 06800 Beytepe – Ankara / TÜRKİYE.

1

2007 yılı Yenibademli Höyük kazı ekibi üyeleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden
Jeolog Prof. Dr. Doğan Perinçek; Tübingen Üniversitesi’nden Arkeozoolog Dr. Peter Zidarov; Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Süleyman Batman, Fatma
Üçağıl, Sevgi Engin, Hatice Dedeoğlu, Gülnaz Akdağ, Ayşe Keleş; Mustafa Kemal
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Eşe Bilgiç, Fatih Baytaroğlu, Kazım Özkan,
Murat Yalçın; Ankara Üniversitesi DTCF Prehistorya Anabilim Dalı öğrencisi Ayşe İpekçi;
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencisi
Zeynep Onaran; Bergama Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümü öğrencisi Uğur Halavurt; kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nden Uğur Gündüz katılmıştır.
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aranmasına ve yerleşim dokusu ile höyük sakinlerinin sosyal yaşantısı
hakkında daha fazla bilginin edinilmesine yönelik olmuştur.
A. F 10 Açmasındaki Çalışmalar
Yenibademli’ye girişi sağlayan taş döşemeli rampanın kuzeyinde yer alan
F 10 açmasında (8 x 9 m.) çok önceden askerî tatbikatlar sırasında açılmış
iki çukur tespit edilmiştir. Açmanın kuzeybatı köşesine yakın olan ve çapı
1.75 m. ye ulaşan bu çukurlardan birincisinin 0.60 m; onun güney tarafında
yer alan ve çapı 4.25 m. yi bulan ikinci çukurun ise, 1.80 m. den daha derine
indiği anlaşılmıştır. Aynı açmanın tahribattan etkilenmeyen doğu yarısında
ortaya konan dört yapı katının mimarî kalıntıları, EBÇ II dönemine
tarihlendirilmiştir.
Yüzeye çok yakın olmaları nedeniyle, I. yapı katının büyük ölçekte
tahribat gören kalıntıları, mimarî bütünlük sergilememiştir. Bunların farklı
yönlerde inşa edilmiş olması ve aralarında bağlantının bulunmaması, iki
ayrı yapının taş örgülü temellerine ait oldukları anlaşılmıştır (Çizim: 2, No.
1 ve 2). Bunlardan 1 numaralı temel parçasının 0.80 m.lik bölümü açığa
çıkarılmıştır. Kuzey ucu kesit içinde kalan bu temelin, güney yöndeki uzantısı
korunmamıştır. Açmanın güneybatı dörtlüğünde yer alan ve kuzeybatıgüneydoğu yönde uzanan dağınık durumdaki mimarî taşlar ise, 2 numaralı
temel parçası hakkında ip uçları sağlamıştır. I. yapı katının dolgusunda Troia
I Dönemi ile çağdaş el yapımı kap parçalarından başka, çakmak taşından
âletler, ağırşak, balık ağı ağırlıkları ve kemik deliciler ele geçirilmiştir. Söz
konusu iş âletlerinin, Yenibademli’de alışılagelen buluntu topluluklarından
oldukları ve Ege dünyasında karakteristik olan örneklerle uyum sağladıkları
belirlenmiştir.
II. yapı katını belirleyen mimari kalıntılar açmanın kuzeydoğu köşesinde
ortaya konabilmiştir (Çizim: 2, No. 3 ve 4). Bunlardan kuzeybatı-güneydoğu
yönde uzanan 3 numaralı temelin bir bölümü 2005 yılında açığa çıkarılmıştır.
Yapının uzun duvarını belirleyen bu temel parçasına yaslanan, kuzeydoğugüneybatı doğrultulu 4 numaralı yapı temeli ise, ara bölme duvarına aittir.
Her iki kalıntı birlikte ele alındığında, bunların kuzeybatı-güneydoğu yönde
inşa edilmiş bir yapıya ait oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Kuzeybatı bölümü
kazılmayan alan içinde kalan bu yapının planı henüz anlaşılamamıştır. II.
yapı katı ile bağlantılı görülen kültür dolgusunda anılmaya değer buluntulara
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rastlanmıştır. Bunlar arasında Yenibademli’de sık kullanılan yassı taş balta;
benzeri Lemnos Adası’ndaki mavi Poliochni’nin2 geç evresinden de bilinen
dört delikli tutamaklı kapak; Lesbos Adası’ndaki Thermi’nin3 figürinlerini
anımsatan bir kadın figürini; Bulgaristan’da Ezero’nun4 EBÇ bezemeli taş
baltalarıyla benzerlik gösteren sap delikli taş balta ve Yenibademli’nin kap
repertuarına yenilik getiren emzik şeklinde tutamağı bulunan içi bezemeli
çanak ve gaga ağızlı testi parçaları yer almaktadır.
III. yapı katında, beş temel kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2, No.59). Bunlardan 5 ve 6 numaralı olanlar, bir yapının köşesini belirlemektedir.
Planı henüz anlaşılamayan bu yapının, taş örgülü temellerinin uzantıları
kazılmayan alan içinde kalmıştır. 6 numaralı temelin güney yüzüne dayanan
7 numaralı temel parçasının çok küçük bir bölümü tespit edilmiştir. 6 ve 8
numaralı temellere dayanan bu kalıntının, sadece kuzeydoğuya bakan tarafı
açığa çıkarılmış, yorumlanması ise mümkün olmamıştır. Birbirinden bağımsız
görünen, fakat aynı yönde uzanan 8 ve 9 numaralı yapı temellerinin (Resim:
1) kuzeydoğu yöndeki uzantıları korunmamıştır. Bunların güneybatı yöne
bakan uzantıları ise, II. yapı katının dolgusu altında kalmıştır. Bugün için
mimarî bütünlük sağlamayan ve 0.90 m. yüksekliğe kadar korunan bu yapı
temelleri, en azından I.-III. katların inşa tekniğinde ve malzeme kullanımında
değişikliğe gidilmediğini ortaya koymuştur. Dar bir alanda araştırılan III. yapı
katının dolgusunda sınırlı sayıda kap parçaları, bileği taşı, kemik ve çakmak
taşından yapılmış âletlerden başka buluntuya rastlanmamıştır.
F 10 açmasının IV. yapı katını belirleyen 10 numaralı kalıntı (Çizim: 2),
farklı bir uygulamaya işaret etmiştir. Güneydoğu yöndeki uzantısı 2005
yılında kısmen açılan ve sadece üst taş sırası görülen bu yapı kalıntısının,
1.96 m. yüksekliğe kadar korunduğu anlaşılmıştır. Büyük boyutlu bir yapıya
ait olduğu tahmin edilen kalıntının taşları özenle işlenmiştir. Temel ve duvar
bölümü tamamen taş malzemeyle örülen bu yapı kalıntısında uygulamaya
konan gelenek, Yenibademli’nin genel mimarîsine yenilik getirmemekle
birlikte, tepe düzlüğünün kuzeydoğu kesiminde olduğu gibi, alt katlara
inildikçe yerleşmenin güneybatısında da benzer yapılarla karşılaşılabileceği
yönünde ip uçları sağlamıştır. 10 numaralı kalıntının güneyinde, derine
2

L. Bernabò-Brea, Poliochni I ,2. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Tav. LXXI g.

3

W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Pl. XXI, 31.46.

4

G. İ. Georgiev ve diğ., Ezero. Rannobronzovoto Selişte, Sofya 1979, 169, Şek. 105 b.
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inilen dar bir alanda ele geçirilen perdah taşı, yassı şematik idol, kemik âletler
ve ağırşak, IV. yapı katının buluntularında değişikliğin olmadığını ortaya
koymuştur. İlk üç yapı katında olduğu gibi, bu katta da madenî buluntuya
rastlanmamıştır.
B. G 9 Açmasındaki Çalışmalar
2001 ve 2005 yıllarında G 8 plan karesinde, ayrıca 2006 yılında G 9 plan
karesinin doğusunu kapsayan açmada kısmen ortaya konan yapıların
planlarını tamamlamak amacıyla, 2007 yılında G 9 plan karesinde 5 x 19 m.lik
bir açmada çalışılmıştır (Çizim: 3). Söz konusu açmada tespit edilen mimarî
kalıntılar, Troia I Dönemine tarihlendirilmiştir.
Açmanın kuzey yarısında ortaya konan I. yapı katının kalıntıları,
kuzeydoğu-güneybatı yönünde inşa edilen dikdörtgen planlı bir yapıya ait
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Önceki yıllarda tespit edilen bölümleri ile
birlikte yapının korunan uzunluğu 14.75 m., içten genişliği ise 4.75 m. olarak
ölçülmüştür. Yerleşim yerinin merkezine doğru yönlendirilen bir sokağın,
doğu tarafında kalan bu yapının, uzun duvarlarının temellerini 1 ve 4 , kısa
duvarının temelini ise 10 numaralı kalıntı oluşturmuştur (Çizim: 3). Olasılıkla
yapının iç mekânını uzatmak amacıyla sonradan inşa edilen 2 numaralı temel
kalıntısı, yapının girişini gösteren deliller ortaya koymuştur. Bu kalıntıda
tespit edilen 1.10 m. uzunluktaki boşluk ve in situ söve taşı kapının yerini
kesinleştirmiştir (Resim: 2). Aynı yapının önünde kısmen korunan 14 numaralı
kalıntı ise, ana mekânın önüne bir ön mekânın eklendiğini düşündürmüştür.
Ön ve ana mekândan oluşan bu yapının içinde ele geçirilen kap parçalarının
tümü el yapımıdır. Bunların pek çoğu bezemesiz bırakılmıştır. Az sayıda
kazıma ve beyaz madde ile doldurulmuş geometrik motifli parçalar, testi ve
çanaklara aittir. Yeni tipler ortaya koymayan kemik aletlerden başka, pişmiş
topraktan üç figürin de bulunmuştur. Sokma nokta ve kazıma çizgilerle
bezenen bu insan figürinleri, Yenibademli’ye yeni tipler kazandırmanın yanı
sıra, boyun takıları konusunda da fikir vermiştir. Bu örneklerden ikisinin
göğüsleri kabartma ve boyunları bezemelidir. Siyah astarlı figürinin sağ kolu
kabartma ve parmakları kazıma çizgilerle vurgulanmıştır.
Yukarıda anılan yapının 1 numaralı temeliyle doğu yönden birleşen 3
numaralı temel parçası (Çizim: 3), kuzeydoğu-güneybatı yönde inşa edilen bir
diğer yapının güney tarafındaki kısa kenarına aittir. Bu durumda her iki yapı,
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1 numaralı duvarı ortak kullanmış ve bunların girişleri aynı yöne açılmıştır.
3 numaralı yapı temelinin kuzeyinde kalan mekân içindeki dolguda bulunan
kemik âletler ve pişmiş toprak ağırşaklar, yerleşmecilerin deriyi işlediklerini
ve yün eğirdiklerini gösteren dolaylı kanıtlardandır.
Açmanın güney yarısında I. yapı katını temsil eden iki temel parçası
(Çizim: 3, No.5), dikdörtgen planlı bir yapının uzun ve ara bölme duvarına
aittir. Bunlardan kuzeybatı-güneydoğu yönünde olanı, yapının uzun
duvarını, kuzeydoğu-güneybatı yönünde inşa edileni ise, ara bölme duvarını
belirlemektedir. İki mekânlı olduğu anlaşılan bu yapının, arka kapalı duvarı
2006 yılında açığa çıkarılmıştır. Yapının sınırlı sayıdaki envanterinden bir
kaşık ve köpek dişinden yapılmış gerdanlık tanesi, batı taraftaki mekânın
buluntularındandır.
G 9 açmasının kuzey yarısında II. yapı katının kalıntılarını temsil eden 7
ve 11 numaralı temellerin (Çizim: 3), trapez biçimli bir yapının batı ve güney
yönüne ait oldukları anlaşılmıştır. Bu yapının kuzey ve doğu yöndeki temelleri
ise, önceki yıllarda ortaya konmuştur. Çalışma alanı içinde kalan yapının
batı tarafındaki temeli, I. yapı katının 1 numaralı temelinin altında kalması
nedeniyle, sadece bir yüzü tespit edilmiş, diğer temel parçası ise tümüyle
açığa çıkarılmıştır. Her iki temelin arasında kalan dolguda, Yenibademli’nin
kap repertuarına yabancı kalan keramik örneklerine ve küçük buluntulara
rastlanmamıştır.
Açmanın güney yarısında II. yapı katını belirleyen mimari kalıntılar
(Çizim: 3, No.6, 8, 9), kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanan bir yapının
iki uzun ve bir ara bölme duvarının taş örgülü temelleridir. Ön, ana mekân ve
önceki yıllarda tespit edilen dar bir bölmesiyle üç mekândan oluşan bu yapı,
yangına maruz kalmıştır. Zengin buluntularıyla dikkati çeken bu yapının
ana mekânında çok sayıda çanak, çömlek, testi ve küp parçaları ile birlikte
alt ve üst öğütme taşları, çekiç gibi kullanılan taş âletler ve az miktarda tahıl
ürünleri ve yanmış meşe dalı5 parçaları bulunmuştur. Muhtemelen elit bir
ailenin konut amacıyla kullandığı bu yapının taban düzleminde bulunan
ip delikli tutamaklı bir bardağın yıkın benzerleri mavi Poliochni’nin6 geç
5

Yanmış dal parçalarının teşhisini yapan Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Barbaros Yaman’a candan teşekkür ederim.

6

L. Bernabò-Brea, Poliochni I, 2. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Tav. XL a.
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evresinden, Thermi V’den7 ve Troia I’den8 tanınmaktadır. Aynı yapının
envanteri arasında yer alan ve restore edilen kapaklardan biri, Troia ve
çevresindeki uydu yerleşimlerinde de kullanılan ve C.W. Blegen’in Troia için
oluşturduğu kap tipolojisindeki D 9 tipini yansıtan kapakla benzeşmektedir.
Siyah ve kahverengi astarlı testiler (Resim: 3) ise, Yenibademli’de karakteristik
örneklerdendir.
G 9 açmasının kuzey yarısında III. ve IV. katların mimarî kalıntılarına
rastlanmamış, bunların sadece dolguları belirlenmiştir. Aynı alanda V. yapı
katına verilen 12 ve 13 numaralı mimarî kalıntılar (Çizim: 3 ve Resim: 4),
taş örgülü yapının kuzeybatı köşesinin belirlenmesini sağlamıştır. Girişi
henüz tespit edilemeyen bu yapının her iki duvarı 1.80 m. yüksekliğe kadar
korunmuştur. Bu duvarların hizasında saptanan kerpiç kalıntıları, bunların üst
bölümlerinin küçük ölçekte kerpiçle yükseltildiği ihtimalini güçlendirmiştir.
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 12 numaralı duvarda belirlenen
yanal kayma (Resim: 5), Prof. Dr. Doğan Perinçek tarafından deprem olayı
ile ilişkilendirilmiştir. Depremden etkilendiği anlaşılan bu yapının, köşe
oluşturan kesiminde derine inilmiş ve araştırılan dolguda Troia I Dönemi
çağdaşı keramik örneklerinden başka, kemikten delici ve elbise iğnesi, perdah
taşı ve Yenibademli’de ilk defa rastlanan kol ve göğüsleri kabartma olarak
işlenmiş insan tasvirli bir bardak parçası (Resim: 6) ele geçirilmiştir.
C. G 10 Açmasındaki Çalışmalar
2000 yılında G 10 plan karesindeki iki açmada ortaya konan yapı
kalıntılarının uzantılarını saptamak amacıyla, 2007 yılında kazılmaya başlanan
G 10 açmasında (4.5 x 6.5 m), üç mimarî kalıntı tespit edilmiştir (Çizim: 4, No.
1, 2, 3). EBÇ II dönemine tarihlendirilen bu kalıntılar, II. yapı katına aittir.
Açmanın kuzeydoğu köşesinde 3.30 m.lik bölümü açığa çıkarılan 1 numaralı
temel kalıntısının (Resim: 7), dikdörtgen planlı bir yapının uzun duvarına
ait olduğu belirlenmiştir. Bu yapı, kuzeyindeki açmada önceden tespit edilen
diğer iki yapı ile birlikte, aynı yönde konumlanmış ve Yenibademli’de
yan yana sıralanan ve uzun duvarları ortak paylaşılan konutlara örnek
oluşturmuştur.
7

W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Pl. X, 576.

8

C. W. Blegen ve diğ., Troy I, 2. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton
1950, Fig. 264, No. 27 ve 29.
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G 10 açmasının küçük ölçekte araştırılan 2 numaralı kalıntısı (Resim: 8),
güneybatı köşesinde saptanmıştır. Korunan uzunluğu 2.00 m.ye ulaşan bu
yapı temelinin kuzeydoğu ucu tahribat görmüş, güneybatı ucu ise kazılmayan
alan içinde kalmıştır. Elde edilen verilerin yeterli olmaması, 2 numaralı
mimarî kalıntının yorumlanmasını bugün için mümkün kılmamıştır.
Açmanın batı kesitinden güneydoğu köşesine kadar uzanan 3 numaralı
mimarî kalıntının, 7.00 m.lik bölümü ortaya konabilmiştir (Çizim: 4). Büyük
ve orta boy plâka taşlarıyla inşa edilen ve diğer iki yapı temelinden daha
geniş görünen 3 numaralı kalıntının, 1 ve 2 numaralı temel parçalarıyla
mimarî bütünlük sağlamadığı anlaşılmıştır. Doğudan batıya doğru yükselen
3 numaralı kalıntının korunan yüksekliği 1.15 m. olup güneye doğru eğim
yaptığı belirlenmiştir (Resim: 9). Bunun kuzey tarafında kalan alanda, zaman
darlığı nedeniyle derine inme imkânı bulunamamış, sadece yoğun miktardaki
küp parçaları toplanmıştır. Bu parçaların arasında az sayıda günlük mutfak
kaplarına ait keramik örneklerinden başka, balık ağı ağırlığı, ağırşak ve havan
ele geçirilmiştir.
YAN BİLİM DALLARI ARAŞTIRMALARI
A. Arkeozoolojik Kalıntıların İncelenmesi
1996-2007 yıllarında çeşitli yapı katlarından toplanan kemik kalıntılarının
analizleri ve kayıtları Dr. Peter Zidarov tarafından gerçekleştirilmiştir9. Kemik
materyalin analizlerinden anlaşıldığına göre, buluntular daha çok koyun ve
geyik türü hayvanların ayak kemiklerinden üretilmiştir. Sığır gibi büyük
baş hayvanların kaburga kemikleri ise daha seyrek kullanılmıştır. Yapılan
teknolojik analizler, buluntuların mutfak artıklarından hazırlandıklarını ve
iş gören uçlarının metal bir bıçakla sivriltildiklerini göstermiştir. Âletlerin
iş gören uçlarının karakteri, daha çok hayvan derilerinin işlenmesinde
kullanılmış oldukları yönündedir.
B. Arkeobotanik Numunelerin İncelenmesi
2007 yılı kazı mevsiminde G 9 açmasının II. yapı katında bulunan 46 adet
tahıl, incelenmek üzere Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez’e verilmiştir. Yangın
9

Büyük bir özveri ve sabırla hayvan kalıntılarını inceleyen ve ön bilgileri sunan Dr. Peter
Zidarov’a çok teşekkür ederim.
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geçirmiş dikdörtgen planlı yapının ana mekânında ele geçirilen tahıllar, kısa
bir sürede değerlendirilmiş ve bunların gernik buğdayı (emmer) [Triticum
dicoccum] taneleri olduğu anlaşılmıştır10.
C. Jeoarkeolojik Araştırmalar
Prof. Dr. Doğan Perinçek tarafından yürütülen jeoarkeolojik araştırmalar,
höyük ve yakın çevresinde gerçekleştirilmiştir11. Yerleşimin tepe düzlüğündeki
G 9 açmasında, depremle ilişkilendirilen yapının içindeki dolgudan alınan
üç farklı renkteki sediman örnekleri ve aynı açmanın güney yarısında açığa
çıkarılan yangın geçirmiş yapının içinden alınan numuneler, Sayın Perinçek
ve ilgili uzmanlar tarafından incelenme aşamasındadır. Yenibademli Höyük
dışında, Büyükdere Vadisi’nde araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Doğan
Perinçek, 2007 yılında 6 sondaj yapmıştır. Derinlikleri 3.20-3.80 m. arasında
değişen bu sondajlardan doğal çevre ortamı hakkında bilgi toplanmıştır.
Sondaj kesitlerinde gözlenen siltli kum-kil-çamur ve çakıl birikintileri, taşkın
ovasına işaret eder niteliktedir.
D. Restorasyon Çalışmaları
Her yıl olduğu gibi, 2007 yılında da kapların restorasyonuna önem
verilmiştir. Bu bağlamda G 9 açmasında parçalar hâlinde bulunan 10 adet kap
tümlenmiştir. 2006 yılı kazı mevsiminin son günlerinde G 9 açmasının güney
kesiminde bulunan 3 çanağın ve 2 çömleğin restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
Bu çömleklerden 8 kulplu ve gövdesi çift sıra kabartma zikzak motiflerle
süslenmiş olanı, Yenibademli’nin kap repertuarına yeni bir form olarak
katılmıştır. İki aylık kazı kampanyasının sonunda, Çanakkale Arkeoloji
Müzesi’ne 62 buluntu teslim edilmiştir.

10 Uzun yıllar bizimle birlikte çalışan ve kendisine sunulan arkeobotanik numuneleri büyük bir titizlikle inceleyen ve kısa sürede sonuçlandıran Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez’e
teşekkürlerimi yinelemek isterim.
11 2006 yılından itibaren Yenibademli kazılarına katılan ve değerli bilgilerinden yararlandığımız Prof. Dr. Doğan Perinçek’e teşekkürü bir borç bilirim.
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Harita 1: Kuzey Ege Denizi’nde Gökçeada’nın konumu

249

Çizim 1: Yenibademli Höyük. Topografik harita ve
kazılan alanlar

Çizim 2: F10 açmasında EBÇ II dönemine ait mimarî kalıntıların plânı
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Çizim 4: G10 açmasında EBÇ II dönemine ait mimarî
kalıntıların planı

Resim 1: F10 açmasında III. ve IV. yapı katının mimarî
kalıntıları

Çizim 3: G9 açmasında EBÇ II
dönemine ait mimarî Resim 2: G9 açmasının kuzey yarısındaki I. yapı katının
mimarî kalıntıları
kalıntıların planı

251

Resim 3: G9 açmasında bulunan EBÇ II döneminin testileri

Resim 4: G9
açmasının
kuzey yarısındaki
d e p r e m d e n
etkilenen
yapı
kalıntısı

Resim 5: G9 açmasındaki 12
numaralı duvarda
depreme işaret eden
yanal kayma
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Resim 6: G9 açmasından kabartma bezekli bardak
parçası

Resim 7: G10 açmasında 1 numaralı yapı kalıntısı
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Resim 8: G10 açmasında 2 ve 3 numaralı yapı kalıntıları

Resim 9: G10 açmasında güney yöne kayan 3 numaralı yapı kalıntısı

254

BADEMAĞACI KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI
Refik DURU*
Gülsün UMURTAK
Bademağacı Höyüğü kazılarının 15. dönem çalışmalarına 28 Temmuz - 16
Eylül 2007 tarihlerinde devam edildi1. Yaklaşık 50 gün süren kazılar sırasında,
ağırlıklı olarak höyüğün orta kısmı ile batı yamacını içine alan geniş bir alanda
çalışıldı (Resim: 1). Bu çalışmalara paralel olarak 2006’da açılmasına başlanan
3. Derinlik Açması (3. DA) ile 2005’ten itibaren höyüğün kuzey yarısını
kaplayan A Açması’nın batı kenarındaki dar bir alanda yürütülen Erken
Neolitik II (EN II) yerleşmesi kazıları da sürdürüldü (Topografik Plan).
NEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞMELERİ
Mimarlık
Derinlik Açması 2’de, eski çalışma dönemlerinde inilen en derin düzeyin
altında biraz daha derinleşildi. Ancak bu birikim içinde de herhangi bir
* Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6, Suadiye-İstanbul/TÜRKİYE,
(rfkduru@yahoo.com)
Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE. (gulsunumurtak@isnet.net.tr)
1 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi adına yönetimimizde sürdürülen kazılara, Araştırma Görevlisi Aslıhan Yurtsever ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri Pınar Meral,
Hülya Ant, Sevil Er, Fatih Subaşı, Abdullah Günay, Vedat Karabulut, Ahmet Yılmaz, Sait Sirek
ve restorasyon uzmanı Arkeolog Pınar Vançin katılmışlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
kazının bir bölümünde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Erdal Yiğit, daha sonra da,
Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Nermin Karagöz temsil etmişlerdir. Kazıya değişik tarihlerde
Arkeobotanist Bea de Cupere (Royal Belgian Museum-Brussels), Antropolog Prof. Dr. Yılmaz
Erdal (Hacettepe Üniversitesi), Jeofizik araştırmalar yapmak üzere Prof. Dr. Mahmut Drahor
ve arkadaşları (Dokuz Eylül Üniversitesi) ile Arkeolog-Topograf Sabri Aydal katılmışlardır.
Kazının harcamaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM, İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No. 553), Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı ve Antalya AKMED Enstitüsü’nün sağladıkları ödeneklerden karşılandı.
Ulusoy Otobüs İşletmesi kazıya katılan öğrencilerin Antalya’ya gidiş-dönüş otobüs biletlerini
sağladı. Sayın Adem Sak (As Çimento) höyüğün hava fotoğraflarının çekilebilmesi için kişisel
helikopterini kullanmamıza izin verdi. Kazıya katılarak zor koşullarda görev yapan değişik
konulardan uzman meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz ile sağladıkları ödenek ve yardımlarla
kazıların gerçekleşmesini sağlayan kurumların değerli yöneticilerine teşekkürlerimizi
yineleriz.

255

buluntu ele geçirilmediği için, – 9 m. dolaylarının ana toprak düzeyi olduğu
kesinleşti.
Höyükte şimdiye kadar çok iyi izlenemeyen Erken Neolitik II (EN) / 1
ve 2. kat mimarlık kalıntılarının daha geniş alanlarda izlenebilmesi amacıyla,
2005 yılında A Açması’nın batı kenarında yeni bir çalışmaya başlanmıştı.
Bu yılki çalışmalar sırasında, geçen sezonda bir kısmı açılmış olan EN II / 2
yapı katının 4 numaralı evinin kazı alanı içine düşen bir bölümü daha ortaya
çıkarıldı (Plan: 1, Resim: 2). Dönemin geleneksel ev tipi olan dikdörtgen
plandaki bu evin platformu ve kapılarının tasarımı gibi özellikleri, daha
önceki kazı dönemlerinde kazılan EN II / 4-3 yerleşmelerindeki örneklere
uymaktadır.
Yukarıda söz konusu edilen EN II / 2 evinin kuzey bitişiğinde, ¾’lük kısmı
1995 yılında kazılmış olan EN II / 3 katına ait 1 No.lu evin geri kalan bölümü
de açığa çıkarıldı. Yapı tümüyle EN II’nin mimarlık özellikleri taşımaktadır
(Plan: 1).
Bu kazı döneminin en önemli sonuçlarından birisi de, höyüğün güney
yarısındaki yoğun İTÇ II yerleşmelerinin altında Erken Kalkolitik ve Geç
Neolitik yerleşmelerinin bulunduğunun kesin şekilde öğrenilmesidir.
Şimdilik mimarî olarak sadece taş temelli bir yapının köşe kısmı ve -göreceli
olarak- az sayıda çanak çömlek parçası ele geçirilmiş olmakla birlikte, kanıtlar
höyüğün güney yarısında alt katların Neolitik Dönemin geç evresine ait
olacağını göstermektedir.
Çömlekçilik: EN II / 2 ve 3 yapı katı evleri içinde tüm ve tümlenebilir
durumda kaplar ele geçirildi. Bunların çoğunluğu daha önceki kazı
dönemlerinden bilinen biçimlerin tekrarıdır. EN II/3 yerleşmesinin 1 No.lu
evinde ele geçirilen bir çömleğin sepetinkine benzeyen kulpunun kapla
bitiştiği yerlerde birer yılan başı betimlenmiştir.
Pişmiş toprak buluntular: EN II/3 yerleşmesi 1 No.lu eve ait buluntular
arasında sivri, dolu tutamaklı bir damga mühür de vardır. Eserin daire
biçimli baskı alanında iç içe daireler vardır.
EN II / 2 katının buluntuları arasındaki bir kadın figürini ilgi çekicidir.
Sağ yanına yatar durumdaki figür kuşkusuz bu dönemin‘Ana Tanrıça’sını
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betimlemektedir (Resim: 3). Aynı evin buluntuları arasındaki bir başka
önemli eser de, bir insan başıdır. Boyundan alt kısmı eksik olan ve çok gevrek
pişirilen ‘baş’ta saçlar arkada toplanmış, çene ve burun çıkıntıları belirtilmiş
ve göz konturları da iri badem biçimli olarak çizgiyle vurgulanmıştır.

İLK TUNÇ ÇAĞI VE DAHA GEÇ YERLEŞMELER
Mimarlık: 2005 / 06 kazı dönemlerinde, höyüğün şimdiye kadar araştırılması
yeterince yapılamamış olan güney yarısında da çalışmalara başlanmış ve
höyüğün batı yamacında, tepenin dar aksı üzerinde, 30 x 50 m. boyundaki bir
açmada yer yer 2 m. derinliğe kadar inilmişti (Güneybatı Açması – E Açması).
Bu yıl E Açması çalışmaları geliştirildi ve batı yamaç boyunca kuzeye doğru
ilerlenerek önce 2004 yılında açılan kuzeybatı, daha sonra da A Açması ile
birleşildi. Böylece höyük üzerindeki çalışma alanlarının -B Açması dışındatümü birleşmiş oldu (Plan: 2). Bu açmadaki yerleşmeler büyük oranda İlk Tunç
Çağının (İTÇ) II. evresine ve daha az oranda İTÇ II’den III’e geçiş dönemine
aittir. Söz konusu alanda bazı Orta Tunç Çağı (OTÇ) çanak çömlek parçaları
ele geçirilmiş olmakla birlikte, kesin şekilde OTÇ’ye ait olduğu söylenebilecek
yapı kalıntısı bulunmuş değildir.
2007 yılında elde edilen, İTÇ ile ilgili mimarlık sonuçlarını şöyle
özetleyebiliriz:
Kazıların ilk yılından itibaren (1993), İTÇ II yerleşmesinin en dış halkasında
‘Megaron’ ya da ‘megaronumsu’ planda yapıların sıralandığı biliniyordu, Bu
sezondaki çalışmalarda höyüğün batı yamacı boyunca sıralanmış olan megaron
planlı yapıların sayısı 14’e çıktı. Batı yamacı çalışmalarının orta kesiminde
kazılamayan dar bir kesimde de bir iki ev bulunduğuna kesin gözüyle
bakıldığı için, bu kenardaki ev sayısının toplam 17 olduğu söylenebilir.
Bunlardan birinin geçiş yeri, yani ‘propylon’ olduğu anlaşıldığından, mesken
olarak kullanılan evlerin sayısı 16 idi. İTÇ’nin genel planında görüleceği gibi,
megaron evler höyüğün doğu kenarında da vardır; ancak batı yamaç evleri
daha sağlam durumda günümüze gelmişlerdir ve çok daha düzenli şekilde
yapılmışlardı (Plan: 2, Resim:4).
Son iki yılda kilisenin güney ve batısında kazılmakta olan ‘Çok Odalı Yapı’
(ÇOY) üzerinde sürdürülen çalışmalar sırasında yeni bazı mekânlar kazıldı
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(Plan: 2, Resim: 5). Mevsim sonunda megaron evlerin çevirdiği, kasabanın
ortasındaki geniş alanda kurulu olan yapı kompleksinin toplam 18 odası
açığa çıkarıldı. Yapının kendi içinde bazı ara evrelerinin olduğu, hatta yapının
hiç değilse bir kez büyük bir değişim geçirdiği, ancak eski plana genellikle
sadık kalındığı görülmektedir. Bu çok odalı yapının mekânları arasında
birbirine geçiş için kapılar vardır. Ancak bütün mekânların aynı yapıya ait
olması konusunda bazı şüpheler oluşmuştur. Zira bazı oda gruplarının kendi
aralarındaki bağlantılar nedeniyle, birden fazla binaya ait olabilecekleri akla
gelmektedir. Ancak ÇOY’un kuzey kesimi üzerinde Kilise’nin yer alması
nedeniyle, büyük olasılıkla bu konularda hiçbir zaman kesin doğruyu
öğrenmemiz söz konusu olmayacaktır.
ÇOY’un işlevini saptama konusunda da güçlükler vardır. Böylesi bir yapıyı
mesken olarak tanımlamak mümkün olmayacağından, yapı kompleksini
hem idarî yapı / resmî bina, hem de bir kral konutu (residans) olarak
düşünmek doğru olacaktır. Daha ileri bir anlatımla yapının bir ‘saray’ olarak
tanımlanması bile söz konusu olacaktır. Bütün bu soru ve sorunların yanıtları
şimdilik yoktur.
Ortadaki ÇOY ile dış halkadaki megaronlar arasında kalan kısımda, biri
büyük oranda sağlam durumda yapı ile çok bozuk durumda olan pek çok
duvar kalıntısı vardır. Plan veren, yamuk dikdörtgen planlı, geniş kapısı, uzun
güney duvara açılan bir yapı ise, kalın, sağlam duvarları ile bütün Bademağacı
İTÇ yapıları içinde özel ve özgün bir yer tutmaktadır. Yapı içinde hemen
hiçbir buluntu ele geçirilmediğinden tarihlemek mümkün olmamaktadır.
Yukarıda söz konusu edilen yapı ile ilişkili olabilecek bozuk duvar
kalıntılarının durumu tam belli değildir. Ancak bunların bir kısmının planları,
bir megaron yapısının ön taraflarına, yani antelerin olduğu kesime, ‘pronaos’a
benzemektedir. Bu kalıntıların büyük boyutta megaronlara ait olabileceği gibi,
bir geçit yapısı olarak inşa edildikleri de düşünülebilir.
Dış halkadaki megaron dizisi ile orta kesimdeki ÇOY arasında kalan
yapıların ait olduğu dönemler konusundaki gözlemlerimiz, henüz kesin
kararlar verilmesine olanak vermemektedir. Başka bir anlatımla, megaronlarla
aralarında zaman farkı olduğu, bu iki farklı yapı grubunun temelleri
arasındaki bazen 70-80 cm.ye varan kalınlığa ulaşmış toprak birikiminden
anlaşıldığına göre, görece kalın olan duvarlar, kesinlikle megaronlardan
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yenidir. Ancak bu duvarlarla ÇOY arasında çok belirgin bir eskilik yenilik
farkı gözlenememektedir. ÇOY kendi arasında en az iki evreli olduğu için,
megaronlarla ilgili olan evrenin eski evre olduğu, yeni evrenin de arada kalan
yapı ve söz konusu yapı kalıntıları ile çağdaş olmaları olasılığı bize çok fazla
aykırı gelmemektedir.
Bademağacı İTÇ II’nin birkaç evreli olan yerleşmesi, megaron(umsu)
yapıların çevrelediği bir kasabadır. Ortada kalan alanın özellikle güneye
doğru olan kesiminde ÇOY bulunmaktadır. Megaronlarla ÇOY arasında
kalan alandaki yapılar -kesin olmasa da- bu kentin yaşamının daha geç bir
evresine aittir. Tarihleme açısından bakılırsa, kentin kuruluşu megaronların
yapılmasıyla İTÇ II’de başlamış ve çok uzun süre bu kasaba yaşamını
sürdürmüştür. Belki kronolojik olarak bu uzun süre içinde İTÇ II’den İTÇ
III’e geçiş söz konusu olmalıdır.
Önümüzdeki yıllarda bu açmanın güneye ve kilisenin kuzeyine doğru
genişletilmesi mümkün olursa, yanıtlanması şimdi mümkün olmayan
soruların bazılarının açıklanabileceği, höyükteki İTÇ yerleşim planlamasının,
yerleşim dokusunun nasıl olduğu, özellikle kalın duvarlı bağımsız yapıların
konumlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılabileceğini sanıyoruz.
Çömlekçilik: İTÇ II çömlekçiliğinin tipik örnekleri olan gaga ağızlı küçük
veya orta boy testilerle, çift kulplu testilerden bu sene de çok sayıda örnek ele
geçirildi. Bir önceki yıl ÇOY içindeki bir mekânda sayılarını tam saptamanın
mümkün olamadığı, onlarca orta ve büyük boy çömlek ve küp bulunmuştu.
Bu yıl ÇOY’un bir başka odasında da çok sayıda kap-kacak ele geçirildi
(Resim: 6 ). Kırık ve çok harap durumdaki kurtarılamayan iri birkaç çömlek
dışında, 25 kabın özellikle bir arada tutulduğu anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, ÇOY içinde son üç yıl içinde bulunmuş çanak çömlek
arasında İTÇ II’nin tipik formları olduğu gibi, daha geç, belki İTÇ II’den
sonrasına ait olan kaplar da vardır. Bu durum yukarıda mimarî durumun
tartışıldığı yerde vurgulandığı gibi, yapılaşmanın kronolojik konumuna da
uymaktadır. Başka bir anlatımla bu farklı kapların İTÇ III’e ait oldukları
söylenebilir.
Pişmiş toprak buluntular: Pişmiş toprak eserlerden bir grubu stilize
edilmiş insan tasvirleri, yani idollerdir. Bu grubun çoğunluğu daha önce
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Bademağacı’nda bulunmuş idollerin benzerleriyken, bir eser ise tam plâstik
işlenmiş vücudu ile öncekilerden farklıdır.
Mühürler: Bademağacı İTÇ II döneminin taştan ve pişmiş topraktan yapılmış
damga mühürlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu yılın çalışmalarında,
dairesel, dörtgen ve üçgen baskı alanlarına geometrik motifler kazınmış
olan mühürlerin sayısı 30 civarındadır (Resim:7). Mühürlerin şekli ve baskı
alanı desenleri çoğunluk eski yıllarda bulunanlara benzemekle birlikte,
bazılarının şekil ve baskıları, hem Bademağacı hem de tüm Batı Anadolu İTÇ
II mühürcülüğü için özgündür.
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Resim: 7

2004-2007 YILLARI
VAN-KALECİK KAZILARI
Rafet ÇAVUŞOĞLU*
Hanifi BİBER
Fütühat BAŞAR
Kalecik’in adı arkeoloji literatüründe C. I. Lehman-Haupt’un 19.yy.
ın sonlarındaki keşiflerinden beri bilinir1. Kalecik 1939’da Kirsopp ve
Silvia Lake’lerin batı eteklerinde yaptığı kazıyla2 dikkati çekmiş, 1956’da
da Ch. Burney’in ziyaretine sahne olmuştur3. Küçük bir Urartu karakolu
görünümündeki kayalık ve yakın çevresinde yapılan bu ilk çalışmalardan
sonra Kalecik 2001 yılına değin neredeyse unutulmuştur. Bu tarihte, kalenin
1,5 km. kuzeydoğusunda kimi ilginç kalıntıların tespit edilmesinden sonra
2003–2004 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nce
araştırmalarda bulunulmuştur. Binlerce dikilitaş ve son derecede düzgün,
büyük taş halkalarla dikkati çeken bu alanın güneybatı kesiminde bir Urartu
nekropolünün varlığı belirlenmiştir. Nekropol 1998 yılından beri definecilerce
yağmalanmıştır. Tahribattan “dikilitaşlar tarlası” olarak adlandırdığımız alan
ve büyük taş halkalar da nasibini almıştır.
Van İli, merkez Kalecik Köyü’nün 1,5 km. kuzeydoğusunda bulunan
Kalecik Nekropolü ile dikilitaşlar ve taş halkalarda Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle
başlanan arkeolojik kazılar 2004–2007 yıllarında sürdürülmüştür.

*

Yrd. Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 65080 Zeve Kampusü-Van/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Hanifi BİBER, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 65080 Zeve Kampusü-Van/TÜRKİYE.
Fütühat BAŞAR, Van Müze Müdürü. Van/TÜRKİYE.

1

Kleiss-Hauptmann 1976, 10.

2

Lacke 1940, 179-191.; Korfmann 1977, 173vdd.

3

Burney 1957, 45.
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Kazılar Van Müze Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir4. Kalecik
kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri
Merkez Müdürlüğü, Van Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Kartalkaya
Proje İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., bugün kapatılmış olan Ener Enerji Van
Elektrik Santralı İşletme Müdürlüğü5 ve 2007 yılından itibaren Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın6 maddî
ve manevî katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kalecik kazı alanı günümüzde Van’ın mahallesi konumuna gelmiş olan,
Van-Erciş karayolunun hemen kuzeyindeki Kalecik Köyü sınırları içerisinde,
Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşpa’nın (Van kalesi) 4 km. kuzeyinde, aynı
adlı köyün ise 1,5 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Doğudaki
Şahbağı Tepesi ile batıdaki Sığır Tepesi arasında bulunan alan, doğu-batı
doğrultusunda 800 m. güney-kuzey doğrultusunda ise 300 m.lik bir sahaya
yayılmaktadır. Alanın doğu kesiminde “dikilitaşlar”, bunların hemen batı
bitişiğinde H-II, H-III ve H-IV No.lu taş halkalar bulunmaktadır. Kuzey
kesiminde H-I halkası ve bunun 80 m. güneyinde de nekropol yer almaktadır7
(Harita: 2, Resim: 1).
4

Kazılara bilim kurulu üyesi olarak bu satırların yazarlarından başka 2004 yılında; Van Müze
Müdür Vekili Mete Tozkoparan, Elazığ Müze Müdürlüğü Müze Araştırmacısı Ziya Kılınç,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Veli Sevin, Prof.
Dr. Necla Aslan Sevin, Doç. Dr. Aynur Özfırat, Araştırma Görevlileri Davut Yiğitpaşa, Gulan
Ayaz, Nilgün Coşkun Köse, Bilcan Gökçe, Hülya Çalışkan, Havva Bekiroğlu ile Yüksek Lisans öğrencileri Sabahattin Erdoğan ve Rıfat Kuvanç, 2005 yılında; Van Müze Müdür Vekili
Mete Tozkoparan, Prof. Dr. Veli Sevin, Prof. Dr. Necla Aslan Sevin, Araştırma Görevlileri
Davut Yiğitpaşa, Bilcan Eren ve Hülya Çalışkan, Yüksek Lisans Öğrencileri Sabahattin Erdoğan ve Rıfat Kuvanç, 2006 yılında; Van Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları, Van Müzesi
Uzmanı Süleyman Can, Mimar Bilal Burhan Erdoğan, Araştırma Görevlileri Davut Yiğitpaşa,
Bilcan Eren ve Gulan Ayaz, Yüksek Lisans öğrencileri Sebahattin Erdoğan, Rıfat Kuvanç,
Kenan Işık, S. Deniz Dokumacı, Ayla Baş; 2007 yılnda da Van Müze Müdür Vekili Serdar
Okur, Van Müzesi Uzmanı Süleyman Can, Dr. Oktay Başak, Araştırma Görevlisi Bilcan Gökçe, Yüksek Lisans Öğrencileri Kenan Işık, Bülent Genç ile S. Deniz Dokumacı katılmışlardır.
Kazılarda yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.

5

Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine; Van eski Valisi Sayın Niyazi
Tanılır’a, İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri Sayın Ramazan Gökdemir, Nihat Arpa ve İslam
Bayram’a; Kartalkaya Proje İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkililerine ve Ener Enerji Van Elektrik
Santralı İşletme Müdürlüğü yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz.

6

Proje no: 2007-FED-B113

7

Van-Kalecik kurtarma kazıları ile ilgili geniş bilgi için bkz.: Çavuşoğlu-Biber 2005, 17-28. ;
2005a, 31-32. ; 2006, 174-175, ; 2006a, 37-39. ; 2007, 36-38.
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Kazının Amacı: Kalecik kazı çalışmalarının öncelikli amacı kaçak kazıları
önlemek, Kalecik nekropol alanını ayrıntılı bir biçimde inceleyerek Urartu
mezar mimarîsi ile ölü gömme âdetleri hakkında yeni bilgi ve belgelere ulaşmak
ve mezarlarda ortaya çıkarılan mezar armağanlarıyla da Van Müzesi Urartu
Koleksiyonu’nun zenginleşmesine katkı sağlamaktır. Kazının bir değir amacı
dikilitaşlar ve taş halkaları araştırarak işlevleri hakkında bilgi edinmektir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda; bugüne kadar Eski Önasya dünyasında bir
benzeri görülmeyen bu alanın yeterli tanıtımını yaparak bölgeye yeni bir
turistik alan kazandırmak da amaçlar arasındadır.
Topografya Çalışmaları: Çalışmalara öncelikli olarak alanın jeolojik8
ve topografik9 yapısının incelenmesiyle başlanmıştır. Bu çalışmalardan
alınan sonuçlara göre nekropol alanı doğu-batı yönünde uzanan, Miyosen
Dönemde meydana gelmiş, üst kısmı kireç taşı birleştiriciler ile sıkışmış
çakıl taşlarından birkaç katlı konglomera tabaka, altında ise küçük tatlı su
fosilli bataklık ortamında oluşmuş, ultra baziklerden gelen ofyolit malzeme
katkılı killi tabakadan oluşan bir katmanın bulunduğu alana yayılmış
vaziyettedir. Mezar girişleri genellikle konglomera tabakanın güney ve
kuzey kenarı boyunca, hemen tabakanın kesitine açılmış vaziyettedir. Yine
bu çalışmalara göre dikilitaşlar ve taş halkalarda kullanılan taşların, alanın
hemen doğusundaki Şahbağı Tepesi’nin eteklerindeki kalker kayalıklardan
elde edildiği anlaşılmıştır.
Topografya çalışmalarında; alanın 1/1000 ölçekli haritası çıkarılmıştır.
Dikilitaşlar tarlası, 4 adet taş halka ve nekropol alanındaki 25 adet mezar
harita üzerine işlenmiştir.
KAZI ÇALIŞMALARI
Nekropol Alanı: Nekropol, dikilitaşlar tarlasının yaklaşık 200 m. batısında
ve çalışma alanının en güney kesiminde yer almaktadır. Yapılan araştırmalar
sonucunda nekropol sahasında 30 ayrı bölümde kaçak kazı yapılmış olduğu,
bunlardan 25 adedinde mezar tespit edildiği anlaşılmıştır (Harita: 2, Resim:
2).
8

Jeolojik çalışmalarımızı yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şenol ve MTA Yüksek
Mühendisi Sadık Şener’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

9

Topografya çalışmalarına katkı sağlayan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile İller Bankası
Van 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederiz.
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Kalecik mezarları (Ka.) kısaltmasıyla kodlanmış ve doğudan batıya doğru
sıralanan mezarlara 1’den başlayarak numaralar verilmiştir. Ancak daha sonra
aralarda ortaya çıkarılan mezarlar devam eden numaralarla kodlanmıştır.
Kaya mezarları: Kalecik nekropolünde şimdiye kadar 25 adet mezar
incelenmiştir. Bunlardan 24 adedi daha önce defineciler tarafından kaçak
kazılarla açılmıştır. Tarafımızdan açılan 1 adedi ise sadece dromostan ibaret
olup mezar odası bulunmamaktadır. Mezarlardan 9 adedinde 2004 yılında, 6
adedinde 2005 yılında, 8 adedinde 2006 yılında ve 2 adedinde ise 2007 yılında
çalışılmıştır.
Kalecik mezarları yüzeye yakın, yaklaşık 1.00 m. kalınlığındaki düzgün
konglomera tabakanın hemen altına, yumuşak killi tabakaya açılmıştır.
Yaklaşık 20 m. genişliğinde ve 150 m. uzunluğunda bir alanda, üç sıra halinde
doğu-batı yönünde sıralanmaktadırlar.
Bir dromos ile inilen mezarlar, daha çok konglomera tabakasının el verdiği
koşullar ölçüsünde, doğu-batı yönünde uzanan tabakanın kuzey ve güney
kesitine, yön kaygısı gözetilmeksizin oyulmuştur. Mezarlar, mezar odasının
kısa duvarlarından biri önüne açılmış, kuyu biçimli dromos ve buradan geçilen
bir mezar odasından oluşan tek tip planı tekrarlamaktadır10. Ka.22 mezarı ise
ya yarım bırakılmış olması nedeniyle veya istisna bir örnek olarak sadece bir
dromos görünümünde olup mezar odası yoktur.
Yuvarlak yapılı olan Ka.5 mezarı dışında, ortalama 0.80x0.90 m.
boyutlarındaki kuyu biçimli mezar dromosları çoğunlukla dörtgen yapılıdır.
Dromoslardan mezar odasına dikdörtgen açıklıklarla geçilmektedir. Bu
açıklığın kapatılmasında kullanılan ve hemen dromosun kenarında veya mezar
odalarının içinde ele geçirilen örneklerin (Ka.10, Ka.15, Ka.24 ve Ka.25 mezarı)
ebadına göre giriş açıklıkları yaklaşık 0.45 x 0.65 m. ölçülerine sahiptir.
Kapı girişleri tahrip edilmiş olduğundan üst kısımlarının nasıl sonlandığı
bilinmemektedir. Ancak Ka.25 mezar girişinden ve diğer Urartu mezarlarından
da anlaşıldığı üzere kapı açıklıklarının üst kısmı genelde dikdörtgen, bazen de
kemer biçiminde sonlanmaktadır. Ka.25’te ilginç bir örnek olarak oda girişine,
açıklığı dört taraftan sınırlandıran pervaz-silme şeklinde bir çerçeve monte
edilmiştir (Çizim: 1). Kapı açıklıkları, küçük taşlarla desteklenen dikdörtgen
levha taşlarla kapatılmış, bu sayede odanın toprakla dolması önlenmiştir.
10 Urartu mezar tipolojisi için bkz.: Çevik 2000, 8vdd.
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Zira Urartu ölü gömme geleneklerine göre gömü töreninden sonra dromoslar
Ka.15’te olduğu gibi ya taş-toprak karışımı malzeme11 ya da tamamen toprakla
doldurularak, bir dahaki gömü için açılmak üzere kapatılmıştır. Ka.3 mezarı
dromos çukurunun üzeri oval biçimli yassı bir taşla kapatılmıştır. Bilindiği gibi,
çoklu gömü yapılan bu türdeki mezarlara yeni bir gömü yapılacağı zaman
önce toprakla doldurulmuş olan dromos boşaltılıyor, sonra mezar odasına
girişi sağlayan kapak taşı kaldırılarak odaya giriliyordu.
Kalecik mezarlarında oda tabanları dromos tabanından daha düşük
seviyeye sahiptir. Bu yüzden dromostan mezar odasına geçiş çoğunlukla tek
ya da birden çok basamakla sağlanmaktadır. Genellikle dromosun kuzeyine
bazen de doğusuna açılmış olan mezar odaları ölçü ve iç döşemleri açısından
birbirinden farklıdır. Kare planlı Ka.12 ve Ka.13 mezar odaları dışındaki mezar
odalarının büyük çoğunluğu oval ya da dikdörtgen yapılıdır. Konglomera
tabakanın mezar tavanını oluşturan alt yüzü oldukça düzgün yapılı olduğu
için hiç müdahale edilmemiş ve tamamen doğal yapısıyla bırakılmıştır (Resim:
3). Mezarların oyulduğu killi tabakanın yumuşak olması nedeniyle, odalar
oldukça alçak tutulmuştur. Bazıları 0.55 m. ye kadar düşen oda yükseklikleri
kimilerinde 1.50 m. yi bulmaktadır. Ancak çoğunluğu ortalama 1.00 m.
civarındadır.
Kalecik kaya mezarlarından 9 adetinde niş ve seki bazen tek tek bazen de
ikisi bir arada bulunmakta (Çizim: 1, Resim: 3), 15 adetinde ise herhangi bir
iç döşeme rastlanmamaktadır (Çizim: 2). Sekisiz ve nişsiz olanlar sekili ve
nişli mezarlara göre daha özensiz, basit şekilde oyulmuştur. Bu tür mezar
odalarının örme mezar türündeki benzerlerine Van Bölgesi’nde Erken Demir
Çağ mezarlarından Ernis12, Karagündüz13 ve Yoncatepe14 gibi nekropollerde,
Urartu Dönemi kaya mezarı örneklerine ise Van/Altıntepe nekropolünde
rastlanmaktadır15. İç döşemli ve iç döşemsiz mezarların bir arada bulunması,
Urartu devletinin kuruluş aşamasında ve erken dönemlerinde Erken Demir
Çağı sekisiz ve nişsiz mezar geleneğinin bir müddet devam ettirilmiş ve
11 Bu uygulama Patnos ve Adilcevaz Urartu mezarlarından da bilinmektedir. Bkz.:Öğün 1973,
61. ; 1974, 444., Res. 11.
12 Sevin 1987, 35 vd. ; Belli-Konyar 2003, 172vd. ; Sevin 2004, 358vd.
13 Karagündüz K1 mezarında tek örnek olarak niş bulunmaktadır.Bkz.: Sevin-Kavaklı 1994, 336,
Çiz.3., Sevin-Kavaklı 1996, 15vd. ; Sevin 2004, 362vd.
14 Belli-Kavaklı 2000, 438vd. ; Belli-Konyar 2000, 183vd.
15 Sevin-Özfırat-Kavaklı 2000, 423, Çiz.4. ; Sevin-Özfırat 2000, 218.
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ilerleyen dönemlerde bunlara sekili ve nişli mezar odalarının da eklenerek
birlikte kullanılmış olmasıyla izah edilebilir. Gerek mezarların planları ve
gerekse bu mezarlarda ele geçirilen küçük buluntuların nitelik ve nicelikleri
mezar sahiplerinin sosyal statüleriyle ilişkili olmalıdır.
Kalecik mezarlarında dromos girişlerinin yaklaşık 1.00 m. kuzeyine açılan
kanal ve çanak şeklindeki oyuklar şimdiye kadar benzerlerine rastlanmayan
bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ka.6, Ka.7 ve Ka.19 mezarlarındaki
kanallar genelde 2.50 m. uzunluğunda, 0,15 m. genişliğinde ve 0.10 ila 0,15
m. derinliktedir. Ka.2, Ka.3, ve Ka.22’de ise yine dromos girişinin hemen
kuzeyinde oval yapılı, derinlikleri 0.05 ile 0.10 m. arasında değişen, ortalama
0.20 m. çapında bir ya da birden çok çanak benzeri oyuk yer almaktadır. Bu
kanal ve oyukların gömü sırasında düzenlenen, muhtemelen sıvı libasyonu
ile ilgili bir ritüelin16 parçası olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte mezar
içerisine suların akmasını engellemek veya mezar girişlerini belirlenmek için
yapılmış olmaları da mümkündür.
Gömü türleri: Kalecik yeraltı oda mezarlarının tümü daha önce defineciler
tarafından soyulmuş olduğundan mezarlarda uygulanan gömü türleri
konusunda çok sağlıklı bilgiye ulaşılamamıştır. Buna karşın, definecilerden
artakalan buluntular arasında çok sayıda insan iskeletlerinin yanında yarı
yanmış insan iskelet parçaları ile urna parçalarına beraberce rastlanmıştır. Bu
tür oda mezarlara çok sayıda gömünün inhumasyon ve kremasyon tarzında
birlikte yapıldığı, Erken Demir Çağa ait Karagüdüz17, Dilkaya18 ve Yoncatepe19
nekropolleri ile Urartu Dönemine ait Adilcevaz H Kayalığı20, Patnos/Dedeli,
Patnos/Liç21 ve Van/Altıntepe22 nekropollerinden bilinmektedir. Şimdiye
kadar tespit edilmiş klâsik Urartu mezar odalarında görüldüğü üzere yeni bir
gömü geldiği zaman, eski cesetler odanın gerisine doğru itilmekte ve burada
bir küme oluşturmaktadır. En son yapılan gömü ise oda girişinde in situ
kalmaktadır. Bu uygulamayı kısmen orijinal durumları korunagelmiş Ka.3
(Çizim: 2) ile Ka.21 mezarında görmek mümkün olmuştur.
16 Sıvı libasyonu hakkında geniş bilgi için bkz.: Çevik 2000, 55-56.
17 Sevin-Kavaklı 1996, 23-24.
18 Çilingiroğlu 1991, 30.
19 Belli-Konyar 2000, 186.
20 Bilgiç-Öğün 1974, 32-33. ; Öğün 1974, 445vd.
21 Öğün 1973, 66 vd.
22 Sevin-Özfırat-Kavaklı 2000, 423vd.
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Küçük Buluntular: Urartular ölümden sonra da yaşamın devam ettiğini
inanıyorlardı. Bu nedenle diğer Urartu mezarlarından da bilindiği gibi,
cesetler mezara kişisel eşyalarıyla birlikte gömülüyordu. Bunun yanında
gömü töreni esnasında yenen ölü yemeğinin bir parçası da cesedin yanına
içecekler ile birlikte bırakılırdı. Ölü yemeği ve içeceklerin kap kacak içinde
bırakılması sonucu, mezar odalarında ele geçirilen buluntuların çoğunu
çanak çömlekler oluşturmaktadır. Yonca ağızlı testi, kandil ve urna gibi
formlara sahip, Urartu için tipik olan parlak kırmızı açkılı Bianili seramikleri
mezarlarda ele geçirilenler arasında çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunlardan
birkaçının kulpları ve dipleri üzerine gelecek şekilde kazınmış hiyeroglif
işaretlerine rastlanmıştır. Seramiklerin ikinci grubunu kaba kum katkılı,
orta pişirilmiş düz veya dışa dönük basit ağız yapılı çanak ve çömlekler
ile hazneli ya da haznesiz kandiller oluşturmaktadır. Bunlar çoğunlukla
devetüyünden kahverengiye değin değişen renkte hamurlu ve hamurunun
renginde astarlıdırlar. Düz veya dışa dönük basit ağız yapılı çanaklar, basit
ağızlı ve kısa boyunlu çömlekler ve “S” profilli testilerden oluşan krem astarlı
seramikler üçüncü grubu oluşturur (Resim: 4, Çizim: 3/1-18).
Defineciler tarafından yağmalanmış olmasına karşın, Kalecik nekropolünde
ele geçirilen maden eserler hiç de azımsanmayacak sayıdadır. Gerek yüzeyde
ve gerekse mezar odalarında, bazıları iskeletlerin yanında bir kısmı ise
dağınık vaziyette birçok metal eser ele geçirilmiştir. Bunlar arasında şimdiye
kadar bilinen Urartu örneklerini yineleyen altın kaplama iğne başı, gümüşten;
küpe, yüzük ve bayan kafatası yanında23 bulunan saç spiralleri, tunçtan,
bazıları bir erkek kol kemiği üzerinde ele geçirilen ejder başlı bilezik ve
pazıbentler24, yüzük, küpe, fibula, kemer parçaları ve mühür yer almaktadır.
Ayrıca demirden; kılıç, bıçak, balta, mızrak ucu, ok ucu, topuz başı ve çeşitli
tip ve boylarda keski, spatula ve çiviler ile bilezikler de diğer madeni eserleri
oluşturur. Ele geçirilen eserler arasında tunç ve demirin birlikte kullanıldığı
bimetalik eserler de bulunmaktadır. Buna Ka.10 mezarında ortaya çıkarılan
kabzası tunç, namlusu demirden üretilmiş kılıç en güzel örnektir25 Metal
eserlerin yanı sıra çok sayıda kornalin, akik, firit, cam, taş ve tunçtan boncuk
ele geçirilmiştir (Resim: 5, Çizim: 4).
23 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü Arş. Görevlisi
Hakan Yılmaz’ın kemikler üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; spiralin yanında
bulunduğu kafatasının bir bayana ait olduğu anlaşılmıştır.
24 Arş. Görevlisi Hakan Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre; ejder başlı üç adet bilezik ile bir adet
pazıbendin üzerinde yer aldığı kol kemiği 20-35 yaşları arasında, yetişkin bir erkeğe aittir.
25 Kalecik Ka.10 mezarında ele geçen demir buluntular için bkz.: Biber 2006, 80vdd.
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Urartulular’ın klâsik yeraltı oyma mezarlarının güzel örneklerini yansıtan
Kalecik mezarlarının gerek planları ve gerekse mezarlarda bulunan seramikler
ile metal buluntular nekropolün M.Ö.9. yüzyıldan Urartu’nun sonuna kadar
kesintisiz kullanıldığına işaret etmektedir.
DİKİLİTAŞLAR VE TAŞ HALKALAR
Dikilitaşlar: Doğusundaki Şahbağı Tepesi’nin eteklerinden itibaren
devam eden eğimli bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır. Kuzey-güney
doğrultusunda 55, doğu-batı doğrultusunda ise 45 sıra hâlinde yerleştirilen
dikilitaşlar 39,50x40.50 m. ölçülerinde kareye yakın bir alan oluşturmaktadır
(Harita: 2, Resim: 1, 6).
Önceki kazı sezonlarında sadece temizlik çalışması yapılabilen bu alanda
2007 kazı sezonunda daha fazla çalışılabilmiştir. Yüzyıllar boyunca tepeden
akıp gelen toprak nedeniyle, dikilitaşlar alanında, yaklaşık 0,50-0,80 m.yi bulan
toprak dolgu oluşmuştur. Kazı çalışmalarında alanın kuzeydoğu köşesinden
başlamak üzere tüm alanda yaklaşık 10-15 cm.lik dolgu kaldırılmıştır. Bu
bölümde önceki yıllarda kaçak kazılar sonucu açılan 20 kaçak kazı çukuru
doldurularak tesviye edilmiştir. Yan yatmış durumdaki dört adet taş orijinal
durumlarındaki gibi yeniden dikilmiştir. Çalışmalar sonucunda dikilitaşların
toprak üstündeki bölümleri daha fazla görünür hâle gelmiş ve sıralar
arasındaki açıklıklarda daha belirgin olarak ortaya çıkarılmıştır.
Alanın güneybatı kesiminde, zemin kodundan yaklaşık 1.00 m. aşağıda,
8.00x10.00 m. ölçülerinde bir alan yer almaktaydı. Bu bölümün hemen
doğu kesimi ise mevcut zeminden yaklaşık 0.50, 0.60 m. daha yukarda bir
yükselti şeklindeydi. Başlangıçta bu alanın doğal bir yapı arz edip etmediği
tarafımızdan bilinmemekteydi. Yapılan kazı çalışmalarında, söz konusu 0.50,
0.60 m.lik yükselti içinde biri iki parçalı, dört adet yatık vaziyette dikilitaş ele
geçirilmiştir. Yine aynı alanda, taşların dikilmesi esnasında kullanılan farklı
boyutlardaki, işçiliksiz yüzlerce destek taşı ortaya çıkarılmıştır. Bu durum söz
konusu alanın daha önce defineciler tarafından muhtemelen iş makineleriyle
kazıldığını ve atık toprağın alanın içine doğru sürüklendiğini göstermektedir.
Bu çalışmalar sonucunda tüm dikilitaşlar alanının bir defada, yaklaşık kare
bir yapıda planlandığı anlaşılmaktadır.
Dikilitaşların ne amaçla dizilmiş ve yönlendirilmiş oldukları açık değildir.
Ancak büyük bir emek ve özenle hazırlanmış bu taşların matematiksel
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bir hesaplama ile yerleştirildikleri açıktır. Bazı taşlar zaman içerisinde
çeşitli etkenlerden eğilmiş ve yan yatmış olsa bile bu matematiksel dizilim
rahatlıkla görülmektedir. Aynı şekilde taş halkalar da pergelle çizilmişçesine
düzgündür. Büyük bir emek ve özenle hazırlanmış olmaları, belirgin yön ve
konum anlayışı astronomik bir gözlem amacı gütmüş olabileceklerini akla
getirmektedir26.
Kaba taş dizilerinin benzerleri Yakın Doğu’da M.Ö.III. binyıldan beri
bilinmektedir27. Ayrıca Urartulular’ın sınır komşusu olan Asurlular’ın
başkentinde (bugün Kalat Şergat) iki sıra hâlinde her yıla adını veren taş
sıraları bulunmakta ve bunlardan biri krallara, diğeri ise yüksek rütbeli
yöneticilere aittir. Bunların takvim sistemi olarak kullanıldıkları tahmin
edilmektedir28. Monolit ya da menhir olarak adlandırılan bu tür dikilitaşların
Anadolu’daki güzel örneklerden biri Edirne’nin kuzeyinde, Çömlek Akpınar
Köyü yakınlarında, Kırıkköy’deki mezarlık alanındadır. Demir Çağına
tarihlendirilen Kırıkköy monolitleri29 diziliş düzeni ve boyutlarıyla farklılık
gösterse de gerek yüklenilen anlam ve gerekse genel görünüm açısından
Kalecik dikilitaşları ile oldukça benzerdir.
Taş halkalar: Kalecik’te toplam 4 adet taş halka yer almaktadır. Dikilitaşların
güneybatı köşesine bitişik vaziyetteki taş halka 13 m. çapındadır. Bunların
yaklaşık 20 m. batısında yapay bir yükselti üzerine kurulmuş gibi görünen
birbirine teğet durumda iki taş halkadan büyük olanı 30 m., küçük olanı
ise 18 m. çapındadır (Harita: 2, Resim: 1, 7). Bu taş halkalarla dikilitaşların
arasında, güney-kuzey doğrultusunda uzanan bir hendek bulunmaktadır.
Bu taş halkalarda sadece yüzeysel temizlik yapılmış olup henüz herhangi bir
kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir.
I. No.lu taşhalka (H-I): En kuzeyde, nekropol alanının yaklaşık 80 m.
kuzeyinde düz bir alandadır. Diğerleri gibi, yumruk büyüklüğünde ya da
daha büyük boyutlarda, binlerce kireç taşından oluşan halka 40 m. çapındadır.
İçerisinde defineciler tarafından çok sayıda kaçak kazı yapılmış ve orijinal
durumu büyük oranda bozulmuş durumdadır (Resim: 7, Çizim: 5).
26 Çavuşoğlu-Biber 2005, 24-27.
27 Rochberg 1995, 1925-1926.
28 Andrea 1913, 1-3., Levha I-IV.
29 Özdoğan 2006, 145.
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Kazı çalışmalarında öncelikle I. No.lu taş halka alanı 20x20 ölçülerinde 4 ayrı
plan kareye ayrılmış ve bu plan kareler A, B, C ve D olarak kodlandırılmıştır.
Halkanın güneydoğu çeyreğini oluşturan D açması da kendi içinde 10x10
m.lik bölümlere ayrılarak dörtlü karolaj sistemi oluşturulmuş ve her bir
bölüm D1, D2, D3 ve D4 olarak adlandırılmıştır.
I. No.lu taş halkanın D1ve D2 açmasında çalışma yapılabilmiştir. Öncelikle
yüzeyde bulunan otlar ve küçük taş parçaları alınarak temizlenmiştir. D1
açmasında yer alan yükseltinin üzeri temizlenerek alttaki orta büyüklükteki
şekilsiz taşlardan oluşan bölüm ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki taşların duvar
izinden çok yığıntı şeklinde oldukları görülmüştür. Çalışmalar esnasında bir
adet demir bıçak parçası bulunmuştur.
I. No.lu taş halkanın yaklaşık orta noktasına, D1 bölümünün kuzeybatı
köşesine denk gelen alanda yürütülen kazılarla yaklaşık 3.50 m. genişliğinde
2.40 m. derinliğinde bir alan açılmıştır. Çalışmalar sonucunda yüzeydeki
taşların küçük boyutlu olduğu, ancak aşağıya doğru inildikçe ebadı
0.10x0.10m. ile 0.25x0.25 m. ölçülerinde değişen şekilsiz taşlardan oluştuğu
anlaşılmıştır. Ayrıca aralarda daha büyük taşların varlığı da gözlenmiştir.
D2 açmasında yapılan çalışmalarda ise yüzeye yakın kodda, kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda, yaklaşık 3.00 m. boyunda ve 0.50 m. genişliğinde
işçiliksiz taşlardan oluşan bir duvarın varlığı tespit edilmiştir. Alanda yapılan
çalışmalardan şimdilik yapının işleviyle ilgili sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.
Ancak buradan elde edilen demir bıçak parçası ve birkaç seramik
gövde parçasının, mezarlardan elde edilen diğer eserlerle benzeştikleri
görülmüştür.
Kalecik taş halkalarının benzerlerine Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında
kalan alanda rastlanmaktadır. Kutsal alan veya tapınak alanı olarak
nitelendirilen taş halkalar Demir Çağına tarihlendirilmektedir. Benzerlerinin
yoğun olarak kullanıldığı bir diğer bölge ise Avrupa kıtasıdır. M.Ö. 4. binyılın
sonlarına değin uzanan taş halkalar 400 m. çapına kadar ulaşabilmektedir.
Orta İtalya’da Demir Çağına tarihlenen Fossa’daki kaba taş dizileriyle çevrili
halkaların vakit ölçmeyle ilişkili veya astronomik bir işleve sahip olduklarına
inanılıyor30. Bunların en ünlüsü ise yılda bir milyon insanın ziyaretine sahne
olan güney İngiltere’deki Stonehenge’dir. Bu alan güneş kültü ile ilgili
astronomik bir gözlemevi olarak tanımlanmaktadır31.
30 Sevin 2005, 87.
31 Chippindale 1986, 48vdd., Pollard-Ruggles 2001, 71vdd.
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Van-Kalecik’te nekropol, dikilitaşlar ve taş halkalardan oluşan bu
alan ve çevresinde yapılan araştırmalarda, söz konusu ünitelerin bir
yerleşim yeri olduğuna işaret edecek herhangi bir konut vb. mimarî
kalıntıya rastlanmamıştır. Bu durum alanın günlük yaşamdan çok kült
törenlerinin yapıldığı bir merkez olma olasılığını akla getirmektedir. Kalecik
kompleksinin yakın çevresinde Kalecik Kalesi dışında herhangi bir merkez de
bulunmamaktadır. Bu nedenle nekropoldeki mezarların kimlere ait olduğu
sorusu henüz cevabını bulamamıştır. Şimdilik elimizde dikilitaşlar ve taş
halkalar ile nekropolün ilişkisini açıklayacak birkaç seramik parçası dışında
yeterli verilerden de yoksunuz. Ancak söz konusu ünitelerin topografik
konumu ve bu ünitelerde ele geçirilen seramik parçalarının Urartu Dönemine
ait olması nedeniyle, bir ilişki içinde oldukları sezilmektedir. Buradan
hareketle nekropolde yatan kişilerin kompleksin işleyişinde görevli kişiler
olması ihtimal dâhilindedir. Önceki yıllarda açılmış olan Ka.10 mezarında ele
geçirilen, bazılarının işleve kesin olarak anlaşılamayan toplu demir buluntular
da bu yönde bir fikri desteklemektedir32.
Sonuç olarak; Kalecik ünitelerinin hem Kalecik Kalesi’ne hem de başkent
Tuşpa’ya yakınlığı, astronomi ya da dinî törenlerle ilgili olduğu düşünülen,
Eski Anadolu ve Yakın Doğu kültürleri arasında bir benzeri bulunmayan
bu kompleksin Tuşpa’nın yönetiminde, önemli bir kültsel-törensel merkez
olduğu söylenebilir.
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Katalog*
Çizim 3, Kırmızı Açkılı (1-8), Krem Astarlı(9-14), Gri (15-17) ve Kahverengi
Hamurlu(18-19) Urartu Seramik Örnekleri
1-

