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ZEYTİNLİADA 2007 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Nurettin ÖZTÜRK*
H. Asena KIZILARSLANOĞLU
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi ile ortak, Yrd. Doç.Dr Nurettin Öztürk’ün
bilimsel sorumluluğunda yürütülmekte olan Zeytinliada 2007 yılı kazıları
2–31 Temmuz’da gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında, 2006 yılında başlattığımız
Mermer Kapı, Liman Cephesi İkinci Kat (Mermerli Kapı) ve 2007 yılında ilâve
ettiğimiz Avlu, Mezarlar ve Küçük Kilise Güney İstinat Duvarı içinde kazı
çalışmalar 4 alanda sürdürülmüştür1.
2007 yılı çalışmaları bu yıl dört değişik alanda sürdürüldü (Çizim: 1).
1- Kilise yapısı ve Baptisterion.
2- Mermer Avlu.
3- Seyitgazi Cephesi ve İkinci Kat (Mermer Kapı).
4- Güney İstinat Duvarı.
1-Kilise Yapısı ve Baptisterion
Avlunun doğu yamacından yaklaşık 3 metreye yakın bir dolgu toprağını
kaldırdığımızda, 20.70 m. uzunluğunda ana kayanın tıraşlanması ile oluşan
2.65 m. yüksekliğinde bir duvarla karşılaştık. Bu duvar ortasına denk gelecek
şekilde 1.92 m. genişlik, 1.10 m. derinlik ve 2.65 m. yüksekliğinde ölçüleri
olan giriş kapısına rastladık (Resim: 1). Bu giriş kapısı yine mermerli kapıda
kullanılan mermer iki söveden oluşan yan sütunlardan ibaretti. Bunların
∗ Yrd. Doç.Dr Nurettin ÖZTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum/TÜRKİYE. E-Mail: nuret38@yahoo.com
Uzman Arkeolog, H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Fen edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji AnaBilim Dalı, Erzurum/TÜRKİYE. E-Mail:
asenakizilarslan@hotmail.com
1 Maddî ve manevî desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM’e, Balıkesir Erdek İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı
ve tüm ekibine, Erdek Liman İşletmeleri Müdürlüğü’ne, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi
Müdürü Neriman Özaydın ve Turan Bey’e, Uzman Arkeolog Şükrü Akbulut’a teşekkür
ederiz. Atatürk Üniversitesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrenci ekibine ayrıca uyumlu ve
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
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söve içi kalınlıkları iç ve dış 0.26 m. ölçülerindedir. Duvarın güney yönünde
avlu hizasında ilerlediğimizde, muhtemelen kilisenin apsisini oluşturan bir
tuğladan örme elips bir mimarî örgüyle karşılaşıldı. Boyutları 1.90 m. genişliği
ve 1.12 m. yüksekliği olan mimarî öğe sağlam ele geçirilmiştir. Çalışmalarımızı
bu kapı içinde yoğunlaştırdık. Mermer lâhitlerin gövdelerini keserek alt
kısımlarını eşikte kullanmışlardır. Yapının iç kısmına ilerlediğimizde yapı
terk edildikten sonra tam doğu-batı olmayıp güneydoğu-kuzeybatı yönünde
bir mermer kapaklı lâhitle karşılaştık. Bu mezarı açtığımızda iki tane iskeletle
karşılaştık, birisi normal sırt üstü yatış pozisyonunda diğeri ise bunun sol
ayak ucuna denk gelecek şekilde toplu bir hâlde gömülmüş. Buradan bu
mezarın iki kez kullanım gördüğü izlenimi ortaya çıkıyor. Kilise yapısının
iç kısmından güneye doğru kazdığımızda taş örgülü mezarlarla karşılaştık;
bunların kapak bezemeleri haç motifli olup narteks korkuluk levhalarından
oluşan mermer levhalar kullanılarak üzerileri kapatılmış.
Buradaki üç kompleks yapının kazısı ilerledikçe bizi şaşırtan mimarî
öğeler ile karşılaştık. Kilisenin ve mermerli kapıyı çevreleyen dış duvarlar
ana kayanın tıraşlanması sonucu ve üzerine Bizans Döneminde eklenti tuğla
eklenerek yapı duvarları oluşturulmuş. Buradan şu sonuç çıkabilir: Ana
kayadan tıraşlanarak çıkarılan duvar eski bir yapıya ait olmalıdır.
Bu kilise yapısında kazı süresinin son günlerine doğru, kilise mimarîsinde
günah çıkarma bölümü olarak bilinen Baptisterion bölümünün kazısını
sonuçlandırdık. Kapı genişliği 1.23 m., yüksekliği 2.26 m., derinliği 0.67 m. ve
0.55 m; odanın yüksekliği 2.12 m. olup kuzey-güney yönü 2.45 ve doğu-batı
yönü 1.40 m. ölçülerindedir. Odanın güney, doğu ve batı duvarlarında üç
tane niş bulunmaktadır.
Günah çıkarma odasının girişinde kullanılan kapı sövelerinin Roma
Dönemine ait mimarî öğeler olduğu görülüyor. Duvarlarında devşirme
malzemesi kullanılıyor. Günah çıkarma odasının doğu yamacındaki duvarda
“TOWNЄICIN” yazıtlı taş, örgü içinde kullanılmış.
2- Mermer Avlu
Kilise ile mermerli kapı arasında kalan avlu 20.70 m. uzunluğunda,
korunan yüksekliği 2.89 m. eni 2.35 m. ölçülerine sahiptir; değişik boyutlarda
ve 00.8 m. kalınlığında mermer plâkalarla döşelidir.(Resim: 3) Bu avlunun
taban döşemesinin erken Roma Dönemine veya daha önceki bir zamana ait
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olabileceğini düşündük. Daha sonra Bizans yerleşiminde bu zemin plâkalarının
sökülerek mezarlarda kullanıldığına tanık olduk. Avlunun kuzeybatı ucunda
2.07x1.65 m. ölçülerinde sıvalı örme bir mezarla karşılaştık. Yarı silindirik
planlı bu yapı 2.07 m. yüksekliğe ve 1.65 m. enine sahiptir; 0.65x0.38 m.
ölçülerinde ölü koyma için yapılmış bir penceresi mevcut; taş örgülü olup
üzeri sıvalı olarak ele geçirilmiştir. Yapının içinde çalışma sonucunda, elenmiş
temiz kum boşaltılmış; ancak herhangi bir buluntu sağlanamamıştır. Bu mezar
yapısı ile kilise yapım tarihlerini ayrı dönem tarihler içinde değerlendirdik.

3–4 Seyitgazi Cephesi İkinci Kat, Mermerli Kapı ve G. Doğu Alanı
Adanın güneydoğu kesimini oluşturan alanda yapılan kazı sırasında
11.80x4.20 m. bölüm dolgu toprağının alınması sonucunda mermerli kapıya
ait henüz konumunu belirleyemediğimiz yapının güney cephesini oluşturan
düzgün kesme taş bloklarla karşılaşıldı. Dış yapı dolgusunu tam olarak ortaya
çıkarmadığımız için güneydoğu yamacının ana kaya üzerinden mermer
blokların devam ettiği anlaşılıyor.
Çalışmamızı kuzey yönüne yönlendirmemizle mermerli kapının ortaya
çıkması sağlanmıştır. Bu açmanın zemine kadar inilmesi ile bir sonraki
başlıkta anlatacağımız rapor maddesine adını veren mermer avlu ele geçirildi.
Avludan manastıra giriş kapısı güneydoğu yamacını üç örme taş lâhitler
kapatmaktaydı; bunların üzerleri açılarak mermerli kapıdaki çalışmalara
devam edildi. Çok güzel işlenmiş iki mermer kornişine rastlandı. Kapı genişliği
1.91 m. kornişin başladığı yere kadar yüksekliği 2.90 m. ve korniş derinliği 46
cm. ölçülerindedir. İki yandaki kornişlerin dış yüzleri yükseltileri farklı üç sıra
paralel şerit hâlinde yontulmuş, tepeleri de kırık hâlde ele geçirilmiştir. Güney
sövesinin içi 0.23 m; kuzey sövesinin dışı 0.26 m. ölçülerindedir. Bu kapının
üst kornişini oluşturan parça düzgün olarak aşağıya doğru küçülen oymalar
ve birer sıra diş sırası ile bezenmiştir. Mermerli kapıdan içerisi kalın ve büyük
mermer bloklarla döşenmiştir. Eşik kısmı ile düz girişin yüksekliğine ulaşım
1.10 m. mermer bloklu iki kademe ile ulaşılmaktadır. İki yan sütunların arasında
yapı kullanım dönemine ait ince uzun, çift kanatlı bir kapının bulunduğu,
girerken sol tarafa gelen kanadın açıla kapana zemindeki mermere yaptığı
izden açıkça belli olmaktadır. Yaklaşık 1712’deki Asya seyahatinde, Paul
Lucas bu kapı kornişinin yerinde olmadığından söz eder. Ayrıca Grekler’in
efsanesine göre bu yıkılar altında dünyanın en güzel kiliselerinden birinin
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gömülü olduğundan bahsedilir2. Ancak burasının sonradan kiliseye çevrilmiş
bir Roma tapınağı olabileceğini ya da Kybele kültü ile ilgili bir tapınım yeri
olabileceğini düşünmekteyiz. Kapıdan içeri girildiğinde, karşımıza, birinci
kata ait tonoz kalıntısı hasar görse de, ayakta sağlam kalmış kemerli alan
çıkmaktadır. Bu yapının iki katlı olması gerekiyor; üst alanda, 11.80x12.40 m.
alanda yapılan kazılarda yuvarlak ve haç planlı bir tabana rastladık (Resim:
4). Bu alanın kazılması ve temizlenmesi sonucunda yapının 0.35x0.35 m.
ebadında ve tuğla döşemeli ikinci kat zeminine ait olduğu anlaşılıyor. Yer
planından üst yapısı hakkında az da olsa bir bilgi sahibi oluyoruz. Son Bizans
Devrinde, Palaiologos’lar Devrinde kullanıldığını tesbit ettiğimiz yonca planı
Bizans sanatının son safhasında kuvvetli bir hâkimiyet kurmuştur3.

Ele Geçirilen Buluntular
Mimarî açıdan zengin sayılabilecek yapı kalıntısının ana hatları ana
kayanın oyularak ve tıraşlanarak elde edilen yapı duvarları içerisindedir;
mimarî öğenin sadece taşıyıcı elemanlar olması gerekiyor. Ancak Osmanlı
ve Cumhuriyet Dönemi yapıları sırasında buradan taşınılmış olmalı ki, iki
sezondur taşıyıcı unsura rastlayamadık.
Avlunun kuzey ucunda örme mezarın yakınında, mimarîde alçı kaplama
levhaları (Resim: 8) ile karşılaştık. Üzerlerindeki süslemeler, lotus-palmet,
Arkaik Dönemi andıran diş sırası, rozet ve delikli baklava bezemeli sütunce
parçalarından ibarettir. Yine iç mimarîde duvar ve kubbe süslemesinde
kullanılan aynı harçtan yapılmış baptisterionun iç kısmında geometrik desenli
fresko (Resim: 9) parçaları ele geçirilmiştir.
Kiliselerin dış ve iç mimarîsinde kullanılan özellikle nartheks ve ambon
bölümünün korkuluk levhalarını (Resim: 7) oluşturan üzeri kabartmalı
genelde kenarları giyoş bezeme ile çevrili mermer levhalar yoğunluktaydı. Bu
plâstik bezemeli buluntular (Resim: 6) ile birlikte küçük kurbağa heykelciği ve
kabartmalı dairesel motif içinde uzun kulaklı bir hayvan figürü yer almaktaydı.
Bunlar kilise yapıları içinde değişik yerlerde kullanılıyor; ama motifler hiç
değişmiyor. Geç Roma, erken ve geç Bizans, hamur renginde ve kahverengi
tonlu seramik parçaları (Çizim: 2)(Resim: 10,11) ile amphora yoğunluklu bu
2 R. M, Ertüzün 1964, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, 217.
3 S, Eyice 1980, Son Devir Bizans Mimarisi, 2. Baskı, İstanbul.
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seramik buluntuları Roma’dan Geç Bizans’a kadar olan dönemde süreklilik arz
etmekteydi. Bizans Dönemine ait (Resim: 2) mavi tonların çok olduğu sgraffito
ve akıtma boya tekniğiyle bezemeli kâse cam ve unguentarium parçaları,
klipsleri ile birlikte top şeklinde 4 küpe ve aşırı korozyona uğramış bir geç
Bizans sikkesi, iç mimarîde ahşap taşıyıcı unsurlarda kullanılan (Resim: 13)
çivi ve kenet metal parçaları bulunmuştur.
Sonuç ve Öneriler
Erdek İlçesine bağlı Zeytinliada’nın arkeolojik açıdan zenginliğini
2006’dan daha çok 2007’deki kazı sezonundaki çalışmalarımızın sonucunda
gördük. Mimarî açıdan ortaya çıkardığımız; mermerli kapı ile bağlantılı avlu
yapısı ve kilise yapısının bu yılki çalışmalarında çok ilginç mimarî buluntu
olan duvarların ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmasıydı. Burada
muhtemelen süreç olarak eski bir Kybele tapınım alanı daha sonra Artemis
ile ilgili bir tapınak işlemi ve arkasından da Meryemana’ya ait olabilecek bir
mabet yapı evrimi içinde görülüyor. Geç Bizans Ortodoks kilise planlarında
kullanılan yapılarla benzerdir.
Kilise duvarlarının ve ikinci kat ait mimarî unsurlarının fazla tahribat
görmemiş ve ada olmasından dolayı kaçak kazı yapılamadığı için kendimizi
şanslı hissediyoruz. Açılan alanların korunması için gerekli girişimlerde
de bulunduk. Genel Müdürlükten üstünün kapatılması için gerekli kaynak
geldiği zaman o işlem yapılacaktır.
Bizans Döneminin sonlarına ışık tutan ve ‘Meryemana Kilisesi’ olarak
adı geçen bu yeri yaklaşık mimarî yapısı hariç kilise ve manastır olarak
ele aldığımızda, yaklaşık bin yıllık bir dönemi kapsayan ve tapınak kilise
bağlantısını ön plana çıkaran bu ören yerinin oynamış olduğu rol büyük
önem taşımaktadır. Bundan sonra, Zeytinliada kazılarının kesintisiz devam
etmesi durumunda çok önemli arkeolojik veriler ışığında birçok lisans ve
yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimize çalışma konusu sağlayacaktır;
bunun yanında Erdek İlçesi’nin turizm geleceği açısından son derece önemli
fayda sağlanacaktır. Genel Müdürlüğümüzün bu konu üzerine hassasiyetle
durmaları bizi mutlu edecektir.
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Çizim 1: Zeytinliada Manastırı ve Küçük Kilise yapısı

Çizim 2: Geç Roma/Bizans seramik formları
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Resim 1: Küçük Kilise kuzeybatı iç
mekânı

Resim 2: Küçük Kilise baptisterion
bölümü

Resim 3: Manastır ve Küçük Kilise
arasında kalan mermer
döşemeli avlu
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Resim 4: Manastır yapısına ait ikinci kat zemin döşemesi

Resim 5: Kiliseye ait narteks ve ambon mimarî
elemanları

Resim 6: Figürlü ve mimarî elemanlar
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Resim 7: Ambon mimarîsine
elemanlar

ait

Resim 8: Yuvarlak mezar yapısı alçı
bezemeleri
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Resim 9: Fresko ve alınlık mozaik parçaları

Resim 10: Geç Roma/Erken Bizans seramikleri
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Resim 11: Geç Bizans seramikleri
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Resim 12: Geç Bizans cam formları

Resim 13: Örtü sistemine ait metal buluntular, takı ve
sikke
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DASKYLEİON 2007 YILI KAZILARI
T. BAKIR*
H. BULUT
A. HEKİMOĞLU
K. İREN
A. Koçak YALDIR
H. F. ÖZDEMİR1
Daskyleion 2007 yılı kazıları 25 Temmuz ile 16 Eylül günlerinde Prof. Dr.
Tomris Bakır başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak
Bodrum Arkeoloji Müzesi’nden Sayın Nurcan Çilesiz bize katılmıştır. Kazı
ekibi Ege, Muğla ve Çukurova Üniversiteleri’nden gelen araştırmacılardan
oluşturulmuştur.
Bu seneki çalışmalar dört sektörde gerçekleştirilmiştir. Geçen senelerde
ortaya çıkarılan sarı killi zemini ve kalın duvarları olan yapı Akhaemenid
Dönemine aittir ve kalın duvarları nedeniyle çok katlı belki bir sarayın parçası
olmalıdır. Bu nedenle bu sene öncelikle bu yapının güney duvarının köşesini
ve dışını incelemek için bir küçük sondaj ve hemen onun yanında C mekânı
içinde sarı killi tabana ulaşmak için ikinci bir açma açılmıştır. Anılan ikinci
açmadan beklenenin dışında bir yangın tabakasıyla karşılaşılması sonucunda
onun yanında Kült Yolu Güney II açması kazılmaya başlanmış, ancak kazı
süresi yeterli olmadığı için, yangın tabakasına inilmeden bırakılmıştır. Bir
*
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diğer açma geçen sene başlanmış olan akropolisin taş döşeli giriş yoludur.
Burada amaçlanan akropolise girişte bir propylon olup olmadığını görmektir.
Son olarak akropolisin doğusunda ufak bir tümseklikte daha önce incelenmemiş
bir yerde denenmek istenmiş ve bu sebeple yeni bir sektör oluşturulmuştur.
SARAY DOĞU DUVARI AÇMASI
T. BAKIR
Saray Doğu Duvarı Açması, Kült Yolu 05/05 Açması ve Kült Yolu
Güney Açması’nın güneyinde Prof. Dr. E. Akurgal kazıları sırasında ortaya
çıkarılan “Hellenistik teras duvarı”2 olarak adlandırılan duvarın batısında yer
almaktadır.
Açmadaki ilk tabaka, açma batı yarısında +34.23 m. seviyesinde başlayıp
+33.97 m. seviyesinde sona eren ve yoğun olarak moloz taş içeren Bizans
Dönemine ait bir tesviye tabakasıdır.
Bizans Dönemi tesviyesinin hemen altından +33.74 m. ve +33.46 m.
seviyelerinde, birbiriyle köşe yaparak doğu yönde bir mekân oluşturan iki
duvar ortaya çıkarılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu, +33.46 m. üst seviyesinde
olan ve “1 No.lu duvar” adı verilen duvarın oturma düzlemi +33.33
metrededir. +33.74 m. üst kodundaki “2 No.lu duvar” adı verilen duvar ise
doğu batı doğrultuludur ve +33.42 m. seviyesinde oturma düzlemine sahiptir.
1 No.lu duvar 0.68 m. genişliğinde olup korunan uzunluğu 1.22 m.dir. Batı
yüzü kesite giren 2 No.lu duvarın korunan uzunluğu 1.17 metredir. Yalnızca
tek taş sırası korunan duvarların oluşturduğu mekâna ait herhangi bir taban
ele geçirilmemiştir. Ancak, geniş bir zaman aralığı vermemiz gerekirse M.Ö.
erken 4. yüzyıl dolgusu üzerine oturmalarından yola çıkarak duvarların M.Ö.
erken 4. yüzyıl veya sonrasında inşa edilen bir yapıya ait olduğunu söylemek
mümkündür.
+33.85 m. seviyesinde başlayıp +33.33 m. seviyesinden itibaren yer yer taş
parçaları içeren M. Ö. erken 4. yüzyıl dolgusu ise +32.09 m. seviyesine sona
ermiştir.
2
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Akurgal 1959: 692; Akurgal 1961: 168, res.. 115; Bakır 1988: 83, res. 14. Hellenistik teras duvarı
Ord. Prof. Dr. E. Akurgal kazıları sırasında 1955 yılında “C çukuru” adı verilen açmada
ortaya çıkarılmıştır.

Dolgunun ardından +32.09-31.91 m. seviyelerinden itibaren kendini
göstermeye başlayan, yoğun taş, kül, kerpiç parçaları içeren bir enkaz gün
ışığına çıkarılmıştır. +32.09 m. seviyesinde başlayan enkazın, +31.76 m.
seviyesine kadar devam etmekte olduğu ve +31.76 m. seviyesinde üzeri 0.034 m. kalınlığında yoğun kül tabakası ile kaplı bir tabanın üzerine yığıldığı
görülmüştür. +31.76 m. kodundaki taban kuzey ve güney kesite doğru
alçarak devam etmektedir (Resim. 1-2). Üzerinde in situ yanmış kemik
ve ahşap parçaları ile çok sayıda seramik bulunan tabanın, en alt seviyesi
kuzeyde +31.60 m., güneyde ise +31.43 metredir. Tabanın kuzey bölümünde,
yine in situ, maruz kaldıkları yangının izlerini taşıyan iki adet plâka taş ortaya
çıkarılmıştır3. Taban, 0.08 m. kalınlığında bir alt dolgu üzerine inşa edilmiştir.
Tabanın, açma doğusunda birden bire düz bir hatta kesildiği görülmüştür.
Bu kesilme, alanın bir bölümünün Akurgal Dönemi kazıları sırasında “C
Çukuru” içinde kalması ile açıklanabilir.
Korinth üretimi kotyle parçaları, Güney İonia üretimi orientalizan tabak
ağız ve gövde parçası ve kuşlu kâseye ait ağız ve gövde parçaları taban
üzerinde bulunan seramiklerden birkaçıdır (Resim: 3)4. Ayrıca, gri hamurlu
seramiklere ait çok sayıda ağız ve gövde parçası ele geçirilmiştir. Taban
üzerindeki enkaz buluntularıyla da uyumlu olan in situ seramikler, yapının
M.Ö. 630-600 tarihine ait olduğu intibaını vermektedir.
Tabanın batı ve güney yönde devam ettiği göz önüne alındığında, henüz
küçük bir bölümüne ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Çalışılan alanın kısıtlı olması,
tabanın ait olduğu yapıya ulaşılmasını engellemiştir. Yapının, bir yangın
sonucu tahribata uğrayıp çöktüğü açıktır. Söz konusu tahribe herhangi bir
saldırı sırasında meydana gelen yangının sebep olup olmadığını söylemek
için alanda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Oldukça dar bir alanda yürütülmesine rağmen çalışma sırasında,
Daskyleion’daki Phryg kültürünü5 destekleyen yeni buluntular elde edilmiştir.
Bunlar arasında, üzerinde Phryg dilinde graffito iki adet seramik parçası6 ile
bronz kâseye ait makara kulp7 dikkate değerdir (Resim: 4).
3

2006 yılında Kült Yolu güney açması üzerine yapılan koruma çatısı direği altında kalan taşların işlevi hakkında yorum yapılamamıştır.

4

Env. No: 4125, 4122 ve 4128.

5

Bakır, et al., 1991; Bakır, et al., 1993; Bakır, 1997; Bakır, 1995; Gusmani, et al., 1999; Bakır,
2004.

6

Kapalı kap gövde parçası (Env. no: 4111) ve gri hamurlu kapak ağız ve gövde parçası (Env.
No: 4083).

7

Env. no: 4120. Yakın benzeri için bkz. Young, 1981, lev. 67, C.MM 67.
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KÜLT YOLU GÜNEY AÇMASI
H. BULUT
Kült Yolu Güney Açması’ndaki kazı çalışmalarına ilk olarak 2006 yılında
başlanmıştır. Bu açmaya bu sene de devam edilmesindeki amaç bir önceki
sene yapılan çalışmalarda açığa çıkartılan Akhaemenid Döneme tarihli
tabanın (II No.lu taban) güneye doğru devam edip etmediğini anlamak ve
bu tabanın altındaki muhtemel kültür tabakalarını ortaya çıkarmaktır. Ancak
umulanın aksine, taban seviyesinin daha üstünde yer alan M. Ö. 4. yy.a tarihli
dolgu tabakası kaldırıldığında, söz konusu tabanın bu alanda iyi korunmadığı
anlaşılmıştır. Bununla birlikte tabanın yer yer korunduğu alanlardan elde
edilen M. Ö. erken 4. yy. malzemesi taban üzerindeki dolgunun tarihini bir
kez daha desteklemektedir. Kazılan alanda +32.25 m. seviyesinde başka bir
taban tespit edilmiş, ancak tabanın devamı muhtemelen batı kesite girdiği
için bu taban yapısı anlamlandırılamamıştır.
Açmanın güney yarısında +32.57 m. seviyesinde kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu bir duvar ile karşılaşılmış ve bu duvarın geçen sene, II No.lu
tabanın mekânını oluşturan, C mekânı içerisinde ortaya çıkarılan VIII No.lu
duvarın devamı olduğu görülmüştür. Çalışmalar ilerledikçe VIII No.lu
duvar ile mekân oluşturan iki duvar (VIIIa ve VIIIb) daha tespit edilmiştir
(Resim: 6). Mekânın niteliğini daha iyi anlamak amacıyla yoğunlaşılan bu
alanda +32.40 m. seviyesinde bir yangın tabakasıyla karşılaşılmıştır. +32.30
ve +32.20 m. seviyeleri arasında çok güçlü takip edilebilen bu yangın tabakası
açmanın her köşesine yayılmaktadır. Buluntuların çoğu VIII No.lu duvarın
doğusundan, mekân içinden ele geçirilmiştir. Bu buluntular arasında, M.
Ö. 6. yy. ortasından biraz önceye tarihlenen8 çok sayıda tüme yakın Lydia
skyphosu (Resim: 7) dikkat çekicidir. Ayrıca çok sayıda gri monokrom mutfak
kabı parçası ele geçirilmiştir. Bunlar sanki yangın sırasında bir dolap rafından
düşmüş gibi durmaktadırlar. Bu yüzden bu alanın mutfak olarak kullanılmış
olması muhtemeldir. Nitekim VIII No.lu duvarın batısında, duvara yaslanmış
vaziyette bir ocak ile karşılaşılmıştır (Resim: 8). +32.05-+31.85 m. seviyeleri
arasında söz konusu yangın tabakasının tabanına ulaşılmıştır. Yangın
enkazından ele geçirilen en geç malzeme ocağın batısında taban üzerinde in situ
duran Attika üretimi bantlı kyliks ağız parçasıdır (Resim: 9). Üzerinde anlamsız
8
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Gürtekin 1998, 173, Lev. 31 No.95.

bir Yunanca yazı olan bu eser M. Ö. 6. yy. ortalarına tarihlendirilmektedir9.
Bunun çok yakın bir benzeri Atina Agorası’ndan ele geçirilmiştir10. Bununla
birlikte, M.Ö. 6. yy.ın ilk yarısına tarihlenebilecek İonia kyliksi (Resim: 10)
parçaları veya geç 7.-erken 6. yy.a tarihlendirilebilecek kuşlu kâse parçaları
(Resim: 11) gibi daha erken malzemeler de aynı tabakada bulunmaktadır.
Açma kuzey yarısında yapılan çalışmalarda ise ana kayaya kadar inilmiştir.
+31.72-+31.40 m. seviyeleri arasında yer alan ana kayanın üzerinin açılması
esnasında üç adet büyük ve iki adet küçük çukur tespit edilmiştir. Ancak bu
çukurların kullanım amacına yönelik fikir verebilecek herhangi bir buluntuya
henüz rastlanmamıştır (Resim: 5).
C mekânının bulunduğu alanda 1.78 m. lik duvarla Kült Yolu 05/5
Açması 7 No.lu Duvar’ın kesiştiği noktada, tabanın altından gelen malzemeyi
ve dolayısıyla tabanın yapım tarihini anlamak amacıyla küçük bir sondaj
açılmıştır. Sondaj içerisinde yapılan çalışmalarda, II No.lu tabanın altında
+32.63-+32.40 m. seviyeleri arasında beyaz killi topraktan oluşturulmuş tesviye
amaçlı bir marn tabakası tespit edilmiştir. Bu marn tabakasının altında 1.78 m.
lik duvarın altına giren ve bu duvarın bir önceki evresini oluşturan başka bir
duvar saptanmıştır. Ayrıca bu duvarın güneyinde birbirini 90 derecelik açıyla
kesen iki duvar yapısıyla daha karşılaşılmıştır.

Kült Yolu Güney II (KYG II)

A. HEKİMOĞLU
KYG I açmasında rastlanan ve bütün satha yayıldıktan sonra kesite giren
yangın tabakasını izlemek için bu 10x10 m. ebadında hazırlanarak kazılmaya
başlanmıştır11. Zemin seviyesinden yangın tabakasına kadar epeyce bir toprak
olduğu için bu açmada bu tabakaya inmek için iki kampanya öngörülmüştür.
Bu sene bu açamadan beklenen zaten geçen senelerden bilinen üst tabakaların
onayı ve gelecek sene için açmayı preparé bırakmaktı. Bu da başarılmıştır.
Üst tabaklar Bizans Dönemine aittir. Bizans Döneminde yerleşenler; kendi
9

İren (baskıda).

10 Moore-et al. 1986, 313, pl. 116, 1811
11 Bu açmada çalışmalar O. Vurucu tarafından yürütülmüştür.
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tabakalarının dışında define ve taş çekme çukurları da açarak alttaki
tabakalara da kendi izlerini bırakmışlardır. Gerçekten de açama içinde yoğun
bir Bizans tahribi söz konusudur, hatta öyle ki açmanın tam ortasında kireç
ocağı keşfedilmiştir (Resim: 12). Bizans Döneminin yerleşenleri burada
her halde akropoliste ellerine geçirdikleri mimarî ya da heykel parçalarını
yakarak kirece dönüştürmüşler ve kendi kalelerinin ve yapılarının inşası için
harçlarını yaparken yararlanmışlardır. Bizans tabakasının altında M.Ö. 4.
yy.a ait tabakalar saptanmıştır. Kazı sezonu bittiği için açmaya bu aşamada
ara verilmiştir.

B ve C AÇMALARI
K. İREN
B ve C açmaları, Hisartepe Höyüğü’nün, doğu yönünde yapay bir
tümsek oluşturarak sonlandığı alanda yer almaktadır. Her ikisi de 10x10 m.
boyutlarında açılmış olan B ve C açmalarının birbirini takip eden mimarî
yapı ve tabakaları içermeleri nedeniyle birlikte rapor edilmeleri uygun
bulunmuştur.
Arazinin eğimli olduğu açma alanında, tarım toprağının altında 23.40 m.
ve 21.80 m. seviyeleri arasında Bizans Dönemine ait doğu-batı doğrultulu ve
üzerleri kiremit ile örtülü toplam 7 adet gömü açığa çıkarılmıştır (Resim: 13).
Açma batı yarısında, 23. 33 m. seviyesinde, güney kesit önlerinde birleşen iki
duvarın korunmuş ikinci taş sırası ile karşılaşılmıştır. Bu duvarlar, kuzeygüney ve doğu-batı doğrultulu olup 23.10 m. seviyesinde yer yer korunmuş
sarı killi bir yürüme düzlemi ile birleşmektedir. Bu düzlemin bütüncül
olarak korunmuş bulunduğu kısımların kaldırılması sonucunda ele geçirilen
seramik buluntular aracılığıyla M.Ö. 4. yüzyılın 2. çeyreği veya sonrasındaki
bir tarihte kullanım görmüş olduğu anlaşılmıştır.
Bu yapı evresini takiben, 23.19 m.- 23.13 m. üst kodlarına sahip, büyük
boyutlu bir yapı ya da komplekse ait temel taşları ile karşılaşılmıştır. Bu
yapı temelini oluşturan 1.40 m. genişliğindeki blok taş sırasının, doğu-batı
ve kuzey-güney doğrultulu olmak üzere açma kuzey kesiti önünde köşe
yaptığı görülmüştür. Doğu-batı doğrultusunda uzanan temel taşlarının,
açma alanı içinde sonlanmayarak kesite girdiği tespit edilmiştir. Doğu-batı
doğrultulu temel taşlarının açma içinde kalan ve açığa çıkarılan uzunluğu
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11 m.dir. Ayrıca, bu doğrultuda uzanan temel üzerinde yükselen 2 adet blok
taş, 22.55 m. üst koduna sahip olup dış yüzlerinde dülger izleri taşımaktadır.
Kuzey-güney doğrultulu temel taşlarının korunan uzunluğu ise 2.80 m.
dir. Kuzey-güney doğrultulu blok taşlar ile aynı aksta yer alan fakat açma
güney kesiti önlerinde açığa çıkartılmış bulunan bir adet blok taşın bu yapı
temelinin devamını oluşturduğu anlaşılmıştır. Güney kesit önlerinde yer
alan bu blok taş ile birlikte yapı temelinin kuzey-güney uzantısının 8 m.
yi bulduğu görülmüştür. 2007 yılı kazı çalışmaları kapsamında, bu büyük
boyutlu yapı ya da kompleksin sadece açma alanı içinde kalan kısımlarının
11 x 8 m. olduğu görülmüştür. Alanın Bizans Döneminde mezarlık olarak
kullanılması, temelini açığa çıkartmış olduğumuz bu büyük boyutlu yapının
tarihlenmesini sağlayacak stratigrafiyi de ortadan kaldırmıştır. Eldeki en
önemli veri, bu yapı temelinin, bir sonraki yapı evresine ait olduğu anlaşılan
ve açma genelinde yer yer korunmuş olduğu anlaşılan 23.30 m. seviyesindeki
yürüme düzleminin altında kalmış olmasıdır. Dolayısıyla, bu kazı dönemi
çalışmaları kapsamında 11x3 m. lik kısmı açığa çıkartılmış bulunan temelin,
M.Ö. 4. yüzyılın 2. çeyreği veya öncesinde bir tarihte kullanılmış bir yapı ya
da yapı kompleksinin bir bölümü olduğu düşünülebilir (Resim: 14). Doğal
olarak, bu temelin ait olduğu yapı evresi ve işlevinin kesin olarak saptanması,
açma doğu ve güney kesitlerine giren uzantılarının açığa çıkarılması ile
mümkün olacaktır. Ayrıca açma alanının özellikle batı yarısında, ana kayanının
oyulması suretiyle açılmış, irili ufaklı birkaç adet çukur ile karşılaşılmıştır. Bu
çukurlar, Hisartepe höyüğünde sıklıkla karşılaştığımız adak çukurlarının bir
devamı niteliğindedir.
PERS TERASI ÜST KUZEY AÇMASI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
A. Koçak YALDIR
Daskyleion’da ilk olarak 1995 yılında kazısına başlanan ve “Pers Teras
Sur Duvarı” olarak adlandırılan anıtsal ölçülerdeki duvarın, 2001 yılı kazı
sezonunda devamı kazılmıştır. Bu sektördeki çalışmalara 2006 yılında
yeniden başlanmıştır. Ancak yeni dönem çalışmalarındaki ana hedef; “Pers
Teras Sur Duvarı”nın batısındaki mimarî yapılanmayı ve kültürel dokuyu
anlamaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılan ilk girişim, “Dask 06 Pers Terası
Üstü Açması”nda yürütülen çalışmalar olmuştur. 2006 yılı kazılarında Dask
06 Pers Terası Üstü Açması’nda Hellenistik Dönemde kullanılmış “Antik Yol”
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kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Yer yer devşirme mermer, andezit veya kireç taşı
bloklarla döşenmiş olan bu yolun blokaj kısmının uzunluğu 7 m., sert mıcırlı
zemininin uzunluğu 7.10 m. ve toplamda 14 m. uzunluğundaki 15°’lik bir
eğimle güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu olarak devam etmekteydi.
2007 yılı kazı sezonunda ise söz konusu yolun işlevini anlamak, ayrıca
yolun kuzey yönde takibi yapılarak tarihlendirilmesini kesinleştirecek verilere
ulaşmak için, 01.08.2007 tarihinde Dask 07 – P.T. Üst Kuzey Açması’nda kazı
çalışmalarına başlanmıştır.
Dask 07 – P.T. Üst Kuzey Açması Hisar Tepe’nin doğu yamacında, Pers
Terası açmalarının hemen batısında yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu uzanan açmanın batı kesiti 18 m. kuzey kesiti 4 m., doğu kesiti 2002
yılında kazılan Teras IX. Açması’nın bir kısmını içine alacak şekilde 21.40 m.
uzunluğundadır. Açmanın güney kesitini 2006 yılında kazılan Dask 06 Pers
Terası Üstü Açması’nın kuzey kesiti oluşturmaktadır. Açma batıdan doğuya
doğru eğimli bir arazide bulunduğu için üst platodan akan toprak doğu
kısımda birikmiştir. Kazı çalışmalarına açmanın güneybatı köşesinde biriken
akıntı toprağının temizlenmesiyle başlanmıştır ve yüzey toprağının 32.10–
28.80 m. seviyeleri arasında kaldırılmasıyla sürdürülmüştür. Açma genelinde
yüzey toprağının kaldırılmasının ardından moloz taşlarla oluşturulmuş bir
dolgu tabakasıyla karşılaşılmıştır. Moloz taş dolgu, ele geçirilen en geç tarihli
seramik buluntu grupları yardımıyla -barbotin teknikli metale öykünen
derin çanaklar; Geç Hellenistik Kırmızı Firnisli veya Hellenistik Pergamen
ile Erken Roma Pergamen gruplarının yerel çeşitlemeleri; Sardeis’te12 Geç
Hellenistik Evrede kullanılan fakat daha çok Roma Devrinde Babil, Kilikia ve
Suriye’de13 kullanıldığı yaygın literatürde genel eğilim olarak kabul görmüş
Kurşun Firnisli Grup’a14 ait skyphoslar ve kâseler (M.Ö. 1.-M.S. 1. yüzyıl) ile
Doğu Sigillata (eski adıyla Samian, yaygın kullanımıyla Eastern Sigillata) A
ve B Grubu sığ kâse gruplarının15 formlarına öykünen yerel taklit örneklerkuvvetle muhtemel Geç Hellenistik Evre ve Roma Erken İmparatorluk
Devrine (M.Ö. 1.-M.S. 1. yüzyıl) tarihlenebilir.
12 Rotroff–et al. 2003, 169 vd.
13 Rhodes 1973, 82.
14 Hayes, 1997, 64 vd.
15 Zoroğlu 2003; Lund 2003; Uslu 1993.
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Açmanın genelinde 29.04–27.70 m. seviyeleri arasındaki moloz taş
dolgunun tamamen kaldırılmasıyla altından Antik Yol’un yürüme zeminine
ait bloklar açığa çıkarılmıştır. Yol yer yer doğu bölümünün üzerindeki taş
dolgu ile birlikte Bizans Devrinde taş alımı nedeniyle tahrip edilmiştir. Dask
06 Pers Terası Üstü Açması’nda 30.10 m. seviyesinde bulunan yolun zemin
blokajının başlangıcı, Dask 07 – P.T. Üst Kuzey Açması’nda 27.47 m. seviyesine
dek inmektedir. Seviye farkı ise yolun rampa karakterinde bir yapıda
olduğunu doğrulamaktadır. Antik Yol (rampa), Hisar Tepe’nin düşük eğimli
doğu yamacında kente giriş için oldukça kullanışlı bir yapı sergilemektedir.
Açmanın batı kesitinin hemen önünde/doğusunda, kuzey-güney
doğrultulu ve yola paralel olarak 21 m. uzanan 1 Numaralı Teras Duvarı’nın
örgü taşları 0.50/0.75x0.85/1.25 m. ölçülerinde değişmektedir. Duvarın
bloklarının dış yüzeyleri yüksek bosajlı olarak bırakılmıştır16. 1 Numaralı
Teras Duvarı’nın ilk sıra kesme taş blok dizisinin üzerinde, duvarın aksını dik
kesecek şekilde atkı taşı kullanılmış olup bu nedenle Pers Teras-Sur Duvarı’nın
temel örgü sistemi ile bir uyum ve birliktelik sergilemektedir. Bu ilk sıra
dizinin altında 27.24 m. seviyesinde, üst bloklara göre 10-15 cm. dışa doğru
çekilmiş duvar pabucu bulunmaktadır. Duvarın örgü sistemi hakkında şunlar
söylenebilir: Duvar pabucu üzerindeki ilk sıra blok dizisinde her 2 adet (1.55
m.) taşta bir atkı kullanılmıştır. Bunun da üzerindeki ikinci taş sırası tamamen
tahribat görmüş olmasına rağmen, orijinal yerinde korunmuş olan atkı taşına
göre hesaplandığında, 4 bloktan sonra (2.50 m.) bir atkı taşı kullanılmış olması
gereklidir. Sandık duvar tekniğiyle inşa edilmiş olan duvarın iç dolgusu ise
toprak ve irili ufaklı moloz kireçtaşlarıyla doldurulmuştur.
1 No.lu teras duvarının açığa çıkarılan duvar pabucu ve beden duvarları en
alttaki üç sırayı göstermektedir. Duvarın açılması sırasında bu temel kütlenin
üzerinde olabilecek kerpiçlerin enkazına rastlanmamıştır. Ayrıca duvarın
üst yapısı bir sonraki evre, yani yolun yapımı sırasında devşirme malzeme
elde edebilmek adına yeniden kullanılmak üzere tahrip edilmiş olmalıdır.
Çünkü Antik Yol üzerinde kullanılan bazı onarım blokları duvarın taşlarına
olağan üstü derecede benzemektedir. Ayrıca 1 No.lu teras duvarı üzerinde
herhangi bir kenet izine rastlanmamıştır. Ve devşirme olarak kullanılmıştır,
denebilecek hiçbir blok taş bulunmamaktadır. Duvar işçilik açısından otantik
hâliyle korunduğu ve üstün bir mimarî, ekonomik ve teknik gelişmişliğin
ürünü olduğu aşikârdır.
16 Duvarın tipolojik tanımlamasında kullanılan benzer örnekler için bkz. Tomlinson 1960;
Winter 1971, passim.; Scranton 1941, passim.
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1 No.lu teras duvarı inşa tekniği açısından Daskyleion’da Hellenistik Devir
öncesinin ekonomik gücünü ve ihtişamını, başka bir deyişle Arkaik veya
Klasik Devire aidiyeti vurgulamaktadır. Çünkü Daskyleion’daki Hellenistik
Devrin çeşitli evrelerine tarihli anıtsal duvarlar kenet izlerinden de anlaşıldığı
kadarıyla daima devşirme bloklar ile özensizce ve ivedilikle yapılmıştır17. Gerek
Anadolu’da gerekse İran’da, Lydia Krallığı veya Akhaemenid egemenliği
dönemlerinde inşa edilen duvarlarda devşirme malzeme kullanılması uygun
görülmemiştir18.
1 No.lu teras duvarının 5.67 m. doğusundaki 1 No.lu Kule’nin batı
duvarının korunan uzunluğu 5.90 m. kuzeybatı duvarı 2.70 m. güneye doğru
90°’lik açıyla dönen kısım ise 0.70 m. uzunluğundadır. Köşebent/arı peteği
formlu kulenin iç kısmında 26.89 m. seviyesine dek derinleşilmiş olup orta
büyüklükte moloz taşlarla sıkılaştırılmış bir dolguya rastlanmıştır.
Açmanın güney yarısında 1 No.lu teras duvarının takibi çalışmaları
sırasında Antik Yol’un hemen altında, tıpkı yolun üzerindeki gibi bir moloz
taş dolgunun olduğu gözlemlenmiştir. Bu dolgunun da altında 28.12 m.
seviyesinde daha eski bir yola ait olması gereken plâka taşlara rastlanmıştır.
Daha eski yol 1 No.lu teras duvarının duvar pabucu üzerindeki ilk blokajın
üst seviyesi ile aynı düzlemdedir. Bu alttaki Eski Yol’un da altında, 1 No.lu
teras duvarının duvar pabucuna dayanan başka bir yol daha olması olasıdır.
Üzerinde kurulduğu ana kaya kütlesinin topografik yapısı itibarıyla
Hisartepe, batıdan doğuya doğru eğimli bir kireç taşı kayalık alan üzerinde
konumlanmış olmalıdır. Bu durumda Hisar Tepe’nin topografyasına göre
düşünüldüğünde, doğu yamaçta konuşlandırılacak bir yol; uzun yıllar
boyunca çeşitli onarımlarla kullanılabileceği gibi birçok istilâ ve savaşın
ardından kentte bir hiatus yaşansa bile konumunun elverişliliği nedeniyle hep
aynı noktadan servis sağlanması akılcı bir uygulamadır.
Açmanın mimarî evreleri göz önünde bulundurulduğunda (Resim: 15).

17 Daskyleion’daki 1. ve 2. dönem kazıları süresince açığa çıkarılmış olan söz konusu nitelikteki
duvarlar için krş. ve bkz. Akurgal 1956a; Akurgal 1956b, lev. 7-9, 11, b, 12; Akurgal 1956c;
Akurgal 1956d; Akurgal 1957; Akurgal 1958; Akurgal 1959; Akurgal 1960; “İncili Duvar”
için bkz. Akurgal 1961; Akurgal 1967; Bakır 1988; Bakır 1989; Bakır 1990; Bakır 1991; Bakır ve
Polat 1999; Bakır, Tanrıver ve Gürtekin-Demir 2002; Bakır 2003; Bakır, Erdoğan, et al. 2003.
18 Ghirshman 1964, passim.; Ratte 1989, passim.; Kleiss 1998; Koch 1992, res. 27, 87; Dinç 1993;
Dedeoğlu 2003, passim.
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Antik Yol’un en az iki evreli olarak yapılmış olduğu anlaşılmış olmakla
birlikte, kireç taşı plâkaların kullanıldığı ilk yapım evresi Akhaemenid Devir;
andezit ve mermer blok+plâkalarla onarımı ise Hellenistik Dönemde yapılmış
olmalıdır. Güneyde Bizans kuleleri ve giriş kapısının önündeki devşirme
blokların çokça kullanıldığı kısım Hellenistik Çağda yeniden onarılmış
olmalıdır. Ayrıca Antik Yol’un kuzey yönde geniş açıyla dönen kısımda
devşirme malzemenin neredeyse hiç kullanılmamış olduğu göz önünde
alınırsa, bu kısmın 1 No.lu teras duvarının pabuç blokları ile seviye uyumu
da birlikte düşünüldüğünde Akhaemenid Evre’ye ait olduğu önerilebilir.
Yol ile ilgili diğer varsayımlarımız şunlardır: En erken yapılanma Antik
Yol’un hemen altında 28.12 m. seviyesinde saptanan ve kuzeye doğru
alçalarak Antik Yol ile eşit bir eğimle devam eden Eski Yol’dur (Lydia (M.Ö.
7. yy-547), ya da Erken Akhaemenid Evre (M.Ö. 547-477)).
Daha sonra 1 No.lu teras duvarı (olasılıkla Orta (M.Ö. 477-388) ve Geç
Akhaemenid Evre (M.Ö. 366-334)) gelmektedir.
Arkasından Antik Yol’un çeşitli dönemlerde onarılmış güney bölümü
(Hellenistik Çağ) ile bozulmamış olan kuzey bölümü (Orta ve Geç Akhaemenid
Evre) gelmektedir Yolun bu kısmı ile doğrudan bağlantılı olarak 1 Numaralı
Kule’nin beden duvarları ve güney uzantısı Orta ve Geç Akhaemenid Evrede
inşa edilmiştir olmalıdır.
(H. F. Özdemir)

KAYNAKÇA
AKURGAL, E. (1961). Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. Berlin.
AKURGAL, E. (1967). Ergili Kazıları. Türk Tarih Kongresi, 4, s. 32–33. Ankara.
AKURGAL, E. (1957). Ergili Kazısı. Belleten , 21 (84), 350.
AKURGAL, E. (1959). Ergili kazısı. Belleten , 92, 692.
AKURGAL, E. (1958). Ergili Kazısı ve Kyzikos Çalışmaları. Belleten , 22 (88),
632–633.
AKURGAL, E. (1960). Ergili ve Çandarlı (Pitane) Kazıları. Belleten , 24 (96),
712–713.
AKURGAL, E. (1956). Ergili-Daskyleion Kazısı. Belleten , 20 (78), 335.

23

AKURGAL, E. (1956). Fouilles de Phocée, de Kymé et de Daskyleion. Anadolu,
1, 1-51.
AKURGAL, E. (1956). Les Fouilles de Daskyleion, Kyzikos ve Ergili
Araştırmaları. Anadolu , 1, 20–24.
AKURGAL, E. (1956). Recherches faites à Cyzique et à Ergili. Anadolu , 1, 15–
24.
BAKIR, T. (1995). Archäologische Beobachtungen über die Residenz in
Daskyleion. P. BRIANT (Dü.) içinde, Dasn les Pas des Dix-Milles. Pallas (Cilt
43, s. 269-285).
BAKIR, T. (2003). Daskyleion (Tyaiy Drayahya) Hellespontine Bölgesi
Akhaemenid Satraplığı. Anadolu , 25, 1–26.
BAKIR, T. (1988). Daskyleion. Höyük , 1, 75-84.
BAKIR, T. (1989). Daskyleion. XI. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
Bildiri Özetleri, (s. 29–30).
BAKIR, T. (1990). Daskyleion 1989 Kazıları. XII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri, (s. 33–34).
BAKIR, T. (1991a). Daskyleion 1990. XIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri, (s. 18–19).
BAKIR, T. (2004). Daskyleion’da Phrygler. T. Korkut, & e. al. (Dü) içinde, 60.
Yaşında Fahri Işık’a Armağan. Anadolu’da Doğdu. (s. 55-67). İstanbul.
BAKIR, T. (1997). Phryger in Daskyleion. R. Gusmani, M. Salvini, & P. Vanicelli
(Dü) içinde, Frigi e Frigio. Atti de 1° Simposio Internazionale (Roma, 16 - 17
ottobre 1995) (s. 229-238). Roma.
BAKIR, T., & GUSMANI, R. (1991). Eine neue phrygische Inschrift aus
Daskyleion. Epigraphica Anatolica , 18, 157-164.
BAKIR, T., & GUSMANI, R. (1993). Graffiti aus Daskyleion. Kadmos , 32, s.
135-144.
BAKIR, T., & POLAT, G. (1999). Daskyleion 1997. 20. Kazı Sonuçları Toplantısı,
1, s. 577–582.
BAKIR, T., EERDOĞAN, A., BULUT, H., & YILDIZHAN, H. (2003). Daskyleion
2002 Yılı Kazı Çalışmaları. 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, s. 311–318.
BAKIR, T., TANRIVERİR, C., & GÜRTEKİN-DEMİR, G. (2002). Daskyleion
2001. 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, s. 491–500.
DEDEOĞLU, H. (2003). The Lydians and Sardis. İstanbul.

24

DİNÇ, R. (1993). Lydia Tümülüsleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir.
GHIRSHMAN, R. (1964). Iran, Protoiranier, Meder, Achämeniden. Münih.
GUSMANI, R., & POLAT, Y. (1999). Manes in Daskyleion. Kadmos , 38, 137162.
GÜRTEKİN, R. G. (1998). Lydia Seramiğndeki Yabancı Etkiler. Unpublished
Dissertation . İzmir: Ege Üniversitesi.
HAYES, J. W. (1997). Handbook of Mediterranean Roman Pottery. Londra.
İREN, K. ((baskıda)). A New Discovery in Dascylium: The Persian Destruction
Level? . 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East,
2008. içinde Roma.
KLEISS, W. (1998). Terassenanlagen in der iranischen Architektur.
Archaeologische Mitteilungen aus Iran , 30, 235 vd.
KOCH, H. (1992). Es Kündet Dareios der König…. Mainz/Rhein.
LUND, J. (2003). Eastern Sigillata B: A Ceramic Fine Ware Industry in the
Political and Commercial Landscape of the Eastern Mediterranean. Varia
Anatolica , 15, s. 125-134.
MOORE, M. B., & PHILIPPIDES, M. Z. (1986). Attic Black-Figured Pottery. The
Athenian Agora. Results of Excavations conducted by the American School of
Classical Studies at Athens (Cilt 23). New Jersey.
RATTE, C. J. (1989). Lydian masonry and monumental architecture at Sardis.
Berkeley.
RHODES, D. (1973). Clay and Glazes for the Potter. Pennsylvania.
ROTROFF, S. I., & Oliver, J. A. (2003). The Hellenistic Pottery From Sardis, The
Finds Through 1994. Londra.
SCRANTON, R. L. (1941). Greek Walls.
TOMLINSON, R. A. (1960). Emplekton Masonary and Greek Structure. Journal
of Hellenic Studies , 80, 133 vd.
USLU, S. (1993). Phokaia Kazısında
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Bulunmuş

Terra

Sigillatalar,

WINTER, F. E. (1971). Greek fortifications.
YOUNG, R. S. (1981). Three Great Tumuli. The Gordion Excavations Final reports
(Cilt 1). Philadelphia.
ZOROĞLU, L. (2003). Doğu Sigillataların İmalat Yerleri ve Dağılım Sorunu.
Varia Anatolica , 15, s. 121-123.

25

Resim: 1

Resim: 2

26

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5

27

Resim: 6

Resim: 7

28

Resim: 8

Resim: 9

Resim: 10

29

Resim: 11

Resim: 12

30

31

Resim: 15

32

2007 YILI SMYRNA ANTİK KENTİ KAZISI
Akın ERSOY*
2007 yılı Smyrna antik kenti kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu’nun 09.04.2007
gün ve 2007/11983 sayılı kararı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2007 tarih ve 112298 sayılı
ruhsatnamesi ile Bakanlığımız ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına 09.07.2007
tarihinde başlamıştır.
Kazı

çalışmalarında

Bakanlık

temsilciliği

görevini

Bolu

Müzesi

uzmanlarından Seval Konak yürütmüş, çok sayıda bilim adamı ve öğrenci
çalışmalara katkıda bulunmuştur1.
Kazı çalışmaları Agora ve Basmane mevkileri olmak üzere iki alanda
sürdürülmüştür.

Ağırlıklı olarak çalışmaların sürdürüldüğü Smyrna

Agorası’nda 7 noktada kazı ve bir noktada konservasyon çalışması
gerçekleştirilmiştir. Agoradaki çalışmalar Avlu, Bazilika ve Batı Alan’da
yürütülmüştür.
Smyrna Agorası Çalışmaları: Avlu
Kesit çalışması: Resim 1’de 1 ile gösterilen bugün kazı evi ve müştemilâtının
bulunduğu agora alanının doğusundaki orijinal dolgu alanı ile batıdaki kazısı
tamamlanan agora orijinal zemin seviyesi arasında kuzey – güney yönünde
uzanan yüksekçe bir kesit durumundaki kültür toprağının batı yüzünde
Dr. Markus Kohl tarafından yapılan kesit çalışması, Roma Döneminden
20. yüzyıla kadar olan süreçteki tabakalaşmaların kesit düzleminde maddî
buluntularını tespit etmeye yönelik olmuştur2.
*

Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY, D.E.Ü. Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tınaztepe
Yerleşkesi Buca-İzmir/TÜRKİYE. akin.ersoy@deu.edu.tr

1

İzmir Müzesi Müdürü sayın Mehmet Tuna ile Müze uzman ve çalışanlarına katkılarından
dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
Katkıda Bulunanlar: Prof. Dr. Binnur Gürler (D.E.Ü.) Prof. Dr. Ersin Doğer, (Ege Üniv.), Prof.
Dr. Recep Meriç (Yaşar Üniv.), Doç. Dr. Cumhur Tanrıver (Ege Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Han
– Aydın (Anadolu Üniv., Öğr. Gör. Dr. Mine Tanaç (D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi), Öğr. Gör.
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Avlu 1 sondajı: Resim 1’de 2 ile gösterilen F2-22/23 ve G2 -22/23 plan
karelerinde Onur Gülbay ve Çağdaş Yılmaz tarafından yapılan sondaj
çalışması ile avlu alanının stratigrafisinin araştırılması amaçlanmıştır. 14.41
– 14.14 m. seviyelerinde başlanan kazı çalışması ile 14.06 metre seviyesinde,
olasılıkla 178 yılı sonrasında imalâtı yapılan avlu mermer zemin kaplamasının
döşemine ait kireç harçlı moloz dolgu ile karışık durumda insan iskeleti
parçaları ile karşılaşılmıştır. Söz konusu iskelet parçaları ile birlikte 13.88 metre
seviyesinde 1831 tarihli Osmanlı mezar steli parçası da ele geçirilmiştir.
Kazının devamında 13.50 ile 12.99 metre seviyeleri arasında düzensiz
taşlarla çevrelenmiş veya dağılmış mezarlara rastlanmıştır. Bunlardan M5
olarak tanımlanan mezarın yerel taştan devşirme plâkalarla kapatıldığı, M6
mezarının ise üstünün açık olduğu görülmüştür (Resim: 2–3). Söz konusu
iki mezar ile bu alandaki diğer mezarların her birinde çoklu gömülerin
yapıldığı gözlemlenmiştir. İskeletler üzerindeki çalışmalar Eskişehir
Anadolu Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Handan Üstündağ tarafından
sürdürülmektedir.
Söz konusu mezarların bulunduğu seviyedeki seramik örnekleri Roma,
Bizans, 18. ve 19. yüzyıllara aittir. Eldeki bulgular doğrultusunda mezarların
Bizans Dönemine ait oldukları değerlendirilmiştir. Osmanlı mezar taşı parçası
ve söz konusu mezarlar Agora avlu alanının yaklaşık 13 m. seviyesinde, Geç
Bizans Döneminden başlayarak Osmanlı Dönemi sonuna kadar mezarlık
alanı olarak kullanıldığına ilişkin genel bilgiyi doğrulamıştır. Söz konusu
seviyeye kadar karışık durumda gelen Roma, Bizans ve Osmanlı seramiğinin
gömülerden kaynaklandığı öngörülmüştür.

Şükrü Tül (D.E.Ü.) Öğr. Gör. Onur Gülbay (D.E.Ü.), Öğr. Gör. Murat Kılıç (D.E.Ü.), Araş.
Gör. Burak Yolaçan (D.E.Ü.), Araş. Gör. Derya Erol (D.E.Ü.), Araş. Gör. Feyzal Özkaban
(D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi), Dr. Markus Kohl (İFEA), Ark. Gülay Karcı (Doktora – D.E.Ü.),
Ark. Seçil Canlıer (Yük. Lis. D.E.Ü.), Ark. Gülten Çelik (Yük. Lis. D.E.Ü.), Ark. Gözde Şakar
(Yük. Lis. D.E.Ü.), Ark. Ayfer Levent (Yük. Lis. D.E.Ü.), Ark. Neslihan Kaya Ark. Çağdaş
Yılmaz, Ark. Barış Aylaz, Rest. Duygu Yolaçan, Rest. Eylem Özmen, Rest. Şeyhmus Çakmak
ve D.E.Ü. Lisans öğrencileri Sinem Kır, Hakan Göncü, Müjde Atıcı, Deniz Vardar, Mustafa
Özbek, Ece Aslan ( Mimarlık Fak.), Merve Tekin (Mimarlık Fak.)
Sponsorlar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası 2007 yılı kazı, araştırma ve
restorasyon çalışmalarına destek vermişlerdir.
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Anatolia Antiqua XVI, 2008, s. 345 – 353.