Çanak p., çap 14 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kiremit (10 R 4/6) astarlı,
orta kum katkılı, iyi pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 21).

2-

Çanak p., çap 14 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kiremit (10 R 4/6) astarlı,
ince kum katkılı, orta pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 11).

3-

Çanak p., çap 23 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kiremit (10 R 4/6) astarlı,
ince kum katkılı, kötü pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 11).

4-

Çömlek p., çap 12 cm., açık kiremit (2,5 YR 5/6) hamurlu, kiremit (10 R
4/6) astarlı, ince kum katkılı, orta pişmiş, dışı ve boynun içi açkılı, çark
yapımı (Ka. 11).

5-

Dip p., çap 7 cm., koyu kahve (5 YR 4/4) hamurlu, içi hamurunun
renginde dışı kiremit (10 R 3/6) astarlı, ince kum katkılı, iyi pişmiş, dışı
açkılı, çark yapımı (Ka. 14).

6-

Dip p., çap 12 cm., açık kahve (5 YR 6/6) hamurlu, içi hamurunun
renginde dışı kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum katkılı, iyi pişmiş, dışı
açkılı, çark yapımı (Ka. 11).

7-

Çömlek p., çap 11,5 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun
renginde dışı ve ağız kenarı içi kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum katkılı,
iyi pişmiş, dışı ve ağız kenarı içi açkılı, çark yapımı (Ka. 2).

8-

Testi p., çap 9,5 cm., kiremit (10 R 5/6) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, ince kum katkılı, iyi pişmiş, dışı ve ağız kenarı içi açkılı, çark
yapımı (Ka. 21).

9-

Çanak p., çap 18 cm., pembe (2,5 YR 6/4) hamurlu, krem (10 YR 8/2)
astarlı, içte pişme nedeniyle griye doğru renk değişimi var, orta kum
katkılı, kötü pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 22).

10- Çanak p., çap 22 cm., pembe (5 YR 6/5) hamurlu, krem (10 YR 8/2) astarlı,
içte pişme nedeniyle griye doğru renk değişimi var, orta kum katkılı, kötü
pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 22).
*

Katalogda kum içindeki taneler 1 mm3’ten küçükse ‘ince’; 1-2 mm3 kadarsa, ‘orta’ kum
katkılı; kap parçasının çemberinin iç ve dış yüzleri kiremit, ortası siyah renkteyse ‘orta’;
tümüyle kiremit rengindeyse ‘iyi’; siyahsa ‘kötü’ fırınlanmış terimleri kullanılmıştır. Renkler
için Munsell Soil Color Charts (GretagMacbeth 2000 ) skalasından yaralanılmıştır.
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11- Çömlek p., çap 14 cm., açık pembe (5 YR 7/4) hamurlu, krem (10 YR 8/3)
astarlı, orta kum katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Ka. 14).
12 Çömlek p., çap?, pembemsi krem (7,5 YR 8/3) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, ince kum katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Ka. 21).
13- Dip p., çap 11 cm., açık pembe (2,5 YR 6/6) hamurlu, içi hamurunun
renginde dışı krem (2,5 Y 8/3) astarlı, orta kum katkılı, orta pişmiş, açkılı,
çark yapımı (Ka. 21).
14- Dip p., çap 15 cm., pembe (2,5 YR 6/6) hamurlu, krem (10 YR 8/2) astarlı,
orta kum katkılı, iyi pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 22).
15- Çanak p., çap 15 cm., siyah (7,5 YR 2,5/1) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, orta kum katkılı, kötü pişmiş, açkılı, çark yapımı (Ka. 15).
16- Çömlekçik, çap 5 cm., koyu gri (7,5 YR N3) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, ince kum katkılı, kötü pişmiş, dışı hafif açkılı, çark yapımı (Ka.
10).
17- Çömlekçik p., çap 4,5 cm., koyu gri (5 PB 4/1) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, kaba kum katkılı, kötü pişmiş, çark yapımı (Ka. 15).
18- Kaide p., çap 14 cm., kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, pişme ve kullanım nedeniyle siyah alacalı ve isli, orta kum katkılı,
orta pişmiş, hafif açkılı, el yapımı (Ka. 21).
19- Urna p., çap 14 cm., kiremit (10 R4/6) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, pişme nedeniyle siyah alacalı, orta kum katkılı, orta pişmiş, dışı
ve ağız içi açkılı, çark yapımı (Ka. 15).
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Harita 1: Kalecik ve çevresinin
topografik planı

Harita 2: Kalecik ve çevresinin topografik planı
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Çizim 1: Ka.25 mezarının plan ve
kesitleri

Çizim 2: Ka.3 mezarının plan ve
kesitleri
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Çizim 3: Urartu Seramik parçaları

Çizim 4: Van-Kalecik nekropolü tunç, gümüş, demir ve boncuk buluntular
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Çizim 5: I. No.lu taş halkanın planı

Resim 1: Kazı alanının doğudan görünüşü
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Resim 2: Nekropol alanının batıdan görünüşü

Resim 3: Ka.25 mezarının içten görünüşü
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Resim 4: Uarurtu seramik parçaları

Resim 5: Van-Kalecik nekropolü, bronz, gümüş ve boncuk buluntular
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Resim 6: Dikilitaşlar alanının kuzeyden görünüşü

Resim 7: I. No.lu taş halkanın doğudan görünüşü
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PESSİNUS’TA (BALLIHİSAR, ESKİŞEHİR İLİ, TÜRKİYE)
2007 ARAŞTIRMA KAMPANYASI
(Tapınak Bölgesinin Etüdü, Materyalin Envanterinin
Çıkarılması ve Araştırılması)
John DEVREKER*
Kurt BRAECKMAN
Gent Üniversitesi ekibi tarafından 2007’de kısa bir etüt kampanyası
yapıldı.Geçmiş yılların aksine kazı yapılmadı. Kampanya bir taraftan genelde
Sebasteion bölgesindeki, merdivenli tiyatro ve agoradaki önceden kazılmış
yapılara yönelirken, diğer taraftan Roma kanalizasyon sisteminin henüz
bilinmeyen bir kısmında bir yapının ortaya çıkarıldığı köyde ve civarında
gözlemler de yapıldı. Tapınak bölgesinde ileriki konsolidasyon ve restorasyon
çerçevesinde çeşitli mimarî unsurlar köyden ve civarından müzeye getirildi.
Depolardan ve müzeden materyalin envanterinin çıkarılmasına devam
edildi. Sit alanının açılışını optimalize etmek için kazılmış arkeolojik yapılara1
değişik işaret levhaları ve bilgilendirme panoları yerleştirildi.

* John DEVREKER, Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van
Europa, Blandijnberg, 2, B-9000 Gent/BELGIUM.
Kurt BRAECKMAN, Provinciaal Archeoloisch Museum Velzeke, Paddestraat 7, 9620
Zottegem/ BELGIUM.
1 Araştırma, Doğu Flandra Eyalet İdaresi’nin (Anıtları Koruma ve Kültür Varlıkları Dairesi
ve Velzeke Bölgesel Arkeoloji Müzesi) yakın işbirliğiyle Gent Üniversitesi’nin (Avrupa’nın
Arkeolojisi ve Eski Tarihi Branşı) bir ekibi tarafından yapıldı. Kampanya, 17’den 30 Ağustos’a
kadar Prof. Dr. J. Devreker tarafından yürütüldü. Tapınak bölgesinin etüdü öğrenci Cumhur
Küçük’ün yardımıyla drs. Angelo Verlinde tarafından yapıldı. Kanalizasyon sistemi alt
bölümü yapı E070/1’in araştırması Dr. Çiğdem Özbek ve Kurt Braeckman tarafından yapıldı.
Deponun yeniden kurulması ve arkeolojik materyalin envanterinin çıkarılmasına devam
edilmesini Inge Claerhout sağladı. Türk hükümetinin temsilcisi, Adana Kültür ve Tabiatı
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı Kenan Beşaltı’ydı. Projeyi malî olarak bir kez daha
Belçika Millî Piyangosu destekledi.
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1-Tapınak Bölgesinin Etüdü
Roma tapınak kompleksi hakkında bir doktora çalışması çerçevesinde, sitin
tamamı mercek altına alındı ve tekrar incelendi. İki on yıllık dönemden fazla
süren kazılarda formüle edilen buluntular yeni gözlemlerle yerinde kontrol
edildi ve inceltildi. Duvar yapıları arasındaki kesinti noktaları derinlemesine
incelendi ve gerekli yerlerde duvarlar tekrar aralarındaki bağlantıları elde
etmek için daha iyi bir görüş amacıyla detaylı olarak çizildi. Belirli sorularla
ilgili olarak ek ölçümler ve ölçek çizimleri de yapıldı. Buluntular yapıların
karmaşıklığına kronolojik sıra getiren bir şema olan Harrismatrix’ine entegre
edildi. Sit alanı her ne kadar asırlarca devamlı yağma edilmiş olsa ve inşa
etkinlikleri büyük oranda temellere kadar gitse de, burada hâlâ yeterli
korunmuş (yerinde olmasa da) tapınak ya da stoa (agoranın sütunlu girişi) gibi
ayakta kalan en önemli anıtların bir resmi yeniden yapılabilir. Bunlar dikkate
alınarak mantıklı bir seçimden sonra belirli mimarî unsurlar (kornişler, sütun
parçaları, kaideler, vs.) titizlikle ölçüldü ve dijital 3D’de çizildi. Ballıhisar
Köyü’nde muhtemelen tapınaktan (sütun kürsüleri ve kaideleri, bir kornişin
tavanı) gelmiş çeşitli mermer spolialar da saptandı ve daha fazla incelenmesi
ve envanter için müzeye götürüldü. Ek olarak depo ve müzeden önceden
toplanmış çeşitli inşaat unsurları da incelendi. Fonksiyon, rekonstrüksiyon ve
kronoloji ile ilgili bir takım problemleri aydınlatmak için tipolojik ve stilistik
mimarlık etüdüne izin verilecektir.
Depodaki tapınağın eski planları tekrar incelendi ve yeni görüşlerin
ışığında yeniden yorumlandı. Bunun yanında sit üzerinde gözlemlere
dayanarak ileride belirli yapıların kesin bir tarihlemesini vermek için
güvenilir materyal verebilen birkaç kontekst seçildi. Gelecek bir kampanyada
bu materyal araştırması kesin başlamış (ve muhtemelen bitirilmiş) olacaktır.
Bu da temelli tarihlemeleri sağlayacaktır ki, araştırmanın son önemli kanadı
olan tarihi yorumlamayı mümkün kılması gerekir.
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2- Sit Alanının Korunması ve Restorasyonu
Merdivenli tiyatronun korunması ve restorasyonundan sonra 2005’te
küçük tiyatro-Bouleuterion’un2 korunması ve restorasyonu başladı.
Yapıların korunması ve restorasyonu için hangi olanakların olduğu
konusunda 2007’de sit için genel bir yönetim planı hazırlığı incelendi. İlk olarak
kazılmış yapıların konsolidasyon çalışması yapılacaktır. Kazılmış yapıların
temellerini korumak için eski kazı çukurlarının kısmen doldurulmaları için
bir başvuru yapılacaktır. Keza tapınağın mimarî unsurlarının köyden ya
da çevreden elde edilip edilemeyeceği, bunların tapınak alanına entegre
edilip edilemeyeceği araştırılacaktır. Bu, şimdiki kalıntıların yorumunu çok
kolaylaştırabilir.

3- E Bölgesinin (Kanal Bölgesi) (Mermer Duvar E07/1) Araştırması (Plan +
Foto)
Nehir yatağına bağlanan bir bölgede Dinek Köyü’ne doğru giden
yolun kenarında boşalmış bir kanalda güzel yapılmış bir mermer duvar
ortaya çıkarıldı. Burası önceki arkeolojik araştırmada3 Bizans bina izlerinin
araştırıldığı bir bölgedir. O zamanlar çeşitli pithos’larla bir bina depolama
yeri olarak saptanabilmişti. Boşalmış yatak, görkemli bir Roma zafer takı4
tarafından kapatılan kanalizasyon sisteminin olduğu yerde nehir yatağına
(Gallos) bağlanmaktadır.

Yapının Tanımı
Mermer duvar 4 metre uzunluğunda ortaya çıktı, fakat kanalın her iki
profil duvarında açıkça ileriye gitmektedir.

2 Anatolia Antiqua 15 (2007) pp. 174-175.
3 John Devreker & Marc Waelkens, 1984, p. 77-141.
4 Bu zafer takı, takın bulunmuş mimari unsurlarının tipolojik ve stilistik özelliklerine dayanarak
M.S. üçüncü yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenebiliyordu. Bilhassa korniş kesin tarihe izin
vermektedir. Bunun için bak. John Devreker & Marc Waelkens, 1984, p. 140-141.
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Duvar, tahminen (İstiklâlbağı) çevresindeki mahallî mermer ocaklarının
birinden gelmiş güzel işlenmiş beyaz-gri mermer bloklardan inşa edilmiştir.
Önden görüldüğünde dikdörtgen, uzunluğu 0,60’dan 1,65 m.ye kadar değişen
bir sıra bloklarla ilgilidir. Taşların 0,60’dan 0,80 m.ye kadar düzensiz bir
genişliği vardır. Yapıya bağlı olarak muhtemelen ileriki bir inşa tabakası için
temel tabakası olarak kullanılabilmiş daha küçük düzensiz kireç taşı blokları
görüldü.
Dış tarafta blokların yüksekliği belirlenemediyse de bu tarafın güzel
düz ve pürüzsüz kesildiği açıktır. Taşlar neredeyse mükemmel bir şekilde
birbirlerine minimal eklenti yerleriyle bağlanmaktadır. Blokların üst tarafı
biraz daha az itinayla işlenmiştir, taşların arka yüzü kaba ve düzensizdi.
Üst taraf, yapının dikey kuvvetlendirilmesi için bulunan maden (kurşun)
kancaların (kök) kalıntılarıyla kendini göstermekteydi. Bu kancalar düzenli
mesafede (0,30 m.) dış tarafa konmuşlardı. Blokların üst tarafına neredeyse
aynı mesafede (1,86 m.) küçük dikdörtgen işaretler de yapılmıştı.
Bu işaretler şimdi ortaya çıkarılan sıranın bir kısmına yerleştirilmişti ve
şimdi kaybolmuş ikinci bir taş sırasına işaret edebilir.
Mermer bloklardan birisine bir inşaat işareti, bir “K” harfi de yapılmıştı.
Yorum
Bu yeni ortaya çıkarılan yapının yeri ve inşası, daha önce araştırılan
kanalizasyon sistemiyle bir bağlantıya işaret etmektedir.
Daha önce araştırılmış kanalizasyon sisteminin rıhtım duvarları ve
merdivenlerinin bölümleri, şimdi ortaya çıkarılan yapı E07/1 ile aynı yapıma
sahiptir.
Bu, biraz güneye yerleştirilen rıhtım duvarları DR 3 için geçerlidir. Yapı
E070/1’in bunun üzerine bağlanması da olanaksızdır. Üst tarafa yapılan
işaretler tahminen bir ikinci sıra blokların yapılması gerekli olan yeri işaret
etmektedir.
Şimdiki yapı, olasılıkla kuzeydoğu yönünden Gallos’a doğru su boşalmasını
temin için bir ikincil yatağı kanalize etmeye cevap teşkil ediyordu. Tarihleme
açısından kanalizasyon sisteminin genel tarihlemesine gönderme yapmamız
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gerekir, bu sistemin en eski bölümü takvimimizin başına geri gider; önemli
bölümler ikinci ve üçüncü yüzyılın (zafer takı) başında yerleştirilmiştir. Bu
yapının önemi ileride muhafaza edilecek olmasından ve Bizans Devrinde
yenilenmesinden kaynaklanmaktadır.
Şimdiki ortaya çıkarılan yapı, yapım açısından geçici olarak İmparatorluk
Devrine yerleştirilir. Sadece ileri bir araştırma, fonksiyon ve kronoloji
hakkında kesin yanıt verebilir.
4- Arkeolojik Materyalin Envanterinin Çıkarılması
Eski köy okulundaki yeni inceleme ve çalışma alanlarına kısmen taşınan
deponun yeniden kurulmasına devam edildi. D (kanalizasyon sistemi), H
(agora) ve P (geç-Roma yerleşim bölgesi) bölgelerinden buluntular, yeniden
düzene sokuldu, incelendi ve yeniden itinayla paketlendi. Çeşitli materyal
kategorileri ayrı paketlendi ve kontekst verileri yeniden kontrol edildi.
Çeşitli parçalar önemlerinden ötürü çizildi ve referans koleksiyonuna
alındı. Dijital kayda, müze bahçesinden ve müzeden gelen parçaların
envanterine de devam edildi. Bütün parçaların dijital fotoğrafları çekildi,
ölçüldü ve bir data dosyasına alındı.

6- Sit Alanının Açılması
2007’de özel olarak sit alanının turistik açılışına odaklanıldı. Bu,
bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi, yeni yol işaretlemesi ve bir turistik
rehberin de basılmasıyla gerçekleştirildi.
Sitin yorumunda ziyaretçiyi/kültür turistini iyi bir şekilde bilgilendirmek
ve rehberlik etmek amacıyla proje ekibi tarafından bütün sit alanının bir
yönetim planını beklerken şimdiden ilk gerekli adımlar atıldı.

Yol İşaretlemesi ve Bilgilendirme Panoları
Türk devleti tarafından bölgenin yeni bir yol şebekesi yapılırken;
bir taraftan Ankara-Batı sahili ekseni ve Sivrihisar – Afyon ekseniyle,
bölgenin açılmasından sonra bölgedeki sitlerin açık bir yol işaretlemesi de
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öngörülmüştür ve bu trafik eksenlerinden Pessinus siti de işaretlenmiştir.
Bunu daha iyileştirmek için proje ekibi tarafından TR Karayolları İdaresi’nden
Sivrihisar’da ve Ballıhisar Köyü’nün girişinde ekstra levhalar öngörmesi
istenmiştir. Bu levhalar bu arada yerlerine konmuştur.
Ballıhisar Köyü’nde de müzeden kültür turistlerini ilginç bölgelere
yönlendirecekçeşitli yol işaretleri öngörülmüştür. Böylece müzeden
itibaren büyük tiyatroya,yerleşim evlerinin olduğu bir bölgeye (Hellenistik,
Roma, Bizans Devri), merdivenli tiyatro ve agoralı tapınak bölgesine
yönlendirilmektedir. Ziyaretçi bu merkezi yerden kuru nehir yatağı ve
eşsiz Roma kanalizasyon sistemi yoluyla tekrar müzeye dönebilir. Uygun
yol haritalı bir broşür 2008’de hazır olacaktır. Bazı yapılarda şimdiden
bilgilendirme panoları öngörülmüştür.
Pessinus’un tarihine ilgi duyan kültür turisti, Homer Kitabevi’nin5 2008
ilkbaharında yayımlayacağı turistik “Pessinus” rehberine sahip olacaktır.
Bunun içinde sit alanının ziyaret edene Pessinus ve Kybele kültü hakkında
genel bilginin yanında pratik bilgiler de verilecektir.

5- Araştırma
Köy ve çevredeki araştırmada antik sitten gelen çeşitli mimarî unsurlar
görüldü ve envanterleri çıkarıldı.
25 anıt korunmak ve yoğun inceleme ve yapıların restorasyonunda
muhtemel kullanımları için müzeye taşındı. Bunlar sütun kaideleri, sütun
kürsüleri, bir kornişin parçaları, tahminen mezar anıtından gelen mermer
aslanların iki parçası; kitabeli kapı stelleri parçaları, vs. gibi çeşitli Roma
mimarî unsurlarıyla ilgilidir.
Yakınlarda bulunan Karacaören Köyü’nde bir kaçak kazı saptandı,
zorlanmış bir mezardan kitabeli komple bir kapı steli kurtarıldı ve müzeye
getirildi.
Bir başka köy Yakapınar’da (Ertuğrul) bir kapı stelinin üst parçası, yazısı
ile birlikte ele geçirildi.
5 John Devreker & Inge Claerhout, 2007, “Pessinus. Anadolu Ana Tanrıçasının Kutsal Şehri”
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Keza Dindymos’un kuzey yamacında ve dağın sırtında araştırma yapıldı.
Burada yeni Frig anıtları bulunmadı, fakat bulunan arkeolojik materyal, bir
kez daha en erken zamanlardan (Kalkolitik Devir) itibaren Bizans Devrine
kadar burada, bu yüksek bölgelerde insan etkinliklerinin olduğunu ispat
etmektedir.
Prof. P. Lambrechts tarafından 1967’de başlatılan ve 1987’den itibaren
Prof. J. Devreker’in 20 yıldır müdürlüğünü yaptığı Pessinus kazılarının
40.yıldönümü nedeniyle Gent Üniversitesi Rektörü P. Van Cauwenberghe ve
yardımcı Rektör L. Moens, 18 Ağustos’ta Pessinus’u ziyaret ettiler. Onlar ve
Sivrihisar, Eskişehir ve Ankara Türk makamları için bir rehberli gezi, bunun
arkasından da bir resepsiyon ve öğle yemeği organize edildi.
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LİMAN TEPE 2007 YILI KAZILARI
Hayat ERKANAL*
Vasıf ŞAHOĞLU
Rıza TUNCEL
Ourania KOUKA
Levent KESKİN
İrfan TUĞCU
Urla İlçesi, İskele Mahallesi sınırları içinde bulunan Liman Tepe, 1992
yılından beri kesintisiz olarak kazılmaktadır. Karantina adası karşısında bir
yarımada üzerinde yer alan yerleşim güneye, yani ana karaya doğru bir yelpaze
şeklinde açılmakta, antik yerleşme bu yarımada üzerinde ve yarımadanın
kuzeyinde deniz içinde de devam ederek geniş bir alana yayılmaktadır1.
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Vasıf ŞAHOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
06100, Sıhhiye – Ankara / TÜRKİYE.
Rıza TUNCEL, Doğu Adeniz Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Gazi Mağusa /
K.K.T.C.
Ourania KOUKA, Atina Arkeoloji Derneği Atina/YUNANİSTAN.
Levent KESKİN,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
06100, Sıhhiye – Ankara / TÜRKİYE.
İrfan TUĞCU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
06100, Sıhhiye – Ankara / TÜRKİYE.
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2007 Liman Tepe Kazı Kurulu üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Armağan Erkanal; Haifa Üniversitesi Institute for Maritime Studies öğretim üyesi Prof.
Dr. Michal Artzy, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları
Dr. Vasıf Şahoğlu, İrfan Tuğcu, Levent Keskin, Derya Yılmaz, Olcay Zengin,; H.Ü. Edebiyet
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Ayşegül Aykurt, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Rıza Tuncel, Atina Arkeoloji Derneği üyesi Dr. Ourania Kouka; Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyeleri Prof.
Dr. Cengiz Metin, Prof. Dr. Altan Lök, Doç. Dr. Ozan Düzbastılar, Yrd. Doç. Dr. Ali Ulaş,
Haifa Üniversitesi Institute for Maritime Studies öğretim elemanları Noga Yoselevich, Sveta
Zagorski, Yossi Salmon, Noa Ahaoroni, Yotam Assher, Tamir Epstein, Dor Golan, Avner Hillman, Hadas Lubinevsky, Dan Eyal, Alexander Efron, Gilad Gefen, Adi Golan, Dror Fridman,
Yael Horoszowski, Guy Paz, Amir Yurman, Yossi Tur-Caspa ve Tamir Epstein; Arkeologlar
Sıla Votruba, Gregory Votruba, Emre Kuruçayırlı, Ümit Gündoğan; Girit Ege Prehistoryası
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Liman Tepe’de 2007 yılı kazı ve araştırmaları iki ayrı alanda
sürdürülmüştür2:
I. Kara Çalışmaları (Harita: 1–2, Resim: 1–2).
II. Su Altı Çalışmaları (Harita: 1–1, Resim: 1–1, Çizim 2).
I. Kara Kazıları (Resim: 1-2A, 2B)
Liman Tepe’de 2007 yılında yürütülen kara kazıları.
1. Kuzey Kazı Alanının Güneydoğusunda Yapılan Kazılar (Y-9 Açması)
(Harita: 1-2B).
2. Kuzey Kazı Alanının Ortasında Yapılan Kazılar (U-6, V-6 Açmaları)
(Harita: 1-2A).
olmak üzere iki farklı alanda yürütülmüştür.
I.1.Kuzey Kazı Alanının Güneydoğusunda Yapılan Kazılar (Harita: 1-2B)
2007 yılında kuzey kazı alanında, ana yolun hemen yanında 36 m² lik
bir alanda kazılar gerçekleştirilmiştir (Y-9 Açması). Çalışmalar sırasında,
bu alanda 2006 yılında açığa çıkarılan Geç Tunç Çağına ait iyi korunmamış
durumdaki kalıntılar kaldırılarak derinleşilmiştir (Harita: 1-2B). Bu derinleşme
Enstitüsü Merkezi (INSTAP – SCEC) uzmanlarından fotoğrafçı Chronis Papanikolopoulos,
Restoratör Michel Roggenbucke, teknik ressam Douglas Faulmann; Restoratör Peyker Aslıhan
Togay, Dr. Teoman İplikçioğlu, Fotoğrafçı Oben Meralbaysal, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Özkan Balta, Uğur Ayan, Ferit Gür, Orhan Kaya, Azime Sarıçam, Ayşegül Erden, İpek Serin, Recep Kendirci, Fırat Gümüştekin, Nil Dirlik, Sergen Çirkin, Tülay Acar, Ceren Kartal, Öznur Kutlu; ABD Ithaca Üniv. Antropoloji Bölümü
öğrencisi Ceren Kabukçu, Köln Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Robert Lenerz, ABD
San Jose State University Antropoloji Bölümü öğrencisi Deniz Enverova; Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi öğrencileri Canberk Pelister, Yusuf Özdemir, Seçkin Durna, Pınar Tırıç,
Berkay Maktay, Uğur Erdoğan, Taylan Özgür Barışı. Erzurum 1 Numaralı kuruldan Lokman Kemaloğlu ve Muğla Müzesi’ndan Musa Ötenen kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm
Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.
2

İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi (IRERP) bünyesinde gerçekleştirilen Liman Tepe
2007 yılı kazıları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü Proje No: 2006-0901024, TÜBİTAK Proje
No: 104K014, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), Türk Tarih Kurumu (TTK), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, INSTAP-SCEC, Haifa Üniversitesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı
(TINA) ve Urla Belediyesi’nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilebilmiştir. Proje ile ilgili www
sayfası: www.irerp.org, www.geocities.com/irerp.tr.
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çalışmaları sırasında Geç Tunç Çağından Erken Tunç Çağı II’ye kadar geri
giden kültür katlarına ait çeşitli mimarî kalıntılar açığa çıkarılmıştır3.
Liman Tepe Tabakalaşması
LMT II

– Geç Tunç Çağı

LMT III – Orta Tunç Çağı
LMT IV – Erken Tunç Çağı III
LMT V

– Erken Tunç Çağı II

LMT VI – Erken Tunç Çağı I
LMT VII – Geç Kalkolitik Çağ
Geç Tunç Çağı (LMT II)
2006 yılında alanın güneybatısında Geç Tunç Çağının Liman Tepe’deki 2.
mimarî tabakasına ait levha taşlarla döşeli mimarî kalıntılar açığa çıkarılmıştı
(LMT II-2). Bu levha taşlı alanın yanında 2007 yılında yapılan derinleşme
çalışmalarında aynı mimarî tabakaya ait dağılmış hâlde beş adet öğütme
taşı ile parçalanarak dağılmış pişmiş topraktan oval biçimli bir hazne
bulunmuştur (Resim: 2). Öğütme taşları ve hazne, 2006 yılında açığa çıkarılan
levha taşla kaplı platformla bir arada düşünüldüğünde, bunun üretimle
ilgili bir çeşit çalışma alanı olması gerekmektedir. Çeşme – Bağlararası
kazılarında 2002 yılında tespit edilen ve Orta Tunç Çağı sonu, Geç Tunç Çağı
başlarına tarihlenen benzer bir düzenleme, şarap üretimi ile ilişkilendirilmiş
ve Anadolu’da şarap üretimi ile ilgili en erken düzenlemelerden biri olarak
değerlendirilmişti4. Çeşme – Bağlararası örneği ışığında, Liman Tepe’de açığa
çıkarılan düzenlemenin de bu tür bir işliğe ait olma ihtimali vardır.
2007 yılı kazılarında, Geç Tunç Çağının 3. mimarî tabakasına (LMT II3) ait bir duvar (D-555) ile bir fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı
doğrultusunda uzanan ve kısmen korunmuş olan duvar 2.88 m. uzunluğunda,
0. 44 m. genişliğindedir. Tek sırası korunan duvar 21x16x10 cm., 36x12x11
3

Liman Tepe tabakalaşması ve tabakaların tanımı için bkz: Erkanal ve Günel 1996, 307-314;
Günel, 1999, 43, Tab. 1. GK-ETÇ karşılaştırmalı kronolojisi için bkz. Sahoğlu 2005, Fig. 2.

4

Erkanal ve Karaturgut 2004, 156-157, Resim 11-12; Şahoğlu 2007, 314-315, Fig. 1-2, 4-6.
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cm., 25x20x19 cm., 32x24x13 cm., ölçülerinde olan orta büyüklükteki toplama
taşlardan örülmüştür. Duvarın kuzeydoğusunda ise çok az bir kısmı
korunmuş bir fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Fırının batısında bir pithos ile
bir çömleğe ait büyük parçalar, doğusunda ise dağılmış durumda akıtacaklı
derin bir çanak bulunmuştur.
2006 yılında açığa çıkarılan ve aynı mimarî tabakaya ait M-69 yapısının
güneyinde yer alan bu kalıntıların diğer mimarî özelliklerle bağlantısı 2007
yılı çalışmalarında tespit edilememiştir.

Orta Tunç Çağı (LMT III)
Geç Tunç Çağı kalıntıları altında açığa çıkarılan Orta Tunç Çağının Liman
Tepe’deki 3. ve 4. mimarî tabakalarına (LMT III 3-4) ait kalıntılar kısmen
korunmuş olarak açığa çıkarılmıştır.
Daha geç olan 3. mimarî tabakada (LMT III-3) çok az kalıntı tespit edilmiş
olup dağılmış durumdaki bir çömleğin parçalarının yanında bir adet domuz
başı, çömlek parçalarının altında ise aynı domuza ait kaburga, ayak kemikleri
ve sırt omurgasına ait kemikler açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Domuzun baş
kısmının gövde ile ters istikamette olduğu, omurgalarının ise tamamen başka
tarafta yer aldığı görülmüştür. Bu durum, hayvanın kesildikten sonra buraya
bırakıldığını göstermektedir. Buna ilâveten biri hayvanın baş kısmında,
diğeri ise çömlek parçalarının arasında dağılmış durumda iki adet fincan ele
geçirilmiştir. Kazılan alanda bu kalıntıların dışında 3. mimarî tabakaya ait
başka bir kalıntı tespit edilmemiştir.
Orta Tunç Çağının 4. mimarî tabakasına (LMT III – 4) ait kalıntılar,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir oval yapının sadece batı
kısmından oluşmaktadır. Yapının apsis kısmını kaplayan levha taşların
tahribata uğradığı görülmüştür. Bu yapının doğu tarafında 2006 yılında
yapılan kazılarda formu belli olmayan üç fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Aynı
mimarî tabakaya ait bu fırın tabanlarının buluntu yerleri itibarıyla bu oval
yapı ile bağlantı içerisinde kullanılmış olmaları gerekmektedir.
Oval evler, Liman Tepe’de özellikle Orta Tunç Çağı başında çok iyi
bilinen bir yapı tipini oluşturmaktadır. Atölye – ev olarak adlandırdığımız bu
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yapıların birçok örneği, önceki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır5.
Liman Tepe’de 2007 yılında kazısı yapılan örneklerle birlikte yerleşmedeki
4. mimarî tabakaya ait oval evlerin sayısı yediye yükselmiştir. Bu yapıların
tamamı, yerleşmenin merkezinde yer alan taş döşeli bir meydanın etrafında
yer almaktadır.
Erken Tunç Çağı III (LMT IV)
2007 yılı kazılarında, Liman Tepe’de Erken Tunç Çağı III’ün geç evresine
(LMT IV – 1) ait bir yapının kuzeydoğu köşesi ile bir fırın tabanı açığa
çıkarılmıştır. Yaklaşık 1.00 m. çapında olan fırının tabanının altı ısıyı tutmak
amacıyla seramik parçaları ile döşenmiştir.
Bu tabakanın altında açığa çıkarılan bir taş dolgu, Liman Tepe’de Erken
Tunç Çağı III’ün erken evresine tarihlenmektedir (LMT IV – 2). Erken Tunç
Çağı II’nin geç safhasına ait bir yapının üzerinde yer alan bu dolgu, aynı
zamanda Erken Tunç Çağı II savunma sistemini tahrip ederek kazılmayan
alana doğru uzanmaktadır.
Söz konusu dolgu taşlarla birlikte ele geçirilen seramik örneklerinin
arasında “Anadolu Ticaret Ağı” döneminin karakteristik mal grupları olan
ince nitelikli kırmızı ve siyah astarlı kap parçaları bulunmaktadır6. Bu seramik
grupları içinde kap formu olarak çark yapımı tabaklar yanında depas ve
tankard tipi kaplar tarihlendirme bakımından önem taşımaktadır.
Erken Tunç Çağı II (LMT V)
Kazılan alanda Erken Tunç Çağı II dönemine ait iki mimarî tabaka tespit
edilmiştir.
Daha geç olan ve Erken Tunç Çağı II sonlarına tarihlenen tabakada (LMT
V – 1) bir duvar ile bir yapının batı kısmı açığa çıkarılmıştır. Kenarlarında
büyük levha taşlar, orta kısmında ise moloz taşlar kullanılarak inşa edilen
duvarın bir kısmı, 2005 yılında açığa çıkarılmış ve duvarın direkt olarak
alttaki Erken Tunç Çağı II savunma sistemi üzerine oturduğu tespit edilmişti.
5

Erkanal ve Günel, 1995; s.267-268, Şek.4, Res.5; Erkanal ve Günel, 1996; s.307-308, Res.5;
Erkanal ve Günel, 1997; s.238-239, Res.3; H. Erkanal 2000; s.255, Res.6.

6

Krş. Şahoğlu 2005.
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Söz konusu duvarın 2007 yılında açığa çıkarılan kısmı, daha geç tabakalar
tarafından oldukça tahrip edilmiştir.
Aynı alanın doğusunda açığa çıkarılan bir diğer duvar, Erken Tunç Çağı
IIIA dönemine ait taş dolgunun altında kalarak oldukça tahribat görmüştür.
Duvar, Erken Tunç Çağı II savunma sisteminin üzerine oturmakta ve savunma
sisteminin bir bölümünü tahrip etmektedir. Ele geçirilen az sayıdaki seramik,
Erken Tunç Çağı II’nin geç safhasına tarihlendirilmektedir.
Liman Tepe’de kuzey kazı alanının güneyinde 2005 yılında yapılan
kazılarda Erken Tunç Çağı II savunma sistemi hakkında önemli sonuçlara
ulaşılmış ve savunma sisteminin bir parçası olan at nalı şeklindeki bastiyonun
doğu kenarının, İzmir – Çeşmealtı ana yolunun altından geçerek kuzeye
doğru uzandığı tespit edilmiştir (Harita: 1; Resim: 4). Bastiyon bu hâli ile 20
metreden daha uzun bir boyuta ulaşmıştır. Çalışmalar sırasında bastiyonun
doğusunda, 90 derecelik bir açıyla bastiyona birleşerek devam eden büyük bir
duvara daha rastlanmıştı. LMT V tabakasına ait (ETÇ II) savunma sisteminin
devamı olduğu anlaşılan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan bu duvarın
nasıl geliştiğini anlamak ve niteliğini belirlemek amacıyla 2006 yılında bu
alanda doğuya doğru genişlenmeye başlanmış, ancak zaman darlığı nedeniyle
amaçlanan hedefe ancak 2007 yılı çalışmaları sırasında ulaşılabilmiştir.
Açılan kısım itibarıyla bastiyonun tıpkı batı ucunda olduğu gibi doğu
kısmında da ana savunma duvarı üzerine dayandırılarak inşa edildiği
görülmüştür (Resim: 5). Bastiyonun bu olağandışı boyutları sayesinde
savunma sistemi, testere ağzı gibi bir girinti yapmakta ve bastiyonu kullanarak
daha kuzey bir noktadan devam etmektedir. Bu sistem aynı zamanda savunma
sisteminin gücünü artıran bir özelliği de yansıtmaktadır.
Liman Tepe anıtsal savunma sistemi ve buna bağlı bastiyon, LMT V
başlarında (Erken Tunç Çağı II başında) inşa edilerek, LMT V’in geç döneminde
(Erken Tunç Çağı II’nin geç dönemi) kullanımdan kalkmış olmalıdır.
LMT V (Erken Tunç Çağı II) dönemine ait savunma sistemi, LMT VI
(Erken Tunç Çağı I) savunma sisteminin (Çizim: 1, Resim: 4) hemen dışına
yapılarak bir yandan surlar içerisinde kalan alanın boyutlarını genişletmiş,
diğer yandan da daha eski sistemden destek alacak şekilde, onun üzerine inşa
edilmiştir.
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I. 2. Kuzey Kazı Alanının Ortasında Yapılan Kazılar (U-6, V-6 Açmaları)
(Harita: 1-2A)
Liman Tepe’de kuzey kazı alanının ortasında gerçekleştirilen 2007 yılı
çalışmalarının hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1. Orta Tunç Çağı boyunca (LMT III) yerleşimin bu kısmındaki yapılaşma
aktivitelerinin araştırılması.
2. Erken Tunç Çağı II (LMT V) Merkezi kompleksinin terk edilmesini
takiben bu alanın Erken Tunç Çağı III (LMT IV) dönemindeki kullanımının
araştırılması.
3. Büyük bir kısmı 90’lı yıllardaki kazılarda araştırılan ETÇ II dönemi
yerleşmesinin (LMT V) kuzey kısmının araştırılması.
4. Liman Tepe’deki Erken Tunç Çağı I (LMT VI) ve II (LMT V)
dönemlerine ait uzun evlerin kuzeye doğru devamlılıklarının araştırılarak
evlerin kuzey sınırlarının belirlenmesi7.
Orta Tunç Çağı (LMT III)
1993 yılındaki kazılar sırasında, yerleşmenin bu kesiminde LMT III – 3. ve
4. tabakalarına ait (OTÇ başı) oval evler açığa çıkarılmıştı8 (Harita: 1-2A). 2007
yılı çalışmalarında bu alandaki iki oval ev içerisinde derinleşilmiş ve bunların
en az üç evreli olduğu anlaşılmıştır.
66 No.lu evin apsisinde (Resim: 6) çok sayıda hayvan kemiği, deniz
kabuğu, çanak ve çömlek parçaları, OTÇ için tipik ağırşaklar, bronz iğneler
(Resim: 7) ile çekirdek ya da bıçak formunda çakmak taşı parçaları kalın ve
küllü bir tabaka içinde büyük miktarda karbonize olmuş materyalle birlikte
ele geçirilmiştir.
Erken Tunç Çağı III (LMT IV)
2007 çalışmalarında, LMT IV tabakasına ait (ETÇ III) on iki adet dairesel
ya da oval formda çukur kazılmıştır. Bu çukurlar ETÇ II dönemi sonunda,
7

Erken Tunç Çağı I – Erken Erken Tunç Çağı II yerleşim planı için bkz: Erkanal vd. 2003, 424425, Res. 1; Erkanal vd. 2004, 165-168, Res. 1-3.

8

Erkanal ve Günel, 1995; s.267-268, Şek.4, Res.5.

305

merkezi kompleksin güneyine doğru genişleyen ortak kullanım alanı içinde
açılmışlardır. Bu dönemden itibaren zaten kompleksin kullanımı da sona
ermiştir9.
Çukurların çapları 1.70 – 2.20 m. ve derinlikleri 30 – 70 cm. arasında
değişmektedir. İçlerinde çok sayıda hayvan kemiği, deniz kabuğu, yanmış
tahıl ve seramik örnekleri ele geçirilmiştir.
Çukurlardaki en önemli buluntu grubu kaplumbağa kabuklarıdır.
Her çukurda en az bir kaplumbağa kabuğu ya da bunlara ait parçalar ele
geçirilmiştir. Çukurların birinde yine bir kaplumbağa kabuğu dip kısmında
bir delik bulunan kırmızı perdahlı yonca ağızlı bir testiciğin yanında ele
geçirilmiştir (Resim: 8). Aynı kontekst içinde ezilmiş durumda, çok ufak bir
altın levha parçası da bulunmuştur10. Bu kontekst çukurun son kullanım
evresine aittir ve çukur bundan sonra yassı kireç taşlarıyla kapatılmıştır.
LMT IV yerleşiminin (ETÇ III) ortak kullanım alanında yer alan bu
çukurların içinde ve dışında ele geçirilen sığ çanak, tankard ve depas gibi
özel bazı seramik formları da yiyecek ve içecek tüketiminde kullanılmış
olmalıdır. Bu çukurlar içerisinde ele geçirilen malzeme, özellikle de çukurların
kullanımdan sonra özenli bir şekilde örtülerek bir anlamda mühürlendikleri
düşünülürse, yaşam ve berekete adanmış toplu bir törenden arta kalanlar
olarak değerlendirilmelidir. Çukurlarda ele geçirilen kaplumbağa kabuklarının
varlığından yola çıkarak, kaplumbağaların kabuklarının bir çeşit müzik
âleti ya da yaşam ve bereketle ilgili birtakım seremonilerde sembolik olarak
kullanılmış olabileceği düşünülebilir.
Kaplumbağa kabuklarının özel kullanımı ve bereketle ilgili sembolik
kullanımı Anadolu’da Nevali Çori’de PPNB tabakalarından ve Geç
Neolitik Dönemde Körtik Tepe’den11 bilinmektedir. Kıbrıs’ta Akanthou
– Arkosykos / Tatlısu Çiftlikdüzü’nde PPNB dönemine ait tabakalarda da
deniz kaplumbağalarına ait hemen hemen tamamı korunmuş kabuklar ele
9

1994 ve 1995 yıllarındaki kazı çalışmalarında da, o dönemdeki yayınlarımızda “Koridorlu
Ev” olarak adlandırılan anıtsal yapı kompleksinin bulunduğu alanda, bu kompleksten daha
geç döneme ait benzer çukurlar kazılmıştı: Erkanal ve Günel, 1996, 305-327; Erkanal ve Günel,
1997, 231-260.

10 Bu örnek, Liman Tepe ETÇ yerleşmesinde bugüne dek ele geçirilen ikinci altın buluntudur.
İlki ETÇ I dönemine ait 1 No.lu ev içerisinde bulunmuştu: Erkanal vd. 2003, 424-425, Res. 1,
3.
11 Hauptmann 1999 s. 76, Fig. 16.
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geçirilmiştir12. Ege’de kaplumbağa kabuklarının farklı kullanımı, şu ana dek
sadece Melos’taki Miken Şehri / Kutsal Alanı Phylakopi’den bilinmektedir13.
Son olarak, natüralist stildeki kaplumbağa kabuğu tasvirleri Suriye Qatna’daki
GTÇ sarayının duvar boyalarında görülmektedir. Buna ilâveten Qatna’da
Demir Çağına ait kültle ilişkili bir kontekst içinde de kaplumbağa kabuğu
şeklinde bir kült kabı ele geçirilmiştir14.
Erken Tunç Çağı II (LMT V)
Kazılan alanda LMT V tabakasına ait pek fazla bulguya rastlanmamasına
rağmen, U-7 ve V-7 alanlarında ve U-6 ile V-6 alanlarının güney kısmında
ETÇ II insulasının kuzey duvarları açığa çıkarılmıştır. Bunların üzerinde en
az iki defa yenilenme yapıldığı görülmekte ve bu durum, duvarların üzerinde
ve etrafında ele geçirilen sos kapları, tankardlar ve çan biçimli kapların da
gösterdiği gibi bu mimarî alanın LMT V tabakasının orta ve geç evrelerindeki
(ETÇ II orta ve geç) kullanımına tanıklık etmektedir. LMT V tabakasına ait
mimarî insula ve Merkezî Yapı Kompleksi’nin arasındaki alan, kompleksin
kullanımda olduğu dönemde, herhangi bir yapının bulunmadığı ortak,
kamusal bir alan görünümündedir.
Erken Tunç Çağı I (LMT VI)
2007 yılı kazılarının en kapsamlı çalışmalarından birini, Liman Tepe’nin
Erken Tunç Çağı I yerleşmesinin (LMT VI) araştırılması oluşturmuştur.
Erken Tunç Çağı başında güçlü bir savunma sistemi ile çevrili olan Liman
Tepe’nin, bu dönemde anıtsal bir giriş kapısına sahip olduğu (Çizim: 1,
Resim: 4) ve savunma sisteminin hemen arkasında da duvara dayanan uzun
evlerden oluşan bir yapı bloğunun bulunduğu önceki kazı sezonlarında
ortaya konmuştu.
2007 yılı çalışmaları, uzun evlerin kuzey uzantılarının ortaya çıkarılmasına
yönelik gerçekleştirilmiştir. Kazılarda 1 ve 3 No.lu evler kısmen, 2 No.lu ev
ise tamamen araştırılabilmiştir. Bu yılki çalışmalarda evlerin Liman Tepe’de
Erken Tunç Çağı II başı ve Erken Tunç Çağı I’den daha erken kullanımlarına
ait tabanları kazılmıştır.
12 Şevketoğlu 2006, 117, 125, Fig. 24.
13 Renfrew 1985, 325-6, 384, Pls. 2b, 63, 64d.
14 Al-Maqdissi vd. 2002, 95, Fig. 86 ve arka kapak; 162-3, Fig. 131.
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Evlerden en detaylı olarak araştırılan 2 No.lu ev, önceki kazı sezonlarından
da çok iyi bildiğimiz üzere, bir yandan domestik amaçlı kullanılırken, bir
yandan da maden işçiliği aktivitelerinin gerçekleştirildiği bir çeşit atölye
görünümündedir. 3 No.lu ev ise domestik fonksiyonu yanında tekstil
üretiminin gerçekleştirildiği bir atölye yapısındadır. 2007 yılı çalışmalarında
3 No.lu evin kuzey yarısında da 50’nin üzerinde seramik ağırlık ele
geçirilmiştir. Evlerin kuzey kısımlarının kazıldığı 2007 yılında, bu evlerin
boylarının beklediğimizden çok daha uzun olduğu ve yaklaşık 20 m. ye
ulaştığı anlaşılmıştır (Resim: 9).
Bu yılki kazı çalışmalarının ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuç,
Liman Tepe ETÇ I evlerinin nasıl tahribata uğradığıyla ilgilidir. Kazılarda
evlerin büyük olasılıkla güçlü bir deprem sonucunda yıkıldığı anlaşılmıştır.
Deprem sırasında evlerin duvarları doğuya doğru yatmış veya yıkılmıştır.
(Resim: 10). Yapılar, bu depremin ardından yine aynı yerde tekrar inşa
edilerek kullanılmaya devam etmiştir. Söz konusu deprem, ETÇ I sonunda
gerçekleşmiş olmalıdır.
Ev tabanlarından in situ ele geçirilen kaliteli seramik örnekleri, yapıların
tarihlendirilmesiyle ilgili önemli bilgiler sunmaktadır (Resim: 11 ve 12). 2008
yılında bu evlerde gerçekleştirilecek çalışmalarla bu kesimdeki kazıların
tamamlanması ve alanın koruma altına alınarak Erken Tunç Çağı I yerleşmesi
ile ilgili yayın çalışmalarına hız verilmesi planlanmaktadır.
Liman Tepe Su Altı Kazıları
Ankara – Haifa Üniversiteleri Ortak Projesi
Hayat ERKANAKL
Michal ARTZY
Greg VOTRUBA
Vasıf ŞAHOĞLU
Levent KESKİN
Ankara Üniversitesi Su Altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ANKÜSAM) faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen Liman Tepe 2007 yılı
sualtı kazı çalışmaları 31.07 – 01.10.2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
14 Ağustos – 4 Eylül günlerinde İsrail - Haifa Üniversitesi öğretim üyeleri,
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uzmanları ve öğrencilerinin de katıldığı çalışmalar, Ankara ve Ege Üniversitesi
öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yürütülmüştür.
2007 çalışmalarının ilk hedefi geçtiğimiz yıllarda alımları yapılan teknik
donanımın su altında kurulması ve çalıştırılmasıydı. 2000 yılından bu yana
devam eden çalışmalar boyunca gerekli eğitimlerini kazanmış ve deneyim
sahibi olmuş Ankara Üniversitesi elemanları, 2007 yılında E alanında
gerçekleştirilen çalışmaların da gösterdiği gibi, bağımsız olarak kazı
çalışmaları yürütebileceklerini ortaya koymuştur. Bu yılki çalışmalar, iki
farklı kazı alanında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2).
1- Bunlardan birincisi, daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların
bir devamı niteliğindeki A-3 alanı kazılarıdır (Çizim: 2).
2- İkinci alan, mendireğin güneyinde, arkaik limanın bulunduğu kesimde
yer almaktadır. ‘E alanı’ olarak adlandırılan bu kesimin kazısına ilk kez 2007
yılında başlanmıştır (Çizim: 2).