Sondajda gömülerle aynı seviye içinde SMYRNA.31(SMAG.2007/31) kazı
envanter numarası verilen, Helenistik orijinalinden, Roma Dönemi kopyası
olarak üretilmiş bir tanrıça başı ele geçirilmiştir. (Resim: 4 – 5)
Yaklaşık 14 m. seviyesindeki M.Ö. 178 depremi sonrası yapılaşma süreci
ile birlikte üretildiği tartışılan tanrıça başının alanın gömü amaçlı kullanımı
sırasında belki de mezar taşı olarak kullanılmak üzere buraya getirildiği
sanılmaktadır.
Sondaj kazısında 12.20 m. seviyesinden itibaren Roma örneklerinin yanı
sıra Helenistik seramik ve benzer küçük buluntuların sayısının arttığı tespit
edilmiştir. 10.87 m. seviyesinde seramik bulgu sayısının azalmasıyla bağlantılı
olarak sondaj 1x2 m. boyutlarına indirgenmiştir. Bu seviyede siyah renkli nemli
bir toprak dokuyla karşılaşılmıştır. 10.82 m. seviyesinden 9.82 m. seviyesine
kadar olan 1 m. derinliğindeki alanda buluntu yoğunluğu azalmakla birlikte
üst seviyelerdeki 10 farklı toprak kesitinden karışık durumda ele geçirilen
dönem seramik yelpazesinden farklı olarak sadece Helenistik Dönem seramik
örnekleri tespit edilmiştir.
Sondaj derinliğince belirgin bir taban izi ile karşılaşılmamış ve en alt
seviyede dahi Helenistik ve Roma seramik örnekleri birlikte bulunmuştur. Söz
konusu karışıklığın Roma Dönemi hafriyatlarından kaynaklandığı şimdilik
kabul görmektedir.

Avlu 2007/2 sondajı:Avlu stratigrafisine yönelik çalışmalardan ikincisi Resim
1’de 3 ile gösterilen noktada, Z1/Y1-29 plan karelerinde gerçekleştirmiştir.
3x4 m. yaklaşık boyutlarındaki sondajda 14.04 m. seviyesinden başlayan
kazı çalışmaları Onur Gülbay ve Çağdaş Yılmaz tarafından yürütülmüştür.
Bu tabaka içinde seramik yoğunluğu oldukça yüksek seramik bulgular ele
geçirilmiştir. Başlangıç seviyesinde kum ve çakıldan oluşan sert bir yüzey
tabakası ile karşılaşılmıştır. Söz konusu tabakayı takiben agoranın genelinde
yer yer karşılaşılan M.S.178 yılı deprem sonrası mermer taban döşemi kısmen
ve parçalar hâlinde korunmuş olarak tespit edilmiştir (Resim: 6).
Çalışma mermer döşemin korunmadığı noktaya kaydırılmış, mermer
döşeminin alt seviyesinden, Bazilika’ya bitişik olarak olasılıkla Agora’yı
tehdit eden su baskınlarına yönelik olarak inşa edildiği anlaşılan bir su kanalı
belirlenmiştir (Resim: 7).
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14.15 ile 13.40 m. seviyeleri arasında gelen malzeme Helenistik-RomaBizans seramik örneklerini karışık olarak vermiştir. Derinleşildikçe
boyutları küçültülen sondajda yaklaşık 13.40 m. seviyesinden sonra Bizans
Dönemi seramik örneklerine rastlanmazken 10.68 m. yaklaşık seviyesinden
sonra karışık malzemenin yerini sadece Hellenistik malzemeye bıraktığı
görülmüştür. (Resim: 8). Aynı malzeme 8.65 m. seviyesinde ana toprak olarak
nitelediğimiz seviyeye kadar devam etmiştir. Aynı seviyede Bazilika temelleri
ile ilişkilendirilen kaba ve düzensiz işçilikli bloklarla karşılaşılmıştır3 (Resim:
7).
Helenistik malzeme içindeki siyah firnisli erken örneklerin M.Ö. 4. yy.ın ilk
yarısı ile 3. yy.ın başlarına ait oldukları ve kentin kuruluş süreci ile paralellik
gösterdikleri sonucuna varılmıştır (Resim: 8).
Avlu 2007/3 sondajı: Resim 1’de 4 numara ile işaretlenen noktadaki A2
– 20 plan karesinde, Onur Gülbay ve Çağdaş Yılmaz tarafından yürütülen
stratigrafik araştırmaya yönelik olarak 3.50x3.50 m. boyutlarında sondaj
çalışması yapılmıştır (Resim: 9).
Söz konusu noktada 14.07 m. seviyesinde başlayan kazı çalışmasında
yaklaşık bu seviyede görülen ve alanda yer yer korunan orijinal mermer
taban döşemesine rastlanmamıştır. 14.07 – 13.90 m. seviyesinde az sayıda
Geç Hellenistik ve Bizans sırlı seramiği yanında çok sayıda Roma Dönemi
seramiği ele geçirilmiştir. Karışık malzeme 13.90 – 13.58 m. seviyeleri arasında
da sürmüş ancak bu seviyeler arasındaki karışıklığın 13.58 m. seviyesinde
başlayan su kanalının imalât hafriyatından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Söz
konusu kanal doğu-batı yöneliminde olup Avlu 2007/2 sondajında rastlanan
kanalın nitelik ve boyutları paralellik göstermektedir.
Kanalın iç genişliği 0.47 m. korunan yüksekliği yaklaşık 0.90 m.dir. Kanal
içi malzeme Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemine tarihlenen amorf seramik
parçalarından ibaret olup zemini Avlu 2007/2 sondajında tespit edilen
örneğin aksine şekilsiz moloz taşlardandır.
Sondajda kanalın ortaya çıkması üzerine, kuzey yarısında kazı çalışmaları
derinleşerek sürdürülmüş, 13.58 m. seviyesinden başlayarak toprağın koyu
3
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Bu alanda daha önce gerçekleştirilen kazılar için Bkz. M. Taşlıalan – T. Drew-Bear, Rapport
Sur Les Travaux Effectués Sur l’Agora de Smyrne, Anatolia Antiqua XII, 2004, s.304 – 306.

kahverengi-siyahımsı renge dönüştüğü ve 13.39 m. seviyesine kadar üst
seviyelerde olduğu gibi farklı dönem seramik örneklerinin, 13.39-13.10 m.
seviyelerinde ise Helenistik seramik yoğunluğunun arttığı görülmüştür.
12.30 m. ile kazı çalışmasının sonlandığı 11.67 m. seviyeleri arasında
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Bu seviyeden sonra, Avlu 2 ve
Avlu 1 sondajlarında olduğu gibi toprağın dokusu siyahımsı balçık olarak
değişmiştir.
Sondaj alt seviyesi diğer iki sondaj ile birlikte değerlendirildiğinde agora
avlu alanının agoranın ilk inşaat aşamasında topografyaya uygun olarak
belli bir eğim içinde olduğunu göstermektedir. Bu tespit mimarî bulgularla
birlikte değerlendirildiğinde, doğu, batı ve kuzey yönde süre giden bu eğimin
bugün için batı ve kuzeyde teras duvarı gibi de çalışan Helenistik duvarlar ile
setlendiği, söz konusu yönlerde bugün de açıkça görülen cryptoportikoların ilk
kez bu erken inşaat sürecinde tasarlandığını söylemek mümkün olmaktadır.
Helenistik özellikler gösteren ve teras duvarı gibi çalışan Bazilika’nın güney
ve Batı Portiko’nun doğu duvarları ilk kez bu dönemde yapılmışlar ve sonraki
eklenti ve tadilâtlar sırasında mevcudiyetlerini korumuşlardır. Avlu 2 ve 3
sondajlarında tespit edilen kanalları olasılıkla 178 depremi sonrasında, avlu
düzlüğünün tümünde su baskınlarını önlemeye yönelik olarak yaklaşık 14.00
m. seviyesindeki mermer döşemin altında olasılıkla bir ağ gibi inşa edildiğini
öngörmek mümkündür. Avlu sondajlarının kesit ve buluntularına ilişkin
değerlendirmeler Prof. Dr. Binnur Gürler tarafından sürdürülmektedir.
Smyrna Agorası Çalışmaları: Bazilika
Resim 1’de 5 numara ile işaretlenen noktada, Bazilika’nın
cryptoportikusundaki 4. Galeri’yi ortaya çıkarmaya yönelik kazı çalışmaları
Murat Kılıç tarafından yürütülmüştür. Galerideki ilk kazı çalışması galeriyi
doğudan sınırlayan Kuzeydoğu Kapısı noktasında gerçekleşmiştir. Kuzeydoğu
Kapısı ile aynı aksta yer alan ve galeriyi batıdan sınırlayan Kuzeybatı Kapısı
ise daha önceki kazı sezonlarında tamamıyla ortaya çıkarılmıştı. Her iki kapı
arasındaki mesafe yaklaşık 67.75 m., galeri genişliği ise yaklaşık 5.30 m. olarak
ölçülmüştür. Galerinin üst örtüsünün güney duvarında in situ görülen üzengi
taşlarından kemerli bir konstrüksiyon ile taşındığı anlaşılmaktadır.
Önceki kazı sezonlarında sadece lento bloklarına kadar ortaya çıkarılmış
olan Kuzeydoğu Kapı mekânının üstü kazı başlangıcında dolgu malzeme ile
örtülü durumdaydı. (Resim: 10)
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Kuzeydoğu Kapı’da üst örtünün üzerine binen yükü hafifletmek ve
mimarîsini ortaya çıkarmak amacıyla bu alandaki dolgu toprağın kazısına L2/
M2-34 plan karelerinde 13.15 m. seviyesinde başlanmış, 12.51 m. seviyesinde
üst örtüye ulaşılmıştır. Oldukça iyi durumda ortaya çıkarılan üst örtünün,
kasetli kapatma bloklarından ibaret oldukları görülmüştür. Kasetlerde
bazıları kısmen aşınmış rozetler yer almaktadır.
Üst örtünün ortaya çıkarılmasını takiben kazı çalışmalarına 10.84 m.
seviyesinde K2/L2.-34 plan karesinde, Kuzeydoğu Kapısı batı cephesi önünde
devam edilmiştir (Resim: 10). Kapının galeriye açılan batı girişinin tek sütunla
taşınan çift lentolu ve çift açıklıklı olduğu görülmüştür. (Resim: 11) Yapılan
çalışmalarda sözü edilen sütunun, üstteki iki tamburunda çatlaklar olduğu
tespit edilerek bu bölümlerin daha çok açılmasını önlemek ve yaratacağı
tehlikeyi azaltmak için çevresi demir kelepçe ile desteklenerek koruma altına
alınmıştır.
L2.34 plan karesinde yapılan kazı çalışmalarında, Kuzeydoğu Kapı
önünde 9.24 m. seviyesinde mermer plâkalarla döşenmiş olduğu anlaşılan
tabana rastlanmıştır. Mermer tabanın yaklaşık 8–10 cm. kalınlığında, tuğla
kırıklı harç ile desteklendiği görülmüştür. Kazı noktasında kısmen korunmuş
in situ mermer plâkalar ile harçlı zeminin korunabilmesi için kazı çalışması
söz konusu döşemin 15–20 cm. üzerinde olacak şekilde batıya doğru devam
ettirilmiştir. Kazı toprağı içinden galeri duvarlarına ait kaplama mermer
plâkalar da ele geçirilmiştir. Galeri güney duvarı üzerinde 2007 çalışmaları
ile daha önceki kazılarla ortaya çıkarılan tuğla kırıklı sıva kalıntıları ile sıvalar
üzerindeki mermer kaplamaların bitişim noktalarına ilişkin izler galerinin
zemin ve duvarlarının tümüyle mermer kaplı olduğunu göstermektedir.
Bazilika 4. galerideki zemin seviyesinin hemen üstünde batıya doğru
sürdürülen kazı çalışmalarında Kuzeydoğu Kapısı’ndan itibaren batıya
doğru yaklaşık 17.56 m.de galerinin kuzey duvarının kesildiği görülmüştür.
Kazı öncesinde de izlenen bu durum, Bazilika Kuzeybatı Kapısı’ndan doğuya
doğru yaklaşık 15.80 m. mesafeden sonra da görülmektedir.
Kuzey duvarının bu noktadan sonra hangi nedenle devam etmediği
konusunun araştırılmasına dönük çalışmalar 2008 yılı çalışma sezonuna
bırakılmıştır.
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4. Galeri kazı çalışmalarında belirgin tabaka izleri tespit edilememiş,
Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait karışık malzeme ele geçirilmiştir.
Seramik yoğunluğunun az sayıda erken örneklere karşın özellikle Geç Roma
– Geç Antik Döneme ait olduğu gözlemlenmiştir. Aynı yerde ele geçirilen
sikkeler de en erken M.S. 3–4. yüzyıllara tarihlendirilmiş olup bu süreci
doğrulamaktadır. Bazilika’nın işlevselliği galeride ele geçirilen malzeme
yelpazesine göre M.S. 7. yüzyıla kadar ulaşmaktadır. Buluntulara dönük
değerlendirmeler ileriki süreçte devam ettirilecektir.

Smyrna Agorası Batı Alan Çalışmaları
2007 yılı kazı sezonu sırasında agoranın batısında kalan alanın bir
bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce istimlâkların ardından modern
yapıların yıkımlarının yapılmasıyla önemli bir arkeolojik alan kazanımı
sağlanmıştır. Aynı alan belediyece geçici tel örgü uygulaması yapılarak
koruma altına alınmıştır. ‘Batı Alan’ olarak tanımladığımız söz konusu alanda
iki noktada kazı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Faustina açması: Batı alanındaki ilk kazı noktası olarak ‘Faustina Açması’
adı verilen ve Resim 1’de 6 numara ile işaretlenen yer seçilmiştir. (Resim:
12) Bu noktadaki çalışma ile Agora Batı Portiko’da ‘Faustina Kapısı’ olarak
adlandırılan girişin çevresel bağlantılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Kazı çalışmaları Çağdaş Yılmaz ve Barış Aylaz tarafından yürütülen yaklaşık
5x5 m. boyutlarındaki açmada 17.09 m. seviyesinde çalışmalara başlanmış ve
öncelikle açma alanında yıkılan modern ve niteliksiz yapılara ait molozların
kaldırılmasına dönük bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 15.75 m.
seviyesinde Osmanlı Dönemi yapı temelleri ortaya çıkarılmıştır. 15.75-14.85
m. seviyelerinde Geç Osmanlı seramikleri ile az sayıda lüleden oluşan buluntu
yelpazesi gözlemlenmiştir. 14.85-14.45 m. seviyelerinde üst seviyelerdeki
buluntulara ek olarak, az sayıda da olsa, Geç Bizans seramiği örnekleri ortaya
çıkmıştır. Söz konusu geç dönem duvarlarının bu seviyelerde de devam ettiği
görülmüştür. 13.90 m. seviyesine kadar inilmiş olmasına karşın Batı Portiko
veya Faustina Kapısı’nın çevre bağlantısına yönelik bulgulara rastlanmamıştır.
Bu noktadaki çalışmalar ilerideki yıllarda sürdürülecektir.
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Batı yapısı açması: Batı Portiko’nun batısında, Resim 1’de 7 ile işaretlenen,
önceki yıllarda yapılan kazılarla küçük bir kısmı ortaya çıkarılan ve
Bouleuterion olarak tanımlanan yapı alanı üzerinde, ortaya çıkarılan
kalıntılara bitişik olarak 12x10 m. boyutlarındaki alanda kazı çalışması
yapılmıştır (Resim: 13).
Çağdaş Yılmaz ve Barış Aylaz tarafından yürütülen kısa süreli kazı
çalışmaları 18.01 m. seviyesinde başlanmış ve bu alanda yoğun 20. yüzyıl
tekstil yoğunluklu atıklardan oluşan modern dolgu ile karşılaşılmıştır. Aynı
alanda 17.80 ile 17.36 m. seviyelerinde Cumhuriyet Dönemi yapılarının
beton kaplamalarına ulaşılmıştır. Açmada 17.14-16.54 m. seviyelerinde ise
çok sayıda Osmanlı ve az sayıda Bizans seramiği örneklerine rastlanmıştır.
Kazı çalışmaları 16.54 m. seviyesinden sonra yıl sonuna gelinmesi nedeniyle
durdurulmuş, 2008 yılı çalışma sezonuna bırakılmıştır.

Smyrna Agorası Konservasyon Çalışmaları
Agora kazılarında ele geçirilen seramik, metal, cam, sikke vb. küçük
buluntuların temizlik, sağlıklaştırma, sağlamlaştırma, tümleme çalışmaları
sezon boyunca sürmüştür. Konservasyon çalışmalarında ağırlık Resim 1’de
8 numara ile gösterilen noktada Bazilika 2. galerideki graffitolu panolara
verilmiştir.
Restoratör Duygu Yolaçan başkanlığında bir ekip ile yürütülen çalışmaların
genel ilkesi sıvaların sağlamlaştırılması, eski müdahalelerin (toluen içinde
çözülmüş Paraloid B 72 kullanılarak fiks edilmiş sargı bezleri) kaldırılması ve
kısmî temizlik olarak belirlenmiştir.
Bazilika 2. galeride yeni numaralandırma sistemine göre 10 ve 11 numaralı
panolarda özellikle tabandan ve geçici koruma çatısının olmadığı açıklıklardan
gelen nemin etkisiyle sıva içindeki kirecin bağlayıcı etkisini yitirdiği ve çoklu
tabakalarda ayrılmalar, kopmalar ve dökülmeler tespit edilmiş, yine neme
bağlı olarak çözünen veya çözünemeyen tuzların neden olduğu yüzeysel
kalker oluşumları ile toz ve kirlerin varlığı belirlenmiştir.
Yapılan tespitlere bağlı olarak yüzeysel toz ve kirler yumuşak kıl fırçalarla
temizlenmiş, var olan çoklu sıva tabakaları ile sıva ve duvarlar arasındaki
ayrılma ve boşluklar toz, toprak ve harç atıklarından temizlenmiş, çoklu
sıva tabakalarının olduğu bölümlerde sıva tabakaları arası Primal AC 33 ile,
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geniş ve büyük boşluklar ise sıvı harç enjekte edilerek sağlamlaştırılmış, sıva
kenarları kaba harç ile koruma altına alınmıştır. Eski müdahaleler aseton ile
çözülerek kaldırılmıştır. Söz konusu çalışmaları takiben ıslak sünger ve alkol
emdirilmiş pamuklu çubuklarla boyalı yüzeyler dışındaki bölümlerin kısmî
temizliği yapılmıştır (Resim: 14).
Çatıdan gelen nemin etkisini en alt düzeye indirmek üzere Bazilika’nın
mevcut koruma çatısının açık bıraktığı galeri üstlerinin de örtülmesi için
geçici koruma çatısına ilişkin bir proje hazırlanmakta olup 2008 yılında
uygulaması yapılması ümit edilmektedir. Bu proje özellikle önemsenmekte
olup zeminden gelen nemi de büyük ölçüde azaltacaktır.
Basmane Mevki; Şifa Hastanesi Kazısı
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan Şifa Hastanesi parselinin
genelinde yaklaşık 9.50 m. seviyesinde başlayan kazı çalışmaları ‘Şifa 1’ ve
‘Şifa 2’ olarak adlandırılan açmalardan Şifa 1’de 6.37 m., Şifa 2’de 7.23 m.
seviyelerine kadar inilmiştir. Parsel genelinde ise 7.50 m. yaklaşık seviyesi
kazı sezonu sonunda ulaşılan genel ortalama seviye olmuştur (Resim 15).
Söz konusu alt ve üst seviyeler arasında açık-kapalı su iletim sistemleri,
fosseptiklere bağlı kapalı kanal pis su iletim sistemleri ile Geç Osmanlı-Erken
Cumhuriyet yapı temel ve duvarları ortaya çıkarılmıştır. Bu mimarî bulgularla
beraber Helenistik-Roma-Bizans-Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine
ait seramik, cam, metal örneklerden oluşan küçük buluntular ele geçirilmiştir.
Malzemenin farklı süreçlerden olmasına karşın bir arada ve karışık olarak
gelmesi, herhangi bir tabakalanma göstermemesi söz konusu geç dönem
yapılaşmasının temel hafriyatlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Söz
konusu parselde çalışmalar 2008 kazı sezonunda da sürdürülecektir.
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Resim 1: Agoranın genel görünüşü ve
çalışma noktaları

Resim 2: Avlu 1 sondajı M5 mezarı

Resim 3: Avlu 1 sondajı M6 mezarı
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Resim 4: Smyrna 31(SMAG 2007/31)
tanrıça başı

Resim 5: Smyrna 31(SMAG 2007/31)
tanrıça başı

Resim 6: Avlu 2 sondajında ortaya
çıkarılan kısmen korunmuş
mermer döşeme
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Resim 7: Avlu 2007/2
sondajı son
durumu

Resim 8: Avlu 2007/2
sondajı erken
Helenistik
s e r a m i k
örnekleri

Resim 9: Avlu 2007/3
sondajı
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Resim 10: Kazı başlangıcında
kuzeydoğu
kapı
batı
cephesinin
görünüşü

Resim 11: Kuzeydoğu
Kapı
batı
cephesi
ve
4. galerinin kazı
sonrası durumu

Resim 12: Faustina
Açması
ve geride Faustina
Kapısı
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Resim 13: Batı Alan Batı Yapı Açması ve Batı Alan’ın genel görünüşü

Resim 14: 11 No.lu panonun çalışma Resim 15: Şifa 1 Açması Geç Osmanlı-Erken
sonrası durumu
Cumhuriyet mimarî bulgularının genel
görünüşü (Fotoğraf , 2008 çalışmalarından
alınmıştır.)
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Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu desteği
ile yürütülmüştür.
* Doç. Dr. Aslı ÖZYAR, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek
P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Günhan DANIŞMAN, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Bebek P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.
Emre KURUÇAYIRLI, Doktora öğrencisi, Bryn Mawr College, Dept. Of Classical and Near
Eastern Archaeology, Bryn Mawr, PA 19010/ABD.
Elif ÜNLÜ, Doktora öğrencisi, University of Pennsylvania,Graduate Program for the Art and
Archaeology of the Mediterranean World, Philadelphia 19104-6208/ABD.
1 Özyar, A. , G. Danışman, C. Gürbüz, H. Özener, Tarsus-Gözlükule 2001 Yılı Enterdisipliner
Araştırmaları, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Ankara 2003, 273-282; Özyar, A. , G.
Danışman, H. Karabulut, H. Özener, Tarsus-Gözlükule 2002 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları,
21. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara 2004, 235-244; Özyar, A. , G. Danışman, H.
Özbal,Tarsus- Gözlükule 2003 Yılı Araştırmaları, 22. Araştırma SonuçlarıToplantısı 2. Cilt, Ankara
2005, 87-92; Özyar, A. , G. Danışman, H. Özbal,Tarsus- Gözlükule 2004 Yılı Araştırmaları, 23.
Araştırma SonuçlarıToplantısı 2. Cilt, Ankara 2006, 155-162, Özyar, A. (ed.) Field Seasons 20012003 of the Tarsus-Gözlükule Interdisciplinary Research Project. Istanbul : Ege Yayınları 2005.
Ayrıca bkz. www.tarsus.boun.edu.tr.
2 Doç. Dr. Emel Oybak-Dönmez (Paleobotanik) Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü;
Doç. Dr. Eser Durukal, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları
Enstitüsü, Deprem Mühendisliği; Cem Yenidoğan, Araştırma görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi,
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü, Deprem Mühendisliği; Erkan Alkaç,
Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü; Kerem
Halıcıoğlu, Harita Mühendisi (Jeodezik Ölçümler) Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi
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Akdenizin kuzeydoğu ucunda yer alan Antik Kilikya ovasında, günümüz
Çukurova’sının batısında bulunan Tarsus, Toroslar’dan kuzey-güney
istikametinde geçit veren Gülek Boğazı’nın denize doğru çıkışında, dağların
ovaya dönüştüğü hatta yer alır. Bu hat doğu – batı istikametinde Amik Ovası
ve Kuzey Suriye bağlantılarını sağlayan güzergâhı da belirler. Gözlükule
Höyük, Tarsus kentinin güneyinde Neolitik Çağdan beri süregelen yerleşim
sonucunda oluşmuştur. Höyük Prehistorik Çağdan Roma Devrine kadar antik
Cydnus veya İslâmî Dönemde Al-Baradan olarak tanınan bugün Berdan veya
Tarsus Çayı olarak adlandırılan nehrin doğu kıyısında yer alır, ancak Bizans
İmparatoru İustinianus’un girişimi ile nehir giderek kuzeye doğru yayılan
Roma yerleşiminin doğusuna kaydırıldıktan sonra höyük bugün nehrin
batısında kalarak günümüzde Mersin’i Adana’ya bağlayan E5 karayolunun
hemen kuzeyinde bulunmaktadır.
Eskiden kel bir tepe olan Gözlükule bugün şehir dokusu içerisinde yer
alan, üzerine çam ağaçları dikilmiş bir mesire alanı konumundadır. Höyük
günümüzde alüvyon dolgudan oluşan ova seviyesinden yaklaşık 22 m.
yükselen bir tepe oluşturur. Gözlükule Höyük’te Goldman döneminde yapılan
kazıların sonucunda yayınlanan kesitten3 bilindiği üzere prehistorik yerleşme
katmanları yerin altında en az 10 m. derinliğe kadar devam etmektedir.
2001 yılından beri araştırmalarımız çerçevesinde höyük ve etrafının
topografik haritasını hazırlayıp detaylandıran Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün Jeodezi Bölümü’nden bu yıl Kerem
Halıcıoğlu kazı alanını tespit edebilmemiz için Gözlükule Höyük ve kuzeye
doğru genişleyen, dolayısıyla Klâsik Dönem antik kentinin yayıldığı alanı da
kapsayan, 1 kilometre karelik alana oturan 100 m. x 100 m. bir karelaj ağını
dijital ortamda oluşturmuştur (Harita: 1). Bu ağ üzerinde höyük civarında
bulunan tüm antik Tarsus buluntuları (örneğin kent merkezinde açığa
çıkarılan Roma yolu) höyük ile ilişkilendirilebilecektir. Bu karelaj ağına
göre höyüğün B-C-D/4-5-6-7-8 karelerine oturduğu (Harita: 2) ve alüvyon
dolgusunun üzerinde kalan uzunluğunun yaklaşık 500 m. genişliğinin ise
yaklaşık 200 m. olduğu anlaşılmaktadır.
ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü, Jeodezi Bölümü; Ahmet Boratav, (Fotoğraf) Ege Yayınları;
Bengü Kılıçbeyli Godon, (Çizim) İstanbul; Murat Akman (Konservasyon/Restorasyon)
Almanya; Sevinç Duvarcı, Lisansüstü öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü; Türkan Pilavcı, Lisansüstü öğrencisi, Katholieke Universiteit Leuven; Çiğdem
Külekçioğlu, Lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü;
Sinem Güldal, Lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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2007 yılında çalışmaya başladığımız açmalar höyüğün doğu kısmındaki
C7 plan karesinde bulunmaktadır. Açmalar Goldman döneminde kazılan A
bölgesinden arta kalan çukur alanın hemen kuzeydoğusunda yer almaktadır
(Resim: 1). Goldman kazılarında bu alanda yer alan Hitit Dönemine
tarihlendirilen anıtsal bir binanın kazılan kısmının planı, binanın stratigrafik
konumu ve bu alanın günümüzde höyük üzerindeki yeri karşılaştırıldığında
açmaların lokalizasyonu açıklanmış olmaktadır (Çizim: 1). Önümüzdeki
yıllar için belirlediğimiz ilk hedefimiz M.Ö. 2. binyılın ortalarına tarihlenen
bu binanın kalan kısmını açığa çıkarıp belgelemektir. Bu doğrultuda seçilen
ilk açmalar C7 plan karesindeki 16 ve 17 numaralı açmalardır. Güneybatıdan
çekilen hava fotoğrafında açmaların lokasyonu ve A bölgesinden kalan çukur
ile ilişkisi tekrar net olarak görülmektedir.
Goldman dönemi kazı günlüklerinde ve yayınlarında4 özellikle A
bölgesinin kuzey kısmında, yüzeye yakın bir derinlikde Erken İslâmî Döneme
tarihlenen bulguların ortaya çıkarıldığı kaydedilmiştir. Zemini kısmen
düzensiz taş ve terracotta fragmanları ile döşeli ve su tahliye kanalı bulunan
bu yapının ve yaklaşık 60 kutu dolusu etütlük nitelikte buluntunun belgeleme
çalışmaları Goldman tarafından zamanında Florence Day’e yayınlanmak
üzere devredilmişti. Buluntuların arşivini tamamlayan Day’in görevini
tamamlayamadan vefatı üzerine tüm arşiv Goldman ekibinden tek hayatta
kalan üye olan Machteld J. Mellink tarafından Howard Crane’e devredilmişti.
Goldman kazıları İslâmî Dönem malzemeleri diğer etütlük buluntular ile
beraber geçtiğimiz yıllarda Adana bölge müzelerinin depolarından kazımızın
deposuna getirilip Crane tarafından yeniden tasnif edilmiş ve dijital arşivimize
kaydedilmiştir. Bu malzemenin nihaî yayını hazırlanmaktadır.
Açmalarımız A bölgesinin kuzeydoğusunda yer aldığından 2007 yılında
Goldman kazılarında kısmen açığa çıkarılan Erken İslâmî katmanın devamını
bulmayı bekliyorduk. Nitekim ortaya çıkarılan bulgular bunu destekler sonuç
vermiştir. C7 16 açmasında yüzeyin hemen altında önce locus 2 ve 3 olarak
belirtilen parçalanmış kerpiç, taş ve sıva parçalarından oluşan, sonradan
serilmiş izlenimi veren ve ele geçirilen seramiklerden İslâmî Döneme ait olduğu
ancak içine modern atıkların karıştığı anlaşılan moloz yığını kaldırıldıktan
sonra yer yer beliren sert yüzeyli tabaka höyüğün uzun zaman açıkta kalan
4

Goldman, H. Preliminary Expedition to Cilicia, 1934, and Excavations at Gözlü Kule,Tarsus
1935, American Journal of Archaeology 39 (1935) 528.

49

ve söz konusu moloz dökülmeden önce üzerinde yürünen yüzeyidir. Moloz
yığınlarının altında açmanın güneybatısında başlayıp kuzeydoğuya doğru
uzanan bir hat boyunca 1950’ lerde dikilen ve sonra kesilen ağaçlardan kalan
çukurlar meydana çıkmıştır.
Kazılara açmanın güney yarısında devam edilmiştir. Bu alanda kuzey güney istikametinde uzanan ve birbirine neredeyse paralel iki duvar kalıntısı
bulunmaktadır (Resim: 3). Her iki duvarın batı tarafında çöp çukurları
yer almaktadır. Duvarların tabanına ise henüz ulaşılamamıştır. Ortadaki
çukurun güney kısmında ise sıralı dizilerek dolgulu bir yuvarlak oluşturan
taş öbeğinin amacı henüz anlaşılamamıştır. Açmanın ortasına doğru ise 1.77
m. uzunluğunda bir kısmı korunabilmiş doğu-batı yönünde uzanan bir drenaj
sistemi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Drenaj 0.15 m. çaplı, birbiri içine geçen,
pişmiş topraktan yapılmış, 4 tanesi tümlenebilen, künklerden oluşuyordu.
Tüplerin iç içe geçme istikametine göre suyun batıdan doğuya akmış olduğu
anlaşılıyor.
C7 17 açmasının batısında yukarıda sözü edilen C7 16 açmasının
doğusunda yer alan moloz yığma tabakasının devam ettiği anlaşılmıştır.
Açmanın kuzey yarısında yüzeyin hemen altından ortası dolgulu çift sıra
taş dizisinden oluşan bir duvarın yaklaşık 1m. lik kalıntısı bulunmaktadır.
Bu açmanın güneydoğu kısmında ise yüzey tabakasının altında kısmen
devşirme taşlar (opus sectile parçaları dâhil) ve kırık, düz kiremit parçalarından
düzensiz biçimde oluşturulmuş bir taban döşemesi ele geçirilmiştir (Resim:
5). Devşirme taşlardan bir tanesi Bizans Dönemine tarihlenebilen üzerinde bir
haç betimlemesi ve Eski Yunanca yazıt bulunan mezar taşı parçasıdır. Eserin
üzerinde bulunan yazıtı değerlendiren Mustafa Sayar5 yazının sağda görülen
benzer örneklerinin 5.veya 6. yy. a tarihlenebileceğini ifade etmiştir. Bu
mezar taşı döşemenin ait olduğu yapı için bir terminus post quem vermektedir.
Döşemenin kuzeydoğu uzantısında, döşemeye bağlanan yaklaşık 1.10 m.lik
bir kısmı ele geçirilen ayrı bir drenaj sistemi daha açığa çıkarılmıştır. Bu drenaj
kanalının üstü kırık kiremit parçalarından oluşturulmuştur.
Açmanın orta kısmında açığa çıkarılan iki moloz yığını yapı yıkıntısı sonucu
oluşmuştur (Resim: 6). Bunlardan güneyde olan kaldırıldıktan sonra bir dizi
boşaltılmış temel çukurlarının oluşturduğu hatlar belirmeye başlamıştır. Bu
5
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temel hatları ile, ayrıca birbirleri ile ilişkileri anlaşılamayan kimi iri, kimi ufak
taşlardan oluşan farklı duvar parçaları da burada tahribata uğramış bir veya
birkaç yapının varlığına işaret etmektedir. Açmalarda çalışmalar yüzeyden
0.5 m. inildikten sonra bırakılmıştır. Kesitler belgelendikten sonra her iki
açmanın da üzeri önce naylon sonra elenmiş toprak ile örtüldü. Kesitlerden
de anlaşıldığı gibi henüz duvarlar ile bağlantılı olan bir taban seviyesine
2007 yılında inilememiştir. İki açmada da izlerine rastlanan taban döşemeli
ve su tahliye kanalları bulunan yapı kalıntıları 1935 kazılarında Ehrich’in
günlüğündeki Erken İslâmî yapı ile bağlantılı olmaları mümkündür. Her iki
açmada da üst seviyede kaldırılan molozun altında bulunan katmanlardan
elde edilen malzeme ağırlıklı olarak bölgede Abbasîlerin hâkim olduğu 9. ve
10 yy.a tarihlenmektedir.
Çanak çömleklerin arasında Abbasi Dönemine tarihlenebilen, opak beyaz
sırlı ithal seramik örnekler mevcut. Bu konudaki bilgiler Oya Pancaroğlu6
tarafından aktarılmıştır. Ele geçirilen parçalar arasında fırınlanmadan önce
opak beyaz sır üzerine kobalt ile renklendirilmiş, mavi boyalı fragmanlar
mevcuttur (Resim: 7). Opak sır üretimi teknolojik açıdan Abbasî Dönemi
yeniliklerinden biridir ve Irak’ta ithal olarak bulunan Çin porselenlerinden
etkilenerek üretildiği düşünülmektedir. Ele geçirilen parçalar Irak’ta yapılıp
Tarsus’a da ithal olarak gelmiş kapların fragmanları olmalılar. Açık kemik
rengi gayet ince Basra kilinden yapılmış bazı fragmanlar ise lüster boyalıdır
(Resim: 8). Gene opak beyaz sır üzerine bu sefer fırınlandıktan sonra sürülen
gümüş ve bakır ihtiva eden boyaların oksijen azaltılarak ikinci kez fırınlanması
sonucunda elde edilen, metallik görüntü veren bir bezeme tipi gösteren bu
parçalar da ithal edilmiştir. Resimde görülen monokrom örnekler genelde
10 yy.a tarihlenmektedir. Ancak 9. yy.a tarihlenen iki renkli veya polikrom
örnekler de ele geçirilmiştir. Lüster bezeme tekniğinin cam üzerine yapılan
benzer metallik bezemelerden ilham alınarak yapıldığı düşünülmektedir.
Her iki açmada yoğun miktarda cam buluntu fragmanları ele geçirilmiştir.
İlk değerlendirmeyi yapan Stefano Carboni’nin7 aktardıklarına göre genel
olarak 9. ve 10. yy.a tarihlenebilecek buluntular ağırlıkta, ancak genelde
İran’da üretildiği bilinen saydam cam fragmanları dikkat çekecek kadar
6
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boldur. Çoğu bardak, kap, şişe ve bilezik parçası olan, aralarında bir de
satranç piyonu (Resim: 9) bulunan camların bir kısmı herhalde yerel olarak
üretilmiş olabilir. Zira Tarsus Müzesi’nin ilçede bulunan Roma hamamında
geçmiş yıllarda yürüttüğü kazılarda hamamın Roma döneminden sonra
cam üretim işliği olarak kullanıldığına işaret eden fırınlar ve cam cürufları
tespit edilmiştir. Pembemsi neceften yapılmış bir kadeh veya benzeri kabın
parçası da gene erken İslâmî Döneme tarihlenebilecek, ancak ender rastlanan
buluntulardan biridir.
Arkeobotanik bulgularımız Emel Oybak-Dönmez8 tarafından incelenmiştir.
Raporunda sunduğu ilk incelemelere göre çoğu karbonize durumda olan
bitkisel kalıntıların arasında dönemin Akdeniz florasında, beklenen çeşitlilik
mevcuttur.
Prehistorik çağlardan beri ticaret kenti olan Tarsus 7. yy.dan itibaren
İslâmî Arap dünyası ile Bizans İmparatorluğu’nun sınırında taraflar arasında
kalmıştır. Bizanslılar’ın tehdit altında boşalttığı kent yazılı kaynaklara göre
Abbasî Halifesi Harun-el Reşit zamanında yeniden iskân edilerek al-avasim,
yani İslâm dünyasının hudutlarını koruyucu şehirlerden biri oldu. 833’de
Pozantı da hastalanıp ölen Halife Al-Mamun’un burada gömülü olduğu
söylenir. 9 yy. boyunca kent halifeliğin kuzeyde kullandığı merkezlerden biri
olmuştur. Ayrıca Mısırlı İbn Tulun da bölgede nüfus sahibi olmaya çalışmıştır.
965’te İmparator Nikeforos Fokas Döneminde Tarsus tekrar Bizanslılar’ın
eline geçer ve Müslümanlar şehirden uzaklaştırılırlar.
2007 yılında açılan C7 16 ve 17 açmalarında rastlanan tabakalardaki yapı
kalıntılarının ve bağlantılı olarak ele geçirilen buluntuların yaklaşık 150
yıl süren ve 10. yy.ın ortalarında sona eren Tarsus’un Abbasî Dönemine
tarihlenebileceği anlaşılmaktadır. Ele geçirilen nadide ithal seramik, cam ve
necef eser fragmanlarından bu yapılarda ayrıcalıklı ve bu eşyaları getirtebilen
kişilerin iskân edildiği anlaşılmaktadır. Bu yıl bölümümüze katılan değerli Oya
Pancaroğlu’nun önderliğinde bölge tarihi açısından önemli gelişmelere sahne
olan, hem kültürel hem politik açıdan sınırda yer alan Gözlükule’de Erken
İslâmî Dönem katmanlarının bundan sonraki yıllarda etraflıca araştırılmaya
devam edilecektir.
8
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Son olarak İslâmî katmanlara karışmış olarak ele geçirilen, ayrıca C7
17’nin güneydoğusunda açılan 1m. x1m. lik test sondajında ele geçirilen bazı
buluntulara kronolojik sırasına göre kısaca değinelim.
Bir adet mühür baskılı amphora kulpu
(Resim: 10) Tarsus’un
Seleukoslar’ın ve Ptolemaioslar’ın Doğu Akdeniz´de geriletilip Roma´nın
yayılmaya başladığı dönemdeki Tarsus ile Rhodos arasındaki ticaret
ilişkilerine işaret ediyor. Depomuzdaki Goldman dönemi kazılarında ele
geçirilen mühür baskılı amphoraları inceleyen Erkan Alkaç’ın9 yorumlarını
aktarıyorum: Amphora mühüründe, Rhodos’lu yönetici Athanodotos’un ismi
bulunmaktadır. Yazıtın ilk satırında, tarafından anlamına gelen epi- edatı yer
almaktadır. Yöneticinin ismi iki satırda yazılmıştır. Mühürün son satırında
ise Rhodos ay adı Sminthios yazmaktadır. Athanodotos, Atina’daki Middle
Stoa’nın dolgusunda ele geçirilen mühürlü amphora kulpları arasında en geçe
tarihlenen Rhodos’lu yöneticidir. Yöneticinin ismi, üreticilerden Damokrates
I, Hippokrates, Agathokles III, Antimakhos (çelenk sembollü), Ariston,
Sarapion (yıldız sembollü) ve Philainios’un amphoralarında görülmektedir10.
Rotroff, Atina Agora’sında yapılan kazılarda ele geçirilen bu yöneticiye ait
bir amphora mühürünü ise M.Ö. ca. 183 yıllarına tarihlemiştir11. Yöneticinin
isminin geçtiği farklı ay ismine sahip örnekler, İskenderiye kazılarında ele
geçirilmiştir12.
Amphoranın içinde büyük olasılık ile şarap taşındığını ve Goldman
kazılarında da çok sayıda Rhodos’tan gelen mühürlü amphora fragmanlarının
ele geçirilmiş olduğunu da burada belirtebiliriz.
Kuş bezemeli bir kâse parçası (Resim: 11) hakkında Yaşar Ersoy’un13
aktardıklarını özetliyorum: Eskiden Rhodos üretimi olarak görülseler de,
artık bu kâseler kil analizlerinin ve yayılım yoğunluklarının sonuçlarına göre
9
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Amphora Mühürleri, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klâsik Arkeoloji Anabilim
Dalı, İzmir, 2000 (Hellenistic Stamped Amphora Handles Found in the Rescue Excavations
in Alexandria (Egypt), (Yayınlanmamış Doktora Tezi).s. 395-397, No. 6-7.
13 Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 06800 Bilkent, Ankara/
TÜRKİYE.
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Kuzey İonia üretimi, hatta büyük bir olasılıkla, Klazomenai atölyelerinin
ürünü kabul ediliyor. Klazomenai mezarlarından elde edilen benzer kâseler
Geç Protokorinth (ca. 650-630) ve Erken Korinth (ca. M.Ö. 625-590) vazoları
ile birlikte bulunuyorlar. Goldman kazılarından da bilinen örnekler gibi bu
kaplar Batı Anadolu ile ticarî ilişkilerin bulunduğuna ışık tutuyor.
C7 17 açmasının güneyinde dolgu tabakasında ele geçirilen bir kemik
scarabaeus tipi mührün (Resim: 12) alt yüzünde mısır hiyeroglifleri
bulunmaktadır. Yazının verdiği bilgiler dışında bu cins mühürler tasvir
edilen böceğin kanat, baş, göz ve bacaklarının nasıl stilize edildiğine göre
sınıflandırılıyor. Konunun uzmanları tarafından ilk değerlendirmeleri
yapılan bu mühür J. F. Quack14 ile S. Muenger15’in ifadelerine göre içinde
Tanrı Amon’un adı geçen ve Erken Demir Çağına tarihlenen güney Levant
veya Mısır üretimi olmalı. R. Ritner16 ise yazıyı farklı yorumluyor: Ritner’e
göre yazının okunuşu ‘Güneş Tanrısı Re adına adalet sağlayan (herkes)
sürsün’. Ayrıca bu okunuşa göre cümlenin basiliphoric yani bir firavunun taht
adını süsleyen cümle olmasını mümkün görüyor, zira bu cümlenin sadece
2 yıl tahtta kaldığı bilinen firavun Teos için kullanılan epithet olduğunu
düşünüyor. Bu durumda mühür 30. Hanedanlığa yani İ.Ö. 4.yy.ın ortasına
tarihlenebilir.
Az miktarda da olsa ele geçirilen Miken IIIC, Geç Tunç ve Orta Tunç
kaplarından parçalar ise 2. binyıl tabakalarının üzerinde olduğumuza işaret
etmektedir.
Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı temsilcimiz Sakarya
Müzesi görevlilerinden Sanat Tarihçisi Süleyman Acar’a, Tarsus Müzesi
Müdürlüğü’ne ve bu müzelerdeki değerli arkadaşlarımızın yaptıkları katkı
ve destekleri için, ayrıca Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediyesi, Tarsus
İtfaiye Müdürlüğü, Tarsus Amerikan Koleji, Tarsus Ticaret Odası, hava
fotoğraflarımızı çeken Bülent Tüzün ve desteğini esirgemeyen Zülfikar İ.
Tümer’e ayrıca muhasebemizi düzenleyen Salih Coşkun’a teşekkürlerimizi
ekip olarak sunarız.
14 Prof. Dr., Bölüm Başkanı, Ruprecht- Karls –Universitaet, Aegyptologisches Institut,
Marstallhof 4, 69117 Heidelberg/ALMANYA.
15 Dr., Universitaet Bern, Theologische Fakultaet, Unitobler, Laenggasstr. 51, 3000 Bern 9,
İSVİÇRE.
16 Prof. Dr., The Oriental İnstitute, Near Eastern Languages and Civilizations, 1155 East 58th
Street, Chicago, IL 60637, ABD.
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Harita 1: Tarsus-Gözlükule höyük etrafına yerleştirilmiş 1 kilometre karelik karelaj ağı

Harita 2: B-C-D/4-5-6-7-8 karelerine oturan Tarsus-Gözlükule höyüğü
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Çizim 1: H. Goldman, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus (Princeton, 1956) Plan 25, 26; B.U.KOERİ topoğrafik harita

Resim 1: Açmaların Goldman dönemi A açmasına göre yerini gösteren hava fotoğrafı (Foto:
Bülent Tüzün)
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Resim 2: Höyüğün doğu tepesine batıdan bakış (Foto: Bülent Tüzün)

Resim 3: C7 16 açmasında bulunan kuzey-güney istikametinde uzanan kısmen büyük bir çukur
tarafından yenmiş duvarlar ve bir drenaj sistemine ait künklerlerden kalanlar
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Resim 4: C7 16 açmasında
açığa
çıkarılan
künklerin doğu-batı
istikametinde iç içe
geçmiş durumu

Resim 5: C7 17 açmasında
açığa çıkarılan taban
döşemesi ve devşirme
kullanılmış
mezar
taşı fragmanı; Kilikya
bölgesinden
aynı
döneme tarihlenen bir
mezar taşı fragmanı,
bkz. G. Dragon ve D.
Feissel,
Inscriptions
de Cilicie (Paris 1987)
levha 19 no. 37

Resim 6: C7 17 açmasında
duvar kalıntıları ve
yıkıntı sonucu oluşan
moloz yığınları
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Resim 7: Opak sır üzerine kobalt boyalı çanak çömlek
parçaları. Abbasî Dönemi

Resim 8: Lüster boyalı çanak çömlek parçaları. Abbasî
Dönemi

Resim 9: Cam satranç piyonu.
Abbasî Dönemi

Resim 10: Üzeri mühür baskılı amphora kulpu. M.Ö. 2.
yy. ın ilk çeyreği
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Resim 11: Üzeri kuş bezemeli Batı Anadolu üretimi kase. Çap: 21.5 cm. M. Ö. 625-590

Resim 12: Mısır hiyeroglifleri ile bezeli kemik scarabaeus mühür
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ
2007 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMASI
Osman AYTEKİN*
Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına
istinaden, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 27 Ağustos 2007 tarih ve 148167 sayılı “Artvin
İli, Şavşat İlçesi, Şavşat Kalesi’nde 2007 yılında arkeolojik sondaj ve kazı
yapılması için” verilen onay doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Van Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü elemanı İsmail Hakkı
Bolkan’ın gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe 29.08.2007–24.09.2007
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ekibimiz, Şavşat Kaymakamlığı’nca sağlanan
Şavşat merkezindeki, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Selahattin Kaya
Pansiyonu’nda barınmıştır. Kazı; DÖSİMM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Başkanlığı ve Şavşat Kaymakamlığı’nın katkılarıyla
yürütülmüştür1.
Şavşat Kalesi, Artvin kent merkezine yaklaşık 67 km. uzaklıkta bulunmakta
olup Artvin-Ardahan bağlantılı karayolun üzerinde, ilçe girişinde yer alan
Söğütlü Mahallesi’nin sınırları içerisinde olmak üzere ilçe merkezine uzaklığı
3 km.dir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait kale; 207 ada, 61 No.lu parselde
kayıtlı olup çevresi ile birlikte 12744,93 m²’lik büyüklüğe sahiptir. Surlarla
çevrelenmiş bulunan asıl kazı alanı ise oval planlıdır ve 66.75 x 60.80 m.
ölçüsünde 4058,40 m² büyüklüğündedir. Kendi içerisinde 12 m’lik kod farkı
bulunan kale, batıdan doğuya doğru yükselen meyilli bir iç alana sahip olup
Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE.
1 Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Bakanlar Kurulu’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri
Başkanlığı’na, Artvin Valiliği’ne, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Şavşat
Kaymakamlığı’na, Bakanlık temsilcisi İsmail Hakkı Bolkan’a, Şavşat Kütüphane Müdürü Ali
Naci Yıldız’a, Mali Müşavir Sinan Öztürk’e, Ensar Çiftçi’ye, özverili ekip elemanlarımıza ve
özellikle Sanat Tarihçisi Erkan Koç, Tahsin Korkut, Hakan Vardi, Kadir Atıcı, Taha Çohaz,
Yeliz Demiröz, Y.Emre Aytekin, Orhan Sevim, Fatih Gültekin’e ve kazımızı ziyaret eden tüm
Şavşat’lı kültür dostu hemşerilerimize teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.
*
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ortalama rakımı 941’dir (Çizim:1). Çevresi daha dik ve kayalıktır. Etrafı;
karayolu, dere yatağı ve tarım arazisi ile çevrelenmiştir. Meskûn mahalden
uzak bulunmaktadır (Resim:1).
Yüzey araştırmalarına dayalı olarak tarihlendirilmeye çalışılan kalenin,
Ortaçağ Döneminde ve sonrasında kullanımda olduğu bilinmekle birlikte
ilk olarak kimler tarafından yaptırıldığı sorusu hâlen gizemliliğini korurken,
ne zaman terk edildiği konusunda da somut bilgilerimiz bulunmamaktadır2.
Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’ye göre, XVII. yüzyılın ortalarında faal
durumdadır ve Osmanlıya bağlı yöre beyleri tarafından Ocaklık merkezi
olarak işlev görmektedir3.
Kalenin, terk edildiğinden bu yana uzun yıllar geçmesine rağmen, hâlâ
büyük ölçüde ayakta oluşu bir şans olarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar
herhangi bir onarım geçirmeyen yapı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu’nun 20.03.1987 / 3058 kararıyla tescillenmiştir. Ancak,
hâlihazırda bir bekçisi bulunmamaktadır. Kalenin çeşitli bölümlerinde define
avcıları tarafından gerçekleştirilen kazılar dikkat çekmektedir. Özellikle
arkeolojik kazı sonrasında ortaya çıkacak olan mekânların tahrip edilmemesi
için yıl boyunca görevlendirilecek bir bekçiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
amaçla Artvin Valilik Makamına sunulan 24.12.2007 tarihli başvurumuzla,
bekçi talebinde bulunulmuştur.
Kaleye giriş, güneybatı tarafından bozulmuş durumdaki kapı ile
sağlanmaktadır. Bu kapıya ulaşımı sağlayan patikanın hangi yönden geldiği
tam olarak tespit edilememiştir. Ancak, bu güzergâhın belirlenerek, yeni bir
yol ağının oluşturulmasına acilen ihtiyaç bulunmaktadır
Kalenin günümüze ulaşan mimarî elemanlarının başında surlar ve kuleler
gelmektedir (Resim:2). 0.60–2.00 m. değişen kalınlığa sahip bulunan surlar;
düzgün sıralar hâlinde, kireç harcı ile tutturulan farklı büyüklüklerdeki
moloz taş (dere taşı) örgüye sahiptir. Kuzey taraftaki surların ekseriyeti
yıkılmıştır (Resim:3). Diğer cephelerdeki surlar yer yer 10.00 m.ye ulaşan
2 R. W. Edwards, “The Fortifications Of Artvin: A Second Preliminary Report On The Marchlands
Of Norteast Turkey”, DOP, Sy. 40, 1986, s. 162– 82; K. Köroğlu, “1995 Yılı Artvin-Ardahan
İlleri Yüzey Araştırması”, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.I Ankara 1997, s.369–395; O.
Aytekin, Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Mimari Eserler, Ankara 1999,
s.257–259.
3 Evliya Çelebi; Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Hazırlayanlar: Z.Kurşun – S. Ali Kahraman – Y.
Dağlı), C. II, İstanbul 1999, s. 165.
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yükseklikleri ile ayakta olmalarına karşın, orijinalde daha yüksek oldukları
anlaşılmaktadır. Giriş yönünde, çok az bir bölümü korunan ikinci bir surun
varlığı izlenmektedir. Surlardan kopup yere düşen taş yığınları, kale iç alanın
önemli bir kısmını kaplamış durumdadır.
Kalenin ilk bakışta göze çarpan yapılarından biri olan batı köşesindeki
kule, surdan dış tarafa burç şeklinde yansımış bulunmaktadır (Resim:4).
Dıştan biraz daha farklı olmak üzere içten 6.10 x 5.35 m. ölçüsünde yukarıya
doğru daralan silindirik plan içermektedir. Üst örtüsü yıkılmış hâliyle 16.00
m. yükseklikteki kulenin altta ve üstte olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır.
Taban kısmına yakın kuzeye açılan yan yana iki dar tutulmuş havalandırma
açıklıklarına sahiptir. Kazı öncesi içerisi, toprak ve taş dolguluydu (Resim: 5).
İç döşemeleri bozulmuş durumda olmakla birlikte, katları birbirinden ayıran
ahşap kalasların oturtulduğu yuvalar mevcuttur. Bu hâliyle 3 katlı olduğu
anlaşılmaktadır.
Kalede yukarıda tanımlanan silindirik kule dışında, sur dışına yansımış
durumda olan 3 kule daha bulunmaktadır (Resim: 6). Kapı girişinden
başlayarak doğuya doğru sıralanan bu kulelerden ilki düzgün olmayan
dikdörtgen plan içermektedir. Bu kulenin doğusuna kalan diğer kulenin
sadece doğu duvarı ayaktadır. Bunun devamında gelen kulenin ise dış
duvarları sağlamdır. Üst örtüsü tonoz şeklindedir. Biri bozulmuş durumda,
biri sağlam olan doğuya bakan mazgal pencereleri dikkat çekmektedir. Hemen
bu kuleye bitişik olan yapının işlevi şimdilik tam olarak belirlenememiştir.
Üst örtüsü yıkılmış olan bu yapının batıya açılan kapısı ve bodrum katına ait
kapının sol yanındaki mazgal penceresi ile korunaklı bir görünüme sahiptir.
6.70 x 3.75 m. ölçüsündeki dikdörtgen planlı yapı, 8.00 m. yüksekliğindedir.
İçi, toprak ve taş dolguludur. Bodrum katını ayıran döşeme kalasları hâlen
korunmaktadır.
Surlar üzerinde şekillenen yapı elemanlarından başka, iç kısımda kalan
az da olsa mimarî kalıntıların varlığı görülmektedir. Bu kalıntılar, kalenin
en yüksek kısmını oluşturan kuzeydoğu bölümünde odaklaşmaktadır.
Burada; doğu ve batı duvarları korunan diğer kısımları yıkılmış durumda
olan şapel, şapelin batı yönünde, bitişik durumda olan ve doğu duvarı hariç
diğer duvarları kısmen korunan bir yapı kalıntısı ile bu yapının içinde yer
alan sarnıç (Resim: 7) tanımlanabilir durumdadır. Bunların dışında, kalenin
iç alanında herhangi bir mimarî yapının olup olmadığı, gelecek yıllarda
gerçekleştireceğimiz sahadaki moloz taş yığınlarının temizlenmesinden ve
arkeolojik kazılardan sonra anlaşılabilecektir.
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2007 yılı kazı çalışmasına, kalenin iç kısmını tamamen kaplamış durumda
olan yabani ot ve dikenli çalılıkların temizlenmesiyle başlanabilmiştir. Bu bize
mekânda rahat hareket etmemizi ve alanı algılamamızı sağlamıştır.
Yüzey temizliğinden sonra, kale girişinin solunda yer alan dairesel
kulenin tabanında yer alan taş ve toprak dolgunun boşaltılmasına geçilmiştir
(Resim: 8). Bu kulenin 2.50 m.yi bulan dolgulu kısmın yarısından fazlası
boşaltılmıştır. Yüzeyden 0.80 m. derine inilince, batı yönündeki duvarda 1.95
m. uzunluğunda, 1.35 m. genişliğinde ve 0.75 m. derinliğinde yuvarlak kemerli
bir nişe rastlanmıştır. Bir insanın ayakta rahatlıkla durabileceği bu nişin hangi
amaçla yapıldığı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nişin 2.00 m. uzağında, 0.80
m. çapında ve 0.68 – 0.90 m. derinliğinde bir tandır bulunmuştur (Resim: 9).
Kısmen tahribata uğradığı anlaşılan tandırın 0.5 m. kalınlığındaki tuğladan
oluşturulduğu belirlenmiştir. Kule tam olarak temizlenemediğinden ve kapı
ile korumaya alınamadığından dolayı gelecek kazı sezonunda açmak üzere
tandırın içi tekrar toprak ile doldurularak koruma altına alınmıştır.
Kule kazısı sırasında 3 adet mancınık güllesi (Resim: 10) ile çok sayıda
sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur (Resim: 11–12). Mancınık
güllelerinden iki tanesi küçük bir tanesi ise büyüktür. Büyük güllenin çapı
0.34 m. ağırlığı ise 39 kg.dır. Kırmızı renkli tüf cinsli taş malzemeye sahiptir.
Küçük güllelerin çapları ise 0.22 m. ağırlıkları 11,5 kg.dır. Biri kırmızı diğeri
siyah renkli tüf cinsli taş malzemeye sahiptirler. Bunlardan siyah renkli
güllenin üzerinde yaklaşık 0.2 m. uzunluğunda ve 0.1 m. çapında bir çıkıntıya
sahiptir. Gülleler kazı envanter defterine kaydedilmiş ve kazı bitiminden
sonra, etütlük seramiklerle birlikte Rize Müzesi Müdürlüğü’ne götürülerek
25.09.2007 tarihinde teslim edilmiştir.
Etütlük malzeme olarak değerlendirilen 19 adet sırlı, 24 adet de sırsız
seramik parçaların Ortaçağ ve Osmanlı dönemlerine ait kapları içerdikleri
anlaşılmakla birlikte, üretim yerleri, formları ve dönemlerine ilişkin
incelemelerimiz sürmektedir (Resim:13).
Kalenin iç kısmının topografık ölçümleri yapılarak surların planı
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak; Artvin’de ilk kez bilimsel nitelikli arkeolojik kazıya başlanmış
olması, başta yöre halkı olmak üzere, çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini
çekmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu izinleri olumlu karşılanmıştır.
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Kazı izninin geç gelmiş olması ve ilk başlangıçta yaşanabilecek çeşitli
sorunlar olmuşsa da, bu sorunlar özverili ekibimizle aşılarak (Resim: 14),
verimli bir kazı sezonu geçirilmiştir.
Artvin’de bir müzenin olmayışı, teknik destek ve eserlerin tesliminde
gereksiz sorunlar yaşamamıza neden olmuştur. İl halkı, Artvin Müzesi’nin bir
an önce açılmasını istemektedir. Artvin - Orta Mahalle’de yer alan; Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca kamulaştırılıp restore edilen Fuat Ersöz Evi, Etnografya
Müzesi olarak değerlendirilebilir.
2008 yılında daha verimli ve uzun süreli olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi
planlamış bulunuyoruz.
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Çizim 1: Şavşat Kalesi rölöve planı

Resim 1: Şavşat Kalesi, genel

Resim 2: Şavşat Kalesi, surlar ve kuleleri, genel
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Resim 3: Şavşat Kalesi, kuzey
yönü
ve
yıkılmış
durumdaki surlar

Resim 4: Şavşat
Kalesi,
batı
köşesindeki silindirik
kule

Resim 5: Şavşat Kalesi, silindirik
kulenin kazı öncesi
zemini
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Resim 6: Şavşat Kalesi, diğer kule
yapıları, genel

Resim 7: Şavşat Kalesi, şapelin
üst yanında yer alan
ve ağaçlarla kaplanmış
durumda bulunan sarnıç

Resim 8: Şavşat Kalesi, silindirik
kuledeki kazı çalışması
anı
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Resim 9: Şavşat Kalesi, silindirik kulede
ortaya çıkarılan tandır

Resim 10: Şavşat Kalesi, silindirik
kulede bulunan mancınık
gülleleri

Resim 11: Şavşat Kalesi, silindirik
kulede bulunan seramik
örnekleri
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Resim 12: Şavşat Kalesi, silindirik
kulede bulunan seramik
örneklerinden detay

Resim 13: Şavşat
Kalesi,
silindirik
kulede bulunan seramik
örneği ve çizimi

Resim 14: Şavşat
Kalesi,
kazı ekibi
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SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ 2007 YILI KAZISI
A. Nejat BİLGEN*
Seyitömer Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü (SLİ) rezerv sahası içinde
yer alan Seyitömer Höyüğü, eski Seyitömer Kasabası’nın oturduğu alan içinde
yaklaşık 150x140 metre ölçülerinde 23,5 metre yüksekliğinde eski bir yerleşim
yeridir (Resim: 1–2). Seyitömer Höyüğü’nün altında bulunan 12 milyon ton
kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilebilmesi amacıyla, Dumlupınar
Üniversitesi (DPÜ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)
arasında 5 yıllık bir protokol imzalanarak 2006 yılında kazılara başlanmıştır1.
Seyitömer Höyüğü 2007 yılı kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18 Nisan 2007 tarih ve 66797
sayılı izinleriyle 1 Mayıs–1 Kasım 2007 tarihlerinde 6 ay sürdürülmüştür2.
* Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Merkez Kampus, Tavşanlı Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRKİYE.
1 Bilgen, A.N; (baskıda) “Seyitömer Höyüğü Kurtarma Kazısı Projesi,2006”, 28. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs–1 Haziran 2007 İzmit. Projeyi destekleyen,
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Dr. Selahaddin Anaç’a, Dumlupınar
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Güner Önce’ye, Seyitömer Linyit İşletmeleri Müessese
Müdürü Sayın Yüksel Koca’ya teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca üç boyutlu mimarî çizimler,
kazı ekip üyemiz Prof. Dr. Samuel M. Paley’in girişimi ile The Joukowsky Family Foundation
(ABD) finansmanıyla Learning Sites Inc. Başkanı Dr. Donald Sanders’e yaptırılmaktadır.
Kendilerine çok teşekkür ederiz.
2 2007 yılı kazısı; Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü başkanı ve Seyitömer projesi
başkanı Prof. Dr. A.Nejat Bilgen ile öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Elif Genç, öğretim
görevlileri Dr. Serpil Sandalcı, Zeynep Bilgen, Nazan Yüzbaşıoğlu, Tarık Güçlütürk, Arş. Gör.
Asuman Kuru, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Restoratör Birol
Akalın, Kütahya Meslek Yüksek Okulu’ndan Öğretim Görevlisi Mimar Bahadır Dikmen, Ege
Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Arkeolog Sema Çakalgöz
ve Mustafa Çakalgöz, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü yüksek
lisans öğrencisi İlhan Çavuş, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü yüksek lisans öğrencileri Birgül Yıldız, Mustafa Çekicioğlu, Semra Çırakoğlu, Sevcan
Silek, Arkeolog Fatih Şahan, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü lisans öğrencileri Hayrettin Sayar, Neşe Burçak, Çağan Köse, Ahmet Çiğdem, Osman
Vuruşkan, İsa Solmuşgül, Bayram Uygun ve Kenan Demir, Ege Üniversitesi, Bergama MYO,
Restorasyon Programı’ndan lisans öğrencileri Ebru Osman ve Zeynep Bal, Desinatör Beyza
Şenkuyumcu ile The University at Buffalo (SUNY), The State University of New York-ABD
Department of Classics, Ancient Near Eastern Archaeology’den Prof. Dr. Samuel M. Paley ve
öğrenciler Peter Jon Cobb, Sarah Carolyn Jones, Lawrence Michael Albano, Catherine Jean
Nicastro ve Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza” –İtalya, Dipartimento di Scienze
Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell’Antichita’’den doktora öğrencisi Maria
Gabriella Micale katılmıştır. Bakanlık temsilcisi ise Afyon Müzesi’nden Ahmet İlaslı’dır.
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Seyitömer Höyüğü’nde 1989–1995 yıllarında yapılan kazılarda, höyüğün
5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirlenmişti3. 2006 yılında yaptığımız
kazılar sonucunda da daha önceden belirlenen Tunç Çağı, Demir Çağı,
Helenistik ve Roma Dönemlerine ait kültür katlarının varlığı saptanmış ayrıca
bu kültür katların kendi içinde birçok farklı mimarî evrelere sahip olduğu da
belirlenmiştir4 (Çizim: 1).

2007 Yılı Kazı Çalışmaları
Seyitömer Höyüğü’nde yapılan çalışmalar sonucunda höyüğün
stratigrafisi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; her biri kendi içinde farklı
mimarî evrelere sahip başlıca VI tabaka belirlenmiştir. Tabakalar aşağıdaki
gibi sıralanmaktadır:

I. TABAKA
Höyüğün merkezinde J (H/12), O (I-J/11) ve P (I-J/12) sektörlerinde, Roma
Dönemine tarihlenen ve Zeus Tapınağı ile ilişkili olduğu düşünülen su kanalı
ve duvar kalıntıları bulunmaktadır. Burada yapılan çalışmalar sırasında,
daha önceki kazılarda yüzlercesi ele geçirilen ve geçen sene yaptığımız
temizlik çalışması sırasında da çok sayıda bulunan pişmiş topraktan boğa
figürün parçaları tespit edilmiştir. Özellikle I-J/12 plan karelerinde IV.
Tabaka seviyesine kadar inilmiştir. Bu kadar derinden Roma Dönemine ait
figürün parçalarının ele geçiriliyor olması, var olduğu düşünülen Zeus kutsal
yapısının temelinin çok daha derin kazıldığını ve böylece alttaki tabakaları
tahrip ettiğini göstermektedir.

3 Aydın, N.; 1991, “Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989” I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri
, 19-10 Mayıs 1990 Ankara, s.191–204. Topbaş,A.; 1992, “Kütahya Seyitömer Höyüğü 1990
Yılı Kurtarma Kazısı” II. Müze Kurtarma Kazıları Semineri , 29-30 Nisan 1991, Ankara, s.11-34.;
1993; “Seyitömer Höyüğü 1991 Yılı Kurtarma Kazısı” III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri ,
27-30 Nisan 1992, Efes, s.1-30.; 1994; “Seyitömer Höyüğü 1992 Yılı Kurtarma Kazısı” IV. Müze
Kurtarma Kazıları Semineri , 26-29 Nisan 1993, Marmaris, s.297-310; İlaslı,A.; 1996, “Seyitömer
Höyüğü 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” VI. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 24–26 Nisan 1995,
Didim, s.1–20.
4 Bilgen, A.N; (baskıda) “Seyitömer Höyüğü Kurtarma Kazısı Projesi,2006”, 28. Uluslararası
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs–1 Haziran 2007 İzmit.
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II. TABAKA
II. Tabaka, höyük üzerinde en iyi korunan yerleşimdir ve kuleli güçlü sur
duvarları ile çevrelenmiştir. Hellenistik Döneme tarihlenen II. Tabaka kendi
içinde II. B-erken evre ve II. A-geç evre olmak üzere iki ayrı mimarî evreye
sahiptir (Çizim: 2).
II. B-erken evre: N (I-J/8–9), O (I-J/10–11) ve V (K-L/10–11) sektörlerinde
yapılan çalışmalarda erken evreye ait yapılar açığa çıkarılmıştır. Çevresi
güçlü koruma duvarları ile çevrelenmiş yerleşiminde dikdörtgen planlı, çok
odalı avlulu evler bulunmaktadır. Bunlardan en iyi korunan ev höyüğün
merkezindeki 1 No.lu evdir. 1 No.lu ev, 20 metre uzunluğunda ve 12–16 metre
genişliğinde olup üç odaya ve büyük bir avluya sahiptir (Resim: 3; Çizim:
3–4). Yaklaşık 80 cm. kalınlıkta ve 1.50 metre yüksekliğe kadar korunan
duvarlarında marl ve kireç taşı gibi çevreden kolaylıkla temin edilebilecek
taşlar kullanılmıştır. 1 No.lu evin ortasında büyük bir avlu, bu avlunun kuzey
doğusunda 1 No.lu oda, güneyinde ise 2 ve 3 No.lu odalar bulunmaktadır. 1
No.lu oda 4 x 4 metre ölçülerinde olup tabanındaki küp çukurları nedeniyle
depo odası olarak kullanılmış olmalıdır (Resim: 3; Çizim: 4 ). 2 No.lu oda
4.70 x 6 metre ölçülerindedir. Bu odanın kapısı korunmamıştır. Güney duvarı
hariç diğer bütün duvarları 1 metrenin üzerindedir. Bu nedenle odaya girişin
güneyden olduğu düşünülmektedir. 3 No.lu oda yaklaşık 5 x 6,5 metre
ölçülerinde olup tabanı yassı taş levhalarla kaplıdır. Taş levhalar odanın
sadece batı kenarı boyunca korunmuştur. Bu odanın iki kapısı bulunmaktadır.
Bunlardan biri 1.50 metre genişlikte olup kuzey yönündeki büyük avluya
açılmaktadır. Bu kapı daha sonraki II. A evresinde örülerek iptal edilmiştir.
Diğer kapı ise 1 metre genişliktedir ve güneye açılmaktadır. Yapının güney
kesiminde hemen kapının karşısında küçük bir ocak korunmuştur. Ocak
dışında duvarları çok iyi korunmadığı için buradaki oda/odaların planı ve
işlevi tam olarak belirlenememiştir (Çizim: 4). Avlu, 19,5 x 22.70 ve 20 metre
ölçülerindedir. Avlunun batı kenarı yassı taş levhalarla kaplıdır. Avlunun
doğu kenarındaki alanda kuzey-güney uzantılı bölmede çok sayıdaki ahşap
dikme yerleri ve bunların içinde ahşap kalıntıları tespit edilmiştir. Avlunun
en azından bu bölgesinin üstünün kapalı olduğu söylenebilir. 1 No.lu evin
dışarıya çıkışını sağlayan kapısı ise güneybatı köşesinde olmalıdır ancak, kapı
aralığı çok iyi korunmamıştır (Çizim: 4). 1 No.lu evden dışarı çıkıldığında
biri 3 No.lu odaya dik, diğeri ona paralel uzanan iki duvar ve hemen bu iki
duvarın köşesinde yassı taş levhalar açılmıştır.
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Höyüğün merkezinde bulunan 1 No.lu ev, mevcut ölçülerinden çok daha
büyük olmalıdır. Bu nedenle bu kadar büyük ölçülerdeki evin bir bey veya
yöneticiye ait olduğu düşünülebilir. 1 No.lu yapı, II. A geç evresinde de ana
planı değiştirilmeden bazı ilâvelerle tekrar kullanılmıştır.
2 ve 3 No.lu evler, höyüğün kuzeyinde olup koruma duvarına paralel doğu
batı doğrultuda uzanmaktadır. Her iki evin kuzey duvarları ortaktır (Çizim:
3). 2 No.lu ev, yaklaşık 17.60 x 5 metre ölçülerinde dikdörtgen planlıdır ve
tek odası vardır. Duvar kalınlığı ortalama 1.30 metredir ve 1 ve 3 No.lu evlere
göre duvarları çok daha kalın inşa edilmiştir (3 No.lu evin kuzey duvarı hariç,
bütün duvarlar yaklaşık 80 cm. kalınlıktadır). 2 No.lu evin kapısı batıya,
koruma duvarının hemen önündeki küçük alana açılmaktadır.
3 No.lu ev, 20 x 5.50 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı olup 2 odası
vardır. Odalar birbirine geçişlidir. 1 No.lu oda 5.50 x 5.50 metre ölçülerindedir.
Odanın tabanı yassı taş levhalarla döşenmiş, bu döşeme sadece odanın güney
kenarında korunmuştur (Çizim: 3). Bütün yapılarda olduğu gibi duvarlarında
çevreden kolaylıkla temin edilen marl ve kireç taşı kullanılmıştır. Duvarlar,
1 metre yüksekliğe kadar korunmuş ve duvarın odaya bakan yüzlerinin
kille sıvanmış olduğu görülmüştür. Odanın kuzeybatı köşesinde ise ocak
kalıntısı belirlenmiştir. Bu odadan doğu yönde 2 No.lu odaya geçilir. 2 No.lu
oda, yaklaşık 3.30 x 5.50 metre ölçülerindedir ve kapı aralığı doğuda 1 No.lu
odanın kapı aralığı ile aynı doğrultudadır. Buna göre, 2 ve 3 No.lu evlerin
kapılarının birbirinin aksi yönlerde olduğu görülmektedir. Her iki ev arasında
da kapı geçidi bulunmayan ve evleri birbirinden ayıran küçük bir boşluk/oda
bulunmaktadır (Çizim: 3 ).
Höyüğün diğer kesimlerinde bu evreye ait duvar parçaları açığa çıkarılmış
ancak bu yapılar olasılıkla II. A evresi tarafından tahrip edilmiştir. II. B
evresinde yapı grupları arasındaki boş alanlarda çok sayıda çukur tespit
edilmiştir. Bu çukurların büyük bir çoğunluğu çöp çukurudur. Az sayıda
içinde yanmış buğday kalıntılarının bulunduğu silolar da belirlenmiştir.
II. A-geç evre: II. Tabakanın geç evresi erken evreye göre daha iyi
korunmuştur. Erken evrenin yapıları bazı ilâvelerle bu evrede tekrar
kullanılmıştır. Bunlardan II. B evresinde 1 No.lu ev olarak tanımlanan yapı
bu evrede de kullanılmış ve II. A evresinde 1 No.lu ev olarak adlandırılmıştır.
II. B evresinin 1 No.lu evinin güneyindeki 2 ve 3 No.lu odalar, II. A evresinde
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avluya açılan kapı kapatılarak yapılar birbirinden ayrılmıştır. Böylece ana
yapı bölünerek küçültülmüş ve birbirinden bağımsız üç ayrı yapı hâline
dönüştürülmüştür (Çizim: 5–6 ). Ayrıca, 1 No.lu evin avlusu bölünerek üç
ayrı oda hâline getirilmiş, bu alanın hemen batısına da dikdörtgen planlı
başka bir avlu ilave edilmiştir. Böylece, 1 No.lu ev, 4 odalı ve avlulu bir
yapıya dönüştürülmüştür (Çizim: 5–6; Resim: 4). 1 No.lu evin, 1 No.lu odası
erken dönemdeki gibi depo odası olarak kullanıma devam etmiştir. 2 No.lu
oda, erken evredeki avlunun ortasındadır ve duvarları yassı taşlarla ballık
sırtı şeklinde örülmüştür. Ölçüleri, 7.80 x 4–4.50 metredir. Odanın tabanı
sıkıştırılmış topraktandır. Odaya giriş güneyden sağlanmıştır. 3 No.lu
oda, 2 No.lu odanın hemen kuzeyinde ince uzun yapıda 19.50 x 1.20 metre
ölçülerindedir. 4 No.lu oda, yapının güneydoğu köşesinde olup doğu duvarı
boyunca bir platform bulunmaktadır. Bu platformda erken evrede olduğu
gibi ahşap dikme yerleri belirlenmiştir. 1 No.lu evin avlusu, yapının batısında
olup 21 metre uzunluğunda, 5 x 3,7 metre genişliğindedir. Avlunun batı
duvarında kapı geçidi korunmuştur. Özellikle avlunun bu duvarında iki adet
ahşap dikme yeri de bulunmaktadır. Avlunun batı duvarı arkasında ise yassı
taş levhalarla döşeli bir alan ve birbirini tamamlamayan bazı duvar parçaları
vardır.
2 ve 3 No.lu evler, erken evrenin 1 No.lu evinin 2 ve 3 No.lu odaları iken
avluya geçişi sağlayan kapı aralığı örülerek iptal edilmiş ve bu odalar ayrı
yapılar olarak kullanılmıştır. 2 No.lu ev de kendi içinde iki bölmeye ayrılmıştır.
Orta alanda yassı taş döşeme bulunmaktadır. Her iki evin de kapı geçidi
güneydedir. Bu alandaki yapıların çok iyi korunmamış olması nedeniyle
her iki yapının ayrı birer ev mi yoksa bir eve ait iki odası mı olduğunu belli
değildir. Yapıların güneyinde ve her iki girişin ortasında büyük bir seramik
fırını açılmıştır (Çizim: 5).
4 No.lu ev, 3 No.lu evin güney batısında 1 No.lu evin avlusunun da
güneyindedir. 2 odası belirlenmiş ancak duvarları çok iyi korunmadığı için
planı açık değildir. Odalardan birinde yassı taş döşeme ile diğer odasında bir
ocak kalıntısı açılmıştır (Çizim: 5).
5 No.lu ev, erken evrenin 2 No.lu evin duvarlarını aynen kullanmış. Ancak
güney bölmesine bazı duvarlar ilave edilip yapı büyütülmüştür. 5 No.lu evin
3 odası vardır. 1 No.lu oda, erken evrenin 2 No.lu evi ile aynıdır. Batıdaki
kapı geçidinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2 No.lu oda, dikdörtgen
planlıdır ve doğu duvarına bitişik köşeli bir ocak korunmuştur. 3 No.lu oda
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ise 1 No.lu evin kuzeyine bitişiktir. 7.50 metre uzunluğunda 1.30 metre
genişliğinde ince uzun bir oda görünümündedir (Çizim: 5).
6 No.lu ev, erken evrenin 3 No.lu evin planını aynen kullanmıştır.
Erken evrede iki odalı iken bu evrede ortadaki duvarlar kaldırılarak 20 x
5.50 metre ölçülerinde tek oda hâline getirilmiştir. Evin kapı aralığı ise net
olarak belirlenememiş ancak, evin güneydoğu duvarında yaklaşık 3 metre
genişliğinde 3 basamaklı bir merdiven tespit edilmiştir. Bu merdiven, 1 No.lu
evin doğusundaki açık alana ulaşmaktadır.

II. Tabaka küçük buluntuları: 1990’lı yıllarda yapılan kazılarda II. Tabaka’nın
birçok yapısının tabanına ulaşılmıştır. 2007 yılı çalışmalarında daha önceki
kazılarda açılmayan erken evreye ait 1 No.lu evinin avlusu ile 2 ve 3 No.lu
evlerin taban seviyesine ulaşılmıştır. Ele geçirilen buluntulara göre; çok
sayıda yerel üretim gri kap parçalar ile az sayıda kırmızı ithal kaplar, bir adet
pişmiş toprak bezeme kalıbı (Resim: 5a-b), çok sayıda çatı kiremit parçaları,
bir adet kapaklı tam küp (Resim: 6), bronz sikkeler (Resim :7), altından bir
adet kolye sallantısı ve bir adet boncuk, tunçtan delici ve iğneler, demirden
çok sayıda korozyona uğramış obje ve cüruflar, kemikten delici ve çeşitli
objeler, pişmiş topraktan ağırlık ve ağırşaklar, pişmemiş ağırlıklar, marldan
çok sayıda objeler ele geçirilmiştir.

III. TABAKA
N (I-J/8–9), O (I-J/10–11), U (K-L/8–9), P (J-I/12–13) ve V (K-L/10–11)
sektörlerinde yürütülen çalışmalarda hemen II. Tabaka’nın altında III. Tabaka
yapıları açılmıştır. Güçlü kulelerle destekli koruma duvarı ile çevrelenen
yerleşimde dikdörtgen ve yamuk planlı ahşap dikmeli yapılarla silolar açığa
çıkarılmıştır. Özellikle höyüğün batı kenarındaki koruma duvarı boyunca bu
tabaka yapıları daha iyi korunmuştur. Koruma duvarı ilk kez III. Tabaka’da
inşa edilmiş, II. ve I. tabakalarca tekrar kullanılmıştır. III. Tabaka; III. A-geç
evre, III. B orta ve III. C erken evre olmak üzere üç farklı mimarî evreye
sahiptir.
N (I-J/8–9), U (K-L/8–9), BB (M-N/6–7), CC (M-N/8–9) ve JJ (O-P/10–
11) sektörlerinde yapılan çalışmalarda III. C erken evreye ait bazı yapılar
açılmıştır. Koruma duvarı ilk kez erken evrede inşa edilmiş ve duvarda
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büyük boyutlu blok taşlar kullanılmıştır. Özellikle höyüğün batı ve kuzey
yamaçlarında höyüğün eğimine göre basamaklı olarak yapılmıştır (Resim:
8). Duvarlar 2–3 metre kalınlıktadır ve birbirinden bağımsız olarak inşa
edilmiştir. Bu duvarlar birbirine geçmeli veya kenetli değildir. Her bir duvar
diğerine yaslandırılmıştır. Arada kalan bölümler ise oda ya da depo olarak
kullanılmıştır. Birbirine yaslandırılmış duvarlar ile yamaçta basamaklı olarak
inşa edilen duvarlar uzun süre dayanıklılığını koruyabilmiştir.
Koruma duvarının 4 kulesi açılmıştır. En iyi durumdaki güney kulesi, 7.50
x 9.50 metre ölçülerindedir. Dış duvarları 1.30 cm. kalınlıkta olup iri blok taşlar
kullanılmıştır. Kulenin iç dolgusu ise küçük taş ve toprakla doldurularak
sıkıştırılmıştır. Aynı özellik bütün kulelerde görülmektedir.
2006 yılında, J-K/ 9 plan karelerinde yapılan çalışmalarda 11.55 metre
uzunluğunda büyük 2 No.lu oda açılmıştır (Resim: 8 ). Oda koruma duvarına
yaslanmaktadır. Kuzey-güney yönde uzanan odanın kuzey duvarı 8 metre,
güney duvarı ise 4 metre uzunluğunda korunmuştur. Bu duvarlar yaklaşık
1.55 metre kalınlıkta ve 1.22 metre yüksekliktedir. Tabanı sarı kille sıvalıdır.
2006 yılında, taban üzerinde 5 adet küp ve çok sayıda çatı kiremit parçaları
bulundu. Küpler ve çatı kiremitleri III. C erken evresine aittir.
2007 yılında aynı alanda yaptığımız çalışmalarda N (I-J/8–9), U (K-L/8–9)
sektörlerinde III. Tabaka’nın III. B orta evresine ait kalıntılar açılmıştır. Koruma
duvarına bitişik 2 No.lu büyük depo odasının güneyinde 3 No.lu oda vardır.
Bu oda, 4.90 x, 3.50 metre ölçülerinde höyüğün şekline göre yamuk planlıdır
(Resim: 8). Depo odasına göre çok iyi korunmamıştır. Odanın güney-doğu
duvarı 50 cm., kuzey duvarı 1.55 metre kalınlıktadır. Ancak doğu duvarının
sadece küçük bir bölümü korunabilmiştir.
Koruma duvarının höyüğün şekline göre güney doğuya dönüş yaptığı
L/9–10 plan karelerinde, 7 x 6.50 metre uzunluğunda, 5.10 x 3.15 metre
genişliğinde 4 No.lu oda açılmıştır (Resim: 8). Odanın kuzey-batı duvarı 3
No.lu oda ile ortaktır. Doğu ve güney duvarları ise 1.10 cm. kalınlıktadır.
Oda tabanı sarı kille sıvalıdır ve hemen orta kısmında ocak bulunmaktadır.
II. Tabaka çukurları tarafından yer yer tahribata uğramıştır. Odanın doğu
duvarı, güneye doğru devam etmekte fakat bu alan daha önceki dönemde
kazılmıştır.
Koruma duvarı boyunca uzanan odalardan ilk ikisi (1 ve 2 No.lu odalar)
içinden çıkan küplere göre depo odası olarak kullanılmış olmalıdır. Diğer iki
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odadan birinin içinde herhangi bir buluntu olmadığı için işlevi belli değildir.
Ancak 4 No.lu odanın ortasında ocak bulunması buranın da yaşam yeri olarak
kullanılmış olduğunu göstermektedir. 2 ve 3 No.lu odalar daha sonraki III. B
orta evresinde iptal edilmiştir. Koruma duvarına paralel olarak uzanan 15
metre uzunluğunda tek yüzlü duvar bu iki odanın sonradan iptal edildiğini
göstermektedir. Bu duvar ocaklı oda duvarı ile birleşerek 12 metre daha devam
etmiştir. Böylece duvar 27 metre uzunlukta açılmıştır. 90 cm. yükseklikte
korunan bu duvarın hemen doğu kenarı boyunca taş döşeme bulunmaktadır.
Taş döşeme, duvara paralel olarak yerleştirilmiş 27 metre uzunluğunda
1.50–2 metre genişliğindedir (Resim: 8). Duvarın hemen karşısında ona
paralel ikinci bir duvar daha vardır. 16.30 metre uzunluğundaki tek yüzlü
duvarın da hemen önünde ona paralel uzanan 1.50–2 metre genişliğinde
taş döşeme bulunmaktadır. Ancak buradaki döşeme yaklaşık 7 metre
kadar korunabilmiştir. Bu döşeme güneyde L/11 plan karesinde küçük bir
alanda devam etmektedir. Her iki paralel duvar birlikte büyük bir meydanı
oluşturmaktadır (Resim: 8). Buna göre; meydan 9.62 x 9.72 metre genişliğinde
ve korunan bölümü ile 27 metre uzunluğundadır. Her iki duvar kenarında
taş döşeme uzanmaktadır. Arada kalan bölüm ise sıkıştırılmış topraktır.
Meydanın kuzey ve doğusundaki duvarlarda ahşap dikme yerleri vardır.
Meydanın kuzey duvarı, koruma duvarının 8 metre olan bölümüne 7.50
metre daha ilâve edilerek uzatılmış ancak, bu uzatma sırasında duvar kuzeye
doğru hafif meyille yapılmıştır. Bu duvar üzerinde, ikisi köşede ikisi de ortada
olmak üzere dört ahşap dikme yeri vardır. Doğu duvarında da dokuz adet
ahşap dikme yeri korunmuştur. Ortadaki sıkıştırılmış toprak tabanda ise çok
düzenli olmayan ahşap dikme yerleri bulunmaktadır. Böylece, bu meydanın
en azından bir bölümünün üstünün kapalı olduğu düşünülmektedir. Batıdaki
taş taban üzerinden işlenmiş ya da işlenmeye hazır geyik boynuzları, çakmak
taşından bıçak ele geçirilmiştir.
L/10–11 plan karelerinde III. Tabaka’nın III. A geç evresine ait yamuk
planlı küçük bir oda açılmıştır. Kapı geçidi tespit edilen odanın tabanı taş
döşelidir. Kapının hemen yanında ocak bulunmaktadır. Oda, alttaki III. B
evresinin taş döşemesini tahrip etmiştir. Geç evreye ait kalıntılar sadece bu
alanda belirlenebilmiştir.
P (I-J/12–13) sektörünün, I/12, I/13 plan kareleri ile J (G-H/12–13)
sektöründe H/12 plan karede III. Tabaka’ya ait 3 odalı yapı açığa çıkarılmıştır.
Bunun III. Tabaka’nın hangi evresine ait olduğu konusunda henüz yeterli
bir bilgi yoktur. Üç odadan en büyük olanı 1 No.lu oda, 7 x 5–4.50 metre
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ölçülerinde dikdörtgen planlı olup kuzey batı köşesinde kapı geçidi
belirlenmiştir (Resim: 9). Odanın kuzey, batı ve güney duvarları tek yüzlü,
batıdaki duvar bu yöndeki 3 No.lu oda nedeniyle ikiyüzlü olarak yapılmıştır.
Odanın her duvarında ahşap dikme yerleri korunmuştur. Doğu duvarında
bir, kuzey duvarında bir, güney duvarında sekiz, batı duvarında ise dört
adet ahşap dikme yeri vardır (Resim: 9). Odanın kuzey duvarı kenarında bir
adet çukur ve batı duvarının hemen ortasında duvara bitişik bir adet fırın
açılmıştır. Fırın dikdörtgen şeklinde olup iki kenarının ortasında ahşap dikme
yerleri korunmuştur. Olasılıkla bu ahşap dikme yerleri fırının üst örgüsü ile
ilişkili olmalıdır. Güney duvarı kenarında ise kille sıvalı bir alan belirlenmiştir.
Odadan kuzeybatı köşesindeki kapı ile 2 No.lu odaya geçilir. Bu oda yuvarlak
planlıdır ve duvarında iki adet ahşap dikme yeri korunmuştur. Ancak odanın
batı kısmı korunmamıştır. Tabanı toprak sıvalıdır. 3 No.lu oda büyük odanın
hemen batısındadır. Doğu duvarı 1 No.lu oda ile ortaktır. 3.50 x 4–3.50 metre
ölçülerinde ortak duvar hariç bütün duvarları tek yüzlüdür. Odanın güney
duvarı içine gömülü bir adet fırın ve hemen yanında da içi kil sıvalı işlik
ortaya çıkarılmıştır. Yapının her iki fırını da tabana gömülüdür. Dikdörtgen
planlı ve kenarlarında dikme yerleri korunmuştur.
III. Tabaka’ya ait, J/13 plan karesinde sıkıştırılmış taban üzerinde büyük
bir kil topağı bulunmuştur. Bu kil topağı temizlendiğinde, içinde 13 adet
pişmemiş ağırlık ele geçirilmiştir. Tabanın güneyinde ise taban üstünde bir
adet bronz kepçe, pişmiş topraktan bir kandil, bir şişe, iki adet kötü durumda
tunç sikke ve bir adet kesilmiş geyik boynuzu toplu olarak ele geçirilmiştir.
III. Tabaka buluntuları: II. Tabaka geleneğinde çok sayıda gri renkli kap
parçaları, az sayıda kırmızı renkli kaplar, pişmiş ve pişmemiş ağırlıklar,
ağırşaklar, iki adet sikke, bir adet bronz kepçe, kandil, şişe, çok sayıda işlenmiş
ve işlenmeye hazır geyik boynuzları, bir adet ip delikli damga mühür ve
mühür baskısı, demir objeler, marl objeler ve kemikten delici ve iğneler ele
geçirilmiştir.
IV. TABAKA
I (G-H/10–11), J (G-H/12–13), P (I-J/12–13), R (I-J/14–15), DD (M-N/10–11)
ve EE (M-N/12–13) sektörlerinde yapılan çalışmalarda IV. Tabaka yapılarına
ulaşılmıştır. IV. Tabaka kendi içinde üç farklı mimari evreye sahiptir. Bunlar:
A-geç evre, B-orta evre, C-erken evredir.
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A-geç evre: Teras duvarları ile çevrelenen yerleşimde I (G-H/10–11) ve J
(G-H/12–13) sektörlerindeki çok odalı ahşap dikmeli yapı ile R (I-J/14–15)
sektöründeki yapı bu evreye aittir. Ahşap dikmeli yapı, yaklaşık 20 x 12
metre ölçülerinde olup 6 odaya sahiptir. Yapının 1 No.lu odasının tamamı,
2 ve 3 No.lu odaların ise bir kısmı daha önceki kazılarda açılmıştır. 2006 ve
2007 yılında yapılan çalışmalarda diğer odalar gün ışığına çıkarılmıştır. Yapı
kendi içinde birkaç mimarî evreye sahiptir. Yapının dış duvarları 2 ile 1.20
metre, iç duvarlar ise 60–70 cm. kalınlıkta olup 1.80 metre yüksekliğe kadar
korunmuştur. Duvarlarında bütün evrelerde olduğu gibi marl ve kireç taşı
kullanılmıştır. Bütün duvarlar birbirine yaslandırılmış, kenetlenmemiştir.
1 No.lu odanın iç ölçüleri 7.70 x 6 metredir. Taş döşeme odanın güney
duvarı kenarında korunmuştur. Duvarlarında ahşap dikme yerleri vardır ve
dikme boşluklarında çürümüş ahşap kalıntıları tespit edilmiştir. Bazı dikme
boşluklarının ahşap yerine taşla doldurularak onarıldığı/desteklendiği
görülmüştür. 2 No.lu oda, 1 No.lu odanın doğusunda ve 5.50 x 4.60 metre
ölçülerindedir. Kuzey ve batı duvarının birleştiği yerde az sayıda taş döşeme
tespit edilmiştir. 3 No.lu oda, 2 No.lu odanın hemen kuzeyinde 5 x 1 metre
ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Duvarları 1.50 metreyi geçmekte olup
kapı aralığı yoktur. Kapı aralığının olmaması bu odaya üstten girildiğini
göstermektedir. 4 No.lu oda, 3 No.lu oda gibi 5.50 x 1.20 metre ölçülerinde ince
uzun yapıdadır. Olasılıkla, 2 ve 3 No.lu odalar sonradan inşa edilerek 4 No.lu
oda daraltılmış olmalıdır. Çünkü 2 ve 4 No.lu odaların güney duvarları paralel
olmayıp birbirine çakışmaktadır. 5 No.lu oda, 4 No.lu odanın doğusundadır.
Odanın tabanı sıkıştırılmış topraktan, duvarları üstteki III. Tabaka koruma
duvarı kulesi nedeniyle çok iyi korunamamıştır. 5 No.lu odanın güney
duvarının doğuya doğru devam ettiği görülmekte ancak bu alanda büyük
tahribat olması nedeniyle yapının doğu uzantısı belirlenememiştir. Odanın
yaklaşık 5.50 – 2.25 metrelik bölümü korunmuştur. 6 No.lu oda, 1 No.lu
odanın hemen güneyinde ve küçük bir kapı aralığı ile bu odaya geçilmektedir.
3.52 x 2 metre ölçülerindeki 6 No.lu oda dikdörtgen planlıdır. Duvarları 1.56
metre yüksekliktedir. Odanın kuzey duvarı 1 No.lu oda ile ortak, güney,
doğu ve batı duvarları ise tek yüzlüdür. Oda, tek yüzlü duvarları nedeniyle
toprak içine gömülü ya da en azından bir kısmı gömülü olmalıdır. Tek yüzlü
duvarlarından güneydeki duvarında ikisi köşelerde biri ortada olmak üzere
üç ahşap dikme yeri, diğer iki yan duvarının da köşelerinde ahşap dikme
yerleri vardır. Odanın kuzey doğu köşesinde 70 cm. genişliğinde kapı geçidi
korunmuştur.
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IV. Tabaka teras yapıları höyüğün yamacına inşa edilmiştir. Höyüğün
yamacı birbirine paralel iki duvar dizisi ile çevrelenmektedir. Her iki teras
duvarı arası taş ve toprak ile doldurularak yükseltilmiş ve bu alana teras
yapıları inşa edilmiştir. Teras yapıları, taş döşemeli olup duvarları ve taş
taban üzeri sarı kil ile sıvalıdır. Her teras odasında ocak ve fırın kalıntıları
açığa çıkarılmıştır.
1993 yılı kazılarında 21 metre uzunluğunda merdivenli giriş açığa
çıkarılmıştır. IV. Tabaka’nın geç evresindeki teras duvarları tarafından
kesilen merdivenli girişin kullanımı iptal edilmiştir. Buna göre merdiven,
IV. Tabaka’nın daha önceki evresinde ilk kez inşa edilip geç evresinde ise
kullanılmadan ya da kullanıldıktan sonra iptal edilmiştir. Daha sonraki
III. Tabakada da ise merdivenin üst kısmının içi doldurularak kule gibi
kullanılmıştır.
B-Orta evre: 2006 ve 2007 yılı çalışmalarında B-orta evreye ait mimarî kalıntı
henüz belirlenememiştir.
C-Erken evre: DD (M-N/10–11) sektöründe N/11 plan karesinde erken
evreye ait kalıntılar tespit edilmiştir. Şiddetli yangın geçirmiş olan bu evre,
teras duvarının hemen altında yamaçtaki dar alanda belirlenebilmiştir.
Sıkıştırılmış toprak taban üzerinde yanmış ağaç ve kerpiç kalıntılarının
hemen altında çok sayıda tam kap in situ ele geçirilmiştir. Taban üzerinde
ayrıca kesici ve ezgi taşı da bulunmuştur.
V. TABAKA
D (E-F/12–13), DD (M-N/10–11) ve EE (M-N/12–13) sektörlerinde yapılan
yamaç çalışmalarında V. Tabaka yapılarına ulaşılmıştır. DD (M-N/10–11) ve
EE (M-N/12–13) sektörlerindeki duvarın 14.50 metrelik bölümü açılmıştır.
Yaklaşık 2.20 metre yüksekliğe kadar korunan teras duvarı doğu-batı
doğrultusunda höyüğün şekline göre uzanmakta ve batı ucunda köşe yaparak
duvar kuzeye doğru yönelmektedir. Köşe yapan duvarın karşısında da bir
odanın 2.85 x 1.50 metrelik bir bölümü açılmıştır. Bu duvarın iç yüzü sarı kille
sıvalıdır. Duvarda genelde küçük yassı taşlar kullanılmış ve taşlar birbirine
çamur harçla tutturulmuştur. Duvarların arasında çakıl taşı döşeli ocak tabanı
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açığa çıkarılmıştır. V. Tabaka duvarları IV. Tabaka teras duvarlarının altında
bulunduğu için nasıl bir plana sahip olduğu henüz belirlenememiştir.
D (E-F/12–13) sektöründe IV. Tabaka’nın hemen altında yamaçta yapılan
çalışmalarda birbirine paralel uzanan duvar dizileri ile karşılaşılmıştır.
Duvarlar yaklaşık 1.30 cm. kalınlıktadır. Duvarın dış yüzü yassı taşlarla
örülmüş, içi ise küçük taşlarla doldurulmuştur. Birbirine paralel uzanan duvar
parçaları olasılıkla teras duvarları olmalıdır. Ancak açılan alanın darlığı ve IV.
Tabaka yapılarının altında olması nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır.
V. Tabaka çok şiddetli yangın geçirmiştir. Yangın duvarlarda kullanılan
kireç taşları eritecek kadar şiddetli olmuştur. Ele geçirilen kırmızı, devetüyü
renkli çark yapımı kaplar M.Ö. II. binyıla tarihlendirilmektedir. Bunlardan,
yonca ağızlı, gaga ağızlı kaplar, tipik Orta Anadolu MÖ. II. binyıl kap
geleneğini yansıtmaktadır.
Seyitömer Höyüğü 2007 yılı kazı çalışması altı ay sürdürülmüştür. Bu
süre zarfında höyüğün üst plan karelerinin tamamında ve güney yamacında
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; VI tabakalı ve şimdilik 11 mimarî
evreli yerleşimlerin varlığı saptanmıştır. I. II. ve III. tabakaların tamamı, IV.
Tabaka’nın ise bir bölümü açılmıştır. V. Tabaka’ya ancak höyüğün yamacında
ulaşılabilmiş, en alttaki VI. Tabaka’da ise çalışılamamıştır.
Sonuç olarak, Seyitömer Höyüğü’nün VI tabakalı ve şimdilik 11 mimarî
evreli yerleşimi, M.Ö. 3. binyıldan Roma Dönemine kadar kesintisiz bir
iskânın varlığını ortaya koymaktadır. Her dönemde yerleşim, çevresi
koruma ve teras duvarları ile çevrelenmiş olup çok odalı avlulu yapılarla
temsil edilmektedir. V. Tabaka’nın kırmızı, devetüyü hamurlu çark yapımı
kapları M.Ö. II. binyıl boyunca devam etmiştir. M.Ö. I. binyıl başlarında
IV. Tabaka’nın erken evresinde kırmızı ve devetüyü renkli kaplar kesintisiz
devam ederken bunlarla birlikte el yapımı kahverengi kaba kaplar da
görülmeye başlamıştır. Buna göre, M.Ö. II. binyıldan I. binyıla geçiş
kesintisiz olmuştur. Erken Demir Çağı el yapımı kapları, MÖ. II. binyıl kap
tiplerinin bir devamını yansıtmaktadır. IV. Tabaka’nın orta ve geç evresinde,
kaplarda kahverengiden gri tonlara doğru bir geçiş gözlenir. Gri kap geleneği
sonraki III. II. ve I. Tabaka’lar boyunca kullanıma devam etmiştir. Gri kaplar,
Seyitömer’in yerel üretimidir. Yerel üretimli kaplar az sayıdaki ithal kaplarla
birlikte ele geçirilmiştir. 2007 yılı kazı sezonunda ele geçirilen 1000’e yakın
küçük buluntu, Seyitömer Höyüğü’nün çevre kültür bölgeleri ile nasıl bir ilişki
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içinde olduğunun ve kültürel özelliklerinin daha iyi anlaşılması açısından çok
büyük bir önem taşımaktadır. Önümüzdeki sezonlarda yapılacak çalışmalar
höyüğün Anadolu arkeolojisindeki önemini daha iyi belirleyecektir.
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SULUİN MAĞARASI 2007 YILI KAZISI
Harun TAŞKIRAN*
Selahattin Eyüp AKSU
I. GİRİŞ
Mağara cenneti olarak bilinen ülkemizde prehistorik arkeoloji açısından
kazısı yapılan mağara sayısı son derece azdır. Türkiye’de daha fazla ağırlık
verilmesi gereken mağara kazılarına bir yenisinin eklenmesi, Türkiye’nin
prehistoryasına kuşkusuz önemli katkılar sağlayacaktır.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan 2007 tarih ve
64897 sayılı izinleri ve DÖSİM Merkez Müdürlüğü’nün ödeneğiyle Antalya
Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında yapılan Suluin Mağarası kazısı 8
Temmuz -1 Ağustos 2007 tarihlerinde arasında gerçekleştirilmiştir1. Kazının
bilimsel başkanlığını Prof. Dr. Harun Taşkıran yürütmüştür.
Kazı çalışmalarına Yard. Doç. Dr. Metin Kartal, Araş. Gör. Gizem Kartal,
Bora Cem Sevencan M.A.,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı yüksek lisams
öğrencileri Yavuz Aydın, Ali İlaslan, lisans öğrencileri Kaan Bulut, Eşref Erbil,
Eylem Dere, Buket Babataş ekip üyesi olarak katılmışlardır2. Aynı zamanda
Karain Mağarası kazısının da üyeleri olan Suluin ekibi Karain kazı evinde
konaklamış, Karain Mağarası kazısının tüm lojistik ve malzeme desteğinden
yararlanmışlardır3.

∗ Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Selahattin Eyüp AKSU, Antalya Müzesi Müdürü, Müze Müdürlüğü, Konyaaltı Cad. No: 1
07050 Antalya/TÜRKİYE.
1 Kazı izni ve kazı ödeneği için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİM Merkez Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2 Kazının ilk yılı olması nedeniyle çeşitli sıkıntılar ve olumsuzluklarla karşılaşan fakat bunların
üstesinden gelmeyi başaran ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı ne kadar teşekkür
etsek azdır.
3 Kazı ekibimize maddî ve manevî desteklerini hiç esirgemeyen Karain Kazısı Başkanı hocamız
Sayın Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya şükranlarımızı sunuyoruz.
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II. MAĞARANIN KONUMU:
Suluin Mağarası Antalya’nın 32 km. kuzeybatısında, merkeze bağlı Yağca
Köyü sınırları içinde, Katran Dağı’nın (eski adı Sam Dağı) doğuya doğru
alçalan yamaçları üzerinde ve dağın ova ile birleştiği noktaya yakın bir yerde
yer alır. Kretase yaşlı kalkerler içinde gelişmiş olan Suluin, Karain Mağarası’nın
1 km. kuzey- doğusunda, Öküzini Mağarası’nın ise 125 m. kuzeybatısındadır
(Harita:1). Denizden yüksekliği 319-320 m., önündeki ovadan ise 20 m.
yüksekliktedir. Çevrede Kırkgöz olarak bilinen su kaynaklarına yakın bir
konumdadır. Tek bir boşluktan oluşan mağaranın ağzı doğuya bakar ve dip
kısmında bir göl bulunur (Çizim:1). Her ne kadar mağaranın önündeki teras
ile göl seviyesi arasında yaklaşık 14 m. lik bir yükselti farkı var ise de (Çizim:1),
arkeolojik dolguların kalınlığı henüz tam olarak bilinememektedir. Mağaranın
doğuya doğru uzanan tavan kısmı zaman zaman çöküntülere uğramış ve
büyük kalker bloklar mağaranın zeminini büyük ölçüde kaplamışlardır.

III. KURTARMA KAZILARINA BAŞLAMA GEREKÇELERİ
Suluin Mağarası I.Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içinde kalan
tescilli bir mağaradır. Zaman zaman Karain Ören Yeri bekçileri tarafından
kontrol edilse de, sürekli bir bekçisi yoktur ve koruma altında değildir. Bu
nedenle, özellikle çevredeki keçi sürülerinin sıcak ve güneşli yaz günlerinde
gölgelenmek üzere sürekli olarak mağaraya girmeleri engellenememektedir.
Ayrıca mağaranın dip kısmında çok güzel bir tatlı su gölünün bulunması, yine
yaz aylarında ve özellikle hafta sonlarında mağaranın bir piknik alanı olarak
kullanılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla gerek hayvanlar ve gerekse
insanlar tarafından mağara dolguları şiddetli bir şekilde tahrip edilmektedir.
Bu olumsuzluklara ilâveten, herhangi bir koruma önlemi olmayan
mağaranın defineciler tarafından sık sık ziyaret edilmesi ve zaman zaman
mağaranın değişik yerlerinin kaçak kazılarla kazılması da mağaranın arkeolojik
dolgularının karıştırılmasına ve tahrip edilmesine neden olmaktadır. İşte bu
nedenlerle Suluin Mağarası’nda acil olarak bir kurtarma kazısı yapılması ve
mağaranın kapatılarak koruma altına alınması gerekli hâle gelmiştir.
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IV. TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Yıllardır kendi kaderine terk edilmiş Suluin Mağarası’nda arkeolojik bir
kazıya başlanabilmesi için, kurumuş ve yıkılmış ağaçlar, otlar ve çalılarla
kaplanmış olan mağara içi ve önünün temizlenmesi gerekmekteydi. Bu
nedenle, önce ot ve çalı temizliğine girişilmiştir. Öncelikle çok yoğun bir
dikenli çalı ve sarmaşıklarla kaplı olan mağaranın ön kısmı açılmıştır. Daha
sonra mağara içinde bulunan kurumuş ağaçlar temizlenmiştir. Mevcut
ağaçların bir kısmında ise arkeolojik dolgulara kadar inen bazı dalların
budanarak seyreltilmesi yapılmıştır.
Ağaç, ot ve çalı temizliği yapıldıktan sonra, mağara tavanından depremlerle
dökülerek mağaranın zeminini kaplayan kalker blokların kaldırılmasına
başlanmıştır. Küçük boyutlu olan ve insan gücüyle kaldırılabilen bloklar
alınarak mağaranın ön kısmında ve bazı alanlarda duvarlar oluşturulmuştur.
Yine yüzeyde bulunan büyük kalker bloklar ise balyozlarla parçalanarak
kaldırılmışlardır. Tüm bu çalışmalardan sonra mağaranın giriş kısmı
arkeolojik kazılara hazır hâle getirilmiştir.
Temizlik çalışmalarının yanı sıra mağaranın etrafının demir parmaklıklarla
kapatılması ve en azından mağaraya hayvan sürülerinin girişlerinin
önlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla demir parmaklıkların
yapımında kullanılması gereken kaynak makinesi için mağaraya elektrik hattı
çekilmesi gerekmiştir. Ancak tüm çaba ve girişimlerimize karşın bu amaca
ulaşılamamıştır. Ümitlerimizi kaybettiğimiz bir anda sağlanan jeneratör4
ile demir kaynak işleri yapılarak mağaranın önü ve yanları demir doğrama
ve parmaklıklarla kapatılarak koruma altına alınmıştır. Ayrıca, mağara
önündeki ovadan, mağaraya gelen patika yol temizlenerek mağaraya çıkış
düzenlenmiştir.
V. TOPOGRAFYA VE KARELAJ ÇALIŞMALARI
Mağarada gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmalarından sonra,
kazıların yapılacağı alanda karelerin oluşturulması ve mağaranın yatay
planının çıkarılması için ölçüm ve çizim çalışmalarına başlanmıştır5.
4 Suluin Mağarası kazılarında kullanılmak üzere Suna-İnan Kıraç Vakfı tarafından satın alınarak kazımıza bağışlanan jeneratör için başta Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü
Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük olmak üzere tüm AKMED çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
5 Mağaranın yatay planının ve karelajının tüm ölçüm ve çizim çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Metin
Kartal tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı kazı ekibi adına çok çok
teşekkür ediyoruz.
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Öncelikle mağara girişinin güneyinde kalan ve mağaranın tüm yüzeyine
hâkim olan bir kaya çıkıntısının üzerine “0” noktası sabitlenmiştir. Daha sonra
işaretlenen “0” noktasına göre mağaranın değişik alanlarında sabit noktalar
çoğaltılmıştır. Bu noktaların işaretlenmesinden sonra ise mağaranın genel bir
yatay planı oluşturulmuştur (Çizim:2).
Ayrıca yapılan ölçüm çalışmaları sonunda doğu-batı yönünde bir ve kuzeygüney yönünde 2 olmak üzere ana eksenler oluşturulmuştur. 0 noktasına
göre belirli bir yükseltiden çekilen çelik teller üzerinden 1 metre aralıklarla
sarkıtılan şaküller ile mağara zemininde 1 m²’lik plan kareler oluşturulmuştur
(Çizim: 3).
VI. KAZILAR
Plan karelerin oluşturulmasından sonra arkeolojik kazılara geçilmiştir.
Toplam 4 ayrı plan karede (I 8, J 8, K 8 ve K 7) 13 arkeolojik tabaka kazılmıştır.
İlk kazı çalışması I 8 plan karesinde başlatılmıştır. Genel olarak kazılmış
alanlar iki farklı jeolojik seviye ile temsil edilir. En üstteki jeolojik seviye I.
jeolojik seviye olarak isimlendirilmiştir. Bu kısım, çok kuru ve tozlu olup
yoğun bir şekilde gübreli toprak içerir. 1. ve 2. arkeolojik seviyelerin bütünü
bu gübreli alan ile temsil edilmiştir. Toprak rengi siyah ve koyu kahverengi
tonlarındadır. Günümüze ait bol miktarda yanmış odun kömürü parçası ve
tozu içerir. Çok az taşlı bir seviye olup arkeolojik açıdan karışık malzeme
verir. Bu nedenle kuru olarak elenmiştir. Tüm alanda 2. arkeolojik seviyelere
ulaşıldığında toprak rengi siyahtan kahverengiye dönüşmeye başlamıştır.
Bu kısım bol bitki köklü ve daha az odun kömürü içerir. Ancak arkeolojik
karışıklık devam etmektedir.
3. arkeolojik seviyelerle birlikte II. jeolojik seviyeye ulaşılmıştır. Üst
seviyelere oranla daha açık renkli olmakla birlikte tabaka toprağı kahverengi
tonlarındadır. Kısmen daha sert olan bu seviyeler içinde orta ve iri boyutlu
kalker taşlarla karşılaşılmıştır. Bu seviyelerde dış yüzeyi oldukça beyazlaşmış
ve kırıldığında iç yapısının bozulmuş olarak göründüğü kalker taşlar vardır.
Bunun nedeni şimdilik bilinmemekle birlikte, alandaki yoğun yanmanın
bir nedeni olabilir diye düşünülmektedir. 4. arkeolojik seviye ile birlikte,
toprak rengi oldukça açık renkli kahve tonunda olup, lokal kırmızı tonlar
da seçilebilmektedir. Toprak daha da sertleşmiştir. Ancak tüm seviyelerdeki
bitki kökleri ortak özelliktir, diyebiliriz. İç yapısı bozulmuş kalker taşlar bu
seviye içinde de vardır.
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Kazılan plan kareler, arkeolojik ve jeolojik seviyeler ve bunların başlangıç
ve bitiş kotları Tablo.1’de özetlenmiştir.
Tablo 1
SULUİN KAZISI 2007
KAZILAN PLAN KARELER
Başlangıç Kotu
PLAN KARE

Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye

Bitiş Kotu

(m.)

(m.)

I8

1

I

-3.20

-3.40

I8

2

I

-3.40

-3.50

I8

3

II

-3.50

-3.60

I8

4*

II

-3.60

-3.70

J8

1

I

-3.30

-3.40

J8

2

I

-3.40

-3.50

J8

3

II

-3.50

-3.60

J8

4*

II

-3.60

-3.70

K8

1

I

-3.31

-3.40

K8

2

I

-3.40

-3.50

K8

3*

II

-3.50

-3.60

K7

1

I

-3.31

-3.40

K7

2*

I

-3.40

-3.50

* İnilen en son arkeolojik seviye

VII. Arkeolojik Buluntular
Temizlik çalışmaları sırasında mağara terası yüzeyinden toplanan
buluntular arasında cilâlı bir taş balta ile kırık bir kandil ve çeşitli seramik
parçaları bulunmaktadır. Seramik parçaları karışık ve farklı devirlere ait olup,
bunlar arasında Kalkolitik Çağ, Erken Bronz Devri III, Roma, Bizans ve Orta
Çağ örnekleri görülmektedir.
Yine temizlik çalışmaları sırasında mağaranın güneyinde, alttaki boşluğun
üzerini kapatan büyük bir kaya üzerinde bazı izlere rastlanmıştır6 (Çizim: 2).
Kazıma (gravür) tarzında çizikleştirilmiş, bazıları birbirine paralel ve bazıları
6 Söz konusu panonun çizimi bu konuda deneyimi bulunan Bora Cem Sevencan tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kendisine yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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birbirini kesen çizgiler halindeki bu küçük pano (Çizim: 4) hakkında şimdilik
bir yorumda bulunmak istemiyoruz. Söz konusu panonun prehistorik sanatla
ya da mağarada yaşayan insanların ekonomik ya da sosyal faaliyetleriyle
ilgisinin olup olmadığı konusunda araştırmalarımız sürecektir.
1. ve 2. arkeolojik seviyeleri içeren I. jeolojik seviye içinde, en yoğun
buluntu grubunu seramik parçaları ve yontmataş malzeme oluşturur. Kemik
buluntular daha az sayılarda olup sadece 1 adet metal ok ucu tespit edilmiştir.
Yontmataş malzeme 3 farklı hammadde ile temsil edilirler. Bunlar; çakmak
taşı, radyolarit ve obsidiyendir. Spesifik açıdan özel tipler arasında; dilgi ve
dilgicik çekirdekleri (Çizim:5/1-5) 1 adet éclat débordant (Çizim: 5/6), bazıları
orak bıçakları olan dilgiler (Çizim: 5/7-9), dilgicik parçaları (Çizim: 5/10-13),
2 adet keski ağızlı yatay okucu (Çizim: 5/14-15), 1 adet üçgen biçimli mikrolit
(Çizim.5/16), obsidyen dilgicik parçaları (Çizim: 5/17-18) ve 1 adet dufour
dilgicik önemli yontmataş elemanlardandır7.
3. ve 4. arkeolojik seviyeleri içeren II. jeolojik seviye içinden ise yine bol
miktarda seramik, yontmataş, sürtmetaş ve çeşitli buluntular ele geçirilmiştir.
Bunlar arasında 1 adet pişmiş toprak ağırşak, 1 adet kumtaşından ezgi taşı ile
1 adet serpantinden yapılmış ve cilâlanmış perdah âleti ilginçtir. Yontmataş
malzeme çok zengin ve çeşitlidir. Bunlar arasında dilgi ve dilgicik çekirdekleri
(Çizim: 6/1-3), dilgi ve dilgicikler (Çizim: 6/4-7), yongalar (Çizim: 6/8, 11-12),
biri iç kısımdan düzeltilerek saplı okucu hâline getirilmiş üçgen mikrolitler
(Çizim: 6/9-10), 1 adet minik taş delgi (Çizim: 6/13), 1 adet keski ağızlı yatay
okucu (Çizim: 6/14), diğer mikrolitler (Çizim: 6/15-17) bulunmaktadır.
Obsidyen buluntularda sayıca bir artış gözlemlenir (Çizim: 6/18-22).
Ele geçirilmiş olan kemik buluntuların hangi tür faunayı temsil ettiği,
yapılacak olan zooarkeolojik çalışmalarla belirlenecektir.
İlk dört arkeolojik seviyeden karışık olarak ele geçirilen yontmataş
buluntuları kesin olarak belli bir döneme bağlamak için zaman henüz çok
erkendir. Ancak, geometrik olan ya da olmayan mikrolitler, dufour dilgicik
ve dilgicik çekirdekleri gibi bazı örnekler, Suluin Mağarası’nda Epi-paleolitik
Dönemin yoğun bir şekilde yaşandığının ilk ipuçları gibi görünmektedir.
Yine ilk dört seviyede Öküzini Mağarası ve Karain B Gözü’ne göre daha
yoğun olarak gözlemlediğimiz obsidyen yontmataş buluntular ise daha çok
7 Yontmataş malzemenin çizimlerini gerçekleştiren Zehra Fürüzen Taşkıran’a katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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tarımsal faaliyetlerle ilgili görünmektedir. Bu bakımdan Suluin Mağarası’nın
obsdiyen buluntularının bölgenin Neolitik ve Kalkolitik Çağları için önemli
bilgi ve veriler sağlayacağı düşünülmektedir.
VIII. SONUÇ
Suluin Mağarası 2007 yılı çalışmaları amaçlandığı gibi sonuçlanmıştır.
Ülkemizde eksikliği hissedilen mağara kazılarına bir yenisinin eklenmesi, bu
alandaki eksik bilgilerimizin tamamlanmasında önemli bir rol üstlenecektir.
2007 yılı çalışmalarıyla mağaranın gerek hayvan ve gerekse insanlar
tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde oluşturulan tahribatın önüne
geçilmiş ve mağara demir doğrama ve parmaklıklarla koruma altına
alınmıştır. İlk yıl fazla yoğunluk verilemeyen arkeolojik kazılara, önümüzdeki
yıllarda daha fazla ağırlık verilecek ve Suluin Mağarası’nın krono-stratigrafisi
oluşturulmaya çalışılacaktır.
Özetle, Suluin Mağarası’nda 2007 yılında başlattığımız arkeolojik kazılar,
gerek bölge gerekse Türkiye’nin prerhistoryasına yeni katkılar sağlayacak
verilerin ilk ipuçlarını vermeye başlamıştır. Bu kazılar çerçevesinde bir yandan
bölgenin Paleolitik Çağ yerleşimleri açısından ne denli önemli olduğu ortaya
konulurken, öte yandan kazıların ilerlemesi ve tamamlanmasıyla, bölgenin
Paleolitik Çağ sonrası dönemleri hakkında da çok daha ayrıntılı ve önemli
bilgi ve verilerin elde edileceğine şüphe yoktur.