A-3 Alanı Çalışmaları
A3 Alanında 2007 çalışmalarında öngörülen hedefler şöyledir:
a. Mendirekte açılan kesitin duvarlarının düzeltilerek mendireğin ve
olası yapım evrelerinin daha iyi anlaşılması.
b. Önceki yıllarda açığa çıkarılan arkaik çapanın bulunduğu tabakaya
daha kolay ulaşılabilmesi.
c. Bazı taşlar üzerinde bulunan harç kalıntılarının ileriki analizler için
toplanması.
d. Ahşap çapa kolunun yaklaşık – 4.2 m. de bulunan ve ele geçirilen
malzemeler ışığında Arkaik Döneme tarihlenen deniz tabanı ile olan
ilişkisinin araştırılması.
e. Maden analizleri için çapa kolunun metal ucundan ve C-14 analizleri
için ahşap kısmından örnek alınması.
f.

Eski deniz tabanından ekolojik (biyolojik) örneklerin toplanması.

A3 açmasında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ışığında en az üç
safha tespit edilmiştir. 1. Büyük taşların oluşturduğu mendireğin iç kısmı, 2.
Mendirekten düşen taşlar 3. Küçük boy taşlardan oluşan ve üst kısım boyunca
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güneye doğru uzanan ve zemine doğru eğimli bir şekilde devam eden örtü.
Üst yüzeyin 40 cm. altında, aşağı doğru dizilmiş hâlde işlenmiş taş örgüsünün
açıkça görüldüğü kısımda bir dolium / pithos ağız kenarı parçası bulunmuştur.
Bu parça mendireğin dolgusu içerisinde tespit edilmiş olup gerek 2000-2001
sezonunda yaklaşık. – 3.6 m. de gerekse yine bu yılki çalışmalarda E alanında
aynı seviyelerde ele geçirilen pithos parçalarıyla aynı tiptendir. Parçanın üzeri,
birçok taşta da görülen gri bir patina tabakasıyla kaplıdır.
Önceki yıllarda tespit edilen arkaik çapaya tekrar ulaşılmış (Resim:
13) ve metal parça ile ahşap koldan örnekler alınarak ilgili laboratuvarlara
gönderilmiştir. Ancak kötü deniz koşulları nedeniyle çapanın bulunduğu
tabakanın genişletilmesi ve Arkaik Döneme ait seramik örneklerinin ele
geçirildiği deniz tabanıyla olan ilişkisinin aydınlatılması mümkün olmamıştır
(Çizim: 3).
Arkaik Döneme ait seramik örneklerinin ele geçirildiği deniz tabanından
daha eski dönemlere ait Posedonia tabakasından biyolojik örnekler toplanmış,
ancak ne yazık ki bu örnekler üzerinde herhangi bir DNA kalıntısı elde
edilememiştir.

E Alanı Çalışmaları
Önceki yıllarda çalışılan alanlar dışında bu yıl, yine mendireğin iç
kesiminde, arkaik limanın bulunduğu alanda yeni bir açma açılmış ve
kazı çalışmalarına başlanmıştır. ‘E alanı’ olarak adlandırılan bu yeni açma,
mendirek kalıntısının iç yüzeyinde, A alanının yaklaşık 4 m. güneydoğusunda
yer almaktadır (Çizim: 2).
Kazılan alanda yaklaşık -2.8m. kodlarında gruplar hâlinde ahşap parçaları
belirmeye başlanmıştır. Ahşaplar arasında kavisli olan bir örnek bir teknenin
omurgasına ait olmalıdır. Ahşap kalıntıları ile birlikte herhangi bir seramik
parçasına rastlanmamıştır. Bu ahşaplar çok büyük bir ihtimalle modern
dönemlere ait bir kalıntı olmalıdır.
Kazı çalışmaları sonucunda E alanının mendirekten güneye doğru uzanan
yarısının tamamen pithos parçalarıyla örtülmüş olduğu görülmüştür (Resim:
14). Çoğunluğu büyük parçalardan oluşan bu örnekler, önceki yıllarda A
alanında açığa çıkarılanlarla hem derinlik, hem de tipoloji açısından tam bir
uyum içinde olup (önceki yıllarda tespit edilen her iki forma da ait parçalar
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ele geçirilmiştir), yayılımın doğu ve güney yönlerinde devam ettiğini
göstermektedir. Ancak güneye doğru parçaların sayısının azalması ve nispeten
daha derinde ele geçirilmesi bunların mendirek üzerinden aşağıya doğru
yuvarlanmış ya da atılmış olabileceğini düşündürmektedir. Pithos parçalarının
arasındaki derinleşmelerde ezme taşı türünde yuvarlak, oval formda bir taş
ele geçirilmiştir. Alanda toplanan seramik örnekleri içinde Orta ve Erken
Tunç Dönemlerine ait olması muhtemel parçalar da bulunmaktadır.
Önümüzdeki yıl E alanında gerçekleştirilecek çalışmalarda öncelikle alanın
özellikle doğu ve batı yönlerinde genişletilmesi, bu sayede daha güvenli bir
şekilde derinleşme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Genel Değerlendirme
Kuzey kazı alanının güneydoğusunda yapılan kazılarda Geç Tunç
Çağından Erken Tunç Çağı II dönemine kadar devam eden tabakalar
araştırılmıştır. Bu tabakalardan Geç Tunç Çağı’nın Liman Tepe’deki 2. mimarî
tabakasında (LMT II-2) olasılıkla şarap üretiminin yapıldığını gösteren
kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Anadolu’daki en eski şarap imalâthanelerinden
birisi Çeşme Bağlararası’nda ortaya çıkarılmış olup Orta Tunç Çağı sonlarına
tarihlenmektedir. Liman Tepe’de bulunan ve Geç Tunç Çağına tarihlenen bu
kalıntılar ise bir yandan dönemi içindeki tek örneği oluşturması bakımından,
diğer yandan da bölgedeki şarap üretiminin sürekliliğini göstermesi
bakımından önem taşımaktadır.
2007 yılı kazılarında açığa çıkarılan Orta Tunç Çağı kalıntıları, kuzey kazı
alanında açığa çıkartılan diğer kalıntılarla bir bütünlük oluşturmaktadır.
Orta Tunç Çağının Liman Tepe’deki 4. mimarî tabakasına ait (LMT III-4) taş
döşemeli meydanın güneydoğusunda açığa çıkarılan oval yapı atölyeleri
sahasının en doğu noktasını oluşturmaktadır.
Aynı alanda Liman Tepe’de Erken Tunç Çağı III’ün (LMT IV) erken ve geç
evrelerine ait kalıntılar tespit edilmiştir. LMT IV-1 evresine ait kalıntılar yer
yer korunmuş olup bir bütünlük ortaya koymamaktadır. Bu alanda kısmen
korunmuş olarak açığa çıkarılan duvar parçaları ile fırınlar ise LMT IV-1
yerleşiminin dağılımını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
LMT IV-2 dönemine ait sadece bir taş dolgu açığa çıkarılmıştır. Bu taş
dolgunun hem LMT V tabakasının erken evrelerine ait savunma sistemini
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hem de LMT V tabakasının geç evresine ait yapıyı tahrip ettiği belirlenmiştir.
Liman Tepe’de geçmiş yıllarda yapılan kazılarda Erken Tunç Çağı II savunma
sisteminin güney kazı alanında yer alan bölümü üzerinde de benzer kalıntılar
tespit edilmiştir. Bu benzerlikler LMT IV-2 döneminde, LMT V tabakasına
ait savunma sisteminin üzerinde benzer bir yapılaşmaya gidildiğini ortaya
koymaktadır.
Liman Tepe’de Erken Tunç Çağı II’nin (LMT V) erken tabakasına ait
savunma sisteminin üzerine inşa edilmiş ve LMT V tabakasının geç evrelerine
tarihlenen büyük yapıların benzerleri önceki yıllarda güney kazı alanındaki
kulenin üzerinde de açığa çıkarılmıştır. Gerek kuzey kazı alanında gerekse
güney kazı alanında açığa çıkarılan bu kalıntılar Erken Tunç Çağı II’nin
başında inşa edilen savunma sisteminin geç evrede işlevini kaybettiğini
göstermektedir.
2007 yılında B kazı alanında (Harita: 1) tespit edilen en erken döneme
ait kalıntılar Erken Tunç Çağı II kulesine doğudan bağlanan ve yine anıtsal
boyutlarda olan bir eğimli duvarı oluşturmaktadır. Gerek teknik açıdan gerekse
boyutları bakımından güney kazı alanındaki kuleye benzeyen bu duvarın
kulenin dayandığı sur duvarı mı, yoksa kulenin hemen yanından çıkan ikinci
bir kulenin yan duvarı mı olduğu, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek
çalışmalarda anlaşılacaktır.
Su altında yeni açılan alanda elde edilen sonuçlar, mendireğin iç kesiminde,
liman içi olarak adlandırabileceğimiz alanda ortak bir stratigrafinin olduğuna
dair ön veriler sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazı
çalışmaları ve özellikle jeolojik araştırmalar sonucunda alandaki stratigrafik
oluşum ve mendireğin ilk yapım evresine dair daha sağlıklı sonuçlar elde
edilebilecektir.
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Harita 1: Liman Tepe topografik haritası
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Çizim 1: Liman Tepe Erken Tunç Çağı I savunma sistemi ve anıtsal kapı girişi (LMT VI tabakası)

Çizim 2: Liman Tepe 2007 yılı sualtı kazıları çalışma alanları
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Çizim 3: Liman Tepe sualtı kazılarında A3 alanı - liman tabanı- ve D alanındaki kazılarda ele
geçirilen seramik örnekler
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Resim 1: Liman Tepe’nin uydu fotoğrafı

Resim 2: Öğütme taşları ve tahrip edilmiş hazne parçaları (LMT II-2 tabakası)
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Resim 3: Orta Tunç Çağına tarihlenen in situ çömlek ve hayvan iskeleti (LMT III-3 tabakası)

Resim 4: İzmir - Çeşmealtı ana yolunun altından devam eden Erken Tunç Çağı II bastiyonu ve
Erken Tunç Çağı I savunma sistemi

318

Resim 5: Erken Tunç Çağı II savunma sistemi ve bastiyonunun birleşme yeri (LMT V tabakası)

Resim 6: Orta Tunç Çağı başlarına ait oval evler (LMT III-4)
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Resim 7: Orta Tunç Çağı tabakalarında ele geçirilen bronz iğneler
(LMT III)

Resim 8: Erken Tunç Çağı III çukurunda ele geçirilen kamplumbağa kalıntısı ve küçük testi
(LMT IV tabakası)

320

Resim 9: Erken Tunç Çağı I uzun evleri (LMT VI tabakası)

Resim 10: Erken Tunç Çağı I uzun evlerini tahrip eden depremin izleri. 1 ve 2 No.lu evlerin
doğuya yatmış olarak duvarı (LMT VI tabakası)
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Resim 11: 2 No.lu uzun ev içerisinde ele geçirilen kazıma bezeli bir çanak (LMT VI tabakası)
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2007 YILI DİREKLİ MAĞARASI KAZILARI
Cevdet Merih EREK*
Teşekkür
Direkli Mağarası kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19 Haziran 2007 tarih ve 107002 sayılı kazı
ve sondaj izin belgesi çerçevesinde, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’nün
başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımız altında gerçekleştirilmiştir.
Direkli Mağarası kazılarını gerçekleştirmemize olanak tanıyan başta Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Orhan Düzgün, Kazılar Daire
Başkanı Sayın Melik Ayaz, Kazılar Şube Müdürü Sayın Gökhan Bozkurtlar
ve Kahramanmaraş Müze Müdürü Sayın Ayşe Ersoy’a teşekkür etmeyi bir
borç bilirim. Anadolu’nun Paleolitik Dönemini aydınlatmaya inanan ve bu
doğrultuda eksikleri fark ederek Yarımburgaz, Karain, Öküzini ve Üçağızlı
Mağaraları’nın kazılarından sonra Direkli Mağarası kazısının yapılmasında
yardımlarını esirgemeyen yukarıda adını andığım yetkililere şükranlarımı
arz ederim.
Direkli Mağarası kazılarının finansmanını sağlayan Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne de teşekkürlerimi
arz ediyorum.
Direkli Mağarası’nın ve kazı alanlarının güvenlik altına alınmasında
tel örgü ve diğer ekipmanların sağlanması konusunda destek veren
Kahramanmaraş Valisi Sayın M. Niyazi Tanılır, Kültür ve Turizm İl Müdürü
Sayın Seydi KüçükdağlıI ve Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Özdemir’e de
şükranlarımı sunarım.
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Sayın Mustafa Poyraz’ın kazımıza
göstermiş olduğu ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
Direkli Mağarası kazılarını fiilen gerçekleştirmek için ekibimiz içinde yer
alan başta Kahramanmaraş Müzesi arkeologlarından Ömer Avcıbaşı ve Özgür
Hacıkerimli’ye, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji
(Prehistorya) Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Gökhan Mustafaoğlu’na,
*
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Fakültesi Arkeoloji Bölümü, TR 06500 Beşevler-Ankara/TÜRKİYE cevdeterek@gazi.edu.tr

323

Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Uzman
Arkeolog Tülin Tümay’a, Arkeolog Zekeriya Kaya’ya, yine Mustafa Kemal
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Yusuf Tıkna, Vahdet Yakmaz,
Cihat Topal, Kenan Gözenoğlu, Zafer Alpaslan, Türker Balkan, Emine Utku,
Emre Güzel, Gamze Dönmez, Bora Barın, Nuray Akyol, Neslihan Harputlu
ve Ferit Teomay’a özverili, uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı
şükranlarımı sunarım.
Direkli Mağarası kazılarında ele geçirilmiş materyallerin fotoğraflama
çalışmalarını gerçekleştiren Arkeolog Simge Gökkoyun ve gerek çizimler
gerekse fotoğraflar konusunda bilgisayar ortamında teknik destekte bulunan
Arkeolog Emsal Koçerdin’e de şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.
Kazımızın üst tabakalarında ele geçirilen geç dönemlere ait metal ok ucu
ve çakı ağzının restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştiren
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından Sayın Lâtif Özen ve
Sinan Asılkazancı’ya da göstermiş oldukları samimiyet ve yardımlarından
dolayı teşekkür ederim.
Son olarak Direkli Mağarası kazılarını gerçekleştirmemiz sırasında
büyük desteklerini ve dostluklarını gördüğümüz Tekir Jandarma Karakol
Komutanlığı ve Suçatı Orman İşletme Şefliği çalışanlarına da teşekkür etmeyi
bir borç bilirim.
Giriş
Direkli Mağarası, Kahramanmaraş il merkezinin kuzeybatısında,
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun aşağı yukarı 70. kilometresinde
bulunan Döngel Köyü’nün güneydoğusunda yer alan Eski Döngel
Obası’ndadır (Harita: 1). Mağara deniz seviyesinden 1510 m. yukarıda, kalker
kayaçlardan oluşmuş Delihöbek Dağı’nın güney yamacındaki dar bir vadi
içindedir. Mağara kısa tip bir mağara olup 13 metre genişliğe, 15 m. yüksekliğe
ve güneye bakan oval bir girişe sahiptir (Çizim: 1-Fotoğraf: 1) ve tek bir
gözden oluşmuştur. Mağaranın girişinin doğusunda güneye doğru uzanan
ve bir doğal duvar gibi görünen kalker bir blok bulunmaktadır. Bu duvar,
vadi içinde doğu-batı yönünde esen rüzgârların mağaranın içine girmesini
engellemektedir. Olasılıkla da bu nedenle mağara, Paleolitik yerleşimciler
tarafından seçilmiştir. Mağaranın içinde bulunduğu vadi, açıkça görülen iki
nehir sekisinden oluşmuştur.
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Direkli Mağarası 1959 yılında Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten tarafından
keşfedilmiştir1. Kökten’in mağarada gerçekleştirdiği 3x4 m. çapındaki sondaj
kazısında 1,75 m. derinliğe inilmiş ve üstteki 0,80 m. kalınlığındaki dolgunun
hemen altından Paleolitik Dönemle ilişkilendirilen materyaller ele geçirilmiş
ve bunlar da Üst Paleolitik Döneme bağlanmıştır2.
2006 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz “Kahramanmaraş İli Prehistorik
Arkeoloji Yüzey Araştırması” projesi çerçevesinde, öncelikle Kökten
hocamızın en son 1961 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarının sürekliliğini
sağlamak ve yakın geçmişte araştırmaları yapılmış Toros-Zagros silsilesi
ve Levant Koridoru üzerinde yer alan Paleolitik Çağ yerleşimleri ile olası
bağlantıları saptamak amacıyla bölgede gerçekleştirdiğimiz araştırmada
Direkli Mağarası’na da uğradık. Mağara içi ve çevresinden topladığımız
yüzey buluntuları, bize Anadolu Paleolitik kronolojisinde önemli boşlukları
doldurabilecek verileri sağlayacak özellikleri göstermiştir. Özellikle de
mikrolitlerin ve dilgi-dilgicik teknolojilerinin varlığı, Direkli Mağarası’nda
bir kazının gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.
01 Ağustos 2007 tarihinde kazı çalışmalarına başladık. Mağaranın içi,
uzun yıllardır keçi ağılı olarak kullanılmış olması nedeniyle çok miktarda
gübreyle doluydu. Bu nedenle öncelikle gübrenin ve mağaraya dışarıdan
getirilmiş taşların temizlik çalışmaları gerçekleştirildi (Resim: 2). Bu temizlik
çalışmalarında dahi yüzeyden mikrolitler ve bir dilgicik çekirdeği elde edildi.
Bu durum mağaranın dolgusu içinden önemli bilgiler edinebileceğimiz savını
kuvvetlendirdi.
Kareleme ve Kazı Çalışmaları
Temizlik çalışmalarının ardından kazısını gerçekleştireceğimiz alanın
seçimi ve kareleme işlemlerine geçildi. 2007 yılı için mağaranın doğu duvarı
önünde, girişten itibaren yaklaşık 12m. kuzey-güney ve 2m.doğu-batı
akslarındaki alan, kazı alanı olarak seçildi. Bu alanın Kökten tarafından açılmış
sondaj çukurundan oldukça yukarıda kalmış olması ve tabakalaşmayla ilgili
sağlam delillerin bu alandan elde edilebileceğine yönelik öngörümüz, bu
seçimde rol oynamıştır.
1

Kökten, 1960:47.

2

Kökten,1960:47-48.
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Kareleme işleminde öncelikle sıfır noktası tespit edildi. Daha sonra
lazerli su terazileri, pusula ve şerit metre yardımıyla kuzey-güney ve doğubatı aksında 10x2m.lik kazı alanı oluşturuldu. Kuzey-güney ve doğu-batı
yönündeki akslar 1’er metrelere bölünerek her biri 1m² olan toplam 20m²
lik alan kazı için hazırlandı. Kuzey-güney aksındaki her bir kareye mağara
ağzından içeriye doğru olmak üzere “L-K-J-I-H-G-F-E-D-C” harfleri, doğubatı aksındaki karelere de 3 ve 4 rakamları verildi (Çizim: 1). Oluşturulan
bu karelerden sadece G3 ve G4 kareleri daha sonra yapılabilecek kontrollere
olanak vermesi amacıyla kazılmadı.
Kazı alanındaki delta (sıfır noktası) ölçümlerinde, mağaranın güneykuzey doğrultuda yükselen bir sedimana sahip olduğu tespit edildi. Bu
nedenle sırasıyla L, K, J, I ve H karelerinde, daha sonra F, E, D ve C karelerinin
kazısı gerçekleştirildi. Böylece güney-kuzey ekseninde yükselen antropojenik
sedimanın tabakalaşma durumu kısmen çözümlenmiştir. Çizim 1’de görülen
doğu profilinde üstteki ilk jeolojik ünite güneyden kuzeye doğru azalmakta
ve çoğunlukla geç dönem seramikleri ve az sayıda metal buluntular, aktüel
kalıntılar ve Paleolitik materyaller içermektedir. İlk jeolojik ünitenin güneye
doğru azalan görüntüsü, sedimanın mağaranın dışına doğru aktığını
göstermektedir. Bu akıntı girişten vadi tabanına doğru olmuştur.
L, K, J, I ve H/3-4 karelerinin 0 ve 1. arkeolojik seviyeleri eş zamanlı
kazılmıştır. Büyük bir kısmı J/3 karesi içinde kalan ancak K ve I/3 karelerinde
de devam eden büyük bir yanık alanı (olasılıkla bir ocak kalıntısıdır) ve bu
alanı çevreleyen dağınık hâldeki taşların (Resim: 3) ortaya çıkmasından dolayı
“3” karelerinin kazısına şimdilik son verildi ve “4” karelerinin kazısına devam
edildi. Bu yanık alandan karbon, yanmış çakmak taşı ve sediman örnekleri
alındı.
I, J ve K/4 karelerinde yukarıda bahsedilen yanık alanın devamı
saptanmadı. Tabakalaşmanın takibinin yapılması için H,I ve J/4 karelerinde
2. ve 3 arkeolojik seviyeler kazıldı. Bu iki arkeolojik seviyenin tamamı
III. jeolojik ünite içinde kalmıştır (-108, -134 kotları arasında). Söz konusu
karelerde saptanan güvenilir sedimantasyonun K ve L/4 karelerinde yani
mağaranın ağız kısmında da devam edip etmediğini görmek amacıyla K ve
L/4 karelerinde, 4. ve 5. arkeolojik seviyeler kazıldı. L/4 karesinin 4. ve 5.
arkeolojik seviyesinde taşsız bir sediman yapısı saptandı. Genel hatlarıyla bu
ilk beş kare ve beş arkeolojik seviyede yapılan kazılar sonucu üç jeolojik ünite
saptanmıştır (Çizim: 1).
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F, E, D ve C/3 karelerinde 0 ve 1. arkeolojik seviyeler, dört karelerinde
ise 0, 1, 2 ve 3. arkeolojik seviyeler kazıldı. H-L/3-4 karelerinde saptanan
jeolojik üniteler bir farkla saptandı. Bu fark da H-L/3-4 karelerinin II.
jeolojik ünitesi iki fazdan oluşurken F-C/3-4 karelerinde II. jeolojik ünitesi
tek fazdan oluşmaktadır (Çizim: 1). Bu genel durum, mağaranın iç kısmında
kalan sediman yapısının daha korunmuş olarak günümüze ulaştığını
göstermektedir.
Kazılan tüm alanlarda meydana çıkan profillerin çizimi yapıldıktan sonra
(Resim: 4), kazı alanlarının üzeri siyah naylonla örtülüp mağaranın giriş kısmı
çelik tel örgü çekilerek kapatılmıştır.
Buluntular
Direkli Mağarası 2007 yılı kazılarından ele geçirilen buluntuları altı grup
altında toplamak mümkündür. Bunlar:
1.

Yontmataş ürünleri

2.

Kemik âletler

3.

Boncuk ve boncuk çekirdekleri

4.

Hayvan kemikleri

5.

Seramikler

6.

Metaller

1.

Yontmataş

Direkli Mağarası yontmataş endüstrisinin baskın hammadde grubu
radyolarit ve çakmak taşıdır. Kalsedon çakmak taşları mağaranın güneyinde
bulunan Kanlıçınar Mezrası’ndan alınmış olmalıdır (2006 yılı yüzey
araştırmasında bu mezradaki Koyun Tepe mevkiinde çok miktarda kalsedon
çakmak taşı tarlaları saptanmıştır3). Mağaradan elde edilen bu hammaddelerin
özelliklerine uyan esas kaynaklara henüz ulaşılamamış olmakla birlikte,
Suçatı mevki ile Püren Geçidi arasında kalan vadinin batı-güneybatısında
kalan Kretase Dönemi oluşumlarından Armut Dağı, Soğukoluk Dağı ve Asma
Dağ çevresinde bu kaynakların bulunması olasıdır. Ele geçirilen az sayıdaki
3

Erek 2008: 9.
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obsidyenin (toplam 6 adet) siyah ve yarı saydam görüntüsü bunları Orta
Anadolu-Melendiz obsidyen yataklarına bağlamamıza olanak vermektedir4.
2007 yılı kazılarında 1502 adet yontmataş ürün ele geçirilmiştir. Bunların
6’sı obsidyendir (Sadece bir tanesi distal kısmı kırık bir dilgiye aittir [Çizim 7:6;
4,3 x 1,35 x 0,3cm.]; diğerleri üretim artıklarıdır). Bu hammadde çeşitlerinin
kullanımı, mağaradaki üretimin hem yerel kaynaklara hem de ithal
kaynaklara dayalı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, az sayıdaki
ithal hammaddelerin (obsidyen) de yontulma sürecinin mağara yerleşiminin
dışındaki herhangi bir yerde, olasılıkla da hammaddenin kaynağında
yapıldığını göstermektedir.
Yontma zincirinin en ön aşamasını oluşturan çekirdeklere ait 4 adet örnek
ele geçirilmiştir. Bunlardan biri mağaranın temizlik çalışmaları sırasında,
diğerleri tabakalar içinden ele geçirilmiştir (Çizim: 9:1-3). Çekirdeklerin genel
özelliği düzenli çıkarım izlerine sahip olmamalarıdır. Öküzini Mağarasından
elde edilen Geç Üst Paleolitik ve Epi-Paleolitik çekirdeklerinin Direkli
Mağarası örneklerine göre daha düzenli negatif çıkarım izlerine sahip oldukları
söylenebilir5. Ayrıca Çizim 9’da görülen çekirdeklerin vurma platformları
Öküzini çekirdeklerininkine göre daha dardır. İlk sezon kazılarının hem çok
yüzeye yakın oluşu hem de kazı süresinin azlığı nedeniyle Direkli Mağarası
çekirdek teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermek şu an için mümkün
değildir.
1380 adet üretim artığı materyalin (yongalama ve düzeltileme artıkları)
genel görüntüsü dilgicik teknolojisini yansıtmaktadır. Tam parça olarak
ele geçirilen söz konusu taşımalıkların sayısı son derece azdır. Yine ilk
kazı sezonu verileri olduğu için istatistikî verileri eldeki sayısal değerlerle
oluşturmak yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri,
yatay ve dikey stratigrafik dağılımların oluşturulmasından sonra vermek
daha doğru olacaktır. Yongalar (Çizim 8:1-2, 4-7, 9-13) ve dilgilerin (Çizim
8:14-15) boyutları, tanımlayıcı sınırlara göre oldukça küçüktür.
Ele geçirilen dönümlü parçaların (Çizim 7: 7-8) büyüklüğü, yukarıda sözü
edilen çekirdeklerin yongalama zinciri içerisinde, orijinal büyüklüklerinden
oldukça fazla kaybettiklerini göstermede bir kaynak olarak kullanılabilir.
Ayrıca ele geçirilen çekirdek tablalarının, çekirdeğin vurma düzlemine göre
4

Erek 2008:10.

5

Léotard ve Bayón 2002:110-111;132.
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enine kaldırılmış olması da çekirdeklerin tükenene kadar kullanıldığını
göstermektedir.
Toplam 1502 adet yontmataş materyalin sadece 122 tanesi tanımlanabilir
âlet olarak belirlenmiştir (Toplam materyalin içinde tanımlanabilir âlet oranı
%8,13’tür).
Genel olarak âlet sınıflamasında yer alan tipler şunlardır:
1. Sırtlı dilgicikler6 (Çizim 2:1-11; Çizim 3:1)
2. Yarımaylar (Çizim 3:2, 4-25)
3. Dufour dilgicikleri (Çizim 3:3; Çizim 7:4)
4. Ön kazıyıcılar (Çizim 5:4, 6-11; Çizim 6:1-5)
5. Taş delgiler (Çizim 6:6-8)
6. Uçlar (Çizim 7:1-3)
7. Düzeltili parçalar
Bu âletlerin içinde birinci baskın grup yarımaylardır. Geometrik
mikrolitlere rastlanmamıştır (üçgen ve çeşitkenar dörtgen). Bu genel
durum Direkli Mağarası’nı Toros-Zagros Epi-paleolitik geleneklerinden
ayırmaktadır. Toros-Zagros Geç Üst Paleolitik ve Epi-paleolitik yontmataş
alet toplulukları geometrik formların sayısal çokluğuyla dikkat çeker Doğu
Akdeniz’de (Levant) ise yarım ayların söz konusu dönemler içinde yoğun
olarak bulunması, Direkli Mağarası’nın kültürel olarak daha çok Levant
özelliklerine yakın olduğunu gösterebilir.
İkinci grup sırtlı dilgicikler ve önkazıyıcılardır. Son derece tipik örnekler
olan bu grup Öküzini Mağarası buluntularıyla tipolojik olarak örtüşmektedir.
Ön kazıyıcılar dilgilerin distal kenarları üzerine yapılmıştır. Ancak bir örnek
(Çizim 5:8) küçük bir yonganın vurma eksenine az çok paralel sağ kenarı
üzerine yapılmıştır. Dilgi üzerine yapılmış ve tam parça olan bir önkazıyıcının
(Çizim 5:9) tam zıttı, distal kenarı içbükey budanmış dilgicik (Çizim 5:5)
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu parçalar 2007 yılı kazılarından ele geçirilen
ünik âletlerdir. Bu nedenle, Direkli Mağarası yontmataş âlet sınıflamasında
alt tiplerin oluşturulması için önemlidir.

6

“Concave truncated bladelet” adlandırılması Metin Kartal tarafından “Kavisli Sırtlı Dilgicik”
olarak Türkçe’ye çevrilmiştir (Karta 2002:242).
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Üçüncü grup taş delgiler, dördüncü grup uçlar ve beşinci grup ise Dufour
dilgicikleridir. Sayısal azlıklarına karşın Direkli Mağarası yontmataş âlet
gruplarındaki çeşitliliği göstermeleri bakımından dikkate değer gruplardır.
Özellikle Çizim 7:1 ve 2’deki ok uçları, yontma işlemi sırasında iki kutuplu
çekirdek teknolojisinin de kullanıldığını göstermesi açısından önemli
parçalardır. Çizim 7:1’deki ok ucu Levant’ın Natufian örnekleri ya da ÇanakÇömleksiz Neolitik B ok uçlarıyla benzerlik göstermektedir. Çizim 7:3’teki
ok ucu ise bir Font-Yves ucudur. Avrupa Paleolitik kronolojisinde bir
Aurignacien tanımlayıcısı olan bu uç tipi, Toros-Zagros Aurignacien yerleşim
alanlarında da bulunmuştur7.
Direkli Mağarası 2007 yılı kazılarında taş kalem örneğine rastlanmamıştır.
Ancak taş delgiler birkaç tipiyle endüstri içinde temsil edilmektedir (Çizim 6:
6) [köşede taş delgi], 7-8[eksende taş delgi]).
Düzeltili parçalar, dilgi, dilgicik ve yonga parçaları üzerinde
gözlemlenmiştir. Ancak bu parçalar çoğunlukla tam olmayan parçalardır ve
bazen taşımalıkları da tanımlanamaz.
Çizim 10:10’da görülen içbükey kenar kazıyıcı Direkli Mağarası
kültürel stratigrafisinin biraz daha erken bir döneme kadar gidebileceğini
göstermektedir. Ancak bu durum şüpheyle de karşılamalıdır. İleriki
yıllarda yapılacak kazılarda ulaşılacak daha alt tabakalardaki buluntular,
bu kenar kazıyıcının ait olduğu kültürel dönem hakkında verilecek kararı
etkileyecektir.
2. Kemik Âletler
Direkli Mağarası 2007 yılı kazılarında oldukça estetik ve özenle yapılmış
kemik âletler ele geçirilmiştir (Çizim 10:7-9). Ele geçirilen kemik âletler arasında
bir delikli iğne (Çizim: 10:8), bir başlı iğne (Çizim: 10:7) ve bir spatül (Çizim
10:9) bulunmaktadır. Delikli iğne ve başlı iğnenin yapımındaki özen dikkat
çekicidir. Oldukça ince bir kemiğin yuvarlatıldıktan sonra perdahlanarak
kalın olan ucu üzerine her iki taraftan açılan deliğin ortada birleştirilmesiyle
oluşan delik, son derece düzenlidir. Başlı iğne ise çentiklenerek yapılmış baş
ve bu başa göre daha ince ve yassı olan gövdeden oluşmaktadır. Bununla
birlikte, başlı iğnenin üzerinde ekseni dik kesecek biçimde oluşturulmuş altı
yiv bulunmaktadır.
7

Otte ve diğerleri 2007:88.
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Delikli iğnenin çok benzer bir örneğine Öküzini Mağarası’nda da
rastlanmıştır8. Aynı biçimde Levant koridoru üzerindeki Epi-paleolitik
ve Geç Üst Paleolitik istasyonlarda da bu tip kemik âletlere rastlanmıştır.
Spatüller Üst ve Epi-paleolitik istasyonların kemik âlet toplulukları içinde
yaygın olarak ele geçirilmektedir. Özellikle deri işçiliğinde kullanılan bu
âletlerin (başlı iğne, delikli iğne ve spatül) Direkli Mağarası kazılarının ilk
yılında ele geçirilmiş olması, mağaranın Paleolitiğin geç dönemlerinde yoğun
olarak kullanıldığının bir göstergesi sayılabilir. Çünkü her iki aktivitenin
birlikte gözükmesi, yaşam süresi ve yaşanılan alandaki üretim zincirinin
devamlılığının bir göstergesidir.
Kemik âletlerin üretimlerine yönelik olarak kesme-düzleme işlemlerinin
yapıldığını gösteren bazı kanıtlar da vardır. 2006 yılı yüzey araştırması
sırasında Direkli Mağarası’nda bulunan kesme izleri gösteren kemik parçayla9,
Çizim 10:6’daki kemiğin üzerindeki kesme ve düzleme izleri, kemik âlet
üretimindeki yontmataş kullanımının açık izlerini göstermektedir.
3. Boncuk ve Boncuk Çekirdekleri
Özellikle Geç Üst Paleolitik ve Epi-paleolitikte sıklıkla görülen diğer
buluntu grubu boncuklar ve bunların üretildiği boncuk çekirdekleridir. Direkli
Mağarası 2007 yılı buluntuları arasında kemik, taş, dentalium ve Nasarius
gibbosula ve akrep kollarından yapılmış boncuklar da ele geçirilmiştir (Çizim:
10:1 (taş boncuk), 2 (kabuklu yumuşakça?), 3 (kemik boncuk), 4 (Nasarius
gibbosula boncuk), 5 (Dentalium boncuk çekirdeği).
4. Hayvan Kemikleri
Direkli Mağarası hayvan kemiği buluntuları çoğunlukla otçullara aittir.
Kabaca gözlemlediğimiz türler içinde koyun, keçi, geyik ve domuzlar
bulunmaktadır. Bu kemikler üzerinde daha detaylı analizler Arkeozoolog
Dr. Benjamin Arbuckle (Baylor Üniversitesi-A.B.D.) tarafından 2009 yılından
itibaren yapılacaktır. Ancak bu genel görüntü, Direkli Mağarası’nın içinde
bulunduğu ekolojik ortamla örtüşmektedir.

8

Yalçınkaya 1996:28-29.

9

Erek 2008: 11.
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5. Seramikler
2007 yılı kazı sezonunda Direkli Mağarası’nın çoğunlukla üst tabakaları
kazılmıştır. Ele geçirilen demirden yapılmış ok ucu ve çakı parçasının ortaçağ
yerleşimlerinde bulunanlarla benzerlik göstermesi (tipolojik olarak) söz
konusu seramiklerinde benzer geç dönemlere ait olabileceği düşüncesini
doğurmaktadır. Ele geçirilen seramikler birkaç parça hariç çoğunlukla küçük
parçalardır. Bu parçaların da biçim belirlemede kullanılabilir olmaması,
seramikler konusunda açık bir bilgi verilmesini engellemektedir. Ancak
seramiklerin tümü çarkta yapılmış ve özensiz, kaba çanak-çömlek parçalarına
aittir. Bunlardan da mağaranın geç dönemlerde geçici olarak kullanıldığını
göstermektedir. Hatta mağaranın, bulunduğu konumdan dolayı bir istasyon
gibi kullanıldığı da söylenebilir.
6. Metal Buluntular
Kazının ikinci aşamasına ait olan “D4” karesinin 2. arkeolojik seviyesinde
iki adet demirden yapılmış iki adet buluntu ele geçirilmiştir. Bu materyaller
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi laboratuvarında temizlenerek
restorasyonu ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Oldukça sağlam olan
bu iki parçanın biri ok ucu diğeri çakı ağzıdır. Kahramanmaraş İli sınırları
içinde ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen
Minnetpınarı kurtarma kazıları sırasında bu tip metal ok uçları bulunmuş ve
Ortaçağla ilişkilendirilmiştir10.
Sonuç
Anadolu prehistoryası 1945 yılından bugüne her zaman az sayıdaki
Türk bilim adamları tarafından araştırılmıştır. Paleolitik araştırmalarına
öncülük eden Prof.Dr.İ.Kılıç Kökten ve sonrasında bu araştırmaları geliştiren,
sürekliliğini sağlayan Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Prof.Dr.Güven Arsebük, Prof.
Dr.Mehmet Özdoğan, Prof.Dr.Nur Balkan Atlı, Prof.Dr.Harun Taşkıran ve
araştırmaları sırasında Paleolitik Çağa ilişkin verileri bilim dünyasına tanıtan
tüm bilim adamlarına, bizlere bıraktıkları bilgi mirası için minnettarız. Direkli
Mağarası da bu mirasın bir parçası olarak elimizdeki önemli bir istasyondu.
Yaptığımız yüzey araştırması ve kazılar sonucunda Anadolu prehistoryası
arşivlerine bir damla daha veri aktarmak bize mutluluk vermektedir.
10 Tekinalp, 2005: 122-124.
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Ele geçirilen buluntulara genel olarak bakıldığında Direkli Mağarası’nın
Paleolitik Çağın sonlarında iskân görmüş olduğunu söylemek mümkündür.
Mağaradaki stratigrafi, en üstte geç dönemlere olasılıkla da Ortaçağa, bunun
altında da Epi-paleolitik Döneme ilişkin buluntuları içermektedir. Yontmataş
endüstrisi içinde mikrolitlerin özellikle de yarım ayların baskın bir grup
olarak karşımıza çıkmış olması, Direkli Mağarası Epi-paleolitik Döneminin
varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Direkli Mağarası’nda geometrik
mikrolitlerin (üçgen ve çeşitkenar dörtgen) görülmeyişi, Toros-Zagros Epipaleolitiği’nden (Zarzian) çok Doğu Akdeniz Epi-paleolitiğine daha yakın
bir görüntü vermektedir. Bu farklılığı gösteren Toros Zagros silsilesi Epipaleolitik yerleşimlerinden Mar Gurgalan Sarab B-C (Zarzian) tabakalarında
görülen dişlemeli ve çontuklu dilgi âletler, üçgen mikrolitler, tek omuzlu
uçlar, mikro deliciler, taş kalemler ve çoğunluğu dilgi teknolojisine bağlı
âletlerle tanımlanmıştır11. Buluntu topluluğu açısından daha zayıf olan Mar
Ruz, Ghar-i Gabel, Sal Mar, Dar Mar gibi Hulailan Vadisi Epi- paleolitik
istasyonları, Toros-Zagros Epi-paleolitiği hakkında önemli bilgiler verirken
Zarzian’ı nitelendiren yontmataş âletlerle tanımlanmıştır12. Bu istasyonların
Epi-paleolitiği ile Direkli Mağarası buluntuları, küçük tırnak biçimli
önkazıyıcıların varlığı ile benzerlik göstermekle birlikte, diğer buluntuları
tümüyle farklılık göstermektedir. Tırnak biçimli önkazıyıcılar, taş delgiler
ve uçlar da Direkli Mağarası Epi-paleolitiğini tanımlamakta önemli
olmuştur. Taş kalemler görülmemektedir. Mikroburin tekniğine ilişkin veri
kaydedilmemiştir.
Ele geçirilen kemik âlet ve boncuklar da Öküzini Epi-paleolitiği içindeki
örneklerle örtüşmektedir. Özellikle Nasarius gibbosula’dan yapılmış boncuklar
denizel olma özelliklerinden dolayı en yakındaki İskenderun Körfezi’nden
alınmış olmalıdır. Bu da Direkli Mağarası yerleşimcilerinin Doğu Akdeniz
kıyıları ile bağlantılarının olduğunu göstermektedir. Benzer bir durum TorosZagros silsilesi içinde bulunan Yafteh Mağarası’nda da gözlemlenmiştir.
Yafteh Mağarası’ndan elde edilen bu tür boncukların en yakındaki İran
Körfezi’nden getirilmiş olduğu (Yafteh’in yaklaşık 350 km. güneydoğusunda)
belirtilmektedir13.

11 Mortensen 1993:166.
12 Mortensen 1993:166.
13 Otte ve diğerleri 2007:87.
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Arkeometrik çalışmalar aşamasında kazı sırasında alınan sediman örnekleri
üzerinde OSL analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar Gazi Üniversitesi Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güneş Tanır ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa Hicabi
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak sediman örneklerinin elverişli olmaması
nedeniyle sonuç alınamamıştır. Kazı sırasında alınan karbon örneklerinin ise
henüz C14 analizleri yaptırılamamıştır. Bu örneklerin analizleri, Ankara Atom
Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında kurulacak olan C14 analiz ünitesinde
2008 yılından itibaren yaptırılacaktır.
İlk kazı sezonu için oldukça önemli buluntular veren Direkli Mağarası
kazılarına 2008 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. 2007 kazılarına
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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BERICHT ZUR GRABUNGSKAMPAGNE
LIMYRA 2007
Thomas MARKSTEINER und Mitarbeiter*
Die Kampagne 2007 in Limyra wurde in der Zeit vom15. 8. bis zum 21.
9. durchgeführt1. Neben den Grabungsarbeiten wurden ein Projekt zur
Spolienaufnahme und die Fundbearbeitung im Depot weitergeführt.

Grabungsarbeiten
T. MARKSTEINER
U. SCHUH

Die unter der Leitung von U. Schuh durchgeführten Grabungsarbeiten
dauerten vom 17. 8. bis zum 18. 9. und konzentrierten sich auf ein westlich
neben dem Theater gelegenes Gebäude, welches bereits in den Jahren 1995/96
angeschnitten worden war2.
1995/96 waren insgesamt sechs Sondagen (Q 18-1 bis Q 18-6) angelegt
worden. Es konnten eine annähernd Ost-West verlaufende sowie zwei
von dieser nach Norden führende Mauern dokumentiert werden, die
als Begrenzungen eines Innenhofes angesprochen wurden, um den das
Gebäude angelegt war. Östlich an den mit einem qualitätvollen Plattenboden
*

Thomas MARKSTEINER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz-Klein-Gasse 1,
1190 Wien/ÖSTERREICH.

1

Die Arbeiten wurden aus Mitteln des ÖAI finanziert. An den Arbeiten in den Sondagen
und in den Depots waren S. Baybo, S. Mayer und U. Schuh beteiligt. B. Marksteiner hat
die Bearbeitung des keramischen Fundmaterials aus Q 18 übernommen. L. Cavalier und
J. des Courtils befsstane sich mit der Spolienaufnahme. Ihnen allen sei für ihre wertvolle
Mitarbeit gedankt. Besonderer Dank gilt den türkischen Behörden für die Erteilung der
Grabungsbewilligung.

2

B. Rasch – M. Seyer, Die Grabung in der Nordweststadt, in: J. Borchhardt und Mitarbeiter,
Grabungen und Forschungen in Limyra aus den Jahren 1991–1996, ÖJh 66, 1997, Beibl. 338–
348.
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ausgestatteten Hof schloss ein in seiner Orientierung leicht abweichender
Annex an, der ebenfalls mit einem Plattenboden ausgestattet war. Im Süden
dieses Komplexes gruppieren sich zwei weitere Räume, deren südlicher
Abschluss zumindest im Westteil durch eine weitere Mauer definiert ist.
In der diesjährigen Kampagne beschränkten sich die Arbeiten im
Wesentlichen auf die Fortsetzung bzw. Erweiterung der bestehenden Sondagen
sowie das Abtragen der Profilstege zwischen den einzelnen Quadranten (Abb.
1). Darüber hinaus wurde im Nordosten der Grabungsfläche ein weiterer
Quadrant (Q 18-7) angelegt, in dem jedoch keine ausreichende Tiefe erreicht
wurde, um antike Architektur freizulegen.
Um Erkenntnisse zur Datierung des Gebäudes zu gewinnen wurde im
Innenhof des Gebäudes der Plattenboden auf einer Fläche von 1,20 x 2,20
m abgenommen (Abb. 2). Die Kalksteinplatten sowie der darunter liegende
ungewöhnlich harte Mörtelboden wurden entfernt und danach in diesem
Bereich ca. 1,50 m abgeteuft. Unterhalb des Bodens stand eine etwa 0,80 m hohe
Einschüttung aus sehr feinem Lehm an, deren Einbringung zweifelsfrei mit der
Errichtung des Bodens und eines Wasserbeckens im Hof in Zusammenhang
zu sehen ist. Darunter stand stärker humoses Material an. Dieses überlagerte
eine grobe Bruchsteinsetzung, die mit einer Vorgängerbebauung in
Zusammenhang steht. Die Fundamentunterkante der Südmauer des Hofes
wurde bei den Arbeiten nicht erreicht, sicherlich aber deren Fundament.
Die geringen Mengen nachhellenistischen Keramikmateriales, die geborgen
werden konnten, liefern einen terminus post quem für die Errichtung des Baus
im 2. Jh. n. Chr. (s.u. Beitrag von B. Marksteiner) Dessen Bauweise, die durch
kleinteiliges Mörtelmauerwerk und die Verwendung zahlreicher Spolien
charakterisiert ist, weist jedoch eher auf eine spätere Datierung, vielleicht
im 3. oder frühen 4. Jh. n. Chr., hin. Im Zentrum des Hofes befand sich, wie
schon nach den Grabungen 1995/96 vermutet, ein ca. 45 cm tiefes Bassin, das
wohl als Impluvium anzusprechen sein dürfte. Dieses wurde über ein in der
Südostecke befindliches Tonrohr entwässert.
Die im Süden des Hofes gelegene Raumfolge war mit einem Heizsystem
versehen. Der langrechteckige, über zwei Zugänge betretbare Raum A war
mit hoch erhaltenen, auf einem Ziegelboden stehenden Hypokaustpfeilern
ausgestattet (Abb. 3). Diese bestehen aus bis zu 13 – teils runden, teils
quadratischen – Ziegeln und standen auf einem Ziegelplattenboden. Im
Westbereich des Raumes A konnte noch die Mörtelbettung des ursprünglichen
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Kalksteinplattenbodens des Raumes freigelegt werden. Dieser verfügte
auch über ein Wandbeheizungssystem, von dem noch Fragmente tönerner
Abstandhalter im Verfüllmaterial und entsprechende Einlassungen der
Abstandhalter an den Wänden zeugen. Diese Form der Wandbeheizung
war in den Badeanlagen Lykiens weit verbreitet3. Die südliche Mauer wird
raumseitig von zwei Pfeilervorlagen gegliedert, denen wohl an der Nordseite
gelegene Pendants entsprachen. Diese Wandpfeiler trugen wahrscheinlich
ein Tonnengewölbe stützende Gurtbogen. Von dem Tonnengewölbe hat
sich der Ansatz an der Nordwand erhalten. Es fehlen jegliche Hinweise auf
die Lage von Lichtöffnungen. Ein zweiter, sekundär vermauerter Zugang in
diesen langrechteckigen Raum befindet sich außerhalb der Grabungsgrenzen
im Westen, wurde jedoch an der Mauerkrone erkannt.
Der östlich anschließende Raum B dürfte ebenfalls beheizt gewesen
sein, worauf unter dem antiken Bodenniveau liegende Durchlässe in
der Mauer zu Raum A hindeuten (Abb. 4). Diese dürften, wie auch eine
vergleichbare Einrichtung im Durchgang zwischen den beiden Räumen, der
Heißluftzirkulation gedient haben und als Heißluftkanäle zu interpretieren
sein. Im freigelegten Bereich von Raum B sind die Hypokaustpfeiler allerdings
weitgehend zerstört, ihr einstiges Vorhandensein aber nachweisbar. Die
östliche Begrenzung dieses Raumes wurde innerhalb der ergrabenen Fläche
nicht freigelegt. Auch im Westen konnte eine Fortsetzung des Gebäudes
außerhalb der Grabungsgrenzen festgestellt werden. Nördlich und
nordöstlich des Hofes dürfte der Bau durch eine tiefgreifende, ausweislich
der Keramikfunde in mittelalterlicher Zeit angelegte Grube weitgehend oder
völlig zerstört sein.
Das Gebäude wurde schon relativ früh, wohl im 5. Jh. n. Chr., aufgegeben,
seine Hypokaustböden zerstört und die Räume zugeschüttet. Gleichzeitig
wurde auch das Impluvium im Hof mit Schutt verfüllt. Ein Zusammenhang
von der Aufgabe des Gebäudes mit der etwa gleichzeitigen Errichtung der
frühbyzantinischen Befestigungen von Ost- und Weststadt etwa im Zuge
der Errichtung eines Glacis erscheint möglich. Im 7. Jh. n. Chr. wurde in
Raum A auf einer Schutteinfüllung ein neues Bodenniveau in Gestalt eines
dünnen Mörtelbandes geschaffen. Spätere Einbauten haben sich auch im
Ostbereich des Hofes erhalten. Die Zusetzung mehrerer Durchgänge weist
3

s. etwa F. Fatih Gülşen, Adalya 10, 2007, 223 ff.
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ebenfalls auf eine sekundäre Nutzung zumindest von Teilen des Gebäudes
hin. In Raum A wurde außerdem eine neuzeitliche Bestattung freigelegt.
Weitere Bestattungen dieser Zeitstellung waren schon in den 90er Jahren in
unmittelbarer Umgebung aufgefunden worden.
Aufgrund der Größe der beheizten Fläche darf es als wahrscheinlich
gelten, dass es sich bei den freigelegten Ruinen um eine kleine Thermenanlage
handelt. Diese könnte Teil eines größeren Baukomplexes unbekannter
Zweckbestimmung gewesen sein. Die Raumanordnung im Westen der
freigelegten Fläche bietet jedenfalls Hinweise darauf, dass sich die Anlage
weiter in diese Richtung erstreckt haben dürfte, wobei die ausgeprägte
bauliche Abrennung einen Hinweis darauf bietet, dass auch eine funktionelle
Trennung bestanden haben dürfte. Diese Frage kann nur durch weitere
Grabungen geklärt werden. Auch Süden und im Osten wurden die Grenzen
der Anlage nicht ergraben, ihre östliche Maximalerstreckung ist jedoch durch
das nahe gelegene Theater und den davor anzunehmenden Gassenraum
definiert, während im Süden eine hypothetische, an der Rückwand des
Szenengebäudes des Theaters vorbeigeführte Strasse die Grenze gebildet
haben dürfte.

Fundbearbeitung
Die aus den diesjährigen Grabungen stammenden 30 Fundmünzen
wurden von J. Gorecki bestimmt. Sie datieren großteils in spätantike und
frühbyzantinische Zeit, es sind jedoch auch je ein hellenistisches und ein
spätmittelalterliches Stück darunter.
Weiters konnten im Zuge der aktuellen Grabungen auch große Mengen
keramischen Fundmaterials geborgen werden. Dabei handelt es sich
vorwiegend um Fragmente von Küchenware, grobem Tafelgeschirr und
Transportgefäßen spätantik-frühbyzantinischer Zeitstellung. An der
Südmauer von Raum A konnten zwei, einer Nachnutzung des Gebäudes
zuweisbare, vollständig erhaltene Amphoren freigelegt werden (Abb.6). Die
wichtigsten Fundkomplexe wurden von B. Marksteiner durchgesehen und
bearbeitet, die Keramikaufnahme ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
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Zur Bearbeitung der Keramik aus der Sondage Q18, ein Zwischenbericht
Banu MARKSTEINER

Während der Grabungskampagne 2007 wurde mit der Bearbeitung der
Keramikfunde aus Sondage Q18 begonnen. In den ersten Wochen wurde
das Keramikmaterial der früheren Grabungen (1995/97) durchgesehen und
dabei Funde aus den stratigraphisch relevanten Schichten dokumentiert
und bestimmt. Weiterhin wurde noch vor Beginn der Arbeiten an dem
Keramikmaterial aus den laufenden Grabungen in Q18 die keramische
Datenbank der Limyra-Grabung (file maker) den Eigenschaften des
Fundmaterials entsprechend umstrukturiert.
Während der Kampagne konnten circa 3.000 Keramikfragmente bestimmt
und in die Datenbank eingetragen werden. Das Keramikspektrum aus
Sondage Q18 zeichnet sich in erster Linie durch den hohen Anteil an
einfachen gebrauchskeramischen Formen und an Kochgeschirr aus (Abb.
7). Im Gegensatz dazu steht eine geringe Anzahl an feiner Importware und
Amphoren. Diese, sowie die lokale Gebrauchskeramik, erlauben es jedoch
festzustellen, dass der Bau gegen den Anfang des 5. Jhs. n. Chr. in einem
einmaligen Vorgang eingeschüttet wurde, nachdem er seine Funktion als Bad
verloren hatte. Die Größe der Gefäßfragmente und zahlreiche Anpassungen
bieten einen Hinweis darauf, dass das Schuttmaterial nicht mehrmals
umgelagert worden war und vielleicht aus der unmittelbaren Umgebung
stammte. Eine weitere Nutzung des Gebäudes im 6. und im 7. - 8. Jh. n. Chr.
lässt sich aus dem Fundmaterial erschließen (Abb.8). Bei der Keramik aus den
in Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes stehenden Schichten
unterhalb des Plattenbodens handelt es sich um typisches, kleinteiliges
Planiermaterial, das zu 98% aus vorrömischer Zeit stammt. Im Rahmen
einer vorläufigen Untersuchung konnten keine später als das 2. Jh. n. Chr.
datierbaren Fragmente erkannt werden. Die Bearbeitung und Auswertung
des Keramikmaterials wird in der Kampagne 2008 weitergeführt werden.
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Katalog (Abb. 5)
1) Li07-Q18-4-021-15
Randfragment eines Tellers mit Zahnverzierung
Dm.: 28,4 cm
T.: bräunlich rot, hart, feine zahlreiche weiße Einschlüsse.
Ü: Munsell 2.5 YR 5/4rotbraun- braun, matt, dicht, fleckig
Dat.: 4/5. Jh. n. Chr.
2) Li07-Q18-4-021-13
Randfragment einer Schale?
Dm.: unbestimmt
T.: Munsell 2.5 YR 6/8 rot- 5YR 6/8 orange, hart, fein, wenige weiße
Einschlüsse.
Ü: Munsell 2.5 YR 5/r rot, leicht glänzend dicht.
Vgl.: A. F. Ferrazzoli, M. Ricci, Elaiussa Sebaste, LRCWII BAR Int. Series
1662, 20007, 672f. Abb.1a
Dat.: 5. Jh. n. Chr.
3) Li 07-Q18-2-099-01
Einhenkeliger Krug
DmR: 2, 5 cm H: circa 20 cm
T: 10 YR 6/4 grau-braun, hart, reduzierend gebrannt, zahlreiche dunkle,
rotbraune und weisse Einschlüsse
4) Li 07-Q18-1-068-1
Henkelbecher
DmR: 8,6 cm H: 8,7 cm
T.: lokal, 7.5 YR 7/8 orange, hart, rote und weiße Einschlüsse.
5) Li 07-Q18-2-065-68
Randfragment eines Henkelbechers
Dm: 9 cm
T: wie oben
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Spolienaufnahme
L. Cavalier hat sich, mit Unterstützung von J. des Courtils, mit der
Aufnahme von Spolienblöcken befasst, die teils in den Auslegeflächen der
Grabung und teils in den Oststadtmauern befindlich sind. Es zeigte sich,
dass zahlreiche Blöcke von einen Pseudoperipteros korinthischer Ordnung
stammen. Dieser dürfte, soweit die stark beschädigte Bauornamentik und
eine Namensliste auf zwei im Inschriftendepot der Grabung befindlichen
Antenblöcken dies zu beurteilen erlaubt, im späten Hellenismus oder der
frühen Kaiserzeit errichtet worden sein. Der Bau weist Verwandtschaft mit
dem Dionysostempel von Side auf4.
Andere Blöcke stammen von einem ionischen Großbau, vielleicht
einem Tempel, der ebenfalls vorkaiserzeitlich datieren dürfte. Zahlreiche
in die Stadtmauern verbaute dorische Gebälkglieder gehören zu mehreren
Säulenhallen.

Keramikanalysen
S. Lemaître und B. Marksteiner nahmen Proben von spätantiker
Küchenware, um in Lyon im Laboratoire de céramologie UMR 5138 des
C.N.R.S. Analysen durchführen zu lassen. Diese Analysen werden im Rahmen
des Projektes „Céramiques culinaires de Lycie aux époques romaine et protobyzantine (Leitung: S. Lemaitre, Poitiers) durchgeführt.
L. Kealhofer und P. Grave nahmen nach Absprache mit dem Bearbeiter
des Fundmaterials (J. Gebauer, Münster) Proben von vorhellenistischen
Keramikfunden aus den Weststadtgrabungen der Jahre 2002–2005. Die Proben
werden in einem Laboratorium in Australien untersucht. Die Analysen
werden im Rahmen des Anatolian Iron Age Projektes durchgeführt, welches
sich die Untersuchung der Verbreitung früheisenzeitlicher Keramikprodukte
im anatolischen Raum zum Ziel gesetzt hat.

4

Zum Tempel von Side s. etwa A. M. Mansel, Die Ruinen von Side (1963), 9; D. Pohl,
Kaiserzeitliche Tempel in Kleinasien unter besonderer Berücksichtigung der hellenistischen
Vorläufer, Asia Minor Studien, Bd 43, 2002, 14, 50-52, 89-91.
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Abb. 1: Gesamtplan Q 18

Abb. 2: Hof mit Impluvium und Tiefgrabung
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Abb. 3: Raum A, Hypokaust

Abb. 4: Raum B, Nordseitiger Eingang, vermauert
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Abb. 5: Das Grabungsareal nach Abschluss der Arbeiten

Abb. 6: Raum A, Amphoren „in situ“
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Abb. 7: Tafel, Keramik aus der Einschüttung des Gebäudes.

Abb. 8: Sammelaufnahme von Keramik aus den Schichten des 6/7. Jhs. n. Chr.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI
2007 YILI ÇALIŞMALARI
V. Belgin DEMİRSAR ARLI*
Ara ALTUN
Bursa İli, İznik İlçe Merkezi’nde gerçekleştirilen “İznik Çini Fırınları
Kazısı” 2007 yılı çalışmaları 28 Temmuz 2007 günü ekibin İznik’e gelişi ve
Merkez Kılıçarslan İlköğretim Okulu’nun kazı kampı olarak düzenlenip
yerleşilmesiyle başlamıştır. 30 Temmuz günü, BHD kodlu kazı alanında
yüzey/ot temizliği başlatılmış, 2 Ağustos gününden itibaren, çalışma planında
belirtilmiş olduğu gibi J7-J8-I9 plan kareleri kazılmış, 24 Ağustos günü alanda
kazının son günü olmuş ve aynı gün müze teslimatı yapılmıştır. Duvar-kapı,
çizim-fotoğraf ve bu işlerde çalıştırılan mahallî işçilerin ödemeleri ile ilgili
malî işlerin tamamlanması ve kampın toplanmasından sonra 27 Ağustosta
ekip toplu olarak İznik’ten ayrılmıştır.