95

Harita: 1
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Çizim 1: Suluin Mağarası dikey planı

Çizim 2: Suluin Mağarası yatay planı
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Çizim 3: Suluin Mağarası karelajı ve kazılan kareler

Çizim 4: Suluin Mağarasında saptanan gravür tarzındaki pano
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Çizim 5: Suluin Mağarası yontmataş buluntularından bir grup (1.-2. Arkeolojik seviyeler)
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Çizim 6: Suluin Mağarası yontmataş buluntularından bir grup (3.-4. Arkeolojik seviyeler)
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DİYARBAKIR İLİ, SALAT CAMİİ YANI KAZISI
Yutaka MİYAKE*
Diyarbakır İli Salat Camii Yanı kazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün iziniyle, Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nün denetiminde,
2004 yılından beri sürdürülmektedir1. Her şeyden önce, bu çalışmaların
yapılmasında katkıda bulunan, başta Diyarbakır Müze Müdürü Sayın
Mehmet Arif Bilici olmak üzere, bütün kurum, kuruluş ve ilgili mensuplara
içtenlikle teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Güneydoğu Anadolu Neolitik Çağ ile ilgili bilgiler, son yıllarda önemli
ölçüde artış göstermektedir. Özellikle, Nevalı Çori ve Göbekli Tepe gibi
yerleşmelerden ard arda gelen olağanüstü yeni keşifler, bu bölgedeki
Neolitik Çağ kültürü ve sosyal yapısı hakkında yeni bir boyut kazandırmıştır.
Neolitikleşme sürecinde uzun süre kenar bölge olarak değerlendirilen
güneydoğu Anadolu’ya bu gelişmelerin sonucunda tarım ve hayvancılığın
geliştiği çekirdek bölge olarak bakılmaya başlanmıştır.
Neolitik Çağ için uzun süre “hiç araştırılmamış bir bölge” olarak kalan
Dicle havzası da, Ilısu Barajı alanında kurtarma projesinin başlatılmasıyla
yeni bir aşamaya girmiş ve bu günlerde bu alanda kazılmış olan Neolitik Çağ
yerleşmenin sayısı ise beşe çıkmıştır. Bu beş yerleşmeden biri olan Salat Camii
Yanı, İlçe merkezi Bismil’in yaklaşık 20 km. doğusunda, Dicle’nin kolu Salat
Çayı’nın sol kenarında yer almaktadır (Harita: 1).
1. TABAKALANMA VE BULUNTULAR
Salat Camii Yanı’nda, Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait en az üç evrenin
var olduğu sağlam tabakalanma içinde tespit edilmiştir.
* Doç. Dr. Yutaka MİYAKE, Tsukuba Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 1-1-1
Tennohdai, Tsukuba-shi, İBARAKİ, 305-8571/JAPONYA. E-psta: yutakam@histanth.tsukuba.
ac.jp
1 Diyarbakır Müze Müdürü Sayın Mehmet Arif Bilici’nin başkanlığında sürdürülen 2007 yılı
çalışmalarına, bilimsel başkan olarak Doç. Dr. Yutaka Miyake, kazı heyeti olarak Doç. Dr.
Hitomi Hongo (The Graduate University for Advanced Studies, JAPONYA), Masatoshi Tao (Tokyo
Kaseigakuin Üniv.), Osamu Maeda (Manchester Üniv.) katılmıştır. Ayrıca bu çalışmalara
Bakanlık temsilci olarak Aydın Koruma Kurulu’ndan Sayın Oğuzhan Çiftçi katılmıştır. Bize
karşı her zaman hoşgörülü ve yapıcı olması nedeniyle kendisine teşekkür borçluyuz.
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1. Evre Çanak Çömleği
Ana toprağının hemen üzerinde tespit edilen 1. evrede, bol miktarda iri
taneli mineral katkı içeren ve yüzeyi açkılı çanak çömlek, en büyük grubu
teşkil etmektedir. Kap biçimlerinin oldukça basit olup derin ve kapalı
biçimler daha yaygın olarak görülmektedir. Ağız kenarı altında yerleştirilmiş
yatay tutamaklar önemli öğelerden bir tanesidir, ancak herhangi bir bezemeli
parçaya rastlanmamıştır. Bu gibi özelliğe sahip olan çanak çömlek, son
yıllarda Fırat havzasından Khabur ovasına kadar olan bölgede tespit edilen en
eski çanak çömlek grubuna oldukça yakınlık gösterdiği söylenebilir (Harita:
2). Buna örnek olarak Akarçay Tepe, Mezraa Teleilat, Tell Halula, Tell Sabi
Abyad I ve Tell Seker al-Aheimar’ı gösterebilir.
2. Evre Çanak Çömleği
Bunu takip eden 2. evrede ise, çanak çömlekte büyük değişiklik meydana
gelmiştir. Mineral katkılı açkılı malın yerine, bol miktarda bitkisel katkı içeren
kaba mal, en yaygın grubu olarak karşmıza çıkmaktadır. Kap kenarlarının
genellikle kalın olup belirgin biçimde siyah öz görülmektedir. Açkısız
bırakılan yüzeyinin rengi, kırmızımsı kahverengi ile devetüyü arasında
değişmektedir.
Ancak kap biçimlerinin hâlâ basit olduğu söylenebilir. Tutamaklar da
devamlı olarak görülmektedir. Yine bezemeli parçalara hiç rastlanmamıştır.
Bazı ağız ve dip parçalarından, oval ve dikdörtgen biçimli kapların da mevcut
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu bitkisel katkılı kaba mallar arasında, kabın nasıl şekilde biçimlendirildiği
hakkında ip ucu veren ilginç parçalara rastlanmıştır (Resim: 1). İlk bakışta
bezemeli parçalar gibi gözüken bu örneklerin, kabın kırılmasıyla meydana gelen
ekleme yüzeyine, yani kil halkasının ağza ait olduğu anlaşılmıştır. Bir kere bu
kapların temel olarak halka yöntemiyle biçimlendirildiği söylenebilir ve kilin
daha sıkı yapışmasını sağlamak amacıyla, kil halkasının ağzı baş parmakla
bastırılarak derin bir çöküntü oluşturulmuştur. Bunun üstüne eklenen
başka kil halkası ise, onun alt kısmı bu çöküntülerini doldurulacak şekilde
yapıştırılmıştır (Resim: 2). Ancak bu tür örnekler pek yaygın olmadığından,
bütün kapların aynı yöntem ile biçimlendirilmiş olduğu söylenemez. Bu
parçaların büyük boydaki ağır kaplara ait olduğunu düşünürsek, sadece bu
tür kaplara uygulanan özel teknik olarak ele alınmalıdır.
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Mineral katkılı açkılı malın yerini bitkisel katkılı kaba malın alması, Salat
Camii Yanı’nda tespit edildiği gibi, Fırat havzasından Khabur vadisine kadar
olan bölgede de paralel olarak görülmektedir (Harita: 3).

3. Evre Çanak Çömleği
En üstteki 3. evrede ise, bir taraftan kaba malın çoğunluğu oluşturmaya
devam ederken, aralarında boyunlu çömlekler, omurgalı kaplar gibi gelişkin
kap biçimleri, boya bezeme ve kabartma bezekleri gibi yeni bezeme türleri ve
husking tray gibi yeni kaplar görülmeye başlanmıştır. Ayrıca ince yapım çanak
çömlek de aralara katılmıştır. Salat Camii Yanı 3. evre çanak çömleğinde
görülen bu yeni öğeler, Kuzey Mezopotamya’da Proto-Hassuna olarak bilinen
çanak çömlek grubu arasında da bulunmaktadır. Dolayısıyla Salat Camii Yanı
3. evresinin Proto-Hassuna ile çağdaş olduğu söylenebilir (Harita: 4).
Salat Camii Yanı’nda elde edilen yeni bulgular, Dicle havzasındaki
Çanak Çömlekli Neolitik Çağın, özellikle ilk evrelerini aydınlatmaya katkıda
bulunmuştur. Ele geçirilen çanak çömleğin durumuna dayanarak, Dicle
havzasının kuzey Mezopotamya ile oldukça yakın ilişki içinde olduğu
söylenebilir. Yalnızca bir tür benzer öğelerde değil, bütün çanak çömlekte
aynı yönde gelişmelerin görülmesi, bu ilişkilerin ne denli yoğun olduğunun
bir göstergesidir.
Ele geçirilen bazı küçük buluntular da, bunu desteklemektedir. Pembemsi
mermer taştan yapılan küçük boy taş kaplarının benzer örneklerine, Kuzey
Mezopotamya’nın Neolitik Çağ yerleşmelerinde rastlamak mümkündür.
Pişmiş topraktan yapılan boncuk ve bilezikler de, benzer örneklere yine
Kuzey Mezopotamya’dan Umm Dabagiyah’ta bilinmektedir. Ayrıca
pisé duvarlı yapının içinden tespit edilen sıva parçaları da bunu daha
da kuvetlendirmektedir. Bu örneklerin oldukça küçük parçalar hâlinde
olmasına rağmen, üzerinde kırmızı boya bezemeleri de bulundurmaktadır.
Neolitik Çağda duvar resimleri, Umm Dabagiyah ve Tell Bouqras gibi kuzey
Mezopotamya’da da bilinmektedir. Salat Camii Yanı’nda duvar resimlerinin
tespit edilmesi, her ne kadar onların basit geometrik motifte sınırlı kalmış
olsa da, bu tür geleneğin Dicle havzasındaki Çanak Çömlekli Neolitik Çağda
mevcut olduğunu göstermek açısından büyük önem taşımaktadır.
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Karbon 14 Tarihleri
Şimdiye kadar Salat Camii Yanı’nda toplam 12 radyokarbon tarihi elde
edilmiştir. 3. evreden uygun örneklere rastlanmadığından, bu tarihler yalnızca
1. ve 2. evrelere aittir. Elde edilen tarihler, 1. evre için GÖ 7425 ± 35 ile GÖ 7325
± 20 arasında, 2. evre içinse GÖ 7690 ± 25 ile GÖ 7355 ± 25 arasında değişmekte
ve kalibre edilmiş hâli ile M.Ö. 6400 – 6200 yıllarında yoğunlaşmaktadır. Ne
yazık ki, burada bazı çelişkiler de gözlenmektedir. Bunlardan bir tanesi, 1.
ve 2. evreler arasında belirgin farkın görülmemiş olması ve diğeri de 1. evre
tarihlerin pek eskiye gitmemiş olmasıdır. En eski çanak çömleği veren diğer
yerleşmelerde ise, bu tabakalar için genelinde M.Ö. 7000-6700 tarihleri elde
edilmiştir. Bu çelişkilerin nereden kaynakladığı henüz bilinmemekte birlikte,
yakında çıkması beklenen yeni tarihlerle birlikte yorumlamak daha doğru
olacaktır.
Kil Analizleri
Dicle havzasıyla kuzey Mezopotamya’da, çanak çömlek açısından aynı
gelişmenin izlendiği anlaşılmıştır. Ancak gerek en eski çanak çömlek ve
onu takip eden çanak çömlek grubu arasında yapım tekonolojisi açısından
oldukça büyük değişikliğin görülmesi, gerekse bazı yerleşmede ilk çanak
çömleğin oldukça az sayıda tespit edilmesi, en eski çanak çömleğin başka
bir bölgeden ithal yoluyla getirilmiş olduğu varsayıma yol açmıştır. Bu
tartışmaya bir şekilde çözüm getirmek amacıyla, çıkan parçaların kil analizleri
ve mineralolojik çalışmalarını da sürdürmekteyiz .
Henüz tam sonuçlar elde edilmemesine rağmen, en azdan Salat Camii
Yanı 2. ve 3. evrelerde yaygın olan bitkisel katkılı kaba malın, birbirine yakın
kimyasal yapıya sahip olduğu ve ayrıca yerel kil yatakları ile de yakınlık
gösterdiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu mal grubunun büyük olasılıkla
yerel üretimin bir sonucu olduğu söylenebilir.
Yontmataş Endüstrisi
Yontmataş endüstrisinde obsidyen ve çakmak taşı, hammadde olarak
kullanılmıştır, ve bu iki grup arasında yapım tekniği açısından oldukça belirgin
fark görülmektedir. Çakmak taşı endüstrisi esas olarak yonga endüstrisinden
oluşmaktadır. Salat Çayı’nın yataklarında çay taşı olarak bulunan yerel
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çakmak taşının, hammadde olarak kullanıldığı söylenebilir. Çok platformlı
yonga çekirdekleri çok sayıda ele geçirilmiştir ve kabuklu yongalar oldukça
yaygın olarak görülmektedir (Resim: 3).
Obsidyen ise, esas olarak dilgi endüstrisinden oluşmaktadır (Resim: 4).
Sayısı az olmakla birlikte, bazı tek platformlu ve mermi biçimli dilgi çekirdekler
ile çekirdek tabletlerinin bulunması, bu yerleşme içinde de dilgilerin üretilmiş
olduğunu göstermektedir (Resim: 5).
Obsidyenin oranı bütün yontmataşın yaklaşık %50’sini teşkil etmektedir.
X-ışınları flüoresans analizinin ilk sonuçlarına göre, obsidyenin çoğunun
Nemurt Dağı ve/ya Bingöl gibi Doğu Anadolu kaynaklarından getirilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Hangi kaynaktan geldiği tam olarak saptanamamış
birkaç örneğin de, en azından Orta Anadolu kaynaklarından olmadığı
söylenebilir.
2. YAPI KALINTILARI
Şimdiye kadar tespit edilen yapı kalıntıları, yalnızca 1. evrede bulunan
taş döşemeleri bir kenara bırakırsak, dikdörtgen planlı pisé duvarlı yapı, oval
biçimli ocak, toprak içine kazılarak yapılan ateş çukuru ve derin çukurdan
oluşmaktadır.
Pisé Duvarlı Yapı
Pisé duvarlı yapı, taş temelsiz direk yer üstüne inşa edilmiş ve genellikle
bölme duvarlarıyla küçük odalara bölünmüştür. İlginç olanı, farklı yapı
katı arasında mekân düzeni açısından bir devamlılığın var olduğunun
anlaşılmasıdır. Hemen hemen aynı yerde pisé duvarlı yapı üst üste tespit
edilmiştir.
Ocak
Oval biçimli ocaklar ise, pisé duvarlı yapılar arasındaki açık alanda tespit
edilmiş ve birbirine benzer, oldukça standartlaşmış şekildedir. Yanma sonucu
oldukça sertleşen tabanın altına iri taşlar konmuştur. Büyük olasılıkla, ısıyı iyi
tutmak amacıyla, ateşe karşı dayanıklı taşların özellikle seçilip kullanıldığı
söylenebilir.
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Ateş Çukuru
Diğer kalıntılar olan toprak içine kazılarak yapılan ateş çukurları ise,
oldukça çok sayıda tespit edilmiştir. Planda görüldüğü gibi (Resim: 6), gene
pisé duvarlı yapılar arasındaki açık alanda oldukça yoğun olarak ve değişik
seviyelerde tespit edilmiştir.
Bu ateş çukurların genel olarak oval biçimli olup içi külle doludur ve
kenarlarında belirgin biçimde yanma izleri görülmektedir. Çukurun içinde
yanmış taşların in situ bulunan örneklerinin sayısı da az değildir (Resim: 7).
Bu taşların, yukarıda söz ettiğimiz oval biçimli ocağın taban altına konan
döşeme taşları ile aynı cinste olması, dikkat çekicidir. Burada da aynı amaçta,
uygun taşların özellikle seçilip konmuş olduğu söylenebilir.
Bazı ateş çukurlarının daha önce yapılan ateş çukurlarının bozulmasıyla
yapıldığı göz önünde bulundurulursa, bu kalıntıların pek uzun süre devamlı
olarak kullanılmadığı ve sık sık yerleri değiştirilerek yenilenmiş olduğu
söylenebilir. Bu kadar yoğun olarak bulunmasının nedenini de, bu kullanış
şekline bağlamak mümkündür.
Bu ateş çukurlarının, Okyanusya adaları ve ya kuzey Amerika’nın
etnografik bulgularından da bilindiği gibi, yanmış taşların tuttuğu ısıdan
yararlanarak yemeği pişirmek için kullanıldığı düşünülebilir. Okyanusya’da
ise, domuz eti ve yam ve taro gibi yumrulu bitkiler pişirilmektedir.
Çukur içinde bol miktarda bulunan kömürleşmiş ağaç parçalarının ise,
yakıt olarak kullanılan odun kalıntısı olduğu söylenebilir. Water floatation
yöntemiyle toplanabilen örnekler arasında kabak ve söğüt gibi dere kenarında
bulunan ağaç türlerinin yaygın olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra az
miktarda olmakla birlikte, eincorn ya da emmer buğdayları, arpa, nohut ve
mercimek gibi tahıllar da tespit edilmiştir.
Hayvan kemikleri olarak keçi, koyun, sığır ve domuz olmak üzere, 4 evcil
hayvan türü tespit edilmiş ve bütün hayvan kemiklerinin yaklaşık % 90’ını
teşkil etmektedir. En yaygın olanı domuz olup (yaklaşık % 39), bunu sığır (%
26) ve koyun ve/ya da keçi (toplam % 23) takip etmektedir. Burada ilginç olan,
domuzun üst tabakalara doğru azalması ve buna karşın koyun ya da keçinin
ise çoğalma göstermesidir. Ancak tüketildiği et miktarı ise, sığır ve domuzun
daha önemli rol oynadığı elde edilen kemiklerin ağırlığından anlaşılmıştır.

106

Ateş çukuru olarak tanınan kalıntılar, Çanak Çömlekli Neolitik Çağdan
ziyade Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda daha yaygın olarak tespit
edilmiştir. Özellikle Fırat havzasından Zagros Dağları’na uzanan bölgeden
iyi bilinmektedir. Salat Camii Yanı’nda çok sayıda ateş çukurlarının tespit
edilmesi, bu tür geleneğin en azıdan Dicle havzasında Çanak Çömlekli
Neolitik Çağa kadar devam ettiğini göstermektedir. Ancak ateş çukurlarının
Çanak Çömlekli Neolitik Çağın belirli bir döneminden sonra ortadan kalktığı
ya da önemli ölçüde azaldığı da gözlenmektedir. Bu durum, Çanak Çömleksiz
Neolitik Çağdan beri alışılmış olan yemek pişirme tarzının, Çanak Çömlekli
Neolitik Çağ içinde değiştiğini göstermektedir. Çanak çömleğin ortaya
çıkmasının, bu değişimde en büyük rolü oynamış olduğu söylenebilir. Son
yıllarda tespit edilen en eski çanak çömlek grubunun pişirme kabı için uygun
nitelikte olması, bu varsayımı desteklemektedir.
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Harita 1: Salat Camii Yanı topografik plan ve çalışma alanı

Harita 2: En eski çanak çömlek grubunun tespit edildiği yerleşmeler (Salat Camii Yanı 1. evresi)
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Harita 3: Başlıca çanak çömlek türlerinin yayılımı (Salat Camii Yanı 2. evresi)

Harita 4: Başlıca çanak çömlek türlerinin yayılımı (Salat Camii Yanı 3. evresi)
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Resim 1: 2. evre çanak çömleği, ekleme yüzeyi

Resim 2: 2. evre çanak çömleği, ekleme yüzeyi

Resim 3: Çakmaktaşı çekirdekler
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Resim 4: O b s i d y e n
buluntular

Resim 5: O b s i d y e n
buluntular
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Resim 6: Ateş çukurlarının dağlımı

Resim 7: Ateş çukuru
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Klaros 2007 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün maddî desteği ile, 15 Haziran 2007- 1
Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazıya, Balıkesir Müzesi’nden
Bakanlık temsilcisi olarak katılan Arkeolog Necla Okan’a kazı süresince
göstermiş olduğu ilgi ve katkı için teşekkür ederim.
2007 yılı çalışmaları üç sektörde sektörde yürütülmüştür.

APOLLON SEKTÖRÜ
Fransız kazıları döneminde saptanmış olan, arkaik dikdörtgen sunakla,
erken arkaik yuvarlak sunağın, çözümlenmemiş sorunlarını netleştirmek
amacı ile, Apolon Klarios Tapınağı önünde 2002- 2004 yıllarında çalışmalar
yapılmıştı. 2003- 2004 yıllarında yapılan çalışmalarda dikdörtgen sunağın
kuzey, batı ve doğu yönünde araştırmalar yapılmış, yuvarlak sunağın ise
kuzeydoğu yayı iç ve dış dolgu çalışmaları tamamlanmıştı. 2007 yılında
dikdörtgen sunağın güney cephesi ile yuvarlak sunağın güneydoğu yayını
açığa çıkarmak amacıyla 06.08.2007 tarihinde 6x9 m.boyutlarında açma
çalışması başlatıldı. Ancak Fransız kazıları döneminde kazılmış olan alanın,
açmanın ortasında yer alması nedeni ile bu bölüm bırakılarak, çalışmalar K15
ve L15 olmak üzere iki plan karede gerçekleştirilmiştir.
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K15 PLAN KARESİ
Yuvarlak sunağın kuzeydoğu yayının küçük bir bölümü Fransız kazıları
döneminde açığa çıkarılmış, ancak bu yayın iç ve dış dolgu çalışmaları 2004
yılında tamamlanmıştı. Buna karşın, 2007 yılına değin güneydoğu yayı ile
ilişkili hiç bir çalışma yapılmamıştı. Yuvarlak sunağın güneydoğu yayını açığa
çıkarmak amacıyla Apollon Klarios Tapınağı önünde, 06.08.2007 tarihinde
açılan K15 plan karesinde +2.87 seviyesinde çalışmalara başlanmış olup
+2.60 seviyelerinde yoğun olarak mermer parçalarla karşılaşıldı. Bu mermer
parçalar arasında bir yazıt parçası da ele geçirildi. +2.60-2.09 seviyelerinde
toprak sarı renkli ve yumuşak bir dokuya sahip olup bu tabakadan Roma
Dönemi amphora kulp ve gövde parçaları ele geçirildi. +1.90 seviyesinde
kiremit ve mermer parçalarından oluşturulmuş bir tabana rastlanmıştır. Bu
taban Hellenistik tapınağın en alt krepisini örten seviyededir ve tapınağın
sadece bu basamağının cepheden görünen yüzünde yazıt bulunmamaktadır.
1.90 ile 1.70 seviyeleri arasında kemik, cam, kömür parçaları, 3 adet bronz
obje, + 1.85 kodunda 1 adet İ. Ö. 320 -294 tarihlenen (ön yüzde defne çelenkli
Apollon başı, arka yüzde sağa doğru ilerleyen süvari) bronz Kolophon sikkesi1,
1 adet mavi renkli ve bir yüzünde beyaz çizgiler içeren cam boncuk ve 1 adet
pişmiş toprak figürin parçası ele geçirilmiştir. +1.70 kodunda büyük boyutlu
mermer parçalarından oluşan ve açmanın salt batı bölümünde gözlenen bir
taş dolgu ile karşılaşılmıştır (bu dolgu L15 plan karesinin batı bölümünde
de devam etmektedir). Bu dolgu, açmanın batı kenarında daha önceki kazı
dönemlerinde açığa çıkarılmış olan su küngünü örten, üst kodu +1.70 alt kodu
ise +1.59 olan dolgudur. 1 adet yeşil renkli cam yüzük taşı ele geçirildi. Dolgu
çizim ve fotoğrafların çekiminin ardından kaldırıldı ve +1.59 –1.49 seviyeleri
arasında tüm kutsal alanda görülen denizel ürünlü çakıllı dolguya ulaşıldı.
Bu ince dolgu içinden +1.56 seviyesinde 2 adet antefiks parçası (birleşiyor) ile
2 adet bronz sikke İ. Ö. 320 -294 yıllarına tarihlenen (ön yüzde defne çelenkli
Apollon başı, arka yüzde sağa doğru ilerleyen süvari) bronz Kolophon sikkesi
ele geçirildi. Bu çakıllı tesviye tabakası da, fotoğraf ve çizimleri yapılarak

1

Benzerleri için bkz. J. G. Milne, Kolophon and its Coinage: A Study, ANS Numismatic Notes and
Mongraphs 96, 1941, 128-141.; P. Kinns, Studies in the Coinage of Ionia: Erythrai, Teos, Lebedus,
Colophon. C. 400-30 BC., 1980, (unpublished Cambridge Universty Ph.D.diss), 100-116a.
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kaldırıldı. Çalışmaların devamında açmanın batı bölümünde +1.44 seviyesinde
İ. Ö. 320 -294 yıllarına tarihlenen (ön yüzde defne çelenkli Apollon başı, arka
yüzde sağa doğru ilerleyen süvari, sol üst başta kithara betimi) 2 adet bronz
Kolophon sikkesi ile2, 1 adet yunus formunda yapılmış pişmiş toprak kulp ile
karşılaşılmıştır.
Su künk hattının (üst kodu + 1.00 m. alt kodu + 89 m.) doğusunda +1.02
seviyesinde sunağın taş dolgusu gelmeye başlamış, bu taş dolgunun batısında
ise yuvarlak sunağa ait iki kireç taşı açığa çıkarılmıştır. Bu taşların arasından 1
adet fildişi obje (mızrak ucu ?) ele geçirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında Fransız
kazıları döneminde kazıldığı için bırakılan alanın çalışmalar ilerledikçe sorun
yaratması üzerine kaldırılmasına karar verildi.
Yuvarlak sunağın K15 plan karesi içinde kalan güney yayına ait taşlar
+0.93cm, kodunda açığa çıkarılmıştır. Yuvarlak sunağın batısında ve
doğusunda dikdörtgen sunağın dolgu taşları bulunmaktadır. Bu seviyede,
bulunmuş olan kazıma hayvan bezemeli ve iki frizli yanık oryanntalizan
gövde parçası ilginç parçalardan birini oluşturmaktadır (Resim: 1). Yuvarlak
sunağın en üst seviyesi olan +0.93 ile dikdörtgen sunağın üst platformunun
kodu olan + 0.81 arasında sunak içinden işlenmiş fildişi bir parça ile gri
seramiklerde görülen3, metal kazan taklidi ancak bu kez bezemeli, olasılıkla
ithal geç geometrik bir kraterin üç parçası ele geçirildi (Resim: 2). Bu kraterin
en yakın benzeri, Çandarlı Nekropolisi’nde ele geçirilmiş olan kraterdir4.
Ancak, kraterin tüm olmaması ve dikdörtgen sunakla, yuvarlak sunağın
birleştiği batı kesiminden 2 adet geometrik üçayağın ele geçirilmiş olması
(bu iki ayağın da daha büyük kazanlara ait olmasına karşın) (Resim: 3 ), bu
kraterin, Geometrik Döneme tarihlenen bezemeli üçayaklı kazan olabileceğini
de düşündürmektedir5. Kap tüm olmadığı için ayakların bağlantı izlerini
2

Benzerleri için bkz. SNG Tübingen. Mysien-İonien, 1989, 2905-2906.; SNG München, 1995, 551552.

3

Bkz. D. Hertel, “Der Aiolischen Siedlungsraum (Aiolis) am Übergang von der Bronze-zur
Eisenzeit” Frühen Ionien eine Bestandsaufnahme, 2007 (Panionion –Symposion Güzelçamlı 26
September-1 Oktober 1999), 98, dn. 8, Lev. 9, 1.

4

E. Akurgal, Eski Çağda Ege ve İzmir, 1993, Res. 111a-b.; diğer benzerleri için bkz. D. K. Hill,
“Other Geometric Objects in Baltiore” AJA 60/1 (1956), 35-42, Lev. 30, Figs. 8-9.

5

L. Morricone, “Sepulture della Prima Età dell Ferro a Coo” Annuario LVI (1978), 1982, Fig.
403-404, Serr. T. 28.1 (inv. No: 1058).
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yakalamak mümkün olmamaktadır. Bunun dışında, küresel gövdeli olasılıkla
bir oinokhoe parçası6, +0.81 ile +0.68 seviyeleri arasında pişmiş toprak bir at başı
(Resim: 4), çok sayıda yanmış kemik, metal parçaları ve ahşap parçaları üst
seviye buluntularıdır. +0.68 ile +0.33 seviyeleri arasında kemik bir aulos parçası,
siyah kum taşından bir bileği taşı, bronz masif bir bilye, çok yoğun olarak
büyük boyutlu parçalar hâlinde boğa figürinleri bulundu (Resim: 5). +0.33
ile – 0.11 seviyeleri arasından elde edilen buluntular arasında en ilginç olanı,
üzerinde aplike kabartma minyatür kaplar olan bir pithos parçasıdır (Resim:
6)7. Bu pithosun küçük bir parçası 1989 yılı kazı döneminde bulunmuştu8.
İlginç olan, bu tabaka içinde 7 adet daha küçük aplike olarak kullanıldığı
anlaşılan minyatür kapların gelmesi, başka kabartmalı pithosların olabileceği
olasılığını gündeme getirmektedir. Yine aynı tabaka içinde, kaidesi ile bir
yere oturan, gövdeden ise başka bir yere bağlanan küçük bir amphoriskos ele
geçirilmiştir (Resim: 7). Bu amphoriskosun bağlantı kırığı ile aynı kırığa sahip bir
amphoriskosun9, 1992-1993 yılı yuvarlak sunağın kuzeydoğu yayının kazısında
aynı seviyede bulunmuş olması, Lefkandi örneğindeki çiftli Submyken
amphoriskoi’yu10 düşündürmektedir. Ancak aynı tabakadan at başı ve araba
tekerleğinin gelmesi, yine Lefkandi’den daha geç iki örneğin de benzeri
olma olasılığını gündeme getirmektedir. Geç Protogeometrik Attika (ithal) at

6

Benzerleri için bkz.: V. R. D’A. Desborough, “A group of vases from Amanthus” JHS, 77/2
(1957), 213, Fig. 2 a,c.;E.L. Smithson, “The Protogeometric Cemetery at Nea Ionia 1949”
Hesperia 30/2 (1961), 163, Lev. 28. 35.; Morricone, 1982, Fig. 209, Serr. T. 14.98 (inv. No: 370),
Fig. 211, Serr. T. 14.99 (inv. No: 539), Fig. 213, Serr. T. 4. 100 (inv. No: 629), Fig. 607-608, Serr.
T. 67.12-13 (inv. No: 1045-1046), Fig. 783, Dec.T. A. 5.362 (inv. No: 814), Fig. 823, Amm.. T. B.1
(inv. No: 834), Fig. 870, Serr. B.14.383 (inv. No: 884),

7

Kabartmalı pithoslar için bkz. J. Schäfer, Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8.-6.
Jahrhunderts v. Chr. Aus Kreta, Rhodos, Tenos und Boiotien, 1957, 67-121.; V. Karageorghis,
“A Middle Bronze Age Scenic Composition: Copper-Leaching or pot-making?” Cypriote
Terracottas. Proceedings of the First International Conference of Chypriote Studies, Brussel-LiègeAmsterdam, 29 May-1 June, 1989, (1991), 33-38, Pl. 8-9.; Kabartmalı seramik Anadolu
Hitit geleneğidir. Karageorghis de bu makalesinde Kıbrıs kabartmalı seramiklerinin Hitit
geleneğinden etkilendiğini belirtir. Hitit rölyefli seramiği için bkz:. R. M. Boehmer, Die
Reliefkeramik von Boğazköy, 1983.; A. M. Darga, Hitit Sanatı, 1992, 53-67, Res. 37-47.

8

Bkz. L. Delattre, J. De La Geniere, N. Şahin, “Le Sondage 1. B” Cahiers de Claros II. L’aire de
sacrifices, 2003, 22, Lev. IV, 4.

9

Bkz. V. Jolivet, R. Robert, “Le Sondage 1. K” Cahiers de Claros II., 105, Fig. 35, 6.

10 M. R. Popham, L. H. Sackett, Lefkandi I. The Iron Age, 1980, 116, S Tomb 19. 2, Pl. 255 e
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arabası üzerindeki çiftli amphoriskoi11 yine bu tipin Subprotogeometrik Ie’ye12
tarihlenen modellerin, benzeri olma olasılığını da gündeme getirmektedir. Bir
diğer olasılık ise, kernos olabileceğidir13.
Yuvarlak sunağın alt tabakasından yoğun olarak protogeometrik seramik
ele geçirildi. Bunlar arasında, Attika Geç Protogeometrik boyunda zikzak
bezemeli 3 adet skyphos parçası14, ve gri tek renkli kazıma dalga bezemeli küçük
bir skyphos parçası15 sayılabilir (Resim: 8). Son örneğimiz Lefkandi Skyphos
Type II içinde yer almaktadır16. Euboea’daki Kyme de de benzer küçük bir
protogeometrik parça bulunmuştur17. Ancak gri seramiğin Kuzeybatı Anadolu
kökenli olduğu bu gün bilinmektedir18. Benzerlerinden yola çıkarak Orta
Protogeometrik olarak tarihlendireceğimiz bu parça olasılıkla Smyrna ya da
Phokaia kökenli bir skyphos olabilir. Yine sunağın altından gelen malzemeler
arasında dikey dalga bezemeli kâseler, tek kulplu fincanlar sayılabilir. Borazan
ağızlı bir boğa da, bu tabakanın buluntular arasında yer almaktadır. Yuvarlak
sunak, -0.23 seviyesinde bitmektedir. Bu seviyede 2004 yılında da açığa
çıkarılmış olan taban taşları yuvarlak sunaktan daha küçük bir yay formu
gösteren yatay taşlar bulundu. Bu taşların varlığı, bunun yuvarlak sunaktan
daha erken ve aynı forma sahip (yuvarlak) primitif bir sunak olabileceğini
düşündürmektedir. Bu yay içinde erken seviyeyi görebilmek amacıyla -0.23- 0.60 m. seviyelerine değin inilmiş -0.32 de bir erkek figürin başı kazıma saçları
ve ense oyuğu ile iyi bir işçilik göstermektedir (Resim: 9), -0.62 seviyesinde
ise çok primitif küçük bir figürin başı (Figür: 10) ile, sığ ayaklı bir meyva
kabının ayağı bulundu19 (Resim: 11) .
11 Bu örnek için bkz. M. R. Popham, I. S. Lemos, Lefkandi III. The Tomba Cemetery,1996, Lev.l. 126
a.
12 Bu örnek için bkz. Lefkandi III. Tomb. 51, Lev... 58, 51, 3.
13 Bkz. Morricone, 1982, Fig. 107, T. 14.5 (inv. No: 590)
14 Benzerleri için bkz. Lefkandi II, 86-88, Lev. 43, 890.; Desborough, 1957, 214, Fig. 4b. İki
oinokhoe Kıbrıs-Geometrik II (İ. Ö. 950-850) tarihlendirimektedir. Bkz. Desborough,1957,
216. ; Morricone, 1982, Fig. 93, Serr. T. 10.12 (inv. No: 493).
15 En yakın benzerleri Lefkandi skyphos’larında görülmektedir. Bkz. Lefkandi II, 53, Pl. 73, nos.
772-775.; Gri renkli kazıma dalga bezemeli kaplar için bkz. F. Utili, “Graue Keramik aus
Pyrrha auf Lesbos im Archäologischen Instıtut Göttingen” AA 2002/1, 135-139.
16 Lefkandi II, 53. Bu siyah astarlı kazıma bezemeli kapların kökeni ve gri seramiklerle olan
ilişkileri için bkz. Lefkandi II, 55.
17 E. Sapuna-Sakellaraki, “Geometric Kyme. The Excavation at Viglatouri, Kyme on Euboea” Eoboica,
1998, (L’Eoboea e la presenza euboica in Chalcidica e in occidente. Atti del Convegno
internazionale di Napoli 13-16 Novembre 1996), 74-88, Fig. 41,5.
18 Y. Polat, “M. Ö. 1. Bin Batı Anadolu Gri Tek Renkli Seramiği ve Kökenine Dair Düşünceler”
Anadolu/Anatolia Suppl. 2, 2008, 281-294
19 Benzerleri için bkz. Lefkandi,II, 57-58, Lev. 75, 817.
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L15 PLAN KARESİ
2007 yılında dikdörtgen sunağın güney cephesini açığa çıkarmak amacıyla
06.08.2007 tarihinde başlatılan çalışmada, 2.02 m. seviyesinde gümüş
bir heykelciğe ait sol kol ele geçirildi. +1.74 m. kodunda bronz bir yılan
(Apollon’un pyton yılanı?), +1.46 m.de mavi camdan yapılmış bir heykelciğe
ait ya da amulet olarak kullanılmış olan mavi camdan phallos, ele geçirildi.
Künkün doğusundaki dikdörtgen sunağın taş dolgusu üzerindeki büyük
taş blokların kaldırılması sırasında seramik, kömür ve kemik parçalarının
yanı sıra, yuvarlak sunağı içine alan, dikdörtgen sunağın üst dolgusunun
konturları açılmış ve + 0,74 seviyesinde arka yüzü işlenmemiş ve gövde
üzerinde bir delik içeren çok iyi işçilik gösteren bir koç figürini ele geçirilmiştir
(Resim: 12). Bu delik koçun bir yere bağlandığını göstermekedir.
Çalışmaların devamında, +1.00 m. kodunda 2002 -2004 yıllarında Apollon
ve Artemis sektörlerinde yapılan çalışmalardan bilinen kuzey-güney
doğrultulu pişmiş toprak künkün devamına ulaşıldı. Künkün bu bölümünün,
önceki yıllarda açığa çıkarılan bölümüne göre daha iyi korunmuş olduğu
gözlemlendi. +0.89 m. seviyesinde 4. yüzyıla tarihlenen yürüme düzlemi
(künkün oturma düzlemi) ile dikdörtgen sunağın güneybatı üst basamağın
açığa çıkarıldı. +0.80 m. seviyesinde sunağın güney ve batı cephesinde in
situ ve ağırlıklı olarak beyaz, sarı renkli freskolar açığa çıkarıldı. 2004 yılı
çalışmalarında da çok fresko parçaları ele geçirilmişti. Ancak ilk kez sunağın
üst basamağı ile ikinci basamağı arasında in situ bulunmuş olmaları, sunağın
“Ekshara”sının dış yüzünün freskolu olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır.
Ayrıca yine bu seviyede bol miktarda kömür parçası, az sayıda seramik parçası
ve küçük bir ok ucu ele geçirildi. Sunağın üçüncü basamağının oturduğu
yuvarlak taşlardan yapılmış olan taban üzerinden önceden bilinen polloslu
pişmiş toprak Apollon figürin başları ve rahip heykelcikleri ele geçirildi. 2007
yılı çalışması sonucunda sunağın güneybatı cephesi açıldı (Resim: 13).

BATI ONUR ANITLARI SEKTÖRÜ (B.O.A)
S 14/ab PLAN KARESİ
2007 yılı S 14ab karesinde çalışma başlatılmasının amacı, kutsal yolun
devamını saptamaya yönelikti. +2.17 m - +1.92 m. seviyeleri arasında alüvyal
tabaka kaldırıldı. +1.92 m. kodundan itibaren Roma Dönemi günlük kullanım
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kapları, cam buluntu, kömür parçaları ve kemik parçaları ele geçirildi. Ayrıca
bu seviyede farklı boyutlarda sarı, kırmızı, mavi, bordo, krem tonlarına
sahip fresko parçaları bulundu. Ancak fresko parçaları üzerinde bezeme
saptanamadı. +1.92 m. kodundan İmparator Nerva’ya ait gümüş bir sikke, .+1.
23 m. kodunda ise ön yüzde İmparator Augustus ile karısı Livia’nın başlarının
olduğu bronz bir Ephesos sikkesinin bulunmuş olması, Augustus sonrası,
freskolu bir yapının varlığını gündeme getirmekte ve yapının tahrip tarihi
konusunda ise Nerva sikkesi bir ante quem oluşturmaktadır (Resim: 14). +1.68
m. kodunda bir heykele ait mermer büyük bir başparmak ele geçirilmiştir.
+1.17 m. seviyesinde bronz bir Kolophon sikkesi (ön yüzde Apollon başı, arka
yüzde Kolophon süvarisi) ile megara kâseler, Attika siyah firnis parçalar ele
geçirildi. Bu koddan itibaren yoğun yanık izleri görüldü.+ 0.83 m. kodunda
yine bir bornz Kolophon sikkesi ele geçirildi. Bu sikkenin hemen altında iki
sıra taşlardan yapılmış, kuzey-güney doğrultulu bir duvar açığa çıkarıldı.
+1.17 m. kodundan itibaren devam eden yanık izleri bu duvarın üzerinde yer
alan mermer parçalarının üzerinde de net olarak saptanmıştır. S14/ab plan
karesindeki çalışmalar +0.69 m. kodunda kutsal yola ulaşılmasıyla son buldu
ve yolun güney yönünde devam ettiği saptanarak çalışmanın 2008 yılında
devamına karar verildi.
S15/ab PLAN KARESİ
Bu alanda kazı çalışmalarının başlatılmasının iki amacı vardı. Birincisi Roma
Dönemine ait olan R15/ab ve P15/ab plan karesinde yer alan onur anıtlarının
devamını saptamak; bir diğer amaç ise S14/ab plan karesinde kutsal yolun
hemen doğusunda açığa çıkarılmış olan duvarın işlevini anlamaktı. S15/ab
plan karesinde +2.29 m. kodunda çalışmaya başlanmıştır. Toprağın yapısı
oldukça sert ve açık kahverengidir. +2.06 m. kodunda yivlendirilmiş bir
tambur parçası ele geçirilmiştir. +1.95 m. kodundan itibaren seramik Roma
Dönemi günlük kapları, boncuk, metal cüruf parçası, cam parçası, kemik
parçası, harç parçaları ele geçirildi. +1.73 m. kodunda plâstik ya da mimarî
esere ait (?) olduğu düşünülen bir kaide parçası bulundu. +1.40 m. kodundan
itibaren yanmış seramik ve şist parçalarının varlığı ve kesitte görülen yanık
izleri lokal bir yangını düşündürmektedir. +1.35 m. kodundan itibaren
açmanın genelinde yoğun şekilde bronz parçalar ve kurşun kenet parçaları
ele geçirilmiştir. 4 adet bronz Hellenistik olasılıkla Kolophon sikkeleri (çok
kötü durumda) ele geçirildi. Bu açma çalışmalarında, kutsal yolun işlevinin
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İ. Ö. 4. yüzyılın üçüncü çeyreğinde yitirmesinin ardından yapılmış, yolun
batı cephesine yapılmış bir mekânla karşılaşıldı. Mekân doğu, kuzey ve
güney yönünde devam etmektedir. Ancak kuzey yönünde Roma Döneminde
yapılmış olan Lucullus Anıtı’nın altında kalmıştır. Yapının güney yönünde bir
girişi olduğu saptanmış ve çalışmaya, 2008 yılında güney ve doğu yönünde
devam etmek üzere son verilmiştir. S15/ab plan kare çalışmaları sırasında
onur anıtlarının devamına rastlanmamıştır.
YAPI KOMPLEKSİ SEKTÖRÜ (YKS)
Emre TAŞTEMUR
AA16/d PLAN KARESİ
2006 kazı döneminin sonlarında açığa çıkarılmış olan ve işlevi tam olarak
anlaşılamayan üç künkün kanal ile bağlantısını anlamak için 2007 kazı
döneminde YKS sektöründeki kazı çalışmaları ilk olarak bu plan karede
başlatıldı. Çalışmaların ilk gününde +0.92m. seviyesinde ortadaki künk ile
güneydeki künkün arasındaki alanda Hellenistik Döneme tarihlenen yazıtlı
bir stel parçası bulundu. Künklerin olduğu alanda + 0.62 seviyesine değin
inilmiş ve doğu-batı yönünde uzanan kanalın, Hellenistik duvarın (12 No.lu)
altından ortadaki künkün önüne kadar geldiği görülmüştür. Ancak bu
künklerin, birbirleriyle ve çatı kiremitleriyle oluşturulmuş kanal sistemi ile
herhangi bir bağlantısı saptanamamıştır. AA16/d plan karesinde künklerin
güney bölümünde devam edip etmediğini anlama amacı ile yapılan sondajda
künklerin güney yönünde devam etmediği anlaşılmıştır. Bu seviyelerde
ortaya çıkarılan malzemenin tümü Geç Hellenistik Döneme aittir. Dolayısıyla
kanal yapısı ve künklerin Geç Hellenistik Döneme ait olduğu kesinlik
kazanmıştır. Ancak dik durumdaki bu üç künkün işlevlerinin ne olduğu
belirlenememiştir.
Z16/ad PLAN KARESİ
2005 yılında açığa çıkarılan Roma Dönemi yapı kompleksinin, altında
daha erken dönem yapılarının olup olmadığını anlamak amacı ile 2007 yılında
Z16/ad plan karesinde çalışılma başlatıldı. Bu amaçla öncelikle 8 No.lu kuzeygüney doğrultusundaki duvarlar arasında +1.87 m. seviyelerinden itibaren

120

kazı çalışmalarına başlandı. + 1.85 cm. kotunda Geç Roma Dönemine ait tam
bir unguentarium bulundu. Ele geçirilen malzeme genellikle Roma Dönemi
günlük kullanım kapları ile serbest üfleme teknikli cam paçalarıdır.
Yapı kompleksinin 1 No.lu odasının doğu bölümünde 2005 çalışma yılında
açığa çıkarılmış olan 3 sıralı taban tuğlalarının kuzey yönünde, 2007 yılında
yapılan çalışmalarda, iki adet mühürlü çatı kiremiti parçası, bir adet mühürlü
amphora kulp parçası ele geçirilmiştir. Aynı alanın kuzey kesitinde, zemin
seviyesi +1.17 m. olan bir kanal yapısı ile karşılaşılmıştır (Resim: 15). Kanal bu
yapının güney kesitine değin gitmesine karşın AA16/ab plan karesinde aynı
seviyelerde kanalın devamına rastlanmamıştır. Buna karşın, 1 No.lu odanın
kuzey dış cephesinde, kanalın 2 adet diyagonal, 1 adet yatay kapak taşları in
situ ele geçirildi. +1.05 m. kodunda (kanalın zemin seviyesi) İ.Ö. 2. yüzyılın
son çeyreğine tarihlenen Ephesos tipi bir kandil ve Hellenistik seramik ele
geçirildi (Resim: 15)*. Bu kanal olasılıkla Hellenistik Dönemde kullanılmış
ancak Roma Dönemi yapı kompleksinin altında kaldığından kullanımına son
verilmiştir.
BB16/b PLAN KARESİ
2007 kazı döneminde yeni bir plan kare çalışması olarak öncelikle BB16/
b olarak adlandırılan plan karede çalışılmaya başlanmıştır. Bu plan karede
çalışılmasının amacı; 2006 yılı kazı döneminde açığa çıkarılan kuzey –
güney doğrultusunda uzanan 11 ve 12 No.lu duvarlarla, düzgün bloklarla
oluşturulmuş Geç Hellenistik yapının güney doğrultusundaki bitiş noktasını
bulmaktı. Bu amaçla, 1.08.07 tarihinde +2.79 m. seviyelerinde sarımsıkahverengi renkli toprakta kazı çalışmalarına başlandı. Plan karenin batı
kesitine giren 0, 80 m. çapında bir tambur görülmüş, kaldırılma işlemi 2008
yılına bırakılmıştır. Bu tamburun Propylonun güney-doğu köşesinde bulunan
tamburla çapları birbirine uymaktadır. Büyük olasılıkla bu tambur, sütunun
2. ya da 3. tamburu olmalıdır.
+2.68 m. ile +2.35 m. seviyeleri arasında değişen seviyelerde açmanın
genelinde yoğun bir şekilde çatı kiremiti ve taban tuğlası parçaları ile
taşlardan oluşan 2005 -2006 yıllarında da görülmüş olan tesviye tabakası ile
karşılaşıldı. Bu tabakada, açmanın kuzeydoğu köşesinde +2.45 m. seviyesinde
∗

Tüm çizimler, yüksek lisans öğrencisi Gülşah Dallık tarafından yapılmıştır.
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mermerden yapılmış 13 cm. yüksekliğinde bir kadın heykelciği ele geçirildi.
Heykelciğin başı ve ayakları bilek kısmından itibaren korunmamıştır. Ayrıca
sağ kolu omuzdan itibaren, sol kolu ise bilekten ve elbise kıvrımından
kırılmıştır. Heykelciğin korunan saç bukleleri omuza doğru dalgalı biçimde
uzanmaktadır. Figür kısa khiton giymiş ve khiton göğüs altından bağlanmıştır.
Sol bacağını öne atmış durumdadır. Heykelciğin elbise kıvrımlarının ayrıntılı
detaylandırılması kaliteli işçiliğin göstergesidir. Bu kadın heykelciği Roma
Dönemi buluntularının olduğu tabakada ele geçirilmiştir. Ancak teknik
açıdan Klâsik Dönem etkileri göstermektedir. Bu nedenle, kadın heykelciği
büyük olasılıkla Roma Döneminde yapılmış Klâsik Dönem kopyası olmalıdır.
+2.30 m. seviyesinde açmanın kuzeybatı köşesinde üzerinde “PHN” harfleri
olan küçük bir mermer yazıt parçası ortaya çıkarıldı. Açmanın genelinde 321
parça çatı kiremiti ve taban tuğlası parçası açığa çıkarılmış, bu parçalardan
profilli olanlar ayrılmış ve çizimleri yapılmıştır. AA16\c plan karesinde
kuzey – güney doğrultusunda uzanan 11 No.lu duvarın, BB16/b plan
karesinin kuzey kesitinde +2.22 m. üst seviyelerinden itibaren güneye
doğru devam ettiği görüldü. +2.10 m. seviyesinde açmanın kuzeyinde,
bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkenin ön yüzünde: sola doğru yüksek
arkalıklı tahtta oturmuş Homeros, bunun solunda ise olasılıkla magistratus
ismi bulunmaktadır. Arka yüzünde: sağa doğru ayakta Apollon, sağ elinde
phiale, sol elinde ise lyra tutmaktadır. Apollon’un solunda ise etnik ismi yer
almaktadır. sikke İ.Ö. 187- 184’ ye tarihlenmektedir20. Çalışmaların devamında
Geç Hellenistik yapının 13.10 m. lik bölümü açığa çıkarılmış, ancak güney
yönünde devam ettiği görüldüğünden bu çalışma 2008 yılına bırakılmıştır.
Y16/a PLAN KARESİ
Yapı kompleksine ait kuzeydeki yapıların devamını açığa çıkarmak amacı
ile peristilli avlunun kuzeyindeki alanda kazı çalışmalarına başlanmış olup
+3.46 m. seviyesinde, L. Robert tarafından yaptırılan rayların bir bölümüne
rastlanmıştır. +3.23 m. de açmanın güneyinde 6 sıra yatay şekilde yerleştirilmiş
taban tuğlası açığa çıkarılmıştır. Çalışmaların ilerleyen günlerinde bu
taban tuğlalarının duvarın örgü sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır. Plan karenin genelinde olduğu gibi bu alanda da, yoğun olarak
çatı kiremiti ve taban döşemesi parçaları ile az sayıda günlük kullanım
20 SNG Deutschland, 4. Heft, Mysien-Ionien, Nr. 2174 -3306.
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kaplarına ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler
büyük ölçüde Geç Roma Dönemine ait parçalardır. +2.70 m. seviyelerinde
situla, amphora ve günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları ile 1 adet
pişmiş toprak ağırşak parçası ele geçirildi. +2.53 m. seviyesinde ise in situ taban
döşemeleri açığa çıkarıldı ancak bu taban tuğlalarının bir bölümünün çökmüş
olduğu görüldü. Kuzeyde 1.10 m. genişlikte bir eşik açığa çıkarıldı. Batıdaki
eşiğin genişliği ise 1. 03 m. dir. Taban tuğlalarının hemen yanında +1.63m.
ile +1.39 m. seviyeleri arasında yaklaşık 1. 05 m. genişliğindeki bir alanda
yanık ve külden oluşan yangın tabakası ile karşılaşıldı. Bu alanın güneyi
ve güneydoğu köşesinde taban tuğlalarına rastlanmadı. Bunun nedeni ise,
buranın Fransızlar döneminde kazılmış ve olasılıkla taban tuğla döşemeleri
kaldırılmıştır. Sonuç olarak, 2007 yılı Y16/a plan kare çalışmalarında yapı
kompleksinin kuzey yönünde iki odası (3 ve 4 No.lu odalar) açığa çıkarılmış
ve 3 No.lu küçük dikdörtgen odadan 4 No.lu daha büyük dikdörtgen odaya
1.10 m. genişlikte bir kapı ile geçildiği saptanmıştır (Resim: 16). Bu plan kare
çalışmalarına 2008 yılında devam edilecektir.
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Resim 1: Oryantalizan gövde parçası

Resim 2: Geç geometrik krater

Resim 3: Geç geometrik üçayak
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Resim 4: Pişmiş toprak at başı

Resim 5: Pişmiş toprak boğa figürini

Resim 6: Amphoriskoi’lu pithos
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Resim 7: Amphoriskos

Resim 9: Pişmiş toprak figürin başı

Resim 10: Pişmiş toprak figürin başı
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Resim 8: Gri kazıma dalga bezemeli parça

Resim 11: Ayaklı meyve tabağı

Resim 12: Pişmiş toprak koç
figürini

Resim 13: Arkaik dikdörtgen sunağın güneybatı cephesi
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Resim 14: Kutsal yol ve yol üstü buluntuları

Resim 15: Kanal üstü buluntuları
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MEZRAA HÖYÜK 2007 YILI KAZISI
Derya YALÇIKLI*
Mezraa Höyük’te, Karkamış Baraj gölünün etki alanı içinde kalacak
bölgede bulunması nedeniyle, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ortak projesi olarak 2007 yılında da kazılar
sürdürülmüştür1.
Mezraa Höyük, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi’nin güneyinde, Mezra Beldesi
sınırları içinde, beldenin 1.5 km. güneyinde Fırat’ın doğu kenarında yer
almaktadır.
Altıncı kazı sezonunu oluşturan 2007 yılı çalışmalarımız, 2000 sezonundan
itibaren üç farklı kazı alanında sürdürdüğümüz stratigrafi çalışmasını
tamamlamaya yönelik olarak planlanmıştır.

KUZEYDOĞU YAMACI/ TEPE AÇMALARI
Mezraa Höyük’ün en üst noktasını oluşturan tepe bölgesinde bu
yılki çalışmamız N/12 açmasında 2006 sezonunda bırakılan bölümden
başlatılmıştır.
Tepenin üst seviyesinde Ortaçağa tarihlendirilen I. ve II. mimarî tabakalar
2006 sezonunda saptanmış ve detaylı olarak incelenmişti. Yine Ortaçağa
tarihlediğimiz III. Mimarî tabaka ise açmanın doğu kesiminde saptanmış
olup incelenememişti. Açmanın doğu bölümünde yapılan kazılarda söz
* Yrd. Doç. Dr. Derya YALÇIKLI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi 17100 Çanakkale/TÜRKİYE, dyalcikli@comu.edu.tr.
1 Çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü
(DÖSİMM) tarafından desteklenmiştir. Kazı çalışmalarımız sırasında göstermiş oldukları
yardımlardan dolayı Şanlıurfa Müzesi Müdürü Nurten Aydemir’e ve ekibimizin birçok
sorununun çözümünde yardımlarını esirgemeyen Birecik Kaymakamı Sayın Tuncay Sonel’e
teşekkür ederiz.
Kazı çalışmalarımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Müzesi temsilcisi olarak, Silifke
Müzesi elemanlarından Arkeolog Murat Kalas katılmıştır. Kazı ekibimiz Arkeolog Seçil
Koca, Arkeolog Didem Gündoğan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, Zümrüt
Bademci, Kamil Büyükdumlu, Göknil Eren, Nazife Keskin, Gonca Kocayacı, Özlem Koç,
Ebru Kurt, Ayşe Nizam, Volkan Öksüz, Birgül Önal, Semra Şahin ve Mehmet Yılmaz’dan
oluşmuştur.
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konusu mimarî tabakaya ait açığa çıkarılan duvarlardan biri kuzey-güney
doğrultusunda, diğeri bu duvara dik bağlanan batı-doğu doğrultusunda
uzanmaktadır (Resim: 1). İki duvarın birleştiği nokta daha sonraki dönemlerde
açılmış olan bir çukur nedeniyle bozulmuştur. Bu mimarî tabakanın doğu
kesimi tepenin eğimli yüzeyindeki erozyon nedeniyle tahribata uğramıştır.
Uzun duvara dik bağlanan duvarın kuzey ve güneyinde korunan kısıtlı bir
bölgede Ortaçağa ait sikke, bileziklere ait çam ve demir parçaları bulunmuştur.
Ele geçirilen seramiğin büyük bir bölümünü üzeri kazıma bezemeli, akıtma
boyalı pişirme kapları oluşturur. Bu kapların benzerleri Tille Höyük2 ve Taşkun
Kale’de3 ele geçirilmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde ise Ortaçağa ait bir
adet silo açığa çıkarılmıştır.
2006 yılında açmanın kuzeybatı kesiminde rastladığımız M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına ait seramik parçalarının ele geçirildiği taban seviyesinde
çalışmalar sürdürülmüştür.
Alanın batı bölümünde yapılan kazılarda önceki sezonda saptanmış olan
M.Ö. III. Bin- yılın ikinci yarısına tarihlendirdiğimiz IV. mimarî tabakayı
oluşturan kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda uzanan duvar tamamen
açılmıştır. Duvarın bir bölümü Ortaçağ duvarlarını da bozan geç dönemde
açılmış çukur tarafından tahrip edilmiştir.
Duvarın doğu kesimde yer alan tabanın büyük bir bölümünün Ortaçağ
tabakaları tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır. Bu döneme ait tabana
açılmış birkaç tane çukur saptanmıştır. Çukurların bir tanesinde bazalt
taşından üretilmiş dört adet öğütme taşı ile bir çanak ve içinde dört adet
minyatür kabın ele geçirildiği bir çömlek bulunmuştur (Resim: 2). Bu toplu
buluntu grubunun yer aldığı çukur, tabana açılmış ve olasılıkla üzeri örtülmüş,
gerektiği zaman alınabilecek biçimde öğütme taşlarının korunduğu bir çukur
görünümü yansıtmaktadır.
Duvarın batı kesiminde sürdürdüğümüz çalışmalarda bina zemininin
yoğun bir kerpiç dolgudan oluştuğu saptanmıştır. Ortaçağa ait silolar
tarafından tahrip edilen dolgunun bir bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu
yapı 2002 sezonunda M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına ait in situ buluntularıyla
saptadığımız yapının doğu bölümünü oluşturması açısından önemlidir.
2 Moore, J., Tille Höyük 1, The Medieval Period. Oxford (1993): 100.83 Level 3,4.
3 McNicoll, A., Taşkun Kale, Keban Rescue Excavations Eastern Anatolia, Great Britain (1983):
162.280.
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Açmanın batı bölümünde çalışmalara devam edilmiş ve alanın güneybatı
kenarında Ortaçağ silolarının dışında kalan kısıtlı bir bölgede üç adet farklı
seviyede ocak tabanı ve seramik parçaları açığa çıkarılmıştır. Bu buluntu
aynı bölgenin uzun bir süre ocak alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda sadece tabanları ve tabandaki oyukları korunan
ocakların ait olduğu mimarî tabaka M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına aittir.
Bir önceki mimarî tabakaya ait duvarın seviye olarak daha altında kalan bu
ocak seviyesi tepe açmalarında açığa çıkardığımız yeni bir mimarî tabakayı
oluşturmaktadır.
Ocaklı mimarî seviyenin hemen altında doğu batı doğrultusunda ilerleyen
çift sıra kerpiç örgüden oluşan bir duvar ve bu duvarın kuzey cephesine dik
kuzey-güney doğrultusunda birleşen bir kerpiç duvar daha açığa çıkarılmıştır
(Resim: 4). Yürütülen çalışmalar sonucunda ele geçirilen seramik parçaları
sayesinde ulaştığımız bu mimarî tabaka M.Ö. III. binyılın ilk yarısına
tarihlenmektedir.
Bu sonuç bu mimarî tabakanın güneydoğu yamaçta açığa çıkarılan Erken
Tunç Çağının ilk yarısına ait mimarî tabakalarla aynı dönem olduğunu ortaya
koymaktadır.
DOĞU ALANI
Doğu alanındaki kazı çalışmaları, R-S/12 ve R-S/13 açmalarında
sürdürülmüştür.
R-S/12 açmalarının genelinde 2000-2002 sezonlarında yoğun olarak
Ortaçağ mimarî tabakaları kazılmış, batı kesiminde M.Ö. II. binyılın başlarına
ait mimarî ve mezarlar, doğu kesiminde ise kısıtlı bir alanda M.Ö. III. binyılın
ikinci yarısına tarihlendirilen tabakalar saptanmıştı. Bu çalışmalar sırasında
S/12 alanının doğu kenarında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan
bir duvar açığa çıkarılmıştı. Bu duvarın kuzeybatı yönünde ilerlediği saptanmış
olup Ortaçağ tabakalarının altında kalması nedeniyle takip edilememişti.
Bu sezon mevcut duvarın araştırılması amacıyla çalışmalara başlanmış ve
kuzeybatıda yer alan geniş alanda çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 5). Bu
çalışmalarda duvarın açılan bölümü 12 m. uzunluğa ulaşmıştır. Duvarın orta
bölümü ile güneydoğu ucuna güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda bağlanan
iki duvar açığa çıkarılmıştır. Bu dik bağlanan duvarların güneydoğu kesiminde
bulunan duvar açma profiline girerek devam ettiği görülmektedir.
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Uzun duvarın güneydoğu bölümünde duvar genişliği 0.90-1.00 m. arasında
değişirken, kuzeybatı kesiminde duvar kalınlığı 1.90 m.dir. Uzun duvara dik
bağlanan duvar ise 1.90-2.00 m. genişliğe sahiptir.
Kuzey kesimde yer alan bölümün ortasında ince bir duvar yer alır. Mekân
ara duvarı niteliği taşıyan bu duvarın her iki tarafında in situ buluntular ele
geçirilmiştir. Bu buluntular içinde bir adet kaba hamurlu gevrek yapıya sahip
kötü durumda korunmuş bir ocak saptanmıştır. Bu tip ocakların benzerleri
Tepecik4, Güzelova5 ve Pulur’dan6 bilinmektedir. Mekânda ayrıca bir küçük
taş havan, minyatür bir çömlek ve seramik parçaları ele geçirilmiştir.
Duvarların sahip oldukları genişlik ve kullanılan inşaat tekniği, bir mekânı
sınırlayan duvar olmasının yanında savunma duvarı niteliğine sahip bir
duvar olduğunu da düşündürmektedir. Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan
mimarî ve küçük buluntular M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına aittir.
R-S/13 açmalarında 2006 kazı sezonu sonunda ulaşılan M.Ö. III. binyılın
ikinci yarısına ait iki yeni mimarî tabaka önemli verileri oluşturmuştu. Sezonun
kısa süreli olması nedeniyle söz konusu mimarî tabakalar ve alt seviyede farklı
bir mimarî tabakanın yer alıp almadığı detaylı olarak incelenememişti.
2007 sezonunun başında bu tabakaları daha detaylı inceleyebilmek amacıyla
2006 sezonu kazı alanının batısında geniş bir alanda çalışmalar başlatılmıştır.
Bu kesimde önceki sezon kerpiç duvarının küçük bir bölümünün açığa
çıkarıldığı yapıya ulaşmak mümkün olmuştur (Resim: 6). Yapının kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan duvarına dik bağlanan güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda iki duvarı saptanmıştır. Duvarlardan kuzeybatıda
yer alan duvarın güneybatı ucu bir Ortaçağ silosu tarafından tahrip edilmiştir.
Güneydoğuda yer alan duvarın güneybatı ucu açma profiline girerek devam
etmektedir. Mekânı güneybatıdan sınırlayan bir duvar saptanamamıştır.
Üç kenarı duvarlarla sınırlanan mekânda iki evreli bir taban saptanmıştır.
Üst evrede küçük boyutlu dere taşlarından oluşan bozulmuş bir taban açığa
çıkarılmıştır.