ALAN ÇALIŞMALARI
Kazı
BHD alanında planlanan şekilde, 2004 yılında kaldırılan çağdaş alt yapının
altına denk gelen J7-J8-I9 plan karelerindeki kazılara – 1.70 m. kotundan
itibaren başlanmıştır.
Bu plan karelerden sırasıyla BHD kazı alanının güneybatı köşesini
oluşturan J7 plan karesinde bir önceki yıl açılan I7 plan karesindeki kuzeygüney doğrultusundaki farklı dönemlere ait duvarların devamı ortaya
çıkarılmıştır. Bu duvarların kazı alanının güneybatı sınırına rastlayan bu
bölümde Maltepe Caddesi’ne doğru devam ederek BHD kazı alanının dışına
taştığı görülmüştür.
*

Yrd.Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, 34134 Lâleli- İstanbul / TÜRKİYE.
Prof. Dr. Ara ALTUN, Onursal Başkan,İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, 34134 Lâleli, İstanbul / TÜRKİYE.
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Eş zamanlı olarak başladığımız J8 plan karesindeki çalışmalarda ise geç
devre ait doğu-batı yönünde ilerleyen duvar izinin kesintiye uğradığı ve bu
bölümde ise fonksiyonunu tam belirleyemediğimiz, dik olarak yerleştirilmiş
25 cm. çaplı 60 cm. boyunda bir künke rastlanmıştır. Bunun kuzeyinde ise,
BHD alanının çeşitli bölgelerinde sık olarak karşılaştığımız su kuyularından
başka birine daha denk gelinmiştir. Temizliği yapılarak koruma altına alınan,
–3.40 m. kotundaki düzgün tuğla örgülü kuyunun ağız çapı 50 cm.dir.
Kuyunun doğusunda -3.60 m. kotunda ağız kısmından kırılmış bir erzak
küpüne rastlanmış, genel temizliği yapıldıktan sonra bulunduğu yerde
korunmuştur.
I9 plan karesindeki kazılarda ise öncelikle plan karenin kuzeyinde –
3.10m. kotunda sertleştirilmiş bir zemine rastlanmıştır. 2006 yılı çalışmaları
sırasında I7 ile I8 plan karelerinin sınırında ortaya çıkan zemin tabakasıyla
kot olarak uyum sağlayan bu bölümün hemen altında ise –3.20 m. kotunda
doğu-batı yönünde bir pişmiş toprak suyolu (künk) ortaya çıkarılmıştır. Bu
künk sistemiyle alanın diğer kısımlarında, farklı yönlerde, fakat yaklaşık
olarak aynı seviyelerde karşılaşılmıştır. Su yolunun doğusunda ise -3.10 m.
kotunda düzensiz tuğla döşemeye rastlanmış ve temizliği yapılmıştır. 2006
yılı çalışmalarında I8 plan karesinde karşımıza çıkan altyapı kalıntılarının bu
plan karede de devam ettiği görülmüştür.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da zemin düzeltme ve yoklama çalışmaları
planlandığı şekilde devam etmiştir. Bu kapsamda 2001 yılında yapılan
kazılarda belli bir taban kotuna inilmiş olan H9 plan karesinde yapılan zemin
düzeltme çalışmalarında plan karenin orta bölümünde –3.70m. kotunda
doğu-batı yönünde devam eden erken döneme ait olduğunu tespit ettiğimiz
bir duvar izine rastlanmıştır. Bu duvar izi alanın diğer plan karelerinde de
bu seviyelerde rastladığımız erken dönem duvar izleriyle yapım tekniği
açısından da büyük benzerlik göstermektedir. Alanın tümündeki çalışmalar
sonucunda çeşitli dönemlere ait duvar izlerinin belli bir sonuca ulaşması
beklenmektedir.
Çeşitli bölümlerde kesintiye uğrasa da birbirleriyle bağlantılı bir şekilde
BHD kazı alanımızda karşımıza çıkmaya devam eden, çini fırınlarının ve
atölyenin içine konumlandığını tespit ettiğimiz bu altyapı duvar izleri
hakkında kesin bir kanıya varmak şimdilik mümkün olmamaktadır.
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Konsolidasyon
Restoratör Ok. Özlem Erol, önceki yıllarda konsolidasyonu yapılan
ve sundurma altında korunan dört fırın ateşhanesiyle, F10-G10 plan
karelerinde kuzey-güney doğrultusunda devam eden su yolunun bakımını
gerçekleştirmiştir.
BHD kazı alanının hemen hemen tamamında karşımıza çıkan kuru duvar
kalıntıları yıllar içinde doğa şartlarının etkisiyle giderek tahribat görmekte,
yıllık küçük bakımlarla bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle
bu yıl, H7 plan karesinin batısında J7 ve I7 plan karelerinde devamı görülen
kuzey-güney doğrultulu, doğa koşullarının etkisiyle altı boşalarak yıkılma
noktasına gelen duvar izi farklı bir yöntemle desteklenerek daha kalıcı bir
çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. Duvar izinin oturduğu alt bölümünün
ahşap kalıp içinde kendi doğal malzemesinin sıkıştırılması ve bu şekilde kış
sezonu boyunca doğa koşullarının etkisiyle daha da sıkışarak sağlamlaşması
şeklinde özetleyebileceğimiz çalışmanın sonuçları gelecek kazı mevsiminde
görülecektir.

Kamulaştırma
Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olan BHD kodlu kazı alanının
kuzeydoğusundaki bir parsel yerde bulunan mâil-i inhidâm kerpiç ev,
06 Ağustos günü belediye tarafından yıkılıp enkazı kaldırılmış, gelecek
mevsimde kazının bu alana kaydırılması için gerekli ölçümler yapılmış, çevre
duvarları ve kapı yapılarak sınırları belirlenmiştir.
BHD kazı alanımıza kuzeyden bitişik, hâlen boş olan I. derece sit alanındaki
ev ve parselinin öncelikle kamulaştırılması, 23 yıldır sürekli bakımla türünün
tek örneği olarak in situ korunabilen çini fırını kalıntılarına arkadan gelen
nemin önlenmesi bakımından ivedilik arz etmektedir.
Diğer sondaj alanlarımızdaki kamulaştırma taleplerimizle birlikte çözüm
beklenmektedir.

ENVANTER ÇALIŞMALARI
Önceki senelerde olduğu gibi kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen
buluntular, alanda kurulan yıkama istasyonunda ilk temizlikleri ve ön
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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 I9-J7-J8 plan kareleri ile yüzey
buluntuları dışında, BHD kazı alanının kuzeydoğu köşesine bitişik, önceki
yıllarda kamulaştırma işlemleri tamamlanan arsa üzerinde bulunan kerpiç
evin yıkımı sırasında ortaya çıkan buluntular da değerlendirilmiştir. Kazı
sonunda envanter fişi hazırlanan 4 envanterli eser, 191 etütlük envanterli
buluntu ile 139 torba (54 küçük, 17 orta, 68 büyük) etütlük buluntu etiketli
sandıklarla İznik Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Müzeye teslim edilen eserlerin plan karelere göre dağılımına bakıldığında
etütlük buluntu (toplam 66 torba) ve etütlük envanterli buluntu (toplam 109
adet) açısından I9 plan karesinin yoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.
Envanterli 4 eserin 2’si I9, diğer 2’si ise J8 plan karesi buluntularından
seçilmiştir.

İZN/07 BHD I9
Etütlük buluntular: 2007 kazı sezonunda diğer plan karelere oranla etütlük
buluntunun en yoğun olduğu plan kare I9’dur. Bu plan kare sırsız kırmızı
hamurlu malzeme açısından çok zengindir. Bunu 8 büyük torbayla sırlı kırmızı
hamurlu keramikler ve 6 büyük torbayla çeşitli fırın malzemeleri izler.
Etütlük envanterli buluntular: Daha önce de belirtildiği gibi bu plan kareye
ait etütlük envanterli buluntu sayısı toplam 109’dur.
I9 plan karesinin etütlük envanterli buluntularından 12’si, genelini fırın
malzemelerinin oluşturduğu kırmızı hamurlu pişmiş toprak parçalardır.
Baskı tekniği ile dekorlanmış buluntu sayısı 6’dır. Bunlardan İZN/07 BHD
I9 Bs1 envanter numaralı Bizans Dönemine ait bir kaba ait gövde parçası desen,
renk ve hamur yapısı bakımından geçen sezon buluntularından İZN/06 BHD
I8 Bs1 envanter numaralı gövde parçaları ile benzerlik göstermektedir. Bu
nedenle de bu parçaların aynı kaba ait olduğu düşünülmektedir.
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İZN/07 BHD I9 TR9 envanter numaralı beyaz hamurlu kenar parçasında,
ağız çevresinde belli aralıklarla yerleştirilmiş kabartma kırmızı benekler
görülmektedir. Parça açık sarı sırlıdır . Bu sezona ait İZN/07 BHD J8 TR7
envanter numaralı parçada da aynı bezeme anlayışı görülmektedir.
Etütlük envanterli seramiklerden 2’si boyama tekniği ile dekorlu
örneklerdir. İZN/07 BHD I9 By1 ve İZN/07 BHD I9 By2 envanter numaralı,
her ikisi de Bizans Dönemine ait dip ve dip parçalarının iç yüzleri kahverengi/
mor renkle serbest biçimde dekorlanmıştır. Geçen sezon buluntuları arasında
da (İZN/06 BHD I8 Ak2, İZN/06 BHD I8 Ak3 ve İZN/06 BHD I8 Ak4)
benzer uygulamalarıyla karşılaştığımız tekniğe ait örnekler J8 plan karesinde
de (İZN/07 BHD J8 By1) ele geçirilmiştir.
I9 plan karesinde en çok sgraffito (toplam 29 adet) ve Milet işi olarak tanınan
(toplam 30 adet) teknikle dekorlanmış parçalar üzerinde çalışılmıştır.
Sgraffito tekniği ile dekorlanmış buluntulardan İZN/07 BHD I9 Sg1,
İZN/07 BHD I9 Sg5, İZN/07 BHD I9 Sg7, İZN/07 BHD I9 Sg10, İZN/07 BHD
I9 Sg12, İZN/07 BHD I9 Sg13, İZN/07 BHD I9 Sg14, İZN/07 BHD I9 Sg18,
İZN/07 BHD I9 Sg22 envanter numaralı buluntular, dairesel dekorlu Bizans
Dönemine ait dip ve dip parçalarıdır. Bu sezonun diğer dairesel dekorlu
seramikleri şunlardır: İZN/07 BHD J8 Sg2, İZN/07 BHD J8 Sg3, İZN/07 BHD
J8 Sg7, İZN/07 BHD J8 Sg11 ve İZN/07 BHD J8 Sg12, İZN/07 BHD Ke Yüzey
Sg1.
Slip tekniği ile dekorlu dört parçanın bulunduğu I9 plan karesinde İZN/07
BHD I9 S1 envanter numaralı kapalı formlu bir kaba ait gövde parçaları
üzerinde iç içe geçmiş dairelerden oluşan kompozisyon görülmektedir. Parça
üzerinde görülen desenlerin bire bir benzerine İZN/06 BHD H9 S4 envanter
numaralı parçalarda da rastlandığından, tüm bu parçaların aynı kaba ait
olduğu düşünülmektedir. İznik Müzesi’nin depo sorunu nedeniyle çalışmak
için geri alınamayan bu parçaların 2007 yılında ele geçirilenlerle birleşip
birleşemeyeceğini tespit etmek maalesef mümkün olmamıştır. İZN/07 BHD
I9 S2 envanter numaralı dip ise, merkezden dağılan serbest elle oluşturulmuş
çizgilerle bezelidir. Parça üslûp olarak geçen sezon buluntularından İZN/06
BHD H8 S1, İZN/06 BHD H8 S2 ve İZN/06 BHD H9 S2 envanter numaralı
parçalarla benzerlik göstermektedir.
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Milet işi olarak anılan tekniğe ait toplam çalışılan parça sayısı 30’dur.
İZN/07 BHD I9 M1 envanter numaralı buluntu dipte altıgen ve yuvarlaklardan
oluşan kompozisyonla bezelidir. İZN/07 BHD I9 M7 ve İZN/07 BHD I9 M11
envanter numaralı buluntular da aynı desen özelliklerinin görüldüğü diğer
örneklerdir. İZN/07 BHD I9 M9 envanter numaralı buluntu muhtemelen
bir figürin parçası olmalıdır. Form olarak önceki yıllarda da benzer figürin
örnekleri ile karşılaşılmıştır (İZN/03 BHD H11 TR1 ve İZN/06 BHD Yüzey
TR1). İZN/07 BHD I9 M17 numaralı buluntunun iki yüzünde siyah boyayla
gelişigüzel karalamalar mevcuttur. Bu karalamaların başka desen yapımı
sırasında fırça temizlemek ve deneme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.
İZN/07 BHD I9 M21 ve İZN/07 BHD I9 M23 envanter numaralı parçalar
desen uygulamaları bakımından benzer niteliktedirler. Her iki parçanın üzeri
yatay ve dikey akslı çizgilerle bölünmüş, çizgilerin kesişme noktaları bir sıra
yuvarlak ve bir sıra dört yapraklı desenlerle bezenmiştir.
Beyaz hamurlu seramiklerden 5 tanesi mavi-beyaz gruba aittir. İZN/07
BHD I9 Mb3 ve İZN/07 BHD I9 Mb5 envanter numaralı parçalar deneme
parçalarıdır.
Haliç işine özgü desen özellikleri gösteren İZN/07 BHD I9 H1 envanter
numaralı dip parçası ve İZN/07 BHD I9 H2 envanter numaralı kenar parçaları
kaliteli hamur yapısı ve desen özellikleri ile dikkat çekmektedirler.
I9 plan karesinde Şam işi olarak tanınan gruba ait 3 parça seçilmiştir. İZN/07
BHD I9 Ş3 envanter numaralı vazo parçaları rozet çiçekleriyle bezelidir.
Rodos işi olarak tanınan teknikte ise 5 buluntu üzerinde çalışılmıştır.
İZN/07 BHD I9 R5 envanter numaralı gövde parçaları yarısı mavi, yarısı
yeşil bulut motifleriyle dekorludur. 1983 yılı BHD Kb sondajı buluntuları
arasında yer alan vazo parçaları üzerinde de aynı desen uygulamasıyla
karşılaşılmaktadır1.
Envanterli eserler: I9 plan karesinin buluntularından 2 tanesi envanterli eser
olarak seçilmiştir.

1

Aslanapa, O.-Ş.Yetkin-A.Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı (1981–1988) II. Dönem, İstanbul 1989,
s.121.
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Bunlardan İZN/07 BHD I9 Sk1 envanter numaralı bakır sikke Bizans
Dönemine aittir. Ön tarafında 886–912 yıllarında hüküm sürmüş olan
İmparator VI. Leo’nun portresi, arka yüzünde ise dört satır hâlinde yine
İmparator Leo’nun adı geçmektedir.
İZN/07 BHD I9 M2 envanter numaralı Milet işi olarak tanınan teknikte
dekorlanmış tabak 21 parçanın birleşmesinden meydana gelmiş olup
eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir. Beyaz zemin üzerine kobalt mavisiyle
renklendirilen tabağın merkezinde içi yuvarlaklarla hareketlendirilmiş
üçgenlerden oluşan bir madalyon bulunmaktadır. Gövde kısmı ışınsal dağılan
desenlerle bezeli olup ağız kısmı basit bir bordürle sonlanmaktadır. Söz
konusu teknik için karakteristik sayılabilecek bu bezemeye geçmiş sezonların
buluntuları arasında sıklıkla rastlanmaktadır.
İZN/07 BHD J7
Etütlük buluntular: J7’e ait etütlük buluntular toplam 17 torbadır. Yoğunluk
açısından değerlendirildiğinde zengin bir plan kare olduğu söylenemez.
Etütlük envanterli buluntular:
J7 plan karesinin etütlük envanterli
buluntu sayısı toplam 9’dur. Bunların 2’si kırmızı hamurlu pişmiş toprak
eserlerden oluşmaktadır. İZN/07 BHD J7 PT1 envanter numaralı lüle parçası
üzerinde birbirinin eşi iki kartuş içinde Osmanlıca [ş,ş,m,(a),n] harfleri
okunabilmektedir. İZN/07 BHD J7 PT2 envanter numaralı Roma Dönemine
ait kenar parçasının kırık kısmına denk geldiği için net görülemeyen kabartma
bitkisel bezemeler arasında insan yüzüne benzer bir desenin olduğu tahmin
edilmektedir.
J7 plan karesinin etütlük envanterli buluntuları arasında iki tane renkli
sır tekniğinde fragman mevcuttur. İZN/07 BHD J7 RS2 envanter numaralı
gövde parçası J8 plan karesinde de (İZN/07 BHD J8 RS1 ve İZN/07 BHD J8
RS2 ) benzer desen uygulamasını gördüğümüz beyaz üzerine kırmızı benekli
zemine sahip gövde parçasıdır.
İZN/07 BHD J7 Sg1 envanter numaralı dip, bu plan karenin tek sgraffito
tekniğinde etütlük envanterli buluntusu olup dairesel bezemelidir. Önceki
yıllarda olduğu gibi bu sezonda sıklıkla rastlanan dairesel dekorlu seramikler
arasında açık yeşil sırlı bu parçaya desen ve renk açısından İZN/07 BHD J8
Sg2 ve İZN/07 BHD J8 Sg7 daha yakın örneklerdir.
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J7 plan karesinin Rodos işi olarak tanınan teknikle dekorlu üç etütlük
envanterli buluntusu vardır. Bu seçilen parçaların üçü de üslûp olarak
birbirlerinden farklı örneklerdir. Bir tanesi kalın konturları ve gözenekli
hamuruyla bu tekniğin geç dönem uygulamalarındandır. Diğer iki tanesi
kaliteli örnekler olup biri yalın ikincisi ise alışılmışın dışında hareketli
bezemesiyle dikkatleri çekmektedir.

İZN/07 BHD J8
Etütlük buluntular: Bu sezonun buluntu yoğunluğu açısından en zengin
ikinci plan karesi J8’dir. Buluntuların büyük miktarını her zaman olduğu gibi
sırsız kırmızı hamurlu seramikler oluşturmaktadır.
Etütlük envanterli buluntu: J8 plan karesine ait toplam etütlük envanterli
buluntu sayısı 62’dir.
Bunların 3’ü çeşitli cam bilezik parçalarıdır.
Pişmiş toprak buluntuların sayısı 9’dur. İZN/07 BHD J8 PT1 envanter
numaralı kulp parçası üzerinde kartuş içinde Grekçe kitabe vardır.
Aynı plan karede baskı tekniğiyle dekorlu 8 eser çalışılmıştır. İZN/07
BHD J8 Bs1 envanter numaralı, Bizans Dönemine tarihlenebilecek, beyaz
hamurlu dip ve gövde parçalarında bir kartalın(?) kuyruk ve kanadı olarak
tanımlanabilecek desenler seçilebilmektedir.
J8 plan karesinin etütlük envanterli buluntuları arasında 4 adet renkli
sır tekniği ile dekorlu parça vardır. Tamamı 12–13. yüzyıllara tarihlenen
parçalardan İZN/07 BHD J8 RS1 ve İZN/07 BHD J8 RS2 envanter numaralı
örnekler bu sezon benzer uygulamaları ile karşılaştığımız kırmızı benekli
seramiklerdir (İZN/07 BHD J7 RS2). Ayrıca RS2 numaralı kenar ve gövde
parçalarının gövde kısmı üzerinde, parçanın kırık olması nedeniyle tam
tanımlanamamakla birlikte kûfî yazılı bir bezeme dikkati çekmektedir. Bu
plan karenin renkli sır teknikli buluntularından İZN/07 BHD J8 RS3 envanter
numaralı kahverengi ve beyaz sırla oluşturulmuş kıvrımlı desenlerle bezeli
kenar parçasının ise, önceki sezon buluntularından İZN/06 BHD I8 RS1
envanter numaralı parça ile aynı kaba ait olduğu anlaşılmıştır.
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J8 plan karesinde bir adet boyama tekniği ile dekorlu örnek bulunur.
İZN/07 BHD J8 By1 envanter numaralı Bizans Dönemine ait bir kabın dip
kısmına ait bu parçanın iç yüzü kahverengi/mor ve yeşil renkle serbest
biçimde dekorlanmış olup bu sezona ait İZN/07 BHD I9 By1, İZN/07 BHD I9
By2 ile geçen sezona ait İZN/06 BHD I8 Ak2, İZN/06 BHD I8 Ak3, İZN/06
BHD I8 Ak4 envanter numaralı buluntularla birçok yönden ortak özellikler
göstermektedir.
Bu plan kareye ait sgraffito teknikli buluntulardan 14 tanesi etütlük
envanterli buluntu olarak ayrılmıştır. Bunlardan İZN/07 BHD J8 Sg2, İZN/07
BHD J8 Sg3, İZN/07 BHD J8 Sg7, İZN/07 BHD J8 Sg11 ve İZN/07 BHD J8
Sg12 dairesel dekorlu Bizans seramikleridir. Diğer örnekler arasında İZN/07
BHD J8 Sg4 envanter numaralı gövde parçası, bu teknikte rastlanmayan balık
pulu deseniyle ilgi çekmektedir. İZN/07 BHD J8 Sg9 envanter numaralı Bizans
Dönemine ait dip parçasını dekorlayan çizgisel desenler ise at üstünde bir
insan figürünü çağrıştırmaktadır. Ayrıca İZN/07 BHD J8 Sg13 numaralı parça
üzerinde de hayvan gövdesini anımsatan çizgisel desenler bulunmaktadır.
Burada yeri gelmişken J8 plan karesinin Bizans Dönemine tarihlenen seramik
buluntular açısından zengin olduğu belirtilmelidir.
Beyaz hamurlu etütlük envanterli seramiklerden 3 tanesi mavi-beyaz
teknikle dekorlanmış parçalardır. İZN/07 BHD J8 Mb2 envanter numaralı kenar
ve gövde parçaları yeşil-lacivert renkte stilize yaprak motifleriyle bezelidir.
Kaliteli hamur yapısına sahip bu parçalar, geçen sezon buluntularından
İZN/06 BHD I8 Mb1 envanter numaralı buluntu ile benzer renk ve desen
özelliklerini gösterdiklerinden aynı kaba ait oldukları düşünülmektedir.
Şam işi olarak tanınan teknikte 2 buluntunun olduğu J8 plan karesinde
İZN/07 BHD J8 Ş1 numaralı gövde parçaları kaliteli hamur ve özenli desen
özellikleri ile dikkati çekmektedir.
Rodos işi olarak tanınan teknikte seçilmiş eser sayısı ise 7’dir. Bunlar
arasında İZN/07 BHD J8 R2 numaralı kulplu bir vazodan(?) çıktığı anlaşılan
bitkisel bezemelerle dekorlu dip parçası kaliteli bir örnektir. İZN/07 BHD
J8 R4 envanter numaralı buluntu Rodos işi olarak tanınan tekniğin pembe
zeminli grubuna ait kupa parçalarıdır. Beyaz ve mavi çiçek buketlerinin

367

alternatifli yerleştirilmesiyle dekorlanmış bu parça da bu sezonun ilgi çeken
bir diğer buluntusudur.
Envanterli eser: Bu plan kareye ait 2 adet buluntu, envanterli eser olarak
belirlenmiştir.
İZN/07 BHD J8 PT1 envanter numaralı pişmiş toprak kadın figürini, Roma
Dönemine ait olup başı hafif sağa kıvrık, saçları ortadan ikiye ayrılmış ve
arkaya doğru toplanmış biçimde taranmıştır. Arka kısmı içbükeydir. Boyun
kısmı düzgün bir zemine sahip olmadığından parçanın gövdeye doğru devam
etme olasılığı da vardır.
İZN/07 BHD J8 R3 envanter numaralı eser her biri, 31x31cm. ölçülerinde
üç ayrı karoluk, 19 parçanın birleşmesinden oluşan, bir panoya ait çinilerdir.
Eksik kısımlar alçı ile tamamlanmıştır. Şeffaf renksiz sır altına kobalt mavisi,
yeşil, firuze ve kabarık mercan kırmızısı ile renklendirilen desenlerin
konturları siyah renklidir. Lâle, rozet ve yaprak motiflerinden oluşan
bordürün altında orta kısımları basit birer rozetle dolgulanmış örgülü bir
çerçeve yer almış, bunun boşlukları rozet ve yapraklardan oluşan bitkisel
motiflerle zenginleştirilmiştir. Mevcut parçaların bir kısmında yanık izleri
görülmektedir. Toplam 19 parçanın birleşmesiyle oluşan bu panoya ait
olduğunu düşündüğümüz fragmanlara geçmiş kazı mevsimlerinde de
rastlanmıştır. Fakat daha önce de belirtildiği gibi söz konusu parçaların bir
araya getirilip birleştirilebilmesi konusunda müzenin imkânsızlıklarından
dolayı sorun yaşanmaktadır.
Restorasyon
2007 kazı sezonunda etütlük envanterli ve envanterli eser olarak
ayrılan parçaların ince temizlikleri, yapışabilir parçaların yapıştırılması ve
gerekli görülenlerin alçı tümlemeleri Restoratör Ok. Özlem Erol tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Cam-Taş Mozaik ve Madenî Buluntular
2007 kazı sezonunda seramik buluntuların yanı sıra ele geçirilen camtaş mozaik ve madenî buluntuların temizlik ve değerlendirmeleri Yrd. Doç.
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Dr. Nurcan Yazıcı tarafından yapılmıştır. Envanterli bir sikke dışında hepsi
etütlük nitelikteki bu buluntular, diğer malzemeyle birlikte, 2 küçük torba
hâlinde listeleriyle müzeye teslim edilmiştir.
SONUÇ
2007 yılında toplam 12.292.00 YTL Bakanlık ödeneği dışında, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı 3.000 YTL, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yürütücü Sekreterliği brüt 15.400.00 YTL işçi ödeneği ve fotoğraf
malzemesi desteği sağlamıştır.
Müze deposunun ve özellikle etütlük eser 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 için önceki
kamulaştırma taleplerimizle birlikte devam etmektedir.
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Çizim 1: İznik çini fırınları kazısı BHD kazı alanı 2007 yılı planı (Tanman-Sipahioğlu-ArlıParlak).
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Resim 1: İznik çini fırınları kazısı BHD alanı genel görünüş (kuzeybatıdan) (H. Adıgüzel).

Resim 2: İznik çini fırınları kazısı BHD alanı J 7 plan karesinin kazı sonundaki görünümü ve
çizimi (üstten) (H. Adıgüzel).
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Resim 3: İznik çini fırınları
kazısı BHD alanı J 8
plan karesinin kazı
sonundaki görünümü
ve çizimi (üstten) (H.
Adıgüzel).

Resim 4: İznik çini fırınları
kazısı BHD alanı I 9
plan karesinin kazı
sonundaki görünümü
ve çizimi (üstten) (H.
Adıgüzel).

Resim 5: İznik çini fırınları kazısı BHD alanı J 7-J 8-I 9 plan karelerinin kazı sonundaki genel
görünümü (batıdan) (H. Adıgüzel).
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Resim 6: İznik çini fırınları kazısı BHD alanının kuzeydoğusunda yer alan kamulaştırılmış
arsadaki kerpiç evin yıkım öncesi ve sonrası görünümleri (H. Adıgüzel).

Resim 7: İZN/07 BHD J8 PT10 envanter numaralı figürin (H. Adıgüzel).

373

Resim 8: İZN/07 BHD
J8 R3 envanter
numaralı
çini pano (H.
Adıgüzel).

Resim 9: İ Z N / 0 7
BHD I9 M2
envanter
numaralı
tabak
ve
çizimi
(H.
Adıgüzel).
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Resim 10: İZN/07 BHD I9 Sk1 envanter numaralı sikke (ön ve arka
yüz) (H. Adıgüzel).

Resim 11: İZN/07 BHD J8 ve I9 plan karelerinden Bizans Dönemine tarihlenen boyama tekniğiyle
dekorlanmış buluntular (H. Adıgüzel).

375

Resim 12: İZN/07 BHD I9 ve J8 plan kareleri ve Ke yüzey buluntularından Bizans Dönemine
tarihlenen sgraffito teknikli örnekler (H. Adıgüzel).

Resim 13: İZN/07 BHD I9 plan karesinden Osmanlı
Dönemine tarihlenen, Milet işi olarak tanınan
teknikle dekorlanmış buluntular (H. Adıgüzel).
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THE UPPER TIGRIS ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
PROJECT (UTARP):
A REPORT OF THE 2007 FIELD SEASON
AT KENAN TEPE1
Bradley J. PARKER*
Introduction
During the summer of 2007 members of the Upper Tigris Archaeological
Research Project (UTARP) conducted their eighth season of field work
at the site of Kenan Tepe in the Upper Tigris River region of southeastern
Turkey (Fig. 1 and 2)2. The 2007 season, which is our last season of excavation
(although three more study seasons are planned), took place between June
1st. and July 6th, 2007. Excavations concentrated on the Ubaid period remains
previously identified on the eastern slopes of Kenan Tepe’s high mound
(Parker, Creekmore and Dodd 2004; Parker and Dodd 2004; 2005; Parker et
al.2006). This research revealed a number of important Ubaid period contexts
including outdoor work areas belonging to our Ubaid Phase 1 in trench D8,
and an earlier phase of construction of our Ubaid Structure 3 in trench E2 (Fig.
2). We also found evidence for the latest phase of Ubaid period occupation
at Kenan Tepe (Ubaid Phase 4) in Trench D6. The highlight of the 2007 season
* Bradley J. PARKER, Associate Professor of Ancient Near Eastern History and Archaeology,
Department of History/Middle East Center, University of Utah. 380 S. 1400 E. Rm. 211.
Bradley.J.Parker@Utah.edu.
1 I would like to thank the Turkish Ministry of Culture and Tourism for granting us permission
to conduct this research. We would also like to thank Mehmet Arif Bilici and Nevin Soyukaya
of the Diyarbakır Museum for their support of the project. This report is dedicated to Necdet
İnal, the former director of the Diyarbakır Musuem, for his support and dedication to
UTARP during the first decade of its existence. I would like to give my deepest thanks to our
government representative Resul İbiş (aka: “the-best-rep-ever”). UTARP’s 2007 field season
was funded by a generous grant from the Curtiss T. and Mary G. Brennan Foundation to
whom we owe our deepest thanks.
2 During the 2007 field season the UTARP team consisted of Bradley Parker (University of
Utah), Lynn Dodd (University of Southern California), Catherine Painter (UC Berkeley), Jason
Kennedy (SUNY Binghamton), Mila Hover (University of Utah), Liz Clark (University of
Utah), M. Barış Uzel (Ege University), Jonathan Vidar (University of Southern California) and
Kristen Butler (University of Southern California).
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was, however, the discovery of a well preserved Ubaid period burnt house
(belonging to Kenan Tepe’s Ubaid Phase 2-3). This structure was characterized
by an impressive collapse layer and a large number of in situ artifacts and
ecofacts. In addition, Lynn Dodd concentrated on processing the ceramics
from second millennium contexts excavated in previous seasons while
Catherine Foster supervised the flotation of the remainder of our soil samples
and processed a significant amount of the ceramics previously excavated from
Late Chalcolithic contexts. What follows is a brief summary of this research.
Area D Trench 8
Trench D8 is a 6 by 10 meter excavation unit located on the eastern slopes
of Kenan Tepe’s high mound (Fig. 2). In previous seasons, excavations carried
out in trench D8 revealed two superimposed Ubaid period cell-plan structures
dating to ca. 4500 BCE (Parker 2007). Although the contexts around these
structures were excavated during our 2005 field season, for reasons that were
beyond our control, parts of the walls of the earliest cell-plan structure (Ubaid
Phase 2) remained in that trench at the beginning of the 2007 field season. The
goal of excavations in this trench was therefore, to remove the remains of this
structure (referred to in our previous reports as Ubaid Phase 2, Structure 1) to
reach any earlier remains that may lie buried underneath that structure.
After removing the remains of Ubaid Phase 2 Structure 1 and carefully
sampling the sub-structure contexts, we immediately came down on a number
of well-preserved outdoor work surfaces, the remains of a large oven or kiln
and several storage pits. These remains belong to our Ubaid Phase 1. The oven
or kiln, which measured about 1.5 meters in diameter, was constructed of mud
brick which had become vitrified through repeated high temperature firing.
This feature was obviously used repeatedly as the surrounding matrix was
heavily burnt and the oven had eventually collapsed in on itself. The outside
work surfaces adjacent to this oven/kiln were characterized by painted fine
and unpainted course Ubaid ceramics, animal bone and a large number of
ground stone implements. These remains are well paralleled by our 2005
excavations of contemporary outdoor work surfaces in the neighboring trench
D5.
In addition to the features and artifacts briefly described above, the major
importance of the 2007 excavations in trench D8 is that this research greatly
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increased our sample of material from this earliest phase of Ubaid occupation
at Kenan Tepe (Ubaid Phase 1). The combined data support the conclusion that
domestic structures dating to this earliest phase of occupation at Kenan Tepe
are either buried deep within the high mound or that they were constructed
of biodegradable materials. Further, these data show that in spite of the fact
that no architecture has yet been recovered from Ubaid Phase 1 contexts at
Kenan Tepe, features such as the storage pits, the oven/kiln discussed above,
or the hearths excavated previously in trench D5 (Parker et al. forthcoming),
suggest that even in this earliest documented phase, the region’s Ubaid period
inhabitants led a sedentary, or at least semi-sedentary, lifestyle. Although the
botanical and faunal remains from Ubaid Phase 1 contexts in trench D8 have
yet to be processed, the presence of large numbers of ground stone tools,
almost all of which belong to pestle/mortar kits, along with several storage
bins, two of which contained the pseudomorphic remains of grain, suggest
that Kenan Tepe’s earliest Ubaid inhabitants were at least partially dependent
on grain cultivation for subsistence.
During the 2007 field season a sample of the faunal material excavated
from Ubaid Phase 1 contexts in trench D5 during the 2005 field season was
analyzed. Although the sample size was small and the results have yet to
be correlated with data from trench D8, we can still draw some preliminary
conclusions3. The assemblage analyzed consists of 631 fragments, of which
392 (62%) were identifiable to class, genus or species. These data suggest that
the earliest inhabitants of Kenan Tepe relied primarily on domesticated sheep
and goat (37%), with a lesser emphasis on domesticated cattle (12%), pigs
(4%) and wild species including red deer, turtle and fish4.
Area D trenches 4 and 6
One of the main goals of the 2007 field season was to excavate two
existing 5 by 10 meter trenches down to the Ubaid period. This was a difficult
task since the two trenches in question lie up-hill from the units that have
previously produced Ubaid material and thus there was a significant amount
3 I would like to thank Jennifer Henecke and Arzu Demirergi who, under the guidance of
Kathryn Twiss, researched the Ubaid Phase 1 faunal remains from trench D5. A full accounting
of this research can be found in Parker et al. 2008.
4 The percentages give here were calculated after indeterminate bones were removed.
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of later material above the Ubaid levels. Two things helped us overcome
this difficulty. First, almost a meter of the overlaying contexts consisted of
multiple layers of the same second millennium pebble streets that we have
excavated in pervious seasons (Parker et al. 2003; Parker and Dodd 2003).
These streets were relatively easy to excavate. Second, it is now clear that
these second millennium contexts lie directly above the Ubaid contexts on
this part of the site. The stratigraphy was therefore straightforward. For these
reasons UTARP team members were able to move relatively quickly through
the second millennium remains without sacrificing the accuracy and attention
to detail that have become the trademark of the UTARP project.
Interestingly, the first Ubaid remains we discovered belonged to the very
end of Kenan Tepe’s Ubaid sequence (Kenan Tepe’s Ubaid Phase 4, [probably
terminal Ubaid or LC1]). These were characterized by the well-known “Coba
bowls,” two infant burials (Fig. 3), a number of disarticulated architectural
remains and three hearths. The infant burials appear to have been interred
in unfired clay vessels. These data confirm our earlier suggestion that a late
(Ubaid Phase 4) occupation existed at the site (Parker et al. 2008). Subsequently
we came down on a large collapse layer characterized by burnt mud bricks
interspersed with large amounts of ash and concentrations of charred grain
that must have originally filled baskets on the roof. The collapse preserved
the burnt walls of this house to almost 1.5 meters in height – high enough
that the remains of a window were preserved in one of the rooms (Fig. 4). The
collapse also contained fired architectural fragments and layers of burnt reeds
(Fig. 5) that will allow us to reconstruct quite accurately both the method of
house construction and the order of collapse. Buried in the upper layers of the
collapse were a number of what can only have been unfired clay vessels (tubs
and basins) that must have been part of the assemblage on the roof. Once
the collapse was removed we reached large assemblage of artifacts crushed
on the ground floors including a number of axes, loom weights, bone awls,
stoppers, sealings, whole pots, miniature vessels and andirons.
In the last 10 days of the excavation we removed the baulk separating the
up-hill trenches (D4 and D6) from the down-hill trenches (D5 and D8). Not
only did this broaden our exposure but once we removed the baulk it became
clear that one of the walls of the burnt house connected this structure with the
cell structures we excavated in D8 and D5 in pervious seasons. We can thus
conclude that the remains excavated in all four of these trenches represent a
single architectural unit stretching across a 12 by 20 meter area.
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Area E Trench 2
Trench E2 is a 7 by 7 meter excavation unit located on the southeastern
slopes of Kenan Tepe’s high mound. In previous seasons this trench produced
part of an Ubaid period cell-plan structure referred to in our previous reports
as Ubaid Structure 3 (Parker et al. 2008 forthcoming). These remains belong
either to Ubaid Phase 2/3 or Ubaid Phase 4.5 Excavation in trench E2 during
the 2007 field season revealed that Ubaid Structure 3 was reconstructed three
times. Associated with these earlier construction phases were a number of
well preserved surfaces that yielded excellent samples of obsidian lithics,
Ubaid fine ware ceramics and animal bones. Although following the same
plan, the walls of the two earlier phases of construction consisted of only
one or two rows of mud bricks (in the final phase the exterior wall of Ubaid
Structure 3 consisted of four rows of bricks). A number of well preserved
surfaces were discovered abutting these earlier constructions. In addition, a
foundation burial was discovered directly between the second and the third
phase of construction.
Excavations in trench E2 were significant for several reasons. First,
excavation in this trench substantially increased our sample sizes of various
artifact categories and will now allow for a comparison of multiple overlaying
surfaces. Second, this research showed that Ubaid Structure 3 was created over
what was probably a number of generations. And finally, the presence of a
third human burial within Ubaid architectural units (two similar burials were
discovered during the 2005 field season [Parker et al. 2008]) suggests a pattern
of ritual inhumation during the Ubaid period.
Conclusion
UTARP’s 2007 excavations at Kenan Tepe were a great success. We would
like to thank the Turkish Ministry of Culture and Tourism for granting us
permission to conduct this research and the Curtiss T. and Mary G. Brennan
Foundation for their generous funding. We hope to see this material published
in the very near future.
5 Because of the proximity of carbon dates from the various phases of the Ubaid period at
Kenan Tepe and because there is no direct stratigraphic connection between trench E2 and our
excavations in Area D, we are not yet sure where Ubaid Structure 3 belongs in Ubaid sequence
at Kenan Tepe. Ceramic and architectural parallels suggest it should fit either in our Ubaid
Phase 2/3 or Ubaid Phase 4.
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Fig. 1: Map showing the location of Kenan Tepe.
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Fig. 2: Topographic map of Kenan Tepe showing the locations of areas and trenches.
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Fig. 3: Ubaid infant burial.

Fig. 4: View of Ubaid burnt house.
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Fig. 5: Architectural fragment from roof of Ubaid burnt house.
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2007 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
2007 yılı kazı çalışmaları, Phokaia antik kentinde 02.07.2007 tarihinde
başladı ve altı ay boyunca süren çalışmalar 31.12.2007 günü sona erdi1. Bu
çalışmalar Athena Tapınağı’nda gerçekleştirildi2.
ATHENA TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI
Phokaia Athena Tapınağı, İon dünyasının en eski tapınaklarından biridir.
Bu İon tapınağı, tapınak mimarlık düzenine ve kronolojisine yeni boyutlar ve
kavramlar getirecek niteliktedir. 1952-1970 yıllarında aralıklarla yapılan Ord.
Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığındaki çalışmalardan sonra 1998 yılında
yeniden ele alınan çalışmalar3, tapınağın bir bölümünün yeniden ayağa
kaldırılmasını hedefliyor.
02.07.2007 tarihinde başlayan 2007 yılı kazıları, temizlik çalışmalarıyla
başladı. İlk bir hafta boyunca tüm antik kentte daha önceki yıllarda çalışılan
alanlar temizlendi. Athena Tapınağı kazı alanındaki çalışmalara ise 11.07.2007
günü başlandı ve bu çalışmalar yıl sonuna kadar aralıksız sürdü. 2007 yılı kazı
çalışmaları, Athena Tapınağı batı açmaları içerisinde gerçekleştirildi. Foça
* Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornovaİzmir/TÜRKİYE.
1 Bursa Müzesi’nden Yasemin Perska, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Kazı ödenekleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça
Belediyesi de çalışmalara katkı sağladı. Bu çalışmalara yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara
teşekkürü borç bilirim.
2 Kazı çalışmalarına Yrd. Doç. Aynur Civelek, Öğr.Gör. Sabri Arıcı, M.A. Murat Fırat, M.A. İclal
Erdil, M.A. Esin Aksoy, M.A. Gamze (Özbütev) Öçkoymaz, Onur Özsoy, İbrahim Günerhanal,
Ertan Aksoy, Haldun Toksöz, Kenan Doğan, İlknur Kurul, M.A. Emre Okan arkeolog
olarak katıldı. Seramik restorasyonu çalışmaları, Lale Koydemir tarafından yapıldı. Athena
Tapınağı’na ilişkin mimarlık elemanlarının birleştirilmeleri ile tamamlanmaları ise, heykeltıraş
Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren tarafından gerçekleştirildi. Kazı çalışmaları
İzmir Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile
Mersin Üniversitesi Edebiyat Fakülteleri’nin arkeoloji bölümlerinden çok sayıda öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca mimarlıkla ilgili çalışmalar ve çizimler, Trakya Üniversitesi
Mimarlık Bölümü’nün son sınıf öğrencileri tarafından yürütüldü.
3 Ö.Özyiğit, “ 1998 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı ( Bundan sonra:
KST ) 2, Ankara 2000, 33-46, Çizim: 1-2, Resim: 1-13.
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Cemil Midilli Lisesi’nde eğitimin aktif olması nedeniyle kazılar kutsal alanın
batısında yürütülüyor. 2007 yılı kazı çalışmaları da 2006 yılı çalışmalarının
devamı niteliğinde olup 2006 yılında kazılan alanların komşu plan karelerinde
çalışıldı. Tüm bu açmalar, tapınağın Arkaik Dönem podium duvarının
batısında, bu podium duvarı ile Roma Döneminden Osmanlı Dönemi içine
kadar sürekli kullanılan sur duvarı arasında yer alan üçgen biçimindeki
alanda yer alır. 2007 yılında “ Athena Tapınağı Batı Açmaları ” nın F9-11, G911, H9-10 plan karelerinde çalışıldı.
2007 yılı katman kazıları, tapınağın geçirdiği dönemleri göstermesi
açısından büyük önem gösterir. Arkaik ve Roma Dönemi Athena tapınaklarının
yıkılış zamanlarının saptanması da yine bu katmanlar sayesindedir. Yapılan
kazılarda Osmanlı Dönemine ait iki ayrı yapı katıyla birlikte, Bizans
Dönemine de ait yine üç farklı yapı katı saptandı. Ayrıca Bizans yapı katlarının
arasında, iki ayrı katmandan oluşan Bizans nekropolisinin varlığı da ortaya
çıkarıldı. Bizans yapı katlarının altında ise Geç Roma Dönemine ait seramik
atölyeleriyle ilgili katmanın var olduğu görüldü. Bunun da altında Arkaik
Dönem tapınağının tahrip katmanı ortaya çıkarıldı. Kazılarak daha derinlere
inilmedi. Bu tahrip katmanının altında daha da eskiye giden katmanların
varlığı da seramik buluntularına göre kazılmamasına karşın anlaşıldı. 2007
yılı kazı çalışmalarına 2006 yılı çalışmalarının bırakıldığı yerden başlayarak
devam edildi. 2006 yılının kazı çalışmalarının sonunda G9-10, H9-10 plan
karelerindeki çalışmalarda Geç Roma Dönemine ilişkin seramik fırını ortaya
çıkarılmış, Bizans Dönemi kuyusunun üst taşlarına ulaşılmış, öte yandan
2007 yılı kazıları sırasında bulunan Bizans Dönemi 3.yapı katının 3,93m.
seviyesindeki kireç tabanı ve bunun üzerindeki Roma tapınağına ait işlenmesi
yarıda kalmış mermer tambur parçası ortaya çıkarılmıştı (Resim: 1). Üst
seviyeden başlayarak alta doğru yapı katmanlarını inceleyelim:

GEÇ OSMANLI DÖNEMİ YAPI KATI (19. Yüzyıl) (Çizim: 1; Resim: 2)
Söz konusu Geç Osmanlı Dönemi yapı katına ilişkin mimarlık kalıntılarına
bu açmalarda rastlanmadı. Karışık olarak ele geçirilen taşlar değişik zamanlarda
geç dönemlerde yapılan uygulamalarda yerlerinden söküldüğünden, Geç
Osmanlı Dönemi yapı katının mimarlık örneklerinin korunmadığı anlaşıldı;
ancak bu dönem yapı katı, 1998-1999 yıllarında A7-9, B7-12, C7-11, D7-10
açmalarında ortaya çıkarılmıştı. Bunun ötesinde 2004 yılı çalışmaları sırasında
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H, K-5,6,7 No.lu plan karelerde de Geç Osmanlı Dönemine ilişkin mimarlık
örnekleri korunmuş olarak ele geçirilmişti. 19.yüzyılın ikinci yarısında
Foça’da oluşan büyük deprem birçok yapıyı yıkmış olmalıydı; bu nedenle
yapıların büyük bir bölümü yeniden yapılmış olmalıdır. Bunun için yapılar
genellikle 19. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir. Çalışılan açmalarda üst toprak
seviyesi, denizden 5.63 m. den başlar. Bir alttaki Osmanlı tabakası ise 5.22’den
itibaren görülür; bu nedenle üstteki Geç Osmanlı Dönemi yapı katı fazla kalın
değildir (Resim: 6). 40 cm. lik bir katman kalınlığı, Geç Osmanlı Dönemi yapı
katının korunmadığını gösterir. Yapılan kazılarda bu katmana ilişkin birtakım
tahrip çukurlarında örneğin H9 açmasında 5.40-4.70 m. seviyeleri arasında
ele geçen alaturka tipi kiremit kalıntıları, bu Geç Osmanlı Dönemi yapı katına
ait olmalıdır.
ERKEN OSMANLI DÖNEMİ YAPI KATI (16. Yüzyıl Başı – 19. Yüzyıl)
(Çizim: 1; Resim: 3-5)
2007 yılı kazıları sırasında Erken Osmanlı Dönemi katmanına ait yapı
katında, mimarlık örneklerine F10 ve F11 plan karelerinde rastlandı ve bu
yapının bir bölümünün F11 plan karesinin kazılmayan bölümünün içerisinde
de devam ettiği görüldü. Söz konusu yapının batısındaki, Arkaik Dönemden
Osmanlı Dönemi sonlarına kadar kullanılan sur duvarına paralel biçimde
yer aldığı anlaşıldı (Resim: 3). Duvarlarının da sur duvarına dik ve paralel
olduğu saptandı. Bu katmana ait duvar temelleri tek sıra taş olarak ele
geçirildi. Duvarların temel genişlikleri 62-67 cm. arasında değişir. Ele geçirilen
duvarların korunan uzunlukları ise, 1.30 ile 2.50 m. olarak ölçüldü. Toprak
harçla tutturulan taşların boyutları oldukça farklıdır. Taşların arasında büyük
boyutluların yanı sıra küçük boyutlu taşların da olduğu gözlendi. Sur duvarına
dik olan duvarın üst taşlarının seviyeleri 4.67-4.75 m. olarak saptandı; ancak
sur duvarına paralel olan ve açma kesitine giren duvarın daha iyi durumda
olduğu, 5.22 m. seviyesine kadar korunduğu görüldü.
Bu yapı katına ait taban seviyesinin denizden 4.90 m. olduğu anlaşıldı.
Ele geçirilen duvarların kuzeyinde, G10 ve H10 plan karelerinde de taban
seviyesinin 4.90 m. olduğu saptandı.
F10 açmasında 5.50-4.30 m. seviyesinde ele geçirilen bir tuğla parçası bu
yapı katına ait ise bu yapı katındaki tuğla boyutlarını göstermesi açısından
önemlidir. Bu tuğlanın kalınlığı 5 cm. genişliği 14.5 cm. dir. Ele geçirilen
mevcut uzunluğu ise 15.5 cm. dir.
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Yapı Katının Tarihlenmesi
Geç Osmanlı yapı katına ait G10 plan karesindeki 4.90 m. ölçüsündeki
taban seviyesinin hemen üzerinde denizden 5.00 m. seviyesinde bulunan 3
ayrı kap aynı tarihten olmalı ve yapının sonunu tarihlemelidir. Bu üç kap,
yapının bitim tarihini göstermesi yönünden önemlidirler. Sağlam olarak
ele geçirilen bu üç kaptan Ph. 2007/17 No.lu kâse, iç yüzeyi yeşil parlak
renkte sırla kaplı, dışı ise sırsız olarak boyalıdır. Ph.2007/21 No.lu iki tarafı
açık olan bir huni veya ocak malzemesi olarak kullanılan tek kulplu pişmiş
toprak nesne ile Ph.2007/22 numaralı tek kulplu testi de Erken Osmanlı
Dönemi yapı katının sonunu göstermesi bakımından önem taşırlar. Bunun
ötesinde F10 plan karesinde bir tahrip çukurunda 4.31 m. seviyesinde ele
geçirilen Osmanlı Dönemine ait, iki adet tek kulplu ibriğin (Ph. 2007/13 ve
Ph. 2007/14) tarihinin de yine bunlardan çok farklı olmaması gerekir (Resim:
4). Tek kulplu bu iki ibrik, birlikte ele geçirildi. 19. yüzyıla ait olan tüm bu
kaplar Erken Osmanlı yapı katının sonunu göstermesi yönünden önemli
malzemelerdir.
Erken Osmanlı Dönemi Yapı Katının Kuruluşunun Belirlenmesi
Erken Osmanlı Dönemi yapı katı, üstten 3.yapı katı olan Bizans Dönemi
3.yapı katının üzerinde bulunur. Erken Osmanlı Dönemi yapı katı bu yapı
katının bitiminden sonraya tarihlenir. Bizans Dönemi 3.yapı katının sonu
ise G10 plan karesinde 4.85-4.75 m. seviyesinde ele geçirilen bir kâseyle (Ph.
2007/15) tarihlenir (Resim: 5). Konik kaideye sahip ve içi dışı sarı sırlı olan
içe dönük ağızlı bu kâse, Erken Osmanlı Döneminden olmalıdır ve bu kâse
Erken Osmanlı Dönemi yapı katının altında çıktığı için ondan daha erken
bir zamana aittir; ama Bizans Dönemi 3.yapı katının ise sonunu belirler; bu
nedenle Erken Osmanlı yapı katının kuruluş tarihinin de 15.yüzyılın sonları
veya 16.yüzyılın başları olduğunu sanıyoruz.
BİZANS DÖNEMİ 3.YAPI KATI (11. Yüzyılın İkinci Yarısı - 16. Yüzyıl Başı)
(Çizim: 1; Resim: 6-9)
2007 yılı kazıları sırasında Bizans Dönemi 3.yapı katmanına F9, F10, G10
ve G11 plan karelerinde rastlandı (Çizim: 1; Resim: 6). Sivil mimarî örneğine
ait olabilecek duvarlar, üstteki katmanlara göre daha iyi bir konumda ele
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geçirildi. Bu katmana ilişkin en iyi korunmuş duvar F10, G10 ve G11 plan
karelerinde ortaya çıkarılmış olup sur duvarına dikey bir durumda uzanır
ve ona birleşir. 8.53 m. uzunluğunda saptanan bu duvar, oldukça iyi bir
konumda gün ışığına çıkarıldı. Yine buna dik uzanan başka bir duvar da F9
plan karesinde bulundu; ancak doğuda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan
bu duvar parçasının 2.30 m. uzunluğunda korunduğu görüldü. Duvarların
genişlikleri 0.90 ile 1.00 m. arasında değişiyor.

Duvarların Örgü Tekniği
Genellikle yuvarlak ve çok köşeli düzgün bir biçim oluşturmayan taşların
toprak harçla örülmesiyle oluşturulan duvarların iki üç sırası korunmuş
durumdadır (Resim: 7). Doğu bölümdeki duvar parçasının yüksekliğinin
ise daha iyi durumda olduğunu ve 72 cm. lik bölümünün ele geçirildiğini
görüyoruz. Duvarların üst seviyeleri denizden 4.51 ile 4.94 m. arasında
değişiyor. G11 plan karesinin ortasında sur duvarına bitişik olarak ortaya
çıkarılan bir taban platformuna ilişkin taşların 4.04 m. yüksekliğinde
korunduğu görülür. Bu bölüm sur duvarının içerisine giriyor ve sur kulesiyle
ilişkili olmalıdır; bu nedenle sur duvarının bu seviyedeki bölümünün bu yapı
katıyla çağdaş olması gerekir. Sur duvarının içerisine giren bu bölüm belki
bir seki, belki de bir kapı olarak düşünülmüş olabilir ve açmanın kazılmayan
kesiti içerisine girer. Gerek bu bölüm, gerekse bu yapı katına ait duvarın
sur duvarına dikey olarak birleşmesi, yukarıda söylediğimiz gibi surun
bu bölümünün bu yapı katının tarihine kadar var olduğunu bize gösterir.
Sur duvarı içerisine giren ve ona bitişik olan dikdörtgen platform ile sur
duvarıyla dikey olarak birleşen duvar arasında, sur duvarına bitişik olan bir
kuyunun varlığı saptandı (Resim: 2); ancak kazılması 2008 yılına bırakıldı.
Kuyunun, alttaki diğer katmanları (Bizans nekropolisini ve Bizans Dönemi
2.yapı katı) tahrip etmesi nedeniyle bu yapı katına ait olduğu saptandı. Öte
yandan tam üzerinde ele geçirilen kuyu bileziği de (Kat.No.2007/2) bu görüşü
destekler niteliktedir. Kuyu bileziği tüf taşından olup yüksekliği 0.62 m.dir.
Aşağıdan yukarıya doğru daralır. Üst çapı 0.55 m. alt çapı ise 0.65 m. dir. Yani
aşağıdan yukarıya doğru 10 cm. bir daralma görülür. Kalınlığı da yaklaşık
10 cm. kadardır. Böylelikle bu kuyu bileziğinin tarihi de bu yapı katıyla aynı
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zamandandır. Yine bu kuyu bileziğinin bulunduğu alanda bir takım plaka
taşlar da ele geçirildi. Döşemeye ait olan bu plâka taşların seviyesi 4.41 m.
olarak ölçüldü. Buna göre bu yapı katının güney bölümdeki taban seviyesinin
4.41 m. olduğu anlaşıldı. Bu katmanın doğu-batı doğrultusunda uzanan ve sur
duvarıyla dik olarak birleşen duvarının ortalarında bir merdiven basamağı
ortaya çıkarıldı (Resim: 7). 49 cm. genişliğinde ve kuzey yönüne dönük olan
bu basamağın derinliği 21 cm. yüksekliği de 34 cm. dir. Alttaki basamak ise 2
taştan oluşur ve uzunluğu da 1 m. dir. Derinliği 30 cm. olan bu alt basamağın
yüksekliği 36 cm. dir. Fakat bu basamak, merdiveni oluşturan temel taşıdır.
Yani zamanında toprakla örtülüydü. Merdiven yapının dışına değil, yapının
başka bir iç mekânına açılıyor. Yapının giriş basamağı ile geçilen kuzeydeki
mekânının taban seviyesi de 4.40 veya 4.30 m. seviyesinde olmalıydı; çünkü
uzun duvarın kuzeyine yakın bir bölümde ele geçirilen Arkaik Dönem
tapınağına ilişkin üst tambur (Kat.No.2007/5) bu tarihte yerinde bırakılmış
ve üstü örtülerek taban onun üzerine oluşturulmuş (Resim: 7). Tamburun
üst seviyesi 4.26 m. olduğuna göre taban seviyesi de yukarıda söylediğimiz
üzere 4.40-4.30 m. seviyelerinde olmalıydı. Yapının daha da kuzeyinde
H10 ve H9 plan karelerinde 2006 yılında ortaya çıkarılan ve Roma Dönemi
tapınağının batı alınlığına ilişkin mermer alınlığın üzerini örten kireç taban,
bu yapı katına ait olmalıdır ve bu yapının olasılıkla başka bir mekânında
veya kuzey dışında yer alıyordu. 3.93 m. seviyesinde olan bu tabanın Roma
Dönemi tapınağına ilişkin mermer mimarî bloğun üstüne gelmesi nedeniyle
Roma tapınağının yıkılma tarihinin, bu yapı katından önce olduğu kolaylıkla
anlaşılır. 2006 yılı kazılarında ortaya çıkarılan 12 ton ağırlığındaki bu büyük
mermer mimarî blok, ağırlığı nedeniyle bu yapı katı sırasında kaldırılamadı
ve yerinde bırakıldı; ancak mermer bloğun üzerinde H9 plan karesinde, kireç
tabanlı mekânın tabanının oluşturulduğu anlaşıldı.
Bizans Dönemi 3.yapı katı, Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın yıkılış
tarihine göre daha sonradır. Yukarıda değindiğimiz üzere bu yapı katına ait
olan kireç taban ile taş döşeme bir tabanın Athena Tapınağı’nın batı alınlığına
ilişkin büyük sima bloğunun üstüne gelmesi, Roma Dönemi Athena
Tapınağı’nın yıkılış tarihinin Bizans Dönemi 3.yapı katından daha önce
olduğunu ve bu mimarî yapı katının onun üzerine yapılmış olduğunu gösterir.
Öte yandan bu yapı katına ait olan en uzun duvarın (bu duvar F10, G10, ve
G11 açmalarında keşfedilmişti) altında ise ilginç bir durumla karşılaşıldı.
Bu mimarî yapı katının uzun duvarının doğu ucunda, 3 m.lik bölümün
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altında 6 adet büyük mermer blok saptandı (Kat.No.2007/6-11) (Resim: 8).
3.99 m. seviyesindeki toprak üzerine oturan bu altı mermer bloğun duvar
içerisinde kalan üst seviyeleri 4.21-4.50 m. arasında değişiyor. Bunlardan
Kat.No.2007/6,7 ve 11 numaralı olanların birleştiği görüldü. Roma Dönemi
Athena Tapınağı’nın sütun başlıklarının üzerindeki üst yapı elemanları
olan bu mimarî blokların bu yapı katının altında kalması nedeniyle, Roma
Dönemi Athena Tapınağı’nın yıkılmasının bu katmandan önce oluştuğu
net olarak anlaşıldı. Bu blokların oturduğu toprak seviyesi ise 3.99 m. idi.
Buna göre tapınağın yıkıldığı zamanda buradaki toprak seviyesi de 3.99 m.
idi. Tapınağa ait bu çok büyük olmayan mermer blokların günümüze kadar
gelmesi, bu duvarın altında korunmuş olmalarından kaynaklanıyor. Ayrıca
bu blokların altında Bizans Dönemine ait mezarların bulunması da tapınağın
yıkılışının Bizans Dönemi nekropolisinden sonra olduğunu net olarak ortaya
çıkartır; ancak alanda G9, G10, ve H10 plan karelerinde mermer blokların
bulunmayışı bu mimarî yapı katının yapılışı sırasında alanın temizlendiği
anlamına geliyor.
Bizans Dönemi 3.Yapı Katının Sona Erişi
Bu yapı katının tabanı olan 4.41 m. seviyesi üzerinde Bizans seramiklerinin
yanı sıra Erken Osmanlı Dönemi seramikleri de bulundu. Bu seramikler ve bu
yapı katı, yine Erken Osmanlı Dönemi yapı katının altında kalıyor; bu nedenle
Bizans Dönemi 3.yapı katının Erken Osmanlı Dönemine kadar sürdüğü ve
bu dönemde terk edildiği ve yıkıldığı anlaşılıyor. G11 plan karesinde, kuyu
bileziğinin yakınında ele geçirilen konik kaideli tam bir içe dönük ağızlı kase
Erken Osmanlı Dönemine ait olmalıdır (Ph.2007/15) (Resim: 5). Öte yandan
yine camdan bir parfüm şişesi de G11 plan karesinde taban üzerinde ele
geçirilmiş (Ph.2007/16) olup her ikisi de Erken Osmanlı Dönemindendir ve
bu yapı katının sonunu belirlemesi açısından önemlidir.
Bizans Dönemi 3.Yapı Katının Kuruluş Zamanı
Bu yapı katı, Bizans Dönemi nekropolisinin üzerinde olması ve ayrıca
onun üzerinde de Roma Dönemi mermer Athena Tapınağı’nın yıkılış
evresinin bulunması gibi nedenlerle onlardan sonraya tarihlenmelidir.
Aşağıda göreceğimiz üzere Bizans nekropolisi 10.yüzyılın ikinci yarısı ile
11.yüzyılın ilk yarısına tarihlenir. Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın yıkılışı
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ise 1040 yılındaki 7 şiddetindeki bir depremle olması gerekir; bu nedenle
Bizans Dönemi 3.yapı katının 1040’tan sonra,11.yüzyılın ikinci yarısında veya
sonlarında inşa edildiğini sanıyoruz.
Öte yandan alanda 2007 yılında gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen
Bizans kiremitlerini iki ayrı gruba ayırıyoruz:
I.Grup, erken grup olup 9. yüzyılın 2.yarısından 10. yüzyılın sonuna kadar
tarihlenen kiremit grubuna girer ve alttaki Bizans Dönemi 2.yapı katına ait
olmalıdır (Resim: 9).
Diğeri ise 12. ve 13.yüzyıllarda görülen çatı kiremidi tipidir ve bu çatı
kiremidi Bizans Dönemi 3.yapı katına aittir. Tam boyutu ele geçirilememesine
karşın bu tip kiremidin boyutları elimizde başka kaynaklardan mevcuttur.
Uzunluğu 69 ile 73 cm., üst genişliği 43 ile 46 cm., alt genişliği ise 41-42 cm.
arasındadır. Çerçeveler yok olmuş; ancak çerçeve yerine çizgilerle belirtilen
süsleme motifleri oluşturulmuş. Ancak kiremidin konkav yapısı, çerçeve
olmamasına karşın suların ortada konsantre edilmesini sağlar. 12.yüzyılın
tipik çatı kiremitlerine sahip olan bu yapı katının 1040 yılı depreminden sonra
11. yüzyılın sonlarına doğru oluşturulduğunu sanıyoruz.

DEPREM TABAKASI (İ.S. 1040 Yılı)
Mermerden Yapılan Roma Dönemi Athena Tapınağı Ne Zaman Yıkıldı?
Bilindiği üzere böyle büyük yapıların insan gücüyle yıkılmasına pek
rastlamıyoruz. Anadolu’da ve başka birçok yerde bütün büyük yapılar
genellikle doğanın gücüyle, yani depremle yıkılmışlardır. Athena Tapınağı’nın
Arkaik ve Roma dönemleri de depremle sonuçlanmış. Buradaki kazı sonuçları
bize bunu gösteriyor. Ayrıca buradaki kazıların Antik Çağdaki depremlerle
de örtüşmesi açısından önemi büyüktür. Yukarıda sözü edildiği üzere Bizans
Dönemi 3. yapı katı duvarının altında Athena Tapınağı’nın Roma Dönemine
ilişkin mermer blokların bulunması, tapınağın bu yapı katının kuruluşundan
önce yıkıldığını gösterir. G9 ve F10 plan karelerinde, Bizans Dönemi 3.
yapı katına ait doğu-batı doğrultulu duvarın altında, Roma Dönemi Athena
Tapınağı’nın üst yapısına ait mermer blokları ele geçirildi (Resim: 8).
Depremle yıkılan Roma Tapınağı’nın 2007/6-13 envanter numaralı bu mermer
parçalarının alt kodu 3.99 m. dir. 1040 yılındaki bir depremle yıkılan Roma
Athena Tapınağı’na ait tüm bu mermer parçaların alt kodlarının aynı seviyede
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oluşları, tapınağa ilişkin mermer mimarlık bloklarının tapınağın depremle
yıkılışı sırasında aynı zamanda toprak tabana düştüklerini gösterir.
Yine H9 açmasındaki 2006 yılı kazı çalışmaları sırasında tapınağın batı
alınlığına ait 12 tonluk sima ve geison parçasının in situ bulunuşu ve bunun
üzerinde de Bizans Dönemi 3.yapı katının tabanının oluşu, tapınağın yıkımının
Bizans Dönemi 3.yapı katından önceye tarihlenmesi gerektiğini gösterir. Öte
yandan mermer blokların altında Bizans nekropolisinin iki katman biçiminde
bulunuşu ve bu üst katman nekropolisin Bizans Dönemi 2. yapı katının
içine yerleşmiş olması da yine Roma Dönemi tapınağının yıkılışının Bizans
Dönemi 2. yapı katından ve Bizans nekropolisinden sonra olduğunu ortaya
koyar. Buna göre mermerden yapılmış Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın
Bizans nekropolisinin üzerine yıkılmış olduğu son derece açıktır; bu nedenle
tapınağın yıkılışı, Bizans nekropolisinden sonra ve Bizans Dönemi 3. yapı
katından önceye tarihlenmelidir. Bizans nekropolisinin üst katmanı, gerek
amphora mezar (Mezar 26), gerekse diğer bulgularla 10. yüzyılın ikinci
yarısı ile 11. yüzyılın ilk yarısına tarihlenir. Tapınağın yıkılışı da bunlardan
sonra olmalıdır. Deprem kayıtlarına baktığımızda İzmir’in kuzeyinde Foça
yakınlarında 1040 yılında 38,41 kuzey enleminde ve 27,2 doğu boylamında
7 şiddetinde büyük bir depremin varlığını görüyoruz. Bu depremin varlığı
bizim buradaki kazılarımızın sonuçlarıyla örtüşüyor. 7 şiddetindeki bu
deprem, Athena Tapınağı’nın mermerden yapılmış olan Roma evresini
tamamen ortadan kaldırmış olmalıdır.
1040 yılı depremi, Foça tarihi için terminus ante quem ve terminus post
quem’i göstermesi açısından önemlidir. Bu doğa olayı, aynı zamanda Foça’nın
tarihine ve çatı kiremitlerinin kronolojisine de büyük katkıda bulunur.
BİZANS DÖNEMİ 2.YAPI KATI (9. Yüzyılın Ortaları - 10. Yüzyılın Ortaları)
(Çizim: 1; Resim: 10)
Bizans Dönemine ait 2. yapı katı, 3. yapı katının altında bulunur; bu nedenle
ondan daha erken tarihtendir. Bu yapı katının izlerine F9-11, G9-11, H9-10
plan karelerinde rastlandı Çizim: 1); ancak bu yapı katına ilişkin duvarlar
da Bizans Dönemi 3. yapı katına ait duvarlar kadar ele geçirildi. Korunan
duvar kalıntıları F10-11, G10-11 plan karelerinde görülür. En uzun duvar
doğu-batı doğrultusunda, sur duvarına yaklaşık dik olarak giden ve 7.80 m.
uzunluğunda korunmuş olan duvardır (Resim: 10). Bu duvarın ekseni, Bizans

395

Dönemi 3. yapı katının duvarı gibi tam dik değildir. Bu duvarın güneyinde
ona dik olarak gelen ve kesitin içerisine giren, uzunluğu 1.80 m. olarak ölçülen
duvarın ise yapıyı iki ayrı mekâna ayırdığı görülür. Her iki mekânın da
zamanında taş döşemeyle kaplı olduğu anlaşılıyor. F10 plan karesinde doğu
bölümde kalan mekânın taş döşemesi 3.93 m., batıda kalan taş döşeme ise
daha yüksek olup 4.16 m. seviyesindedir; ancak büyük duvarın güneyindeki
taş döşemesi daha farklıdır. Yapının uzun duvarının kuzeyindeki bölüm
belki de avluydu. Buradaki kuyu da bu avluya ait olmalıydı. Roma Dönemi
Athena Tapınağı’nın yıkıldığı zaman blokların düştüğü seviye de 3.99 m. dir.
Belki de avluda Bizans mezarlarından bazı bölümlerin toprak seviyesi 3.99 m.
olmalıdır. Duvarların genişliği 60-70 cm. dir. Yüksekliği ise 50 cm. korunmuş
durumdadır. Duvarlar iki taş sırası yüksekliğinde ele geçirildi.
F10 plan karesinde 3.99 m. taban seviyesinde bir tuğla parçası bulundu.
Genişliği 10 cm. kalınlığı 4.7 cm. olan bu tuğlanın mevcut uzunluğu ise 14
cm. dir. Kısmen bu yapı katının zamanına ilişkin tuğla boyutunu vermesi
açısından bu buluntu önemli sayılabilir.
Duvarların Örgü Tekniği
Duvarların örgüsünde yer yer kesme taşlar kullanılmış; ama genellikle
yuvarlak ve kaba olan taşların toprak harçla birleştirilmiş olduğu
gözlenmektedir. Taşların aralarında yer yer pişmiş toprak çatı kiremidi ve
tuğla parçalarının da kullanıldığı görülür. Bu örgü tekniği Bizans Döneminde
karşımıza çıkar. Uzun duvarın batıda sur duvarının önünde tahribata
uğradığı ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda bu çukurun üst katmana ait
bir sarnıç olduğu anlaşıldı. Bizans Dönemi 3. yapı katına ait olan kuyunun
Bizans Dönemi 2. yapı katının duvarını ve aynı zamanda nekropolisi tahrip
etmiş olduğu saptandı. Kuyunun dıştan dışa çapı 2.10 m. olarak ölçüldü.
Yukarıda söz ettiğimiz üzere büyük duvarın kuzeyindeki geniş alanda
bu yapı katına ait duvar ele geçirilmedi; ancak burası bu yapı katının bir
avlusu olabilirdi; çünkü G9 plan karesinde ele geçen kuyu, bu yapı katına
ait olmalıdır. Bu Bizans kuyusunun en üst taşının seviyesi ise 4.11 m. olarak
ölçüldü. Avlunun toprak taban seviyesi ise 3.99 m. veya biraz daha yukarıda
olmalıydı. Bu tabanın altında daha sonraki zamana ait, kazılarak yapıldığı
anlaşılan Bizans Dönemi nekropolise ilişkin mezarlar ortaya çıkarıldı. Ayrıca
F10, G10 plan karelerinin sınırında büyük duvarın 1.40 m. kuzeyinde bulunan
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tüf taşından Arkaik Dönem tamburu ise, belki de bu yapı katmanı zamanında
buraya getirilmiş ve bir amaçla kullanılmış olmalıydı; çünkü bu tamburun
tabanı 3.63 m. seviyesine kadar gidiyor. Yani avlunun tabanı açılmış ve bu
oraya konmuş olmalıydı.

Bizans Dönemi 2.Yapı Katına Ait Kuyu
2006 yılı kazıları sırasında ilk kez izlerine G9 plan karesinde rastlanan
bu kuyu 2007 kazıları sırasında ortaya çıkarıldı ve tamamen kazıldı (Çizim:
1). İçerisinde Bizans Dönemine ait türdeş nitelikte tümlenebilir birçok kap
da ele geçirildi. G9 plan karesinde yer alan bu kuyu, batısında bulunan sur
duvarına 3.96 m. uzaklıktadır. Kuyu, H9 ve G9 açmalarında yer alan Geç
Roma Dönemine ilişkin terra sigillata fırınına bitişik bulunur. Kuyu fırından
daha geç olup fırının batı duvarını tahrip etmiş durumdadır. Yani kuyunun
yapılışı sırasında batı duvarı yok edilen fırının işlevini yitirdiği gözlenir.
Bizans Dönemi 2. yapı katına ait olan bu kuyu, bu alanın nekropolis olarak
kullanılmaya başladığı zamana kadar işlev görüyor olmalıydı; çünkü 11.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Mezar 27, 3.61 m. seviyesinde bu kuyunun
üzerini kapatacak biçiminde kuyunun sonunu belirliyor. Buna göre bu kuyu,
Bizans Dönemi 2. yapı katı ile birlikte kullanılıyordu.
Kuyunun korunan en üst taşları 4.11 m. seviyesinde ele geçirildi. İçi
tamamen çanak, çömlek, toprak ve taşla dolmuş olan kuyunun -3.99 m.
seviyesinde tabanına ulaşıldı. Böylelikle kuyunun ele geçirilen derinliğinin
8.10 m. olduğu görüldü. Kuyunun bulunduğu alanda, 1.05 m. düzeyde ana
kayanın başlaması nedeniyle, 4.11 m. seviyesinden, 1.05 m. seviyesine kadar
olan 3.06 m.lik bölümü, dikdörtgen biçimindeki düzgünce yontulmuş taşlarla
oluşturulduğu görülür. Bu bölümde on dört adet taş sırasının var olduğu
saptandı. Taş sıralarının yükseklikleri ise 7 cm. ile 30 cm. arasında değişiyor.
Taşların uzunlukları da ortalama 20-40 cm. arasındadır. Tüm taşlar yerel
taştan olup, tüf taşıdır. Bu taşların birçoğunun kuyunun dairesel formuna
uygun olarak yontulduğu gözlenir. Doğal olarak bu dairesel biçim, uzun olan
taşlarda daha kolaylıkla görülür. 1.05 m. seviyesinde ana kaya başladığı için bu
seviyeden başlayarak ana kaya oyulmuş, taş örgü ortadan kalkmış. Kuyunun
1.05 m. seviyesinde başlayan ana kaya içindeki bölümü, -3.99 m. seviyesinde
tabana kadar sürer. Kuyunun devamını oluşturmak için, ana kaya içerisinde
5.04 m. derinliğinde ana kayanın oyulduğu görülür. Kuyunun bilezik bölümü
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ele geçirilmedi. Kuyunun 4.11 m. olarak ölçülen en üst seviyesindeki genişliği
0.91m.dir. Bu genişliğin kuyunun dibine doğru gitgide artarak 1.26 m.
seviyesine kadar ulaştığı görülüyor; ancak kuyunun tabanı yuvarlak köşelerle
daralma gösterdiğinden, en altta taban 1.05 m.ye kadar daralıyor. Kuyunun
en geniş bölümü 0.89 m. seviyesinde ölçülmüş olup, 1.33 m. dir. Buradan da
kuyunun aşağıya doğru genişliğinin arttığı görülse de, zaman zaman küçük
daralmalara da sahip olduğu anlaşılıyor.
Bizans Dönemi 2.yapı katına ait kuyuda bütünlenebilen testi ve amphoralar
ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda mutfak kapları ile renkli sırlı kap
parçaları da bulundu. Tüm bu seramik buluntular, Bizans dönemi seramik
kronolojisine önemli katkıda bulunacak nitelikte görülüyor.

Bizans Dönemi 2. Yapı Katının Tarihlemesi
Bizans Dönemi 2. yapı katı, İ.S.10. yüzyılın ikinci yarısı ve 11. yüzyılın
ilk yarısına tarihlediğimiz nekropolisle sona erer; çünkü doğrudan gömme
şeklinde gerçekleşen bu nekropolis, bu yapı katının içerisinde oluşturulduğu
görülür. Bizans Dönemi 2. yapı katının nasıl sona erdiğini bilmiyoruz; ancak
yukarıda da söylediğimiz üzere, kuyu da bu zamandan, yani Bizans Dönemi
2. yapı katı zamanından olmalıdır. Kuyunun ne kadar süreyle kullanıldığını
ise, içerisindeki buluntularla söylemek mümkündür. Bizans Dönemi 2. yapı
katının ne zaman oluşturulduğunun ise çatı kiremitleriyle ortaya konması
daha mümkündür. G9 plan karesinde ortaya çıkarılan kuyunun Bizans
Dönemi 2. yapı katına ait olduğu son derece açıktır. Yapım tarihi bu yapı
katıyla birlikte olmalıdır. Kuyunun en üst kodunda 3.61m. düzeyinde ele
geçirilen ve 11. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen oldukça tahribat görmüş
bir mezar (M 27) ise, kuyunun sonunu belirler ve kuyu içi buluntuları için
terminus ante quem’i oluşturur. Mezarı oluşturmak için kuyunun doğusundaki
iki taş sırası yıkılmış ve içi dolu olan kuyunun batı duvarlarını kullanarak
doğu yönüne doğru ölünün ayakları uzatılmış. Diğer bir deyişle baş, kuyunun
içerisinde batıda idi. Bu mezarın da yönü, Bizans nekropolinin üst katmanının
1. grubunun mezarlarına uygun düşüyor; ancak bu mezarın varlığı kuyunun
11. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmadığını kesin biçimde gösterir;
ancak kuyu işlevini bu alanın nekropolis alanına dönüşmesiyle birlikte,
yani 10. yüzyılın ortalarından itibaren yitirmiş olmalıdır. Böylelikle kuyu
içerisindeki malzemenin 850-950 yıllarında olması gerektiği ortaya çıkıyor.
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G10 plan karesinde ele geçirilen konkav bir profile sahip stroter parçaları,
Bizans Dönemi 2. yapı katına ait olmalıdır. Bu stroterlerin de tam boyutları
ele geçirilemedi. Üst bölümlerinde yatay, derin hatlar görülür. Kiremidin
yüzeyinde ise, parmakla veya bir cisimle yapılmış dalgalı süslemeler vardır.
Her ne kadar bu tip kiremitlerin en ve boyları elimize geçmemişse de, başka
örneklerden bunların boyutlarını biliyoruz. Buna göre uzunlukları 70-75
cm., üst genişlikleri 37-41 cm., ve alt genişlikleri ise 33-37 cm. dir4. H10 plan
karesinde ele geçirilen bu tip kiremitlerin korunan uzunlukları 39 ve 47 cm.
dir. Oysa ki bu kiremitler çok daha uzundurlar. Orijinal uzunlukları 70-75
cm. dir. Bizans Dönemi 1. yapı katı olasılıkla 9. yüzyılın içinde oluşturuldu
ve bu tabaka Bizans nekropolisinin başlangıcına kadar sürdü. Olasılıkla 10.
yüzyılın ortalarında terk edildi. Bu katman yaklaşık 100 yıl kadar, yani 9.
yüzyılın ortaları veya sonrası bir tarihten 10. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş
olmalıdır.
BİZANS DÖNEMİ NEKROPOLİSİ (Çizim: 2; Resim: 11-13)
2007 yılı kazı çalışmaları, alanda Bizans nekropolisinin iki ayrı katmandan
oluştuğunu ortaya koyar. Tüm mezarların sayısı 28’dir. Bunlardan iki tanesi
(M 25 ve M 28), alt katmana aittir (Resim: 11). Diğerleri de üst katmanın
mezarlarıdır. Tüm mezarlar toprak içine doğrudan gömmedir (inhumation).
Yakarak gömme (crémation) mezar yoktur. Üst katman, nekropolisin yoğun
olarak kullanıldığı katmandır. Alt katman ise, alanın nekropolis olarak
kullanılmaya başlaması zamanıdır. Geç Roma Döneminde ayakta olan
Athena Tapınağı önemini yitirmiş, kentin her tarafında seramik endüstrisi
egemen olmuştu. Küçülen kentin Arkaik ve Klasik Dönemlere ilişkin terk
edilen mahallelerinin üzeri de tamamen seramik atölyeleri ve çöplükleriyle
kaplanmıştı. Bu zamanda, yani Geç Roma Döneminde İ.S. 5. ve 6. yüzyıllarda
Athena Tapınağı’nın arkası da terra sigillata atölyeleri tarafından kullanılıyordu.
Nitekim 2005 ve 2006 yılı kazıları sırasında bu alanda üç ayrı terra sigillata
üretimi yapan fırın ele geçirildi. Bunlara ilişkin seramik çöplükleri de bulundu.
Seramik atölyelerinin ortadan kalkması, olasılıkla tapınağın yeniden önem
kazanmasıyla ilgili olmalıydı. Tapınak yapısının yeniden önem kazanmasıyla,
tekrar dinî yapı olarak, yani kilise olarak kullanılmaya başlanmış; bu nedenle
4 Ö.Özyiğit, Alaturka Tipi Kiremitin Oluşumu, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, V, Bornova-İzmir
1990, 164-165,177.
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tapınağın arkasındaki seramik atölyelerinin kullanılmasına son verilmiş
olmalıydı. Tapınağın kilise olarak kullanıldığı sıralarda da arkasının mezarlık
alanı olarak kullanılmaya başlanmış olması gerekir. İ.S. 8. yüzyılda tek tük
mezarların oluşturulduğunu görüyoruz. Kazılan alanda, yani tapınağın
batı tarafında alt katmanı oluşturan mezarlar İ.S.8. yüzyıla aittir. Bunların
sayısı oldukça azdır. Yalnızca M 25 (Resim:11) ve M 28’den oluşur; çünkü
bu alan, mezarlık olarak yeni yeni ve az sayıda kullanılmaya başlanır. Yani
Athena Tapınağı’nın kilise olarak kullanıldığını sandığımız İ.S.8. yüzyılda,
tapınağın arkasında tek tük mezarların varlığını görüyoruz. Bu mezarlar
Bizans nekropolisinin alt katmanını oluşturuyordu. Daha sonra üstüne Bizans
Dönemine ilişkin 2. yapı katı yapıldı. Yukarıda anlatıldığı üzere bu yapı
katmanı da 9. yüzyılın ortalarından 10. yüzyılın ortalarına kadar tarihlenir. Bu
katman terkedildikten sonra katmanın içerisinde daha sonra tekrar nekropolis
alanının oluşturulduğunu görüyoruz (Resim: 12-13). Öyle ki, birçok mezar
bu yapı katının duvarına dayanır. Bunun için Bizans Dönemi nekropolisinin
üst katmanının, Bizans Dönemi 2.yapı katından sonra olduğunu açıkça
anlıyoruz.
Kronolojik olarak nekropolis alanının üst katmanı da Bizans Dönemi 2. yapı
katının sonundan, yani yaklaşık 10. yüzyılın ortalarından başlayarak 1040 yılı
depremine kadar sürer. 1040 yılında Roma Tapınağı’nın yıkılmasından sonra
bu alanın az bir süre nekropolis alanı olarak kullanıldığını, kalıntılar arasında
bulunan boşluklara gömü yapıldığını sanıyoruz. Böylelikle 1040 yılı depremi
bir terminus ante quem olarak karşımıza çıkar.

BİZANS DÖNEMİ 1. YAPI KATI (İ.S. 7. Yüzyıl – İ.S. 8. Yüzyılın İlk Yarısı)
Geç Roma Dönemi evresinden sonra hemen bu yapı katı gelir; ancak bu
yapı katına ait mimarî örnekler çok az ele geçirildi. H9 plan karesinde sur
duvarı ile Geç Roma Dönemine ait terra sigillata fırınının arasında yaklaşık
3.5 m. uzunluğunda ele geçirilen duvar, bu yapı katına ait tek mimarlık
kalıntısıdır. 0.65 m. genişliğinde tek sıra taş olarak korunmuş durumdadır.
Bu duvar sur duvarına yaklaşık paralel konumdadır. En üstteki taşın ise 2.63
m. seviyesinde korunduğu görülür. Bizans Dönemi 1. yapı katı evresine ait
geniş toprak taban G10 plan karesinde saptandı. 2.60 m. seviyesindeki bu
taban üzerinde, G10 karesinde sur duvarının önünde bitirilmemiş bir mermer
tambur ele geçirildi. Tamburun alt kodu 2.54 m. olup çok ağır olması nedeniyle
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2.60 m. lik taban seviyesinden 6 cm. kadar çökme olduğu görülür. Tamburun
üst kodu ise 3.33 m. olarak saptanmış olup, yüksekliği 77 cm. dir. Çapı ise 1.20
m. dir (Kat.No.2007/14). Yivleri işlenmemiş, kırıkları olan bu tambur, Bizans
Dönemi 1. yapı katı sırasında bu taban seviyesine oturtulmuştur. Bu taban
seviyesi (2.60 m.) Roma Dönemi tapınağının yıkım evresinin altındadır; bu
nedenle bu parça defolu olup tamburun hiçbir zaman tapınakta kullanılmamış
olduğu ve burada bırakıldığı anlaşılıyor.
Bizans Dönemi 1. Yapı Katının Tarihlenmesi
Gerek H9 plan karesinde ele geçirilen duvarın altında, gerekse G10 plan
karesinde tabanın ve mermer tamburun altında ele geçirilen seramiklerin en
geçi, Geç Roma Dönemi terra sigillata üretimleridir. Bunlar buradaki fırının
üretim malzemeleri olduğu için bu yapı, fırının zamanından daha sonra
olması gerekir. Bu nedenle, bu yapı katının 7.yüzyılda yaşadığı, belki de 8.
yüzyılın ilk yarısında da devam ettiği kanısındayız.
Geç Roma Dönemi Yapı Katı
Yukarıda sözü edildiği üzere Geç Roma döneminde Athena Tapınağı’nın
podiumunun batı bölümü terra sigillata atölyeleri tarafından kullanıldı. Bu
atölyelere ilişkin üçüncü fırın 2006 yılında G9-H9 açmalarında ortaya çıkarıldı.
Yarım kalan kazısına 2007 yılında devam edildi. Bu fırınların, özellikle 3 No.lu
fırının üretim artıklarına 2007 yılında kazılan tüm alanlarda rastlandı. Bizans
Dönemi yapı katlarının altında ele geçirilen Geç Roma Dönemi terra sigillata
örnekleri, doğudan batıya doğru seviye olarak da farklılıklar gösteriyor.
Şöyle ki: Doğuda kalan F9 plan karesinde yaklaşık 3.80 m. seviyesine oturan
Mezar 12, 17 ve 11’in altında kesinlikle Bizans seramiğine rastlanmadı ve
Geç Roma Dönemi katmanına ilişkin seramikler bu seviyeye kadar ulaşıyor.
Diğer bir deyişle, bu üç mezar doğrudan doğruya Geç Roma katmanının
üzerine oturmuş durumda. Yine, aynı duruma G9 plan karesinde Mezar 9 ile
Mezar 10’da rastlamaktayız. Bu mezarların 3.64-3.74 seviyelerinin altında da
Bizans seramiğine rastlanmadı ve bu mezarlar Geç Roma Dönemi katmanının
üzerine oturmaktadır. F9 ve G9 plan karelerinde kalan bu mezarlar alanın
doğu bölümündedir. Alanın batı bölümündeki diğer plan kareler G10, G11
ve H10’da ise Bizans Dönemi 1.yapı katının 2.60 m. taban seviyesi nedeniyle,
bu seviyenin altında Geç Roma seramikleri bulunur ve Bizans Dönemi
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seramiklerine rastlanmaz. G10 plan karesinin köşesinde, sur duvarının
yanında ele geçirilen mermer tamburun oturduğu taban seviyesi biraz daha
düşüktür ve burada 2.30 m. den itibaren Bizans seramiği görülmez ve Geç
Roma seramiği türdeş nitelikte görülür.
ROMA DÖNEMİ TAPINAĞININ YAPIM EVRESİ
Deprem sonrası yıkılan Arkaik Dönem tapınağının tahrip tabakası üzerine
gelen bu katman ince bir katmandır ve yalnızca mermer yongalarla anlaşılır.
Bu mermer yonga katmanı ince olup kalınlığı yaklaşık 10-30 cm. arasında
yer yer değişir; ancak doğuya ve güneydoğuya doğru, arazi eğimi nedeniyle
yükselir. Bu mermer yongalarla temsil edilen katmana en batıda G11 plan
karesinde 3.02 – 2.88 m. arasında rastlandı.
ARKAİK DÖNEM TAPINAĞINI YIKAN DEPREMLER
(İ.S. 176-177 ve İ.S. 190)
Arkaik Dönem tapınağı, Roma Dönemi tapınağı gibi depremle yıkılmış
olmalıdır. Roma Dönemi tapınağının yapım evresini temsil eden mermer
yongalı katmanın hemen altında, Arkaik Dönem tapınağının tahrip katmanı
bulunur. Bu tahrip katmanı içerisinde Arkaik Dönem malzemesi, yoğun
olarak bulundu. Bu katmanda ele geçirilen en geç seramik, İ.S.2. yüzyılın
ikinci yarısına aittir. İ.S.176 ve 177 yıllarında İzmir ve Ege Adaları’nı sarsan
ve merkez üssü Foça’ya çok yakın bir noktada olan büyük bir deprem olur.
Bu depremin merkez üssü 38.6 kuzey enlemi ile 26.65 doğu meridyenindedir
ve 7 şiddetinde bir deprem olduğu sanılmaktadır. Söz konusu depremde
İzmir Agorası büyük bir tahribata uğramıştır. Bergama Asklepieion’undaki
kuzey stoasının kütüphane tarafındaki ilk 10 sütunu da tamamen yıkılmış
ve İon başlıklı sütunlar kompozit başlık şeklinde yapılmıştır. 7 şiddetindeki
bu büyük deprem Phokaia Athena Tapınağı’nı da yerle bir etmiş olmalıdır;
ancak merkez üssü Foça olmak üzere, 190 yıllarında yine büyük bir deprem
olmuştur. 38.66 kuzey enlemi ile 26.75 doğu boylamında meydana gelen
bu büyük depremin merkezi, olasılıkla Foça önlerinde yer alan deniz
içerisindeki fay olduğu kanısındayız. 190 yılındaki bu depremin 6 şiddetinde
olduğu sanılmaktadır. Arka arkaya yani 13-14 yıl arayla gerçekleşen ikinci
büyük deprem ise, ortadan kalkan tüf taşı tapınağının, bu kez mermerden 190
yılından daha sonraki yıllarda yapılmasına neden olmuştur.
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ARKAİK DÖNEM TAHRİP TABAKASI
Bu katman içerisinde, tapınağa ilişkin tüf taşından yapılmış mimarî
elemanların yanı sıra mimarî terra cotta, çatı kiremitleri, stroter ve kalypter
parçaları ele geçirildi. Katmanın içerisinde çok sayıda mimarî buluntunun yanı
sıra Arkaik Dönem seramiği ile daha geç dönem seramik de bulundu; ancak
katmanın içinden gelen en son seramik, Roma İmparatorluk Dönemine ilişkin
olup İ.S.2. yüzyılın son çeyreğinden sonraya ait değildir. En geç seramikler
arasında geniş yivleri bulunan amphora ve mutfak seramiği örnekleri
görülür. Bunlar en geç örneklerdir. Arkaik Dönem tapınağının tahrip katmanı
içerisine giren en son seramik bunlar olup, 2. yüzyılın son çeyreğine aittir.
Bu tarihten sonraya ait seramik yoktur. Açmaların doğu bölümünde yüksek
olan bu katmanın seviyesi, batıya yani sur duvarına doğru yaklaşıldığında
alçalır. Athena Tapınağı’nın Arkaik Dönemine ilişkin tüf taşından yapılmış
mimarî buluntular, 2007 yılında F9 ve G9 plan karelerinde ele geçirildi. Sur
duvarına doğru olan bölümde G10, F10, H10 ile G11 plan karelerinin altında
Arkaik Dönem tapınağına ilişkin bir tek mimarî bulguya rastlanmadı. F9 plan
karesinde ele geçen mimarî buluntular: tambur, cella blok parçaları, topuklu
tambur, üst yapı elemanı olarak geison, Lesbos kymationlu friz parçası ve İon
başlığı parçalarıdır. Burada ele geçirilen parçalar içerisinde en üst seviyedeki
parçanın üst kodu 3.49 olup topuklu tambura aitti. G9 plan karesinde ise
tambur, cella blok parçası, cella blok taşları ile büyük İon başlık parçası
bulundu. Burada da en üst kod, bir cella blok taşına ait olup 2.70 m. idi.
2007 yılı katman kazıları, Arkaik ve Roma Dönemi Athena tapınaklarının
yıkılış zamanlarının saptanması ve tapınağın geçirdiği dönemleri göstermesi
açısından büyük önem göstermektedir.
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Çizim 1: Athena Tapınağı Batı Açmaları. 2007 yılı kazıları sırasında F9-11, G9-11, H9-10 plan karelerinde ortaya çıkarılan Erken Osmanlı ve 3.
Bizans yapı katı ile Bizans Dönemi 2. yapı katına ait kuyu ve Geç Roma Dönemi seramik fırınının genel planı

405

Çizim 2: Athena Tapınağı Batı Açmaları. 2007 yılı kazıları sırasında F9-11, G9-11, H9-10 plan karelerinde ortaya çıkarılan 2. Bizans yapı katı ile
Bizans Dönemi 2. yapı katına ait kuyu, Bizans nekropolisinin üst katmanı ve Geç Roma Dönemi seramik fırınının genel planı

Resim 1: 2007 yılı kazılarının başlangıcındaki durum: G9-10, H9-10 plan karelerinde ortaya
çıkarılan Geç Roma dönemi fırını Bizans Dönemi kuyusunun üst taşları Bizans Dönemi
3.yapı katının 3.93m. seviyesindeki kireç tabanı ve bunun üzerindeki Roma tapınağına
ilişkin mermer tambur parçası

Resim 2: F10-11 ve G11 plan karelerindeki kesitte Geç Osmanlı Dönemine ait yapı katı
kalıntıları
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Resim 3: Erken Osmanlı yapı katına ait F10-11 ve G10 plan karelerindeki duvarlar

Resim 4: İki ibriğin in situ bulunuş durumu (Env.Ph.2007/13 ve Env.Ph.2007/14). Athena
Tapınağı Batı Açmaları. F10 plan karesi. *4.35 m. 19. yüzyıl
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Resim 5: Kâse (Env.Ph.2007/15). Athena Tapınağı batı açmaları. G11
plan karesi. *4.85 - 4.75 m. 16.yüzyıl başları

Resim 6: F9-11 ve G10-11 plan karelerindeki kesitte Bizans Dönemi 3.
yapı katına ait duvarlar. 11.yüzyılın ikinci yarısı

Resim 7: G 10 plan karesinde Bizans Dönemi 3.yapı katına ait duvarın
ortasında ortaya çıkarılan basmaklardan bir görünüm.
11.yüzyılın ikinci yarısı
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Resim 8: F 10 plan karesinde Bizans Dönemi 3.yapı katına
ait duvarın altında ortaya çıkarılan Roma Dönemi
Athena Tapınağı’nın 6 adet büyük mermer bloğu
(Kat.No.2007/6-11)

Resim 9: Stroter. Pişmiş toprak.
Athena Tapınağı batı
açmaları. H 10 plan
karesi.
*3.40 – 3.06 m. 9.yüzyılın
ikinci yarısı

Resim 10: F10-11, G10-11 plan karelerinde Bizans Dönemi
2. ve 3. yapı katlarına ilişkin duvarların birlikte
görünüşleri
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Resim 11: Bebek mezarı. H 10 plan karesi. * 2.92 m. İ.S. 8. yüzyıl

Resim 12: Bizans Dönemi nekropolisinden (üst katman) görünüş.
İ.S.10. yüzyılın ortaları -11. yüzyılın ortaları

Resim 13: Kâse (Env. Ph.2007/18). Athena Tapınağı batı açmaları.
G10 plan karesi.
Mezar 24 ( 24)’ ün üstünden. *3.60 m. İ.S.11.yüzyılın ilk
yarısı
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HAKEMİ USE (DİYARBAKIR)
2007 YILI KAZILARI
Halil TEKİN*
Giriş
Hakemi Use’de 2007 yılı kazıları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
maddî katkıları ile Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Ankara
Hacettepe Üniversitesi’ne mensup bir ekip tarafından yürütülmektedir1.
2007 yılı kazılarına Bakanlık temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesi’nden Zafer
Han katılmıştır2. Diyarbakır şehir merkezinin 70 km. doğusunda, Dicle’nin
sağ kıyısında yan yana iki yerleşimden oluşan Hakemi Use’de kazılar,
tarafımızdan Hakemi Use I olarak adlandırılan ve yaklaşık 1.2h. genişliğe
sahip olan batı höyüğünde yürütülmektedir. Hakemi Use II höyüğü Ortaçağ
yerleşimi olup dönemin sakinleri tarafından batıdaki höyük mezarlık alanı
olarak kullanmıştır.

Kazılar
Hakemi Use I yerleşiminde kazılar Dicle’nin eski yatağına yakın bölümünde
gerçekleştirilmektedir (Resim: 1). 2007 kazı çalışmaları, söz konusu alanda
geçmiş yıllarda açılmaya başlanan E6, E7, E8, E9 ve D8 plan karelerinde
yürütülmüştür. Daha önce 2004 yılında D8b1 ve E10 açmalarında ana toprağa
ulaşılmış ve Neolitik Döneme ait beş tabakanın varlığı saptanmıştı. 2007
∗
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yılında ise E7, E8 ve E 9 açmalarında ana toprağa inilmiş ve Neolitik Dönemin
beş tabakası bu açmalarda da tespit edilmiştir. Böylelikle yaklaşık 500m²’lik
bir alanda ana toprağa ulaşma imkânı bulunmuş ve Hakemi Use’nin, en
azından Dicle kıyısındaki alanının, tabaka düzeni kesinleşmiştir. Buna göre
yukarıdan aşağıya doğru üç ana dönem şu şekilde sıralanmaktadır:
Dönem I: Geç Assur ve Erken Demir Çağı
Dönem II: Geç Tunç Çağı (Orta Assur Dönemi)
Dönem III: Seramikli Neolitik (Hassuna/Samarra Dönemi)
E6 Açması
Yerleşimin batı bölümünde yer alan E6 açmasında ilk kez 2006 kazı
sezonunda çalışmalar başlatılmıştır. Geçen yıl açmada Geç Assur ve Erken
Demir Çağının yanı sıra Neolitik 1. Tabaka’nın varlığı saptanmış ve çalışmalar
o noktada sonlandırılmıştı. 2007 yılında E6 ve E7 arasındaki yürüme alanı,
kontrollü bir şekilde kaldırılarak iki açma birleştirilmiştir. Söz konusu alanda
iki adet İslâmî mezara rastlanmıştır. Mezardaki iskeletlerin gövdelerinin bir
kısmı geçen yıllarda E7 açmasında yürütülen kazılarda ortaya çıkartılmıştı.
Açmada Neolitik 2. tabakaya ait üç yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.
Duvarları pisé tekniğiyle inşa edilen ve benzer özellikler gösteren yapılardan
iki tanesi güney profiline yakın bölümde, diğeri ise kuzey profili içine devam
etmektedir. Yaklaşık 40 cm. genişlikte kalınlığa sahip duvarları bulunan yapılar
dörtgen planlı olup içlerinde benzer özelliklere sahip ocaklar bulunmaktadır.
E6 açmasında 2. tabakaya ait güney profiline devam eden yapının altında 3.
tabakaya ait bir başka yapı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu yapı doğu-batı
doğrultusunda devam etmekte ve iki odadan oluşmaktadır.
E6 açmasında 2. tabakada bir adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Basit toprak
mezar içindeki yetişkin bir bireye ait iskelet maalesef kötü korunmuş bir
şekilde ele geçirilmiştir. Mezara bırakılan bir adet kap gerek tip, gerekse
üzerindeki onarım izleriyle dikkat çekmektedir. Arkaik Hassuna boyalıları
tipine giren kap, zamanında boydan boya kırılarak iki parçaya ayrılmış; ancak,
matkap aracılığıyla karşılıklı delikler açmak suretiyle bir ip yardımıyla tamir
edilmiştir. Hakemi Use kazılarında çok sayıda seramik parçası üzerinde bu
tip onarım deliğine rastlanmaktadır; özellikle boyalı kaplarda yoğun olması,
bu kapların Hakemi Use sakinleri için önemli olduğunu göstermesi açısından
değer taşımaktadır.
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Açmada çok sayıda çakmaktaşı âlet parçası ve üretim artığının yanı sıra az
sayıda obsidyen âlet parçası ele geçirilmiştir. Çalışmalar 2008 yılında devam
etmek üzere 3. tabakanın tabanı seviyesinde sonlandırılmıştır.

E7 Açması
Açmada geçen yıl çalışmalar Neolitik 3. tabakanın tabanı seviyesinde
sonlandırılmıştı; bu tabakada açmanın güney profilinde yer alan ve 2006
kazı sezonunda ortaya çıkarılan Bina 4’ün altında iki adet basit toprak
mezara rastlanmıştır. Yön birliği bulunmayan mezarlarda herhangi bir
mezar eşyası ele geçirilmemiştir. Neolitik 4. tabakaya ait geniş bir yapının
önemli kısmı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Açmanın kuzey profili içine
devam eden yapının giriş kısmı batıdadır. Hafif yuvarlatılarak içeri doğru
çıkıntı yapan kapı girişi bir metre genişliğe sahiptir. Girişin sağ tarafında
duvara bitişik şekilde oval biçimde ince uzun bir ocak yer almaktadır.
Pisé tekniğinde bir duvara sahip dörtgen planlı yapının üç odası açığa
çıkarılmıştır. Önde büyük bir oda ve bunun arkasında peş peşe gelen iki
odası bulunmaktadır. Yapının başka odasının olup olmadığı kuzey profiline
doğru devam ettiğinden anlaşılamamıştır. Söz konusu yapının tabanı altında
ve büyük odanın güneydoğu köşesinde iki bireyin gömülü olduğu bir mezar
ortaya çıkarılmıştır3. Söz konusu mezarda iki erişkin birey gömülmüştür
(Resim: 3). 50 yaşlarında ve yarım hocker tarzda sol tarafına yatmış erkek
iskeletinin arkasında ona sarılmış durumda 55 yaşlarında bir kadın iskeleti
bulunmaktadır. İskeletlerin yanında herhangi mezar eşyası ele geçirilmemiştir.
Açmanın güney profilindeyse, büyük kısmı E8 açmasında bulunan bir başka
yapı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu yapı 5. tabakaya ait olup tabanı altında
ve ana toprak içine gömülmüş bir mezarda 50 yaşlarında bir kadın iskeleti
bulunmuştur. İskeletin avuç kısmında kilden yapılmış iki ağırşak, iki kemik
bız, bir midye kabuğu ve içinde demir oksit ele geçirilmiştir. Bundan önceki
yıllarda böyle bir mezar buluntusuna rastlanmamış olmasından dolayı bu
mezar dikkat çekicidir. İskeletin leğen kemiği üzerinde hasır izleri çok net
bir şekilde görülebilmektedir. Benzer şekilde hasır izleri diğer mezarlarda da
görülmektedir. Bundan hareketle Hakemi Use Neolitik sakinlerinin hasıra
sarılarak mezara bırakıldıkları anlaşılmaktadır.
3

Hakemi Use iskeletleri Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz
Selim Erdal tarafından yayına hazırlanmaktadır.
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E7 açmasında ele geçirilen küçük eserler arasında kilden yapılmış bir
damga mühür dikkat çekmektedir (Resim: 4). İp delikli tutamağı bulunan kil
damga mührün geometrik baskı yüzeyi bulunmaktadır. Yakın benzerlerine
Orta Anadolu Neolitiğinde, özellikle Çatal Höyük4 kazılarında rastlanan ve
kumaş veya insan vücudunun boyanmasında kullanılan “pinthadera”lara
yakınlık göstermektedir.
Bir başka önemli eser ise kilden yapılmış yaklaşık 4 cm. yüksekliğindeki insan
figürinidir. Yüksek ve geriye yatık başlık giymiş bir kadına ait figürinin yakın
benzerleri Kuzey Suriye’de Tell Sabi Abyad’tan bilinmektedir5. Açmada
çalışmalar ana toprak seviyesinde sonlandırılmıştır.

E8 Açması
Açmanın kuzey bölümünde 4. tabakaya ait bir yapının tümü açığa
çıkarılmıştır. Dörtgen planlı ve pisé tekniğiyle inşa edilen yapı iki odadan
oluşmaktadır. Doğu-batı istikametindeki yapının bir büyük odası ve onun
ardında yer alan küçük bir odası bulunmaktadır. Hem büyük odada hem
de küçük odada ocak yer almaktadır. Büyük odadaki ocağın yakınında
içinde mezar eşyası bulunmayan birkaç aylık bir bebeğe ait mezar ortaya
çıkarılmıştır.
Açmanın güney bölümünde, bir odası E7 açmasında kalan bir yapı gün
ışığına çıkarılmıştır. Doğu-batı istikametinde üç odası tespit edilen yapının
doğudaki odasının güneydoğu köşesinde küçük bir ocak bulunmaktadır.
Söz konusu yapı 5. tabakaya aittir. Açmanın doğu kısmında bir bölümleri E9
açmasında kalan iki yapı kalıntısına daha rastlanmıştır. Söz konusu yapılardan
kuzeydoğuda yer alan kuzey-güney doğrultusunda iki odadan oluşmaktadır.
Odalar arasında geçişi sağlayan küçük bir kapısı bulunan yapının tümü açığa
çıkarılmıştır. Diğer yapı doğu-batı doğrultusunda olup üç odasını da açmak
mümkün olmuştur. Yapıların ikisi de 5. tabakaya aittir.
E8 açmasında ele geçirilen küçük eserler arasında taştan yapılmış iri bir
mühür bulunmaktadır. Kullanımdan dolayı hayli aşınmış olan mühür ip
delikli bir tutamağa sahiptir. Mührün dörtgen baskı yüzeyine derin geometrik
bezekler çizilmiştir. Açmada ayrıca çok sayıda çakmak taşı âlet ve üretim
4

Mellaart 1962: 56; Mellaart 1964: 97; Türkcan 2006: 45.

5

Collet 996: 403, fig. 6..2-3.

414

artığının yanı sıra obsidyen âlet ve âlet parçası ele geçirilmiştir. Çalışmalar
ana toprak seviyesinde sonlandırılmıştır.
E9 Açması
Açmanın kuzey kesiminde geçen yıl ortaya çıkarılan Bina 7’nin yanı sıra
bu yıl açmanın batı kesiminde bir bölümü E8 açmasında kalan iki yapının
tümü açığa çıkarılmıştır. Bunların dışında açmanın doğu kesiminde herhangi
bir yapıya bağlı olmaksızın bağımsız durumda dört adet ocağa rastlanmıştır.
Söz konusu ocaklardan üç tanesi daha önce ortaya çıkarılanlarla benzer
teknik özelliklere sahipken bir tanesi farklılık göstermektedir. Hakemi Use’de
ortaya çıkarılan ocaklarda genellikle ocağın taban kısmı avuç içi büyüklükte
yassı çakıl taşlarıyla döşenmektedir. Bu ocakta ise 20-30 cm. uzunluğa 15 cm.
civarında genişliğe ve 10 cm. kalınlığa ulaşan iri taş levhalar kullanılmıştır
(Resim: 5). Bununla birlikte Hakemi Use’de bugüne kadar ortaya çıkarılan
ocaklar hakkında şunları söylemek mümkündür: Ocaklar odaların bir
köşesinde duvara bitişik olarak veya evlerin dışında bulunmaktadır. Ocakların
yapımında üç farklı teknik dikkat çekmektedir. Genellikle yuvarlağa yakın
formdaki ocakların tabanı 20-30 cm. uzunluğunda yassı taşlarla, veya nehir
kenarından toplanan yassı çakıl taşlarıyla ya da küçük, düzensiz çakıl
taşlarıyla döşenmiştir.
E9 açmasında çok sayıda obsidyen ve çakmak taşı âlet ve âlet parçasının
yanı sıra bir adet obsidyen çekirdek ele geçirilmiştir. Bundan önceki yıllarda
çakmak taşı çekirdek çokça ele geçirilmesine karşın, obsidyen çekirdek ilk kez
bulunmaktadır. Bu da obsidyen âletlerin en azından bir kısmının yerleşimde
üretildiğini kanıtlamaktadır. Taş âletler arasında doğal çakıl taşlarının ağırlık
olarak kullanılması geçen yıllardan da bilinmektedir (Resim: 6). Söz konusu
taş ağırlıkların dokumacılıkta kullanılmasının yanı sıra balık ağlarında
kullanılmalarını da ihtimal dahilinde tutmak gerekir.
Açmada 5. tabaka dolgusu içinde iki adet kap dağınık şekilde ele geçirilmiş
olup alçıyla tamamlanabilmiştir. Bunlardan biri basit tek renkli çanaktır;
diğeri ise standart Hassuna boyalıları tipine girmektedir. Üzerinde onarım
delikleri bulunan bu kabın dış yüzeyinde kırmızı renkte boya ile yapılmış
çizgisel bezekler bulunmaktadır. Söz konusu kabın ana toprak üzerinde yer
alan 5. tabakada ele geçirilmiş olması tarihlendirme açısından son derece
önemlidir. Açmada çalışmalar ana toprak seviyesinde sonlandırılmıştır.
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D8 Açması
Bu açmada ilk kez 2002 yılında kazılar başlatılmıştır. 2004 yılında D8b1
bölümünde 5x5 m.lik alanda sondaj niteliğinde kazılar yürütülmüş ve ilk
kez ana toprağa ulaşılmıştı. 2007 yılında kazının son haftasında açmanın
kazılmayan diğer bölümlerinde çalışmalar sürdürülmüştür. Açmanın
batı kesiminde tek odalı pisé tekniğiyle inşa bir yapı ortaya çıkarılmıştır. 3.
tabakaya ait yapının güney kesiminde bir ocak bulunmaktadır. D8 açmasında
3. tabakaya ait dolgu içinde ele geçirilen arkeolojik malzeme diğer açmalardan
farklı değildir. Çalışmalar 3. tabaka tabanı seviyesinde sonlandırılmıştır.
Değerlendirme
2007 yılı kazıları sonunda yerleşimdeki Neolitik Dönem hakkında bilgiler
netlik kazanmıştır. Elde edilen sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Hakemi Use sakinleri arasında statü farklılığına pek rastlanmamaktadır.
Gerek mezarlara bırakılan küçük eserlerde gerekse konutlarda dikkate değer
bir farklılık gözlenmemektedir. Bugüne kadar tapınak veya benzeri bir yapı
tespit edilmemiştir. Bundan hareketle Hakemi Use’de eşitlikçi bir yaşam
biçiminden söz etmek mümkündür.
Benzer durum mezarlar için de söz konusudur. 2001 yılından beri açılan
tüm mezarlarda yerel üretim tek renkli kaplar ele geçirilmiştir. Diğer taraftan
açılan mezarların çoğu bebek veya çocuklara aittir. Az sayıda yetişkin
mezarına rastlanmıştır. Belki de yetişkinler yerleşimin dışında başka bir alana
gömülmektedir.
Hakemi Use taş âletlerinin neredeyse hepsi tarımcılıkla ilgilidir. Bu
da yerleşimin sakinlerinin besin ekonomisinin tarım ağırlıklı olduğunu
göstermektedir. Botanik analizleri de bunu desteklemektedir; özellikle
buğday ve arpa ana besin kaynağını oluşturmaktadır. Mızrak ucu veya ok
ucu neredeyse yok denilecek kadar azdır. Yerleşimde tespit edilen hayvan
kalıntıları içinde yabanıl olanlar çok azdır.
Çanak-çömlek üretiminin yerleşimde yapılıp yapılmadığı henüz bir soru
olarak durmaktadır. Özellikle seramiğin pişirilmesine yönelik ne bir fırın, ne de
açık pişirme alanına rastlanmamıştır. Bununla birlikte, özellikle Standard Ware
olarak isimlendirdiğimiz kapların yerel üretim olduğu düşünülebilir. Fakat,
Hassuna/Samarra tipi seramiğin yerel üretimi sorunu henüz netleşmemiştir.
Yerleşimde üretilmemiş olsa bile yakın bir üretim merkezinden getirilmiş
olması muhtemeldir. Hassuna/Samarra yerleşimlerinin karakteristik
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buluntularının Hakemi Use’de bulunması yerleşimin bu kültürün bir parçası
olduğu veya uzak bir periferisi olmadığını göstermektedir.
Hakemi Use sakinlerinin içe kapanık bir topluluk olmadığı, bir taraftan
Kuzey Suriye/Amuq ve Kilikya ile yakın bağlantıları varken, diğer taraftan
Orta Mezopotamya ve hatta Hacı Firuz gibi Batı İran merkezleriyle ilişkilidir.
Hakemi Use bu dönemde Yakın Doğu’da karşımıza çıkan uzun mesafeli bir
ticaret ağının parçasıdır. Özellikle Balikh’te Tell Sabi Abyad gibi yerleşimlerle
çok yakın benzerlik gösteren buluntular vermesi, bu dönemde Yukarı Dicle
Bölgesi’nin izole bir durumda olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan,
Orta Anadolu Neolitiği için karakteristik olan kil mühür ve kırmızı astar gibi
özelliklerin Hakemi Use’de tespit edilmesi ve yine geçmiş yıllarda bulunan
ve Orat Anadolu Neolitiğine özgü olan ayaklı kaplar bir başka noktaya
dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, Yukarı Dicle ile Orta Anadolu arasında
Neolitikte organik bir bağdan söz etmek için henüz erkendir. Bunu söylemek
için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Yukarı Dicle’de
Seramikli Neolitik yerleşimlere yönelik kazıların yeni başladığı ve gelecekte
önemli verilere ulaşma ihtimalini de göz önünde tutmak gerekir.
Sonuç olarak Hakemi Use, Yukarı Dicle Vadisi’nde kazıları devam eden
önemli bir Neolitik yerleşim olarak, bu dönemde bölgeler arası ilişkinin yanı
sıra, hâlâ bir sorun olarak duran Hassuna/Samarra kültürünün yayılımı
konusunda önemli bir referans merkez olmaya devam etmektedir. Kazıların
Ilısu Barajı inşası bitene kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır. Kazılarda
sadece Yukarı Dicle Neolitiği için değil, aynı zamanda Yakın Doğu Neolitiği
için de önemli verilere ulaşmaya devam edileceği kuşkusuzdur.
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Resim 1: Hakemi Use’nin topografik planı.
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Resim 2: E7 Açması.

Resim 3: E7 Açması, çiftli gömme.
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Resim 4: Kil damga mühür (pinthadera).

Resim 5: E9 Açması, taş plâka tabanlı ocak.

421

Resim 6: Taş ağırlıklar.
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2007 YILI VAN-YONCATEPE SARAYI,
NEKROPOLÜ VE KENTİ KAZILARI
Oktay BELLİ*
Yoncatepe Sarayı, nekropolü ve kenti kazıları, 20 Ağustos-30 Eylül 2007
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Van Müze Müdür Vekili Mete Tozkoparan’ın
(M.A.) başkanlığı ve benim de bilimsel sorumluluğum altında yürütülen
Yoncatepe Sarayı, nekropolü ve kenti kazılarına bilim kurulu üyesi olarak,
Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu, Mimar restoratör Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk,
Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Araştırma Gör. Oya Bal, Araştırma Gör.
İsmail Ayman (M.A), Arkeolog Gülistan Bingöl, Teknik Ressam Güzin Sühran
Belli, Konservatör Vedat Evren Belli (M.A), yüksek lisans öğrencisi Mehmet
Altun ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine bağlı fakültelerin Arkeoloji, Sanat
Tarihi, Sosyoloji, Harita Mühendisliği ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalına ait
toplam 14 lisans öğrencisi katılmıştır1.
Kazı sırasında ortaya çıkarılan ahşap, keramik, kemik, cam ve çeşitli
metallerden yapılmış eşya, âlet ve silâhların onarım ve konservasyon
çalışmaları, Van’da bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine
bağlı Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin tam donanımlı
modern ve çağdaş laboratuvarında Konservatör Vedat Evren Belli tarafından
yapılmıştır. Yoğun ve zor bir çalışma ortamı içinde kazımızın ortak sorunlarına
örnek bir yaklaşım ile eğilen ve büyük bir çaba harcayarak özveri ile çalışan
değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür ederim.
∗

Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 34459 Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE e-posta:obelli@hotmail.com - obelli@istanbul.edu.tr

1

2007 yılı Van – Yoncatepe Sarayı, nekropolü ve kenti kazılarına lisans öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Yeliz Kaya, İnci Şahin, Sinem Tüfekçi, Kübra Kaya, Fatih Soydan, Harun Danışmaz,
Yasin Yaşar Köse, Harun Altun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü öğrencilerinden Ergün Saçma, Mehmet Kolsuz, Ramazan İncioğlu, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Mücahit Okur, İstanbul
Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Sinan Özkaçmaz, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Erkan Şişli,
Servet Selçuk Kaya ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi öğrencilerinden
Selda Uygun katılmıştır. Çok büyük bir başarı ve özveri ile çalışan sevgili öğrencilerime bir
kez daha teşekkür ederim.
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2007 yılı Yoncatepe Sarayı, nekropolü ve kenti kazı çalışmaları, İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücü Sekreterliği’nin
katkıları ve kendi maddî olanaklarımızla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan maddî
destekten dolayı Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücü Sekreterliği’ne çok
teşekkür ederim.