4 Esin, U., “Tepecik Kazısı, 1970” Keban Projesi 1970 Çalışmaları. (1972) Ankara: Lev.109.1,2;
110,4.
5 Koşay, H.Z. ve H. Vary, Güzelova Kazısı. (1967) Ankara: Lev. XIII-XV.
6 Koşay, H.Z. ve H. Vary, Pulur Kazısı. (1964) Ankara: Lev. XXI-XXIII.
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Alt seviyede yer alan diğer taban ise plâka taşlardan oluşmuş bir
döşemeye sahiptir. Zeminin güneydoğu yönünde bozularak eğimli bir şekil
aldığı izlenmektedir. Mekânın merkezinde yuvarlak iç kısmı içbükey kavisli,
özenle yapılmış bir ocak yer almaktadır. Plaka taşlarla kaplı zeminde M.Ö.
III. binyılın ikinci yarısına tarihlediğimiz in situ buluntular arasında yer alan
metalik seramik bardakların (Resim: 7) benzerleri Karkamış7, Gre Virike8,
Harabebezikan9, Titriş Höyük10, Hayaz Höyük11, Horum Höyük12, Tall Bi’a13,
Tell Matsuma14 ve Tell Hadidi’den15 bilinmektedir.
Mekânda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında taban altına yerleştirilmiş
bir çömlek mezar (M 29) açığa çıkarılmıştır. Üçgen tutamaklı ve perdahlı
mutfak kaplarından bir çömleğin kullanılmasıyla yapılmış mezarda hocker
biçiminde yeni doğmuş bir bebek iskeleti açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Bu tip
çömleğin benzer örnekleri Kurban Höyük’te ele geçirilmiştir16. Çömleğin ağzını
kapamak için kullanılan, üç ayaklı bir kaba ait olan kenarları düzeltilmiş dip
ile çömleğin yanında pişmiş topraktan yapılmış bir çıngırak bulunmuştur.
Yapının kuzeydoğusunda 2006 sezonunda açılmış olan sondaj çukurunda
çalışmalara devam edilmiştir. M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına tarihlediğimiz
7

Woolley, C. L., Carchemish. Reporth on the Excavation at Jerablus on Behalf of the British Museum,
Part III: The Excavations in the Inner Town. (1952) London: Pl. 58.b5.

8

Ökse, A. T., “Gre Virike 1999 Kazısı”, in: N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve
Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı
Çalışmaları. (2001) Ankara: 19.b.

9

Bilgen, N., “Harabebezikan Höyüğü’nde Bulunan Erken Tunç Çağı (Mezar ?) Kapları”, in:
N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak
Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları. (2001) Ankara: Şek. 20.

10 Algaze, G., ve A. Mısır, ”Excavations at Titriş Höyük. A small Mid-Late Thirt Millennium
Urban Center in Southeastern Anatolia, 1992” XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I (1994): Şek. 8.
11 Thissen, L., “The Late Chalcolithic and Early Bronze Age Pottery from Hayaz Höyük.”
Anatolica 12 (1985): Fig. 3.2.
12 Tibet, A., C. Marro ve R. Ergeç, “Horum Höyük 1997 Çalışmaları” XV. Kazı Sonuçları Toplantısı
I (1999): Çiz. 13.
13 Strommenger, E. ve K. Kohlmeyer: Tall Bi’a-Tuttul I. Die altorientalischen Bestattungen. (1998)
Saarbrücken: Taf. 159.7.
14 Tsunaki, A., “Neolithic and Early Bronze Age Layers of the Matsuma: The Results of
Soundings at Square 15 Gc”, Bulletin of the Ancient Orient Museum, 16 (1995): Fig. 27.12.
15 Dornemann, R. H., “Tell Hadidi: One Bronze Age Site Among Many in the Tabqa Dam
Salvage Area”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 270 (1988): Fig. 15.27.
16 Algaze, G., M. A. Evins, M. L. Ingraham, L. Marfoe ve K. A. Yener,, Town and Country in
Southeastern Anatolia II. The Stratigraphic Sequence at Kurban Höyük. (1990) Chicago: Pl. 94.E,F.
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mimarî tabakaya ait duvarların devamını araştırmak amacıyla çukurun
güneydoğusunda derinleşmeye devam edilmiştir. Önceki sezonda saptanmış
olan duvarların yeni açılan bölümde devam etmediği gözlenmiştir. Bu alandaki
çalışmalar sürdürülmüş olup tahribata uğramış bir ocak ve kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda uzanan tek sıra kerpiç duvar saptanmıştır.
Çalışılan sondaj alanının kısıtlı olması nedeniyle yeni saptanan mimarî
tabakanın yayılımı hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Bu kesimde
ele geçirilen seramik parçalarının doğu yamacındaki mimarî tabakaların en
erken evresine, yani M.Ö. III. binyılın birinci yarısına ait olduğu anlaşılmıştır.
Bu gelişme uzun zamandır sürdürdüğümüz stratigrafi çalışmaları için de
önemli bir veri oluşturmuştur.
SONUÇ
Mezraa Höyük 2007 sezonu kazısı hedeflerinin başında, uzun zamandan
beri sürdürdüğümüz stratigrafi çalışması gelmektedir. Güneydoğu, doğu
ve kuzey yamacı/Tepe olmak üzere üç farklı bölgede sürdürdüğümüz kazı
çalışmalarında elde ettiğimiz stratigrafik verileri birleştirmek ve höyükteki
tabakalaşmayı bir bütün olarak ortaya koymak amacımızı oluşturmaktaydı.
Bu amaçla önceki sezonda ulaştığımız iki yeni mimarî tabakanın detaylı
incelenmesi ve bu mimarî tabakalardan başka tabakaların varlığının
araştırılması hedeflenmiştir.
Yürütülen çalışmalar sonucunda doğu yamacı bölgesinde M.Ö. III. binyılın
ikinci yarısına ait 2006 sezonunda saptadığımız iki mimarî tabaka detaylı
olarak araştırılmıştır. Tepe açmalarında da saptadığımız M.Ö. III. binyılın
ikinci yarısına ait mimarî tabakaların altında yer alan ve bu iki alanda ilk defa
karşılaştığımız, fakat güneydoğu yamacı bölgesinden çok iyi tanıdığımız
M.Ö. III. binyılın birinci yarısına ait mimarî tabakaların paralellerinin açığa
çıkması önemli bir sonuçtur. Böylelikle üç farklı kazı alanındaki tabaka dizisi
bir bütün hâline getirilmiştir. Bu sonuç toplam altı sezondur sürdürdüğümüz
kazı çalışmalarının ulaşılmış hedefini oluşturmaktadır.
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OYLUM HÖYÜK, 2007
Engin ÖZGEN*
Atilla ENGİN
Erdal ESER
Kilis İli, merkez ilçe, Oylum Köyü sınırları içerisinde yer alan Oylum
Höyük’te, 2007 yılı çalışmaları,
24.07.2007 - 07.09.2007 tarihlerinde
yürütülmüştür. Kazı ekibi üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü’nden Araş. Gör. I. Tuba Önen, Araş. Gör. Serkan Eloğlu, Bilkent
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mert
Çatalbaş, Arkeolog Ahmet Beştepe, Arkeolog Mahmut Bektaş, Arkeolog
Ayhan Karamusaoğlu, Arkeolog Sinan Bıyıklı, Antropolog Hayat Yıldız,
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Mehmet Bahçıvan,
Duygu Süer ve Ümitcan Ekinci ile Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji
Bölümü lisans öğrencileri Derya Tarhan, Meryem Uzun, Özlem Surul ve Pelin
Fırat’tan oluşmuştur. Malatya Müzesi arkeologlarından Dilare Korkmaz,
Bakanlık Temsilcisi olarak görev yapmıştır1.
Kazı çalışmaları, höyüğün kuzeybatı yamacında açılan 10x10 m.
boyutlarındaki K 21 ve K 22 plan kareleri ile 10 x 5 m. boyutlarındaki J 22a, J
22b, I 22a, I 22b ve H 22b basamaklı plan karelerinde sürdürülmüştür (Resim:
1). Bu çalışmaların başlıca amacı şöyle sıralanabilir:
1) Höyüğün kuzeybatı kesiminde yerleşim stratigrafisini ortaya koymak.
2) Tunç Çağlarına ait tabakaları geniş bir alanda araştırmak.
3) Önceki kazı
sonuçlandırmak.
*

sezonlarında,

bu

alanda

başlayan

çalışmaları

Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Merkez Öğretim Üyesi Lojmanları No: 23/5,
Bilkent/Ankara/TÜRKİYE. E-İleti: eiozgen@bilkent.edu.tr.
Yrd. Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 58140-Sivas /TÜRKİYE. E-İleti: aengin@cumhuriyet.edu.tr.
Yrd. Doç. Dr. Erdal ESER, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, 58140-Sivas /TÜRKİYE. E-İleti: erdaleser@cumhuriyet.edu.tr.
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Özverili çalışmalarıyla verimli bir kazı sezonu geçirmemizi sağlayan tüm ekip üyelerine ve
yardımlarından dolayı Bakanlık Temsilcisi Dilare Korkmaz’a teşekkürlerimizi sunarız.
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KUZEYBATI YAMAÇ KAZI ÇALIŞMALARI
K 22 Plan Karesi
K 22 plan karesinde sürdürülen çalışmalarda, Roma Devrine tarihlenen
bir kerpiç teras ile iki taş temelli kerpiç yapı açığa çıkarılmıştır (Resim: 23). Açmanın güney yarısında açığa çıkarılan yapılardan biri açmanın doğu
duvarından çıkan ve açmanın kuzeybatı köşesine uzanan bir duvarla temsil
edilmektedir. Bu uzun duvarın güneyi sert kil ile doldurularak mekân içinde
düz bir zemin oluşturulmuştur. Yapının taş temelinde iki evre belirlenmiştir.
Geç evreye ait taş temel duvarı erken evre duvarı üzerine oturtulmuştur.
Kuzeyde yer alan ikinci yapı, kerpiç teras içerisine oturtulmuştur. Teras,
yaklaşık 40x40x12 cm. boyutlarında kırmızı, beyaz ve yeşilimsi bej renkli
kerpiçlerle oluşturulmuştur. Bu alanda, birinci yapının uzun duvarına paralel
olarak uzanan ikinci bir duvar, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan başka
bir duvarla birleşerek bir mekânı sınırlandırmaktadır. Yapının sıkıştırılmış
toprak tabanı kerpiç teras üzerine yapılmıştır. Kerpiç duvar, teras ve yapı
tabanı, daha geç bir evreye ait büyük düzensiz çukurlar tarafından büyük
ölçüde tahrip edilmiştir (Resim: 2-3). Yapının tabanı üzerinde, zemine
oturtulmuş bir küpün dip kısmı el geçmiştir.
Birbirine paralel uzanan iki yapı arasında yaklaşık 80-120 cm. arasında
değişen çakıllı bir koridor uzanmaktadır. Yapı duvarları tek sıra taş temel
üzerine kerpiçle inşa edilmiştir.
Sürdürülen kazı çalışmalarında, plan karenin kuzeybatı köşesinde,
yaklaşık 4 m. uzunluğunda, kerpiç duvarlı küçük bir mekân açığa
çıkartılmıştır (Resim: 3). Daha eski bir yapı evresini temsil eden bu mekân,
geç evre çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edildiğinden, bu yapının
niteliği anlaşılamamıştır. Geç evre çukurları, açmanın güney yarısında
yoğunlaşmaktadır. Oval ya da yuvarlak biçimli bu çukurlarda küllü toprak
açığa çıkarılmıştır. Bu çukurlardan birinin tabanında açığa çıkarılan beyaz
kalın sıva, çukurların birer silo olduğuna işaret etmektedir.
Açmada ele geçirilen buluntular arasında, pişmiş toprak ve taştan çok
sayıda ağırşak, öğütme taşları, 2 taş boncuk ve kemikten bir silindir mühür, 1
minyatür taş balta ve parçalar hâlinde 2 demir obje yer almaktadır.
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K 21 Plan karesi
Yüzeyden gözüken iri taşlarla oluşturulmuş yapı kalıntısının ve K 22
plan karesinde açığa çıkarılan mimarînin niteliğini anlamak için K 22 plan
karesinin hemen kuzeyinde yer alan K 21 plan karesinde kazı çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Roma Devrine tarihlenen iki yapı evresi gün
ışığına çıkarılmıştır (Resim: 4). Geç yapı evresi, yüzey toprağının yaklaşık
10 cm. altında açığa çıkan, yaklaşık 2 m. genişliğinde masif kerpiç duvarlara
sahip büyük bir yapının kuzeydoğu köşesi ile temsil edilmektedir. Yapının
duvarları, kare ve dikdörtgen biçimli kırmızı renk kerpiçlerle inşa edilmiştir.
Oylum Höyük’ün kuzeybatı yükseltisi üzerinde, L-N 24-26 plan karelerinde
önceki yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında da benzer özellikte kırmızı
kerpiçlerle inşa edilmiş, Roma Devrine tarihlenen büyük bir yapı açığa
çıkarılmıştı (Greaves 2002: 4; Özgen vd. 2004: 340, Resim: 4-5; 2006: 367-368).
Anıtsal kerpiç yapı, daha erken evreye ait taş temelli bir yapının iç duvarlarını
kısmen tahrip etmiştir. Kazı çalışmalarında, kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan kerpiç duvara bitişik ve paralel uzanan bir fırın ortaya çıkarılmıştır.
Güney kenarı bir sıra taş ile sınırlandırılan uzun dikdörtgen planlı fırının
bir kısmı açma batı duvarı içerisine doğru uzanmaktadır. Fırın içerisindeki
sığ küllü toprakta, fırının işlevi ile ilgili bilgi sunan her hangi bir buluntuya
rastlanmamıştır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kerpiç duvarın
güneyinde ise, yine bu duvara bitişik olarak, yarım daire biçimli bir çukur
ortaya çıkarılmıştır.
Yüzeyden kısmen gözüken güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan
büyük bir yapının güneydoğu bölümüne ait taş temel duvarlar daha erken
bir yapı evresine aittir. K 22 plan karesinde tespit edilen ve bu yapı evresine
ait olan kerpiç terasın, K 21 plan karesinin güneybatı köşesinde devam
ettiği görülmüştür. Taş temelli yapının güney duvarı tek sıra iri taşlarla
oluşturulmuşken, daha geniş olan doğu duvarı yan yana 2-3 sıra taşla inşa
edilmiştir. Yapının çok odalı olduğunu gösteren iç mekân duvarları, geç
evre masif kerpiç yapısı tarafından kısmen tahrip edilmiştir (Resim: 4). Yapı
içerisinde, taban altına oturtulduğu anlaşılan iki erzak küpünün dip kısımları
bulunmuştur.
K 21 plan karesinde yürütülen çalışmalarda, 2 taş ağırşak ile seramikten
bir oyuncak araba tekerleği ele geçirilmiştir.
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J 22b Plan Karesi
J 22b plan karesindeki çalışmalarda 4 yapı evresi tespit edilmiştir.
1. Yapı Evresi
J22b plan karesinin kuzeydoğu köşesinde, K 22 plan karesinde görülen
kerpiç terasın kısmen korunan uzantılarına ve açmanın ortalarında yer alan
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir taş temel duvarına (ÖBY 2)2
rastlanmıştır. Yamaç erozyonu nedeniyle taş temel sadece açmanın doğu
yarısında korunmuştur. Bu tabakada ele geçirilen seramik malzeme Roma
Devrine işaret etmektedir.
2. Yapı Evresi
Helenistik Döneme tarihlenen 2. Yapı Evresi’nde, birbirine paralel olarak
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dört duvar (ÖBY 11, 25, 29, 36)
açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Duvarların batı kısmı yamaç erozyonu sonucu
tahribata uğradığından birbirleri ile olan bağlantıları anlaşılamamıştır.
Önümüzdeki kazı sezonlarında J 22b plan karesinin doğusundaki K 21 ve K 22
plan karelerinde yürütülecek çalışmalar, bu yapılar hakkında daha kapsamlı
bilgiler ortaya koyacaktır. Açmanın güney yarısındaki taş temel duvarları
(ÖBY 11, 25) üzerinde kerpiç sıraları korunmamışken, açmanın kuzey duvarı
boyunca yan yana uzanan iki duvarın (ÖBY 29, 36) üzerinde tek sıra kerpiç
sıraları korunmuştur. Yan yana bitişik olan ÖBY 29 ve ÖBY 36 duvarları,
doğuya doğru belirgin bir eğimle uzanmaktadır. ÖBY 36 duvarı seviye olarak
daha aşağıda yer aldığından, bu duvarın ÖBY 29 duvarının daha erken bir
evresini temsil edebileceği düşünülmektedir.
ÖBY 36 duvarının hemen güneyinde, duvara paralel olarak uzanan ve
taban içine oturtulmuş uzun-dikdörtgen bir fırın (Resim: 6; ÖBY 16) ve bir
erzak küpüne ait dip kısmı (ÖBY 28) yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı
yönünde uzanan dikdörtgen planlı fırının batı ucu daha derin bir çukur
biçiminde yapılmıştır. Kuzeybatı yükseltisi üzerinde N 27 plan karesinde
önceki yıllarda sürdürülen çalışmalarda da Roma Devrine tarihlenen benzer
fırınlara rastlanmıştır (Özgen vd. 2006: 367, Resim: 1) Bu tabakada görülen 2
oval çukur, olasılıkla tahıl depolamada kullanılmış olmalıdır.
2

ÖBY: Özgün Buluntu Yeri.
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3. Yapı Evresi
2. Yapı katı kaldırılınca, sert küllü bir zemine sahip 3. Yapı Evresi açığa
çıkarılmıştır (Resim: 7). 2. Yapı Evresi’ne ait iki çukur tarafından kısmen
tahrip edilen bu yapı evresinde, biri açmanın kuzey duvarına, diğeri güney
duvarına yakın alanda kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan iki duvar
(ÖBY 47, 51) ile açmanın orta kısmında bir yapının batı köşesi (ÖBY 51) açığa
çıkarılmıştır. ÖBY 47 ve ÖBY 51 duvarlarının batı uçları yamaç erozyonu
sonucu tahribata uğramıştır. Sadece kuzeydeki duvar (ÖBY 51) üzerinde
kerpiç sıraları korunmuştur. Güneydeki taş temel (ÖBY 47) üzerinde, yangın
izi ve karbonlaşmış yatay ahşap hatıl izleri tespit edilmiştir. Güneydeki taş
duvar kuzeye doğru çökmüştür.
Bu yapı evresine ait buluntular arasında Demir Çağına ait çeşitli seramik
parçaları ile fayanstan yapılmış yarısı korunmuş bir silindir mühür, pişmiş
toprak bir ağırşak, pişmiş topraktan bir hayvan figürini parçası ve bakır bir
bız yer almaktadır.
4. Yapı Evresi
J 22b plan karesinde sürdürülen çalışmalarda, son yapı evresini Orta
Demir Çağına ait seramiklerin yoğun olarak ele geçirildiği düzensiz bir yapı
katı temsil etmektedir. Tabakadaki kırmızı killi toprak bir yangın tahribatına
işaret etmektedir. 4. Yapı Evresi’nde, sıkıştırılmış toprak bir taban üzerinde
kare bir kil platform biçiminde bir ocak ile açmanın orta bölümünde,
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve iyi korunmamış bir kerpiç duvar
görülmektedir. 4. Yapı Evresi, üst tabakalara ait çukurlar tarafından büyük
ölçüde tahrip edilmiştir.
J 22a Plan Karesi
J 22a plan karesinde yürütülen kazılarda, 5 yapı evresi gün ışığına
çıkartılmıştır:
1. Yapı Evresi
Açmanın doğusunda, yüzey toprağının hemen altında, bir yapının
kuzeybatı köşesine ait taş temel kalıntıları (ÖBY 2) açığa çıkarılmıştır. Yapının
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hemen kuzeyinde, yarısı açma doğu duvarı içerisinde kalan yuvarlak bir
çukura rastlanmıştır (ÖBY 6). Açmanın kuzeydoğu köşesinde ise, kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanan büyük bir fırına (ÖBY 5) ait kalıntılar tespit
edilmiştir. Fırının büyük bir kısmı açma doğu ve kuzey duvarları içinde
kalmıştır. Fırın içerisinde ele geçirilen pişmiş kil parçaları, fırının tonoz
biçiminde bir üst örtüye sahip olduğunu göstermektedir. Fırının kilden
yapılmış yan duvarı 12 cm. kalınlığındadır. Ele geçirilen seramik parçalarından
bu yapı evresinin Demir Çağına tarihlendiği anlaşılmaktadır.

2. Yapı Evresi
Seramik buluntulara göre Demir Çağına tarihlenen 2. Yapı Evresi, açmanın
doğu duvarından çıkan ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir kerpiç
duvar (ÖBY 10) ile bu duvarın hemen güneyindeki yarım daire biçimli taş bir
platform (ÖBY 17) ve duvarın kuzeyindeki yuvarlak kil bir ocakla (Resim:
8; ÖBY 16) temsil edilmektedir. Tek sıra dikdörtgen kerpiçlerle oluşturulan
duvar taş temelsizdir. Duvarın batı bölümü, yamaç erozyonu nedeniyle
korunmamıştır. Duvarın kuzeyindeki alanda, yer yer küçük çay taşları ile
kaplı bir zemin (ÖBY 13-14) ortaya çıkarılmıştır. Alanın güneyinde küllü
toprağa rastlanmıştır. Üzeri kille kaplı yükseltilmiş bir sekiye ait olan yarım
daire biçimli taş platform (ÖBY 17), kısmen açmanın doğu duvarı içerisinde
kalmıştır.

3. Yapı Evresi
3. Yapı Evresi’nde, açmanın kuzey yarısında açığa çıkarılan yuvarlak
bir çukur ile bu çukurun hemen kuzeyinde, açmanın kuzeydoğu köşesinde
yer alan taş kaplı bir platform görülmektedir (Resim: 9). 3 Yapı Evresi’nin
kalıntıları, Orta Tunç Çağına ait olan 4. Yapı Evresi’ni kısmen tahrip etmiştir.
Yaklaşık 1,5 m. çapında ve 1,5 m. korunan derinliğe sahip olan çukur içerisinde
yumuşak küllü toprak ile seramik parçalarına rastlanmıştır. Ele geçirilen
seramik parçaları Demir Çağına aittir. Olasılıkla tahıl depolamada kullanılan
bir silo olan çukurun batısı düzgün taş sıraları ile sınırlandırılmış, doğusu ise
kil dolgu ile düzeltilmiştir.
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4. Yapı Evresi
4. Yapı Evresi, seramik buluntulara ve yerleşim içi mezar eşyasına göre
Orta Tunç Çağına tarihlenen, yangın tahribatı ile son bulmuş bir yapı kalıntısı
ile temsil edilmektedir (Resim: 10). Kazılarda, OTÇ Yapısı’nın kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanan üç mekânı açığa çıkarılmıştır. Kuzeydeki iki
oda, Demir Çağına tarihlenen 3. Yapı Evresi’nin silo çukuru ve taş döşemesi
tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilen
yapının sadece kuzey duvarı üzerinde kerpiç sıraları korunabilmiştir.
Kuzeydeki mekânlarda yürütülen çalışmalarda, tabandaki kalıntıların
üzerinde belirlenen sıkıştırılmış toprak taban parçaları, yapının bu bölümünün
en az iki katlı olduğuna işaret etmektedir. Güneydeki mekânın ortasında,
taban seviyesinin altında açığa çıkan üçlü taş grubu, olasılıkla çatı örtüsünü
taşıyan ahşap bir sütunu desteklemiş olmalıdır.
Kuzeydeki iki odanın taban seviyeleri üzerinde kırılarak yerinde
korunmuş çok sayıda seramik parçası ve Hitit üslûbunda yapılmış, bronzdan
iki adak heykelciği ele geçirilmiştir (Resim: 15). Ayaklarının altında çivi gibi
sivri birer çıkıntısı olan bu heykelciklerden biri sivri serpuşlu ve sivri çarıklı
bir tanrı, diğeri sivri serpuşlu ve göğüsleri belirtilmiş, kemerli bir tanrıçaya
aittir. Tanrı heykelciği tanrıça heykelciğine oranla daha iyi korunmuştur.
Ayakta tasvir edilen figürler, bükülmüş olarak kollarını yere paralel ve ileriye
doğru uzatmışlardır. Tanrıça figürünün yumruk biçimindeki ellerinde yer
alan yuvarlak delikler, figürlerin orijinalde birer obje tutmuş olabileceğini
göstermektedir. Tanrıça figürünün sağ elindeki delik açıkken, sol elindeki
delik kapalıdır.
OTÇ Yapısı’nın tabanı altında 6 basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır
(Resim: 12; ÖBY 34, 35, 39, 46, 47, 49). Oval ya da dikdörtgen çukurlar içerisine
yerleştirilen mezarlarda bir yön birliği görülmemektedir. Mezarlardan ikisi
yapının kuzeybatı odasının tabanı altında (ÖBY 46, 47), dördü ise (ÖBY 34, 35,
39, 49) yapının güney mekânında ele geçirilmiştir. Mezarlar bebek, çocuk ve
yetişkinlere aittir. Mezarlardan birinde (ÖBY 34) aynı çukura bir çocuk ve bir
bebek gömülmüştür. Diğer mezarlar tekli gömüttür. İskeletler oldukça kötü
korunmuştur.
Bir yetişkine ait ÖBY 39 Mezarı’nda ölü, sırtüstü olarak, kollar önde
birleştirilmiş ve dizler yukarıya kıvrılmış olarak yatırılmışken, diğer
mezarlarda ölüler çukurlara dizler karına çekilmiş pozisyonda büzülmüş
olarak yan yatırılmıştır.
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Mezarlardan sadece üçünde (ÖBY 39, 46, 47) mezar eşyası ele geçirilmiştir.
Bu mezarlardan ikisi yetişkin, biri çocuk mezarıdır. Bir yetişkine ait ÖBY 39
Mezarı’nda bir pişmiş toprak kap ve bir akik boncuk, bir çocuğa ait ÖBY 46
Mezarı’nda bir pişmiş toprak kaba ait kap parçaları ve bronzdan yapılmış top
başlı bir iğne, bir yetişkine ait ÖBY 47 Mezarı’nda (Resim: 12) ise iki pişmiş
toprak kap ve yıldız başlı bir bronz iğne ele geçirilmiştir.
5. Yapı Evresi
Kazı çalışmalarında, 4. Yapı Evresi’ne ait yapı kalıntılarının altında, aynı
yapı planında daha erken bir yapı evresi gün ışığına çıkarılmıştır (Resim:
11). Ortaya çıkarılan kalıntılar, 4. Yapı Evresi duvarlarının, aynı planda,
kısmen 5 Yapı Evresi duvarları üzerine inşa edildiğini göstermiştir. 5. Yapı
Evresi’ndeki yapının duvarları, 4. Yapı Evresi’ndeki benzer planlı yapının
duvarları içinde kaldığından daha küçük boyutludur. Yapının güneyi 5. Yapı
Evresi’nde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan tek sıra bir kerpiç duvarla
iki mekâna bölünmüştür. Alt sırası korunan kerpiç duvar, 4. Yapı Evresi’nin
ÖBY 35 Mezar çukuru, yapının güneybatı köşesindeki taş temel duvarı ise
ÖBY 39 Mezar çukuru tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Güneydoğu
odada, etrafında küllü toprak bulunan, taşlarla oluşturulmuş bir ocak yer
almaktadır.
Seramik parçalarına göre 5. Yapı Evresi’nin de OTÇ’ye tarihlendiği
anlaşılmıştır. Seramik parçaları dışında bir kireç taşı boncuk ile kuzeydeki
mekân içinde, kırık durumda ve oldukça kötü korunmuş üçüncü bir bronz
tanrı heykelciği ele geçirilmiştir. Eski Hitit üslûbunda yapılmış olan boynuzlu
serpuşlu tanrı heykelciğinde gövde kısmı, 4. Yapı Evresi heykelciklerinden
farklı olarak yassı bir şerit hâlinde belirtilmiştir. İki parça hâlinde ele geçirilen
heykelcik, aşırı korozyon nedeniyle iyi korunmamıştır.
I 22a, I 22b, H 22b Plan Kareleri
I 22a ve I 22b plan karelerinde, Roma Devrine tarihlenen büyük bir
kerpiç teras yapısı açığa çıkarılmıştır (Resim: 13). Teras yapısının alt sınırını
tespit etmek ve niteliğini anlamak amacıyla, daha alt seviyedeki H 22b plan
karesinde de çalışmalar yürütülmüştür. Kazı çalışmalarında, daha üstteki I
22b plan karesinde başlayan kerpiç terasın, I 22a plan karesinde devam ettiği
ve H 22b plan karesinde son bulduğu görülmüştür (Resim: 14).
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Teras yapısı, yaklaşık 40 X 40 X 12 cm. boyutlarında kırmızı, gri ve kireç
katkılı beyaz kerpiçlerden oluşmaktadır. Yapıda kerpiçlerle birlikte, gri ya da
sert kireçli beyaz kil dolgu ile kerpiç molozu da kullanılmıştır. Yamaç eğimi
nedeniyle, terasın üst kısmına ait kalıntılar korunmamıştır.
Teras, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan biri 3,50 m., diğeri 2
m. kalınlığında, masif iki kerpiç duvar arasına kil dolgu ve kerpiç moloz
doldurularak inşa edilmiştir. Kuzeydoğu yamaç açmalarının en alt seviyesinde
yer alan H 22b plan karesindeki çalışmalarda, terası oluşturan kalın masif
duvarların altında küçük bir sıra taşla oluşturulmuş ve beyaz kireçli bir
harçla kaplanmış taş temeller açığa çıkarılmıştır (Resim: 14). Kerpiçlerin
doğrultusundan, terasın yamacın doğrultusuna uygun olarak kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzandığı anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Kuzeybatı yamaçtaki çalışma alanı

Resim 2: K 22 plan karesi

Resim 3: K 22 plan keresi

Resim 4: K 21 plan karesi
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Resim 5: J 22b plan karesi, 2. yapı evresi

Resim 6: J 22b, 2. yapı evresi, fırın (ÖBY 16)

150

Resim 7: J 22b plan karesi, 3. yapı evresi

Resim 8: J 22a plan karesi, 2.yapı evresi, yuvarlak kil ocak (ÖBY 16)

Resim 9: J 22a plan karesi, 3. yapı evresi
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Resim 10: J 22a plan karesi, 4. yapı evresi

Resim 11: J 22a plan karesi, 5. yapı evresi

Resim 12: J 22b plan karesi, basit toprak OTÇ mezarı
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Resim 13: I 22b plan karesindeki kerpiç teras yapısı

Resim 14: I 22a, I 22b, ve H 22b plan karelerindeki kerpiç teras yapısı
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Resim 15: Orta Tunç Çağı bronz adak heykelcikleri
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KARATEPE - ASLANTAŞ VE DOMUZTEPE
2006 YILI ÇALIŞMALARI**
Halet ÇAMBEL*
Murat AKMAN
Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Karatepe-Aslantaş ören yerindeki çalışmalar
2006 yılında Ekim ayı ortalarından itibaren yürütüldü. Çalışmalar Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün DÖSİM
Müdürlüğü kanalıyla sağladığı olanaklar, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye
Bilimler Akademisi’nin destekleri ile gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki çalışmalara Bakanlık temsilcisi
olarak Gaziantep Müzesi’nden Arkeolog Ahmet Beyazlar katıldı. Arkeologrestoratör Murat Akman bütün işleri yüklendi ve kotardı.
2006 döneminde ağırlık restorasyona, sergileme yöntemlerine uygun
düzenlemelere, tanıtım ve arşivleme işlerine verildi. Bu çalışmaların yanı sıra
ziyaretçi merkezinin altında/batısında geniş ölçüde çalı temizliği, erozyon
nedeniyle bozulmuş olan gezi yollarına gögpur toprağı serilerek boşlukların
sıkıştırılması, eski atık kazı toprağının kısmen gerekli yerlere taşınması,
tesislerde bazı sorunlu onarım, bakım ve noksanların giderilmesi gibi işler
yapıldı.
A. RESTORASYON VE SERGİLEME
1. Karatepe-Aslantaş Geç Hitit kalesinin güney kapısının sağındaki
ortostatlar, restorasyon çalışmalarının ilk dönemlerinde (1953), yeterli sayıda
bazalt kaide bulunmadığından demirli bir beton temel üzerinde yer alan gene
demirli beton bir hatıl üzerine oturtulmuştu (Resim: 1). O dönemde bazaltın
rengine uygun çimento üreten Adana Çimento Fabrikası henüz faaliyette
olmadığından, piyasada bulunan İsrail çimentosunu kullanmaktan başka
çare kalmamıştı. Rengi filiziye çalan bu çimento eserlerle gerek renk, gerek
doku, gerekse kalitesizliği yönünden uyum sağlamamıştı. Sergileme ilkeleri
* Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 5, 34345 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE.
Murat AKMAN M.A., Nahestr. 22, 68167 Mannheim/ALMANYA.
** Geçen yıl teknik bir hatadan dolayı yanlış fotoğraflarla yayınladığımız raporu yeniden
yayınlıyoruz. Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ve ekibinden özür dileriz (Editör).
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açısından uygun olmayan bu durumun düzeltilmesi gerekiyordu. Günümüzde
artık bazaltın doğal olarak bulunduğu Andırın’da bazalt taşından uygun
bazalt kaidelerin yaptırılabilir olması sayesinde, uzman taşçı ustalarına gerekli
kaideler ısmarlandı ve getirtildi. Bunlar toplam 5. 55 m. boyunda yaklaşık
56.5 cm. genişlik ve 32 cm. kalınlıkta 7 parçadan oluşuyordu.
Ortostatlar arkalarında hazırlanan ve kalaslarla takviye edilen bir
platforma ceraskal yardımıyla alındıktan sonra beton hatıl çekilerek kırıldı,
yerine yeni kaideler birbirilerine alıştırılarak yerleştirildi (Resim: 2-4). Daha
sonra, ortostatlar, yeniden ceraskal yardımıyla, kaidelerle aralarına bir kurşun
levha yerleştirilmek suretiyle yerlerine oturtuldu (Resim: 5). Arkaları eserlere
değmeyecek şekilde bir duvar örüldükten sonra mıcır ve toprakla dolduruldu
(Resim: 6).
2. Güney kapı girişinin sağında ve solunda parça hâlindeki kanatlı kapı
aslan heykelleri üzerinde çalışıldı. Sol taraftaki aslan tamamlanamadan
şekilsiz amorf bir kütle durumunda girişin yan tarafında duruyor, ne olduğu
belli olmuyordu (Resim: 7). Aslanın alt kaidesi ile pençelerinden bir kısmı
bulunup araya bir kurşun levha konmak suretiyle alttaki kaide üzerine
yerleştirildi. Aslanın şekilsiz gövdesi, altına paslanmaz çelik çubuklar
yerleştirilerek ceraskal yardımıyla bunların üzerine oturtuldu (Resim: 8-9).
Gelecek dönem için planlanan geniş çaplı parça arama çalışması sırasında
bu iki aslanın noksan parçalarının kısmen de olsa bulunmasına çalışılacaktır.
Her iki aslanın arkalarına duvar örüldü (Resim: 10).
3. Domuztepe’den getirilen ve ziyaretçi merkezi önündeki saçaklı
bir platforma, altı düz olmadığı için geçici olarak ahşap takozlar üzerine
oturtulan çifte boğa kaidesinin nihaî sergilenme düzeni önemli bir sorun
oluşturuyordu (Resim: 11). Sonuçta bunun gene Andırın’dan ısmarlanıp
getirtilen bazalt taşından bir çerçeve içine alınmasına karar verildi. Genişliği
20 cm., yüksekliği 20 cm. ve uzunluğu 50 cm. den, iki tarafı iyice düzeltilmiş
22 adet bazalt taşından oluşan bu çerçevenin ortasına boğa kaidesi kaldırılıp
altındaki takozlar daha dayanıklı kesme meşesi ağacından yapılmış olanlarla
değiştirilerek beslenip teraziye alındıktan sonra altına ve bazalt çerçeve içine
mıcır dolduruldu (Resim: 12-13). Çifte boğa kaidesi böylelikle görkemli bir
görünüşe sahip oldu (Resim: 14-15).
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B. TANITIM İŞLERİ
Müzenin park yerine daha önce konmuş, fakat statik açıdan sakıncalı ve
dengesiz olan 12.5 m. uzunluğunda ve 3 m. yüksekliğindeki tanıtım levhasının
ayaklarına yeni sağlam demir pabuçlar yaptırıldı. Boyandı, tümü şakule alındı
ve çelik halatlarla takviye edilerek dengelendi.
Dört dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca) hazırlanan tanıtım
metinleri ve harita yerlerine konmak üzere Adana’da uzman bir matbaaya
yaptırıldı.
C. ARŞİVLEME İŞLERİ
Yaklaşık 60 küsur dönemlik bir süre içerisinde birikmiş bulunan yazılı ve
görsel belgelerin arşivleme işine başlandı.
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Resim 1: Güney kapı girişi, sağ
taraftaki beton kaideler

Resim 2: Ortostatların
yaslanacağı ahşap
iskelenin hazırlanması

Resim 3: Ortostatların
ceraskal
yardımıyla kaldırılarak
iskeleye alınması
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Resim 4: Beton kaidenin
kaldırılması

Resim 5: Yeni kaideler üzerine
ortostatların konulması

Resim 6: O r t o s t a t l a r ı n
kaideler
üzerine
yerleştirildikten
sonraki son durumu
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Resim 7: Güney kapı girişi, sol
taraftaki kanatlı aslanın
çalışma öncesi durumu

Resim 8: Aslanın
kaldırılarak
yerine konulması

Resim 9: Aslanın çelik çubuklar
üzerine montajı
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Resim 10: Güney kapı girişi, sol
tarafın son durumu

Resim 11: Ziyaretçi
merkezi
önündeki çifte boğa
kaidesinin düzenleme
öncesi
durumu
(yandan)

Resim 12: Boğa kaidesi etrafının
hazırlanan
taşlarla
çevrilmesi
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Resim 13: Taşlarla çevrelenen alanın
mıcır ile doldurulması

Resim 14: Düzenleme sonrası son
durum (önden)

Resim 15: Düzenleme sonrası son
durum (yandan)
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KARATEPE KAZISI VE ÇEVRESİ
2007 YILI ÇALIŞMALARI
Halet ÇAMBEL*
Murat AKMAN
Son Dönem Karatepe-Aslantaş çalışmalarına 2007 Ekim ortalarında
başlandı. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün, DÖSİM Müdürlüğü’nün, Kadirli İlçesi Özel İdare
Müdürlüğü kanalıyla sağladığı olanaklar, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye
Bilimler Akademisi’nin destekleri ile gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkür
borçluyuz.
Başkanlığımda yapılan çalışmalar Bakanlık uzmanı olarak Gaziantep
Müzesi’nden Arkeolog Ahmet Beyazlar’ın katılımı ile Arkeolog-restoratör
Murat Akman ve köylerimizin uzmanlaşmış işçileri tarafından yürütüldü.
2007 döneminde ağırlıklı olarak restorasyon, kalenin maketinin yapımı,
tesislerin bakımı, onarım ve düzenlenmesi, depoların baştan başa elden
geçirilmesi, tanıtım ve arşivleme işleri, geniş şantiyede çevre düzenlenmesi
ve gezi yollarının yıllık bakımı gibi işler yapıldı.
Bu çalışmaların sonlarında bir kriz çıktı ve artık uzun yıllar bölgede
çalışmış kişiler olarak bu krizle ilgilenmek ve kimsenin farkına varmadığı
ufak (!) bürokratik bir yanlışlıktan kaynaklanan bir felâketi önlemek için
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
ve Osmaniye Valisi’nin yol göstermesiyle gerekli girişimlerde bulunmak
gerekti.
Bu kriz Karatepe - Aslantaş Açık ve Kapalı Müzeleri’nin 10-12 km.
güneyinde ve Osmaniye’den az çok aynı uzaklıktaki zengin tarihî ve doğal
varlıkları ile bilinen Kastabala Vadisi’nde baş gösterdi. Kutsal Hierapolis Kastabala kenti üzerine bir çimento fabrikası konması gündeme gelmişti.

* Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 5, 34345 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE.
Murat AKMAN M.A., Nahestr. 22, 68167 Mannheim/ALMANYA.
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Kastabala Vadisi (Resim: 1)
Ceyhan Nehri’nin kıvrım yaparak Çukurova’ya ulaştığı yerde yer alan
vadide Hemite Kalesi (Hititler’e ait kaya kabartması), Babaoğlan Kalesi (kaya
cephesinde geç antik kaya kabartması: ata binmiş süvari), koruma altına
alınmış önemli doğa alanı Ceyhan Deltası, Kırmıtlı Kuş Cenneti konaklama
ve üreme yeri, kuş gözlem projesi ve kulesi (Türkiye’de yerli ve göçmen 450
tür kuşun 131 türü burada) bulunan önemli doğa alanı ile Bodrum Kalesi (M.S
13 y.y. kalesi) ve Kastabala antik kenti gibi önemli tarihî ve doğal zenginlikler
bulunmaktadır (Resim: 2-3).
Hierapolis-Kastabala Antik Kenti (Resim: 4)
Antik kentin sınırlarına ait izler Bodrum Kalesi, doğuda Kazmaca Köyü,
batıda Ceyhan Nehri, Güneyde ise Kesmeburun Köyü’nü de içine alan geniş
bir alanı kaplamaktadır.
Bu alanda antik kente ait 300 m. uzunluğunda sütunlu yol, beş bin kişilik
tiyatro, kiliseler, hamam ve kaya mezarlarına ait kalıntılar ayakta durmaktadır.
Ayrıca bu alan içerisinde tapınak ve stadyum gibi büyük yapıların yanı
sıra birçok temellere rastlanmaktadır. Kentin su ihtiyacını 5 km. uzaklıktan
sağlamak amacıyla yapılmış su kemeri hâlâ ayaktadır (Resim: 5 – 7).
Kastabala hakkındaki en eski haber Karatepe yakınlarındaki Bahadırlı
Köyü’nde bulunan ve Karatepe- Aslantaş Kapalı Müzesi’nde sergilenen
M.Ö. 5/4 y.y.a ait Arami yazıtlı bir sınır taşından gelir. Yazıt Pirvaşua adını da
taşıyan Anadolu Ana Tanrıçası’nın arazisinden bahseder. Şehir olarak adına
ise Helenistik Dönemde Antiochos IV Epiphanes’in hakimiyeti döneminde
(M.Ö. 176–164) basılan sikkelerde rastlanır. M.Ö. 1. yüzyılda Kastabala ve
Anavarza’nın bulunduğu bölge, Kastabala’da oturan eski bir korsan önderi
olan yerli kral Torkondimotos’a, onun ölmesi ile de kent, Roma başkenti
Tarsus olan Kilikya eyaletine bağlanır. Roma hâkimiyeti döneminde Karatepe
ve Düziçi yörelerinde zengin zeytinyağı üretimi ile ekonomik ve kültürel
yönden refaha kavuşan bölgede büyük yapı faaliyetleri başlar. Orta ve Geç
Bizans Döneminde kent önemini kaybeder. Haçlı seferlerinin yıkımından
sonra bir daha toparlanamaz.
Kastabala önemli bir kült yeridir. Anadolu’nun Ana Tanrıçası olan
Kubaba’nın burada adı Perasia olarak geçiyor. Kült ayinlerinde Perasia’nın
rahibeleri kızgın közler üzerinde çıplak ayaklarla oynayarak vecde gelip
meşaleleriyle dağa, ormanlara kaçıyorlar.
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Fabrikanın Kurulacağı Alanda Tespit Edilen Arkeolojik Kalıntılar (Resim: 8)
Kayalık olması nedeniyle ilk bakışta kolay görülememesine rağmen,
fabrikanın yapılacağı alan üzerinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda
aşağıdaki haritada numaralandırılarak yerleri işaretlenmiş olan kalıntılara
rastlanmıştır. Bu kalıntılar, büyük binalara ait temel ve duvar kalıntıları, kaya
mezarları, kayaların işlenmesi ile oluşmuş izler ve arkeolojik dolgu olmak
üzere kabaca sınıflandırılabilir.
Yüzey taraması sırasında ayrıca fabrikaya komşu olan tarlalar ve tiyatro
ile fabrika’nın kurulacağı alan arası da taranarak araştırılmıştır.
Büyük Binalara Ait Temel ve Duvar Kalıntıları
Korumasız olan antik kentlerden hazır yapı malzemesi olarak yontularak
düzeltilmiş taşların hazır taş olarak görüldüğünden sökülüp alınarak yeniden
kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Köye yeni bir ev mi yapılacak,
malzeme antik kentte var. Hemen oraya gidilir ve duvarlardan taşlar sökülür
ve zaten hemen yanı başındaki köyde yapılan yeni evde kullanılır. Bu şekilde
birçok tarihî eser zaman süreci içerisinde bilinçsizce yok edilmiştir. Yukarıda
sözünü ettiğimiz bina kalıntılarının da çok yakın bir zamana kadar ayakta
olduklarından şüphe yoktur.
7 No.lu Yapı Kalıntısı (Resim: 9)
Kesmeburun Tepesi’nin en yüksek noktasındaki yükseltide arazi ölçümü
için nirengi noktası olarak yapılmış bir beton direk için açılan çukurdan
etrafa saçılmış bol sayıda Antik Döneme ait çatı kiremidi bulunmaktadır.
Çatı kiremitleri yükseltinin tümünü kaplamaktadır. Bu alanda Antik Çağa ait
yoğun olarak çatı kiremidinin bulunması bu yığıntının altında büyük bir yapı
kalıntısının varlığına işaret etmektedir.
1, 2 ve 5 No.lu Yapı Kalıntıları (Resim: 10)
Nirengi noktasının batısında ve 50 -60 m. kadar uzaklıkta teras şeklinde
bir düzlük bulunmaktadır. Arazinin doğal yapısına uymayan bu düzlüğün
buradan taş alınarak inşaat yapmak için bir düzlem oluşturulduğu ve bu
düzlemin çevrede bulunan teras duvarları ile de desteklendiği görülmektedir.
Bu tür uygulamalara antik dönemlerde çok sık rastlanır.
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Bu düzlem üzerinde binalara ait temel kalıntılarına rastlanmıştır. Bunlardan
ikisi dikdörtgen planlı yapılara aittir. Birinde, duvarların üzerine poligon
5 noktası işaretlenmiş olan temel duvarları 13 m. ve 11 m. uzunluğunda
izlenebilmektir. Bunlar dik olarak bir köşeyle birbirine bağlanmakta, yapının
diğer köşelerinin ise binanın yıkılan duvarlarının kireç harçlı molozu altında
kaldığı görülmektedir.
Bu yapı kalıntısının 35 m. kadar kuzeyinde 14 x14 m. boyutunda bir bina
yıkıntısı molozu yer almaktadır. Burada da kireç harçlı bir yapı yıkıntısının
yükseltisi açıkça görülmekte, bunu aynı düzlem üzerinde bir diğeri
izlemektedir.
Bu yapı kalıntılarının çevresinde bol miktarda M.Ö 1 y.y. ve M. S 5/6. y.y. a
tarihlenen çatı kiremidi, çanak çömlek ve cam parçalarına rastlanmaktadır.
Kaya Mezarları (Resim: 11)
Bunlar nirengi noktasının 100 m. kadar kuzeyinde ( No. 4) ve Kastabala
Vadisi’ne bakan yamaçta yer almaktadırlar (No: 9.10, 11,12). Toprakla örtülü
olduklarından boyutları tam olarak anlaşılamasa da, yaklaşık 1,5 x 2 m. ile
5 x 10 m. arasında değişmektedir. Bazıları yüzey erozyonu nedeniyle kısmen
tahribat görmüştür. Çevrelerinde dolgu toprağından saçılmış antik çağlara
ait çanak çömlek ve cam parçaları bulunmaktadır.
İşlenmiş Kayalar ve Arkeolojik Dolgu (Resim: 12)
Nirengi noktasının 50 m. kadar kuzeyinde defineciler tarafından açılmış
yaklaşık 10 x 8 m. boyutlarında eski bir çukur kazılmıştır (No: 3). Bu çukurun
1 m. kadar derine kazılmış ve toprağının kenara atılmış olması, burada kayalık
bir zemin olmayıp içinde çok önemli bilimsel bilgi barındıran bir kültür
toprağının bulunduğunu göstermektedir. Nitekim bu toprağın çevresinde
gene antik dönemlere ait arkeolojik malzeme bulunmaktadır.
Nirengi noktasının hemen güneyinde düzleştirilmiş bir alan bulunmaktadır
(No:8). Bu alan kuzey yönünde dik bir kayalıkla sınırlanmaktadır. Bu dik
kaya yüzeyi erozyonla çok aşınmış bir görünümde olsa da, içerisine oyulmuş
oyuklarla önündeki düzlük üzerindeki kalıntılar ile birlikte burada birçok yapı
aktivitesinin gerçekleşmiş olduğu anlaşılmakta, batısında 14 m. uzunluğunda
bir duvar kalıntının varlığı bu durumu desteklemektedir. Nitekim bu düzlük
üzerinde M. Ö. 1 ve M.S. 5/6 y.y. lara ait arkeolojik malzeme bulunmaktadır.
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Özellikle araştırılan alanın Kastabala Vadisi’ne bakan yüzünde birçok
yerde kayaların kesilerek düzeltildiği gözlenmektedir. Üzerlerinin toprakla
örtülü olmaları nedeniyle detaylı olarak tanımlanmaları güçtür. Ancak
bunların kaya mezarları ya da Antik Döneme ait taş ocaklarına ait izler olduğu
kesindir.
Fabrikanın Kurulacağı Alana Sınır Olan Tarlalar ile Kent Merkezi Arasında
Kalan Alanda Yapılan Araştırmalar
Fabrikanın yapılmak istendiği alanın kuzey sınırını tarlalar, güney sınırını
ise Kesmeburun köy yerleşmesi belirlemektedir. Bu sınır ile sit alanı olarak
kabul edilmiş alan arasında en yakın yerinde 250 m. mesafe bulunmaktadır.
Ancak sit alanı olarak tescillenmemiş alanda fabrika sınırına 50 m. yakında
hâlen ayakta durmakta olan tonozlu bir yapı kalıntısı bulunmaktadır (Resim:
13). Bunun dışında araştırılan bütün tarlalarda buralarda bol miktarda mimarî
kalıntıların olduğuna kanıt olan çatı kiremitleri, çanak çömlek parçaları, cam
parçaları, günlük kullanımla ilgili olan öğütme taşları ve üretimle ilgili yağ
presleri bulunmaktadır. Bu buluntular tarlaların sürülmesi sırasında pulluğa
takıldıklarında tarla kenarına çekilmektedirler. Kesmeburun köy mezarlığının
yanındaki tarlada bulunarak asfalt yol kenarına çıkarılmış ve hâlâ orada duran
bir lâhit kapağı bu duruma en yakın tarihli bir örnek olarak gösterilebilir
(Resim: 14). Bu buluntular gene M.Ö.1 ve M.S. 4/5. y.y.a tarihlenmektedir.
Çimento Fabrikasıyla ilgili Genel Bilgiler (Resim: 15)
Osmaniye İli merkez ilçesi Kesmeburun Köyü’ne Universal Çimento Sanayi
A.Ş. tarafından % 65’ten % 85’e varan yabancı sermaye katılımı ile 522.501, 50
m2 lik hazine arazisinde 273.059 m2 kullanım alanı üzerine Osmaniye Entegre
Çimento Fabrikası kurulmak istenmektedir. Köyün yaslandığı tepenin hemen
üstünde yer alan Kesmeburnu Tepesi Akyatan mevkiinde faaliyet gösterecek
olan fabrikada ara ürün olarak klinker (yılda 1.532.258,06 ton) ile alçıtaşı ve
pomza gibi katkı maddeleriyle nihaî ürün olarak çeşitli çimento üretimi ( yılda
2.000.000 ton ) gerçekleştirilmek istenmektedir. Enerji ihtiyacının da kömürle
karşılanması (yılda 204.301,07 ton, günde 620 ton) öngörülmektedir.
Üretim için gerekli taş ocakları fabrikanın yaklaşık 25 km. ve 35 km.
doğusunda kısmen ormanlık olan Burgaçlı (163.58 hektar) ve Gökmustafalı
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Mahallesi (200 hektar), pomza ocağı 15 km. güneybatısındaki Lalegülü ve
Tüysüz Köyü yakınından, kil ise 4 km. kuzeyindeki Çamlıbel Mahallesi’nin
yakınındaki ormanlık (150 hektar) alandan alınarak taşınmak istenmektedir.
Hammadde hazırlığı için gerekli kırma ve eleme çalışmalarının taş ocakları
içerisinde yapılması istenmektedir. Malzeme 30 tonluk kamyonlarla günde
1500 ila 3000 sefer olarak hesaplanmıştır.

Fabrikanın Burada Yapılması İşi Nasıl Gelişti?
Bizler bu işi tesadüfen Kadirli’de bir fırıncıdan duyduk. Gizlilik içinde
ve güneşi balçıkla sıvarcasına fabrikanın tanıtım raporunun 44. sayfasına
“tesisin kurulacağı alanda ve yakın çevresinde hiçbir arkeolojik miras
bulunmamaktadır” denmekte ve 600 küsür sayfalık ÇED raporunda
Kastabala’nın adı hiç geçmemektedir. Fabrika işi Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’na sorulmamıştır. Olur alınan kurumlardaki insanlar
bilgilendirilmemiş, aldatılmış, korkutulmuş ya da satın alınmış ve
olumlu imza attırılmıştır.
800 kişiye iş olanağı sloganıyla insanlar kandırılarak planlanan fabrikada
aslında yöre halkından çaycı, temizlikçi gibi birkaç vasıfsız işçi asgarî ücretle,
diğer işlerde ise vasıflı işçi, teknik uzman kişiler çalıştırılacaktır. Ocaklar ve
nakliye işleri ise taşeronlara verilmektedir.
Kalkınmakta olan il kapsamında olan Osmaniye İli’nde kurulacak
tesisler vergiden muaf olduklarından fabrika 5 yıl gibi uzun bir süre vergi
vermeyecektir.

Fabrikanın Zararları (Resim: 16)
Günümüzde gelişmiş Avrupa ülkelerinde çimento fabrikalarının
kurulması yasaktır ve mevcut olanlar da sökülmekte, ancak araştırma amaçlı
olanlar kalabilmektedir.
Yapacağı büyük zararların nedenleri bacalardan çıkan emisyonlar, tozlar,
zararlı maddeler, her ne kadar filtre kullanılacak deniyorsa da, filtrelerin,
maliyeti artırdığı için, geceleri çalıştırılmadığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra
gürültü, uğultu, titreşim, ocaklarda temeller açılırken kullanılan dinamit, ağır
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vasıta trafiği ve üretim atıkları ve kömür tozu dağları diğer olumsuz faktörler
olarak sıralanabilir.
Fabrika inşaatının ve buna bağlı yolların antik eser kalıntılarının üzerine
yapılması durumunda kentin tarihî değerlerinin bir bölümü bir hamlede,
geri kalan bölümü de üretim sırasında ve nakliye sırasında oluşan titreşim ve
emisyon gibi diğer faktörlerle kısa bir sürede tamamen yok olacaktır.
Yağmur sularıyla birlikte toprağa geçen zararlı maddeler yer altında daha
gün ışığına çıkarılamamış eserlerin belgelenemeden kaybolmasına neden
olacaktır.
Gürültü, titreşim, hava ve su kirliliği nedeniyle Kuş Cenneti ve
Ceyhan da deltası yok olacak. Bölgede var olan büyük turizm potansiyeli
baltalanacaktır.
Çevre kirliliği nedeniyle tarım ve gelişmekte olan meyve ve bağcılık
bitecek, tarlalar 3/2 değer kaybedecektir.
Kanser, solunum hastalıkları, kardiovasküler hastalıklar artacak ve halk
kazancının 4 katını doktora harcamak zorunda kalacaktır. Fabrika köyün tam
üzerine yapılacağından bu oran daha da artacaktır. Birkaç kişi işe girecek diye
yüzlerce kişi hastalanacaktır.

Sonuç
Amaç çimento fabrikasının yapılmaması değil, başka uygun bir yere
yapılmasıdır. Fabrika başka bir yere yapılabilir, ancak ikinci bir Kastabala
bulunamaz.
Önemli kültürel ve

doğal değerleri ve spor merkezi olan bu bölge

Osmaniye’nin kalkınmasında bacasız bir fabrika görevini görecektir.
Kastabala ve Kastabala Vadisi’nin değerlendirilebilmesi için arkeolojik
kazı, restorasyon ve koruma işlerinin yapılması zamanı çoktan gelmiştir.
Yerel yönetim ve üniversiteler bunun sağlanması için her türlü destek ve
ödemeyi sağlamaya hazırdır.
Böylece Osmaniye’nin kalkınması için önemli bir adım atılmış olacak, her
şey hazır, iş start vermeye kalmıştır.
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Resim 1: Ceyhan deltası ve Kastabala Vadisi

Resim 2: Hemite Kalesi
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Resim 3: Bodrum Kalesi

Resim 4: H i e r a p o l i s Kastabala
antik
kentinin
yerleşim
düzeni

Resim 5: Sütunlu yol
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Resim 6: Beş bin kişilik tiyatro

Resim 7: Kilise
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Resim 8: Fabrikanın yapılacağı alandaki arkeolojik kalıntılar

Resim 9: Yapı kalıntısı (No: 7)
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Resim 10: Yapı kalıntısı (No:5)

Resim 11: Kaya mezarı
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Resim 12: İşlenmiş kayalar

Resim 13: Tonozlu yapı kalıntısı
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Resim 14: Lâhit kapağı

Resim 15: F a b r i k a n ı n
kurulacağı
alan

176

2007 YILI BOYALI HÖYÜK KAZISI
Tunç SİPAHİ*
Boyalı Höyük, bir ucu Delice havzasında diğer ucu doğuda Kaledere dağlık
arazisinde olan bir vadinin en bereketli kesiminde, alüvyonlu bir düzlük
üstünde yer almaktadır1 (Resim 1). Bu vadideki alüvyonlu zemini yaratan
Büyük Çay (Resim: 2), mevsimlik bir akarsudur. Bu akarsuyun oluşturduğu
bereketli arazi, yerleşim için çevredeki en uygun alandır. Boyalı Höyük’te
2004 yılından beri ortaya çıkarılmaya başlanan Eski Hitit Dönemine ait “A”
yapısı, 2007 yılında kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 35 m. uzunluğa
ve 20 metre genişliğe ulaşmıştır.
2006 yılında kazı alanının çevresinde yapılan pancar ekimi, kazının
sınırlı bir alanda sürdürülmesine neden olmuştur2. 2007 yılında ise tarımsal
ekimin daha küçük bir alanda yapılması, kazının rahat ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesini sağlamıştır. 2006 sonuçlarına göre 2007 yılı kazılarına
başlanırken üç ayrı hedef belirlenmiştir:
1. A yapısının kuzey ve güneye doğru genişleyen odalarının ortaya
çıkarılması.
2. Mimarî içindeki geniş odalarda veya mimarînin dış çevresinde sondajlar
yapılarak daha alttaki safha veya buluntulara ulaşılması.
3. Höyüğün yamaç seviyesinde, Eski Hitit’e tarihlenen “A” yapısının
doğuya doğru olan genişlemesinin belirlenmesi.
Yukarıdaki amaçlarla başlanan kazılarımızın ilk aşaması kuzeydoğuda
G,H VIII (kısmen G IX) plan karelerinde; güneybatıda ise I X, I XI ve H XI
plan karelerinde sürdürülmüştür (Plan: 1). Kuzey plan karelerinde yapılan
kazılarda 7 ayrı oda daha “A” yapısına eklenmiştir (oda No: 29, 30, 31, 32,
* Doç.Dr.Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sıhhıye 06100 Ankara/TÜRKİYE. tuncsipahi@gmail.com.
1 Boyalı Höyük Kazı heyetinin Çorum Arkeoloji Müze’si ekibini Banu Çilingir, Hatice İpek,
Dr.Önder İpek; Ankara Üniversitesi ekibini Doç.Dr.Tunç Sipahi, öğrenciler Hande Çalışkan,
Serkan Kaya ve Bedir Torun; alan uzmanlarını Prof.Dr.Hakan Yiğitbaşıoğlu, Doç.Dr.Seyhan
Doruk, Doç.Dr.Emel Oybak Dönmez ve Yrd.Doç.Dr.Sedat Erkut oluşturmuştur.
2 T.Sipahi, İ.Ediz, “2006 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, 29.Kazı Sonuçları Toplantısı, (28.Mayıs-01 Haziran 2007 Kocaeli), 3.Cilt, Ankara 2008, Resim 2, 3.
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33, 34 ve 35). 30 No.lu oda geçen yıl kısmen ortaya çıkarılmaya başlanmış
olup ancak bu yıl odanın planı belirlenmiştir (Plan: 2). Böylece A yapısının
kuzeydoğu uzantısı büyük ölçüde tespit edilebilmiştir. Bunlardan sonra başka
oda izine rastlanmamıştır. Buradaki odalar, birer küçük bölme görünümde
olup A yapısının kuzeydoğu sınırına sonradan eklenmiş depo odalarıdırlar.
Bu odaların çevresinden ve içinden tahribata uğramış durumda çanak çömlek
parçaları ele geçirilmiştir. Parçalanmış ve ezik seramiklerin tamamlanması
mümkün olmadı.
2. aşama çalışmaları sırasında, şimdilik en az iki safhası olduğu belirlenen
A yapısının stratigrafik durumunun belirlenebilmesi için büyük odaların
zemininde sondajların gerçekleştirilmesi planlandı. 12 ve 15 No.lu odalarda
yaklaşık 3-4 metre inildiğinde karışık olarak Eski Hitit ve Eski Tunç Çağı
seramik parçalarının yoğun olarak gelmesine rağmen, daha derin seviyelerde
mimarî izlerine rastlanmadı. Aynı şekilde 22 ve 24 No.lu odalarda, tarla
seviyesinden 2,5 metre derine inildiğinde, 22 No.lu odada mimarîye ait büyük
boy taşlar dağınık durumda tespit edildi. 22 No.lu odada bulunan yarım
kaplar odanın taban seviyesine işaret etmektedir. 24 No.lu odada ise 2.40
metrede taban seviyesine ulaşıldı (Resim: 4). Tabanın kısmen iyi korunmuş
durumda olduğu belirlendi. Taban seviyesinde in situ iki küçük fincan
ve boyalı bir tezgâh ağırlığı bulundu (Resim: 7). Bu seramikler Erken Hitit
Dönemine ait tiplerdendir. Yine aynı oda tabanında in situ, ancak çok ezilmiş
seramikler mevcuttu. Çok aşınmış ve parçalanmış olduklarından bunların
tamamlanmaları mümkün olmadı. Daha sonra odanın kuzey köşesinde taban
seviyesindeki in situ yarım bir küp yerinde bırakılarak, 50 cm. daha derine
inildi ve seyrek gelen E.T.Ç. seramiklerinden sonra ana toprağa ulaşıldı.
Odanın doğu duvarının temel alt seviyesinde safhalaşmaya işaret eden bir
temel taş örgüsü daha mevcuttur. Bu durum bir önceki safhanın duvarlarının
üzerine üst safhanın temellerinin oturduğunu göstermektedir. Değinilen
safhalaşma iki ayrı tabakaya veya mimarî safhaya işaret etmemektedir. Sadece
Eski Hitit Çağında kendi dönemi içinde mimarînin yeniden yapılanması
ve düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu kesimdeki 22, 24, 25, 20, 17, 19 ve 36 No.lu
odalardan oluşan grup ayrı bir kompleks görünümü kazandı. Bu oda
grubunda riton parçaları küçük kaplar, bol sayıda ağırşak ve tezgâh ağırlığı
bulundu (Resim: 5). Odalar simetrik bir plana göre yapılmamıştır; yamuk,
dikdörtgen gibi şekillere sahiptirler. Oda ölçüleri de birbirlerine göre farklılık
gösterir: 24 No.lu oda 230 X 240 cm; 21 No.lu oda 70 X 60 cm. ölçülerindedir.
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3. aşamada A yapısının höyük yamacına yani doğuya doğru genişlemesinin
kesinleştirilebilmesi için F,G IX ve F, G X karelerinde kazılara devam edildi.
Bu kesimde ana kaya yüzeye oldukça yakınlaşmaktadır. Duvarların bir kısmı
ana kaya üstüne oturmuş, oda tabanları bazı noktalarda ana kaya zeminin
düzlenmesi ile oluşturulmuştur. Bir odanın ana kayanın düzleme tabanında
yuvarlak bir çukur açılmış, burası belki de ocak yeri olarak kullanılmıştır. G
X karesindeki duvarlar yüzeye yakın olarak korunmuş olup büyük ölçüde
tahribata uğramıştır. Buradaki tespitlerin ışığında A yapısının kuzeybatıgüneydoğu yönünde en az 11,5 metre genişliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
Bu kesimde de çok sayıda kırık ve ezik durumda Eski Hitit seramiği ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca bu kesimde de ağırşaklar ve tezgâh ağırlıkları da
bulunmuştur.
2007 yılında yukarıda ayrıntıları verilen üç aşamalı çalışmalar sonucunda
A yapısı büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. A yapısının oda sayısı şimdilik
36’ya ulaşmıştır. Mimarî yönden tüm yapıyı ele aldığımızda, şu özellikleri
sıralayabiliriz: Yapının tüm duvarlarında aynı tarz taş cinsleri ve örgü tekniği
kullanılmıştır. Son ortaya çıkan duvarlar da daha öncekiler gibi çay taşı, kireç
taşı, kum taşı ve iri konglomera parçaları ile örülmüştür. Çay taşı yoğun bir
şekilde kullanılmış, temelin alt kesimlerine yerleştirilen çay taşları ile duvarlara
binen dikey basınç dağıtılmıştır. İç mekânlarda sıva izi görülmemiştir. Bazı
odaların tabanlarının bir kısmı korunabilmiştir. Bu mimarî özelliklerin tamamı
Hüseyindede’de ortaya çıkarılan yapı komplekslerinde mevcuttur3.
2007 kazıları, A yapısının çevresinde bir başka yapının şimdilik
mevcut olmadığını göstermiştir. Yapı, güneybatıya doğru genişlemekte
ve bu kesimdeki büyük odaların tabanlarından in situ kaplar gelmeye
devam etmektedir. Bu nedenle 2008 yılı kazılarının bu kesimde öncelikle
yoğunlaştırılması planlanmaktadır. Doğuya doğru olan höyük yamacında,
zayıf mimarî izler belirmeye başlamıştır. Bu kesimlerde ana kayaya kadar
inilmesi mevcut duvarların belirlenmesini sağlayacaktır. Boyalı Höyük A
yapısı son durumu ile Hüseyindede yapıları ile bütünlük göstermektedir.
Hüseyindede’nin II No.lu kompleksi Boyalı A yapısı ile temel ortak özellilere
sahiptir. Odaların asimetrik düzenlemesi, arazi eğimine göre mimarînin
düzenlenmesi, ana kayanın bazı noktalarda temel yatağı olarak kullanılması,
3 Yıldırım, T, Sipahi, T. ” Yörüklü/Hüseyindede Kazısı 1999: Mimari ve Küçük Buluntuları”,
Anadolu Medeniyetleri 2000 Yıllığı, Ankara 2001, s.314-315; T.Sipahi, Yörüklü Hüseyindede
Çevresinde Yeni Çalışmalar”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı, Ankara 2006, s.324.
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taş örgü tarzı, uzun dikdörtgen odalarla bunların yanındaki kiler görünümlü
küçük odacıklar her iki merkezde de görülebilen ortak özelliklerdir. Ayrıca
daha önce Fatmaören’de bulunan4, ancak bir köşesi sağlam kalan yapının
karakteri de aynı özellikleri taşımaktadır.
Devam eden çalışmalarda, 2008 yılı kazılarına ön destek amacıyla höyüğün
kuzeye doğru olan kesiminde bir sondaj yapılmış, yüzeyin yaklaşık 30 cm.
altından büyük bir odanın duvarları ortaya çıkarılmıştır. Bu kesimde Eski
Tunç yerleşimin yoğunlaşması ihtimali yüksektir, Ancak, sondaj sırasında
Hitit seramik parçalarına da rastlanmıştır. 2008 yılında bu kesimde de kazılara
devam edilecektir. Buradaki yapının Hüseyindede’de olduğu gibi bir başka
komplekse ait olma olasılığı yüksektir.
Kazılar sırasında “A” yapısının açılan tüm odalarında çeşitli buluntular ele
geçirilmiştir. Yapının güçlü bir tahribata uğramış olmasının yanında erozyon
ve 2004 yılı öncesi tarımsal tahribat sağlam çanak çömleğin ele geçirilmesini
zorlaştırmaktadır. Bu etkenler nedeniyle daha küçük boyutlu kaplar ve küçük
eserler sağlam ele geçirilebilmektedir. 2007 yılı kazımızda 56 adet eser, kazı
envanter listesine alınmıştır. Bu eserlerin büyük çoğunluğu odaların içinde
çok az kısmı ise mimarî çevresinde ele geçirilmiştir. 2007 yılında bulunan
eserlerin tamamı aşağıdaki ana grupları oluşturur:
A)

Ağırşaklar
(Eser No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18),

B)

Deniz kabukları
(No: 19, 34 ve 56),

C)

Tezgâh ağırlıkları
(No: 20, 21, 22, 23, 24, 24, 31, 44, 48, 51),

D)

Pişmiş toprak objeler
(No: 25, 26, 35, 36, 49, 52, 55),

E)

Aşık kemikleri
(No: 32, 33),

F)

Aplike parça
(No 29),

4 T.Sipahi, “2003 Yılı Hüseyindede-Fatmaören Kazısı”, 26.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, (2428 Mayıs 2004 Konya), Ankara, 2005, s.271.
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G)

Seramikler
(No: 37, 38, 39, 46, 47),

H)

Bronz eserler
30, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 53, 54).

Yukarıda sıralanan ve bulundukları konumları verilen objeler, A
yapısının zenginliğini artırmıştır. Seramik kısıtlı olarak gelmektedir. Ancak
24 No.lu odanın sağlam buluntuları, kompleksin güneybatı kanadındaki
odalarının içeriği hakkında destek sağlayıcı bilgi sağlamıştır. Diğer taraftan
bu kesimdeki 21, 22, 23, 24 ve 25 No.lu odalar 2007 yılında geniş bir buluntu
çeşitliliğine sahiptir. Özellikle 24 No.lu olanı en zengin oda görünümündedir.
Buluntularda adak eşyası niteliği ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Metal buluntuların sayısı 2007 kazısında daha da artmıştır (Resim: 8).
Bu durum Boyalı’da veya yakın çevresinde maden üretiminin olabileceği
görüşünü ortaya koymaktadır. Özellikle doğuda Kaledere ve çevresi
bu konuda önemli bölgedir. 2006 yılında Kalerede’de bulunan kalıp
görüşlerimize önemli bir destek sağlamıştır5. Boyalı kazısının yapılmasına
vesile olan Hüseyindede’de metal sayısı çok kısıtlıydı. Fatmaören’de ise
tahribat nedeniyle metal eser bulunamamıştı. Boyalı’daki buluntular aynı
zamanda bu boşluğu doldurmaktadır. Boyalı 2007 kazısında bulunan metal
eserler arasındaki bir bronz orak, Hüseyindede’de bulunanla yakın benzerlik
gösterir. Aynı orak tipi Boğazköy, Alişar, Alaca Höyük, Ortaköy gibi
merkezlerden bilinmektedir.
Geçen yıllarda ve 2007’de bulunan baskılı kulplar depolama amaçlı
testilerin bazı odalarda yer aldığını göstermektedir. 22, 24 ve 25 No.lu
odaların zengin buluntuları arasındaki küçük boyutlu kaplar adak kaplarıdır.
Ayrıca, önceki yıllarda bulunan çok sayıdaki riton ve parçası da yapının dinî
bir niteliğe sahip olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirmiştir. Boyalı
Höyük’te Erken Hitit kültür katı şimdilik (en azından) iki mimarî safhalıdır.
Alttaki safhanın duvarları üzerine üst safha duvarları oturmuş, bazı duvarlar
değiştirilmeden daha sonra kullanılmaya devam edilmiştir. Seramik safhalara
göre çok farklılık göstermemektedir. Eskiyapar’dan tanıdığımız kabartmalı,
parlak astarlı seramik üst safhada yaygındır. Geçen yıllardaki boğa kabartmalı
kaplardaki boğaların işleniş tarzı yine Eskiyapar’daki tiplere benzerdir. Bu
5 T.Sipahi, “2006 Yılı Çorum-Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, (28 Mayıs-01Haziran 2007),
3.Cilt, Ankara 2008, Resim 3.

181

sene ilgi çeken bir başka buluntu grubu deniz kabuklarıdır (Resim: 7). Bu
eserlerden ikisi 24 No.lu odada, biri 19 No.lu odada bulunmuştur. Helix alt
gruplarına ait bu kabuklar Boğazköy ve Alişar gibi Hitit merkezlerinde de
bulunmaktadır.
Bu arada Boyalı Höyük’te önceki yıllarda bulunmuş olan tahıl ve bitki
tohumları üzerinde analizler devam etmektedir. 2004 yılında A yapısının
tahribat kesitinde bulunan Hitit matarasının içindeki çörek otu tohumlarının
analizinden çörek otunun balla karıştırılmış olduğu tespit edilmiştir6. Bu
sonuçlar, Boyalı Höyük A yapısında bulunan Hitit matarasında balla karışık
çörek otu tohumlarının muhafaza edilmiş olduğunu göstermektedir. Bu
buluntu mataralara ne tür malzeme konulduğu hakkında aydınlatıcı bilgi
vermiştir. Günümüzde çörek otu bazı yörelerimizde şifa ve manevî koruyucu
olarak kullanılmaktadır7.
Boyalı’da ilk Eski Hitit kültür katı altındaki Eski Tunç Çağı tabakası
tahrip edilmiştir. Ancak bazı duvar parçalarının tekrar kullanılmış olma
olasılığı yüksektir. Eski Tunç Çağı sakinleri Boyalı Höyük’ün güneyindeki
kayalık alanı da yerleşim için kullanmışlardır. Bu kesimdeki yoğun
erozyon nedeniyle mimarî kalıntılar ve seramikler aşağı doğru akarak
Hitit tabakalarının yıkıntıları ile karışmıştır. E.T.Ç. seramiği bu dönemin
III. safhasının sonuna tarihlenmektedir. M.Ö. II. binyılın başlarında da
Boyalı Höyük sakinleri yaşamlarını sürdürmeye devam etmiştir. Bölgede
gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar sonucunda, Hüseyindede ve çevresinin
M.Ö. III. binyıl sonu ve M.Ö. II. binyılın ilk yarısındaki, bölgenin yerleşim
modeli ile kültürel yapısı büyük ölçüde belirlenmiştir. Ayrıca bölgemizden
Boğazköy ve Alaca Höyük’e doğal bağlantı sağlayan bir hat üzerinde yer
alan bir merkezin incelenmesi ve araştırılması konuya tamamlayıcı bilgiler
verecektir. Bu özelliklere sahip ve bölgemizden Boğazköy çevresine doğru
olan doğrultudaki merkez Eskiyapar’dır. Burada Eski Tunç Çağı ve Hitit
safhaları kesiksiz devamlılık göstermekte olup ilgili buluntular geçmiş yıllarda
sürdürülen arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Böylece, Boğazköy’den kuş
6 Bu analiz sonuçları ve ilgili çalışmalar Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden Prof.Dr.
Bekir Salih ve Biyoloji Bölümü’nden Doç.Dr.Emel Oybak Dönmez tarafından yapılmış olup
konu hakkındaki ayrıntılı ortak yayınımız basım aşamasındadır.
7 Batı Anadolu’da, Doğu Anadolu’da ve bazı bölgelerde çörek otu küçük bir torbaya konulduktan
sonra kötülüğe karşı koruyucu olarak elbise üstüne iğnelenir. Bazı yörelerde kefen üstüne
çörek otu serpilir. Geçmişten günümüze kadar önemini kaybetmemiş bu gelenek ile ilgili bir
çalışma hazırlanmaktadır.
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uçuşu 38 - 43 km. kuzeybatıdaki alanda kalan küçük ölçekli Hitit yerleşim
noktaları (Harita: 1) ile Boğazköy çevresindeki orta veya büyük ölçekli bir
yerleşim modelinin, bu bakış açısıyla ele alınması gereklidir. Boyalı Höyük
ve çevresindeki tespitlerimizin ve değerlendirmelerimizin Alaca Höyük,
Boğazköy ve Eskiyapar üçgenindeki bölgeye taşınması Hitit arkeolojisine
değerli sonuçlar sağlayacaktır (Harita: 2).
2007 yılı Boyalı Höyük kazısı buluntuları ve sonuçları 2004 yılından
beri belirlediğimiz amaçlarımıza büyük ölçüde ulaşılmasını sağlamıştır.
Çorum İli’nin güneybatısında Delice Irmağı’na doğru olan bölgenin Erken
Hitit Dönemindeki yerleşim dokusu büyük ölçüde belirlenmiştir. 2007
yılında belirlenen doğrultuda kazılara 2008 sezonunda devam edilmesi ve
en kısa sürede belirlenen ana hedeflere ulaşılarak Boyalı Höyük kazısının
tamamlanması planlanmaktadır.
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Harita 1: Boyalı Höyük’ün Alacahöyük ve Boğazköy’e kuş uçuşu uzaklıkları

Harita 2: Eskiyapar’ın Boyalı Höyük’e göre konumu

184

Plan 1: Boyalı Höyük 2007 yılı kazı alanının genel plan kare sistemindeki yeri

Plan: 2
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Resim 1: Boyalı Höyük çevresinin jeofizik haritası

Resim 2: Büyükçay’ın kuru yatağı
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Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7

Resim: 8
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RESCUE EXCAVATION OF THE ARCHAIC PANIONION
IN THE MYCALE (DİLEK DAĞLARI):
3rd CAMPAIGN 2007
Hans LOHMANN*
Georg KALAITZOGLOU
Gundula LÜDORF
During the survey campaign of 2004 a fortified Carian settlement of the
7th cent. B.C. has been found at the southwestern slope of Mt. Çatallar tepe,
approximately 800 m above sea level1. Within the fortification wall which,
however, had never been completed, the heavily disturbed remains of an
archaic temple were visible. Under the auspices of the Museum of Aydın and
its director Emin Yener, to whom I wish to express my sincere thanks, and
with kind permission of the General Directorate of Antiquities and Museums
of Turkey a rescue excavation has been started in 2005 and continued in 2006
and 20072. By the end of the second campaign the temple had been completely
excavated. Already during the first campaign of 2005 underneath the temple of
the 6th cent. B.C., identified as the archaic Panionion mentioned by Herodotus
*
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H. Lohmann, Melia, das Panionion und der Kult des Poseidon Helikonios, in: E. Schwertheim
— E. Winter (Hrsg.), Neue Forschungen zu Ionien. Asia Minor Studien 54 (2005) p. 57-91 pl.
3-8; H. Lohmann, Zur historischen Topographie des südlichen Ionien, Orbis Terrarum 8, 2002
[2005], p. 163-272; H. Lohmann, Survey in the Mycale, 3rd Campaign: The Discovery of the
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2

H. Lohmann, The Discovery and Excavation of the Archaic Panionion in the Mycale (Dilek
Dağları), in: 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 3 Haziran Çanakkale 2006 (Ankara 2007),
2. Cilt, p. 575-590; H. Lohmann, Rescue Excavation of the Archaic Panionion in the Mycale
(Dilek Dağları): 2nd Campaign, in: 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kocaeli 28 Mayıs – 2 Haziran
2007 (Ankara 2008), 2. Cilt, p. 265-280.

189

1,143 and 1,1483, an older almost quadrangular naiskos has been discovered.
It belongs to the same period as the fortified Carian settlement and has been
destroyed together with it about 600 B.C. After a gap of 30 or 40 years, the
Panionion, the central cult place of the Ionian League, has been erected on the
spot.
Since a preliminary report, published in May 20084, gives ample detail of
the first two campaigns, the authors wish to confine themselves here to the
new results and additional information provided by the 3rd campaign.
The third campaign started on August 27th and lasted until the 26th of
September. Participants were besides the authors also A. Busching, J. Hartung,
L. Kolla, Dr. H. Marg and Ö. Özgül. D. and N. Gansera (Cologne) took
marvellous aerial photographs of the excavation by means of a kite for which
we wish to express our sincere gratitude. We also enjoyed the company and
help of Zeynep Örnek and Salih Yıldırım as representatives of the Museum of
Aydın. To its director Emin Yener we wish to express our sincere thanks for
his magnificent help and his constant support.
The younger temple, i.e. the archaic Panionion, displays a rather unique plan
(Fig. 1): It combines a pronaos with eight columns in two rows with an almost
quadrangular cella or naos of 8,6 x 7,6 m. and a large gathering hall or lesche.
The latter could be entered through a double-leaf door excentrically placed in
the southern wall of the lesche. Three columns along the longitudinal axis of
the room supported the wooden roof beams. Such a hybrid combination of a
temple with a lesche is unique in the archaic Greek architecture. Especially
this gathering hall forms (among others) a so far not invalidated argument
that the temple at Mt. Çatallar tepe was the archaic Panionion in the Mycale.
3

The critique of this identification offered by A. Herda, IstMitt 56, 2006, p. 43-102 has to be
rejected because of its purely speculative character. Herda also does not take into account,
that the remains on Otomatik tepe at Güzelçamlı can by no means be identified as the archaic
Panionion, but only represent the futile attempt to revive the cult of Poseidon Helikonios
there at the end of the 4th cent. B.C. Likewise it can be excluded that the Carian fortification
on Kale tepe west of Güzelçamlı, dated to the 7th cent. B.C., represents the powerful Carian
village of Melia, whose territory extended north as far as Kuşadası and west to Dip Burnu,
ancient Trogilion, since no traces of any living quarters have been observed there during the
excavation by G. Kleiner and P. Hommel in the late 1950th. The site is also completely lacking
any water supply.

4

H. Lohmann — H. Büsing — F. Hulek — G. Kalaitzoglou — G. Lüdorf — M. Müllenhoff
— Ph. Niewöhner, Forschungen und Ausgrabungen in der Mykale 2001 – 2006, Istanbuler
Mitteilungen 57, 2007, p. 59-178 fig. 1-57.
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The walls of the temple were built most likely of pounded clay rather
than of mudbricks over a low base made of limestone. The temple had been
already completely roofed when it burned down at about 550 B.C. The lion’s
head antefixa of the roof have been treated to some extend by Ö. Özgül in his
master thesis which hopefully will be published soon5.
At the very end of the second campaign in September 2006 a short strip
of a wall had been excavated, which runs against the southwest corner of
the temple but is evidently younger, since its filling contains fragments of
rooftiles of the Panionion.
The third campaign, therefore, tried to solve the following three
questions:
1.

Did the pronaos dispose of 6 or 8 columns?

2. Are there any remains of an altar of the 6th cent. B.C. and where are
they located?
3. What was the age and function of the wall running against the
southwest corner of the temple?
1. The Pronaos
During the second campaign of 2006 only one single foundation of a
stylobate was observed in the seriously demolished southern part of the
pronaos, which by its position pointed to the fact, that the pronaos indeed
disposed of eight columns instead of only six.
The thorough investigation in the northern half of the pronaos during the
third campaign, where already two foundations for the stylobates had been
found in 2005, brought two more foundations to light (Fig. 2). The marble
stylobates themselves were lost, but their foundations were nicely preserved
in situ, testifying to the fact that the archaic Panionion like the archaic
Didymaion disposed of eight columns within the pronaos.
2. The Altar
The heavily disturbed area before the eastern front of the temple had been
investigated already in 2006. In the course of this work no remains of an altar
5

Ö. Özgül, Die Löwenkopfantefixe des archaischen Panionion, unpublished masterthesis
Bochum Ruhr-University 2008.
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of the 6th cent. B.C. were observed, but only an irregular bordering of stones
surrounding dark black earth mixed with ashes and calcined bones (Fig. 3).
No datable pottery was found. This deposit for the debris of the ritual meals
and sacrifices belongs more likely to the elder phase of the sanctuary.
While searching for any remains of a younger altar of the sixth cent. B.C.,
a trench was dug down to the natural soil between the eastfront of the temple
and the ash deposit mentioned. But unfortunately no traces of foundations of
such an altar have been found.
So far, an Ionic kyma (PA-S 4 Abb. 4), which already had been retrieved in
2004 and handed over to the museum of Aydın, was considered as the only
existing relict of the 6th cent. altar. Instead of a true corner as we should expect
at the cover plate of an altar by comparison with the famous archaic altar for
Poseidon at Cape Monodendri6, the kyma displays a volute at its edge similar
to but not identical with the much more developed antae capital of the archaic
Didmaion7. The Ionic kyma from the Panionion should, therefore, instead be
interpreted as one of two antae-capitals.
Apart from this capital the archaic Panionion did not dispose of »true«
antae, since its ‚antae‘ — plain marble slabs of exactly the same width as the
walls — did not protrude either from the inside of the pronaos walls or from
their outside and differ from these only by their material, i.e. marble8. After the
plastering of the walls which, however, was never accomplished, the marble
antae of the Panionion would have hardly caught anybody‘s eyes. The ‚antae‘
of the Panionion are also lacking the structural role normal antae usually play,
since their thickness of only 0.3 m. does not correspond with the diameter of
the columns of 0.54 m.
How is it to be explained, that foundations of an altar of the 6th century
B.C. are completely lacking?
Two answers are conceivable: Either the altar, which presumably has been
hardly touched by the fire destroying the temple, already had been removed
by the byzantine period or there was still no altar when the temple burned
down to the ground. The latter explanation is favoured by the fact, that no
6

cf. K. Schefold, Die Griechen und ihre Nachbarn (Berlin 1967) pl. 206a.

7

ibidem pl. 206b.

8

H. Lohmann et al. loc. cit. (note 4) p. 161 fig. 42.
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traces of intensive cultic activities during the 6th cent. B.C. can be observed in
the archaeological record. Obviously the gathering hall alone was already in
use during the short life of the building.
3. The Younger Wall
As already mentioned, during the very last days of the second campaign a
foundation wall was discovered, running against the southwest corner of the
temple. It had evidently been built after the destruction of the temple, since its
filling contains fragments of roof tiles of the temple.
During the campaign of 2007, this wall was fully excavated. At its full
lenghth of 36.8 m. it parallels the southern wall of the temple at a distance of
3 to 4 m. (Fig. 5).
From its weak construction it becomes obvious that this ‚foundation wall‘
was not intended to support any higher structure of some kind, but merely
served as a low terracing wall. The interstice between the southern wall of
the Panionion and this terrace wall had been filled in with debris of stones,
rooftiles and pottery of the 7th and 6th cent. B.C., thereby partly covering the
collapsed southern wall of the temple (Fig. 6). Apparently the terrace was
built only shortly after the burning of the temple, since the southern wall of
the temple had not completely collapsed at that time.
A thin stratum of limestone split underneath the destruction layer of the
temple has to be interpreted as decay of the trimming of the stone for the
foundations of the temple. Between this stratum and the natural soil a layer of
brownish clay served as levelling. It contained many pottery fragments of the
7th cent. B.C., debris of the cult at the Carian naiskos of the 7th cent. B.C.
The terrace in front of the southern wall of the Panionion is a rather
primitive construction which could have been built within a couple of days.
It apparently was not the prelude to the rebuilding of the temple which,
anyway, never occurred. More likely this terrace formed a primitive fold for
sheep and goat, thereby using the southern wall of the temple, still partially
standing, as a back wall.
At the foot of terrace wall a south Ionian lamp with flat rim, central cone
and raised base was found (Fig. 7). It equals type 12B of the Athenian Agora
and dates to the 3rd or even the 4th quarter of the 6th cent. B.C.9
9

Type 12B: R. H. Howland, The Athenian Agora 4: Greek lamps and their survivals (1958) p. 27
nos. 79-81 pl. 3. 32; type 12 variants: ibid. p. 26 s. nos. 76-78 pl. 3. 31.

193

Embedded into the terrace a little rectangular altar of the 7th cent. B.C.
was found. Against his western face an almost completely preserved mortar
was leant (Fig. 8). Despite its somewhat misleading name these ‚mortars‘
had nothing to do with grinding and pounding of grain but served for the
preparation of cheese by separating milk and cheese10. Close parallels from
the Athenian Agora can be dated to the end of the 6th and the beginning of the
5th cent. B.C.11 Similar items from Miletus equally belong to the late archaic
period.
Evidently during the later second half of the 6th cent. B.C. the site has been
taken over by shepherds and has fallen into oblivion soon.
The discovery of an archaic temple of mid 6th century amidst the ruins of
a fortified settlement of the 7th cent. B.C., which apparently was abandoned
by the end of that century, raises many questions and challenges many old
theories. In the light of the re-interpretation of the findings of G. Kleiner and
P. Hommel at Güzelçamlı12 the younger Panionion located there cannot be
taken any longer to be on the same spot as the archaic Panionion, mentioned
by Herodotus, especially since a displacement of the Panionia is explicitly
testified to by Diodorus (15,49). The thourough excavation of the German
archaeologists G. Kleiner and P. Hommel over 15 months with 23 workers at
Otomatik Tepe did not come up with any noteworthy remains of the archaic
period13. The few unpublished fragments of reputedly archaic pottery from
the filling of the clearly non-archaic temenos wall at Otomatik tepe can notbe
considered seriously to represent the debris of an archaic sanctuary. As
everybody knows who ever in his life has been engaged in the excavation of
an archaic sanctuary, pottery is usually found there in huge quantities. The
10 For mortars in general see B. A. Sparkes - L. Talcott, The Athenian Agora 12: Black and plain
pottery (1970) p. 221-223 no. 1884-1921 pl. 90-92 fig. 16. 20, for their use see H. Lohmann,
Atene. Forschungen zur Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika (Köln
1993) p. 38-39.
11 Sparkes – Talcott loc. cit. (note 10) p. 369 no. 1887 pl. 90 (context 500 / 480 B.C.).
12 G. Kleiner – P. Hommel – W. Müller-Wiener, Panionion und Melie (Tübingen 1970).
13 Cf. W. Müller-Wiener ibidem p. 69: “. . . die Reinigung der gesamten Plateaufläche brachte
keine Architekturfragmente und nur ganz vereinzelte Scherben”. P. Hommel ibidem p. 75
states, that these few fragments (altogether perhaps less than 10) have been found in between
the stones of the temenos wall on top of the Otomatik tepe which clearly shows that they
have been already lying on the surface when the wall was erected. The whole excavation of
the site came up with so few fragments of pottery that they do not even cover the bottom of
three small boxes. These finds are stored in the depot of the Balat museum.
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site at Çatallar tepe indeed perfectly fullfills all expectations: It is situated in
the very heart of Mt. Mycale. The temple has been erected within the ruins
of a davastated Carian settlement, thus continuing an older Carian cult. Its
unique plan, combining a temple with a lesche, meets the requirements of a
cultplace intended to bring together the ambassadors of the 12 Ionian cities
for a strange sacrifice of non-greek type.
The question, why the Panionion at Çatallar tepe was not rebuilt after its
destruction can easily be answered by pointing to the destruction of archaic
Priene and the enslavement of its population by the Persian commander
Mazares. The meetings of the Ionian League during the 2nd half of the 6th
cent. B.C. mentioned by Herodotus might well have taken place in much
humbler surroundings in Priene itself.
Other consequences from the findings at Çatallar tepe concern the
development of early Ionic architecture. While the temple of Dionysos at Yria
on the island of Naxos, which had been dated to 580/70 B.C. by G. Gruben,
already disposes of foundations larger than the walls, of column bases, and of
plastically worked Ionic capitals, the Panionion in comparison seems slightly
less developed. Did Ionic architecture not develop uniformly? Is it thinkable
that in a region of such enormous intellectual innovation as Ionia a temple
founded by the Ionian League did not represent the latest developments in
architecture? Or are we perhaps better advised to lower the date of the temple
at Yria?
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Fig. 1: Panionion 2007: map (G. Kalaitzoglou 2007)

Fig. 2: Pronaos, northern half.
Foundations of the 2nd
and 3rd column from the
east. Seen from north
(photo G. Kalaitzoglou
2007)

Fig. 3: Deposit for the debris
of the ritual meals and
sacrifices surrounded
by
an
irregular
alignment of stones,
7th cent. B.C.
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Fig. 4: Anta capital PA-S 4
H. Büsing 2004)

(photo

Fig. 5: Small rectangular foundation,
most probably an altar, of the 7th
cent. B.C. and newly discovered
terracewall of late 6th cent. B.C.
running parallel to the southern
wall of the temple (aerial photo
D. Gansera 2007)

Fig. 6: Profile of trench between southern temple wall (left) and the late archaic terrace wall
(right) looking west
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Fig. 7: South Ionian lamp PA 10a56-3 with flat rim, central cone and raised base (Agora type
12B), 3rd/4th quarter of the 6th cent. B.C.

Fig. 8: So called ‚mortar‘ PA 6d58-7, ca. 500 B.C.
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KAVUŞAN HÖYÜK KAZISI, 2007
Gülriz KOZBE*
İrem ÖĞÜTLE
Selin İŞLER
Kavuşan Höyük 2007 yılı kazıları, Genel Müdürlüğümüzün izni ve
Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı altında, şahsım bilimsel
sorumluluğunda, Ege üniversitesinden Araş.Gör.Mücella Erdalkıran,
Arkeolog Serdar Ona, İrem Öğütle ve Selin İşler ile lisans öğrencilerinden
(Melis Çobanoğlu, İlkay Aklan, Bahar İzdal, Çiğdem Kaya, Aydın Büte, Barış
Kocamaz, Sercan Karakuş, Zehra Özdoğan, Gonca Özdere, Aslıhan Şener,
Eyüp C. Kale, Samet Harmanlar) oluşan bir ekiple, 9 Temmuz -27 Ağustos
2007 tarihlerinde yürütülmüştür.
Kavuşan Höyük, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi’nin 10 km. güneydoğusunda,
Yenice Köyü, İnardı Mezraa sınırları içinde ve Seyhan Çayı’nın Dicle Nehri ile
birleştiği noktanın hemen doğusundadır.
2007 yılında ilk kez açılan F12, G12, G10, H13 ve H15 adlı 5 adet yeni
açmanın yanı sıra, F13, G13 ve G14 gibi daha önceki yıllarda başlatılan
açmalarda da çalışmalara devam edilmiştir (Plan: 1).
Ortaçağ
F12 Açması
I.Tabaka: F12 açmasındaki 2008 yılı çalışmalarına, F13 açmasında son iki
yıldır ortaya çıkarılan urnaların devamını ve/veya sınırlarını belirlemek
ve yine ilk kez 2006 yılında, F13 açmasında saptanan M.Ö. 3. binyıl sonu/
M.Ö. 2. binyılın başına tarihlenen depolama mekânının dahil olduğu mimarî
kompleksi daha geniş bir şekilde ortaya koymak amacı ile başlanmıştır. Bu
doğrultuda kazı çalışmaları, -0.38 m. seviyesinden itibaren yüzey toprağının
∗ Prof.Dr. Gülriz KOZBE, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi ABD, 35100 Bornova -İzmir / TÜRKİYE ; gkozbe@yahoo.com;
İrem ÖĞÜTLE , arkeolog-Y.lisans öğr. suirem@gmail.com;
Selin İŞLER, arkeolog -Y.lisans öğr.selinisler@yahoo.com.

199

kaldırılmasıyla gerçekleştirilir. Açma genelinde, -0.70 m. seviyesinde Ortaçağ
kültür tabakasına inilmiştir. Bu tabakada, dört adet İslâmî mezar açığa
çıkarılmıştır. Söz konusu tabakadaki mimarî öğeler yoğun tahribat nedeniyle,
a plan karesinde -0.75 m. seviyesinde olasılıkla ahşap bir dikmeyi desteklemek
için oval bir biçimde düzenlenmiş bir grup taş, c plan karesinde 0.77 m.
seviyesinde, çapı 67 cm. olan “1 No.lu tandır” ve güneydoğusunda 34x37
cm boyutlarında ortası oyulmuş kare bir taş şeklinde dağınık olarak tespit
edilmiştir. d plan karesinde ise -0.73/-0.83 m. arasında, doğu-batı doğrultulu
taş temel ortaya çıkarılmıştır. Bu taş temelin güney yönünde birkaç taşa daha
rastlanmıştır. Karşılıklı taş grupları olası bir kapı geçişini işaret edebilir. Ancak
bahsedilen mimarî unsurlar arasında nasıl bir bağlantı olduğunu tespit etmek
mümkün değildir.
G10 Açması
I.Tabaka: 2007 yılında, Kavuşan Höyük’teki yerleşme yayılımının sınırlarını
belirlemek amacıyla, farklı noktalarda yeni açmalar açılmasına karar
verilmiş ve höyüğün güney kısmında yer alan G10 açmasındaki çalışmalar
da bu nedenle başlatılmıştır. -1.24 m. seviyesinde başlayan kazı çalışmaları,
arazinin eğimi nedeniyle -2.09 m. seviyesine kadar ulaşmıştır. Hiçbir mimarî
öğe gözlenmezken, Ortaçağ ve Hellenistik Döneme tarihlendirilen keramik,
kemik ve çakmaktaşı buluntulardan oluşan karışık malzeme ele geçirilmiştir.
G10 açmasının özellikle b ve d plan karelerinde, kazı çalışmaları
yoğunlaşarak derinleşilmiştir. b plan karesinde batı kesitine bitişik ve bir
kısmı kesitin içinde kalan bir Ortaçağ tandırı (1 No.lu tandır) ortaya çıkmıştır
(-1.91 m.). 1-5 No.lu olarak numaralandırdığımız beş adet gömü, batı-doğu
uzantılı olup tümünün yüzü güneye dönüktür. -1.88 m. seviyesi itibarıyla ele
geçirilmeye başlayan gömüler, İslâmî Döneme aittir.
G10 b plan karesinin güneybatı köşesinden başlayarak, plan karenin
güneyi boyunca uzanan taş döşeme, -2.19 m. seviyesinde tespit edilmiştir.
3.5 m. uzunluğunda, orta boy dere taşlarından oluşan bu Ortaçağ için tipik
döşeme kaldırıldıktan sonra, çukurlar ortaya çıkmaya başlamıştır. b ve
d plan karelerinde, çapları 1.20 m. ile 2.50 m. arasında değişen toplam 7
adet çukur tespit edilmiştir. G10 açmasında ortaya çıkarılan çukurların çok
sayıda olması ve yoğun tahribata neden olmaları sonucunda, bu açmadaki
kazı çalışmalarına, iş gücü kaybına meydan vermemek için bu yıl için son
verilmiştir.
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G12 Açması
I. Tabaka : G12 açmasındaki çalışmalara, -1.05 m. seviyesinde yüzey
toprağının kazılması ile başlanmıştır. a plan karesinde, 0.75x 3.65 m.
boyutlarında, Ortaçağa ait, taş bir duvar ortaya çıkartılmış ve “1 No.lu duvar”
olarak adlandırılmıştır. Söz konusu duvarın ilişkili olduğu sıkıştırılmış çamur
yapımı taban, -1.38 m. seviyesinde tespit edilmiştir. İlerleyen çalışmalar
sonucunda a plan karesinin kuzeyinde -1.53 m. seviyesinde, Kavuşan Höyük
Ortaçağının erken evresine ait olabilecek bir başka taş temelle (2 No.lu duvar)
karşılaşılmıştır. Taşların temizlenerek açığa çıkarılması ise temelin, -1.65 m.
seviyesindeki Hellenistik Döneme ait kerpiç bir duvarın üzerine yapıldığını
ortaya koymaktadır. Nitekim kerpicin üzerinde görülen temel çukuru da
bunu destekler durumdadır. G12 c plan karesinde, yukarıda sözü edilen
taş temelden daha erken bir döneme tarihlenen, “3 No.lu duvara ait bir taş
temel daha saptanmıştır. Nitekim taşların yapısı her iki temelde farklılıklar
göstermektedir. Arazideki eğim göz önüne alındığında taş temelin güneye, d
plan karesine doğru devam ettiği saptanmıştır.
G12a plan karesi kuzey kesit duvarında, -1.52 m. seviyesinde ve b plan
karesinin güneyinde, -1.77 m. seviyesinde olmak üzere, Ortaçağa ait, doğubatı yönünde uzanan iki adet iskelet tespit edilmiştir.
Ortaçağ tabakasında, bu dönemin tipik keramiklerinin yanı sıra kemik ve
çakmaktaşı buluntular ile iki adet demir ok ucu ele geçirilmiştir.

H13 Açması
I.Tabaka: H13a plan karesinin kuzeybatı köşesinden başlayıp doğu-batı
yönünde uzanan ve ölçüleri yaklaşık 3x 2.5 m. olan 1 No.lu taş duvarla -1.65
m. de karşılaşılmıştır. Duvarla ilintili olan, sıkıştırılmış çamur yapımı 1 No.lu
taş döşeli taban ise duvarın güney kesiminde ortaya çıkarılmıştır. Uzunluğu
4.75 m. genişliği 0.66 m. olan 2 No.lu taş duvar da yine aynı plan karede -1.91
m. de gözlemlenmiştir. Doğu-batı yönlü uzanan bu taş duvara ait önemli bir
nokta, c plan karesindeki kuzey-güney yönünde uzanan bir taş grubunun, 2
No.lu taş duvarla köşe yaparak birleşmesidir. Bu nedenle burasının bir mekân
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
C plan karesi -2.10 m. de, bir çocuğa ait olduğu anlaşılan ve 1 No.lu iskelet
olarak adlandırılan bir gömü ortaya çıkarılmıştır. Kemikleri çok dağınık olarak
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ele geçirildiğinden dolayı boyutları tespit edilememiştir. Ortaçağa ait bir
başka iskelet (2 No.lu iskelet), -2.32 m. de, c plan karesinin güneyinde, 2 No.lu
taş duvarın hemen altında ele geçirilmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanan, yüzü güneybatıya bakan gömü, Kavuşan Höyük Ortaçağının erken
evresine ait olmalıdır. H13b plan karesinde -2.50 m. de ortaya çıkan 3 No.lu taş
duvar da Kavuşan Höyük Ortaçağının erken evresine tarihlendirilmektedir.
Doğu-batı yönünde, iki taş sırası halinde uzanan duvarın uzunluğu 2.40 m.
genişliği ise 0.80 m. olarak belirlenmiştir. 3 No.lu taş duvarın hemen kuzeyinde,
-2.50 m. seviyesinde, b plan karesinin batısından başlayıp doğusuna doğru
devam eden, çok küçük taşlardan yapılmış bir taban (3 No.lu taban) açığa
çıkarılmıştır.

H15 Açması
I. Tabaka: 2007 yılında ilk kez çalışılan H15 açması, höyüğün güneydoğu
eteğinde yer almaktadır. G10 açması gibi höyükteki yerleşimin güney
yönündeki yayılım sınırlarını belirlemek amacı ile

-2.36 m. seviyesinde,

yüzey toprağının temizlenmesiyle H15’deki kazı çalışmalarına başlanmıştır.
H15a ve b plan karelerinde yoğunlaşan çalışmalar, -3.00 m. seviyesine kadar
ulaşıldığı halde herhangi bir mimarî unsuru ortaya koymamıştır. Ele geçirilen
buluntular, keramik, kemik, çakmaktaşı ile sınırlı kalmış ve çanak çömlekler
incelendiğinde tamamına yakınının Ortaçağa ait olduğu belirlenmiştir.
H15 b plan karesinde yaklaşık -3.50 m.ye dek devam eden kazı çalışmaları,
buradaki toprağın oldukça yumuşak olduğunu göstermiştir. Nitekim
höyüğün en eğimli noktasında yer alan bu açmadaki çalışmalara, açmanın
akıntı toprağı ile dolduğunun anlaşılması üzerine son verilmiştir.

Post Assur Dönemi
F12 Açması
II.Tabaka: F12 b ve d plan karelerinde, -1.35 m. seviyesinde, höyüğün PostAssur Dönemine sahip tüm açmalarında belirlediğimiz, beyazımsı renkteki
sıkıştırılmış çamur yapımı sert taban ortaya çıkarılmıştır.
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H13 Açması
II.Tabaka: H13a ve c plan karelerinde -2.30 m.de belirlenen 2 No.lu
taban, ele geçirilen çanak çömleklere dayanarak Post Assur Dönemine
tarihlendirilmektedir. C plan karesinde, doğu-batı yönünde 4.60 m. kuzeygüney yönünde 3.20 m. ebadında oldukça geniş bir alanı kaplayan sıkıştırılmış
bu çamur taban üzerinde, faaliyet alanı olarak kullanıldığının bir göstergesi
olarak kabul edebileceğimiz, “tekne” görünümlü yayvan bir çukur tespit
edilmiştir. İçleri, taban yapımında kullanılan sıkıştırılmış çamurla kaplı
benzer çukurlara, aynı plan karenin güneydoğu duvarına yakın bir alanda ve
a plan karesinde de rastlanmıştır.