GİRİŞ
Yoncatepe Sarayı ve nekropolü, bugünkü modern Van Kenti’nin 9 km.
güneydoğusundaki Yukarı Bakraçlı (eski Yedikilise) Köyü’nün 1.5 km.
güneybatısında yer almaktadır (Harita: 1). Saray yerleşmesinin 1.5- 2 km.
doğusunda yükselen Varak (2800 m.) ve Erek (3200 m.) Dağları, tam bir yarım
ay biçimindeki doğal konumu ile doğudan esen sert ve soğuk rüzgârları
önlemekte ve daha elverişli bir iklim sağlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin
en zengin su kaynaklarına sahip olan Varak ve Erek Dağları, aynı zamanda
Van Bölgesi’nin ulaşım yönünden en elverişli ve kolay çıkılabilen yaylalarına
da sahiptir. Su kaynaklarının yanı sıra, zengin otlak ve dağ çayırlarına sahip
Erek Dağı ve yakın çevresi, yaz mevsiminde on binlerce küçükbaş hayvanı ile
göç eden yarı göçebe topluluklar tarafından yaylak olarak kullanılmaktadır.
Varak ve Erek Dağları’nın hemen güneybatı eteğinde yer alan Yoncatepe
Sarayı, zengin su kaynakları ve otlaklarına sahip Keşişgöl Yaylası’na
giden yolu denetim altında tutmaktadır. Yoncetepe Sarayı’ndan bakıldığı
zaman kuzeyde Van Kalesi, Van Şehri ve Toprakkale çok rahat bir şekilde
görülmektedir. Oldukça güçlü savunma sistemine sahip olan Yoncatepe, bu
işlevini Urartu Krallığı’nın yıkılışına değin sürdürmüştür.
Saray yerleşmesinin 700- 800 m. kuzeyinde ise, şimdilik Van Bölgesi’nin
en eski sulama tesisi olan Harabe barajı bulunmaktadır. Doğuda Varak Dağı
eteklerinden çıkan zengin su kaynaklarının önü, tıpkı büyük bir havuz gibi
birbiri ardı sıra barajlar ile kesilmiştir. Köyün içinde ve hemen batı eteğinde
bulunan Bakraçlı barajlarının içi dolmasına ve duvarları tahribat görmesine
karşın, Harabe barajının gövde duvarı günümüze değin sağlam bir şekilde
varlığını korumuştur. 4- 5 m. genişliğinde, 2 m. yüksekliğinde ve 80 m.
uzunluğundaki baraj duvarı, arazinin eğimli olan batı kesimini kapatmaktadır.
Baraj duvarı, düzgün kumtaşı bloklardan yapılmıştır. Ancak ne yazık ki
yüzlerce yıldan beri suların taşımış olduğu kalın toprak tabakası, barajın
içini doldurmuştur. Günümüzde barajın içi tarla olarak kullanılmaktadır.
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Batı yüzde ve duvarın ortasında bulunan 35 X 35 cm. büyüklüğündeki savak
kısmı, bugüne değin bulunan Urartu barajlarındaki savakların en küçüğünü
oluşturmaktadır. Batı yönüne doğru akıtılan sular, tarım alanlarının, sebze ve
meyve bahçelerinin su gereksinmesini karşılamaktadır.
Basık bir tepe görünümünde olan Yoncatepe’nin en yüksek kesiminde
saray, bunun kuzeydoğu eteğinde sivil yerleşim alanı ve kuzey eteğinde de
nekropol bulunmaktadır (Çizim: 1). Erken Demir Çağına ait diğer kale ve
yerleşim merkezlerinde olduğu gibi, Yoncatepe’de sivil yerleşim merkezi ile
nekropol alanı neredeyse iç içedir. Yerleşim merkezi ile nekropol alanının
iç içe olmasında, kullanılabilir arazinin çok az ve yetersiz olmasının büyük
etkisi vardır. Deniz seviyesinden 2050 m. yüksekliğinde olan saray yerleşmesi,
şimdilik Türkiye’nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır.
Saray yerleşmesinin güneyi dik ve derin bir uçurum ile sonuçlanmaktadır.
Güneydoğudan batı yönüne doğru akan Doni Çayı, araziyi geniş ve derin bir
şekilde oymuştur. Saray yerleşmesinin kuzey kesimi de dik olmasına karşın,
kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerine doğru teraslar hâlinde alçalmaktadır.
Doğu – batı doğrultusunda uzanan saray yerleşmesi, yaklaşık olarak
2.650 m2 lik bir alana yayılmaktadır (Çizim: 2). Arazinin doğu kesimi çok
dik ve eğimli olduğu için, sarayın en önemli mimarî yapıları, batıda 1675
m2 lik bir alana yapılmıştır. Arazinin doğusu ile batısı arasındaki yükseklik
farkının 10 m.yi geçmesi, doğu bölümündeki mimarî yapılar için çok büyük
bir sorun oluşturmuştur. Bu yüzden doğu bölümündeki mimarî yapılar, açık
avlu dışında en çok 450 m2 lik bir alanda teraslar üzerinde yapılmıştır. Bu
durumda Yoncatepe Sarayı’nın, Urartu sarayları ile kıyaslanmayacak ölçüde
küçük olduğu görülmektedir.
Temelleri taştan ve bunun üzeri de kerpiçten örülen saraydaki mimarî
yapıların çok güçlü ve yüksek dış duvarları, aynı zamanda savunma duvarı
görevini de görmektedir. Saraydaki mimarî yapıların ilk katının duvarları
düzgün kum taşlarından, ikinci katın duvarları da kerpiçten yapılmıştır.
Bu hâliyle Yoncatepe, Van Ovası’nın kuzeydoğusunda Zımzım Kayalıkları
üzerinde bulunan ve çevresi sur duvarı ile çevrili olmayan Toprakkale’nin
(Rusahinili) konumuna çok benzemektedir. Ancak Toprakkale’de ulusal Tanrı
Haldi adına kurulmuş bir tapınak olmasına karşın, Yoncatepe yerleşmesinde
tapınak yoktur. Bilindiği gibi, Urartu saraylarının çok büyük bir kısmı,
yüksek ve yalçın kayalıklar üzerinde, çevresi çok güçlü savunma duvarları
ile çevrelenen kaleler içinde bir veya iki tapınak ile birlikte planlanarak
yapılmıştır.
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Şimdilik bu kuralın dışında kalan tek yerleşme, Patnos Aznavurtepe’nin
8 km. güneydoğusunda bulunan Giriktepe Sarayı’dır. Bu yüzden Yoncatepe
Sarayı, alçak bir tepe üzerinde bulunan Giriktepe Sarayı’nın konumuna
çok benzemektedir. Ancak son sekiz yıldan beri akropoldeki sarayda
sürdürdüğümüz arkeolojik kazı çalışmalarında herhangi bir çivi yazısı örneği
bulamadığımız gibi, erzak küpleri üzerinde işaret, ölçek ve çivi yazısı ile
resim yazısı da bulunamamıştır. Çok büyük bir olasılıkla Yoncatepe Sarayı,
yerleşim merkezi ve nekropolü, Urartu Krallığı egemenliğine tâbi olmayan bir
yerel beyliğe ait olmalıdır. Bilindiği gibi hem çivi yazılı Assur kaynakları, hem
de Urartu kaynakları bu tür beyler konusunda önemli bilgiler vermektedir;
örneğin Van’da bulunan küçük bir stel üzerinde şunlar okunmaktadır:
Rusa oğlu Argişti, Gilurani’nin ormanının önü olan bu yerden,
Batu oğlu İşpilini’nin bahçesine kadar, okunu 950 lokat (yaklaşık 485m.) attı.
Assur Kralı II. Sargon, M.Ö. 714 yılında Urartu ve onun müttefiklerine
karşı düzenlemiş olduğu ünlü sekizinci seferinde, savaşta yendiği Kral I.
Rusa’nın yakın çevresindeki Urartu soylu sınıfına ait beyleri, özellikle kral
soyundan gelen temsilcilerden ayırmaktadır. Urartu yazılı kaynaklarının da
sık sık belirttiği gibi, savaşlara kendi askerleri ile katılan Urartu soylu sınıfına
ait beyler ve komutanlar, hiç kuşkusuz savaşlardan erkek ve kadın tutsaklar
ile birlikte büyük oranda büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ganimet olarak
almaktaydılar.
Yoncatepe Sarayı’nın ne zaman kurulduğunu şimdilik kesin olarak
bilemiyoruz. Ancak saray yerleşmesinin hemen kuzey eteğinde bulunan
nekropol alanındaki birçok mezar, M. Ö. I. binyılın başlarından beri
kullanılmıştır. Saray, M. Ö. 7. yüzyılın sonlarında Doğu Anadolu Bölgesi’ne
kuzeyden ve doğudan bir çekirge sürüsü gibi giren İskitler tarafından diğer
Urartu kaleleri ile birlikte yakılıp yıkılmıştır. Bu korkunç yıkım ve yağmadan
canını zor kurtaran halk, taşınabilir eşya ve silâhlarıyla birlikte Erek Dağı’na
sığınmıştır. Ayrıca saraydaki insanlar kaçarken yanlarına yiyecek ve bakliyat
almayı da ihmal etmemişlerdir. Büyük Salon’un döşeme taşları üzerine
dökülen kırmızı mercimek taneleri, kaçışın ne denli acele ve büyük bir panik
içinde olduğunu göstermektedir. Bu yıkımdan sonra saray kesimi, yeni bir
yerleşmeye uğramamıştır.
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YONCATEPE SARAY DUVARLARININ RESTORASYON ÇALIŞMALARI
2007 yılında Yoncatepe Saray duvarlarının restorasyon çalışmalarına
daha çok ağırlık verilmiştir. Bu çalışma döneminde, özellikle sarayın batı
bölümündeki yapıların kuzeydoğu, kuzey ve batı duvarlarının restorasyon
çalışmaları yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları, bölgenin geleneksel konut
mimarîsini, inşa yöntemini çok iyi bilen ve bunu uygulayan Mimar Yrd. Doç.
Dr. Şahabettin Öztürk’ün denetiminde yapılmıştır. Duvarların yapımında
çalışan ustalar Yoncatepe Sarayının 800 metre doğusunda yer alan Yukarı
Bakraçlı (eski Yedikilise) Köyü’nde yaşayan ve benzer duvar inşa eden
kişilerden oluşmaktadır. Geleneksel konut mimarîsini çok iyi bilen ve
bunu kendi köy konutlarında uygulayan taş duvar ustaları, mesleklerinde
uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.
Restorasyon çalışmalarında, duvarlarda kullanılan eski kum taşı ve
çamurun dışında, hiçbir yeni ve yabancı malzeme kullanılmamıştır.
Duvarların özgün malzemesini oluşturan kum taşı bloklarda, son 10 yıldan
beri duvarlardan yıkılan ve bizim daha önce büyük bir titizlikle toplayarak
biriktirdiğimiz taşlardan oluşmaktadır. Duvar taşlarının arasında birleştirici
malzeme olarak, özü kil olan çamur kullanılmıştır. Çimento ve kireçten çok
daha sağlam olan bu çamur, 2700 yıldan beri geleneksel konut mimarîsinin
yapımında da kullanılmaktadır.
Kum taşından örülen duvarların dış kısmı sıvanmamıştır. Duvarlarda eski
kum taşı bloklarının kullanılması sonucunda, duvarların özgün görünümü
bozulmamıştır. Sanki 2700 yıl önce yapıldığı gibi görünen taş duvarlar M.Ö 7
yüzyıl duvar örgüsü konusunda çok önemli bir görüntü sergilemektedir.
Taş duvarların gerçek yüksekliği 2.80 – 3 m. arasında olmasına karşın,
arazinin biçimine göre standart bir yüksekliğe ulaşılmıştır. Arazinin eğimine
göre uygulanan bu yükseklik, duvarlara hem estetik bir görünüm kazandırmış,
hem de taş duvarların yüksekliği konusunda izleyenleri bilgilendirmiştir.

KUZEYDOĞU DUVARLARI
Kum taşından büyük bir özenle örülen ve sarayın batı bölümünün ana
giriş kapısının bulunduğu kuzeydoğu duvarları, arazinin dik ve eğimli olması
yüzünden daha çok yıkılmıştır. Bu bölümdeki duvarların mevcut genişliği
1.60 m., yüksekliğide ortalama 70 cm. ile 1.20 metre arasında değişmektedir.
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Sarayın batı bölümündeki doğu duvarlarının toplam uzunluğu, 26.30
m.dir. 2007 yılı restorasyon çalışmalarında, avluya bakan kuzeydoğu
duvarlarının onarım çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Restorasyonu yapılan
duvarın uzunluğu, 21m. dir.
Orta avluya bakan sarayın kuzeydoğu duvarlarının önünde eğimli
olan araziyi ve taş duvarlarının temellerini güçlendirmek için ortalama 50
cm. derinliğinde ve 40 cm. yüksekliğinde bir seki yapılmıştır. Büyük sal
taşlarından yapılan sekinin bazı kısımları tahribata uğramıştır. Sal taşlarından
örülen benzer seki kuzey duvarının kuzeydoğu bölümüne de yapılmıştır.
Gerçekten de bu kesimde arazi dik ve eğimli olduğu için, yüksek ve ağır
duvarların yapılmasına elverişli değildir. Bu yüzden, o dönemin mimar
ve ustaları taş duvarlarının temellerini güçlendirmek için sekiler yapmak
zorunda kalmışlardır. Mevcut seki duvarlarında kullanılan kum taşı blokların
benzerleri ile sekinin tahribat gören kısımları, aslına sadık kalınarak yeniden
yapılmıştır.
Kuzeydoğu köşe duvarından güney yönüne doğru 13.50 m. sonra,
sarayın batı bölümünün ana giriş kapısı yer almaktadır. Kapı, ortalama
5.85 m. uzunluğunda bir bastiyon çıkıntısının ortasında yer almaktadır.
Gerek kuzeydoğu duvarlarında, gerekse bastiyon çıkıntısının temellerinde
kullanılan taşların çok daha büyük oldukları görülmektedir. Bastiyonun
kuzey çıkıntısı 45 cm. güney çıkıntısı ise 50 cm. derinliğindedir. Bu hâliyle
bastiyon küçük bir kuleye benzetilmiştir. Bastiyonun tam orta kısmında ise,
sarayın batı bölümündeki yapılara geçiş veren kapı bulunmaktadır. Ortalama
2.80 m. genişliğindeki batı kapısının, oldukça özenli bir şekilde kum taşı
bloklardan örüldüğü görülmektedir. Ancak bu önemli kapı girişi, M.Ö 7
yüzyılın sonlarında bir duvar örülerek köreltilmiştir. Tarihsel olayları yansıtan
bu ilginç uygulamanın olduğu gibi kalmasına, eski duvar kalıntısının üzerine
70–90 cm. yüksekliğinde bir duvar yapılmasına karar verilmiştir. Benzer
kum taşı bloklarla yapılan taşların arasında, birleştirici malzeme olarak
çamur kullanılmıştır, yıkılan kerpiç kalıntıları ile yapılan çamurun özünü,
kil oluşturmaktadır. Çimentodan çok daha sağlam olan bu çamur malzeme,
Urartu taş duvarlarında da kullanılmıştır. İlginçtir ki yüzlerce yıldan beri
geleneksel konut mimarîsinde de, aynı çamur malzeme kullanılmaktadır.
Ortalama 1.60–1.80 metre yüksekliğine ulaşan kuzeydoğu duvarının
üzerinde kalın bir çamur tabakası serildikten sonra, bunun da üzerine duvarın
dışına taşan sal taşları (harpuşta) döşenmiştir. Böylece kar ve yağmurun taş
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duvara vereceği zarar önlenmektedir. Bu ilginç uygulama, yüzlerce yıldan
beri Van Bölgesi’nde taş duvar üzerinde geleneksel olarak uygulanmaktadır.
KUZEY DUVARLARI
Sarayın batı bölümünde toplam 50.5 m. uzunluğundaki kuzey duvarları,
güneye kıyasla yıkılmadan daha iyi korunmuştur. Kuzey kesimin güneye
kıyasla fazla dik olmaması, duvarların daha az yıkılmasında önemli bir
etken olmuştur. Kum taşından büyük bir özenle yapılan taş duvarların
mevcut yüksekliği, ortalama 90 cm. ile 1,5 m. arasında değişmektedir. Tıpkı
sarayın avluya bakan doğu giriş kapısının kuzey ve güneyinde olduğu gibi,
kuzeydoğu duvarlarının önünde de bir seki bulunmaktadır. Ancak sekinin
yer yer yıkıldığı görülmektedir. Ortalama 60 cm. derinliğinde ve 40 cm.
yüksekliğinde olan seki, sal taşlardan yapılmıştır. Taş duvarlarda olduğu
gibi, sal taşlar arasında birleştirici malzeme olarak kilden oluşan çamur
kullanılmıştır. Toprak üzerine yapılan sekinin, yüksek taş duvarlara destek
amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Böylece arazinin en eğimli olduğu
kuzeydoğu kısımdaki taş duvarların akıp gitmesi önlenmiştir (Resim: 1).
Kuzey yönüne doğru arazi teraslar hâlinde alçaldığı için, sarayın kuzey
duvarları da düz bir biçimde değil, bastiyon ve rizalitler yaparak batı yönüne
doğru devam etmektedir. Örneğin kuzeydoğu köşeden 12 m. batıda ilk
bastiyon çıkıntısı bulunmaktadır. Ortalama 6.60 m. uzunluğundaki bastiyonun
doğu çıkıntısı 30 cm. derinliğinde, batı çıkıntısı ise 60 cm. derinliğindedir.
Bastiyon duvarında kullanılan taşlar, duvarın diğer kesimlerinde kullanılan
taşlara kıyasla çok daha büyüktür. Özenle işlenmiş dikdörtgen biçimli
taşların, temele doğru çok daha büyük oldukları görülmektedir. Temelden
üste doğru her taş dizisi 3- 4 cm. içeriye doğru alınarak, bastiyona bir eğim
verilmiştir. Yani temel kısmında 6.75 m. uzunluğunda olan bastiyon duvarı,
üst kısımlara doğru 6.50 m.ye kadar daralmaktadır. Bundan dolayı bastiyon
sanki bir piramide benzemektedir.
Bastiyonun doğusunda düz bir biçimde yapılan duvarın dış yüzünde
ortalama 106 cm. aralıklarla yan yana dört havalandırma boşluğu
görülmektedir. Her dört havalandırma boşluğu da, güneyde yer alan
kuzeydoğu depo odasına aittir. Ortalama 20 x 25 cm. büyüklüğünde olan en
doğudaki havalandırma boşluğunun içi kil ile doldurulmuş ve kilin içine de
yuvarlak kesitli bir ağaç sapı ile ikişerden yan yana ve üst üste olmak üzere
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dört adet delik açılmıştır. Bunun batısında yer alan diğer üç havalandırma
boşluğu biraz daha küçük olduğu için, bunların içine yuvarlak boşluklar
açılmamıştır.
İlk bastiyondan 12.20 cm. batıda bir rizalit çıkıntısı bulunmaktadır. 20 cm.
derinliğinde olan bir rizalitin batısında ikinci bir rizalit daha yoktur. Bastiyon
dışında duvarlarda kullanılan taşlar, genellikle dikdörtgen biçimli, irili ufaklı
kum taşlarından oluşmaktadır. Ancak bu taşların, Urartu kalelerindeki
duvarlarda kullanılan taşlar ile kıyaslanamayacak ölçüde küçük oldukları
görülmektedir.
Şimdilik ortalama 210- 230 m. yüksekliğinde olan taş duvarların aslında
3 m. nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Taş duvarların üzerinde ikinci
katı oluşturan kerpiçten yapılmış odalar bulunmaktaydı. Kerpiç duvarların
yıkılması ile taş duvarlar toprağın içinde kalmış ve akropol bir höyük gibi
görünmeye başlamıştır. Uzaktan bakıldığında kuzey duvarları sarayın anıtsal
görünümü konusunda bir fikir vermektedir.
Kuzeydoğu duvarında olduğu gibi, sarayın kuzey taş duvarlarının üzerine
de önce kalın bir çamur tabakası serilmiş ve bunun üzerine de dışa doğru
taşan sal taşlar (harpuşta) konmuştur. Böylece kar ve yağmur sularının taş
duvarlara vereceği zarar önlenmiştir (Resim: 2).
BATI DUVARLARI
Sarayın batı duvarları da, diğer taş duvarlar gibi fazla büyük olmayan
kum taşı bloklardan büyük bir özenle örülmüştür. Ancak ne yazık ki sarayın
batı duvarlarında kullanılan düzgün işlenmiş kaliteli kumtaşı bloklar, bizim
kazıya başlamadan önce 1995 yılında defineciler tarafından kaçak olarak
kazılmış ve traktörlere yüklenerek Van’da yeni yapılan villaların bahçe
duvarlarında kullanılmak üzere satılmıştır.
Bizim 1995 yılında Yoncatepe Sarayı’nı keşfetmemize neden olan asıl neden,
Van yöresindende Urartu baraj, gölet ve sulama kanallarının araştırılması
konusunda sürdürmüş olduğumuz arkeolojik yüzey araştırmasıdır. Sarayın
800 m. kuzeyinde bulmuş olduğumuz Harabe barajı, Doğu Anadolu’nun
en eski ve ilginç barajlarından birini oluşturmaktadır. Harabe barajının
duvarlarında kullanılan kum taşı bloklar ile sarayın duvarlarında kullanılan
aynı büyüklükteki kum taşı bloklar, yakın çevrede zengin olarak bulunan
kum taşı yataklarından elde edilmiştir.
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1997 yılında bizim Yoncatepe Sarayı ve nekropolünde arkeolojik kazı
yapmamızın en önemli nedeni ise, saray duvarlarının taş temellerinde
kullanılan düzgün işlenmiş kaliteli kum taşlarının kaçak kazılar ile
çıkarılmasını ve Van’da satılmasını önlemektir.
Van Bölgesi’nin en kaliteli ve pahalı kum taşını oluşturan Yoncatepe
Saray duvarlarında kullanılan kumtaşı bloklarına talep o kadar fazla oluştur
ki,bir traktör kum taşına ödenen yüksek para, kaçak kazıları daha cazip hâle
getirmiştir.
Ancak bizim bu önemli olaya el koymamız ile durum tamamen
değişmiştir; önce Yoncatepe Sarayı ve nekropolünü “1.Derece Arkeolojik
Sit Alanı” ilân ettirmiş, daha sonra Van İl Özel İdaresi tarafından maaşı
ödenen Yukarı Bakraçlı (eski Yedikilise)Köyü’nden bir kişiyi ören yeri bekçisi
olarak görevlendirmemiz sonucunda, kaçak kazı yapanlar tutuklanmıştır.
Kaçak kazıların durması sonucunda, altın kadar değerli olan kum taşı
blokların tahribatı ve satışı da sona ermiştir. Arkeolojik kazılar sırasında
yıkılan duvarların taşları büyük bir titizlikle biriktirilerek, tekrar duvarların
restorasyonunda kullanılmıştır.
Sarayın batı duvarları, diğer yönlerdeki taş duvarlara kıyasla, en kalın
duvarları oluşturmaktadır. Ortalama 2 m. genişliğindeki duvarların mevcut
yükseklikleri de, 70 cm. ile 1m. arasında değişmektedir. Ancak taş duvarlarda
fazla büyük taşların kullanılmadığı görülmektedir.
Güney duvarının köşesinden 17.30 m. kuzeye doğru ortalama 20 cm.
derinliğinde bir rizalit çıkıntısı bulunmaktadır. Bundan sonra batı duvarında
herhangi bir rizalit çıkıntısı olmayıp duvar kuzey uca kadar 17 m. daha
devam etmektedir. Toplam 34.30 m. uzunluğundaki batı duvarını diğer
yönlerdeki duvarlara kıyasla daha kalın olmasını nedeni, batıdan esen sert ve
soğuk rüzgârlardan korunmak içindir. Çok büyük bir olasılıkla, tıpkı kuzey
duvarlarında olduğu gibi, batı duvarlarını ikinci katında da herhangi bir
pencere boşluğunun olmadığı sanılmaktadır.
Ortalama 1.80-190 m. yüksekliğine getirilen batı duvarında da, daha
önce kazıdan çıkarılan ve biriktirilen kum taşı bloklar kullanılmıştır. Taşlar
arasında, tıpkı ilk yapıldığı sırada olduğu gibi, birleştirici malzeme olarak
çamur kullanılmıştır. Taş duvarların üzerine önce kalın bir çamur tabakası
serilmiş, kar ve yağmur sularının duvarlara vereceği zararı önlemek için de,
dışa doğru taşan sal taşlar (harpuşta) konmuştur.
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2008 yılı kazı çalışmalarında, özellikle saray duvarlarının daha çok
tahribat gören güney duvarları ile avlunun doğusunda kalan taş duvarların
restorasyonu yapılacaktır.
NEKROPOL ALANI
Akropolde bulunan sarayın kuzey eteklerinde ise, nekropol alanı yer
almaktadır. Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda, yedi adet
oda mezar, iki adet basit toprak mezar ve bir adet de normal mezar bulunmuş
ve kazılmıştır.
Kazı bilim kurul üyemiz Yrd. Doç Dr. Fethi Ahmet Yüksel’in 2006 yılında
nekropol alanında jeoelektrik yöntemi ile yapmış olduğu çalışmalarda, bazı
alanlarda mezarların olabileceği sonucuna varmıştır. Erken Demir Çağına
ait oda mezarlar, toprak altında ortalama 1-1.5 m. derinlikte bulunmaktadır.
İlk yapıldığı sırada oda mezarların bu kadar toprak altında olmadığı
anlaşılmaktadır. Ancak arazinin eğimli ve çok dik olması nedeniyle sarayın
kuzey yönüne doğru yıkılan yüksek kerpiç duvarları, mezarların üzerini 1-1,5
m. kalınlığında bir toprak tabakası ile kapatmıştır. Sayın Fethi Ahmet Yüksel’in
verileri doğrultusunda sürdürmüş olduğumuz sondaj çalışmalarında büyük,
bir oda mezarın yeri saptanmıştır.
M8 mezarının yaklaşık olarak 6 m. batısında yer alan bu mezar odasını,
M9 mezarı olarak adlandırdık. Toprak içine açılan ve yan duvarları kum
taşıyla örülen M9 mezarı, daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız Erken
Demir Çağına ait diğer oda mezarları gibi, kabaca doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadır. Ortalama dıştan dışa 5,20 m. uzunluğunda olan mezar odasının
genişliği, farklılık göstermektedir. Örneğin mezarın doğu bölümü 2.35 m.
genişliğinde olmasına karşın, batı bölümünün genişliği 1,80 m.dir. Bu öçüler
ile mezar odasının biçimi kabaca da olsa, damla motifine benzemektedir
(Çizim: 3).
Dikdörtgen planlı mezar odasının içten içe uzunluğu ise 4m.dir (Resim: 3).
Ayrıca doğu bölümü 1,80 m. genişliğinde ve batı bölümü de ortalama 90 cm.
genişliğindedir. Mezar odasının yan duvarları, yassı kum taşlarından büyük
bir özenle bindirme tekniği ile örülmüştür ve duvarların kalınlığı 50 – 60 cm.
arasında değişmektedir. Mezarların taban genişliği ortalama 2 m. iken, bu
genişlik üst kısma doğru 1.25m.ye kadar inmektedir. Mezar odasının mevcut
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yüksekliği 1.70 m.dir, ancak yan duvarların üst kısmındaki baza taşların
düştüğü görülmektedir. Çok büyük bir olasılıkla mezar odasının ilk yapıldığı
sıradaki yüksekliğin 2 m. kadar olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 4).
Mezar odasının üstü ise, enlemesine, yani kuzey – güney doğrultusunda
atılan uzun ve yassı kum taşı blokları ile kapatılmıştır. İçeriye düşen taşların
da gösterdiği gibi, bu taşlar fazla büyük değildir. Oysa diğer mezar odalarının
üzerindeki kapak taşlarının çok daha büyük ve ağır oldukları görülmektedir.
Yoncatepe nekropolünde daha önce ortaya çıkardığımız diğer Erken Demir
Çağ mezar odaları ön girişsiz olarak yapılmıştır; örneğin mezar odasının dar
olan doğu veya genellikle batı uç kısmındaki ağır kapak taşı kaldırılarak, yeni
bir gömü yapılmıştır (Resim: 5). Oysa M9 mezarında ise uzun olan kuzey
duvarının orta kısmına doğru bir giriş kapısı yapılmıştır (Resim: 6). Giriş
kapısı, mezarın eğimli olan kuzey duvarına ve toprak seviyesinde yapıldığı
görülmektedir. Ortalama 60 cm. genişliğinde ve 70 cm. yüksekliğinde olan
giriş kapısından bir insan rahatlıkla girip çıkabilmektedir (Resim: 7). Giriş
kapısının üzerinde 15 cm. kalınlığında ve 90 cm. uzunluğunda bir lento taşı
konulmuştur. Kapının dış kısmı ise dikine konan yassı ve büyük bir kum taşı
blok ile kapatılmıştır. Yeni gömü olacağı zaman bu taş kaldırılarak, içeriye
girilmektedir.
Yoncatepe nekropolündeki Erken Demir Çağına ait mezar odalarında ilk
kez bir kapı girişi ile karşılaşmaktayız. Kapı girişi mezarın dar olan tarafında
bir ön giriş niteliğinde değil, uzun olan yan tarafına yapılmıştır. Giriş
kapısının yapılması ile ne yazık ki mezar odası daha sonra soyulmuş ve tahrip
edilmiştir. Örneğin mezar odasının içi irili ufaklı taşlar ile doldurulmuş, giriş
kapısı içeriden büyük bir yassı kum taşı ile kapatılmış ve mezar odasının
yan duvarlarının çökmemesi için, batı uç kısmına doğru kuzey-güney
doğrultusunda bir destek duvarı yapılarak, mezar ikiye bölünmüştür. Ara
destek duvarının çok kaba ve özensiz bir işçilikle yapıldığı görülmektedir.
İçindeki armağanları soyulan ve iskeletleri tahrip edilen mezarın daha
sonra hem doğu, hem de batı bölümüne gömü yapılmıştır. Ortalama 70-85
cm. büyüklüğündeki batı bölümüne gömü yapılmadan önce, taş ve toprak
ile doldurulan kısmın alt kısmı sal taşları ile döşenmiş ve bunun üzerine de
hocker vaziyette bir gömü yapılmıştır. Ancak gömünün yanına herhangi bir
süs eşyası ile çanak çömleğin konmadığı görülmüştür.
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Mezarın daha geniş olan doğu bölümüne yapılan yeni gömülerin çok daha
fazla tahribata uğradığı saptanmıştır. İlginçtir ki bu bölümdeki gömülerin
yanına da herhangi bir çanak çömlek konmamıştır. Yeni yapılan gömülerin,
M.Ö.7. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı sanılmaktadır.
Mezar odasının yan duvarlarında ne bir niş, ne de cesedin üzerine
yatırıldığı bir seki bulunmaktadır. Ne yazık ki içeride mezarın tarihlenmesine
yardımcı olabilecek en küçük bir buluntuya rastlanmamıştır. Ancak yan
duvarları bindirme tekniği ile yapılan mezarın planı, diğer Erken Demir
Çağı oda mezarlarına benzemektedir. Çok büyük bir olasılıkla uzun olan
yan duvarında kapısı bulunan mezar odası, Erken Demir Çağının sonları
ile Orta Demir Çağına ait klâsik Urartu Dönemi mezarlarına geçiş evresine
ait olmalıdır. Bilindiği gibi ön girişli Urartu Dönemine ait klâsik mezar
odalarının yan duvarlarına hem ölü armağanlarının konulduğu nişler, hem de
cesedin üzerine yatırıldığı seki bulunmaktadır. Ayrıca ön giriş kapısı daha da
geliştirilerek mezarın uzun olan yan duvarı üzerinde değil, dar olan kısmına
yapılarak, çok daha kullanışlı olmuştur.
AŞAĞI KENT YERLEŞMESİ
Aşağı kent yerleşmesi, Yoncatepe Sarayı’nın yaklaşık olarak 160 m. kadar
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yayvan ve basık bir tepenin kuzey eteğinde
bulunan kent yerleşmesinin deniz seviyesinden yüksekliği, ortalama 1960
m.dir. Yayvan tepenin güneyi daha yüksek, kuzey kısmı ise daha alçaktır.
Kentin tepenin kuzey eteğinde yapılması, güneyde Doni Deresi Vadisi’nden
esen sert ve soğuk rüzgârların etkisinden korunmak içindir.
Kent yerleşmesi hakkında toprak yüzeyinde yok denecek kadar iz
görülmektedir. Yıkılan konut duvarlarının taşları, 2700 yıl boyunca toprak
tabakası altında kalmıştır.2005 ve 2006 yıllarında kazı bilim kurul üyemiz
Yrd. Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve ekibinin jeoelektrik yöntemi ile yaptığı
çalışma sonunda, kent yerleşmesinin varlığı kesinlik kazanmıştır. Yerleşme
alanının sınırlarının nereye kadar yayıldığını bilemiyoruz, ancak bu konudaki
çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmaların sonuçlanması ile kentin kaç
dönümlük bir alana yayıldığı öğrenilecektir.
Yayvan tepenin kuzey eteklerine kadar uzanan kent yerleşmesi, bugünkü
Bakraçlı (eski Yedikilise) konumu ile çok büyük bir benzerlik göstermektedir.
Kent yerleşmesinin kuzeyinde, doğudan batı yönüne doğru alçalan arazi, geniş
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ve yayvan teraslar hâlinde uzanmaktadır. Kent yerleşmesinin doğusunu Varak
(2800 m.) ve Erek Dağları (3200 m.) tam bir yarım ay biçiminde çevrelemekte
ve doğudan esen sert ve soğuk rüzgârdan korumaktadır. Bu dağların
eteklerinden çıkan çok sayıdaki güçlü su kaynağı, güneybatı ve batı yönlerine
doğru akmakta ve tarım alanlarının su gereksinmesini karşılamaktadır.
Ayrıca batı yönüne doğru akan kaynak sularının önü kesilerek, ünlü Harabe
Barajı yapılmıştır. Kent yerleşmesinin 700 m. kuzeybatısındaki Harabe barajı,
batısında yer alan tarım alanlarına hayat vermektedir. Sulamaya dayalı olarak
yapılan modern tarım, hayvan besiciliğinden çok daha fazla önem taşımaktadır.
Konut odalarının yapılmasında ve işlevsel olarak kullanılmasında, elde edilen
tarım ürünlerinin çok büyük bir etkisi vardır.
Yörede bitki örtüsünün gür olması, büyükbaş ve küçükbaş hayvan
besiciliğinin gelişmesini sağlamıştır. Varak ve Erek Dağları arasındaki
Cehennem Deresi Vadisi, Doni Deresi Vadisi ve özellikle Erek Dağı üzerindeki
Keşişgöl Yaylası, yaz aylarının sonunda bile çok gür çayır ve otlaklara sahiptir.
Bu yüzden Eskiçağdan günümüze değin yöre halkının ekonomik geçim
kaynaklarının başında, hayvan besiciliği çok önemli bir yer tutmaktadır.
Yüksekliğin fazla olması, zengin su kaynakları ile dağ çayırları ve otlakların
gür olması, yöreyi çok elverişli bir yayla ortamına çevirmiştir. Bu yüzden
yöre, en fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğinin yapıldığı yerler
arasında yer almaktadır. Hayvan sürülerini korumak için yapılan duvarlar
ve kış mevsiminde barınmaları için yapılan ahırlar, kent yerleşmesindeki
konutların en önemli bölümlerinden birini oluşturduğu sanılmaktadır.
Yöre ağaç çeşitleri yönünden de oldukça zengindir. Özellikle Varak ve
Erek Dağları arasında bulunan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan derin
ve geniş vadi, “Cehennem Deresi Vadisi’” olarak isimlendirilmektedir. Bu
vadiye bu ismin verilmesinin nedeni, 19.yüzyılın sonlarında bölgede araştırma
yapan yabancı seyyahların bu vadideki yabanî meyve ağaçları ve sık bitki
topluluğu yüzünden bu vadiden at ile geçememeleri yüzündendir. Yörede
yetişen ağaç türleri arasında meşe, çam, kavak ve karaağaç gelmektedir. Ağaç
türlerinin zenginliği, taştan yapılan konutların kapı ve çatı örtüsünün temin
edilmesi ve kışın yakacak gereksinmesinin karşılanması açısından son derece
önemlidir.
Ayrıca sık bitki topluluğu kaplı bulunan Varak ve Erek Dağları çevresi ile
Cehennem Deresi Vadisi ve Doni Deresi Vadisi, kara av hayvanlarına da çok
olumlu bir yaşam olanağı sunmuştur. Bölgede av hayvanları o kadar çeşitli ve
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çoktur ki, avcılık halkın en önemli uğraşlardan birini oluşturmaktadır. Eskiden
yakın çevrede dağ keçisi, yaban koyunu, Kafkasya ceylanı, ayı, domuz, tilki,
kurt, tavşan ve keklik yaşamaktadır. Ancak aşırı avlanma yüzünden birçok
av hayvanının soyu tükenmiştir.
Yoncatepe Sarayı’ndaki konutların duvarları, sur ve teras duvarları,
mezar odalarının yan duvarları gibi, aşağı kentin konut duvarlarının tümü
de, düzgün işlenmiş yassı kum taşından yapılmıştır. Yakın çevrede oldukça
kaliteli ve zengin kum taşı yatakları bulunmaktadır. İlginçtir ki bugünkü
Bakraçlı (Yedikilise) Köyü’nün geleneksel konut yapılarının duvarları da, yine
benzer inşa tekniğinde kum taşından yapılmıştır. Taşlar arasında birleştirici
malzeme olarak kil kullanılmıştır. Çimento ve kireçten çok sağlam olan kil,
tıpkı kum taşı gibi bu yörenin geleneksel konut mimarîsinin inşa malzemesini
oluşturmaktadır.
2007 yılı kazı döneminde, sivil yerleşim alanının kuzey eteğinde bulunan
konutlarda çalışılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışma planında, konutlardan
çıkarılan yıkılmış kum taşı bloklar ile toprağın döküleceği alanlar belirlenmiş
ve buna göre çalışma gerçekleştirilmiştir. Örneğin dökülecek toprak alanı,
daha sonraki yıllarda yapacağımız çalışmaları engellemeyecek bir yer
olmuştur. Tümüyle taştan yapılan konut duvarlarının yıkılması ile oluşan
on binlerce kum taşı blok ise, daha sonraki yıllarda yapacağımız restorasyon
çalışmalarında kullanılmak üzere, düzenli bir şekilde 54m. uzunluğunda ve
3m. genişliğinde bir duvar gibi dizilmiştir. Taşların doğu batı doğrultusunda
kabaca bir duvar gibi dizilmesinin amacı, çalışma alanına daha sonra hayvan
sürülerinin girmesini ve konut duvarlarına zarar vermesini engellemek
içindir.
Toplam olarak 675 m2 lik bir alanda ortaya çıkardığımız konutların planları
oldukça ilginçtir (Çizim: 4). Burada yer alan odalar topluluğunun kullanım
amaçlarına göre büyük bir titizlik ile planlanarak yapıldığı anlaşılmaktadır.
Basık ve yayvan tepenin en kuzey ucunda bulunan son konutun güney duvarı
27 m. uzunluğunda olmasına karşın, bu büyük konutun kuzey duvarları
arazinin eğimli olmasından dolayı yıkılmış ve daha sonra da özellikle yeni
yapılan kara yolu tarafından tahrip edilmiştir. Bu yüzden odanın kaç metre
büyüklüğünde olduğunu bilemiyoruz. Kabaca dikdörtgen bir plan gösteren
bu büyük odanın doğu duvarı, kuzey yönüne doğru ancak 9 m. kadar varlığını
koruyabilmiştir. Batı duvarı ise tümüyle tahribata uğramıştır. Odanın batısının
bir başka ilginç özelliği, kuzey – güney doğrultusunda uzanan duvarın,
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yassı ve düzgün ana kaya üzerinde bulunmasıdır. Aynı düzgün ana kaya,
güneyinde bulunan odada bulunmaktadır. Kum taşından yapılan duvar
yüksekliği, ancak 40-60 cm. kadar varlığını koruyabilmiştir. Odanın içinde ise
herhangi bir ara bölme bulunmamaktadır (Resim: 8).
Bu büyük odanın iki kapısı bulunmaktadır; bunlardan biri doğuda, diğeri
ise güneydedir. Doğu duvarı üzerinde bulunan kapı, dışarıda olasılıkla açık bir
alana doğru açılmaktadır. Ortalama 75 cm. genişliğinde ve 1.20 m. derinliğinde
olan kapı, içeriye doğru açılmaktadır. Tek kanatlı olduğu anlaşılan kapının
ahşaptan yapıldığı bilinmekteyse de, herhangi bir ahşap kalıntısı günümüze
değin ulaşmamıştır. Odanın ikinci kapısı ise, güney duvarı üzerinde bir başka
odaya açılmaktadır. Ortalama 80 cm. genişliğinde ve 1.30 m. derinliğinde olan
kapı girişi, kum taşından oldukça özenli bir şekilde örülmüştür.
Bu büyük odanın güneybatısında bulunan bir başka oda,ikinci büyük
mekânı oluşturmaktadır.11x12.60 m. ölçülerinde kabaca dikdörtgen plan
gösteren bu odanın duvar uzunlukları eşit değildir.Ortalama 138 m2’lik bu
odanın içinde de herhangi bir ara bölme yoktur (Resim: 9).Odanın kuzey ve
güney duvarları 80 cm., doğu ve batı duvarları ise 90 cm. genişliğindedir.
Kum taşıyla özenli biçimde örülen oda duvarlarının yüksekliği de, değişkenlik
göstermektedir. Örneğin arazinin eğimli olan kuzey duvarı ortalama 40 cm.,
güney duvarı ise 1 m. yüksekliğindedir. İlk yapıldığı sırada oda duvarlarının
2 m. nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Duvarların yıkılması ile odanın içi
ve dışı taş ve toprak ile dolarak kapanmıştır.
Bu odanın bir başka ilginç özelliği, tıpkı bitişiğinde ve kuzeyinde bulunan
oda gibi, batı duvarının tümüyle ana kaya üzerinden geçirilmiş olmasıdır.
Ancak duvarın taşlarının büyük bir kısmı tahribata uğramıştır. Eğimli ve düz
olan ana kaya, odanın batı duvarının doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda
uzanmaktadır. Eğer istenseydi, kum taşından oluşan ana kaya kolaylıkla demir
murçlar ile kesilip düzeltilebilirdi. Odanın tabanın sıkıştırılmış kille yapıldığı
gözlemlenmiştir. Bu büyük odanın güneyindeki diğer odalar ile bağlantısını
sağlayan, bir başka kapı bulunmaktadır. Ortalama 80 cm. genişliğinde ve 1.10
m.derinliğindeki kapı girişi, odanın güneydoğu köşesine yakındır. Tek kanatlı
olduğu anlaşılan kapının içeriye mi, yoksa güneyinde bulunan diğer odaya
mı açıldığı şimdilik anlaşılmamaktadır. Gelecek yıl bu odanın güneyinde yer
alan odada sürdüreceğimiz kazı çalışmaları ile bu sorunun aydınlanacağını
ummaktayız.
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Bu büyük odanın hangi amaçla kullanılmış olduğunu şimdilik kesin
olarak bilmiyoruz. Kazı sırasında ortaya çıkan küçük buluntular da, bu
konuya yardımcı olmamaktadır. Çok büyük bir olasılıkla, depo amaçlı olarak
kullanılmış olmalıdır.
Bu odanın doğusunda ve bitişiğinde bulunan odalar topluluğunun, bir plan
dâhilinde birbiri ile bağlantılı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplam olarak
13x18m. büyüklüğünde 234m2’lik bir alana yayılan odalar topluluğunun,
batıdaki dikdörtgen planlı oda ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu alandaki
odalar topluluğunun bitişik olarak yapılan odalar ile hem güneyine, hem
doğu yönündeki açık alana birer kapı ile açıldığı görülmektedir.
Batıdaki odanın bitişiğinde ve doğusunda ortalama 6.30x7 m.
büyüklüğündeki kare planlı bir oda, ara duvarlar ile üçe bölünmüştür. Bunun
kuzeyindeki bölümü, doğu-batı doğrultusunda 6.20x4.5 m. ölçülerinde
dikdörtgen bir plan göstermektedir. Odanın tabanı, sıkıştırılmış kilden
yapılmıştır. Odanın kuzey duvarının önünde bir çocuk iskeleti bulunmuştur.
Normal bir gömüyü yansıtmayan bu iskeletin, binayı terk ediş sırasında orada
kaldığı sanılmaktadır.
Bu odanın güneyindeki alan ortadan bölünerek, küçük iki ayrı odaya
dönüştürülmüştür. Batıda 3.90x3m. büyüklüğünde kare plan gösteren odanın
tabanı sıkıştırılmış kilden yapılmış, ancak odanın güney duvarının önüne sal
taşlardan bir seki yapılmıştır. Ortalama tabandan 30 cm. yüksekliğindeki
sekinin genişliği de 40 cm.dir. Sekinin doğu ucuna, yine düzgün biçimli iki
kum taşı blok dikey olarak yerleştirilerek, bir niş yapılmıştır. Topraktan ve
nemden etkilenmemesi için, taş sekinin üzerine çeşitli gıda maddeleri tarım
ve bakliyat ürünlerinin konduğu anlaşılmaktadır. Bulunan kandil parçası,
odanın kandiller ile aydınlatıldığını göstermektedir.
Bu odanın bitişiğinde ve doğusunda yer alan1.75x 2.60 m. ölçülerindeki
küçük odanın tabanı da, düzgün sal taşları ile döşenmiştir. Ancak yıkılan çatının
ve yan duvar taşlarının etkisiyle, taban taşlarının kaydığı görülmektedir. Bu
odanın güneybatı köşesine de, sal taşlarından bir niş yapılmıştır. Odalarda
bulunan ezgi taşları ve öğütme kaplarının da gösterdiği gibi, bu kompleksteki
odaların tarım ürünlerinin işlendiği ve değerlendirildiği yerler olduğu
anlaşılmaktadır (Resim: 10).
Bu iki odanın güneyinde bulunan oda ise,3.25x5.75 m. büyüklüğünde
dikdörtgen bir plan göstermektedir. Oda, doğu-batı doğrultusunda
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uzanmaktadır. Bu odanın güney duvarının mevcut yüksekliği, 1.60 m.dir.
İlk yapıldığı sırada taş duvar yüksekliğinin 2m.nin üzerinde olduğu
anlaşılmaktadır. Birçok oda gibi, bu odanın tabanı da sıkıştırılmış kilden
yapılmıştır. Odanın içinde bulunan birçok depolama kabının hemen hepsi,
çatının ve yan duvarlardaki taşların yıkılması sonucunda kırılarak küçük
parçalara ayrılmıştır.
Depo amaçlı olarak kullanılan bu odanın en ilginç özelliği, güneydoğu
köşede duvar içine yapılmış bir aydınlanma boşluğunun olmasıdır. Ortalama
70 cm. genişliğinde ve 85 cm. derinliğinde olan aydınlanma boşluğunun
tabandan yüksekliği ise 60 cm.dir. Aydınlanma boşluğunun aynı zamanda
içine çeşitli eşyaların konulduğu bir niş olarak kullanıldığı da anlaşılmaktadır.
Aydınlanma boşluğunun üç kenarı gibi, alt kısmı da büyük bir özenle kum
taşıyla örülmüştür. Tavana doğru daralan ve kabaca piramite benzeyen
boşluk, ışığı tavandan almaktadır. Benzer biçimli aydınlanma boşlukları,
700 m. kadar kuzeyde yer alan Bakraçlı (Yedikilise) Köyü’nde geleneksel
mimarîye sadık olarak yapılan konutlarda da bulunmaktadır. Bu oda, doğu
duvarı üzerinde bulunan 60 cm. genişliğinde dar bir kapı ile doğusunda
bulunan bir başka odaya açılmaktadır.
Odanın hemen doğusunda ortalama 5.90x5.70 m. büyüklüğündeki oda,
kabaca kare planlıdır. Odanın tabanı sal taşları ile döşenmişse de, çatının ve
özellikle yan duvarlarındaki taşların yıkılması sonucunda bunların kaydığı
ve eğildiği görülmektedir. Odanın güney duvarı önüne, tabandan 40 cm.
yüksekliğinde ve 50 cm. genişliğinde sal taşlardan bir seki yapılmıştır. Taştan
örülen benzer sekiler, geleneksel konut mimarîsinde de görülmektedir.
Sekinin üzerine, topraktaki nemden etkilenmeyecek çeşitli tarım ürünlerinin
konduğu anlaşılmaktadır.
Odanın güneydoğu köşesine yakın bir kapı boşluğu bulunmaktadır.
Ortalama 75 cm. genişliğinde ve 1.30 m. derinliğindeki kapı boşluğu, güneyde
bitişik olarak yapılan bir başka odaya açılmaktadır. Kapı girişinin hemen
güneydoğu kısmında, tabana gömülmüş ve in situ bir kapı sövesi alt mili taşı
bulunmuştur. Tek kanatlı olduğu anlaşılan kapının içeriye doğru açıldığı
anlaşılmaktadır. Kapı sövesi alt mili taşının uzun süre kullanımdan dolayı
aşınıp daire biçimli bir çukurluk yaptığı görülmektedir. Ahşaptan yapılan
kapı ve sövesinden günümüze değin en küçük bir kalıntı kalmamıştır.
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Tarım ürünlerinin konduğu ve değerlendirildiği bu oda hem güneyinde,
hem de kuzeyinde bulunan odalara birer kapı ile bağlanmıştır. Ara duvarın
kuzeydoğu köşesine yakın 80 cm. genişliğinde ve 1.20 m. derinliğindeki
kapı boşluğu, güneyindeki odaya geçit veren kapı boşluğunun tam simetrisi
durumundadır. Bu iki odayı ayıran 1.20 m. yüksekliğindeki taş duvar, arazinin
kuzey yönüne doğru eğimli olması yüzünden, kuzeye doğru eğilmiştir.
Ortalama 4.30 x 6.20 m. büyüklüğündeki oda kabaca dikdörtgen planlıdır.
Odanın tabanının sıkıştırılmış kilden yapıldığı görülmüştür. Bu odanın doğu
duvarı üzerinde bulunan 70 cm. genişliğindeki kapı boşluğu, dışarıda avlu
gibi açık bir alana açılmaktadır. Depo amaçlı olarak kullanıldığı anlaşılan bu
odanın kuzey duvarının orta kısmında bulunan 90 cm. genişliğinde ve 90 cm.
derinliğindeki kapı boşluğu, aynı zamanda kuzeyinde bulunan oda ile de
bağlantıyı sağlamaktadır. Bu kapı boşluğu şimdiye kadar ortaya çıkardığımız
en geniş kapı girişini oluşturmaktadır.
Kuzeyinde son oda, 2.95 x 6.25 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plan
göstermektedir. Oda doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kapı girişinin
doğu köşesinde in situ bulunan kapı alt mili söve taşı, kapının içeriye doğru
açıldığını göstermektedir. Tek kanatlı olduğu anlaşılan ahşap kapıdan en
küçük bir kalıntı kalmamıştır. Kapının çürüdüğü anlaşılmaktadır. Kapı
girişinin ön ve arkası ile iç kısmının sal taşları ile döşendiği görülmektedir.
Odanın tabanı, sıkıştırılmış kilden yapılmışsa da, ancak tabana yer yer sal
taşları da konmuştur. Birçok odada olduğu gibi, bu oda içinde bulunan
yuvarlak biçimli bazalt ezgi taşları, tarım ve bakliyat ürünlerinin öğütülmesi
işleminde kullanılmıştır.
Tümüyle düzgün işlenmiş kum taşlarından yapılan konut duvarlarının iç
kısımlarının sıvandığı anlaşılmaktadır. Ancak dökülen sıvaların beyaz kireç
ile badana edilip edilmediğini şimdilik bilemiyoruz. Konutların nasıl terk
edildiğini ve tahrip edildiğini bilemiyoruz. Şimdiye kadar ortaya çıkardığımız
konutların içinde herhangi bir yangın tabakasına rastlanmamıştır. Odaların
üst örtüsünün düz dam biçiminde olduğu anlaşılmaktadır.
Odaların içinde çok sayıda yenilerek atılan büyükbaş ve özelikle küçükbaş
hayvan kemikleri bulunmuştur. Ancak şimdiye kadar kazısı yapılan
odaların içinde, herhangi bir tandır ve ocak yerine rastlanmamıştır. Odaların
içinde bulunan depolama kaplarının yanı sıra, kırmızı açkılı Urartu saray
çanak çömlek parçaları da bulunmuştur. Yoncatepe Sarayı’nda benzerleri
bulunmayan kaliteli Urartu saray çanak çömlek parçalarının bulunmuş
olması, burada oturan insanların refah düzeylerinin çok yüksek olduğunu
göstermektedir. 2008 yılı kazı çalışmalarında, güney yönüne doğru devam
eden sivil yerleşim merkezindeki konutların ortaya çıkarılmasına devam
edilecektir.
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Harita 1: Yoncatepe ve yakın çevresi

Çizim 1: Yoncatepe Sarayı ve yakın çevresinin topografik planı
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Çizim 2: Yoncatepe Sarayı’nın plan ve kesitleri

Çizim 3: M9 mezarının plan ve kesitleri
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Çizim 4: Aşağı Kent yerleşmesinin plan ve kesitleri

Resim 1: Sarayın restore edilen kuzeydoğu duvarı
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Resim 2: Sarayın restore edilen kuzey duvarları

Resim 3: Doğu-batı doğrultusunda uzanan M9 mezarı
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Resim 4: Bindirme tekniği ile yapılan M9
mezarı

Resim 5: Mezarın batı uç kısmına daha
sonra yapılan gömü
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Resim 6: Mezarın kuzey duvarının ortasına yapılan giriş kapısı

Resim 7: Mezarın giriş kapısı
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Resim 8: Batısı düzeltilmiş ana kayadan oluşan kuzey odası

Resim 9: Güneybatı odası
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Resim 10: Çeşitli eşyaların konulduğu depo odaları

2007 YILI YUKARI ANZAF URARTU KALESİ KAZISI
Oktay BELLİ*
Yukarı Anzaf Urartu Kalesi kazısı, 02 Temmuz- 19 Ağustos 2007 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim
kurulu üyesi olarak Yrd. Doç. Dr Selim Pullu, Mimar restoratör Yrd. Doç. Dr.
Şahabettin Öztürk, Araştırma Gör. İsmail Ayman (M.A), Arkeolog Gülistan
Bingöl, Teknik Ressam Güzin Sühran Belli, Konservatör Vedat Evren
Belli (M.A), yüksek lisans öğrencisi Mehmet Altun ile Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerine bağlı fakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Harita
Mühendisliği ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalına ait toplam 14 lisans öğrencisi
katılmıştır1.
Kazı sırasında ortaya çıkarılan ahşap, keramik, kemik, cam ve çeşitli
metallerden yapılmış eşya, âlet ve silâhların onarım ve konservasyon
çalışmaları, Van’da bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne
bağlı Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin tam donanımlı
modern ve çağdaş laboratuvarında Konservatör Vedat Evren Belli tarafından
yapılmıştır. Bakanlık temsilciliği görevini ise Van Müzesi’nden Arkeolog
Fatih Arap yapmıştır2. Yoğun ve zor bir çalışma ortamı içinde kazımızın ortak
sorunlarına örnek bir yaklaşım ile eğilen ve büyük bir çaba harcayarak özveri
ile çalışan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür
ederim.
∗

Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 34459 Beyazıtİstanbul/TÜRKİYE e-posta:obelli@hotmail.com - obelli@istanbul.edu.tr

1 2007 yılı Van - Yukarı Anzaf Urartu Kalesi kazısına lisans öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Yeliz Kaya, İnci
Şahin, Sinem Tüfekçi, Kübra Kaya, Fatih Soydan, Harun Danışmaz, Yasin Yaşar Köse, Harun
Altun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden
Ergün Saçma, Mehmet Kolsuz, Ramazan İncioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Mücahit Okur, İstanbul Yıldız Üniversitesi Harita
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Sinan Özkaçmaz, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Erkan Şişli, Servet Selçuk Kaya ve Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi öğrencilerinden Selda Uygun katılmıştır. Çok
büyük bir başarı ve özveri ile çalışan sevgili öğrencilerime bir kez daha teşekkür ederim.
2 Görevini aksatmadan büyük bir başarı ile yerine getiren ve kazı üyeleri ile uyum içinde çalışan
saygın Fatih Arap’a Anzaf Kaleleri Bilim Kurulu adına çok teşekkür ederim.
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Yukarı Anzaf Urartu Kalesi’nde kazı ve onarım çalışmalarımız Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM
ve Türk Tarih Kurumu’nun değerli maddî katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Sağlanan maddî katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli
yöneticilerine içtenlikle teşekkür etmeyi zevkli bir gönül borcu olarak kabul
etmekteyim.
GİRİŞ
Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu kaleleri, bugünkü modern Van Kenti’nin 11
km. kuzeydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Aşağı Anzaf Kalesi Urartu
Kralı İşpuini (M. Ö. 830- 810), Yukarı Anzaf Kalesi de bu kralın oğlu Menua
(M. Ö. 810- 786) tarafından kurulmuştur. 62 X 98 m. büyüklüğünde dikdörtgen
bir plan gösteren Aşağı Kale, 6.000 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur. Deniz
seviyesinden 1900 m. yüksekliğindeki kale, fazla yüksek ve engebeli olmayan
kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kuzeyde Transkafkasya’dan, doğuda
ise Kuzeybatı İran içlerinden gelen önemli askerî ve ticaret yollarının Urartu
başkenti Tuşpa’ya (Van Kalesi’ne) ulaşmadan önce bir düğüm noktasında yer
alan Aşağı Anzaf Kalesi, tümüyle askerî amaçla kurulmuştur. Örneğin kalede
bulunan 6 inşaat yazıtında da, Kral İşpuini çok güçlü bir kale yaptırdığından
söz etmektedir. Gerçekten de çok iri taşlardan kurtinsiz ve bastiyonsuz olarak
yapılan kalenin anıtsal sur duvarlarının benzerine, Urartu Krallığı’nın yayılım
alanında şimdilik rastlanmamaktadır.
800 m. güneyde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi ise, Aşağı Anzaf’tan tam
10 kat daha büyüktür. Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekliğinde kayalık bir
tepe üzerine kurulan kale, şu anda Türkiye’nin ikinci yüksek rakımlı kazı
alanını oluşturmaktadır. 60.000 m2 lik bir alana yayılan kale, kendisine bir
sur ile birleşik olarak yapılan güneyindeki Aşağı Kent ile birlikte 200.000
m2’lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Yukarı Anzaf Kalesi’ni çevreleyen
taş duvarların temelleri, Aşağı Anzaf’tan farklı olarak kurtin ve bastiyon
tekniğiyle inşa edilmiştir. Bastiyon uzaklıkları eşit değildir ve bu yüzden
Urartu kale mimarîsindeki bastiyonların ilk örneğini oluşturmaktadır.
Kalenin 850 m. doğusunda bulunan Yukarı Anzaf barajı, kuzeyinde
bulunan geniş ve bereketli topraklarda yapılan tarımın su gereksinmesini
karşılamaktadır. Bu önemli baraj, geçmiş olduğu küçük onarımlar ile
günümüzde de başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Geniş ve bereketli
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topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı Yukarı Anzaf
Kalesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük yönetim ve ekonomik üretim
merkezlerinden birini oluşturmaktadır.
Yukarı Anzaf Kalesi’ni diğer Urartu kalelerinden ayıran en önemli
ayırtkan özelliğinin başında, kurulduğu tarihten yıkılışına değin sürekli bir
yerleşime sahne olması ve sürekli olarak genişlemesi gelmektedir. Ortaya
çıkarılan çivi yazılı inşa yazıtları ile tunç eşya ve silâhlar üzerindeki yazıtlar,
Urartu krallarının yaptırdıkları yeni mimarî yapılardan ve kurdukları silâh
depolarından söz etmektedir. Bu yüzden Yukarı Anzaf Kalesi 9. yüzyılın son
on yılından, 7. yüzyılın sonlarına kadar Urartu kale mimarîsinin gelişimini
canlı bir şekilde yansıtmaktadır.
Yukarı Anzaf Kalesi, günümüze değin Kafkasya, Kuzeybatı İran ve Doğu
Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve kazısı yapılan Urartu kalelerinde, çivi
yazılı bronz eşya ve adak silâhının en fazla sayıda ortaya çıkarıldığı yönetim
merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Bugüne kadar Kral İşpuni (M.Ö. 830810) ile II.Argişti (M.Ö.714-685) dönemleri arasında hüküm süren krallara
ait 29 adet çivi yazılı eşya ve silâh ortaya çıkarılmıştır. Bronz eşya ve adak
silâhları üzerindeki ilginç ve birbirinden değerli yazıtlar, Urartu tarihi ve
yazıt bilimine çok büyük bir katkı sağlamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI
Daha önceki yıllarda başlanmasına karşın açılamayan ve saraya ait olduğu
anlaşılan çok sayıdaki depo odasını ortaya çıkarmak amacıyla, 2007 yılı kazı
çalışmalarına Yukarı Anzaf Kalesi’nde ağırlık verilmiştir.
Önceki yıllardaki kazı çalışmaları sonucunda, kalenin en yüksek
kesiminde bulunan Tanrı Haldi’ye ait tapınak avlusunun en kuzeybatı uç
kesiminde ortaya çıkarılan pithoslu ve pithossuz depo odaları, çok geniş bir
alana yayılan tapınak avlusunun kuzeyinin tümüyle saraya ait depo odaları
ile kaplı olduğunu göstermiştir. Taş temel üzerine yüksek kerpiç duvarları
ile yan yana bitişik olarak yapılan depo odalarının, birbirleriyle birer kapı
aracılığıyla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.
15 No.lu sütunlu salonda ortaya çıkarılan sütun kaideleri çevresindeki
çivi yazıtlarından anlaşılacağı gibi, çok sayıdaki salon ve depo odası, sarayın
eklentilerini oluşturmaktadır.
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Yukarı Anzaf Kalesi’nde 2007 yılında başlatılan kazının temel amacı,
geçmiş yıllarda pithoslu depo odalarında başlanmasına karşın, zaman ve
maddî olanaksızlıkların yanı sıra, kerpiç duvarların tahrip edilmeden
ortaya çıkarılması amacıyla özenli bir şekilde yürütülen ve bitirilemeyen
kazı çalışmalarının devam ettirilmesidir. Çalışmaların ağır ilerlemesinde,
saraya ait odalar topluluğunun mevcut toprak seviyesinden 4 - 5 m.
derinlikte olmasının da çok büyük etkisi olmuştur. Sürdürülecek olan kazı
çalışmaları ile mimarî yapıların planları ortaya çıkarılacak, birbirleriyle olan
ilişkileri araştırılacak ve bunlardan da önemlisi odaların nitelikleri ve hangi
amaçla kullanıldıkları konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Çünkü 60.000
m2’lik bir alana yayılan Yukarı Anzaf Kalesi’nde, ulusal Tanrı Haldi’ye ait
tapınak avlusunda saraydaki depo odalarının bulunamaması çok büyük bir
eksiklikti. Saraya ait depo odalarının bulunduğu kesimin deniz seviyesinden
yüksekliği ortalama 1975 m. dir. Salon ve odalar topluluğunun hemen kuzey
ve kuzeydoğu kısmı ise dik ve eğimli bir şekilde aşağıdaki kuzey surlarına
doğru inmekte ve 1920 m. koduna düşmektedir. Herhangi bir karışıklığa
meydan vermemek için, saray kesimindeki salon ve odalar batıdan doğuya
doğru numaralandırılmıştır.