Yeni Assur Dönemi
F12 Açması
III. Tabaka: c plan karesinde -1.70 m. ile -2.22 m. arasındaki seviyelerde
ilerleyen çalışmalar sonucunda, özellikle plan karenin batı yarısında
yoğunlaşan, devamı a plan karesinde de tespit edilen, çoğu çömlek formunda
olan, aralarında sivri dipli, sırlı bir şişenin, gobletlerin, akıtacağı süzgeçli bir
kasenin ve düzleştirilmiş ağız kenarlı bir çanağın bulunduğu 33 adet tüm ve
tüme yakın kap ele geçirilmiştir (Resim: 1-4). Bu kapların büyük kısmı ağızları
doğuya gelecek şekilde belirlenmiştir. Mekânda tespit edilen tek çanak etrafı
tuğla ve taş parçaları ile desteklenerek taban üstüne yerleştirilmiştir (Resim:
5). Alanın kuzeydoğusunda taban üstünde, -2.00/-2.35 m. ler arasında “2
No.lu tandır” belirlenmiştir. Bu tandırı daha sonraki dönemde açılan “4 No.lu
çukur” tahrip etmiştir. Nitekim söz konusu çukur, sadece mekânın tandırını
değil, kuzey duvarını ve tabanını da tahrip etmiştir. Yer yer yanık izleri tespit
edilen mekânın tabanı, doğuda boyutları 0.50x2.56 m. olan bir taş temele
dayanmaktadır. Bu alan, içinde tandır, çömlek ve çanakların olmasından
dolayı depo/mutfak olarak tanımlanabilir. Söz konusu mekân, içinde ele
geçirilen çanak çömleklere göre Yeni Assur Dönemine tarihlenmekte ve
Yukarı Dicle Bölgesi’nde yer alan yerleşmelerde şimdilik tek örnek olarak
karşımıza çıkmaktadır. Mekânın diğer bir özelliği, Yeni Assur Döneminin
tipik keramiğinin yanı sıra Doğu Anadolu’nun Erken Demir Çağına atfedilen
akıtacaklı, ağız kenarı yivli kaba yapım kapların da burada yer almasıdır.
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F13 Açması
F13 açmasının Yeni Assur Dönemine tarihlenen tabakası 2005 yılında
saptanmakla birlikte, bu yıl tüm F13 açmasında, MÖ 3. binyıl /2. binyıla
ait tabaka kazılırken, açmanın güneyinde, b ve d plankarelerinde yer alan,
höyükte M.Ö. 3. binyılın sonuna tarihlenen çakıllı alanın içine girecek kadar
derine yerleştirilmiş üç adet tüm kap ele geçirilmiştir. -3.19 m. ve -3.39 m.
seviyeleri arasında saptanan ve Yeni Assur Dönemine tarihlenen tüm
kapların boşaltıldıktan sonra birer urna oldukları anlaşılmıştır. 2005-2006 yılı
kazı çalışmaları sırasında, F13 açmasında 16 adet kremasyon gömünün ele
geçirilmesi nedeniyle, bu yıl bulunan örnekler, bu sayının devamı şeklinde
17-19 olarak adlandırılmıştır (Çizim: 1). Yan yana bulduğumuz kremasyon
kaplarından 17 No.lu olanı, 4-5 yaşlarında küçük bir çocuğa aittir1. 18 No.lu
urna ise Kavuşan Höyük kremasyon gömülerinin zengin ölü hediyeli tek
örneğidir. 2-3 yaşlarındaki bir çocuk gömüsü olan urnadan, 1 adet altın
küpe, 1 adet tunç bilezik, 1 adet tunç ve altının bir arada kullanıldığı yüzük
ve ilk incelemelerin Hitit İmparatorluk Çağına (MÖ 13.-12. yy.) ait olduğunu
gösteren bir damga mühür ele geçirilmiştir2 (Resim: 6). Urnanın içinde, çocuk
kemiklerinin yanı sıra bir erişkine ait uzun kemiklerin ve tunç kalıntılarının
da saptanmış olması ilginçtir. 19 No.lu urna, cinsiyeti tespit edilemeyen, 8-12
yaşlarındaki bir çocuğa aittir.
F13 ve G13 açmaları arasında yer alan yürüme yolunun kaldırılma
çalışmaları sırasında bulunan üç adet kremasyonla birlikte Kavuşan Höyük’te
toplam kremasyon sayısı 22 olmuştur. Söz konusu kremasyonların iki adeti
genç erişkin, bir adeti çocuk gömüsüdür.
G12 Açması
II.Tabaka: G12c plan karesi -2.18 m. seviyesinde saptanan 4 No.lu çukurda
yapılan çalışmalarda, -2.75 m. seviyesinde yan yana durumda iki adet
büyük boy ve gövdesinin üst yarısı eksik çömlek ele geçirilmiştir. Yapılan
incelemelerde ise söz konusu iki çömleğin Yeni Assur Dönemine ait çömlek içi
1 Kavuşan Höyük kazılarında ortaya çıkan iskeletler, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji
Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Yılmaz S. Erdal ve doktora öğrencisi Özge Yıldız
tarafından incelenmektedir. Titiz çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.
2 Söz konusu damga mühür , İtalya-Universita Deglii Studi Di Pavia Dipartimento Di
Scienze Dell Antichita Orientalistica’dan Dr.L.D’Alfonso tarafından daha kapsamlı olarak
incelenmektedir.
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inhumasyon gömü oldukları anlaşılmıştır. 1 No.lu inhumasyondan 3-6 aylık,
2 No.lu inhumasyondan ise 9 aylık bebek kemikleri ele geçirilmiştir. 2 No.lu
çömlekte ölü hediyesi yer almazken, onun güneyinde yer alan 1 No.lu çömlek
içi inhumasyonda ölü hediyesi olarak çok sayıda boncuk tespit edilmiştir.
Aynı plan karede bu kez -2.77 m. seviyesinde, etrafı taşlarla desteklenmiş
3. çömlek içi inhumasyon gömü tespit edilmiştir. Bu gömü, 2 yaşlarındaki
bir çocuğa aittir. Ölü hediyesi olarak yine boncuklardan oluşan takı söz
konusudur. 2007 yılında G12 açmasında ortaya çıkartılan son ve 4. çömlek içi
inhumasyon, d plan karesinde -2.90 m. de sağlam durumda tespit edilmiştir.
Çömleğin iç içe yerleştirilmiş iki adet çanakla kapatıldığı görülmektedir. Bu
çömlek içi inhumasyon da 9 aylık bir bebeğe aittir ve boncuklardan oluşan ölü
hediyesine sahiptir. 2006 yılında G13 açmasında saptanan çömlek içi gömü
ile birlikte, bu geleneğin Kavuşan’da şimdilik 5 örnekle temsil edildiğini
söyleyebiliriz.
H13 Açması
III.Tabaka: G13 açmasında 2006 yılında elde edilen buluntuların, H13
açmasında da takip edilip edilmeyeceğini ortaya koymak ve buradan elde
edilen verileri birbirleriyle eşleştirip karşılaştırmak amacıyla başlatılmış olan
bu açmadaki 2007 çalışmalarının ortaya çıkardığı Yeni Assur Dönemine ait
yapı katı ve bununla ilintili mimarî unsurlar oldukça dikkat çekicidir. Yeni
Assur Dönemi, daha önceki yıllarda başka açmalarda da saptandığı gibi erken
ve geç olarak iki evre halinde karşımıza çıkar.
H13a plan karesindeki sıkıştırılmış çamur yapımı 6 No.lu taban (-2.91/3.11 m.), 4 (-2.97/-3.60 m.) ve 5 No.lu çukurlar (-3.10/-3.41 m.); H13c plan
karesinin kuzeyindeki kül çukuru, 1 No.lu Çukur (-2.71/-3.24 m.), 4 (-3.30
m.) ve 5 No.lu tabanlar (-3.32 m.)’ın, geç evrenin ortaya çıkan ilk mimarî
unsurlarıdır. 1 No.lu çukurun hemen güneyinde -2.90 m. seviyesinde tespit
edilen, kafasının yanına mezar hediyesi olarak tüm bir gobletin bırakıldığı
7 No.lu iskelet de yine bu evreye aittir. 4 No.lu çukurdan 1 adet, 5 No.lu
çukurdan 30 adet pişmemiş kil ağırşağın ele geçirilmesi, 6 No.lu tabanın
dokumacılık faaliyeti ile ilişkili olduğunu gösterebilir.
Yeni Assur Döneminin erken evresini, H13a plan karesinin kuzeyinde,
-3.40 m. de ortaya çıkarılmış olan, G 13 açmasında da devamı bulunan taş
döşemeli avlu, yaklaşık -3.50/3.65 m. seviyelerinde saptanan ve plan karenin
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hemen hemen tamamını kaplayan 9 No.lu taban temsil etmektedir. Daha sonra
devam eden çalışmalarla a plan karesinin doğusunda, küllü ve yanık bir alan
tespit edilmiş; ancak çalışmaların devamında, bu alanın bir havuz gibi güney
ve batı yönünde küçük ve orta boy taşlarla çevrelenmiş olduğu anlaşılmıştır.
Bu alanın doğusunda ise kuzey-güney yönünde uzanan, uzunluğu yaklaşık
olarak 3.5 m.yi bulan yine küçük taşlarla iki kenarı belirlenmiş bir kanal ortaya
çıkarılmıştır (-3.50 m.). Havuzun hemen güneybatı köşesinde, içinden iki adet
ağırşak, hayvan kemikleri, yoğun miktarda keramik, yengeç kıskacı, ahşap
örneği ve tohum kalıntılarının ele geçirildiği çukur, -3.80/-4.52 m.ler arasında
saptanmıştır. Bunun yanı sıra, b plan karesinde ve kanalın doğusunda yer
alan, çapı yaklaşık 60 cm. olan bir çukur ile aynı döneme ait olduğu belirlenen,
çapı bu kez yaklaşık 1 m. olan bir başka çukur da, a ve b plan karelerinin
birleşme noktasında belirlenmiştir.
H13d plan karesinde -3.68 m.de belirlediğimiz, Yeni Assur Dönemi erken
evresine tarihlendirilen ve üzerindeki delikler nedeniyle “Delikli Taban/10
No.lu Taban” olarak adlandırdığımız taban üzerinde dağınık ve düzensiz bir
dağılım gösteren 33 adet delik saptanmıştır. Bu tabanın hemen doğusunda,
ağız etrafı dairesel olarak taşlarla çevrili, içi önce taşlarla örülmüş, daha
sonra kalın bir tabaka hâlinde kireçle sıvalı ilk etapta “su kuyusu” olarak
yorumlanan bir mimarî öğe söz konusudur (Resim: 7; Çizim: 2). -3.63 m. de
tespit edilen kuyunun ağzı, daha sonra iç çeperinde de tespit ettiğimiz 1.52 cm. kalınlığında ve çok sert kireç bir sıva ile kaplıdır. Ağzının açılmasıyla
içinden büyük boy taşlar çıkan kuyu, olasılıkla kullanım dışı kaldığında
taşlarla doldurularak kapatılmış olmalıdır. Ancak derinleşildikçe toprak
yumuşamış; hatta çepere dayanmış hâlde, arka arkaya sıralı, iki küçük, iki
büyük toplam dört adet kaplumbağa kabuğu ve iskeleti tespit edilmiştir. 4.29 m. seviyesine ulaşıldığında ise kuyunun tam ortasında, ağız çapına göre
çok daha küçük çaplı (35 cm.), 28 cm. derinliğinde, içi sıvalı ikinci bir çukur
bulunmuştur.
Söz konusu nitelikleriyle, bölgede tespit edilmiş su kuyularından
daha farklı bir görünüm sergileyen bu tip kuyuların, kazıda çalışan yöre
halkından, Mardin Sürgücü’deki Süryani köylerinde daha önceleri şarabı
dinlendirip fermante etmekte; günümüzde ise pekmez yapımında kullanıldığı
öğrenilince kuyuların bulunduğu köylerden biri ziyaret edilerek yerinde
inceleme yapılmıştır. Köyde yaptığımız gözlemler sonucunda, Kavuşan
Höyük’te ortaya çıkardığımız ağız çevresi taşlarla çevrili çukurun aynısının
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-içindeki ikinci, küçük çaplı çukuru da dahil olmak üzere- günümüz de
mevcut olduğu saptanmıştır. Bu çukurun şarap depolama kuyusu gibi
kullanıldığı; ikinci küçük çukurun ise şaraptaki posanın toplanması için
bir filtre vazifesi gördüğü anlaşılmıştır. Ayrıca kuyunun hemen yanında
belirlediğimiz delikli tabandaki deliklerin, yine köyde gösterilen, üzüm suyu
çıkarmak için kullanılan ahşap düzeneğin benzeri bir âletin tabana saplanan
ayaklarından kaynaklanabileceğini tahmin etmekteyiz. Dolayısıyla yukarıda
tanımladığımız havuz, havuzun doğusunda uzanan kanal, delikli taban ve
şarap mahzeni olarak kullanılan kuyu, H13 açmasındaki şarapçılıkla ilgili bir
işliği işaret etmektedir.
Erken Demir Çağı
F12 Açması
IV.Tabaka: Bu tabakada -1.70/-1.86 m. seviyelerinde urna olduğunu
düşündüğümüz ancak içinden kemik çıkmayan biri tüm, diğeri dipsiz iki
çömlek tespit edilmiştir. Aynı plan karede 1.95 m. derinliğinde ikinci bir
taban ortaya çıkarıldı. Bu taban, taban tahrip edilerek gömülmüş gibi duran
tüm kabın biçim özellikleri nedeniyle Erken Demir Çağına ait olmalıdır. d
plan karesinde seviye inme çalışmaları sırasında -1.88/-2.89 m. arasında
“1 No.lu çukur”, -1.87/-2.51 m. arasında “2 No.lu çukur”, -2.42/-2.71 m.
arasında “3 No.lu çukur”, c plan karesinde ise -1.65 m. seviyesinde “4 No.lu
çukur” saptanmıştır. Geçen yıl F13’te kazılan ve “21 No.lu çukur” olarak
isimlendirilen çukurun devamı, F12 d plan karesinde kazılarak -3.35 m.
seviyesinde tabana ulaşılmıştır.
Orta Assur/Mitanni Dönemi
G12 Açması
III.Tabaka: G12c plan karesinin kuzeydoğusunda, -3.50/-3.70 m. seviyesinde
yer alan taş sırasının, Orta Assur Dönemine ait bir duvar olduğu anlaşılmıştır.
Plan karenin kuzeyinde, doğu-batı yönünde uzanan taş sırasının da Orta
Assur duvarı olduğu tespit edilmiştir (-3.60 m.). Söz konusu duvarın kuzeydoğusunda ve -3.66 m. de, çapı 70 cm. olan bir pithos bulunmuştur. Pithosun
batısında, pithosa bitişik halde 2 adet 30x30 cm. ölçülerinde sağlam, 1 adet de
kırık kerpiç tuğla yer almaktadır. Pithosun batısında, plan karenin kuzeyine
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doğru yayılım gösteren saman kaplı bir alan tespit edilmiştir. Alanın kuzey
sınırı, -3.51 m. seviyesinde başlarken güneyde gösterdiği eğimden dolayı 3.78 m.ye dek inmektedir. Kazı çalışmalarının sonuna gelinmesi nedeniyle söz
konusu pithos boşaltılmadan gerekli koruma tedbirleri alınarak çalışmalara
son verilmiştir.
MÖ III. Binyıl Sonu / II. Binyıl İlk Yarısı
F12 Açması
V. Tabaka: 2006 yılında F13 açmasında tespit edilen ve “II. binyıl duvarı”
olarak tanımlanan duvarın uzantısı, F12 açmasının d ve c plan karelerinde
ortaya çıkarılmıştır. F12 c plan karesinde ise duvarın kerpiç kısmı belirlenmiştir.
d plan karesinde sürdürülen çalışmalarda, 21 No.lu çukurun batısında -2.29/2.45 m.ler arasında bir mekâna ait taş temelin kuzeybatı köşesi belirlenmiştir.
Söz konusu yapı, 21 ve 3 No.lu çukurlar tarafından tahrip edilmiştir. Daha
önce F13’te de saptanmış olan M.Ö. III. binyıl sonu/II. binyıl başına tarihlenen
taban, F12 c ve d plan karelerinde -2.75/2.76 m. seviyesinde, çok sayıda koyu
renk ağız kenarlı portakal renkli çanak (dark rimmed orange bowls) parçaları,
çakmak taşı aletler, yongalar ve karbonlaşmış tahıl örnekleri ile birlikte ortaya
çıkarılmıştır. Söz konusu taban, sıkıştırılmış çamurdan çok kenarlı parçalar
hâlinde yapılmış olup son derece sert bir yapıya sahiptir ve 10 cm. den daha
fazla bir kalınlığa sahiptir. Bu tabanın c plan karesindeki kısmında dağınık
hâlde 4 adet ahşap yuvası (?) saptanmıştır. Herhangi bir duvarla ilişkisi
saptanmayan taban, sözü edilen özelliklerinden dolayı bir avlu tabanını
işaret edebilir. d plan karesindeki çalışmalar, tabanın kaldırılmasıyla -3.01 m.
derinliğinde sona ermiştir.
F13 Açması
V.Tabaka: F 13 açmasında 2007 yılında ortaya çıkartılan tabaka, ele geçirilen
çanak çömlek, küçük buluntu ve kerpiç mimarînin de desteklediği gibi M.Ö.
3. binyıla aittir.
F13 a plan karesi -2.66 m. de, araları harç ile doldurulmuş, düzensiz
şekillere sahip bloklardan oluşan, sıkıştırılmış toprak yapımı bir taban tespit
edilmiştir. Tabanda kullanılan sıva ile tabanın güneyinde yer alan silonun
çeperinde kullanılan sıvanın aynı malzemeden olması, bu iki mimarî unsurun
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çağdaş olduğunu düşündürmüştür. Dairesel planlı silonun güney çeper,
olasılıkla tahılın silodan daha rahat alınması için açık bırakılmıştır. Açıklığın
altında, siloyu nemden korumak amaçlı dere taşları ve keramiklerden eğimli
bir zemin oluşturulmuştur.
Yukarıda sözü edilen tabanın kaldırılmasının ardından a plan karesi batı
kesit duvarının hemen önünde, -2.69 m. de, tam yuvarlak planlı, yaklaşık 1
m. çapında, 3-4 cm. yüksekliğinde, dış konturu sıvalı, yoğun yanık izlerine
sahip mimarî bir unsur ele geçirilmiştir (Resim: 8). Tam ortasında, içi
sıvanmış bir çukur kısım bulunmuştur. Çukur kısmın etrafında yanık izleri
de tespit edilmiştir. Aynı alanda, ele geçirilen pota parçası ve az miktarda
da olsa cüruf ve fırın parçaları sebebiyle bu alanın, metal işçiliği ile ilgili
bir mekân olabileceği düşünülmüş, ancak henüz kesin bir değerlendirmeye
varılamamıştır. Ortaya çıkarılan, yuvarlak planlı söz konusu mimarî öğenin
bir izabe (ergitme) fırını olmadığı açıktır. Olasılıkla, bir işlikte, metal işleme
veya döküm yapmak için eritme amacıyla kullanılmış bir ocak olmalıdır3. 2.69 m. deki ocağın kaldırılmasının hemen ardından -2.72 m. seviyesinde,
aynı plana ve boyutlara sahip ikinci bir ocağa ulaşılmıştır. Bu kez ortasındaki
çukur kısmı belirlenemeyen ocak, yanmadan dolayı çok tahrip olmuş ve
üste yenisi yapılmış olmalıdır. Sıvalı ocaklar, -2.80 m. seviyesindeki bir
taban üzerine oturmaktadır. Tabanın kaldırılıp a ve b plan karelerindeki
derinleşme çalışmalarında, 2.89 m. ve -3.15 m. seviyelerinde, aynı karakterli
tabanlar ele geçirilmiştir. Söz konusu seviyeler arasında dikkatimizi çeken
en önemli buluntu grubu, çeşitli tarzlarda yapılmış pişmiş toprak hayvan
figürinleridir.
F13b ve d plan karelerinin güney kesiti boyunca, doğuda 2.40 m.
genişliğinde ve batıda 1.30 m. genişliğine sahip çakıllı ve kumlu alan, -3.28
m. seviyesinden başlayarak -3.64 m. seviyesine dek bir kuşak olarak devam
etmektedir. Bu çakıllı alanın M.Ö. III. binyılın sonunda bölgede görülen sel
sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Çakıllı alanın içinden deniz hayvan
kabuğu buluntularının yanı sıra, iki adet taş yapımı hayvan figürini ele
3 Boğaziçi Üniversitesi, Arkeometri Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Hadi Özbal’la sözlü
görüşme.
Söz konusu ocak, Girnavaz kazılarında Yeni Assur Dönemi’ne tarihlendirilen tabakada, bir
işlik içinde ele geçirilerek “yuvarlak, ortası oluk sabit mangal” şeklinde tanımlanmıştır
(Erkanal 1986, 205, Res.2). Bu ocak türünün Anadolu’da eski bir gelenek ürünü olduğunu
Hassek Höyük kazılarıyla da anlamamız mümkündür (Erkanal 1986, dipnot19).
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geçirilmiştir. Nitekim kil ve taş yapımı hayvan figürinleri F13 açmasının bu
dönem için tipik küçük buluntu gruplarından biridir (Resim: 9). Ayrıca yan
yana dizilmiş üç adet Yeni Assur urnası de söz konusu çakıllı alanın içine
yerleştirilmiş olarak bulunmuştu.
F13c plan karesinde, sıkıştırılmış çamurdan köşeli ‘‘U’’ biçimli bir duvar
bulunmuştur (-3.49 m.). Duvarın çevrelediği alan -3.62 m. seviyesinde bir
tabandır. Bu alanda, 30 cm. çapında bir çukurun etrafında, düzensiz dağılım
gösteren, 5-6 cm. çapında, içi sıvalı 11 adet delik yer almaktadır. Deliklerden
dolayı “1 No.lu delikli alan” olarak tanımlanan tabanlardan dört adet
belirlenmiştir (“1 No.lu – 4 No.lu delikli alan”). Dört farklı evre olarak, alt
alta ele geçirilen söz konusu tabanlardaki deliklerin bazıları oldukça derin
iken, bazıları sığdır ve tüm deliklerin içleri sıvalıdır. 2 No.lu delikli alanda,
5-6 cm. çapında 9 adet içi sıvalı delik, 4 No.lu delikli alanda ise 7 adet delik
bulunmuştur.
F13c plan karesinde bir mekân oluşturacak şekilde konumlanmış olan
kerpiç bloklar bulunmaktadır (-4.0 m.). Söz konusu bloklar, açmanın doğu ve
batısında derzleri belirgin şekilde ortaya çıkarken; kuzey ve güneyde çok net
takip edilememektedir. Batıda girişi bulunan olası mekânda, girişin hemen
önünde küllü bir alan yer almaktadır. Kerpiç blokların genişlikleri ortalama
36 cm. iken; blokların belirli bir ortalama uzunluğu yoktur. Her kerpiç blok
farklı bir uzunluğa sahiptir. Söz konusu mekânın şimdilik Kavuşan Höyük’te
tespit edilebilmiş en erken döneme ait mimarî unsur olduğu belirlenmiştir.
Mekânın güneyinden oldukça yoğun kömürleşmiş bitki kısımları ele
geçirilmiştir4. Mekânın içi, kuzey-güney yönünde 1.60 m. doğu-batı yönünde
ise 2.65 m. genişliğindedir. Mekânın içinde -4.12 m. seviyesine kadar
derinleşilmiş, ancak 2007 yılı kazı sezonun sona ermesi nedeniyle, mekânın
tabanına ulaşılamamıştır.
F13a plan karesi -4.25 m. seviyesinde kerpicin oluşturduğu kare biçimli
bir alan tespit edilmiştir. Kerpiç alanın güneybatısı ve batısında 2 adet küçük
kül çukuru yer almaktadır. Güneybatıdaki 33 No.lu çukurun çapı 67 cm.
diğerinin 25 cm. dir. a plan karesi için çalışmalar bu alanın ortaya çıkarılışıyla
son bulmuştur. b ve d plan karelerindeki kazı çalışmaları da -4.21 m.
4 Kavuşan Höyük arkeobotanik çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü’nden Yar.Doç.Dr.Cahit Doğan tarafından sürdürülmektedir. Kendisine bu titiz
çalışmaları nedeniyle teşekkür borçluyum.
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seviyesine kadar devam etmiş ve kazı sezonunun sona ermesiyle bu seviyede
bırakılmıştır.
Koyu renk ağız kenarlı, portakal renkli çanaklar (Çizim: 3); metalik kaplar
(Çizim: 4), kırmızı kahve astarlı mallar (Çizim: 5) ve burun tutamaklı pişirme
kapları (Çizim: 6), bu dönemin en tipik çanak çömlek grupları olarak F13
açmasında yoğun miktarda karşımıza çıkmaktadır.
Kavuşan Höyük’te sürdürdüğümüz önemli bir çalışma da, 2005
yılından beri kazılarda ele geçirilen bitüm örneklerinin kaynak analizlerinin
yapılmasıdır. Mimarî eleman olarak tespit ettiğimiz bitümun yanı sıra
Ortaçağdan M.Ö. II. binyıla dek Kavuşan’da kullanımda olan çeşitli çanak
çömlek parçaları üzerindeki bitüm kalıntıları, Dr. J.Connan tarafından
Fransa’da Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire, Université Louis Pasteur’de
analizlere tâbi tutulmaktadır. Buna göre söz konusu bitüm, M.Ö. 16. yy. dan
M.S. 12-14. yy.lara dek hiç değişmeden, Kavuşan Höyük’ün kuş uçumu 120
km. doğusunda kalan Eruh petrol sızıntısından elde edilmektedir5.

KAYNAKÇA
ERKANAL, H. 1986 “1984 Girnavaz Kazıları”, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı,
201-210.

5 Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nden
Dr.O.Kavak’ın da bölge kaynakları hakkında verdiği destek ile Kavuşan Höyük bitümleri
üzerine yapılan çalışmalar hâlâ devam etmektedir.
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Plan 1:
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Kavuşan topografik planı

Çizim 1: F13 Açması, Yeni
Assur
Dönemi
urnaları

Çizim 2: H13 Açması, olası şarap işliği

Çizim 3: Koyu renk ağız kenarlı portakal renkli
çanaklar

Çizim 4: Metalik kaplar
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Çizim 5: Kırmızı kahve astarlı mallar

Çizim 6: Pişirme kapları

Resim 1: F12 depolama alanı kaplarından

Resim 2: F12 depolama alanı kaplarından

214

Resim 3: F12 depolama alanı kaplarından

Resim 4: F12 depolama alanı kaplarından

Resim 5: F12 Açması, Yeni Assur Dönemi depolama mekânı
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Resim 6: Ölü hediyesi olarak
kullanılmış Hitit
İmparatorluk Dönemi
damga mührü

Resim 7: H13 Açması, şarap depolama kuyusu (?) ve
delikli taban

Resim 8: F13 Açması, metal eritme işinde kullanılan yuvarlak ocak
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2007 YILI ERZURUM KALE KAZISI
Mustafa ERKMEN*
Alpaslan CEYLAN
Fikret ÖZTÜRK
Yasin TOPALOĞLU
Erzurum Kalesi katılımlı kazı çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 9 Temmuz 2007 gün ve
118948 sayılı izin belgesi doğrultusunda 10.08.2007-04.09.2007 tarihlerinde
Erzurum Müze Müdürü M. Erkmen başkanlığında, Doç. Dr. A. Ceylan’ın
bilimsel başkanlığında yapılan 2007 yılı kazı çalışmaları İl Kültür ve Turizm
Müdürü F. Öztürk, Arş. Gör. Y. Topaloğlu, Arş. Gör. Y. Günaşdı ve 7 arkeolog1,
60 işçi ile gerçekleştirilmiştir.
Erzurum, Doğu Anadolu’nun yüksek yaylarında kuruluş olan tarihî bir
şehirdir. Erzurum’un deniz seviyesinden ortalama yüksekliği yaklaşık 2000
m. dir. Bu yüksekliği ile orta kuşakta yer alan şehirlerin en büyüğüdür.
Erzurum şehrini önemli kılan pek çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden
bazıları şunlardır. Önemli akarsuların kaynağını oluşturması, doğal yolların
kesişme noktasında olması, ticarî merkezlerin bağlantısını sağlaması (İpek
Yolu’nun üzerinde bulunması nedeniyle) ve kültürlere beşiklik yapmasıdır.
Taşıdığı özellikleri ile geçmişte pek çok ülkenin egemen olmak için çaba sarf
ettiği Erzurum, günümüzde de pek çok devletin kutsal toprak olarak kabul
ettiği bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli konumda yer alan şehrin
*

Mustafa ERKMEN, Müze Müdürü, Erzurum / TÜRKİYE.
Doç. Dr. Alparslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Erzurum/ TÜRKİYE.
Fikret ÖZTÜRK, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Erzurum/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Yasin TOPALOĞLU, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Erzurum /
TÜRKİYE.
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Muhammed Lütfü Kındığılı, Meltem Akyüz, Süheyla Ağaoğlu, Öznur Karabacak, Fatih
Tataroğlu, A.Cüneydi Has, Mustafa Karageçi.
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tarihi, Paleolitik Çağdan başlamaktadır. Kemal Alot, İ.Kılıç Kökten, Muzaffer
Şenyürek tarafından kısa süreli araştırmalar sonucunda elde edilen veriler Alt
Paleolitik tipte Sheelleen ve üst Paleolitik tipte Avrinacien âletlerdir2.
Bölgede yapılan kazılar Kalkolitik Çağ ve özellikle de İlk Tunç Çağı
hakkında geniş bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Erzurum Ovası’nda
yapılan Karaz3, Pulur4, Güzelova5 ve Sos6 kazıları bölgenin kronolojisini de
belirlemiştir. İlk Tunç Çağı’nda Karaz kültürünün egemen olduğu bölge M.Ö.
II. binyılda Hayaşalılar’ın vatanı olmuştur7. M.Ö. I. binyılda ise Diau(e)hi
Krallığı’nın çekirdek topraklarıdır8.
2

M.Şenyürek, “Anadolu’da Bulunan İki Yeni Paleolitik Alete Dair Bir Not” Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2 /2, 1944, 350 vd., İ.K.Kökten, “Bazı Prehistorik
İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler”, ” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi 5 /1, 1947, 23 vd., S.Harmankaya-O.Tanındı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-I, 1996.

3

Koşay -Turfan 1959, 349-413.; J.Yakar, The Later Prehistory of Anatolia. The Late Chalcolithic and
Early Bronze Age, BAR International Series, No: 286. 2.cilt, Oxford. 1985, 302.

4

H.Z.Koşay- H.Vary, Pulur Kazısı, 1960 Mevsimi Çalışmaları Raporu, Ankara, 1964, 1-53.

5

H.Z.Koşay- H.Vary , Güzelova (Tufanç) Erzurum Kazısı 1961, Ankara, 1967, 1-27.

6

C.Sagona- M.Erkmen- S.Howells, “Excavations at Sos Höyük 1996:Third Preliminary Report”,
Anatolica 23, 1997,181-226; A.G.Sagona-M.Erkmen-C.Sagona-I.McNıven, “Excavations at Sos
Höyük 1997: Fourth Preliminary Report”, Anatolica 24, 1998, 31-64.;Sagona 1998, 13-25.; A. G.
Sagona, “Sos Höyük and the Erzurum Region in late Prehistory: A Provisional Chronology
for Northeast Anatolia”, in Chronologies des pays du Caucase et de l’euphrate aux IVe- IIIe
Millenaires: Actes du colloque d’ Istanbul, 16-19 decembre 1998, Varia Anatolica XI, editec
by C. Marro and H. Hauptmann, pp. 329-73. Paris: De Boccard (Institut français ’etudes
anatoliennes d’Istanbul,Varia Anatolica XI).

7

Çekirdek Hayaşa topraklarını Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere Giresun-Rize ve
Erzincan-Erzurum hattı arasında Karadeniz’e paralel topraklara lokalize edilmektedir. Geniş
bilgi için bak., A.Goetze, “Das Hethiter-Reich”, AO 27/2, 1928, 25 vd.; A.Goetze, Kleinasien,
Münih, 1957, 190 vd.; B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, Praq, 1947,
129 vdd.; E.Cavaignac, Le Probleme Hittite, Paris, 1936, 13 vd.; J.Garstang- O.R.Gurney, The
Geography of the Hettite Empire, London, 1959, 37 vd.; E. von Schuler Die Kaskaer: Ein
Beitrag zur Etnography des Alten Kleinasien, Berlin 1965, 6 vdd.; E. Forrer, “Hajaşa-Azzi”,
Caucasica 9, 1931, 1 vdd.; J.Friedrich, Staatsvertrage des Hatti-Reiches II, MVAeG 34/1 1930,
106 vd.; N.Adontz, Historie d’ Armenia: les Origines du Xe Siecle au VIe (V.J.C.), Paris, 1946, 28
vd.; Koşay-Turfan 1953, 350 vd.; Koşay-Vary 1964.; Koşay 1972, 464.; Pehlivan 1984, 13 vdd.;
A.Dinçol, “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, İstanbul, 1982, 35 vdd.; Ceylan
1996, 1 vdd.; M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992, 16 vd.

8

Çekirdek Hayaşa toprakları Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere Giresun-Rize ve ErzincanErzurum hattı arasında Karadeniz’e paralel topraklara lokalize edilmektedir. Geniş bilgi için
bk., A.Goetze, “Das Hethiter-Reich”, AO 27/2, 1928, 25 vd.; A.Goetze, Kleinasien, Münih,
1957, 190 vd.; B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, Praq, 1947, 129
vdd.; E.Cavaignac, Le Probleme Hittite, Paris, 1936, 13 vd.; J.Garstang- O.R.Gurney, The
Geography of the Hettite Empire, London, 1959, 37 vd.; E. von Schuler Die Kaskaer: Ein
Beitrag zur Etnography des Alten Kleinasien, Berlin 1965, 6 vdd.; E. Forrer, “Hajaşa-Azzi”,
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Urartu Devleti tarafından son verilen Diau(e)hi Krallığı’ndan sonra
bölge Urartular, Medler ve Persler’in egemenliği altına girmiştir. Helen
Kralları’ndan I.Artaxias (M.Ö. 188-145) bölgeyi ele geçirmiştir. Erzurum
Bölgesi Helenler’den sonra Romalıların egemenliği altına girmiştir.
Erzurum Kalesi’nin kuruluşu ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki M.S. 415
yılından önceye gidememektedir. Bizans Generali Anatolius tarafından
yaptırıldığı bilinen kaleye Bizans kralının adından ötürü “Thedosiopolis”
ismi verilmiştir9. Kaynaklarda “Karin” adı ile anılan şehre Araplar “Kalikale” veya “Kali” adını vermişlerdir. Bugünkü Erzurum adı ise “Erzen”den
gelmekte olup Siirt yakınlarındaki “Erzen”den ayırt etmek için “Erzen elRum” adı verilmiştir. 502 yılında Sasaniler’in eline geçen kale sık sık Bizans
ve İranlılar arasında el değiştirmiştir. Erzurum’un Araplar’ın eline geçişi ise
Habib-bin Mesleme zamanında olmuştur. 755 yılına ait bir bilgiye göre kale,
Halife Ebu Mansur tarafından tamir edilerek güçlendirilmiştir10.
Caucasica 9, 1931, 1 vdd.; J.Friedrich, Staatsvertrage des Hatti-Reiches II, Mitteilungen der
vorderasiatisch-ägyptischen Gesellchaft 34/1 1930, 106 vd.; N.Adontz, Historie d’ Armenia: les
Origines du Xe Siecle au VIe (V.J.C.), Paris, 1946, 28 vd.; H.Z.Koşay-K.Turfan 1953, 350 vd.;
H.Z.Koşay-H.Vary 1964, Pulur Kazısı, 1960 Mevsimi Çalışmaları Raporu, Ankara.; H.Z.Koşay,
“Hitit Tapınağı Samuha Nerededir?”, Belleten-144, 1972, 464.; M.Pehlivan, En Eski Çağlardan
Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi, Erzurum,1984 (Basılmamış Doktora Tezi),
13 vdd.; A.Dinçol, “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, İstanbul, 1982, 35 vdd.;
A.Ceylan 1996, “Arnuwanda-Asmunikal Dua Metni ve Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi”,
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi-23, Erzurum,
1996, 1 vdd.; M. Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992, 16 vd., A.Çilingiroğlu, “Diauehi’de
Bir Urartu Kalesi: Umudum Tepe (Kalortepe)” An Ar VIII, 1980, 191 vdd.; A.Çilingiroğlu,
Urartu Tarihi, Bornova, 1994, 12.;V. Sevin Urartu Krallığının Tarihsel ve Kültürel Gelişimi,
(Basılmamış Doktora Tezi) İstanbul, 1979, 104 vd.; G.A.Melikisvili, “Diauehi”, Vestnik Drevney
Istorii 34/4, 1950, 26 vd.; I.M.Diakonoff, “Assiro-Babilonskiye Istosniki po Istoriye Urartu”,
Vestnik Drevney Istori- II 257-356, III 207-252, IV 283-305 1951, 277.; H.F.Russell, “Shalmaneser’s
Campaign to Urartu in 856 B.C. and the Historical Geography of Eastern Anatolia According
to the Assyrian Sources”, Anatolian Studies XXXIV, 1984, 186 vd.; C.A.Burney, “A First Season
of Excavations at the Urartian Citadel of Kayalıdere”, Anatolian Studies XVI, 1966, 50 vd.;
M.Salvini, Nairi e Ur(u)atri: Contributo alla Storia della formazione del regno di Urartu,
Roma, 1967, 22 vd.; M.Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer, Dramstadt 1995, 22
vd.; B.B.Piotrovskii, I Regno di Van: Urartu, Rome, 1966 II, 38.; B.B.Piotrovskii, Urartu: The
Kingdom of Van and its Art, London, 1967, 43.; M.T.Tarhan, “The Structure of the Urartian
State”, Anadolu Araştırmaları-IX, 1985, 302.
9

R.Grousset, Histoire de L’Armenie, Paris, 1947, 181.; S.Veyonis, The Decline of Medieval
Hellenizm in Asia Minor and The Process of Islamiyation from the Eleventh Through the
Fifteenth Century, London 1971, 17, 28.; N.Adontz, Historie d’Armenie; Les Orgines du
2
2
X Siecle VI (V.J.C), Paris, 1946, 8. C.B. Norman, Armenia, and The Campaign of 1877,
London, 1878, 28-29.; B.Darkot, “Erzurum” İslam Ansiklopedisi-IV, İstanbul, 1964, c. 4., 341 vd.;
M.H.Yınanç, “Erzurum Tarihi” İslam Ansiklopedisi-IV, İstanbul, 1964, 345 vd.

10 Erzurum Kalesinin bir uç kale olma özelliğinden dolayı pek çok kez saldırıya uğramış, tahrip
edilmiş ve daha sonrada tamir görmüştür.
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1048 yılında ise Kutalmış ve İbrahim Yınal liderliğindeki Selçuklu birliklerin
bölgeye girmesi ile kale, dolayısıyla şehir Türk egemenliğine girmiştir11.
Kalenin güneybatı köşesinde üzerinde kûfî yazılı bir kitabede bulunan
saat kulesi (Tepsi Minare-Kesik Minare) yer almaktadır. Üzerindeki kitabeye
göre Erzurum’un en eski yapısı durumundadır. Kare bir kaide ile başlayan
alt bölüm, beden duvarlarından itibaren silindirik ve iki renkli taş örgü ile
devam eder. Belirli bir yükseklikten sonra tuğla örgülü silindirik gövde
başlamaktadır. Yukarı doğru hafifçe daralan gövdenin şerefe altına kadar
olan kısmı orijinalliğini korumaktadır. Şerefeden yukarısı batılılaşma özelliği
gösteren ahşap malzemeli eklentidir. 1124-1132 yıllarında hüküm süren
Saltuklu beylerinden Ebul Muzaffer Gazi zamanında yapıldığı kitabesinden
anlaşılmaktadır12.
Kulenin doğusunda kale duvarının güney kesimine içten bitişik olan
mescitte 12. ve 13. yüzyıl özelliği göstermektedir. Doğuda, batıda, kuzeyde ve
kasnak kısmında açılan pencerelerle aydınlatılmış olan mescit, küçük ölçülerde
mihraba paralel iki sahandan oluşur. Mihrap önü kubbesi dıştan yöresel bir
mimarî geleneği de yansıtan yüksek kasnaklı konik külâhlı bir örtüye sahiptir.
Mihrap nişi güney duvarının orta burcunun içine yerleştirilmiştir.
II. Mahmut Döneminde (1808-1839) onarım gördüğü anlaşılan
güneydoğudaki kalenin girişi “Hisar Peçe” olarak adlandırılan bir tür avluya
açılır. Burada çeşitli mekânlar ve bir hamam yer almaktadır. Kalenin asıl
girişinin saat kulesinin de bulunduğu köşedeki kenar açıklığından olduğu
tahmin edilmektedir
Erzurum Kalesi ile elde ettiğimiz gravürler ve haritalar kalenin geçmişte
durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Kazı çalışmalarına
başladığımız Erzurum Kalesi üç surla kuşatılmıştır13. İç kalede 2000
11 Geniş bilgi için İ.H.Konyalı, Abideler ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi, 1960, 9 vd., A.Ş.Beygu,
Erzurum, 1936, 18 vd., M.Erkmen - A.Ceylan - M.Karaosmanoğlu -H.Yurttaş - G.Barın, “2000
yılı Erzurum Kale Kazısı”, 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, 2002, Ankara,
M.Erkmen- A.Ceylan- F.Öztürk-G.Altunkaynak; “2005 Yılı Erzurum Kale Kazısı”, Müze
Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, Ankara, 2007.
12 O.Turan, “Saltuklular” Selçuk Araştırmaları Dergisi III, 391-437 1971, 391 vdd.
13 Kale sur duvarları ve günümüzdeki konumu için bak.; M.Erkmen- A.Ceylan- F.ÖztürkG.Altunkaynak, “2005 Yılı Erzurum Kale Kazısı”, Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı
Sempozyumu, Ankara, 2007.
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yılında14 başlanan çalışmalarda amaç ortaya çıkarılan mekânların işlevini
aydınlatmaktadır. İşlevlerini belirleyeceğimiz mekânların aynı zamanda
onarımını sağlamak ve peyzaj düzenlemelerini yapmak kazı ekibine düşen
bir sorumluluktur.
10x10 m.lik plan kare yöntemi ile yürütülen Erzurum Kale kazılarında
2005 yılında15 kalenin batı suruna paralel olarak uzanan E6, E7, E8, E9
açmaları tamamen F6, F7, F8, F9 açmalarında sadece belirli bir seviyeye
kadar ulaşılabilmiştir. Çalışmalarda özellikle üst kısımda bulunan geç dönem
yapılarının altındaki erken döneme ait düzgün duvar yapılarına ulaşılmıştı.
Fakat ortaya çıkan bu mekânların tam olarak mimarî yapısı ve nitelikleri
netleşmemiş ve birçok yapının açmalar arasında kalan yürüme bantlarının
altında devam ettiği görülmüş, bu nedenle çalışması tamamlanan açmaların
yürüme bantları kaldırılmıştı. 2006 yılında16 2005’de tespit edilen mimarî
yapıların niteliğini ve tam olarak mimarîsini anlayabilmek için E koridorunun
doğusunda yer alan F ve daha doğuda yer alan G ve H koridorlarında yer
alan açmalar kazılarak mekânların olası devamı görülmeye çalışılmış; F7, F8,
F9, G6, G7, G8, G9, H6 ve H8 açmalarında çalışılmıştır. 2007 yılında ise aynı
amaçla H7, H8, I6, I7, I8, J6, J7, J8 açmalarında çalışılmıştır.
H7 AÇMASI
H7 açması, G7 açmasının hemen doğusunda yer almaktadır. 10x10 m. plan
karesi sitemindeki açmada b1 – b2 plan kareleri arasında 1.50 m. genişliğinde,
2.50 m. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu bir duvarla karşılaşılmıştır.
a2-a4 plan karelerinde 2.50 m. uzunluğunda, 1 m. genişliğinde bir duvar ve
bunu paralel kesen a3 ve b4 plan karelerinde yer alan 8.50 m. uzunluğunda
ve 1 m. genişliğinde başka bir duvarla karşılaşılmıştır. Bu duvar D1 plan
karesinin kuzeydoğu köşesinde güney yöne doğru dönerek 1.50 m. kuzeygüney yönünde devam etmektedir. Açmada b1 ve d2 plan kareleri arasında
1.25 m. genişliğinde başka bir duvarla karşılaşılmıştır. Çalışmalar esnasında
elde edilen profil veren ve amorf hâldeki keramik parçalar, pipo parçaları
elde edilmiştir. Ayrıca çok sayıda gülle ve gülle parçaları ele geçirilmiştir.
Yine açma içerisinde tandırlara rastlanmaktadır.
14 M.Erkmen - A.Ceylan - M.Karaosmanoğlu -H.Yurttaş - G.Barın, “2000 yılı Erzurum Kale
Kazısı”, 12. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, 2002, Ankara.
15 M.Erkmen- A.Ceylan- F.Öztürk-G.Altunkaynak, “2005 Yılı Erzurum Kale Kazısı”, 17.Müze
Çalışmaları ve Kurtarma Kazısı Sempozyumu, Ankara, 2007.
16 M.Erkmen-A.Ceylan-F.Öztürk-Y.Topaloğlu, “2006 Yılı Erzurum Kale Kazısı” 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı-III, Ankara, 2008, 491-504.
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H8 AÇMASI
H8 açması, H7 açmasının güneyinde yer almaktadır. H8 açması 1.926.22
m. başlangıç seviyesi ile 1.922.90 m. bitiş kodları arasında -3.32 m. derinliğe
ulaşılmıştır. “c” ve “d” plan karelerinde -1.69 m. derinlikte başlayıp yaklaşık
-3.16 m. derinlikte biten kuzey-güney doğrultulu 4.35 m. uzunluğunda, 1
m. genişliğinde kesme taş malzemeli bir duvar tespit edilmiştir. Bitişiğinde
doğu-batı doğrultulu -1.89 m. derinlikte başlayıp, -3.25 m. derinlikte biten
yine kesme taş malzemeli başka bir duvar ile karşılaşılmıştır. “d” ve “e” plan
karelerinde yer alan -2.07 m. derinlikte başlayan ve -3.07 m. derinlikte biten
doğu-batı doğrultusundaki toprak harçlı moloz taş malzemeli bir duvar ortaya
çıkarılmıştır. “b” ve “e” plan karelerinde tandırlar tespit edilmiştir. Açmanın
güneybatı tarafında kuzeydoğu-güneybatı uzantılı -3.32 m. derinlikte 3.30
m. uzunluğunda 9 adet künk tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında
keramik parçaları ve pipolar elde edilmiştir.

I6 AÇMASI
H6 açmasının hemen doğusunda, kuzey sur duvarının güneyinde yer
almaktadır. 10x10 m. ölçülerindeki açmanın kuzey yöndeki 1.40 m.lik bölümü
kuzey sur duvarı içerisinde kalmıştır. b1-b3 plan kareleri aralarında kuzeygüney doğrultulu -92 cm. derinlikte, kesme taş malzemeli ve toprak harçlı bir
duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın güney ucunda doğu-batı istikametinde
1.20 m. genişliğinde, 2.15 m. uzunluğunda kuzey yüzünde alçı sıva
bulunan ve J6 açmasında da devam eden bir duvar bulunmuştur. Açmanın
kuzeydoğu kısmında bu iki duvarın meydana getirdiği alanda taş döşeme ile
karşılaşılmıştır. Zemin üzerinde sur duvarına 1 m. uzunlukta dört kesme taş
ile oluşturulmuş bir ocakla karşılaşılmıştır. Kuzey-güney doğrultusundaki
duvarın güney bitiminde 1 m. genişliğinde bir niş tespit edilmiştir. Nişin
batı yöndeki devamında doğu-batı istikametinde kesme taş malzemeli, 60
cm. genişliğinde ve 2.50 m. uzunluğunda bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu
duvarın bitiminde 2.60 m. çapında ve 35 cm. duvar kalınlığına sahip daire
planlı bir mimarî ile karşılaşılmıştır. Bu mimarînin devamında doğudaki
duvarın simetriği olarak 85 cm. uzunluğunda başka bir duvar tespit edilmiştir.
Hemen devamında ise büyük bir bölümünün yürüme bandının altında kaldığı
düşünülen yine daire planlı başka bir mimarî ile karşılaşılmıştır. Açmanın
güney kenarında 40 cm. mesafede, 7 m. uzunluğunda, 1.15 m. genişliğinde
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moloz taş malzemeli bir duvarla karşılaşılmıştır. Bu duvar doğu bitiminde
kuzey yöne dönerek 2.30 m. uzunluğunda ve 80 cm. genişliğindeki bir duvar
hâlini alır. Çalışmalar esnasında elde edilen profil veren ve amorf hâldeki
keramik parçalar, pipo parçaları elde edilmiştir.
I7 AÇMASI
H7 açmasının hemen doğusunda yer almaktadır. 10x10 m. plan
kare sistemindedir. b1-d1 plan karelerinin arasında yaklaşık olarak 6.20
m. uzunluğunda, 1 m. genişliğinde moloz taş malzemeli bir duvarla
karşılaşılmıştır. Buna paralel olarak a1 – c1 plan kareleri arasında 5 m.lik bir
duvar tespit edilmiştir. Açmadaki çalışmaların sonucunda -2.50 m. derinliğe
ulaşılmıştır. Çalışmalar esnasında elde edilen profil veren ve amorf hâldeki
keramik parçalar, pipo parçaları elde edilmiştir. Ayrıca çok sayıda gülle ve
gülle parçaları ele geçirilmiştir.
I8 AÇMASI
H7 açmasının hemen doğusunda yer almaktadır. 10x10 m. plan kare
sistemindeki açmada çalışmalar sonucunda -2.60 m. derinliğe ulaşılmıştır.
Açmada kuzey-güney doğrultusunda d3 ve b1 plan kareleri arasında açma
boyunca devam eden 1 m. genişliğinde bir duvar tespit edilmiştir. b1 ve c1
plan kareleri arasında açmanın güney kenarına yaklaşık 3.10 m. mesafede,
6 m. uzunluğunda ve 90 cm. genişliğinde başka bir duvarla karşılaşılmıştır.
Açmanın a1 plan karesinde ve c1 plan karesinde toplam üç tandır ortaya
çıkarılmıştır. a2 ve b1 plan karelerinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
yaklaşık 3 m. uzunluğunda künkler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar esnasında
elde edilen profil veren ve amorf haldeki keramik parçalar, pipo parçaları,
çok sayıda gülle ve gülle parçaları ele geçirilmiştir.
J6 AÇMASI
I6 açmasının hemen doğusunda, kuzey sur duvarının güneyinde yer
almaktadır. 10x10 m. ölçülerindeki açmanın kuzeydeki 1.30 m.lik bölümü
kuzey sur duvarı içerisinde kalmıştır. “c” ve “d” plan karelerinde doğu-batı
doğrultulu 9 m. uzunluğunda, 1.20 m. genişliğinde bir duvarla karşılaşılmıştır.
Moloz taşla kesme taş bu duvarda beraber kullanılmıştır. “e” plan karesinde
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20 cm. derinlikte, açmanın batısında yaklaşık 90 cm. uzunluğunda, 63 cm.
eninde moloz taş örgülü başka bir duvar yer almaktadır. a3 plan karelerinde
1.15 m. derinlikte sal taşlardan ve kesme taşlardan oluşan bir döşeme, a4
plan karesinde ise -1.75 m. derinlikte kesme taş malzemeden oluşan başka bir
malzeme tespit edilmiştir. “b” plan karesinde bir tandır ortaya çıkarılmıştır.
Buluntular arasındaki tek kulplu testi, alçı malzemeli bitkisel süslemeli
bir bordür parçası, üçgen formda bir çini parçası, çok sayıda pipo parçası
ve parçalar hâlinde profil veren ve amorf hâldeki keramik parçalar elde
edilmiştir.
J-7 AÇMASI
J7 Açması, J6 açmasının güneyinde, I7 açmasının doğusunda, J8 açmasının
kuzeyinde yer alır. 10x10 m² ölçülerindeki J7 açması 1.927.47 m. sabit deniz
seviyesine göre 1.926.16 m. başlangıç seviyesi ile 1.924.08 m. bitiş kodları
arasından en fazla 2.08 m. derinliğe ulaşılmıştır. Açmanın a2, a4 ve c2 plan
karelerinde kuzey-güney yönlü 6.05 m. boyunda 80 cm. eninde toprak dolgulu
moloz taş duvar ortaya çıkarılmıştır. -2.46 m. derinlikte başlayıp ortalama -3.23
m. derinlikte tamamen ortaya çıkarılan bu moloz taş duvarın üzerinde kuzey
tarafında 55 cm. yüksekliğinde kuzey-güney yönlü 1.57 m. boyunda bir moloz
taş tabakası sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu moloz taş duvara bitişik
olarak güneydoğu yönde -2.67 m. derinlikte başlayıp -3.17 m. derinlikte biten
1.76 m. boyunda ve 80 cm. eninde toprak dolgulu bir moloz taş duvar daha
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca c4 ve d3 plan karelerinde de 1.81 m. derinlikte
başlayıp -3.39 m. derinlikte bitirilen 3.62 cm. boyunda ve 70 cm. eninde toprak
dolgulu moloz taş örgülü bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Bunların dışında
a2, b1 ve b2 plan karelerinin kuzey tarafında -1.42 m. derinlikte başlayıp -2.77
m. derinlikte ortaya çıkarılan 5.70 m. boyunda ve 45 cm. eninde yarısı araba
yolunun altında kalan bir moloz taş duvar daha ortaya çıkarılmıştır.
J7 açmasının a1, a2, a3, ve a4 plan karelerinde -2.85 m. derinlikte başlayıp
-3.27 m. derinlikte ortaya çıkarılan kesme taşlı, tam düzgün olmayan yer
döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Açmanın c4 plan karesinde ki moloz taş duvarın
altında kalacak şekilde, duvarın her iki tarafında sadece uç kısımları gözüken
16 cm. çapında kırık künk borular ile c2 plan karesinde de muhtemelen bu
boruların devamı olarak gözüken ve yine duvarın altında kalmış olan üçüncü
bir kırık künk boru daha ortaya çıkarılmıştır.
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J7 açmasının genelinde ortaya çıkarılan mimarî buluntular ile yine son
döneme ait yer döşemesinin dışında amorf ve profil veren keramik parçaları,
yeşil, sarı renkli sırlı keramikler, çeşitli şekillerde süslenmiş pipo elde
edilmiştir. Ayrıca sağlam şekilde çıkarılan bir kandil de buluntular arasında
yer almaktadır.
J8 AÇMASI
J8 açması, mescidin kuzeyinde, J7 açmasının güneyinde, I8 açmasının
doğusunda yer almaktadır. Açmanın “a”, “b” ve “c” plan karelerinde -85 cm.
derinliğe inilip dağınık moloz taş uzantıları tespit edildi. Bu moloz uzantılar
kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde uzanmaktadır. Daha sonradan
yıkıntılar tamamen kaldırılarak duvar tamamıyla ortaya çıkarıldı. Duvar “a”
plan karesinde olup açmanın doğu tarafından başladığı görülür. 2.93 m. batı
açma kenarına uzanan bu duvar 50 cm. kalınlığındadır. Duvar açmanın kuzey
tarafına ise 70º’lik bir açıyla 1.90 m. uzanmaktadır. Bu açmadaki çalışma 1.70
m. derinlikte son bulmuştur.
Yapılan çalışmalar sırasında, çok sayıda amorf ve profil veren
keramik parçaların yanında çeşitli motiflerle süslenmiş pipo parçaları ele
geçirilmiştir.
Erzurum Kalesi 2007 çalışmalarında mimarî buluntular dışında seramik ve
küçük buluntulara da rastlanmıştır. Keramik verisi olarak özellikle Ortaçağ
özelliği gösteren iyi pişirilmemiş, boyasız ve sırsız günlük kullanım kapları
ile ağırlığını yeşil renkli, sırlı kapların oluşturduğu biraz daha özel kullanım
için üretildikleri anlaşılan keramikler oluşmaktadır. Geniş ağızlı çanak,
çeşitli boylarda çömlek ve pithos parçaları ele geçirilmiştir. Tümlenebilir
olanlar dışında, amorf ve profil niteliklerine göre gruplara ayrılmış çanak
çömlek formları dışında diğer bir seramik buluntu grubunu yeşil renkli ve
sırlı parçalardan oluşan şamdanlar, kandiller ve çeşitli renk ve formlardaki
pipolar oluşturmaktadır.
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Çizim 1: Erzurum Kalesi planı ve çalışma alanları

Çizim 2: 2007 yılı kazı çalışmaları mimarî çizimi
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Resim 1: H8 açması teleskopik direk yardımıyla fotogrametrik
fotoğrafı(83°-7m.)

Resim 2: Erzurum Kalesi kazısı çalışma alanları
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Resim 3: 2007 yılı çalışmalarından-I7 açması

Resim 4: 2007 yılı çalışmalarından-I8 açması
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Resim 5: 2007 yılı buluntuları-pipolar

Resim 6: 2007 yılı buluntuları-I8
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Resim 7: 2007 yılı buluntuları-J6

Resim 8: 2007 yılı buluntuları-I8
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Resim 9: 2007 yılı buluntuları-J8

Resim 10: 2007 yılı buluntuları-I8
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Resim 11: 2007 yılı buluntuları-J6

Resim 12: 2007 yılı buluntuları-I5
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KIRKLARELİ HÖYÜĞÜ AŞAĞI PINAR KAZISI
2007 YILI ÇALIŞMALARI
Mehmet ÖZDOĞAN*
Hermann PARZINGER
Eylem ÖZDOĞAN
Heiner SCHWAZBERG
ÖZET
Kırklareli Höyüğü, il merkezinin 500 m. güneyinde bulunan Aşağı Pınar ile
buranın 300 m. kadar batısında yer alan Kanlıgeçit Mevkii’nden (İlk Tunç Çağı)
oluşmaktadır. 1993 yılından bu yana devam eden çalışmalar her iki yerleşimle
ilgili detaylı bilgiler vermiş, Trakya’daki tarihöncesi dönem kültürlerinin
kısmen de olsa tanımlanmasını sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl yalnızca Aşağı
Pınar Höyüğü’nde çalışılmış ve ağırlıklı olarak Neolitik Dönem tabakaları
üzerinde durulmuştur. Aşağı Pınar’da Neolitik Dönem (8-6 tabakalar M.Ö.
64001-5700), Geçiş Dönemi (Neolitik-Kalkolitik Geçişi) ve Kalkolitik Döneme
(5-1 tabakalar M.Ö. 5500-4800) tarihlenen dokuz tabaka bulunmaktadır.
Tabakalanmış bu dolguların yanı sıra höyüğün güneybatısının Demir
Çağında kutsal alan olarak kullanıldığı ve bu alana daha sonra dağıtılacak
olan bir tümülüsün yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu kutsal alanın etrafını
çevreleyen hendekler ve kazı alanının tümüne yayılan çok sayıda çukur,
Demir Çağına tarihlenen diğer öğeleri oluşturmaktadır.

∗

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim
Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Hermann PARZINGER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin-ALMANYA.

Araş. Gör. Eylem ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim

Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
Heiner SCHWAZBERG, Martin-Luther Üniversitesi, Prehistorya Bölümü, Halle (Saale)Almanya.
1 8. tabakaya ait radyokarbon tarihi bulunmamaktadır, bu nedenle M.Ö. 6400 yaklaşık bir tarih
olarak verilmiştir.
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Aşağı Pınar’daki çalışmalar geniş bir alanda sürdürülmüş ve pek çok
yerde ana toprağa kadar derinleşilmiştir. Geniş alan kazıları, höyükleşme
süreciyle de ilgili bilgi vermiş ve buradaki yerleşimin zaman içinde yer
değiştirdiğini göstermiştir. Buna göre Neolitik Dönemde höyüğün kuzey
kısmına kurulan yerleşme, Kalkolitik Dönemde hafifçe güneye kaymış ve bu
yöne doğru gelişmiştir. Höyüğün güney tarafındaki çalışmalar büyük ölçüde
tamamlanmış ve Kalkolitik Dönem tabakaları ile ilgili detaylı sonuçlara
ulaşılmıştır. 2003 yılından bu yana ise ağırlıklı olarak kuzey kesimde ve
Neolitik Dönem tabakalarında çalışılmaktadır.

KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİLER
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında sürdürülen çalışmalar İstanbul
Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü
(Berlin) işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Ekip üyeleri; kazı eşbaşkanı Prof. Dr.
Hermann Parzinger (Berlin), Ar. Gör. Eylem Özdoğan, Heiner Schwarzberg
(Halle-Saale), Arkeobotanist Dr. Reinder Neef (Berlin), Prof. Dr. Ivan Gatsov
(Sofya), Uzm. Petranka Nedeleheva (Sofya), Mimar-Restoratör Araş. Gör.
Zeynep Eres, Arkeolog-Restoratör Ahmet Demirtaş, Restoratör Onur Çoban,
Arkeolog-Desinatör İlknur Arı, fotoğrafçı Selahattin Dereli, Ar. Gör. Emre
Güldoğan, Şafak Nergiz, Özlem Aytek, Hande Özyarkent, Mehmet Karauçak,
Zeynep Sunal, Özgür Yılmaz, Filiz Şeker, Elif Girgin (Edirne), Frank Stremke
(Halle-Saale), Ecem Dalgakıranlar, Mehmet Emin Çeber, Sevda Öztürk, Hazal
Azeri, Beste Bozok, Ina Horenburg (Halle-Saale), Jana Rogasch (Berlin), Dicle
Kırmızıtaş ve Zeynep İlke Kılıçtepe’den oluşmaktadır.
Bu yılki çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Sekreterliği ve The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) desteği
ile gerçekleşebilmiştir. 2007 yılında, Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ve
Kırklareli Belediyesi başta olmak üzere ilin çeşitli kurum, kişi ve sivil toplum
örgütleri çalışmalarımıza yoğun bir ilgi göstermiş ve katkıda bulunmuştur.
Bu sebeple Cavit Çağlayan, Kemal Aşkın, Hasan Çalıkuşu, Ergün Kalınoğlu,
Erdoğan Kantürer, Aydın Karakoç, Fuat Şeker, Mithat Sazara, Hasan Dağ ve
Şahin Aybal’a çok teşekkür ederiz. Arazisini çalışmalarımıza açarak destek
olan Avukat Mehmet Leblebici’ye de teşekkürü borç biliriz. Kültür sektörü
projemize gösterdikleri ilgi ve yaptıkları destek için Mimarlar Odası İstanbul
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Şubesi ve özellikle oda ikinci başkanı Doç. Dr. Günhan Danışman’a teşekkür
ederiz. Önceki yıllarda olduğu gibi çalışmalarımız, Kırklareli’ndeki en büyük
desteğimiz Casim Karabaş’ın özverili çabaları ile gerçekleşmiştir, kendisine
ne kadar teşekkür etsek azdır.
Kırklareli Kültür ve Turizim Müdürlüğü’nden Fikret Macit ve Zekeriya
Kurtulmuş ile başta İrfan Candar olmak üzere Kırklareli Müzesi’nin tüm
çalışanlarına da çok şey borçluyuz. Bakanlık temsilcisi olarak, çalışmalarımızı
kolaylaştırmak için elinden geleni yapan Murat Akkuş’a yaptığı katkı ve
dostluğu için ayrıca teşekkür ederiz.
KAZI ÇALIŞMALARI
Çalışma Programı ve Kazı Stratejisi
2007 yıllında yapılan çalışmalar yalnızca Aşağı Pınar Höyüğü’nde
sürdürülmüş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Neolitik Dönem tabakalarının
bulunduğu kuzey kazı alanında çalışılmıştır (Çizim: 1). Bu yıl yeni açılan
açmalarla birlikte 2700 m2’ye ulaşan kuzey kazı alanında yaptığımız çalışma
aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.
•

6. tabaka yapı dizisinin batı kanadını oluşturan ve geçtiğimiz yıl açılmaya
başlanan 4 odalı yapı kompleksindeki çalışmaları tamamlamak (Çizim
2).

•

6. tabaka yapılarının kuzeyinde yeni alanlarda derinleşerek bu alanın
işlevini ve başka bir yapı dizisi olup olmadığını anlamak.

•

7. tabaka yerleşiminin güney sınırını oluşturduğu düşünülen hendeğin
doğuya doğru devamını açarak, hendeğin doğrultusu ve yapısını
anlamak.

•

Kuzey kazı alanının doğusunda yeni bir alanda derinleşerek, doğu
alanda tabaka kontrolü yapmak.

•

Kuzey kazı alanının batısında tabaka kontrolü amacıyla bir sondaj
çalışması yapmak.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 2007 sezonunda, önceki
yıllarda kazılmaya başlanan 8 açmada çalışılmaya devam edilmiş ve 5 yeni
açmada kazılara başlanmıştır. Ele aldığımız sorunlar çerçevesinde 7–8/ KL-M plan karelerinde 6. tabaka yapı dizisindeki çalışmalara devam edilmiş
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ve yapının temizliği büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7. tabaka yerleşiminin
etrafını çevrelediği düşünülen hendeğin sınırları, 8M ve 9M-P plan kareleri
boyunca görülmüş ve 8-9 M plankarelerinde 4 m. uzunluğunda bir alanda
derinleşilerek hendeğin içi tümüyle boşaltılmıştır. 6 K plan karesinde ana
toprağa kadar inilmiş, 6 L-M’de Neolitik Dönem dolgularına ulaşılmış, 6
N-P plan karelerinde ise Kalkolitik Dönem dolguları içerisinde çalışılmıştır.
Doğudaki 12 Z plan karesinde derinleşilmeye başlanmış, burada höyükte daha
önceden varlığını bilmediğimiz bir İlk Tunç Çağı dolgusu ile karşılaşılmış,
ancak çalışma henüz bitirilmemiştir. Kazı alanının doğusunda 5 G-H plan
karelerini içeren bir alanda 2x2 m. , 5 I plan karesinde 1x2 m. boyutlarında iki
sondaj açılmış ve her iki sondajda da ana toprağa inilmiştir.