15 NO.LU BÜYÜK KABUL SALONU
Kuzeyden güney yönüne doğru Haldi Tapınağı avlusuna kadar ilerleyen
10 No.lu ana koridor, 2.5 m. genişliğinde ve ortalama 46 m. uzunluğundadır.
46. metrede ana koridorun güney yüzünün yüksek bir kerpiç duvar ile
kapatıldığı görülmektedir. Bundan sonra ana koridor 90o’lik bir açı ile doğu
yönüne doğru devam etmektedir. 13 No.lu koridor olarak adlandırdığımız bu
koridorun genişliği 2 m., uzunluğu da 38 m.dir. Bu koridorun doğu yönüne
doğru devam eden yan duvarlarının eğimin çok dik olması yüzünden daha
çok tahribata uğradığı görülmüştür. Taş temel üzerine kerpiç bloklar ile inşa
edilen koridorun güney ve kuzey duvarının bazı kısımları, çıkan şiddetli
yangın yüzünden yer yer tuğlalaşmıştır. Koridorun güney duvarı üzerinde
herhangi bir kapı boşluğu görülmezken, kuzey duvarı üzerinde belirli aralıklar
ile dört kapı girişi bulunmaktadır. Kapı girişleri ortalama 1.50 m. genişliğinde
ve 1.80- 1.90 m. yüksekliğindedir. Kapı ve duvarların yıkılmaması için, taş ve
toprak ile dolu olan kapının içleri boşaltılmamıştır.
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Bunun yanı sıra ana koridorun batı yönüne doğru devam ettiği de
görülmüştür. Batı yönüne doğru devam eden koridor, ortalama 4.30 m.
genişliğinde ve 3.5 m. derinliğinde küçük bir ara bölme yaptıktan sonra, bir
başka odanın kapı girişi ile karşılaşılmaktadır. Yani burası batı yönüne doğru
devam eden Büyük Kabul Salonu’nun doğu yönündeki bir ön avlusunu
oluşturmaktadır. Güney duvarına eklenen kapı girişi duvarı, 1.90 m.
derinliğinde ve 2.80 m. uzunluğundadır. Güney duvarına yapılan kapı girişi,
1.5 m. genişliğinde ve 1.80 m. derinliğindedir. Yani kapı girişi duvarın tam
ortasında değil, 12 No.lu odanın güney duvarına bitişik olarak yapılmıştır.
1.80 m. derinliğindeki kapı girişinin tabanına 50 cm. genişliğinde bir eşik taşı
konmuştur. Tek parça bir taştan çok özenli bir şekilde düzeltilen eşik taşı,
kuzeyde ve güneyde kapı girişi duvarlarının altına girmektedir. Eşik taşının
üzeri, sanki zımparalanmış gibi düz ve parlaktır. Şimdiye kadar ortaya
çıkarılan odaların kapı girişi tabanlarında bu kadar özenle işlenmiş eşik taşına
rastlanmamıştır. Büyük bir özenle yapılan eşik taşı, 15 No.lu Büyük Kabul
Salonu’nun çok görkemli bir yapı olduğunu göstermektedir. Kapı girişinin
üst kısmına, diğer odaların kapı girişlerinde olduğu gibi, yassı kumtaşı
levhalar konmuş ve bunun üzerine de büyük bir ahşap kalas lento taşı gibi
yerleştirilmiştir. Ancak ahşap kalas çürümüş ve kapı boşluğunun içi çok kalın
bir taş ve toprak tabakası ile en küçük bir boşluk kalmamacasına dolmuştur.
Kapı girişinin batı yönündeki kuzey ve güney köşelerine ortalama 25
cm. derinliğinde küçük nişler yapılarak, asıl kapı girişi oluşturulmuştur.
Tek kanatlı olduğu anlaşılan kapının batıya, yani içeriye doğru açıldığı
anlaşılmaktadır. M.Ö. 7. yüzyılın sonunda kaleye yapılan İskit saldırısı
sırasında, odalarda çıkan yangın yüzünden kapı kanadı ve çatıyı taşıyan
ahşap hatılların yanması sonucunda, tabanda kalın bir kül ve kömür tabakası
birikmiştir. Bu yangın sırasında, duvarların temellerinde kullanılan taşlar
patlamış, kerpiç duvarların büyük bir kısmı da yanarak tuğlalaşmıştır.
Kapı girişinden sonra batı yönüne doğru devam eden odayı, 15 No.lu
Büyük Kabul Salonu olarak adlandırdık. Büyük Kabul Salonu, hemen
güneyde yer alan Haldi Tapınağı avlusuna şimdilik en yakın odayı
oluşturmaktadır; aradaki uzaklık yalnızca 14 m.dir. Bu odanın temelleri de
çok düzgün taşlarla oldukça sağlam bir şekilde örülmüştür. Ortalama 1.5
m. yüksekliğindeki taş temellerin üzerine oldukça yüksek kerpiç duvarlar
yapılmıştır. Ancak bu odanın duvarları, bu alandaki odalar topluluğunun
en yükseğini oluşturmaktadır (Resim: 1). Ortalama 3- 3.5 m. yüksekliğindeki
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kerpiç duvarların üzerinde, Ortaçağ yerleşmecilerine ait tandır ve çöp
çukurları bulunmaktadır. Bu durumda Ortaçağ yerleşmecilerinin kalıntıları
ile duvar yüksekliği 5 m.yi geçmektedir (Resim: 2).
15 No.lu Büyük Kabul Salonu’nun kapı girişinden itibaren kuzey yönüne
doğru devam eden doğu duvarı, 10. metreden sonra bu odayı sınırlayan kerpiç
bir duvar ile kapatılmıştır. Yani odanın kuzey yönünün sınırlayan kuzeydoğu
duvarı, 10 m. uzunluğundadır. Ayrıca bu odanın kuzeydoğu duvarı, aynı
zamanda 12 No.lu odanın da batı duvarını oluşturmaktadır. Kuzeydoğu
duvarı, batı yönüne doğru 2.5 m. devam ettikten sonra, kuzey yönüne bir
başka odaya giriş yapmaktadır. Bu odayı geçici olarak 17 No.lu mekân olarak
adlandırdık. Batı yönüne doğru ilerleyen Büyük Kabul Salonu’nun kuzey
duvarı, 5.75 m. devam ettikten sonra, yine kuzeyde bulunan daha küçük bir
mekâna geçiş vermektedir. Bu odayı da şimdilik geçici olarak 18 No.lu mekân
olarak adlandırdık.
Büyük Kabul Salonu’nun asıl giriş kapısı, kuzeybatı yönünde yer almaktadır.
2 m. derinliğinde ve 2.5 m. genişliğindeki kapı girişi, doğu duvarındaki 1.5
m. genişliğindeki kapı girişinden çok daha büyüktür. Öyle anlaşılmıştır ki,
aşağıda kuzeybatıda yer alan Büyük Kule tarafından korunan Güneybatı
Kapısı’ndan gelen yol, Büyük Kabul Salonu’nun Kuzeybatı Kapısı’ndan içeri
girmektedir. Ahşap kapının tek kanatlı olduğu anlaşılmaktadır. Ahşap kapı
direği, 18 No.lu odanın kuzeybatı duvarının köşesinde 40 cm. genişliğinde ve
derinliğindeki nişe yerleştirilmiştir. Bu durumda kapının içeriye, yani salona
doğru açıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ahşap kapının ve direğin yanması
sonucunda, kerpiç duvarlar şiddetli bir şekilde yanarak tuğlalaşmıştır.
15 No.lu Büyük Kabul Salonu’nun kapı girişinden itibaren güney yönünde
devam eden güneydoğu duvarı da, 7. metreden sonra doğu yönüne doğru iki
çerçeveli bir niş yapmaktadır. Ortalama 22 cm. derinliğinde ve genişliğinde
olan nişlerin orta cephesi, 108 cm. genişliğindedir (Resim: 3). Oldukça özenli
bir işçilik gösteren ve batı yönüne bakan nişin orta cephesi, çevresindeki nişler
ile birlikte 151 cm. genişliğe ulaşmaktadır. Nişlerden sonra güney yönüne
doğru 7 m. daha devam eden duvar, yüksekliği 5.5 m.ye ulaşan yıkık kerpiç
duvar kalıntıları tarafından kapatılmıştır. Bu ilginç mimarînin ne şekilde
sonuçlandığı, 2008 yılında yapacağımız kazı verileriyle anlaşılacaktır.
Diğer odalar gibi, bu salonun tabanının da sıkıştırılmış kilden yapıldığı
gözlemlenmiştir. Kapı girişinden 3.5 m. kuzeyde ve kuzey doğu duvarının
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hemen önünde çok büyük bir küp bulunmaktadır. Küp (pithos), daha önceki
yıllarda 1 ve 2 No.lu odalar ile 14 No.lu Payeli Salon’da ortaya çıkarılan
küplerden çok daha büyüktür. Küpün içine su veya şarabın konduğu
sanılmaktadır. Ancak tavan örtüsü ve duvarın yıkılması yüzünden, küpün
ağız ve omuz kısmının kırılarak parçalandığı görülmektedir. Bu yüzden
küpün boyun ve omuz kısmında çivi veya resim yazısının olup olmadığını
bilemiyoruz.
Büyük Kabul Salonu’nda şimdiye kadar yapmış olduğumuz arkeolojik
kazı çalışmaları sırasında, tabanın üzerinde çatıyı taşıyan 10 adet daire biçimli
sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan yedi tanesi in situ buluntudur;
üç tanesi de duvarların ve çatının yıkılması ile çeşitli yerlere dağılmıştır
(Resim: 4). Kum taşından çok büyük bir özenle yapılan daire biçimli sütun
kaidelerinin çapları, ortalama 70–80 cm., yüksekliklerinde 28–31 cm. arasında
değişmektedir.
Büyük Kabul Salonu’nun özellikle batı ve güneybatı duvarları, diğer
duvarlara kıyasla daha çok tahribat görmüştür. Yüksek ve kalın kerpiç
duvarlar dışarıya doğru değil, salonun içine doğru şiddetli bir şekilde
yıkılmıştır. Çatıyı taşıyan ahşap sütunların, çatı ve yüksek kerpiç duvarların
salona doğru yıkılması ile çok büyük bir özenle yerleştirilen ve çevresi küçük
taşlar ile tabana sıkıştırılan büyük ve ağır sütun kaideleri yerlerinden fırlamış
ve salonun çeşitli yerlerine dağılmıştır. Yerlerinden fırlayan ve çevresi çivi
yazılı iki sütün kaidesi ters dönmüş, bazı sütün kaideleri ise ahşap direklerin
ve çatının yanması sırasında patlamış ve küçük parçalara ayrılmıştır. Bu
durum ortalama iki metre kalınlığında ve üç metre yüksekliğindeki kerpiç
duvarların nasıl yıkıldığını ve içerideki yangının ne denli şiddetli olduğunu
göstermektedir. Yangın sonucunda taban üzerinde kalın bir kül ve kömür
tabakası birikmiştir.
Salonun ortasında, kuzey - güney doğrultusunda uzanan iki ayrı sütun
kaidesinin olduğu anlaşılmaktadır. Şimdilik doğu duvarından 3.5 metre
batıda yer alan ve kuzey-güney doğrultusunda ortalama her dört metrede yer
alan sütün kaideleri ortaya çıkarılmıştır. Salonun batı duvarına yakın ikinci
sıra sütün kaidesi ise gelecek yıl yapılacak olan kazı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkarılacaktır. Öyle anlaşılmaktadır ki, dikdörtgen planlı Büyük Kabul
Salonu’nun çatısı, ağaç direklerin yardımı ile enine ve boyuna atılan uzun
ahşap hatıllar ile kapatılmıştır. Çatının, geleneksel Urartu konut mimarîsine
uygun olarak düz toprak dam ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır.
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Salonun şimdilik en güney ucunda ve taban üzerinde bulunan in situ
iki sütun kaidesinden biri 70 cm., diğerinde 80 cm. çapındadır (Resim: 5).
Yan yana tabana gömülen sütun kaidelerinden güneyde ve 80 cm. çapında
olan sütun kaidesinin yan çevre genişliği üzerinde, birbirinin tekrarı olan
üç sıra çivi yazısı bulunmaktadır. Bunun yanında, yani kuzeyindeki sütun
kaidesinin çevresinde ise çivi yazısı bulunmamaktadır. Çok büyük bir özenle
yazılan çivi yazısının alt ve üstüne, ortalama 3.5 cm. genişliğinde birer çizgi
çizilmiştir, yani çivi yazıları 3.5 cm genişliğindeki bir bölüme yazılmıştır. Her
üç satırın arasında ise, 1.5 cm. lik bir boşluk bulunmaktadır. Çevresinde çivi
yazısı olan sütun kaidesi, üzerinde bulunan ağaç direğin yanması sonucunda,
tam ortasından çatlayarak ikiye ayrılmış ve kenarları kırılmıştır. Bu iki in
situ sütun kaidesinin 1m. kuzeybatısında bulunan bir diğer sütun kaidesi,
başka yerden yuvarlanarak buraya gelmiştir. Yıkılan toprağın üzerinde yan
duran sütun kaidesinin çevresinde bulunan iki satırlık çivi yazısı, diğer sütun
kaidelerinin çevresindeki yazıtlar gibi, aynı içeriğe sahiptir.
İn situ iki sütun kaidesinin 4 m. kuzeyinde ve aynı doğrultuda, tabana
gömülmüş üçüncü in situ sütun kaidesi bulunmaktadır. Salonun doğu
duvarının 3.5 m. batısında yer alan bu sütun kaidesinin çevresinde çivi yazısı
yoktur. Ortalama 70 cm. çapındaki bu sütun kaidesinin tabana sağlam bir
şekilde gömüldüğü görülmektedir.
Bu kaidenin 4 m. kuzeyinde ve aynı doğrultuda, dördüncü in situ sütun
kaidesi bulunmaktadır. Bu sütun kaidesi de, diğer in situ sütun kaideleri
gibi salonun doğu duvarından 3.5 metre batıda yer almaktadır. Diğer daire
biçimli sütun kaideleri gibi, bu da daire biçimlidir. Tabana sağlam bir biçimde
yerleştirilen sütun kaidesinin çevresinde, çivi yazısı bulunmamaktadır.
Bunun 4 m. kuzeyinde ve yine aynı doğrultuda, beşinci in situ sütun kaidesi
bulunmaktadır, ancak bu sütun kaidesinin çevre genişliği üzerinde de çivi
yazısı yoktur. Bu sütun kaidesinin yaklaşık 1.5 m. kuzeybatısında bulunan
sütun kaidesi, çatının ve duvarların yıkılması sonucunda yerinden fırlayarak
buraya sürüklenmiştir. Sütun kaidesinin çevresinde, aynı içeriğe sahip üç
satırlık benzer çivi yazısı bulunmaktadır. Ancak sütun kaidesinin ters dönmesi,
duvar ve çatı yıkıntısının ne denli şiddetli olduğunu göstermektedir.
Beşinci in situ sütun kaidesinin 4 m. kuzeyinde ise, altıncı ve yedinci in situ
sütun kaideleri bulunmaktadır. Tıpkı en güneydeki birinci ve ikinci in situ
sütun kaideleri gibi, bu iki sütun kaidesi de yan yana tabana gömülmüştür.
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Güneydeki sütun kaidesinin çevresinde yazıt yokken, kuzeydeki sütun
kaidesinin çevresinde üç satırlık çivi yazısı bulunmaktadır. Yazıtlar, içerik
olarak diğer sütun kaidelerinin çevresinde bulunan çivi yazısının aynısını
oluşturmaktadır (Resim: 6).
Bu iki sütun kaidesinin yaklaşık olarak 2.5 m. kuzeybatısında bulunan bir
başka sütun kaidesi, yine çatının ve salonun batı duvarlarının yıkılması ile
yerinden fırlayarak, buralara sürüklenmiştir. Ağır ve büyük sütun kaidesinin
ters dönmesi, kerpiç duvarların ve çatının çok şiddetli bir şekilde yıkıldığını
göstermektedir. Bu sütun kaidesinin çevre genişliği üzerinde de, birçok sütun
kaidesinin çevresinde olduğu gibi, üç satırlık çivi yazısı bulunmaktadır, ancak
içerik olarak aynı metin tekrar edilmiştir. Ne yazık ki, salonda çıkan yangının
şiddetinden, kum taşından yapılan yuvarlak biçimli sütun kaidesi yanarak
siyah bir renge bürünmüş ve parçalanmıştır. Öyle ki, bu kaide, şimdilik
salonda yangından en çok etkilenerek parçalara ayrılan sütun kaidesini
oluşturmaktadır.
Şimdilik toplam on sütun kaidesinden beş tanesinin çevre genişliği
üzerinde çivi yazısı bulunmaktadır. Aynı içeriğe sahip bir satırın tekrar
edildiği görülmektedir. Yok edilmeye karşı uygulanan bu yöntem, Urartu
Krallığı’nın yazıt biliminde çok sık uygulanan bir geleneği yansıtmaktadır.
Yukarı Anzaf Kalesi’nde ilk kez çivi yazılı sütun kaidelerinin ortaya
çıkarılması, hem kalenin, hem de mimarî yapıların tarihlemesine çok büyük
bir katkı sağlamaktadır.Çivi yazıları, kazımızın dilbilimcisi olan Prof. Dr. Ali.
M. Dinçol ve Belkıs Dinçol tarafından okunmuştur. Büyük bir özenle yazılan
çivi yazısında şunlar okunmaktadır:
İşpuini oğlu Menua, bu sarayı mükemmel
bir şekilde inşa ettirdi.
Bu önemli yazıtlar, 1998 yılından beri Haldi Tapınak avlusunun kuzeyinde
yer alan ve bugüne kadar 16 tanesini ortaya çıkardığımız salon ve odalar
topluluğunun, saraya ait olduğunu göstermektedir. Özellikle Büyük Kabul
Salonu’nun yalnızca 16 m. güneyde yer alan ulusal Tanrı Haldi’ye adanan
tapınak gibi, İşpuini oğlu Menua tarafından yaptırılmış olduğu kesinlik
kazanmaktadır. Tıpkı kare planlı tapınak gibi, ilginç bir mimarîye sahip olan
saray yapıları da, Büyük Kabul Salonu’nun M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında Urartu
Krallığı’nın en eski sarayını oluşturmaktadır.
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Şimdilik ortalama 13 m. genişliğinde ve 26 m. uzunluğunda olan 15
No.lu Kabul Salonu’nun güney duvarları henüz bulunamamıştır. Kuzey
güney doğrultusunda dikdörtgen bir plan gösteren Kabul Salonu, oldukça
etkileyicidir. Şimdilik 238 m2 ‘lik bir alana yayılan Kabul Salonu, Urartu
Kabul Salonlarının en eskisini ve büyüğünü oluşturmaktadır. Çatısı sütunlar
ile taşınan bu görkemli kabul salonunun, Assur Krallığı’nın salonlarından
etkilenip etkilenmediğini şimdilik bilemiyoruz. 2008 yılında sürdüreceğimiz
kazı çalışmaları sonucunda hem bu önemli kabul salonunun güney sınırları
saptanacak, hem de bu kadar geniş ve uzun salonun çatısının kaç sütun
kaidesi ile taşındığı öğrenilmeye çalışılacaktır.

16 NO.LU ODA
10 No.lu ana koridordaki kapı girişinden 9 m. kuzeyde, doğu yönüne açılan
ikinci kapı girişi yer almaktadır. 14 No.lu Payeli Salon’un hemen kuzeyinde
bulunan bu mekânı da, şimdilik 16 No.lu oda olarak adlandırdık. Tıpkı 14
No.lu odanın kapı girişi gibi, bu odanın kapı girişi de 1.35 m. genişliğinde ve
1.90 m. derinliğindedir. Diğer depo odalarının kapısı gibi, bu odanın kapısı da
çift kanatlı olup içeriye doğru açılmaktadır. Çıkan şiddetli yangın yüzünden
kapı kirişleri ile birlikte kapı kanadı ve ahşap tavan örtüsü şiddetli bir şekilde
yanmış ve bunun sonucunda da kerpiç duvarlar tuğlalaşmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan oda, dikdörtgen bir plan göstermektedir.
Oldukça büyük olduğu anlaşılan bu odanın doğu duvarı, arazinin dik ve
çok eğimli olması yüzünden yıkılmıştır. Odanın batı duvarı yüksek, kuzey
ve güney duvarları da yıkıldığı için alçaktır. Özellikle salonun en çok
tahribat gören kısmını, 14 No.lu odanın duvarı ile ortak olan güney duvarı
oluşturmaktadır. Güney duvarı aynı zamanda 14 No.lu Payeli Salon’un
kuzey duvarını meydana getirmektedir. Bu salonun duvarlarının da, diğer
odaların duvarları gibi temellerinin 1-1.5 m. yüksekliğindeki kısmı taştan,
bunun üzerinin de kerpiçten yapıldığı görülmüştür. Ortalama 3-3.5 m.
yüksekliğindeki kerpiç duvarların üstü beyaz kireç ile badana edilmiştir.
Kandillerin ve küçük eşyaların konduğu küçük nişler, şimdilik batı, kuzey
ve güney duvarları üzerinde görülmemektedir. Salonun tabanının da, diğer
odaların tabanları gibi sıkıştırılmış kilden yapıldığı gözlemlenmiştir.
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16 No.lu salon, şimdilik 10 m. genişliğindedir. Bu hâliyle salon, güneyine
bitişik olarak yapılan 14 No.lu Payeli Salon’dan daha geniştir. Doğu yönüne
doğru ise ancak 14 m. kadar kazılabilmiştir. Ancak çatının ve kerpiçten
oluşan yan duvarların yıkılmasıyla, salonun içinde çok kalın bir dolgu toprağı
birikmiştir. Giriş kapısından 2.5 m. doğuda ve salonun ortasında, tabana
gömülmüş 50 cm. çapında bir sütun kaidesi saptanmıştır. Burada ilginç
olan, kumtaşından yapıldığı sanılan kaidenin, mevcut taban seviyesinden
40-50 cm. daha aşağıya gömülmüş olmasıdır. Sütun kaidesi üzerindeki ağaç
direk ise yanmıştır. Sütun kaidesi üzerine yerleştirilen ağaç direğin taban
seviyesindeki çevre kısmı, daha küçük taşlar ile sıkıştırılmış ve ağaç direk
sağlamlaştırılmıştır. Yukarı Anzaf Kalesi’ndeki sütunlu salonlarda, ilk kez
böylesine ilginç bir uygulama görülmektedir.
Batıdaki ilk sütun kaidesinden 2.5 m. doğuda, eşit aralıklar ile üç sütun
kaidesi daha ortaya çıkarılmıştır. Her üç sütun kaidesi de ortalama 50 cm.
çapında ve tabandan 40 – 50 cm. aşağıdadır. Sütun kaideleri çevresinde, yanan
ahşap direklerin külleri bulunmuştur.
Şimdilik 10 m. genişliğinde ve 14 m. uzunluğunda dikdörtgen bir plan
gösteren 16 No.lu odanın doğu bölümü, eğimin çok dik olması yüzünden
aşağılara doğru yıkılarak, tahribata uğramıştır. Bu yüzden odanın kaç metre
uzunluğunda olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Öyle anlaşılmaktadır ki 16
No.lu odanın uzunluğu, hemen güneyinde bulunan Payali Salon gibi 24 m.
olmalıydı. Bu durumda toplam 240 m2’lik bu büyük odanın çatısını, 7 sütun
taşımış olmalıdır.
Tıpkı atölye olarak kullanılan Büyük Salon gibi, 16 No.lu odanın da büyük
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu büyük salonun hangi amaçla kullanılmış
olduğunu, oda içinde herhangi bir arkeolojik malzemenin bulunmaması
yüzünden şimdilik kesin olarak bilemiyoruz.
İlginçtir ki, bugünkü Yukarı ve Aşağı Anzaf (Dereüstü) köy konutlarının
içindeki sütun kaideleri de, tıpkı 16 No.lu odadaki sütun kaideleri gibi
mevcut taban seviyesinden 30 – 40 cm. daha aşağıya gömülmüştür. Mevcut
taban seviyesinden daha aşağıya gömülen ve taban hizasında küçük taşlar
ile sıkıştırılan sütun kaidesi üzerindeki ağaç direk, çok daha fazla sağlam
olmaktadır. Anzaf köy konutlarında yüzlerce yıldan beri uygulanan bu ilginç
mimarî geleneğin, Urartu mimarîsinden esinlendiği anlaşılmaktadır.
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17 NO.LU ODA
17 No.lu oda, Büyük Kabul Salonu’nun kuzeydoğu köşe duvarına bitişik
olarak yapılmıştır. Ortalama 1.05m. genişliğinde ve 2 m. derinliğindeki kapı
girişi, odanın güney duvarı üzerinde bulunmaktadır. Kapı girişinin her iki
tarafında, yani doğu ve batı yüzü üzerinde, 20 cm. derinliğinde birer küçük
niş yapılmıştır. Tek kanatlı olduğu anlaşılan kapı güneye, yani Büyük Kabul
Salonu’na doğru açılmaktadır. Sarayda çıkan yangın sonucunda hem ahşap
kapı direği, hem de kapı yanmış ve şiddetli yangın yüzünden kerpiç duvarlar
tuğlalaşmıştır.
Ortalama 2.5 m. genişliğinde ve 8.20 m. uzunluğunda dikdörtgen bir
plan gösteren 17 No.lu oda, Büyük Kabul Salonu’nun tersine, doğu-batı
doğrultusunda uzanmaktadır. Güneye açılan kapı girişinin tam karşısında,
1.05 m. genişliğinde bir başka kapı girişi daha bulunmaktadır. Kuzeyde bir
başka odaya açıldığı anlaşılan kapı girişinin yıkılmaması için, içi taş ve toprak
ile dolu olan tabaka şimdilik boşaltılmamıştır.
Tıpkı Büyük Kabul Salonu’nun tabanı gibi, 17 No.lu odanın tabanı da,
sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Duvarların 1m. yüksekliğindeki temelleri
taştandır ve bunun üzerine de 1.80-2 m. yüksekliğinde kerpiç duvarlar
yapılmıştır. Taş ve kerpiç duvarların üzeri sıvanmış ve beyaz kireç ile özenli
bir şekilde badana edilmiştir. İçeride çıkan şiddetli yangın sonucunda ahşap
çatı direkleri ve saz tabakası yanmış ve tabanda kalın bir kül ve kömür tabakası
birikmiştir. Yangın sırasında bu küçük odanın doğu duvarı daha çok yanmış
ve kerpiç duvarlar tuğlalaşmıştır. Odanın batı duvarı, aynı zamanda 18 No.lu
odanın da yan duvarını oluşturmaktadır. İçeride bulunan keramikten yapılmış
kırık kandil parçaları, odanın kandiller ile aydınlatıldığını göstermektedir.
Bu küçük odanın hangi amaç ile kullanılmış olduğunu şimdilik kesin
olarak bilemiyorsak da, Büyük Kabul Salonu ile birlikte planlanarak yapıldığı
ve onunla birlikte kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.
KÜÇÜK BULUNTULAR
17 No.lu oda içinde bulunan keramikten yapılmış küçük kandil ve parfüm
kabı, oldukça ilginçtir. Küçük kandiller, odanın kandiller ile aydınlatıldığını
göstermektedir. 14 cm. uzunluğundaki parfüm kabı, biçim olarak kulpsuz çok
küçük bir anforaya benzemektedir. Benzerine şimdiye kadar rastlanmayan
bu ilginç ve güzel parfüm kabının, ithal edilip edilmediğini bilemiyoruz.
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Bronzdan dökme tekniği ile yapılan yüksük, günümüzdeki yüksüklerin
benzerini ve ilk örneğini oluşturmaktadır. Yüksüğün dış kısmı, iğnenin
kaymaması için, yan yana ve alt alta çukur noktalar ile doldurulmuştur.
Küçük parmağa girebilecek büyüklüktedir.
15 No.lu Büyük Kabul Salonu’nun tabanı üzerinde bulunan demir ve
bronzdan yapılmış çeşiti eşya ve silâhlar, yangın ve özellikle nemden oldukça
fazla etkilendiği için, daha çok tahribat görmüşlerdir. Demirden yapılan eşya
ve silâhların bronza kıyasla daha fazla oksitlendiği görülmüştür. Örneğin
demirden dövme tekniği ile yapılan ok ve kargı uçları, oksitlenmiş ve
parçalara ayrılmıştır. Bazı demir kargı uçları ise, çapma sonucunda eğilerek,
bükülmüştür. 24 cm. uzunluğundaki kargının kovanındaki ahşap sap, içeride
demir ile kaynaşmış durumdadır.
Demirden dövme tekniğiyle yapılan boru, 15 No.lu Büyük Salon’un
kuzeybatı kapı girişi yakınında bulunmuştur. Ortalama 10 cm. yüksekliğinde,
1 cm. kalınlığında ve 11 cm. çapındaki boru, demir bir levhanın dövülüp
bükülmesi ile silindirik bir biçime getirilmiştir. İç kısmında birleşme yerine
ayrıca demir levha perçinlenerek, sağlamlaştırılmıştır. Nemden etkilenen
silindirik biçimli demir boru, aşırı derecede okside olmuştur. Konservasyon
çalışmalarında sonra 1200 gr. ağırlığında olan demir borunun, ilk yapıldığı
sıradaki ağırlığının 1300–1350 gr. olduğu sanılmaktadır. Demir borunun kapı
halkaları ile ilgili olup olmadığını ise şimdilik bilemiyoruz.
17 No.lu oda içinde bulunan bronz halka, yılan başlı Urartu bileziklerine
benzemesine karşın, daha büyüktür. Bronz bileziklerden ayrılan ikinci önemli
nokta, halkanın bir ucu yılan başı biçiminde sonuçlanırken, öteki ucu açıktır ve
buraya geçirilerek kapatılmaktadır. Kapatılan kısmın aşındığı görülmektedir.
Ortalama 0.5 cm. kalınlığındaki bronz halka, 11 cm. çapındadır. Halka bu
büyüklüğü ile sanki bir yere takılmaktadır.
17 No.lu oda içinde bulunan bronz kapı halkası, bir başka ilginç metal eseri
oluşturmaktadır (Resim: 7). Bronzdan döküm tekniği ile yapılan kapı halkası,
ahşap kapının ve kirişin yanması sonucunda aşırı bir şekilde tahribat görmüş
ve ortadan çatlayarak, ikiye bükülmüştür. Ne yazık ki bronz halkanın diğer
parçaları yangın sırasında tahribata uğramıştır. Ortalama 33.5 cm uzunluğunda
olan kapı halkasının konservasyon çalışmalarından sonraki ağırlığı, 1700
gr’dır. Ancak bronz halkanın ilk döküldüğü sıradaki ağırlığının daha fazla
olduğu anlaşılmaktadır. Bronz kapı halkası, daha önceki yıllarda sarayın
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diğer odalarında bulmuş olduğumuz bronz kapı halkalarının benzerini
oluşturmaktadır, ancak onların üzerinde tek satırlık çivi yazısı olmasına
karşın, bunun üzerinde çivi yazısı bulunmamaktadır.
15 No.lu oda içinde bulunan birçok bronz levhanın, mobilya kaplaması
olduğu anlaşılmaktadır. Çıkan yangın sırasında ahşap mobilya yanmış ve
bronz mobilya kaplamaları tahribata uğramıştır. Daha sonra nemden etkilenen
bronz levhaların çok büyük bir kısmı oksitlenerek küçük parçalara ayrılmıştır.
Laboratuvarda onarılarak kurtarılan bronz mobilya kaplamaları, daha önce
ortaya çıkarılan Urartu mobilya kaplamalarının benzerini oluşturmaktadır.
2007 yılında Yukarı Anzaf Kalesi kazı çalışmalarının en ilginç ve özgün
buluntusunu, 15 No.lu Büyük Kabul Salonu’nun tabanında bulunan bronz
ağırlık oluşturmaktadır. Bronz ağırlık, salonun en güney ucundaki birinci
ve ikinci in situ sütun kaideleri ile üçüncü sütun kaidesi arasında ve taban
üzerinde yan yatmış olarak bulunmuştur (Resim: 8). Bronz ağırlığının altında
ve çevresindeki yanmış ahşap izlerine bakacak olursak, bunun bir ahşap
kaide veya sehpa üzerinde durduğu anlaşılmaktadır. Taban üzerinde nemden
etkilenen bronz ağırlık, aşırı bir şekilde okside olmuştur. Hatta oksitlenme
yüzünden ağırlığın alt kısmında ve döküm boşluğunun çevresinde küçük
çukurlar olmuştur.
Masif döküm tekniğiyle üretilen bronz eser, toplam 35 kg. ağırlındadır
(Resim: 9). Ağırlık ortamla olarak 28,5 cm. uzunluğunda, 21,5 cm. genişliğinde
ve kulpu ile birlikte 23 cm. yüksekliğindedir. Oldukça ilginç bir biçime sahip
olan ağırlığın bronzdan kum ya da bal mumu kalıba dökülerek üretildiği
anlaşılmaktadır. Bronz dökümün çok başarılı olduğu ve eser üzerinde
herhangi bir çatlak ve pürüzün olmadığı görülmektedir. Döküm işlemi,
ağırlığın alt kısmında bulunan kabaca daire biçimli bir boşluktan yapılmıştır
ve içeride fazla boşluk bulunmamaktadır (Resim: 10).
Kabaca üçgen bir biçim gösteren bronz ağırlığın alt kısmı düzdür (Resim:
11). Ağırlık bu biçimiyle, kabaca da olsa hayvan başına veya tıpkı bir ütü
modeline benzemektedir. Ön kısmı sivri, altı düz, üstü ve arka kısmı bombeli
olan bronz ağırlığın üst kısmında bulunan küçük ve kalın kulp, ağırlığın
organik bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak bu kısa kulp, ağırlığı kaldırmak
ve taşımak için yeterli değildir. Bu yüzden ağırlığın her iki yanına ve bombeli
olan sırt kısmına açılan birer kare biçimli delik içine yerleştirilen demir
çubuklar, ağırlığın kaldırılması ve taşınması işleminde kullanılmıştır. Ancak
ağırlığa takılan demir çubuklar oksitlendiği için tahribata uğramıştır.
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Bronz ağırlığın yan tarafına kazıma-vurgu tekniği ile bir hayvan başı,
uzun bir kule motifi ve beş adet rozet motifi işlenmiştir (Resim: 12). Hayvan
başı kesin olmamakla birlikte, at başına benzemektedir. Hayvan başının
altında, hayvan başı büyüklüğünde bir daire çizilmiştir. Uzun kule motifinin
içine, yapının birden çok katlı olduğunu göstermek için, alt alta iki pencere
yapılmıştır. Kule motifinin üzerine üç, bunun yan tarafına da iki adet rozet
motifi işlenmiştir. Rozet motifleri ise gül biçimindedir. Çok büyük bir olasılıkla
bu ilginç işaretlerin resim yazısı olması gerekmektedir.
Asıl ilginç çivi yazısı, kısa kulpun üzerinde bulunmaktadır. Oldukça
özenli ve belirgin bir biçimde yazılan çivi yazısı, toplam dokuz heceden
oluşmaktadır (Resim: 13). Yazıt üzerinde kazımızın dilbilim uzmanı Prof.
Dr. Ali Dinçol ve Belkıs Dinçol çalışmaktadır. Yazıtın çözümlenmesi ile bu
ağırlığın ne olduğu, nereden getirilerek saraya armağan edildiği ve hangi
amaçla kullanılmış olduğu anlaşılacaktır. Bunlardan da önemlisi bugüne
değin Urartu Krallığı’nın yayılım alanında benzerine rastlanmayan bu ilginç
bronz ağırlığın, Urartu metal sanatına, tarih-coğrafyasına, dilbilimine ve
ağırlık ölçüsüne çok büyük bir yenilik getireceği kuşkusuzdur.
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Harita 1: Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri ve yakın çevresi

Çizim 1: Yukarı Anzaf Kalesi ve Aşağı Kent’in topografik planı
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Resim 1: Büyük Kabul Salonu’nun yüksek kerpiç duvarları

Resim 2: Büyük Kabul Salonu’nun ortalama 5 m. yüksekliğindeki duvarları
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Resim 3: Büyük Kabul Salonu’nun doğu duvarında bulunan niş

Resim 4: Çeşitli yerlere dağılan sütun kaideleri

467

Resim 5: Yan yana duran çivi yazılı sütun kaideleri

Resim 6: Sütun kaidesi çevresindeki iki satırlık inşa yazıtı

Resim 7: Bronz kapı halkası
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Resim 8: Sütun kaideleri arasında ve taban üzerinde bulunan
bronz ağırlık

Resim 9: 35 kilo gelen (olan) bronz ağırlık

Resim 10: Laboratuvarda bronz ağırlığın temizlik ve koruma
çalışması
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Resim 11: Bronz ağırlığın düz olan alt kısmı

Resim 12: Bronz ağırlığın üzerindeki resim yazısı
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Resim 13: Bronz
ağırlığın
kulpu
üzerindeki çivi yazıtı
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2007 yılı Panaztepe “Liman Kent” kesiminde yürütülen kazı ve sondaj
çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Hacettepe
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Prehistory (INSTAP) ve TÜBİTAK 107K309 No.lu “Kuzey İzmir-Güney Aiolis
Arkeolojik Araştırmaları Projesi” kapsamında maddî ve manevî desteği ile
sürdürülmüştür1.

LİMAN KENT ÇALIŞMALARI
Panaztepe’nin doğu yamacında “Liman Kent” olarak tanımlanan “2.
elektrik direği” çevresinde bu yıl sürdürülen kazılar kapsamında 390 m2’lik
bir alanda çalışılarak toplam 1175 m2’ye ulaşılmıştır (Plan: 1).
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Mukaddes Özçelik, Fırat Toprak, Hilal Yağız, Tolga Yıldırım ve Ebru Yurdseven, İngiliz Dili
ve Edebiyatı Bölümü lisans öğrencileri Mehmet Kurtcebe ve Tuba Tuluk, Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Meltem Aksakal ile Adnan Menderes
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Miray Özer’den oluşmuştur. Ayrıca Kırklareli Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Nalan Güven (Yalçıntaş) Kültür
ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak kazıya katılmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine en içten şükranlarımızı sunarız.
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I. Tabaka: Osmanlı Dönemi
Osmanlı Dönemini temsil eden I. tabakaya ait 2007 yılı çalışmaları H”’/38
açmasının I-III/f-j, I”’/38 açmasının I-X/a-b, G”’/40 açmasının VIII-X/a-d,
G”’/41 açmasının I-VII/d-j, Ğ”’/41 açmasının I-VI/a-e, G”’/38 açmasının
I-IV/d-j ve Ğ”’/38 açmasının I-III/a-b plan kareleri arasında 5.60-5.23 m.
kodlarında gerçekleştirilmiştir (Plan: 2).
Alanın kuzey, güney ve batı kesimlerinde parçalar hâlinde kalıntılar ile
temsil edilen mimarî yüzeye yakın olması nedeniyle günümüz yaşayanları
tarafından gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler ve hayvan barınakları
tarafından yapılan tahribata maruz kalmıştır. Söz konusu tabakaya ilişkin
olarak kuzey kesimde G”’/38 açmasının I-III/d-J ve Ğ”’/38 açmasının I-III/
a-b plan karelerinde 5.36-4.88 m. kodlarında 1-3 sırası korunmuş doğu-batı
istikamette uzanan oldukça bozulmuş bir duvar parçası ile döküntü nitelikte
bağlantısız birtakım taşlar bu tabakayı temsil etmektedir. Buradan Osmanlı
Dönemine ait yeşil ve sarı sırlı seramiklerin yanı sıra çingene kiremitleri
ile pişmiş topraktan kısmen korunmuş bir pipo parçası açığa çıkarılmıştır.
Ayrıca söz konusu mimarî ile ilişkili olarak Osmanlı Dönemine ait oldukça
kötü durumda bir sikke diğer buluntular arasında sayılabilir.
Yukarıda belirtildiği gibi parçalar hâlinde saptanan kalıntıların bir diğer
kısmı Ğ”’/40 açmasının I-VII/f-j plan karelerinde 4.99-4.64 m. kodları arasında
dağınık durumda birtakım taşlar ile temsil edilmektedir.
Bunun yanı sıra alanın güney kesiminde G”’/41 açmasının IV-VI/hi plan karelerinde 5.22-5.14 m. kodlarında tipik bir köy evini temsil eden
bazı duvar parçaları saptanmıştır. Benzer bir durum 2004 yılı çalışmaları
sırasında yaklaşık aynı kodlarda ve doğrultuda saptanan bir diğer yapı ile
benzer bir durum göstermektedir2. Aralarında 12 m.lik bir mesafe olan bu
yapının doğu duvarı ile mevcut enkaz içinde in situ, 5.05-5.03 m. kodlarında
çökmüş vaziyette “çingene kiremitleri”, porselen bir tabak parçasının yanı
sıra Osmanlı sikkeleri dikkat çekmektedir.

2

Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı Sonuçları
Toplantısı I: 192.
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II. Tabaka: Geç Roma-Bizans Dönemi
Geç Roma-Bizans Dönemini temsil eden II. tabakaya ait çalışmalar G”’/41
açmasının I-VII/a-j, Ğ”’/41 açmasının, I-VI/a-e plan karelerinde 5.20-3.87
m. kodları arasında gerçekleştirilmiştir (Plan: 3). Bu tabakaya ait olarak
tespit edilen mimarî kalıntılar dışında saptanan çöp çukurları yapıların ve
tabakaların tahribine neden olmuştur.
Bu tabakaya ilişkin olarak 1990-1991 yılı çalışmaları sırasında belirlenen ve
çeşitli büyüklükte toplama ve sıkıştırılmış taşların (mucur) büyük bir meydanı
oluşturduğu döşeme3, G”’/38 açmasının I-IV/d-j ve Ğ”’/38 açmasının I-III/
a-b plan karelerinde batı ve kuzey yönünde gelişim göstermektedir. 0.28-0.18
m. kalınlıktaki döşeme üzerinden çeşitli büyüklükte pişmiş toprak ağırlıklar,
cam bilezik ve cam kaide parçaları, yarısı korunmuş bir dibek taşı, kemik
delgiler ile bol miktarda hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Ayrıca yivli ve sırlı
seramik örneklerinin yanı sıra bol miktarda çatı kiremidi parçalarının da
dolgu malzemesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu döşemenin yanı sıra G”’/38 açmasının I-IV/e-j plan karelerinde
ve Ğ”’/38 açmasının I/a-b plan karelerinde ve 4.59-4.27 m. kodlarında bir
yapıya ait dağınık durumda kalıntılar belirlenmiştir. Ayrıca kuzey kesiminde
de oldukça iri boyutlu taşların saptanmış olması büyük bir yapının varlığına
işaret etmektedir. Gerek arazinin eğimi, gerekse erozyon dolayısıyla yapı
büyük tahribata uğramıştır.
Yukarıda belirtilen döşeme ve yapı enkazının kaldırılması sonucu G”’/38
açmasının I-IV/d-j ve Ğ”’/38 açmasının I-III/a-b plan karelerinde 4.07-3.76 m.
kodlarında aynı tabakaya ait bir diğer döşeme parçası daha tespit edilmiştir.
İlk kez bu yıl saptanan söz konusu durum Geç Roma-Bizans tabakasının iki
evreli olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca alanın batı ve güney kesimlerinde genişletilen derinleşme
kapsamında parçalar hâlinde açığa çıkarılan döküntü nitelikteki yapı
kalıntıları bu yılki çalışmaların bir diğer boyutunu oluşturmaktadır.
Bu bağlamda öncelikle alanın güney kesiminde yüzeye oldukça yakın
bir yapı kalıntısı G”’/41 açmasının II-VIII/d-g plan karelerinde 5.15-5.02
m. kodlarında saptanmıştır. Basit bir köy evi karakteri gösteren yapının
4

Erkanal, A. 1992. “1990 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 499; 1993.
“1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 496.
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muhtemelen birkaç odalı olduğu görülmektedir. Kuzey-güney istikametinde
uzanan yapının 1-3 sırası korunan duvarı 2.93 m. uzunluğunda, 0.58 m.
genişliğinde ve 0.27-0.34 m. yüksekliğindedir. Bu duvara batı istikametinde
bağlanan iki mekânın ara duvarını oluşturan 1-2 sırası korunan parçası 1.65
m. uzunluğunda 0.52-0.56 m. genişliğinde 0.29-0.31 m. yüksekliğindedir. İki
mekânı tespit edilen ve ikinci yapı katına ait yapıda yatay taşların yanı sıra
dikey taşlar duvar örgüsünde kullanım gördüğü izlenmektedir. Mekânların
içinden çatı kiremidi parçaları, yoğun seramik ile kemik bızlar ve bir cam
kaide parçası ele geçirilmiştir.
Yine aynı tabakaya ait olarak alanın batı kesiminde yürütülen çalışmalar
altında Ğ”’/40 açmasının VIII-IX/a-d plan karelerinde, 5.26-5.10 m.
kodlarında doğu-batı yönünde gelişen birtakım duvar parçaları belirlenmiştir
Bunlar da yüzeye oldukça yakın olmaları nedeniyle çok fazla tahribat
görmüştür. Bu duvar parçalarının kaldırılması sonucu ikinci yapı katına ait
olarak yukarıda bahsedilen yapıya 11 m. mesafede, 5.12-4.58 m. kodlarında
birbiriyle bağlantısız yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). G”’/41
açmasının I-VI/a-c plan karelerinde 5.12/4.58-4.50 m. kodlarında yer alan
yapının iki mekânına ait duvar parçalarının batı ve güney uzantıları profile
doğru devam etmektedir. Mekânların tabanlarında yatay olarak yerleştirilmiş
yassı taşlar döşeme olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, özellikle güneyde
yer alan mekânın içerisinde döşeme taşlarının yanı sıra in situ çatı kiremidi
parçaları, seramik ve cam örnekleri açığa çıkarılmıştır. Mimarî açıdan
mekân aralarının dar olması ve doğrultu vermesi ara koridorları olduğunu
göstermektedir. Hatta koridorları oluşturan kısımlarda yer yer tespit edilen
döşeme parçaları ve buluntular mekânların birbiri ile olan ilişkisini de ortaya
koymaktadır. Bu kısımda ele geçirilen buluntular arasında pişmiş toprak
iki ağırlık, bronz kapı menteşe parçası ile yarısı korunmuş bronz haç önem
taşımaktadır. Bu tip haçların M.S. 6-14. yüzyıllarda yaygın kullanım gördüğü
ve Bizans Ortodokslarına ait olduğu bilinmektedir4. Bu yapıyı tahrip eden bir
çöp çukuru G”’/41 açmasının V-VI/a-b plan karelerinde 4.75-3.64 m. kodları
arasında tespit edilmiş olup burada toplama taşların yanı sıra yoğun çatı
kiremidi parçaları ve seramik örnekleri bulunmuştur.
4

Fol, A., R. Katincarov ve J. Best (Ed.) Djadovo. Bulgarian, Dutch, Japonese Expedition. Vol.1.
Medieval Settlement and Necropolis (11th-12th Century), Tokyo: Tokyo University Pres: 276277.
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Söz konusu yapı katına ait olarak ilginç bir durum mimarî ile herhangi
bir bağlantısı olmayan genç bir kadına ait iskelet Ğ”’/41 açmasının VI/
d-e plan karelerinde 4.36-4.14 m. kodlarında tespit edilmiştir (GN 66). Baş
kısmı batıya döndürülmüş olan iskelet kuzey-güney doğrultusunda dorsal
vaziyette yatırılmıştır. Bireyin baş kısmı sağ omuz üzerine düşmüş, eller
dirsekten öne doğru kıvrılarak göğüs üzerinde birleştirilmiş olup sol kol altta,
sağ kol ise daha yukarıdadır. Bireyin bacakları dizden hafifçe kıvrılmış ve
sol bacak sağ bacağın altında dizden aşağı olan kısımda birleştirilerek birbiri
üzerine konmuştur. Bu nedenle, bireyin sol ve sağ ayak kemikleri birbiri ile
karışmış durumdadır. Panaztepe’de bu döneme ilişkin düzenli bir gömüt ilk
kez karşımıza çıkmaktadır5.
Ayrıca bu tabakaya ilişkin olarak G”’/41 açmasının I-II/f-h plan karelerinde
4.51-3.40 m. kodları arasında Bizans Dönemine ait bir diğer çöp çukuru tespit
edilmiştir (Resim: 2). Söz konusu çöp çukuru 2.54x1.52 m. boyutlarında 1.11
m. derinliğindedir. Bu çukur içerisinden gelişigüzel atılmış çeşitli büyüklükte
taşlar dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra seramik örnekleri ile az sayıda
çatı kiremidi parçaları ile bir cam bilezik parçası ve üç adet ağırlık ele geçirilen
buluntular arasında sayılabilir.

III. Tabaka: Arkaik Dönem
2006 yılına ait olarak yapılan genişleme çalışmalarında bu tabakaya ait
olabilecek seramik dışında herhangi bir mimarî kalıntı tespit edilmemiştir.

IV. Tabaka: Geometrik Dönem
Geometrik Dönemi temsil eden IV. tabaka, Ğ”’/41 açmasının I-VI/a-j;
G”’/41 açmasının I-VII/b-j; G”’/40 açmasının VIII-X/b-d; G”’/38 açmasının
I-IV/d-j; Ğ”’/38 açmasının I/a-b; I”’/38 açmasının I-X/a-b; H”’/38 açmasının
I-III/f-j; plan kareleri arasında 4.03-2.99 m. kodları arasında iki evreli olarak
karşımıza çıkmaktadır.
5

Diğer taraftan 1994 yılı çalışmaları sırasında Geç Tunç Çağı tabakasında açığa çıkarılan bir
kadın bireyin belli bir düzende değil, aldığı bir darbe sonucu düştüğü yerde yüz üstü kalmış
olduğu tespit edilmişti (Erkanal, H. 1996. “1994 Panaztepe Kazıları Sonuçları.” XVII. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 333).
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1. Yapı Katı
Bu yılki çalışmalar kapsamında söz konusu yapı katına ait olarak herhangi
bir bütünlük vermeyen çeşitli büyüklükte taşlar ve seramik örnekleri açığa
çıkarılmıştır. Yoğun gündelik kullanım kabı parçaları dışında az sayıda kaliteli
ve ince nitelikli seramik örnekleri ile çeşitli formda pişmiş toprak ağırşak ve
ağırlıklar bulunmuştur.

2. Yapı Katı
2006 yılında Ğ”’/38 açmasının II-VI/a-h plan karelerinde 3.76-3.36 m.
kodlarında üç duvarı tespit edilen dikdörtgen planlı mekânın6 batı duvarının
devamı ile kuzey duvar bağlantısı 3.97 m. üst kodunda bu yıl açığa çıkarılmıştır.
Büyük bir yapının geniş bir mekânını oluşturan bu bölümün kuzey kesimine
ait bağlantısı henüz açılmayan alanlara devam ettiği için tespit edilememiştir
(Plan: 4, Resim: 3). Mekânın içerinden seramik örnekleri ve hayvan kemikleri
dışında herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir. Mekânın batı kesiminde
G”’/38 açmasının III-IV/h-j plan kareleri 3.86-3.70 m. üst kodlarında yassı
yatay taşların oluşturduğu oldukça bozuk durumda bir döşeme parçası açığa
çıkarılmıştır. Bu kısımdan seramik örnekleri dışında bir pişmiş toprak ağırlık
ile bir taş obje ele geçirilmiştir.

V. Tabaka: Geç Tunç Çağı
Kazı alanının bazı kısımların da yüzeyden yaklaşık 2 m. derinlikte alüvyal
dolgunun kaldırılması ile altı yapı katı ile temsil edilen Geç Tunç Çağı
tabakasına ulaşılmaktadır. Diğer taraftan üst tabaka yapılaşması ile Bizans ve
Geometrik Dönem çöp çukurlarının neden olduğu tahribatın yanı sıra gerek
günümüz gerekse antik dönemlerdeki taş ihtiyacının giderilmesi nedeniyle
söz konusu tabakaya ait belirgin tahribatlar meydana gelmiştir. Bu bağlamda
tabakaya geçiş alanın her kesiminde aynı kodlarda olamamaktadır. Bunun
nedenini arazinin doğal eğimi ve yukarıda belirtilen sebepler dışında alüvyal
dolgunun yer yer farklı kalınlık ve yapıda olmasında görmek gerekmektedir.
6

Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Kazıları.” 29. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1.
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Bu yıl yapılan çalışmalarda G”’/41 açmasının I-IV/h-j; I”’/38 açmasının IX/a-b; H”’/38 açmasının I-X/a-j plan kareleri arasında ve 3.26-1.83 m. kodları
arasında herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra söz
konusu geçiş, seramik örnekleri ve küçük buluntular ile temsil edilmektedir.
1. Yapı Katı
Geç Tunç Çağının V. tabaka 1. yapı katı, bu yıl yapılan çalışmalar
kapsamında çeşitli kesimlerde dağınık vaziyette oldukça önemli mimarî
kalıntılar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yapı katı G”’/40 açmasının IX-X/b-d,
i-j; G”’/41 açmasının I-IV/d-j; Ğ”’/41 açmasının I-IV/a-e; H”’/38 açmasının IV/a-j; I”’/38 açmasının I-X/a-b plan kareleri arasında, 3.65-2.27 m. kodlarında
tespit edilmiştir (Plan: 5).
Özellikle alanın güney kesiminde 2006 yılı çalışmalarında birkaç duvar
parçası ile temsil edilen mimarî burada büyük bir yapı kompleksinin varlığını
ortaya koymuştur7. Söz konusu yapı G”’/40 açmasının VIII-X/c-j, G”’/41
açmasının I-III/c-j, Ğ”’/40 açmasının X/a-e ve Ğ”’/41 açmasının I-IV/a-e
plan karelerinde 3.60-2.99 m. üst, 3.26 m. taban kodlarında yer almaktadır
(Resim: 4). Bu yıl iki mekânı ve bir ara koridoru belirlenen söz konusu yapının
muhtemel diğer mekânları batı ve doğu yönünde henüz açılamayan kısımlara
doğru devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık dikdörtgen planlı
yapının iki evreli olduğu özellikle batı mekânında izlenmektedir. 13.5x4 m.
ölçülerinde bir alana oturmuş mekânlardan batıdaki daha küçük boyutludur.
Batı mekân 18.04 m2, doğu mekân ise 23.87 m2 boyutlarındadır. Bunları ayıran
koridor kısmı 4 m. uzunluğa 1.53 m. genişliğe sahiptir. Söz konusu yapıyı
oluşturan duvarların 2-4 sırası korunmuş, 0.45-0.76 m. genişlik, 0.11-0.41 m.
arasında değişen yükseklik göstermektedir. Mekânların içerisinde birkaç
tanesi korunmuş yassı yatay yerleştirilmiş taşların taban malzemesi olarak
kullanıldığını göstermektedir. Taban kullanımına yönelik olarak az sayıda
taşın belirlenmesi diğer tabakaların taş ihtiyaçlarını gidermedeki tutumlarını
bir kez daha göstermektedir. Batı mekânının doğu duvarı üzerinde yer alan
Bizans Dönemine ait derin bir çöp çukuru tahribata neden olmuştur.
Yapının güney duvarı gerek inşa tarzı gerekse planlanma şekli bakımından
farklı bir durum ortaya koymaktadır. Özellikle batı mekânında belirgin bir
7

Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Kazıları.” 29. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1.
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şekilde görülen onarım sonucu duvar 1.18 m. genişliğe ulaşmıştır. Bu kısımda
birbiri üzerine oturmuş iki duvar âdeta kalın tek bir duvar oluşturmuştur.
Arazinin doğal eğiminden kaynaklanan kod farkı mekânların inşası sırasında
giderilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle doğu mekânının güney
duvarında izlenen bu durum iki kullanım evresinin olduğuna işaret etmektedir.
Bu bağlamda, araları koridorlar ile bölünmüş büyük ve çok mekânlı olan bu
yapı kompleksinin varlığı anlaşılmaktadır.
Bu kısımda gerçekleştirilen çalışmalarda söz konusu mekânların içerisinden
ele geçirilen seramik örneklerine bakıldığında, C68 çift yatay kulplu çömlek8,
A49 yatay ağız kenarlı tabak9, A71 derin bir çanak10, C72 çift yatay kulplu
krater, C44 hydria11, pithos, içi ve dışı bant bezemeli kalathos12 parçaları dikkat
çekmektedir. Mevcut seramik örnekleri Geç Hellas IIIC Orta-Geç ile Troia
VIIb1-2 ile çağdaş malzemeyle karakterize edilmektedir. Ayrıca bu örnekler
arasında yer alan hafif soluk kahverengimsi ya da mat siyah boyalı bant
bezemeli örnekler bu tür bir geç tarihlemeyi desteklemektedir.
Mekânların içinden elde edilen buluntulara bakıldığında batı mekânda çöp
çukurunun verdiği tahribat nedeniyle seramik dışında sadece taştan yapılmış
bir dibek ele geçirilmiştir. Doğu mekânında ise pişmiş toprak ağırşaklar, bir
bronz delgi, bir öğütme taşı ile mekân içerisine dağılmış vaziyette iri boy
matara parçaları saptanmıştır. Ayrıca üzeri bezemeli ağız ve gövde kısmının
bir bölümü korunmuş bir pithos parçası bulunmuş olup pithos, matara ve
öğütme taşı gibi buluntular bu mekânın depolamaya yönelik bir işlevinin
olduğunu düşündürmektedir.
Bunun yanı sıra batı mekânın batısında G”’/40 açmasının X/a plan
karesinde 3.53 m. kodunda bir vazo tespit edilmiştir (Resim: 5). Ağız kısmı
kırık bir seramik parçası ile kapatılmış olan vazo içerisinde bir bebek bireye
ait kemik parçaları açığa çıkarılmıştır. Üzeri boya bezemeli olan vazo dışa
doğru kalınlaştırılmış basit ağız kenarlı, kısa boyunlu omuz kısmı üzerinde iki
8

Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56 Fig. 13

9

Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42.

10 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 336, Fig. 18.62.
11 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 311, 6.25
12 FS 291. Mountjoy, P.A. 1999. Regional Mycenaean Decorated Pottery. Rahden/
Westf.: Leidorf.
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dikey kulpa sahip halka dipli bir form göstermektedir. Toprağın yapısından
kaynaklanan aşınma ve bozulmalar nedeniyle astarında dökülmeler
oluşmuştur. 2004 yılı kazıları sırasında yine 1. yapı katına ait intramural
çömlek tipi mezarlara rastlanmış olmasına13 rağmen, söz konusu vazo gerek
form gerekse nitelik açısından farklı bir durum göstermektedir.
Yukarıda tanımlanan yapı kompleksinin güney kesiminde düzensiz
yerleştirilmiş iri boyutlu taşların yığılması ile meydana gelen bir istinat/set
duvarı dikkat çekmektedir. Söz konusu istinat duvarının gerek eğimden
kaynaklanan kod farkının giderilmesi gerekse kaymalara karşı yapının
korunmasına yönelik olarak düzenlenmiş olduğu düşünülmektedir. G”’/41
açmasının III-VI/d-j plan karelerinde 4.01/3.55-3.12 m. kodlarında tespit
edilen bozuk bir duvar ve bu duvarın güney doğrultusuna yerleştirilen iri
taşlar bu yapı katının iki evreli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.
Birinci evrede yapının güney kesimine örülen istinat duvarı sonradan
oluşan doğal bozulmalar nedeniyle duvarın sağlamlaştırılması ve yapının
korunması için iri taşların yan yana yığılması sonucu sağlamlaştırılmıştır.
Doğu-batı yönünde profile uzanan duvar 0.70 m. yükseklik 1.40 m. genişlik
göstermektedir. Duvarın iç kısmında, yani güney kesimde bu bozulma
ve kaymalar net bir şekilde izlenmektedir. Hatta su birikintilerinin neden
olduğu nemlilik nedeniyle tatlı su salyangozları yer yer taş aralarında tespit
edilmiştir. Ele geçirilen seramik örnekleri arasında yer alan C68 çift yatay
kulplu çömlek14, el yapımı pişirme kap parçaları ve diğer örnekler ışığında
bu kısmın Troia VIIa-VIIb1 ile çağdaş olduğu belirtilmelidir. Ayrıca pişmiş
topraktan bir ağırşak ile üç adet ağırlık ele geçirilen diğer buluntular arasında
yer almaktadır.
2004 yılı çalışmaları sırasında Ğ”’/38 açmasının II-III/i-j ve H”’/38
açmasının II-VI/a-g plan karelerinde 3.56-2.79 m. üst kodlarında açığa
çıkarılan15 ve kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan duvarın
güneydoğu uzantısı bu yılki çalışmalar kapsamında I”’/38 açmasının V-VIII/
a-b plan karelerinde 3.01-2.73 m. kodlarında saptanmıştır (Resim: 6). 2006
13 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 193, Res. 6.
14 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56. Fig. 13.
15 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 193, Res. 4, Ankara 2006.
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yılı çalışmalarında bu duvarın H”’/38 açmasının VI-VII/c-e plan karelerinde
tespit edilen büyük bir çöp çukuru ile tahrip edildiği belirlenmiştir16. 2004
yılında 8.04 m. uzunluk veren duvar17 bu yıl açılan kısmı ile birlikte toplam
15.5 m.ye ulaşmıştır. Duvarın kuzey kesiminde H”’/38 açmasının IV-V/
f-h plan karelerinde 2.90 m. kodunda yassı taşların oluşturduğu taban
üzerinden in situ seramik parçaları bulunmuştur. Bu bölgede kuzeydoğu
yönde gerçekleştirilen kazılar sırasında aynı evreye ait mimarî kalıntılar açığa
çıkarılmıştır. Tahribat nedeniyle tam bir bütünlük göstermeyen bu kalıntılar
yer yer korunan taş temellerden oluşmaktadır. H”’/38 açmasının I-III/f-i ve
I”’/38 açmasının I-II/a-b plan karelerinde 3.23-3.05 m. kodlarında kuzeybatıgüneydoğu istikametinde bir mekâna ait duvar parçaları açığa çıkarılmıştır.
1-3 sırası korunan duvarlar 0.27-0.38 m. yüksekliğinde 0.51-0.90 m. arasında
değişen genişliktedir. Muhtemelen geniş bir yapının bir mekânına ait olan bu
kısmın kuzeyinde aynı yapıya ait bir diğer mekân henüz kazılmayan alana
doğru gelişim göstermektedir.
Bunun yanı sıra bu yıl yapılan çalışmalar kapsamında söz konusu
duvarın örgüsündeki 5-10 sıranın korunarak devam ettiği saptanmıştır. 0.681.26 m. arasında değişen bir yükseklik veren duvarın genişliği 0.76-0.82 m.
dir. Ayrıca duvarın ikinci kullanımına ait döşeme taşları belirlenmiştir. Bu
döşeme üzerinde H”’/38 açmasının IV-V/g-h plan karesinde 2.33-2.25 m.
kodları arasında yaklaşık 1.10 m. çapında bir kısmı bozulmuş bir fırın tespit
edilmiştir. Bu fırının kuzeydoğusunda yaklaşık dikdörtgen biçimli kil tekne yer
almaktadır (Resim: 7). Yoğun tahribatın görüldüğü bu yapıdan pişmiş toprak
ağırlıklar dışında A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak18, A94 kantharos19,
A61 çift yatay kulplu omurgalı çanak20, B41 matara21, A47 yatay ağız kenarlı
16 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Kazıları.” 29. Kazı
Sonuçları Toplantısı.
17 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. ”Panaztepe 2004 Yılı Kazıları’’ 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 193, Res. 4, Ankara 2006.
18 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44 Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica
9: 280, Fig. 10.84.
19 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 51-52, Fig. 6.
20 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 44, Fig. 6.
21 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Pl.
293, 322.
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yanları düzeltilmiş çanak22, A64 goblet23, S profilli kaburgalı fincan, A85 kylix24,
B39-40 akıtacaklı kap25, gri yivli amphora, C68 çift yatay kulplu çömlek26 ele
geçirilmiştir. Gri seramiğin yoğun grubu oluşturduğu malzeme Troia VI Orta
ve Geç evreleri ile örtüşmektedir.
Gerek 2004 yılında saptanan döşeme ve bununla bağlantılı çömlek mezarlar
gerekse bu yıl açığa çıkarılan döşeme parçası, fırın ve tekne gibi mimarî ile
bağlantılı unsurlar söz konusu duvar ile bu yapı katının iki kullanım evresini
açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum önceki yıllara ait çalışmalar sırasında
açığa çıkarılan işlik, duvar ve taban parçaları ile karakterize edilmiştir27. Bu
bölgedeki kazı çalışmaları II. elektrik direğinin sebep olduğu tehlike nedeniyle
durdurulmuştur.
2. Yapı Katı
Geç Tunç Çağını temsil eden V. tabaka 2. yapı katı bu yıl yapılan kazı
çalışmaları dâhilinde Ğ”’/38 açmasının I-III/a-b; G”’/39 açmasının V-X/d-j;
G”’/40 açmasının I-X/d-j plan kareleri arasında, 3.74-2.61 m. kodlarında batı
ve güney kesimde korunmuş mimarî kalıntılar ile temsil edilmektedir (Plan:
6).
Alanın güney batı kesiminde 1. yapı katına ait olarak G”’/40 açmasının
VI-X/d-j plan karelerinde 3.06 m. üst kodunda parçalar hâlinde belirlenen
bağlantısız bir takım mimarî parçalar öncelikle kaldırılmıştır. Yapılan
derinleşme kapsamında bu kesimde 2. yapı katına ulaşılmıştır. Yoğun
tahribatın gözlemlendiği yapı katının VII-X/d-i plan karelerinde 3.062.70 kodları arasında yaklaşık 0.2x0.3 m. boyutlarında bir tahribat çukuru
22 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 38-39, Fig. 2.
23 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 47-48, Fig. 9
24 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
437; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9: 287-288 Fig. 13.118.
25 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55; Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University
Press: Pl. 293.
26 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56 Fig. 13
27 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları” 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 193, Res. 7, Plan 2.
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saptanmıştır. İçerisinden karışık durumda atılmış çeşitli boyutlu taşların yanı
sıra pişmiş toprak ağırlıklar ile bir öğütme taşı dışında çeşitli seramik örnekleri
elde edilmiştir. Bunlar arasında X/h plan karesinden 2.96 m. kodunda ele
geçirilen ve pişmiş topraktan yapılmış deniz atına benzer bir kap aplik parçası
dikkat çekmektedir. Aynı kısımda söz konusu tahribat çukurunun kuzeybatı
kenarında VII-VIII/e plan karelerinde 3.00-2.91 m. kodları arasında yaklaşık
0.1 m. çapında oval görünümlü bir kül çukuru tespit edilmiştir. İçerisinden
yanmış kerpiç tozları ile karışık durumda yoğun kül kalıntıları izlenmiştir.
Buradan elde edilen bir adet pişmiş toprak ağırlık dışında A60 çift yatay
kulplu yuvarlatılmış çanak28, A49 yatay ağız kenarlı tabak29, A85 kylix30 ve
C68 çift yatay kulplu çömlek31 parçaları yer almaktadır. Ayrıca aynı açmanın
VIII-X/g-i plan karelerinde 2.80-2.69 m. kodları arasında bir yanık alan tespit
edilmiştir. Buradan elde edilen seramik örnekleri arasında C68 çift yatay
kulplu çömlek32, A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak33, A85 kylix34 ve B41
matara35 parçaları bulunmakta olup Troia VIIa-VIIb1 ile çağdaş bir tarihleme
sunmaktadır.
Çok fazla tahribatın gözlemlendiği bu kısımda doğu-batı yönünde 1-2
sırası korunmuş oldukça bozuk vaziyette bir duvar parçası açığa çıkarılmıştır.
Geçen yıl yapılan çalışmalar sırasında 1. yapı katında açığa çıkarılan çöp
çukuru tarafından büyük bir kısmı bozulmuştur.
28 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44, Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9:
280, Fig. 10.84.
29 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42, Fig. 1.
30 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
437; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9: Fig. 13.122.
31 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56, Fig. 13.
32 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56, Fig. 13.
33 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44, Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9:
280, Fig. 10.84.
34 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: Fig. 1; Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton
University Press: Fig. 437; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica
9: 287-288, Fig. 13.118.
35 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Pl. 293,
322.
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Söz konusu yapı katına ait olarak 2006 yılı çalışmaları sırasında G”’/39
açmasının V-VII/g-j plan kareleri arasında 3.69-3.20 m. üst kodlarında işlevi
tam olarak anlaşılamayan bir taş platform dikkati çekmiştir36. 1.94 m. çapında
yuvarlak görünümlü taş platformun bu yılki çalışmalarda üzeri kapatılmış bir
kuyu olduğu ortaya konmuştur (Resim: 8). 2. yapı katı yaşayanları tarafından
kullanım gören söz konusu kuyunun 1. yapı katında açılarak kullanıldığı ve
üzerinin muntazam bir şekilde örtülerek terk edildiği anlaşılmaktadır. Bu
kuyunun su ihtiyacının karşılanması açısından diğer yapı katları tarafından
da kullanılmış olması muhtemeldir. G”’/39 açmasının V-VII/h-j plan
karelerinde 3.69-3.51 m. üst kodlarında tespit edilen kuyu ve etrafında yer
yer bozulmuş durumda bir taş döşeme işlevi henüz anlaşılamayan bir duvar
parçası ile temsil edilmektedir.
Birbiri üzerine yığılarak muntazam olmayan yuvarlak görünümlü oldukça
iri boyutlu taşların kaldırılması sonucu 3.69-0.62 m. kodlarında belirlenen
söz konusu kuyu batı yönünde 23 doğu yönünde 21 sıra taş dizisinden
oluşmaktadır. Kuyunun iç çeper örgüsünde doğu yönde kullanılan taşlar
diğer kısımlara göre daha kalındır. 3.07 m. derinlik veren kuyunun iç kısmı
0.85 x 1.05 m. arasında bir genişlik vermektedir. Bununla birlikte, ağız kısmı
ise 0.43 x 0.56 m. boyutlarındadır. Üst örgüde yassı taşlar birbiri üzerine
desteklenerek döşeme üzerine yerleştirilmiştir. Söz konusu kuyuya taşların
atılmış olduğu anlaşılmıştır. Balçık içine karışmış durumda saptanan iri boy
hayvan kemikleri büyük baş bir hayvanın kuyu içerisine atılmış olduğunu
göstermektedir. Ayrıca pişmiş toprak bir ağırşak ve ağırlığın yanı sıra A8586 kylix38, A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak39, A49 yatay ağız kenarlı
36 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Kazıları” 29. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1.
37 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: Fig. 1; Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton
University Press: Fig. 437; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica
9: 287-288, Fig. 13.118.
38 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44 Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9:
280, Fig. 10.84.
39 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42, Fig. 1.
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tabak40, A52 aşağı çekik ve kalınlaştırılmış ağız kenarlı tabak41, A72 derin
çanak42, A104 dikey kulplu basit ağız kenarlı el yapımı çanak ve C44 hydria43
parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu örnekler Troia VIIb2 ve Geç Hellas IIIC
Orta evresiyle çağdaştır.
Bununla birlikte. kuzeybatı-güneydoğu yönünde tespit edilen kuyunun
üst sıra taş örgüsüne bağlanmış bir duvar parçası güneydoğu istikamette 1.
yapı katına ait mimarî kalıntıların altına doğru devam etmektedir. 0.80 m.
uzunluk veren 1-3 sıra örgüsü korunan duvar parçası 0.27 m. yükseklik, 0.65
m. genişliktedir. Kuyuyla bütünlük gösteren bu duvarın taş örgüsü aynı
zamanda kuyunun doğu kısmının iç duvar örgüsünü de oluşturmaktadır.
3.11-3.02 m. kodlarındaki döşeme özellikle kuyunun güney kesiminde
korunmuştur. Burada A100 çift yatay kulplu kaideli fincan43, A73 yarı küresel
fincan, silindirik boyunlu depolama kapları, A71 derin çanak44, A49 yatay ağız
kenarlı tabak45, A50 ve A51 konik kaideli çanak46, B25 testi47, C75 amphora,
C68 çift yatay kulplu çömlek48, A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak49
parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu örnekler altında döşeme ve bununla
ilişkili duvar ile kuyu Troia VI Geç-VIIa ile çağdaş görülebilir.

40 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: Fig. 1; Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton
University Press: Pl. 292; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 328,
Fig. 13.53.
41 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
292; Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.”
Studia Troica 12: Fig. 1; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 319,
Fig. 9.42.
42 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 311, 6.25.
43 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 53, Fig. 12. 47-48.
44 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 336, Fig. 18.62.
45 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42, Fig. 1.
46 Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9: 268, Fig. 4.22.
47 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
293; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 314, 336, Fig. 8.33, 17.61.
48 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56, Fig. 13.
49 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44, Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9:
280, Fig. 10.84.
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3. Yapı Katı
V. tabaka 3. yapı katı, G”’/40 açmasının I-X/d-j plan kareleri arasında ve
2.96-2.50 m. kodları arasında kazı alanının batı kesiminde korunmuş mimarî
kalıntılar ile temsil edilmektedir (Plan: 7). Bu kısımda üst evrenin verdiği
yoğun tahribat ve yanık alanlar dışında açılan çöp çukurları mevcut mimarîyi
oldukça bozmuştur. Buna rağmen, oldukça sınırlı bir alanda saptanan bir yapı
kompleksi dikkati çekmektedir. G”’/40 açmasının I-VI/f-j plan karelerinde
2.74/2.66-2.58/2.60 m. kodlarında doğu-batı yönde gelişim gösteren yapı
kompleksi 1.yapı katına ait mimarî kalıntıların altına doğru devam ettiğinden
sadece üç mekânı açığa çıkarılabilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere yoğun
tahribat mimarîye belirgin bir şekilde zarar vermiştir.
Söz konusu mekânların içleri yassı taşlar ile aralarına mucurlar sıkıştırılarak
düzenlenmiştir. Ayrıca döşeme elemanı olarak kullanılmış 0.02 m. kalınlıktaki
pithos parçaları da dikkat çekmektedir. Bu durum 4. yapı katında 7 mekânlı
yapı olarak tanımlanan yapı kompleksi ile taban döşeme karakteri açısından
bire bir örtüşmektedir. Korunduğu kadarıyla 3 m. uzunluk veren duvar
parçaları 1-2 sıra korunmuş olup 0.58-0.70 m. arasında değişen genişlik
vermektedir. Ayrıca duvar bitimlerine dikey olarak yerleştirilmiş bir taşın
kullanılmış olduğu da dikkat çeken bir diğer durumdur. Buradan elde edilen
seramik örnekleri arasında A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak50, C68
çift yatay kulplu çömlek51, A71 derin çanak52, A83 kylix, C72 çift yatay kulplu
krater ve B25 testi53 gibi parçalar Troia VI Geç ile paralellik göstermektedir.
Ayrıca mekânların kuzeydoğusunda aynı açmanın I/j plan karesinde 2.82250 m. kodları arasında 0.70x0.65 m. boyutlarında küçük bir çöp çukuru tespit
edilmiştir. Muhtemelen açılarak kullanım görmemiş olan çukur içerisinden
herhangi bir seramik veya buluntu ele geçirilmemiştir.
4. Yapı Katı

50 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 42-44, Fig. 1, 5; Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9:
280, Fig. 10.84.
51 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56, Fig. 13.
52 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 336, Fig. 18.62.
53 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
293; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 314, 336, Fig. 8.33, 17.61.
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V. tabaka 4. yapı katı, G”’/40 açmasının IV-X/i-j; G”’/39 açmasının
I-IV/h-j; G”’/38 açmasının IX-X/h-j; Ğ”’/38 açmasının VIII-X/c-h plan
kareleri arasında, 3.03-2.58 m. kodlarında saptanmıştır (Plan: 8). 2004 yılı
çalışmalarında büyük bir kısmı açığa çıkarılan ve yedi mekânlı yapı olarak
tanımladığımız yapı kompleksinin54 kuzey ve batı kesimine odaklanılmıştır.
Ğ”’/38 açmasının IX-X/d-g plan kareleri arasında 2.81-2.66 m. üst
kodlarında belirlenen 4 No.lu mekânın kuzeybatı kesimi, bu yıl açığa
çıkarılan mimarî kalıntılar ile bir bütünlük sağlamıştır. Muhtemelen yapının
en dış sınırını oluşturan ve 15 m. bir uzunluk veren kuzey duvarı yer yer
korunmuş olması yanında üst tabakalar tarafından da belirgin bir tahribat
görmüştür. Bununla birlikte, G”’/38 açmasının X/h, G”’/39 açmasının I/h
plan karelerinde 3.28 m. üst kodunda önceki yıl belirlenen iri boyutlu bir taş
duvarın bitiş kısmına dikey olarak yerleştirilmiştir. Panaztepe’de hemen her
tabakada izlenen bu durum muhtemelen mimarîde uygulanan belirleyici bir
gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
2004 yılı çalışmalar kapsamında Ğ”’/39 açmasının I-III/g-i plan karelerinde
küçük bir kısmı belirlenen 4 No.lu mekânın döşemesi bu yıl kazılan kısım
ile birlikte belirlenmiştir. 2.76-2.66 m. kodları arasındaki döşeme taşlarının
arası mucur taşlar ve pithos gövde ve ağız kenarı parçalarının sıkıştırılması
ile düzenlenmiştir. Mekân içerisinde pişmiş toprak ağırlık ve ağırşaklar ile
bir havan ele geçirilmiştir. Ayrıca gri bezeksiz seramik grubunun yoğun
olduğu örneklerin dışında A49 yatay ağız kenarlı tabaklar55 ile az sayıda
depolamaya yönelik kap parçaları saptanmıştır. Söz konusu mekâna tarihleme
açısından bakıldığında ele geçirilen bu grup Troia VI Geç Dönemiyle
ilişkilendirilmektedir.
5. Yapı Katı
2007 yılı kazı çalışmaları kapsamında 5. yapı katına ait olarak herhangi bir
mimarî kontekste ve buluntuya rastlanmamıştır.

54 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları” 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı I: 194-195, Res. 8-9, Plan 4.
55 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42, Fig. 1.
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6. Yapı Katı
Sınırlı kalıntılar ile temsil edilen V. tabaka 6. yapı katı, H”’/39 açmasının
I/a-b, VIII-X/a-b; H”’/38 açmasının X/a-b, g-j; I”’/38 açmasının VIII-X/a-b;
Ğ”’/38 açmasının I/i-j plan kareleri arasında 2.14-1.81 m. kodları arasında
tespit edilmiştir (Plan: 9). 2006 yılı çalışmaları sırasında söz konusu bölgede
tespit edilen büyük bir çöp çukuru ve bunun neden olduğu tahribat nedeniyle
sadece enkaz niteliğindeki mimarî parçalar ile karşımıza çıkmaktadır.
Buradan ele geçirilen yanmış tuğla ve kerpiç kalıntıları ile muhtemel duvar
ve döşeme parçaları bu kesimde önemli bir yapı kompleksinin varlığına işaret
etmektedir.
Söz konusu alandan elde edilen buluntular arasında oldukça dikkat
çeken önemli bir eser yanmış tuğla ve döşeme taşları arasından bağlantısız
olarak çıkarılmıştır. Parçalar hâlinde bulunan ve pişmiş toprak bir körük
olması gereken buluntunun baş kısmı yılan şeklinde olup kaba bir biçimde
yapılmıştır. Baş kısmında yer alan ve göz çukurunu oluşturan iki delik dışında
çene kısmında açılan bir diğer delik bulunmaktadır. Benzeri buluntular
özellikle M.Ö. 2. binyıl Orta Anadolu metal endüstrisine ilişkin önemli veriler
sağlayan Kültepe, Alişar ve Boğazköy gibi yerleşimlerden de bilinmektedir56.
Bununla birlikte, bu kısımdan büyükbaş bir hayvana ait bol miktarda yanmış
kemik ve muhtemelen aynı hayvana ait olabilecek bir boynuz karışık durumda
saptanmıştır. Ayrıca pişmiş toprak ağırşaklar ve ağırlıklar, bir adet işlenmiş taş
ve dişlemeli âlet, boynuzdan yapılmış bız ile çeşitli pithos parçaları sayılabilir.
Ayrıca koşan spiral motifi ile bezeli derin çanak, tek kulplu fincan, C68 tipi
depolama kabı57, tek kulplu S profilli fincan, A73 yarım küresel fincan58, A7172 derin çanak59, A60 çift yatay kulplu yuvarlatılmış çanak60, B41 matara61,
56 Müller-Karpe, A. 1974. Anatolische Metallhandwerk. Neumünster: Wachholtz: 190-191, Taf.
4-6.
57 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 55-56, Fig. 13.
58 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.”
Studia Troica 12: Fig.1; Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton
University Press: Pl. 292; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 312,
Fig. 7.28; 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9: 266, Fig. 3.20.
59 Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 336, Fig. 18.62.
60 Mountjoy, P.A. 1999. “The Destruction of Troia VIh.” Studia Troica 9: 280, Fig. 10.84.
61 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Pl. 293,
322.
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B25 testi62 ile A49 yatay ağız kenarlı tabak63 parçaları ele geçirilen seramik
örnekler arasında yer almaktadır.
Sondaj
Panaztepe 1. mezarlık alanının güneybatı kesiminde Menemen Organize
Deri Sanayii Bölgesi’ne sağlanan elektrik hattının çekilmesine yönelik olarak
yapılan çalışmalar kapsamında sondaj kazıları yürütülmüştür. G”/93
açmasının V-X/e-j plan karelerinde 5.29-3.28 m. kodları arasında ana kayaya
kadar inilmiştir. Bu sondajda büyük bir ihtimalle sürüklenerek gelmiş olan
oldukça küçük boyutlu, astarları korunmamış Osmanlı, Bizans ve Geç Roma
Döneminin karakteristik seramik örnekleri dışında herhangi bir buluntuya
rastlanmamıştır. Herhangi bir buluntuya rastlanmamış olması yerleşimin
sınırlarını tanımlamak açısından önemli bir veri sunmaktadır.
Sonuç
1990 yılından itibaren Doğu Yamaç ‘2. elektrik direği’ olarak tanımlanan
Liman Kent’te yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 1175 m2’lik bir alan
açılmıştır. Panaztepe’de saptanan Osmanlı, Geç Roma ve Bizans Dönemlerinin
yanı sıra Geometrik-Geç Tunç Çağı aralığındaki kültürel oluşumun, yerleşimde
sağlam bir tabakalaşma temelinde araştırılarak belgelenmesi, kanıtları ile
sunulması Batı Anadolu’nun Ege ve Orta Anadolu ile olan ilişki, nitelik ve
boyutlarının anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Önceki yıllarda Bizans Dönemine ait mimarî kalıntılar geniş bir
meydan görünümü veren ve üzerinde bol miktarda çatı kiremidi, pişmiş
toprak ağırlık, pithos parçaları, hayvan kemikleri ile karakteristik seramik
örneklerinin ele geçirildiği sınırlı mimarî kalıntılar ile temsil edilmekteydi.
Ayrıca önceki yıllarda saptanan sıkı bir dolgunun oluşturduğu meydan ise
bu yılki çalışmalarda 189 m2’lik alana ulaşmıştır. Bu bağlamda Panaztepe’nin
‘4. elektrik direği’ olarak tanımlanan kesiminde yer alan Bizans Dönemine
ait manastır görünümündeki yapı kompleksi ile 2007 yılında açığa çıkarılan
62 Blegen, C.W. et al. Troy III: The Sixth Settlement. Princeton: Princeton University Press: Fig.
293; Mountjoy, P.A. 1999. “Troia VII Reconsidered.” Studia Troica 9: 314, 336, Fig. 8.33, 17.61.
63 Pavuk, P. 2002. “Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology.” Studia
Troica 12: 39-42, Fig. 1.
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konut mimarî örneklerini yansıtan üç ayrı yapının saptanması ve içerisinden
haç gibi buluntuların ele geçirilmesi de bir başka boyutu gözler önüne
sermektedir. Özellikle, söz konusu döneme ait olarak Liman Kent’in çeşitli
bölgelerinde gerek sivil gerekse dinî yapıların saptanması burada bir diğer
yayılımı da ortaya koymaktadır.
2007 yılında ortaya konulan mimarî ve ona bağlı gelişim gösteren
yapılaşma modelleri kendi içerisinde bir takım farklılıkları ve benzerlikleri
de ortaya koymaktadır. Geç Tunç Çağının I. yapı katında açığa çıkarılan
birbirine bağlı mekânların oluşturduğu iki evreli yapı kompleksine şehir
plancılığı açısından bakıldığında oldukça dikkat çekici bir durum ortaya
konmuştur. Yapının özellikle güney kesime iri boyutlu taşların dikey olarak
yerleştirilmesi ile bir set-istinat duvarının oluşturulması yapıya özgün bir
karakter kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra birbiri ile bağlantılı eklemeli
yapı komplekslerinin Bizans Dönemi yapılaşmasına kadar değişmeden
izlenmesi Panaztepe’de yerli mimarî geleneğin sürekliliğine bir kez daha
işaret etmektedir.
- Ayrıca yerleşim alanları bünyesinde saptanan su kanalı sistemleri, doğal
su oluşumları ve bu yıl açığa çıkarılan bir diğer su kuyusu varlığı önemli
bir konuyu gündeme getirmektedir. Geç Tunç Çağında kullanım gördüğü
saptanan söz konusu kuyu burada yaşayanların su ihtiyaçlarını kendi yakın
çevrelerinden karşılamış olduğunu göstermektedir.
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AIZANOI 2007
Ralf VON DEN HOFF*
Klaus RHEIDT
Die diesjährige Kampagne der Arbeiten des Deutschen Archäologischen
Instituts Istanbul in Aizanoi dauerte mit kurzen Unterbrechungen vom 28.
Juli bis zum 1. September und stand unter der Leitung von Klaus Rheidt. Ralf
von den Hoff war als stellvertretender Grabungsleiter tätig1. Das Ministerium
für Kultur und Tourismus war durch Frau Melek Yildizturan vom Anadolu
Medenyetleri Müzesi in Ankara vertreten, der wir für außerordentlich große
Hilfsbereitschaft und Unterstützung herzlich danken, ebenso Herrn Metin
Türktüzün, dem Direktor des Museums in Kütahya.

Ziele der Arbeitskampagne 2007 und neues Forschungsprogramm
Die Arbeiten der Kampagne 2007 dauerten 5 Wochen. Sie hatten drei
Ziele:
1. Die Untersuchung des Stadion-Theater-Komplexes im Nordwesten des
antiken Aizanoi sollte abgeschlossen werden. Dazu waren letzte Reinigungsund Bauaufnahmearbeiten notwendig. Zudem musste die Dokumentation der
2006/7 durch das Museum Kütahya im Theater und Stadion durchgeführten
Freilegungsarbeiten nachgeholt werden. Die Ruine war überdies in einen für
Besucher anschaulichen Zustand zu bringen.
2. Es ist schon lange und weiterhin das Interesse der Aizanoi-Grabung,
die antike Stätte auch in denkmalpflegerischer Hinsicht aufzuwerten und ihre
* Prof. Dr. Ralf VON DEN HOFF, Archäologisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Fahnenbergplatz, D-79089 Freiburg/ALMANYA.
vd.hoff@archaeologie.uni-freiburg.de
Prof. Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Lehrstuhl für Baugeschichte, Brandenburgische Technische
Universität Cottbus, Postfach 101344, D-03013 Cottbus/ALMANYA.
1 An der Grabung nahmen überdies teil: Ahmet Atila, Elmas Baylan, Eva Kasubke, Nikolas
Möller, Corinna Rohn, Stefan Seiler, Barbara Sielhorst, Heiko Türk, Christine Wilkening.
Christian Hübner (Giese, Grubert & Hübner GbR, Freiburg) führte die geophysikalischen
Prospektionen durch.
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Anschaulichkeit im komplexen, an diesem Ort einzigartigen Zusammenspiel
antiker und moderner historischer Überreste zu fördern. Aus diesem
Grunde waren weitere Maßnahmen zur anschaulichen Präsentation der
antiken Siedlungsgreste zu unternehmen. Es sollte mit der Entwicklung
eines konservatorischen und denkmalpflegerischen Konzepts für Aizanoi
begonnen werden.
3. Schließlich sollte ein neues, langfristiges Arbeitsprogramm in
Angriff genommen werden. Die Forschungen der vergangenen 30 Jahre in
Aizanoi haben es ermöglicht, einen Überblick über die Stadtentwicklung
und die wichtigsten Bauten des römischen Aizanoi zu erlangen. Zuletzt
hat die Neudatierung des Zeustempels in flavische Zeit eine wesentliche
Neuorientierung im Hinblick auf die Phasen der Stadtentwicklung erbracht2.
Punktuell waren bei den bisherigen Forschungen auch Hinweise auf die
Frühgeschichte Aizanois zutage getreten. So konnte die Existenz einer
frühbronzezeitlichen Siedlung, phrygischer Siedlungsreste und hellenistischer
Bebauung unter dem Tempelplateau schon in den Grabungen seit 1997
erwiesen werden3. Hier liegt ein prähistorisch-eisenzeitlicher Siedlunsghügel.
Allerdings ließen sich besonders die phrygischen und hellenistischfrührömischen Befunde bislang nicht systematisch und in größerem Rahmen
untersuchen. Die Frühgeschichte der Stadt und ihre kulturelle Prägung seit
dem Beginn der Eisenzeit sind nur in groben Zügen rekonstruierbar4. Das
2 R. Posamentir – M. Wörrle, Der Zeustempel von Aizanoi, ein Großbau flavischer Zeit, IstMitt
56 (2006) 227-245.
3 Vgl. K. Rheidt, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (1999) 322-323; XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı
Bd. 2 (2000) 171; XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2001) 147-149; Aizanoi. Die Ausgrabungen
und Forschungen 1997 bis 2000, AA (2001) 260-267; XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2002)
197; XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2003) 316; XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2004)
128; XXVII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2006) 401-402; K. Rheidt – G. Ateş, XXIX. Kazı
Sonuçları Toplantısı, Bd. 2 (2008) 227-242, sowie I. Lochner – D. Ay, Die frühbronzezeitlichen
Siedlungsbefunde in Aizanoi, AA (2001) 269-294.
4 K. Rheidt, Römischer Luxus – anatolisches Erbe, Aizanoi in Phrygien, in: Antike Welt 28 (1997)
479-499; Ländlicher Kult und städtische Siedlung: Aizanoi in Phrygien, in: Stadt und Umland.
Neue Ergebnisse zur archäologischen Bau- und Siedlungsforschung (1999) 237-253; Frühe Zeiten
- späte Zeiten. Neue Forschungen zur Geschichte Anatoliens, in: Lux Orientis. Archäologie
zwischen Asien und Europa. Festschrift für Harald Hauptmann (2001) 339-344; K. Jes, Die neue
Stadt. Aizanoi in der frühen Kaiserzeit, in: C. Berns et al. (Hrsg.), Patris und Imperium (2002)
54-55; K. Rheidt, Aizanoi, in: Stadtgrabungen und Stadtforschungen im westlichen Kleinasien.
Geplantes und Erreichtes (2006) 5-9; K. Rheidt – N. Atik, Pergamenisches in Anatolien, IstMitt 54
(2004) 375-391, sowie die Übersicht bei K. Rheidt – G. Ateş, XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd.
2 (2008) 235-236 Abb. 10.
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2007 begonnene archäologische Forschungsprojekt (Leitung: Ralf von den
Hoff, Universität Freiburg) hat zum Ziel, diese vor- und frührömischen
Befunde in größerem Umfang zu untersuchen und substanziell zu erweitern.
Grundlage dafür werden geophysikalische Untersuchungen, gezielte
Sondagen und die Aufarbeitung und Sichtung des Fundmaterials sein.
Mit dem neuen Programm wird die Urbanistik und Struktur der Stadt im
Hellenismus und am Übergang vom Hellenismus zur Kaiserzeit untersucht
und damit ein Beitrag zur weitgehend unerforschten Kultur des Hellenismus
in Zentralanatolien geleistet. Da Aizanoi wohl seit dem 2. Jh. v. Chr. unter
Einfluss aus Pergamon auch von makedonischen Siedlern bewohnt wurde5,
sind aufschlussreiche Ergebnisse zur kulturellen Prägung einer Kleinstadt im
Hinterland des stark hellenisierten Westen Kleinasiens zu erwarten. Zudem
sollen mittelfristig die bronzezeitlichen und phrygischen Siedlungsphasen
intensiv erforscht werden.
Geophysikalische Untersuchungen
Im Zentralbereich der Siedlung und besonders am Tempelplateau wurden
bislang keine geophysikalischen Prospektionen durchgeführt. Im Jahre
2007 wurde erprobt, welche Prospektionsmethoden bei der Untersuchung
der vorrömischen Siedlungsschichten des Tempelplateaus zu den besten
Ergebnissen führen können. Ein Areal am westlichen Rand des Tempelplateaus
und ein von moderner Bebauung freier Streifen am Ostufer des Penkalas
wurden zwischen dem 5. und 9. August geomagnetisch und mit Georadar
untersucht. Im Bereich des Tempelplateaus konnte so ein bislang unbekannter
Rechteckturm der Südmauer der byzantinischen Befestigungsanlage von
Aizanoi/Çavdarhisar entdeckt werden (Fig. 1)6. Zudem weisen Anomalien
der Messdaten auf einen Wechsel in der Besiedlungsstruktur im Areal südlich
vor dem Tempelplateau. Hier könnte die offenbar unbefestigte Westgrenze
der antiken Siedlung liegen, die bisher noch nicht bestimmt ist. Am Ufer des
Penkalas ergaben sich Hinweise auf eine parallel zur antiken Uferbefestigung
angelegten Bebauung.

5 Vgl. M. Wörrle, Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi II, Chiron 25 (1995) 75-76.
6 Vgl. vorläufig zu dieser Befestigung: C. Naumann, Die mittelalterliche Festung von AizanoiÇavdarhisar, IstMitt 35 (1985) 275-294.
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Die geophysikalischen Untersuchungen wurden von G. Hübner (Firma
Giese, Grubert & Hübner GbR, Freiburg) durchgeführt.
Sondagen im Südostbereich des Tempelplateaus
Die systematische Untersuchung der Siedlungsreste am Tempelplateau
wurde durch die Anlage von drei Sondagen eingeleitet. Sie schließen
nordwestlich an die älteren Grabungsschnitte im Südosten des Tempelplateaus
aus den Jahren bis 2004 an. Zwei Sondagen lagen innerhalb (Sondage 1; 3), eine
(Sondage 2) außerhalb der Tempelhofmauern bzw. der diesen aufsitzenden
byzantinischen Befestigung (Fig. 2). Dabei wurden überall und wie schon früher
in diesem Areal Reste der mehrphasigen byzantinischen Bebauung aufgedeckt.
Außerhalb der byzantinischen Befestigung, in Sondage 2, wurden die ältesten
spätantik-byzantinischen Mauern freigelegt, in denen eine Vielzahl von
antiken Spolien verbaut waren, so die Basis einen Ehrenstatue des 2./3. Jhs. n.
Chr. für T. Iulius Tertulleinus (Fig. 3) und mehrere Fragmente kaiserzeitlicher
Marmorskulpturen. Dazu kamen überdies mehrere Fragmente der typischen
Türgrabsteine zutage. Von dieser Siedlungsphase, deren Datierung noch offen
ist, lässt sich die jüngere byzantinische Bebauung innerhalb und außerhalb
der Befestigung trennen. In den jüngeren Nutzungsphasen weist eine große
Zahl von Metallfunden auf Handwerkertätigkeit besonders innerhalb der
byzantinischen Befestigung7.
Unterhalb der byzantinischen Schichten fanden sich römische
Siedlungsspuren, die durch den flavischen Einbau der Tempelhofhallen
teilweise gestört, also älter sind. In Sondage 1 gehörte dazu eine große, aus
Mörtel-Gussmauerwerk bestehende Fläche mit mehreren, in Kreisform
angeordneten Wasserabflüssen, die im kommenden Jahr genau untersucht
werden soll. Möglicherweise handelt es sich um eine Brunnenanlage oder
um ein Castellum Aquae (Fig. 4). Damit deutet sich an, dass das Areal
um den Zeustempel bereits vor dessen grundlegender Neugestaltung
unter Domitian aufwändig bebaut war, aber noch nicht vollständig zum
Zeusheiligtum gehörte, sondern an der Südecke von wassertechnischen
Anlagen eingenommen wurde. Mit dem Tempelneubau vergrößerte man
unter Domitian offenbar das Temenos. Im südlichen Teil der Sondage 2 fand
7 Vgl. zur Datierung der byzantinischen Siedlungsreste Naumann a. O.; K. Rheidt, Aizanoi. Die
Ausgrabungen und Forschungen 1997 bis 2000, AA (2001) 249; 252.
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sich in einer Grube ein liegendes, vollständig erhaltenes späthellenistisches
Gefäß gefüllt mit Knochenbrand und kleinen Steinchen, möglicherweise ein
Kindergrab oder ein Bauopfer (Fig. 5).

Arbeiten im Theaterstadion
Im Theater und im Stadion von Aizanoi wurden im Spätherbst 2005 von
Seiten des Museums Kütahya Freilegungsarbeiten durchgeführt. Diese wurden
durch die Aizanoi-Grabung im Laufe der Arbeitskampagne 2007 dokumentiert
und ergänzen die bisherigen Planvorlagen. Die Bauaufnahmearbeiten wurden
von Corinna Rohn (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)
geleitet, die das Theater wissenschaftlich bearbeitet8. Die bei den Grabungen im
Theater gefundenen Bauteile wurden in einem Bauteilkatalog dokumentiert.
Die Inschriften wurden in einer Tabelle erfasst und fotografiert, um sie an den
Bearbeiter der Epigraphik von Aizanoi, M. Wörrle, weiterzugeben.
Durch die Freilegungen des Museums und die Bauaufnahmen der
Aizanoi-Grabung war es möglich, die Bauaufnahmepläne im Bereich der
Cavea weitgehend zu vervollständigen und die Bauphasenabfolge des
Theaters und Stadions zu präzisieren. Dabei ergaben sich vor allem zur Lage
und Konstruktion der Zugänge neue Erkenntnisse, die zu einer Ergänzung
des bestehenden Bauphasenmodells beitragen werden. Im Stadion wurden
die bestehenden Planunterlagen vervollständigt. Lediglich die byzantinische
Phase, von der bisher nur die sogenannte „Kapelle“ im südlichen Durchgang
des Torbaus bekannt war, erfuhr durch zusätzlich freigelegte Pflasterungen,
Stylobate und Mauern eine wesentliche Bereicherung.

Fundbearbeitung und Einzelforschungen
Nachdem in Aizanoi seit 2003/4 keine Ausgrabungen mehr stattgefunden
hatten, wurde 2007 die Fundbearbeitung grundlegend neu strukturiert.
Ein neuer Waren- und Keramikkatalog wurde erstellt. Die fundstatistische
Aufnahme wurde organisiert. Die Funde aus den Sondagen wurden
zeichnerisch und photographisch dokumentiert. Die hellenistischen
8 Vgl. C. Rohn, Die Arbeiten am Theater-Stadion-Komplex von Aizanoi, AA (2001) 303-317;
Die Macht der Stifter. Der Theater-Stadion-Komplex von Aizanoi als Familienmonument, in:
Macht der Architektur, Architektur der Macht (2004) 211-220.
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Kermaikfunde im Depot der Grabung, die für das neue Forschungsprojekt
bedeutsam sind9, wurden gesichtet und z.T. neu zeichnerisch aufgenommen.
Die Studien zur grauen Keramik und Sigillata sowie zur Architektur des
Zeus-Tempels wurden fortgesetzt.
Denkmalpflegerische Arbeiten
Seitens des Museums waren die während der oben erwähnten
Freilegungsarbeiten am Theater in großer Zahl gefundenen Marmorsitzstufen
sowie einige andere Architekturteile am oberen Rand der Cavea zu hohen
Haufen aufgestapelt worden, die bei zunehmender Erosion der Profilkanten
in die Schnitte zu stürzen drohten und zudem eine optische Störung der
Silhouette darstellten. Die Sitzstufenblöcke wurden während der Kampagne
2007 in der Halbkreisform der Caveaaußenmauer ausgelegt, so dass die
Besucher nun eine anschauliche Vorstellung von der Ausdehnung des
Theaters erhalten. Die Kalksteinblöcke wurden an verschiedenen Stellen
so im Inneren und vor der Außenmauer gelagert, dass das Bild des in die
flache Kalksteinschwelle eingebetteten Theaters mit seinen hoch aufragenden
Analemmata nicht gestört wird (Fig. 6).
Im Areal der alten Schule wurden Architekturproben, die die
Aizanoigrabung dort zur Information für Besucher errichtet hat, gesichert und
gereinigt. Ein Ausbau dieses Ausstellungsareals für Besucher ist vorgesehen.
Nach Abschluss der Arbeiten an den wichtigen oberirdischen Monumenten
des römischen Aizanoi 2007 bestand die Möglichkeit, sich systematisch
Gedanken über ein denkmalpflegerisches und touristischen Bedürfnissen
genügendes Konzept für Aizanoi zu machen. Die Aizanoi-Grabung hat
durch zahlreiche Restaurierungsprojekte der vergangenen Jahre wesentlich
zur Verbesserung der Situation beigetragen10. Sie wird im Laufe der nächsten
Jahre auf eine systematisch und umfassend konzipierte denkmalpflegerische
Herrichtung Aizanois hinwirken. Im Laufe der Kampagne 2007 erarbeitete
Haiko Türk (Brandenburgische Technische Universität Cottbus) ein
Konzept zu möglichen und wünschenswerten denkmalpflegerischen und
9 s. K. Rheidt, Aizanoi. Die Ausgrabungen und Forschungen 1997 bis 2000, AA (2001), 260-262
Abb. 19; K. Rheidt – N. Atik, Pergamenisches in Anatolien, IstMitt 54 (2004) 377-379 Abb. 4.
10 s. K. Rheidt, Aizanoi. Bericht über die Ausgrabungen, Restaurierungen und Sicherungsarbeiten
1994, 1995 und 1996, AA (1997) 435-473.
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restauratorischen Arbeiten. Dazu wurden Zustand und bisherige Gestaltung
der Antiken photographisch und in Skizzen dokumentiert. Das Konzept soll
nun überarbeitet werden. An der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus wurden zudem Entwurfsskizzen für eine verkehrstechnische
Erschließung und museale Gestaltung des Geländes erarbeitet. Die
Möglichkeiten der Umsetzung dieser Vorstellungen sollen 2008 geprüft
werden.
Publikationen
Im Laufe des Jahres 2007 wurde der erste Band der neuen Publikationsreihe
„Aizanoi“ im Rahmen der Reihe „Archäologische Forschungen“ des Deutschen
Archäologischen Instituts vorgelegt (Philipp Niewöhner, Aizanoi, Dokimeion
und Anatolien. Stadt und Land, Siedlungs- und Steinmetzwesen vom späteren 4.
bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. [2007]). Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Vorläufig elektronisch vorgelegt wurde die Publikation des Theater-StadionKomplexes (Corinna Rohn, Der Theater-Stadion-Komplex in Aizanoi [Diss.
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 2007] in: http://deposit.
d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=987809377). Eine Publikation im Rahmen der
Publikationsreihe „Aizanoi“ ist vorgesehen. Die Publikation der Ergebnisse
des Inschriftensurveys, den Michael Wörrle durchführt, wurde weitergeführt
(Michael Wörrle - Caroline Lehmler, Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi
IV: Aizanitica Minora II, Chiron 36, 2006, 45-111). Die Bearbeitung wird
fortgesetzt.
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Fig. 1: Aizanoi 2007: Übersicht über die Sondagen im Südostbereich des Tempelplateaus

Fig. 2: Aizanoi 2007: Bodenradar-Prospektion am Tempelplateau
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Fig. 3: Aizanoi 2007, Sondage 2: Basis einer
Ehrenstatue für T. Iulius Tertulleinus

Fig. 4: Aizanoi 2007, Sondage
Caementicium-Fundament
Wasseranlage

1:

Opus
einer
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Fig. 5: Aizanoi 2007, Sondage 2, Befund 079

Fig. 6: Aizanoi 2007, Theater-Stadion: Zustand nach Aufräumungsarbeiten
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TENTH PRELIMINARY REPORT ON EXCAVATIONS
AT ZİYARET TEPE (DİYARBAKIR PROVINCE),
2007 SEASONS
Timothy MATNEY*
Lynn RAINVILLE
Kemalettin KÖROĞLU
Dirk WICKE
John MACGINNIS
The tenth season of archaeological work at Ziyaret Tepe, the Assyrian
city of Tushhan, was conducted between 15 July and 6 September 2007. Dr.
Timothy Matney served as the overall scientific director for the 2007 field
season and Dr. Lynn Rainville served as the Assistant Director. Work on the
high mound was directed by Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu (Operation L) and
Dr. Dirk Wicke (Operation N). In the lower town, excavations were directed
by Dr. John MacGinnis (Operations G, P, and Q). Fieldwork this season
consisted of six weeks of excavation with a crew of 45 local laborers, as well
as on-going conservation, recording, and analysis of small finds and ceramics
from the 2007 and earlier seasons. We are indebted to the generous assistance
of the Diyarbakır Museum and its director, Mehmet Akif Bilici, and to the
Ministry of Culture and Tourism’s representative, Hakan Dinç, whose help
was invaluable to us in the field this season.
Ziyaret Tepe is a 32 hectare multi-period site with occupation spanning
from the Early Bronze Age to the end of the Assyrian Empire (c. 3000-600
* Timothy MATNEY, Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology,
University of Akron, Akron, OH 44325-1910 USA/ABD.
Lynn RAINVILLE, Department of Anthropology and Archaeology, Sweet Briar College
Kemalettin KÖROĞLU, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE.
Dirk WICKE, Institut für Ägyptologie und Altorientalistik, Johnnes-Gutenberg-Universität
Mainz/ALMANYA.
John MACGINNIS, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge/
İNGİLTERE.
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B.C.), with later occupation in the Medieval period (12th-15th centuries A.D).
In 2006 we recovered limited materials from the high mound which date to
the Hellenistic period, suggesting that a small settlement may have postdated the collapse of the Assyrian city. Ziyaret Tepe is located on the right
bank of the Tigris River, approximately 20 km. west of its confluence with
the Batman River. The primary urban phase of the site was during the Late
Assyrian period, when Ziyaret Tepe/Tushhan served as an administrative
center and military stronghold along the northern frontier of the Assyrian
Empire. (Fig. 1)
The primary objectives of the 2007 field season were to continue mapping
the major features of the Late Assyrian city on both the high mounds and lower
town, and to document more fully the Hellenistic and Medieval occupations
of the high mound. Towards these broad goals, in the 2007 season, we worked
in five operations: Operations N and L on the high mound; Operations G, P,
and Q in the lower town. The results of our work in each area are presented
below.

Operation N: A Late Assyrian Palace on the High Mound
Excavations in Operation N were conducted in three grid squares on the
eastern edge of the high mound in 2007: N980E1170 (eastern half), N980E1180,
and N990E1170 (eastern half). The latest occupational layer comprised modest
mudbrick walls forming two or more rectilinear rooms of the Medieval
period. We currently date the Ziyaret Tepe Medieval occupation between
the late 13th and early 15th centuries A.D. based on ceramic and other small
finds (Matney et al. 2007a; 2007b). A single radiocarbon sample dates to the
late 14th century A.D. and accords well with the artifactual evidence. The
Operation N Medieval buildings were certainly domestic houses and storage
areas. The preservation of the architecture was poor and few in situ finds
were made, making a coherent plan of the architecture difficult, although the
general nature of the finds are similar to those from Operation L, discussed
below.
Immediately below the Medieval level, and partially destroyed by it, was
the continuation of a monumental mudbrick building first recovered in 2000
on the high mound in Operation A identified as a Late Assyrian palace (Fig.
2). The earlier excavations recovered approximately 200m2 of a baked brick
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pavement, Courtyard 5, surrounded by a series of modestly-sized mudbrick
rooms: Rooms 2, 3, 4, 6, and 8. In 2007, we discovered the southern limit of
Courtyard 5 and added an additional room to the west, Room 7. Thus three
sides of this baked brick courtyard can be defined; the eastern edge has
been truncated by the erosion of the high mound after millennia of disuse.
It maximum length is 28m, suggesting an original overall extent of nearly
800m2 for Courtyard 5.
An important discovery made in Operation N of a massive in situ door
socket similar to those found in royal buildings in the Assyrian heartland (Fig.
3). The limestone door socket is approximately 1.5 m. across and is decorated
with a series of concentric ridges around a large opening in the center. The
stone is set upon five courses of reused baked bricks which frame a large
basalt pivot stone at the base of the socket installation. We estimate that the
door socket would have held a door post approximately 40 cm. in diameter
and perhaps 3 m. to 4 m. in height. The identification of the door socket leading
into Courtyard 5 allows us to locate a major entryway into the courtyard area.
Within Courtyard 5 near the monumental door, we found fragments of fallen
painted plaster at the foot of the wall face, most of which are no larger than
10 cm. across. The wall frescoes had originally been painted with black, red,
and blue pigments on white plaster in a geometric design. Analysis of the
blue pigment confirms that it is cuproriviat, or Egyptian blue. Late Assyrian
parallels include wall paintings from Til Barsip, Nimrud and unpublished
examples from Tell Mashaik in Syria.
In previous years, we excavated three pyrotechnical installations that had
been installed in the courtyard of the Late Assyrian monumental building.
In 2007, a fourth installation (N-070) was discovered and excavated (Fig. 4).
The installation had been cut into a baked brick pavement of the courtyard
and contained a hoard of luxury items dating to the Late Assyrian period.
The small finds from this trench include two stamp seals, bronze vessels and
furniture fitting fragments, carved bone tubes and rosettes, ivory artifacts, a
glass vessel, a complete ceramic vessel, and a badly burnt stone bowl, along
with dozens of beads. From the earlier installations we have recovered in this
area, at least two contained considerable quantities of burnt material which
we interpreted as slag, suggesting that they were initially used for metalworking. Installation N-070, contained burnt earth, but no slag. Analysis is
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currently underway to determine whether or not metal-working was done
in these installations. In any case, their final use was clearly ritual in nature,
as the installations were filled with luxury goods, many deliberately broken
and the deposits had been subsequently fired to a temperature in excess of
1200ºC. A small quantity of burnt bone was also recovered, some of it human,
suggesting possibly that a cremation burial may have taken place here as part
of the final ritual use of the installation.
Operation L: Medieval, Hellenistic and Late Assyrian Remains
The goal of work in Operation L in 2007 was to complete our excavation
of the Medieval and Late Iron Age/Hellenistic levels first discovered in 2004
and 2006 and to expose the underlying deposit of Late Assyrian material at the
northern edge of the high mound at Ziyaret Tepe (Matney et al. 2005). Work
in Operation L was carried out in three trenches (N1070E1030, N1080E1030
and N1090E1030). In trench N1070E1030 building levels belonging to the
Ottoman, Medieval, Late Iron Age/Hellenistic, and Late Assyrian periods
were investigated. In trenches N1080E1030 and N1090E1030 new data about
the details of Late Iron Age/Hellenistic and Late Assyrian building levels
and architectural phases were collected. Two building levels and several use
phases related to Medieval period were identified in Operation L, suggesting
that the Medieval buildings were in use over a considerable period of time.
In general, the architecture consisted of rectilinear walls made of mudbrick.
Walls varied between 40 cm. and 70 cm. and probably did not support a
second storey. Domestic installations such as tannurs and storage pits were
plentiful. Although there is no evidence related to roofing of the rooms, in
at least one case, there is evidence for a semi-covered room supported by
posts similar to those seen in local ethnographic studies. One room had four
adjacent mudbrick bins ranging from 20 cm. by 30 cm. to 50 cm. by 60 cm.
The most likely function of the bins were for use as storage places. Early
storage pits gave way to later, larger mudbrick-lined storage pits indicating
an elaboration of an agricultural economy during the course of the Medieval
period.
In the best preserved level – L2a –we see a plan of more than a dozen rooms
grouped around an open interior space, which may represent a single family
homestead, or the dwellings of several different groups (Fig. 5). The modest
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architecture of Operation L demonstrates that Ziyaret Tepe had permanent
Medieval dwellings, but the remains are entirely domestic in nature. The
different building phases appear to have been separated by a short period of
time and we posit that the site was continuously occupied for at least one or
two centuries by a settled agrarian community.
Remains dating to the Late Iron Age or Hellenistic period were uncovered in
all three trenches excavated in 2007. These remains are located stratigraphically
above the Late Assyrian levels and comprise two walls in trench N1070E1030
and three drainage channels in trench N1090E1030. One of the drainage
channels was constructed of river stones and bricks that were taken out of
the Late Assyrian pavement and extend for a distance of seven meters. Other
channels were constructed of long pipes made of baked clay (Fig. 6). Because
of significant Medieval disturbances, walls in good condition that could have
given clues about the floor of this building level and its planning have not
survived. An important observation is that a distinctive type of ceramic ware
– triangle-and-festoon ware – is related to this architecture, although most of
it comes from deep Medieval pits. This type of pottery has been reported from
Üçtepe, Kavuşan, Giricano, Salat Tepe and Hirbemerdon in the upper Tigris
region. In all these mounds this painted pottery is associated with levels later
than the Late Assyrian. Two building levels above the Late Assyrian level
(Level 7) associated with this pottery in Üçtepe are Hellenistic (Level 5-6), and
there are no signs of settlement in between the two periods. The Ziyaret Tepe
finds fit this scenario and, based on all these clues, we propose that triangleand-festoon ware could be dated Hellenistic period (Köroğlu 2008).
Materials dating to the Late Assyrian period were also uncovered in all
three trenches excavated in Operation L in 2007. The main architectural
feature is a large open courtyard paved with irregular stones and baked bricks
which shows at least two distinct occupational phases. In situ pottery found
on two floors located in the east and northwest of Trench N1070E1030, just
below the foundation level of the Hellenistic walls makes up an important
find group. A grinding stone, pots of various sizes, an almost complete bottle
with two handles, and sherds from a palace ware dimpled beaker were found
on an undisturbed floor. In situ finds were also uncovered in the northeast of
the trench, located around a rectangular hearth made of bricks. A grinding
stone, a largish jar, and a bowl belonging to the Late Assyrian period were
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also found around the hearth. In this group local pottery was also found. This
is significant evidence pointing to the continued use of local types, generally
dated to “the Early Iron Age”, at least until the end of the Late Assyrian
empire at Ziyaret Tepe.

Operation G: Excavations in the Western Building in the Lower City
During the 2001-2004 excavation seasons in Operation G twenty-nine
rooms comprising most of the plan of two large mudbrick buildings of the Late
Assyrian period had been previously recovered (Fig. 7). The Eastern Building
(Building 1) has been identified through a small archive of cuneiform tablets
as part of a treasury of the Temple of Ishtar. Our objective in Operation G
this year was to clarify the overall plan and function of the Western Building
(Building 2). All or part of ten rooms, belonging to the Western and Lower
Buildings were excavated in Operation G in 2007. Excavations in Operation G
were conducted in two grid squares (N860E830 and N860E840) in the western
part of the lower city. In previous seasons, we had concentrated efforts in
Operation G on horizontal excavations in order to get as much of the plan of
the architecture in this area as possible. Apart from a few limited soundings,
there was little substantial documentation of earlier occupational phases. In
2007, excavations in Operation G achieved two important objectives. First, we
defined the western edge of Building 2. Second, we discovered the presence of
a new and stratigraphically earlier structure, Building 3. This earlier building
was truncated by the construction of Building 2, which replaced it, following
a substantially different wall alignment. This makes clear that the lower town
has a long occupational sequence within the nearly 300 year period covered
by the Late Assyrian occupation of Ziyaret Tepe/Tushhan.
In Building 2, Room 26 was a large room with an entrance from the east
where it adjoined an open pebbled mosaic Courtyard 11, that had been
discovered in a previous field season. West of Room 26 was a well-preserved
Late Assyrian bathroom (Room 27) with a baked brick floor and a circular
drain at the northern edge of the room. Room 27 appears to mark the western
edge of Building 2 (Fig. 8). The baked bricks in the pavement had been covered
in bitumen to make a water-proof surface and this bitumen was preserved
in places. A sounding excavated beneath the drain revealed a subfloor
channel leading to the southwest designed to take waste water away from the
building. The drainage channel was lined with baked bricks similar to those
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used to construct the pavement. The construction of this drainage system had
significantly disturbed the lower building, Building 3. A lined pit or septic
tank (G-969) for collecting waste water from Building 2 was discovered south
of Room 27. The length of the channel connecting the drain in Room 27 with
the inflow channel in the pit G-969 was 7m. Pit G-969 was finely made with
alternating rows of cobbles and baked bricks. The opening for the pit was
between 90 cm. and 110 cm. across and was excavated down to a depth of 3m,
at which point we were forced to stop digging due to safety considerations. A
single small find of a frit cylinder seal of the Common Style was found in Pit
G-969, with a distinctive greenish color suggesting it had fallen into a waste
deposit in antiquity.
Three adjoining rooms (Rooms 30, 31, 32) in Building 2 were excavated
down to their packed mud floors north of Rooms 26 and 27, but they lacked
any connecting doorway. These three rooms did not contain features or in
situ finds that could be used to determine their function. South of Rooms 26
and 27 was a room with a baked brick pavement (Room 28). Only a small
portion of this room was excavated, but since the two other rooms with baked
brick pavements in Operation G (Rooms 11 and 27) were both clearly water
installations/bathrooms with substantial drainage systems, so it stands to
reason that Room 28 was similarly apportioned.
As noted above, a significant discovery of the 2007 field season was the
discovery of a third building in Operation G. Stratified below Building 2 is a
series of mudbrick walls enclosing at least three rooms (Rooms 33, 34, and 35)
of what is undoubtedly a much larger building extending below and to the
west of Building 2. The floor levels for Building 3 are less than 30 cm. below
those of Building 2 and, importantly, the Building 2 walls in some cases rest
directly on top of those of Building 3 and the latter may have actually been
re-used in these instances as foundations for the later building. Buildings 2
and 3 are on different alignments and the discovery of a second major phase
of building in the lower town is very important for our interpretation of the
city plan.
Immediately beneath the packed mud floor of Room 26 we found wall
lines offset from those of Building 2 and representing the eastern extension of
Building 2. Subsequently, we cut a small sounding into the fill beneath Room
26 to reveal a series of three floor levels associated with Building 3. At the
bottom of the sounding were the remains of a thin wall (G-967) on a different
alignment and possibly representing an even earlier building phase. While
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without continued excavation over a larger area it is impossible to say for
certain that Wall G-967 represents its own occupational layer in Operation G,
it is now clear that there was a long occupational history in this part of the site
given the number of associated floors and the presence of two superimposed
large mudbrick buildings. In general, there were not large quantities of in situ
finds from Operation G in 2007. The bulk of the finds consisted primarily of
broken pottery vessels, animal bones, and a few small finds, including three
cylinder seals.
Operation P: A Circular Geophysical Anomaly
Two new operations were also excavated this year. In Operation P, we
hoped to explain the presence of a large circular geophysical anomaly seen
during electrical resistance survey in 2004 (Fig. 9). Excavations in Operation
P were carried out along a 5 m. by 15 m. area in grid squares N820 E930
and N820 E940 in the western lower town. Near the modern surface, our
excavations recovered a number of ancient cobbled surfaces which did not
extend across the entire trench, but rather comprised a complex series of
partially overlapping exterior spaces. The pottery from this area was almost
entirely Late Assyrian in date suggesting that, whatever their function, these
surfaces belonged to that period. Three notable features were recovered. First,
a well constructed drain similar to those found elsewhere at Ziyaret Tepe was
found running across the NE corner of the trench. This comprised a stoneline drainage channel with large flat stones set over the top of the drain. The
second feature was an intrusive burial cut into the northern portion of the
trench down to a depth of approximately 1 m. This burial appears to disturb
a very deep feature consisting of fine gravels which fill a linear ditch nearly
80 cm. deep. The fine gravel deposit perhaps represents the foundations of
a roadway. A deep sounding across the trench to a depth of 2.5 m. failed
to reveal the nature of the circular geophysical anomaly that we had hoped
to explain. There were no walls found in this trench, suggesting the area
functioned as a large open space in Late Assyrian times.
Operation Q: Excavations of a City Gate in the Southern Lower City
Excavations in Operation Q were conducted in a 10 m. by 10 m. trench
in grid square N760 E890 at the western edge of the lower town. The goal of
the 2007 excavations in Operation Q were to clarify the structure of the Late
Assyrian city gate seen in previous geophysical subsurface survey maps by
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excavating one of the interior chambers of the gate. Over half this operation
was a solid mass of mudbrick representing the city wall, part of an external
tower, and an interior chamber (Fig. 10). Of particular importance was the
observation that at least four different floor surfaces were recorded in the
main chamber of the gate complex, suggesting that it was in use for a long
period of time and periodically refurbished. Few small finds and little pottery
came from the surfaces in Operation Q, but those that have been recorded are
of Late Assyrian date. At the southern edge of the trench, two exceptionally
large, thick slabs of sandstone were found beneath a hard-packed pebble
surface (roughly 2.5 m. x 2.0 m. x 0.3 m.). These stones are in alignment with
the line of the city wall and were either a subsurface construction used to
provide a solid foundation for the entranceway through the gate, or they
represent an early threshold across the city gate. The stones do not show signs
of excessive wear or wheel marks, and dip slightly towards the north. From
this, the most likely explanation is that they were part of the gate construction,
rather than a threshold.
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Fig. 1: Map showing the location of Ziyaret Tepe in the Upper Tigris River valley

Fig. 2: Plan of the Operation A/N Building, showing
the location of the door socket

Fig. 3: Photograph of in situ door socket during excavation
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Fig. 4: Photograph of pyrotechnical installation N-070 in Courtyard 5

Fig. 5: Plan of the Medieval buildings
in level L2a in Operation L
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Fig. 6: Photograph of Hellenistic baked clay drainage pipe (L-410) in Operation L

Fig. 7: Plan of the Late Assyrian architecture in Operation G. Light gray walls represent
hypothetical reconstruction. Hatched walls represent the earlier Building 3. Dark gray
wall in Room 26 represents the earliest architecture recovered in a sounding
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Fig. 8: Operation G, Room 27. Late Assyrian bathroom with baked brick pavement and drain

Fig. 9: Electrical resistance survey map showing Fig. 10: Plan of city gate in Operation Q
anomaly in Operation P. Note also the
location of Operation Q at the southern edge
of the lower city
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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.
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DEAR COLLEAGUES
The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we
kindly request you to send the texts of your reports within the context of form mentioned
below:
•

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 that 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 Yayın Şubesi
Müdürlüğü, II. Meclis Binası Ulus-Ankara/TURKEY.
The reports which does 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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