Neolitik Dönem
Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmanın en önemli sonuçlarından biri höyüğün
kuzey kesiminde, daha önceki yıllardan da bilinen ancak dar alanda açıldığı
için varlığı tartışmalı olan bir tabakanın geniş bir alanda ve tanımlı bir çanak
çömlek grubu ile birlikte görülmüş olmasıdır. 8. tabaka olarak adlandırılan
bu tabaka, kuzeyde yen açılan açma dizisinde ana toprağın hemen üzerinde
gelmekte ve kimi yerde 6. ve 7. tabakaların altında devam etmektedir.
Çalışmaların hâlen devam ettiği bu tabakada yer yer akıntı niteliğinde irili
ufaklı taşlardan oluşan dağınık taş gruplarına rastlanmıştır. Dolgu mimarî
açıdan çok tanımsız olmasına karşın çanak çömlek bölge kültürlerinin
anlaşılması ve Anadolu bağlantılarının kurulmasını sağlayacak nitelikte
tanımlıdır. Koyu yüzlü ve açkılı bu çanak çömlek Balkan İlk Neolitik Dönem
kültürleri için tipik olan kırmızı astarlı, boya bezemeli mal grubundan oldukça
farklıdır ve daha eski bir evreyi temsil etmektedir. Bulgaristan’daki birkaç
tarihöncesi dönem yerleşmesinden de bilinen bu çanak çömlek, daha çok
sondaj kazısı niteliğindeki çalışmalardan geldiği için tartışmalı ve sorunlu bir
mal grubudur. Aşağı Pınar Höyüğü’ndeki tabakanın geniş bir alanda açılmış
olması ve buluntuların kontekstleri ile birlikte tanımlanmaya çalışılması,
sorunun çözümü açısından önemlidir. Bu mal grubunun benzerlerine
Anadolu’daki Neolitik Dönem yerleşmelerinde rastlanmaktadır. Bu nedenle
bu tabakanın Anadolu’dan Balkanlar’a doğru giden ilk göçün izlerini taşıdığı
düşünülmektedir.
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Yaklaşık olarak M.Ö. 6000-5700 yıllarına tarihlenen 7. ve 6. tabakalar
Balkanlar’da geniş bir bölgeden bilinen ve Karanovo I-II olarak adlandırılan
kültür grubunu temsil etmektedir. Burada kırmızı ve kahverenginin açık
tonlarında astarlı, ince ve özenli yapılmış, zaman zaman beyaz boyalı bir
çanak çömlek grubu bulunmaktadır. Kaplar küresel ya da basit formlu ve
çoğu zaman S profillidir. Küresel ya da konik biçimli kâse, küresel formlu
kısa boyunlu çömlek ve silindirik biçimli çan ya da düz dipli kaplar sıklıkla
görülmektedir. Çan dip, tutamak ve kulp az olmakla birlikte çanak çömlek
için ayırt edici bir unsur olarak öne çıkmakta, daha az olarak kapaklara
rastlanmaktadır. Beyaz boya bezeme hem dönem hem de yerleşim için oldukça
tipik bir uygulamadır. Daha çok çizgi motiflerinin yapıldığı beyaz boyayla
birlikte kimi zaman siyah renkte kullanılmıştır. Boyanın yanı sıra çizi ve nokta
baskı bezemeye özellikle s profilli kısa boyunlu kaplarda rastlanmaktadır. Bir
arada kullanılan bu iki bezeme genellikle kabın tüm yüzeyini kaplayacak
biçimde uygulanmıştır. Daha ender olarak üzeri parmak baskılı aplike bant
bezeklere de rastlanmaktadır.
7. tabaka mimarîsinin en tanımlı öğesi yerleşimin etrafını güneyden
çevreleyen bir hendektir. Doğu-batı doğrultusunda, yaklaşık olarak 30 m.
uzunluğunda bir alan boyunca takip edilebilen hendeğin şimdiye kadar 8
metrelik bir kısmı tam olarak açılabilmiştir. Ana toprak içine açılan ve kalın
sarı renkli bir kil ile sıvanan hendeğin iç açıklığı en geniş yerinde ~2 m.
derinliği ise ~1 m. kadardır. İçi olasılıkla yine 7. tabakaya tarihlenen yanık
kerpiç molozu ile doldurulmuştur. Dolgu içindeki çalışma, hemen üstünde
bulanan 6. tabaka mimarîsi nedeniyle tam olarak bitirilememiştir. Ancak 7.
tabakanın, 6. tabaka tarafından ciddî bir biçimde tahrip edildiği ve mimarînin
kısmen de olsa tıraşlanmış ve karıştırılmış olduğu söylenebilir. Çanak
çömlek gruplarında görülen devamlılığın yanı sıra, yapıların üst üste inşa
edilmiş olması, 7. tabaka hendeğinin işlevini kaybetmiş olmakla birlikte 6.
tabaka yerleşiminin de sınırını oluşturması, iki dönem arasındaki sürekliliği
yansıtması bakımından önemlidir.
6. tabaka mimarîsi geniş bir alanda oldukça iyi korunagelmiş olarak
bulunmuştur. Doğu-batı doğrultusunda sıralanan yapı grupları, dörtgen
planlı ve dal örgüdür. Mimarî hem yapım tekniği hem de plan özellikleri
bakımından planlanmış bir yerleşim düzenini işaret etmektedir (Çizim: 2).
Şiddetli bir yangın geçirerek tahribata uğrayan odaların içinde, duvarlardan
birinin önüne yerleştirilmiş bir fırın ile ona bitişik bir platform ve genellikle
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fırının bulunduğu alanda kümelenen silo gruplarıyla karşılaşılmıştır. Siloların
ve kapların olduğu alanlarda yanmış tahıl ve baklagil kalıntılarına rastlanmış,
buradaki silo ve kapların çeşitli besinlerle dolu olduğu görülmüştür.
Mimarînin iyi korunagelmiş olması ve buluntuların in situ bulunmuş olması,
oda içi kontekstlerinin de tanımlanmasını sağlamıştır. Tekil ya da buluntu
grubu olarak yassı balta, sürtmetaş âlet, tezgâh ağırlığı, kapama ve sapan
tanelerine sıklıkla rastlanmıştır. Az sayıda kemik buluntu, kil bilezik, değişik
materyallerden yapılmış küçük boncuklar, kulak tıkacı biçimindeki bir adet
kil nesne ve kil bir fırça sapı ve mermer bir kap yapı içindeki diğer buluntuları
oluşturmaktadır. 2003 yılında kazılan en doğu odada bir arada bulunan
tümlenebilir beş adet altar ile dağınık altar parçaları haricinde kült objesi
olarak tanımlanabilecek herhangi bir öğe ya da figürine rastlanmamıştır.
Kemik buluntu, takı, figürin ve kült objesi gibi buluntular ile yontmataş
âletlerin azlığı dikkate değer bir durumdur. Bu, yangından önce bazı buluntu
türlerinin seçilerek alınmış olduğunu düşündürmektedir. In situ bulunan çok
sayıda öğenin yanı sıra duvar ya da raflardan düşmüş buluntu ve tüm kaplara
da rastlanmıştır. Buluntuların diğer bir kısmı ise asma kat niteliğindeki ikinci
bir kattan düşmüş gibidir. Bu tür buluntuların yanı sıra kerpiç döküntülerin
niteliği, bazı odalar için ikinci bir katın varlığını gündeme getirmektedir.
6. tabaka yapıları, çanak çömlek grupları bakımından Balkan kültürleri ile
benzeşmekte ise de, yapı düzeni ve mimarî özellikleri açısından Anadolu
geleneğini yansıtmaktadır.
Geçiş Evresi
5-6 geçiş evresi olarak tanımlanan evre Neolitik Dönemden Kalkolitik
Döneme geçişi temsil etmekte ve Balkan kültür tarihindeki bir boşluğu
doldurmaktadır. Söz konusu bu süreçte Anadolu’nun batısından Balkanlar’a
kadar uzanan geniş bir bölgedeki Neolitik Dönem toplulukları, özellikle
çanak çömlek gruplarında görülen farklılaşma ile tanımlanan bir dönüşüm
geçirmiştir. Buna göre kırmızı renkli, küresel formlu ve boya bezemeli
çanak çömlek ortadan kalmış yerini koyu renkli, açkılı, omurgalı formlu,
oluk, kazı ve çizi bezemenin hâkim olduğu bir çanak çömlek grubu almıştır.
Aşağı Pınar Höyüğü’nde saptanan bu tabaka, iki dönem arasında yaşanan
dönüşümü yansıtacak öğelere sahiptir. Buradaki çanak çömlek hem Neolitik
hem de Kalkolitik Dönem özelliklerini içermekte ve iki dönem arasında bir
kesinti olmadığını göstermektedir. Kendi içinde birkaç evresi bulunan geçiş
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evresindeki mimarî kalıntılar büyük yayvan çukurlardan ibarettir. Kül ve
kireç karışımı bir dolgusu bulanan çukurlar, bu evrede kalıcı konutlardan çok
geçici barınakların olduğunu işaret etmektedir. Geçtiğimiz yıl bu alandaki
çalışmalara kısmen de olsa devam edilmiş ve 5-6 geçiş evresine ait çukur
alanların kuzeye doğru devam ettiği görülmüştür.

Kalkolitik Dönem
Höyükte bulunan Kalkolitik Dönem tabakalarındaki çalışmalar önceki
yıllarda büyük ölçüde tamamlanmış ve bu dönemin Balkanlar’dan bilinen
Karanovo III-IV kültürü ile yakın benzerlikler gösterdiği anlaşılmıştır.
Kalkolitik Dönemde düzenli sıralar oluşturan, dörtgen planlı, dal örgü yapılar
bulunmaktadır. Çanak çömlek siyah, gri siyah ve kahverengi, iyi açkılanmış
ya da yüzeyi kabalaştırılmış, omurgalı çömlek, kâse ve yine omurgalı boyunlu
kaplardan oluşmaktadır. Balkanlar’dan Anadolu’nun batısına kadar oldukça
geniş bir bölgede görülen bu çanak çömleklere uygulanan oluk, kazı- çizi,
baskı ve aplike bant bezeme de dönem açısından oldukça tipiktir.
Son yıllarda Neolitik Dönem tabakalarının anlaşılmasını amaçlayan bir
kazı stratejisi belirlenmiş ve bu sebep dolayısıyla daha çok kuzey kesimde
çalışılmıştır. Kalkolitik Dönem, özelliklede 5. ve 4. tabaka mimarîsi daha
çok höyüğün güneyindeki açmalardan bilinmekte ve buradan yola çıkılarak
tanımlanmaktaydı. Kuzey kesimde yapılan kazılar sırasında Kalkolitik
Dönem mimarîsine ilişkin yeni bulgularla da karşılaşılmış, 4 ve 5 tabakanın
bazı açılardan güneydekinden farklı olduğu görülmüştür. Yaklaşık olarak
M.Ö. 5500’lere tarihlenen 5. tabakada güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda
1 m. aralıklarla düzgün olarak sıralanan tek odalı evler bulunmaktadır. Yapı
içinde kuzey duvarına bitişik birer ocak ve dışarıda ateş yakma yerleri ile olası
küçük ambarların olduğu görülmüştür. Konut alanının kuzeybatısında birkaç
yenileme evresi bulunan çok sayıda ocak tabanına rastlanmış ve buranın işlik
alanı olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Kuzey kesimde yapılan çalışmalar,
bu alandaki yapıların da güneydekiler ile benzer nitelikte tek odalı, dörtgen
planlı, ince dal örgü duvarlara sahip olduğunu göstermiştir. Ancak buradaki
yapılar düzen ve açık alanların kullanımı bakımından güneydekinden daha
farklı olarak dağınık bir görünüm sergilemektedir. 2007 yılında kuzey kazı
alanının batısında yatığımız çalışma, höyüğün batı kesiminde birkaç evreli
bir fırın yapısının olduğunu göstermiştir. Birkaç yenileme evresi bulunan
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üç fırın kalıntısının etrafı ince duvarlarla çevrelenmiştir. Buradaki yapı
kalıntısının durumu ve önceki yıllarda bulunan ocak kalıntıları 5. tabakada,
höyüğün batı tarafının, ocak ya da fırınlarla ilişkili işlevsel bir özellik taşıdığını
ve buradaki fırın yapısının önceki yıllarda bulunan alan ile ilişkili olduğunu
göstermektedir.
5. tabakadakiler kadar olmasa da düzenli bir görünüm sunan 4. tabaka
yapıları kuzey alanda daha dağınık olarak yerleştirilmiştir. Diğer bir farklılık
ise höyüğün kuzeybatısında görülen yanık kerpiçli bir dolgu ile ilgilidir,
batıya doğru eğimli bir şekilde duran ve geniş bir alana yayılan yanık kerpiç
molozu ilk olarak 2006 yılında açılmış ve 2007 yılında alan genişletilerek daha
iyi anlaşılmıştır. Yanık ve karıştırılmış bir dolgu biçiminde yayılan bu moloz
daha çok atık bir dolgu niteliğindedir. Yerleşmedeki tabakaların, bir sonraki
dönemde traşlandığı bilinmektedir. Buradaki kalıntıların yapı molozunun
bu yöne sıyrılıp atılması sonucunda biriken dolgu olduğunu söylemek
mümkündür.
Geçtiğimiz yıl, höyükteki tabakaların doğuya doğru nasıl devam ettiğini
anlayabilmek amacıyla doğu kesimde yeni bir çalışmaya başlanmıştır. Burada
yüzey toprağının hemen altında, içerisinden Tunç Çağına tarihlenen bazı
parçaların geldiği bir tabaka ile karşılaşılmıştır. Bu dolgu küçük topanlar
halinde dağınık kerpiç döküntülü alanlardan oluşmaktadır. Kalıntılar höyükte
Tunç Çağına ait olabilecek bir yapıların olduğunu göstermesi bakımından
önemlidir. Diğer taraftan dolgunun bir Tunç Çağı tabakasını temsil etmekten
çok, kısa süreli küçük bir iskânı temsil ettiği söylenebilir. Alan içinde
derinleştikçe Kalkolitik Dönem malzemesinin arttığı gözlenmiştir.
SONUÇ
2007 çalışmalarının kuşkusuz en önemli sonucu, höyükte varlığını
bilmediğimiz yeni bir tabakanın bulunmuş olmasıdır. Çalışılan alan içerisinde
tanımlı mimarî kalıntılara henüz ulaşılamamış olmasına karşın, çanak çömlek
gruplarının oldukça tanımlı olduğu görülmüştür. Kendi içinde aşamalı bir
gelişimin izlerini yansıtan ve Anadolu ile yakın benzerlikler gösteren bu mal
grubu gerek Trakya gerekse Balkanlar için yeni bir olgudur. Kahverenginin
değişik tonlarında, S profilli ve nitelikli mallardan oluşan bu çanak çömlek
Balkanlar’dan çok Anadolu ile ilişkilidir. Balkanlar’dan bilinen İlk Neolitik
Dönemden daha eski bir dönemi temsil etmekte ve Neolitik yaşam biçiminin
batıya ilk yayılım evresini yansıtmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl höyüğün kuzey kesiminde yaptığımız çalışmalar, önceki
yıllara ait bulguları da tamamlayacak sonuçlar vermiştir. Özellikle 6 tabakada
yapılan kazılar, yerleşme düzeni ve yapı içi düzenlemeleri ile ilgili önemli
detaylara ulaşmamızı sağlamıştır. Konut niteliğindeki yapılardan oluşan oda
dizileri doğu-batı doğrultusunda sıralanmakta ve düzenli bir yerleşimi temsil
etmektedir. Bu dönem, çanak çömlek grupları bakımından Balkan özellikleri
göstermesine karşın, yerleşme düzeni açısından özellikle Güney Marmara’da
bulunan Ilıpınar yerleşiminin 6. tabakasıyla yakından benzeşmektedir.
İki bölge için de tipik olan özelliklerin Aşağı Pınar Höyüğü’nde bir arada
bulunması bölgeler arası iletişimi yansıtmakta ve yerleşimin her iki bölgeden
de etkilendiğini göstermektedir. 5. tabakada höyüğün batı kesiminde
ocaklardan oluşan işlik alanlarının bulunduğu kesinleşmiştir.
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Çizim 1: Kırklareli Höyüğü 2007 yılı durum planı
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Çizim 2: Neolitik Dönem yapıları yerleşim düzeni

Resim 1: Kuzey kazı alanı, kuzeybatıdan
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Resim 2: 7 N ve M plan kareleri, 8. ve 7. tabaka yanık kerpiç dökünüleri ve taşlı alanlar

Resim 3: Neolitik Dönem, 7. tabaka hendeğinin
tümüyle boşaltılan bölümü
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Resim 4: Neolitik Dönem
6. tabaka yapısı
batı oda, batıdan

Resim 5: Neolitik Dönem
6. tabaka
yapısı batı oda
kuzeyden

Resim 6: Neolitik Dönem
6. tabaka
yapısı orta oda
kuzeyden
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Resim 7: Neolitik Dönem
6. tabaka yapısı,
batı oda fırın, silo
ve tüm kaplar

Resim 8: Neolitik Dönem,
6. tabaka yapısı
silo ve çanak
çömlek detayı

Resim 9: Neolitik Dönem
6. tabaka yapısı
duvar detayı
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Resim 10: Neolitik Dönem 6. tabaka yapısı duvar detayı

Resim 11: 6. tabaka, Neolitik Dönem çanak çömleği
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Resim 12: 6. tabaka, Neolitik Dönem çömleği

Resim 13: Neolitik ve Kalkolitik Dönem figürinleri
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2007 YILI TROİA KAZI SONUÇLARI
Ernst PERNICKA*
Peter JABLONKA
Rüstem ASLAN
Abstract
Work at Troy continued from July 13th to September 5th under the
directorship of Prof. Dr. Ernst Pernicka. M. Fuat Özçatal (Eskişehir museum)
represented the Turkish government. Excavation was carried out in seven areas
covering a total of 192m2. In addition, some maintenance and conservation
work as well as geophysical prospection was carried out at the site, and finds
were studied in preparation of forthcoming publications.
Excavation continued outside the Northeast Bastion of Troy VI (areas
KL4 and K4/5). In large areas, Post-Bronze Age buildings have removed all
earlier deposits. In the eastern part of the excavation some houses dating to
Troy VIIb and a rectangular shaft (Troy VI) resembling the cistern inside the
Northeast Bastion were discovered. To the south, a building level of Troy VIIb
was uncovered. A definite answer to the question if a fortification wall of the
Late Bronze Age lower city joined the citadel wall at this point has not been
found.
The search for a continuation of the Late Bronze Age defensive ditch
surrounding the lower city remained difficult. To the east and southeast of
the citadel, results from geophysical prospection were inconclusive. In a
series of exploratory trenches (areas MNOP18), Late Roman houses as well
as other architecture dating to the Early Roman and Hellenistic periods
*

Prof. Dr. Ernst PERNICKA, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des
Mittelalters, Eberhard Karls Universität Tübingen. Schloss Hohentübingen, D-72070
Tübingen/ALMANYA.
Dr. Peter JABLONKA, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters,
Eberhard Karls Universität Tübingen. Schloss Hohentübingen, D-72070 Tübingen/
ALMANYA.
Yrd. Doç. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale/TÜRKİYE.
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were uncovered. A sudden drop in bedrock with a vertical edge indicated
that terraces were created by Post-Bronze-Age stone quarrying in this area,
removing all that might have remained of earlier structures here. Further to
the south (area HI26), hovever, the fill of the Late Bronze Age ditch could be
reached at the end of the season.

Giriş
2007 yılı Troia kazı çalışmaları planlandığı gibi 17 Temmuz 5 Eylül 2007
tarihleri arasında, kazı başkanı Prof. Dr. Ernst Pernicka (Tübingen Üniversitesi
-- Troia Projesi) tarafından gerçekleştirilmiştir.
2007 yılı kazılarında, 8 farklı ülkeden gelen 32 uzman ve arkeolog ile
yakın köylerden gelen 12 işçi çalışmıştır. Toplam 192 m2 alanda kazılar
gerçekleştirilmiştir1.
Bu seneki çalışmaların ağırlık noktasını, 1988’den 2005 yılına kadar Prof.
Manfred Osman Korfmann tarafından gerçekleştirilen kazı buluntuları
üzerinde değerlendirme, son yayın hazırlıkları oluşturmuştur.
Bakanlık temsilici olarak Eskişehir Müzesi’nden katılan Arkeolog M. Fuat
Özçatal, yardımlarıyla, çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında
büyük katkıda bulunmuşlardır.

1

2007 yılı çalışmalarında yer alan kişiler: Dr. Rüstem Aslan, Prehistorya (Çanakkale), Dr. Ralf
Becks, Prehistorya (Tübingen), Dr. Gebhard Bieg, Klâsik Arkeoloji, Fotoğraf çekimleri
(Tübingen), Stephan W. E. Blum, M. A., Prehistorya (Tübingen), Thomas Fischer-Lück
(Berlin), Carolin Frank, Prehistorya (Tübingen), Dr. Peter Jablonka, Prehistorya (Tübingen),
Monika Möck-Aksoy, Çizim (Tübingen), Dr. Catalin Pavel, Arkeoloji (Bükreş), Prof. Dr. Ernst
Pernicka, Kazı ve Proje başkanı (Tübingen), Bilge Ayça Polat M. A., Prehistorya (Tübingen),
Dr. Wendy Rigter, Prehistorya (Tübingen), Cornelia Schubert, Arkeolog (Mannheim),
Mariana Thater M. A., Prehistorya (Tübingen), Diane Thumm-Doğrayan M.A., Prehistorya
(Tübingen), Evrim Faika Uysal, Prehistorya (İzmir).
Çalışmalarda kısa süre yer alanlar: Prof. Dr. William Aylward, Klâsik Arkeoloji (Madison), Prof.
Dr. Barbara Borg, Klâsik Arkeoloji (Exeter), Prof. Dr. Gregor Borg, Jeoloji (Halle), Giuseppe
Buccheri M.A., Jeoloji (Palermo), Dr. Carolyn Chabot-Aslan, Klâsik Arkeoloji (İstanbul),
Prof. Dr. Ivan Gatsov, Prehistorya (Sofya), Dr. Stefan Giese, Jeofisik (Freiburg), Dr. Maria
Gurova, Prehistory (Sofya), Dr. Sebastian Heath, Klâsik Arkeoloji (New York), Pavol Hnila
M. A., Prehistorya (Berlin), Dr. Christian Hübner, Jeofizik (Freiburg), Dr. Penelope Mountjoy,
Prehistorya (Atina), Dr. Petranka Nedelcheva-Kantardjieva, Prehistorya (Sofya), Prof. Dr.
Charles Brian Rose, Klâsik Arkeoloji (Philadelphia), Dr. Billur Tekkök, Klâsik Arkeoloji
(Ankara), Prof. Dr. Henrieta Todorova, Prehistorya (Sofya).
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Restorasyon, Ören Yerinin Korunması ve Bakımı Çalışmaları
Rüstem ASLAN
Bu sene de, ören yeri içerisindeki ahşap turist gezi yolları tümüyle kontrol
edilmiş ve gerekli olan eklemeler ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kış
koşulları nedeniyle eskiyen oturma bankları ya tamir edilmiş ya da yenileriyle
değiştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte ören yeri içindeki turist gezi yolunu
bazı yerlerde düzenlemek için yapılmış ahşap çitler de onarılmıştır. Bu
çalışmalar sonucunda Troia ören yerine gelen turistlerin güvenli bir şekilde,
örenyerini dolaşabilmeleri sağlanmıştır. Ören yerinin anlaşılmasında büyük
rol oynayan bilgilendirme panolarının bakımı da gerçekleştirilmiştir.
Kazı sonlarına doğru ise, özellikle kazı sezonu dışındaki kış aylarında,
örenyeri arazisi içine koyunların girmesini engelleyen, örenyeri etrafındaki
dikenli teller, tümüyle kontrol edilmiş ve çobanlar tarafından bilinçli şekilde
kesilen bölümleri yenilenmiştir.

Jeo-fiziksel Ölçümler (Plan: 1)
Christian HÜBNER
Stefan GIESE
Troia kalesinin doğusundaki 4 hektarlık alanda, şimdiye kadar sadece
Fluxgate-Manyetik ölçümle araştırılabilen yerler2, Cäsium-Magnetometer
ölçüm tekniğiyle yeniden incelenmiştir. Bu araştırmaların amacı kuzey
doğudaki Son Tunç Çağı savunma hendeğinin devam edip etmediğini tespit
etmekti. Bunun dışında 2006 yılında kazısı yapılan G27 karesinin kuzeyinde,
6000 m2lik alan yer radarı ile yeniden araştırılmıştır. Bu iki ölçüm yöntemiyle
İlion kentine ait Geç Roma ev temelleri tespit edilmiştir. Bu ölçümlerde oldukça
zayıf ve çok az seçilebilen izler savunma hendeği olarak yorumlanmıştır.
Ancak bu sonuçlara dayanarak, P 18 karesinde bu sene başlatılan kazılar, bu
olasılığı doğrulamamıştır.

2

Jansen 1992.
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Kazılar (Plan: 2)
Kuzeydoğu Bastiyonunun Önündeki Alan, KL4 – K4/5 Açmaları (Plan: 3)
Ralf BECKS
Bilge Ayca POLAT
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de, kuzeydoğu bastiyonundaki
kerpiç platformun güney ve doğusunda Son Tunç Çağına ait tabakalara
ulaşmak amacıyla kazılar gerçekleştirildi. Bu kazılardaki amaç Prof. M.
O. Korfmann’ın önceki yıllarda, Aşağı Kent’i çevreleyen savunma duvarı
konusunda ortaya attığı tezinin doğru olup olmadığının araştırılmasıydı3. Bu
nedenle, K 4/5; KL4 açmaları açıldı.

KL4 Açması
Şu anda çok az bir bölümü korunagelmiş kerpiç platformun doğusundaki,
Troia VIIb Dönemine ait hücre planlı evlerin olduğu birçok yerde kazılar
yapıldı. Kuzeyde Helenistik dolgu tabakasının tümüyle kazılmasıyla Troia
VIIb evinin iç mekânı tümüyle ortaya çıkarıldı. Başlangıçta, birkaç yıl
önce buranın güneyinde ortaya çıkarılan ana kayanın içine kazılmış hatıl
deliklerinin, kerpiç platformla bir ilişkisi olabileceği düşünülmüştü, ancak
söz konusu bu hatıl deliklerinin, Helenistik Dönemde, kerpiç platforma doğru
kazılmış, ama zaman içinde yıkılmış bir tünelin kalıntıları olduğu tahmin
edilmektedir. Bunun hemen yanında ise, ana kaya kesintisi kuzeye doğru
devam ettirilebildi. Buradan yamaca doğru ise Troia VI tabakaları olduğu
saptandı.
Bu alanın hemen güneyinde ise, Troia VIIb mekânına ait tabanın altında
Troia VIIa’ya ait kullanım yüzeyi tespit edildi. Bunun altında ise, ana kaya
sınırının kuzeyden güneye doğru, yani kerpiç platforma paralel olarak devam
etmekte olduğu anlaşıldı. Doğuya doğru, yani kaleye doğru ise, oldukça büyük,
olasılıkla dört köşeli bir çukurun ana kaya içine kazılmış olduğu görüldü.
Çukurun içindeki dolguda parçalanmış Murex kabukları tespit edilmiştir.
3

Pernicka, Jablonka ve Aslan 2008, 315-317; Jablonka ve Pernicka 2007, 6-10; Jablonka 2006,
12-14; Korfmann 2005, 12; 2004, 16-19; 1996, 40-44.
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Kalenin doğusundaki dolguda ise yeniden büyük oranda kabuklar yoğunluk
kazanmaktadır. Benzeri buluntular önceki yıllarda da Aşağı Kent’teki
(KL16/17) bir fırının yanında ortaya çıkarılmıştı4. Bu ve benzeri buluntuların
yoğunluk kazanması, Troia’nın Son Tunç Çağında tekstil ürünlerini purpur
kabuklarıyla boyandıklarını ortaya koymuştur5. Daha sonraki dönemde ise
çukur, Troia VI Geç Döneme ait çanak çömleklerle doldurulmuştur. Sonuna
kadar kazılamayan dört köşeli kuyunun, kuzeydoğu bastiyonundaki gibi bir
sarnıç olduğu düşünülmektedir.

K4/5 Açması (Resim 1, 2)
Helenistik Dönem Athena Kutsal Alanı’na ait IX M yapısının kuzeydoğu
köşesindeki kazıları biraz daha genişletmek amacıyla, metrelerce dolgu
tabakasının kaldırılması zorunlu olmutur. Bu dolgu içinde, yoğun oranda
küçük taşlar, Arkaik Döneme ait çanak çömlekler, ama aynı zamanda daha
eski malzemeler tespit edilmiştir. Son Tunç Çağına ait buluntuları kapsayan,
söz konusu bu taşlı tabakanın benzerine, önceki yıllarda kalenin hemen
çevresindeki başka pekçok yerde de rastlanmıştır.
Bunun hemen altında önce ise Troia VIIb Dönemine ait duvarlar ortaya
çıkarılmıştır. Dolgu içinde, koyu renkli kilden yapılma bir boğa başı riton
parçası bulunmuştur. Troia VIIa’ya ait diğer ev duvarlarının, Troia VIIb
buluntuları tarafından tahrip edilmiş olduğu tespit edilmiştir. IX M yapısının
kuzeydoğu köşesindeki temelin altında, büyük taşlardan yapılmış, Troia
VIIb’den daha eski olabilecek bir yapının izleri saptanmıştır.
Buradaki kazılar tümüyle bitirilmemiş olsa da, elde edilen sonuçlara göre,
platonun kuzey sınırında Troia VI, VII Dönemi buluntularının olduğu kesinlikle
söylenebilinir. Olası Aşağı Kent savunma duvarına ise rastlanmamıştır.

4

Korfmann 1997, 59.

5

Blegen 1937, 582.
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Aşağı Kenti’in Ortası, MNOP18 Kareleri (Plan: 4)
Peter JABLONKA
Catalin PAVEL
2006 yılında G27 açmasında açığa çıkarılan, Troia VI Dönemi savunma
hendeği göz önünde bulundurularak6, hendeğin devamının 200 metre
kuzeydeki 150 metre genişliğindeki alanda olabileceği düşünülmüştür.
Başlangıçta hendeğin devamının bu alanda yapılacak burgularla saptanması
planlanmışsa da, bu çalışmayı gerçekleştirirecek Prof. Dr. İlhan Kayan
ve ekibinin elde olmayan nedenlerle, Troia’ya gelememesi üzerine, söz
konusu bu alanda, sondaj arama açmalarıyla hendeğin devamı saptanmaya
çalışılmıştır. Bu arama açmaları M18, N18, P18 karelerindeki, doğu-batı
yönündeki 80 m²lik alanda 12 açmada gerçekleştirilmiştir. Hendeğin en
azından dört metre genişliğinde olması ve 45° lik bir açıyla doğu-batı
doğrultusunda ilerlemesi gerektiği de göz önüne getirildiğinde, iki metre
uzunluğundaki arama açmalarının amaca uygun olduğu tahmin edilmiştir.
Ancak radar ölçümlerinde sadece P18 karesinde hendeğe işaret edecek hafif
bir iz tespit edildiğinden, bu alanda uzunlamasına bir açmanın daha doğru
olabileceği öngörülmüştür. Öncelikle 1989 yılı kazılarında tespit edilen
ana kaya yüzeyi M18 açmasında ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra ise, radar
sonuçlarının sınanması amacıyla, daha doğudaki P18 açması kazılmaya
başlanmış ve çalışmalar batı-doğu doğrultusunda devam ettirilmiştir. Bu
çalışmalar sonucunda hendeğin anlaşılmasında önem taşıyan derinliğe ancak
kazı sezonu sonuca ulaşılmıştır.
Bu alanda amaçlanan Son Tunç Çağına ait savunma hendeğinin detaylı
bir şekilde ortaya çıkarılmasıydı. Ancak ana kaya yüzeyi, özellikle derin
olan doğudaki açmalarda, kazıyla değil, çok zor mekanik burgu yardımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çok zor koşullarda gerçekleştirilen el burgu
çalışmaları yeteri kadar verimli olmamıştır.
Kazılar sonucunda elde edilen buluntuların çoğunluğu, önceki yıllarda
D20 ve HIKL16/17 açmasında olduğu gibi7, M.Ö. 5. ve 6. yüzyılın başlangıcına
6

Jablonka, Pernicka ve Aslan 2008, 317-318; Jablonka ve Pernicka 2007, 10-16.

7

Rose 1998, 101-102; 1994, 93-94.
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tarihlenen Geç Roma Dönemi evleri ve bunlara ait kanalizasyon, su kanalları,
terazzo ve mozaik tabanları içermektedir. Bu yapı kompleksleri Roma Dönemi
cadde sistemine uygun bir şekilde inşa edilmiştir, ancak magnetogram
ölçümlerinden de anlaşılacaği gibi, söz konusu bu yapı kompleksleri daha
eskiye ait caddeler tarafından kesilmiştir. Doğuda ise, taban yüzeyi şaşılacak
kadar derine inmektedir. Bunların altında ise, M.Ö. 1. yüzyıla ait evlerin
kalıntıları saptanmıştır. Buradaki en eski yapılar Erken Roma Dönemine
ait taş döşemelerdir. Söz konusu bu döşemelerin yapımında büyük oranda
Helenistik Dönem çanak çömleği ve yanık tabaka dolgusu kullanılmıştır.
Ancak batıdaki ana kayaya kadar kazılan açmalarda ise, Helenistik kalıntılara
rastlanmamıştır. Daha önceki yıllarda yapılan kazılardan da anlaşıldığı gibi,
kentin güneyinde (HI26) bulunan Helenistik mimarî kalıntılar diğer alanlara
göre çok daha yoğundur.
Sadece M18 açmasında çok küçük bir alanda, ana kaya üstündeki Son
Tunç Çağı tabakası tespit edilebilmiştir. Bu durum yeni bir sonuç olarak
yorumlanmıştır; çünkü önceki yıllara ait kazı sonuçlarının tam tersine, biraz
batıda (KL16/17) ise bir metreden daha derine inen Tunç Çağı tabakaları ve
ana kaya içine oyulmuş çok sayıda çukur ve hatıl direkleri tespit edilmiştir8.
Anakaya N18 açmasında, doğuya doğru hafif bir eğimle 28-29 m. kadar
yükselmektedir. Daha sonra ise kuzeyden güneye doğru dikey bir şekilde
ilerleyerek 25 metre seviyesine ulaşmaktadır. İşte bu nedenle de Roma
Dönemi evleri burada daha derinde yer almaktadır. Ana kaya yüzeylerindeki
kesintilerin doğal nedenlerle oluşmadığı düşünülmektedir. Aynı zamanda
Aşağı Kent’in güneydoğusundaki derin yarık, bu alanın Helenistik ve Roma
Döneminde taş ocağı olarak kullanılmış olabileceğini akıllara getirmektedir.
Eğer bu alanda Tunç Çağı’na ait bir hendek var ise, söz konusu bu taş ocağı
çalışmaları sırasında tahrip edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ancak
M18 açmasında Tunç Çağı kalıntılarının olmaması, savunma hendeğinin bir
olasılıkla daha batıda (KL16/17 ve M18 kareleri arasında) bulunabileceğini
akıllara getirmektedir.

8

Korfmann 1998, 49-56; 1997, 53-62.
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M18 Açması (Resim: 3)
Buradaki ana kaya yüzeyi daha 1989 yılında yapılan kazılar sırasında
ortaya çıkmıştı, ama o zamanlar savunma hendeği henüz daha açığa
çıkarılmamıştı. Ancak burada yapılan kazılar bu alandaki söz konusu kanalın
Roma Döneminde ana kayaya açılan bir kanal olduğunu bize göstermiştir.
Diğer köşe ise bir çukura aittir. Bu nedenle doğuya doğru iki tane daha arama
açması kazılmış ve burada insula cadde sistemi içindeki Geç Roma Dönemi
yapısının güney bağlantı duvarı bulunmuştur. Bir metre genişliğindeki
duvarda harç, tuğla ve eski mimarî yapı elemanlarının kullanılmış olduğu
görülmüştür. Ana kayaya kadar inen temelde ise, kamuya ait bir binadaki
oturağa ait mermerden yapılma bir aslan ayağı parçası yeniden kullanılmıştır.
Topraktan yapılma su künkleri duvarın içinden geçmektedir. Çapraz iki
duvarın ise, büyük bir yapıyı iki mekâna ayırdığı anlaşılmıştır. Bu mekânların
tabanlarının ise mermer parçalarıyla döşenmiş olduğu tespit edilmiştir.

N18 Açması
Bu alanda birbirleriyle ilişki içindeki üç açma ve daha sonra kazılan
diğer alanlarda yapılan kazılar, Geç Roma Dönemi ev kalıntılarının yoğun
bir şekilde bu alanda da devam ettiğini bize göstermiştir. Bu mekânlar daha
sonra kısmen batı-doğu yönünde ilerleyen ve ana kayaya kadar inen temel
duvarları tarafından küçültülmüş, ayrıca söz konusu bu yeni mekânlara
girişler eklenmiştir. Tabanda sıva, terrazzo taban ya da mermer döşemeler
kullanılmıştır. Buradaki kanallar ise, kuzey-güney yönünde örülmüş duvarlar
şeklinde ve kısmen tabanları kiremitle örülü hâlde açığa çıkarılmıştır. Daha
eskiye tarihlenen Roma Dönemi evi ise, cadde sistemine çarpraz olarak inşa
edilmiştir.
İlk başlarda Tunç Çağı hendeğini andıran ana kaya sınırının, aslında Geç
Roma evlerinden daha eskiye ait, çanak şeklindeki Roma Dönemi fırın çukuru
olduğu anlaşılmıştır. Bu fırının çanak çömlek, cam ya da metal üretimi için
kullanılmış olduğu düşünülmektedir.
Doğuda ise, ana kaya iki metreden daha fazla derinleşmektedir. Bu yarığın
tümünün, Helenistik, Erken Roma Döneminde taş ocağı olarak kullanıldığı
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ve daha sonra ise buraya evlerin yapıldığı tespit edilmiştir. Açmanın doğu
kesimindeki evlerin, birden fazla yapı evresi vardır. Batı-doğu yönünde
devam eden uzun ve çarpraz duvarların planı, ikinci yapı evresinde yaklaşık
bir metre kadar güney batıya kaymıştır. Daha sonraki evrelerde ise, duvarlı
bir kanal ile kiremit ve terrazolu taban yapılmıştır. Bu yapı son evresinde ise,
bir ara duvarla ikiye ayrılmıştır. Bu evlerin altında ise Erken Roma Dönemine
ait diğer evler bulunmaktadır.

O18 Açması
Bu alandaki arama açmalarında, diğer açmalarda olduğu gibi, Geç Roma
Dönemi yapılarına rastlanmıştır. Harçla yapılan ev temelleri ana kayaya
kadar inmektedir. Daha sonraki evrede yapılan çarpraz bir duvarda ise, pek
çok mermer mimarî yapı elemanı ikincil olarak kullanılmıştır. Söz konusu bu
binanın M.Ö. 5. yüzyılda, bir olasılıkla depremle tahrip edildiği sanılmaktadır.
Geç Roma evresinin altında ise Erken Roma Dönemine ait bazı taban ve duvar
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

P18 Açması
Radar ölçüm sonuçlarının Son Tunç Çağı savunma hendeğine işaret
edebileceği düşünüldüğü için, başlangıçta doğuda uzun bir arama açması
gerçekleştirilmiştir. Ancak buradaki kazılar, oldukça derinde Roma Dönemi
kalıntılarının olduğunu, daha sonra ise buranın taş ocağı olarak kullanıldığını
bize göstermiştir. Roma Dönemine ait bu inşa çalışmaları sonrasında
buradaki savunma hendeği büyük bir ihtimalle ortadan kaldırılmış olmalıdır.
Bu alanda ortaya çıkarılan Geç Roma Dönemi yapılarında İon tarzı sütun
başlığının kullanılmış olduğu saptanmıştır. Devam ettirilen kazılarda ise
buradaki inşa sürecinin oldukça uzun bir dönemi kapsamakta olduğu
saptanmıştır. Duvarlardan birinin yıkıldıktan sonra, yeniden tamir edilmiş
olduğu görülmüştür. En son tahribat tabakasının altında ise M.Ö. 6. yüzyılın
başlangıcına tarihlenen Afrika sigillatası tabağı bulunmuştur.
Bu yapının temeli, yönü hafifçe değişen M. S. 2. yüzyıla tarihlenen ev
duvarına dayanmaktadır. Söz konusu bu ev, içinde kırmızı boyalı duvar
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sıvalarının olduğu bir dolgunun üstüne oturmaktadır. Bunun altında ise geriye
sadece bir duvar ve su kanalı kalan Erken Roma ev kalıntıları bulunmaktadır.
Batıdaki açmada ise Erken Roma Dönemi kadar eskiye giden bir caddeye ait
dolgu tabakası tespit edilmiştir. Bu alanda ana kayaya kadar kazılamadığı
için, bu dolgunun altında Helenistik Döneme ait caddenin olup olmadığı
kesinlik kazanmamıştır. Söz konusu bu caddenin üstünde ise Geç Roma
Dönemi evleri saptanmıştır.

Aşağı Kentin Güneybatısı , HI26 Açması (Plan: 5)
Peter JABLONKA
Catalin PAVEL
1988-89 yıllarında Dr. Hans Günter Jansen’nın iş makinesiyle kullanılan
bir burgu yardımıyla Aşağı Kent’in farklı yerlerinde yaptığı burgular,
kuzeyden güneye doğru 20 metrelik mesafelerde ana kayanın aynı seviyede
devam ettiğini ortaya koymuştu. Ancak sadece bir tek burgu noktasında
derinlik bir metreden daha fazla idi. Bu çalışmalar sonucunda, bu burgu
noktasından ana kayanın üstünde kumsu sediment ile birlikte Troia VI çanak
çömleği tespit edilmişti. Daha sonraki yıllarda diğer alanlarda açığa çıkarılan
savunma hendeği, söz konusu bu alandaki G27 açmasında hendeğin devamı
olabileceğini akıllara getirdi9.
Bu alanda iki metre derinliğe kadar devam ettirilen kazılarda, taş dolgu
ve çatı kiremitleri dışında önemli birşey ortaya çıkarılamadı. Doğuya doğru
alçalarak devam eden eğimde, sonradan taşınmış yoğun bir sediment tespit
edildi. Bu faaliyetlerin Helenistik Dönem sonrasında, büyük oranda Geç
Roma Döneminde gerçekleştirilmiş olduğu anlaşıldı. Açmanın doğusunda
ise, cadde sistemine uygun bir şekilde yapılmış, Roma Dönemine ait bir evin
köşesi açığa çıkarılmıştır. Söz konusu bu duvar, bir başka duvar tarafından
kısmen tahrip edilmiştir. Batıda ise neredeyse birbirine paralel Helenistik
Dönem duvarları ve kuzey-güney doğrultusunda ise, biraz daha derinde Roma
Dönemine tarihlenen bir ev kalıntısına rastlanmıştır. Söz konusu bu temeller,
içinde hem Helenistik, ama aynı zamanda çok tahribat görmüş Son Tunç Çağı
9

Jablonka, Pernicka ve Aslan 2008, 317-318; Jablonka ve Pernicka 2007, 10-16.
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çanak çömleğinin olduğu sıkı bir doprak dolgusunun üstünde yer almaktadır.
Tam batıdaki alanda ise, doğu ve kuzeye doğru ilerleyen kahverengi killi bir
tabaka tespit edilmiştir. Bu tabakalarda Erken Helenistik ve Son Tunç Çağı
çanak çömleği tespit edilmiştir. Buradaki dolgunun, akıntılar ya da bilinçli
bir şekilde doldurularak meydana gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu
dolgunun hemen altında ise, batıya doğru, içine Helenistik bir çukurun
oyulduğu ana kaya yer almaktadır. Bu dolgu sürecinden, ana kaya yüzeyinin
Tunç Çağı bitiminden sonra teraslanmış olabileceğini akıllara getirmektedir.
Doğudaki Roma ev temelleri ise, neredeyse bir metreye kadar varan Son Tunç
Çağı tabakalarının üstünde yer almaktadır. İşte bu tabakanın içinde ise, Miken
Dönemi (LH III A B evleri) çanak çömleği bulunmuştur. Burada yapılan
el burgusu, ana kayanın 1989’da belirtildiğinden 0, 4 metre daha yukarıda
olduğunu göstermiştir. Bütün bunlara rağmen, bu alanda Tunç Çağı savunma
hendeği dolgusuna erişildiği düşünülmektedir. Ayrıca hendek sınırının
açmanın ortasından doğuya doğru ilerliyor olabileceği tahmin edilmektedir.

Troia’nın Yakın Çevresindeki Çalışmalar
1993 yılından itibaren Genel Müdürlüğün isteği üzerine, Troia’nın
yakın çevresindeki arkeolojik ve tarihsel alanlar ziyaret edilmekte ve aktüel
durumları belgelenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Adatepe, Ballı Dağ,
Eski Hisarlık, Kebren, Skepsis ve Palaiskepsis yerleşmeleri ziyaret edilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu bu antik yerlerde defineciler
tarafından gerçekleştirlen tahribatlar tespit edilmiştir. Aynı zamanda çevre
köyler de ziyaret edilerek, bölgenin etnografik özellikleri fotoğraflanarak
belgelenmiştir.

Kazı Evi Çalışmaları
Yeni dönem Troia kazılarından çıkarılan eserler üzerinde doktora tezleri
kapsamında gerçekleştirilen buluntu değerlendirme ve belgeleme çalışmaları
devam ettirilmiştir.
Bu çalışmalara paralel olarak, bu yıl çıkan buluntular da aynı kapsamda
incelenmiştir. Önceki yıllardan çıkan Tunç Çağı sonrası buluntuları , Prof.
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Brian Rose’un sorumluğundaki uzmanlar tarafından çalışılmıştır. Kazı evi
çalışmaları kapsamında aynı zamada, arkeometri incelemeleri amacıyla metal
örnekleri, arkeozoolojik araştırmalar nedeniyle de kemik, arkeojeolojik amaçlı
ise sediment ve taş örnekleri alınmıştır.
Genel olarak değerlendirilecek olursa, 2006 kazı başvurusunda yapılması
planlanan kazı, belgeleme ve yayın hazırlıkları çalışmaları istenildiği gibi
gerçekleştirilmiştir.
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Plan 1: Troia 2007 yılı jeofizik araştırma sonuçları
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Plan 2: Troia 2007 yılı kazı alanları
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Plan 3: Kuzeydoğu bastiyonunun önündeki alan, KL4 – K4/5 açmaları
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Plan 4: Aşağı Kent’’in ortası, MNOP18 açmaları

Plan 5: Aşağı Kent’in güneybatısı , HI26 açması
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Resim 1: Kuzeydoğu bastiyonunun önündeki alan, K4/5 açması. Troia VIIb‘ye ait binalar

Resim 2: Boğa kafası ritonu, Troia VIIb, K4/5 açması
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Resim 3: Terrakota at başı, Troia IX, M18 K4/5 açması

Resim 4: Sütun başı, Troia IX, P18 M18 K4/5 açması
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DIDYMA, 2007
Andreas FURTWÄNGLER*
Die vom Deutschen Archäologischen Institut getragene und vom
Türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus 2007 genehmigte
Grabungskampagne in Didyma fand in der Zeit vom 01. August zum 6.
Oktober 2007 statt. Als Vertreter der türkischen Regierung begleitete Mustafa
Samur vom Antikenmuseum Antalya mit Engagement den Verlauf der
diesjährigen Arbeitern1.
Die

Schwerpunkte

der

Tempelkonservierungsmaßnahmen

Kampagne
und

lagen

auf

Restaurierung,

Überprüfungssondagen an der Südseite des Tempels und weitere Arbeiten
zur Rekonstruktion der archaischen Heiligtumstopographie. Ferner wurde
die Aufarbeitung der archaischen Architekturfragmente und Kleinfunde
im Depot fortgesetzt. Schließlich erfolgten von Ende August an und bis
*

Andreas FURTWÄNGLER, Institut für Altertumswissenschaften, Universität HalleWittenberg, Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.

1

Unter der Leitung von Andreas Furtwängler nahmen folgende Mitarbeiter an der Kampagne
teil: Mustafa Samur (Archäologe und Kommissar), Christoph Kronewirth (Restaurator,
Konsolidierungsmaßnahmen am Tempel), Jörg Eichhorn (Architekt: Vermessung am
Tempel, Restaurierungsplanung), Ismail Celimli (Restaurator: Konsolidierungsmaßnahmen
am Tempel). Thomas Woss (Geophysik), Burkart Ullrich (Geophysik), Dieter Morche
(Photograph).
Aufarbeitung der Architekturteile vom archaischen Tempel: Uta Dirschedl (Leitung,), Nilüfer
Sen (Architektin), Jakob Hanke (Archäologe, Bauzeichnung), Friederike Hanke (Architektin),
Claas van Bargen (Architekt), Ferzan Aydin (Architektin).
Tempel, Süd-Sondagen: Dorothea Mauermann (Archäologin, Schnittleitung), Anja Slawisch
(Archäologin und Restauratorin der Metallfunde /Süd-Sondagen), Ulf Weber (Archäologe,
Fundbearbeitung/ Süd-Sondagen).
Fundbearbeitung Taxiarchis: Helga Bumke (Leitung), Philip Sapirstein (Archäologe), Dieter
Bishop (Archäologe), Rike Zimmermann (Archäologin), Frauke Heinrich (Archäologin),
Bettina Reichhardt (Archäologin).
Sondagen auf Tavşan Adası: François Bertemes (Leitung ), Maik Evers (Archäologe) Andreas
Northe (Archäologe), Dorothea Mauermann (Archäologin), Ralph Einicke (Archäologe,
Fundbearbeitung), Karin Hornung-Bertemes (Archäologin, Fundbearbeitung), Konstanze
Eckert (Archäologin, Fundbearbeitung), Olaf Schröder (Vermessung), Gregor Borg (Geologe),
Tobias Höfig (Geologe).

267

Anfang Oktober, unter der örtlichen Leitung von Prof. Dr. François Bertemes,
Lehrstuhl für Prähistorische Archäologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Sondagen auf der Didyma nah gelegenen Insel Tavşan
Adası (Didim- Mavişehir)2.
1. Forschungen und Sicherungsarbeiten am archaischen Apollontempel
(sog. Tempel II)
Die 2003 begonnene systematische katalogmäßige Erfassung und
zeichnerische Aufnahme der dem Tempel II zuweisbaren Architekturglieder
wurden fortgesetzt. Maßstäbliche Zeichnungen (Ansichten und Schnitte von
zahlreichen Werkstücken, im Maßstab 1:2,5, 1:2 und 1:1), die vorwiegend aus
den Fundamentrost-Sondagen 2005-2006 stammen3, wurden unter der Leitung
von U. Dirschedl angefertigt: Säulen- trommelfragmente, Spira-, Torus-,
Kyma- , -Astragal-, Wand-Rundstab-, Quader- und Spiegelquaderfragmente
aus Poros/Kalkstein und Marmor. Rund die Hälfte der mehr als 500 dem
Tempel II zuweisbaren Architekturglieder wurden im Lapidarium nach
Baugliedern und nach Material (Marmor, Kalkstein, Poros) sortiert und als
‚Schausammlung’ aufgestellt (Abb. 10c).
2. Forschungen zur archaischen Topographie des Kernheiligtums
2.1 Georadar-Untersuchungen
Im Rahmen der geophysikalische Prospektion fanden weitere
zerstörungsfreie Georadarmessungen mit einer 270-MHz-Antenne unter
dem vom jüngeren Didymaion überdeckten Bereich statt. Die lage- und
höhengerechte Auswertung des Messdaten unter dem 2- und 12-Saulensaal,
den seitlichen Adyton-Tunnelgängen und der großen Freitreppe erlauben
ein detailliertes 3D-Modell der reflektierenden Untergrundstrukturen
zu erstellen, aus welchem Abstufungen des felsigen Geländes unter
dem jüngeren Didymaion und deren Bezug zur ursprünglichen
Geländemorphologie, zu etwaigen archaischen(?) Felsbettungen und zur
jüngeren Rasterfundamentierung sichtbar werden (Abb. 1 ).
2

Vgl. KST 29, 2007, 475 – 479. AA 2007, 263 – 264 Abb. 12.

3

KST 28, 2006, 405 – 407, 414 - 415 Abb. 2-3. KST 29, 2007, 472 und 482-483 Abb. 1 – 3. AA 2007,
262-263 Abb. 11.
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Die im Zuge der geophysikalischen Prospektion gewonnenen
Daten werden laufend über definierte Schnittstellen in die digitale
Geländerekonstruktion des östlichen Tempel - Vorgeländes (inklusiv
Terrassenanlagen) unter Federführung von Jörg Eichhorn erfasst, um
sie - mittelfristig - in die phasenabhängige topographische Übersicht des
Kernheiligtums von archaischer bis in klassischer Zeit zu integrieren.

2.2 Süd - Sondagen
Nach den überzeugenden Resultaten der letzten Grabungskampagnen
(2004-2006) entschloss sich die Grabungsleitung, mit stratigraphischen
Überprüfungssondagen im Heiligtumsbereich fortzufahren, um die archaische
Schichtkonstellation am Fuße des südlichen, siebenstufigen Unterbaus des
jüngeren Didymaion zu erfassen (Schnitt- leitung: D. Mauermann)4. Bislang
wurde die Meinung vertreten, dass die in einem Abstand von rd. 2, 7 m.
vom südlichen Stufenbau des jüngeren Didymaion und auf Höhe der 6.
Säulenplinthe von Westen gelegene „Stufenbasis“ (Sondage B: Abb. 3a-b)
als archaische Weihgeschenkbasis zu interpretieren sei5. Auffällig ist deren
Position: sie steht in der Fluchtverlängerung der Rückwand der archaischen
SW-Halle6, was an deren bisherigen Interpretation als Weihgeschenkbasis
zweifeln lässt. Ferner ist an dieser Stelle ein Fundamenteinbruch am jüngeren
Didymaion erkennbar (Abb. 3a, oben), der sich von S nach N, vom TempelStufenbau bis zum Adyton verfolgen lässt. Daher wurde an dieser Stelle
ein Grabungsschnitt von 3,5 m. x 2,5 m. (Sondage B) unmittelbar am Fuße
des Stufenbaus des jüngeren Didymaion angelegt (Abb. 2a; 3b). Südlich
davon und unmittelbar östlich vom sog. „Naumann-Graben“7, der den
Raubgraben der östlichen Zungenmauer der SW-Halle markiert, wurde zu
Überprüfungszwecken eine weitere Fläche von 3 x 2,5 m. geöffnet (Sondage
A) .
4

Zur allg. Interpretation: s. Didyma I [1941] 130 ff.

5

vgl. zuletzt. K. Tuchelt, Überlegungen zum archaischen Didyma, Ionien-Kongreß 2000 [2006] 398,
Abb.4

6

vgl. Didyma 2004, in: KST 27, 2005, 206 – 2008, 212 Abb. 8.

7

R. Naumann - K. Tuchelt,, IstMitt 13/14, 1963/64, 25 Abb. 3; 36 Abb. 8 (Schnitt D).
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Ergebnisse der Untersuchungen am südlichen Stufenbau des jüngeren
Didymaion Sondage A
Nach einer dichten, harten Packung von grauem Kalksplitt mit
Abschlägen, die von verschiedenen Störungen mittelbyzantinischer Zeit
unterbrochen wird (kleine Amphore, 6.Jh. n. Chr.: Abb. 4a) , folgt eine rd.
0,8 m. starke Splittschicht mit scharfkantigen Abschlägen, verbranntem
Lehm, Keramik, Bronze- und Eisen- fragmenten (Obeloi), ferner
Architekturteile des archaischen Tempels (kanneliertes Säulenfragment),
Ziegelfragmente, Bronzemünzen des 4. Jhs. Das Fundmaterial besteht – bis
auf wenige Ausnahmen – aus subgeometrischem und archaischem Schutt
(früharchaische Keramik: Abb. 5a. Pfeilspitzen: Abb. 5b. Dreifußhenkel: Abb.
5c ), der in dieser harten Splittschicht eingebettet, also bis zur untersten Lage
des Treppenfundaments reicht und mit diesem verbunden ist. Diese harte
Splittschicht ist also unmittelbar nach Erbauung des Stufenbaus des jüngeren
Didymaions ausgelegt worden. Darunter folgt eine 0, 3 m. starke, helle sandige
fundarme Kalkschicht, die einen archaischen Begehungshorizont markiert,
zumal ein kleiner quadratischer Block eines Unterlagers im SO des Schnittes
darin eingelassen ist (Abb. 2b). Am Südrand von Sondage A erscheint in der
Flucht der SW-Hallenrückwand ein langer, 0,6 m. tiefer Raubgraben, aus dem
zahlreiche verbrannte archaische Dachziegel (darunter bemalte Stirnziegel:
Abb. 4b-d), Lehmziegel-Schutt und Fragmente von Großen Dachziegeln des
Tempels stammen. Der Graben muss mit dem Steinraub einer archaischen
Stoa-Rückwand und deren Fundamente in Zusammenhang stehen, ein
Steinraub, der in spätklassischer/frühhellenistischer Zeit stattgefunden
haben muss.
Sondage B
Über die gesamte Schnittfläche erstreckt sich eine tiefe, rezente Störung
(Grabung 1912), die teilweise bis unter das Treppenfundament der jüngeren
Didymaion und des sog. „Stufenbasis“ hinabreicht. Die rd. 2,0 m. lange
„Stufenbasis“ besteht aus 3 Kalksteinblockschichten8. Die Fundsituation
wird ferner durch ein Geländeeinbruch markiert, der sich sowohl unter dem
8

Breite der obersten Lage 0,42 m, der 2. Lage 0,53 m und der untersten Lage aus hellerem,
härterem Kalkstein 0, 66 m.
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Treppenfundament des jüngeren Didymaion als auch an der Absenkung der
„Stufenbasis“ in östlicher Richtung manifestiert (Abb. 3a). Aus geologischer
Sicht sei der Fundamenteinbruch nicht durch Fließgewässer sondern
durch regelmäßig ansteigendes Grundwasser erfolgt9. Erdbeben dürften
auch mit dazu beigetragen haben. Auffällig sind die Abbruchspuren dieses
schmalen Fundaments an der nördlichen und südlichen Seite, so dass von
einer „Stufenbasis“ nicht mehr gesprochen werden kann. Vielmehr handelt
es sich um den Rest eines ausgeraubten Fundamentes, das sehr genau - in
östlicher Verlängerung - der Trasse des Raubgrabens in Sondage A folgt
(Abb. 3b). Leider kann der direkte Anschluss an den Raubgraben nicht mehr
erfasst werden; die alten Grabungen haben alles abgeräumt, was zur Klärung
beigetragen hätte. Allerdings ist der verkippte Block in W-Verlängerung ein
deutliches Indiz hierfür. Ferner schließt im W eine harte Sinterschicht an, auf
der das Fundament - falls es weiter nach Westen reichte, aufgelegen haben
muss. Die Differenz von rd. 0,2 -0,3 m. zur UK des Raubgrabens liegt für
Steinraub in den üblichen Margen.
Die Länge dieser – über Sondage A und B hinaus reichende FundamentTrassenführung spricht zugunsten einer Hallenrückwand, die genau der
Rückwand-Ausrichtung der SW- Halle folgt, allerdings auch um rd. 0,65 m.
- 0,8 m. (ansteigend) höher liegt. Diese Differenz hat mit dem in archaischer
Zeit stark abschüssigen Gelände zu tun, das sich – Richtung Westen - auch in
der Fundamentierungstiefen- differenz des Treppenfundaments des jüngeren
Didymaion widerspiegelt: trotz der erheblichen Erd- und Steinaufschüttungen
spätklassischer Zeit, beträgt sie im westlichen Fundamentbereich (auf der
Strecke zwischen SW- Halle und Sondage B) mehr als 0,3 m. Daher liegt
die Vermutung nahe, dass die in archaischer Zeit aneinander gereihte,
höhenabgestufte Hallenbauten, von W nach O das südliche Kernheiligtum
begrenzten, zumindest aber den archaischen Sekos säumten.
3. Tavşan Adası : Ergebnisse der Sondagen
Vom 25. August bis zum 5. Oktober fanden im Rahmen der DidymaExpedition des DAI Feldforschungen auf Tavşan Adası statt (Abb. 6a-b).
Die örtliche Grabungsleitung lag in den Händen von F. Bertemes. Mit der
9

Nach Einschätzung des Geologen Prof. Dr. Gregor Borg (Universität Halle-Wittenberg).
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diesjährigen Grabung konnten die stratigraphischen Verhältnisse präzisiert,
die chronologische Stellung konkretisiert und die kulturgeschichtliche
Bedeutung des Fundplatzes herausgestellt werden10. Außerdem wurden die
Insel sowie der benachbarte Küstenstreifen vermessen und mit einem Netz
von 20 Referenzpunkten überzogen. Dadurch ist auch bei Verlust mehrerer
Messpunkte das Arealsystem wieder rekonstruierbar. Weiterhin wurde ein
digitaler 3D - Geländeplan der Insel erstellt. Vor der Grabung wurden an der
Ostspitze sowie in der Mitte der Insel ca. 500m² abgeholzt. Archäologisch
erforscht wurden insgesamt 300m². Schließlich wurden Insel und Küste
von Tobias Höfig im Rahmen einer Diplomarbeit geologisch untersucht,
Bohrprofile durch die Sedimentschichten angefertigt sowie die Herkunft der
in den einzelnen Schichten verbauten Steine bestimmt.
3.1 Abfolge der Siedlungsphasen
Tavşan Adası 6: Jüngste Siedlungsspuren: Spätantike bis frühbyzantinische Zeit
Die jüngste Siedlungsaktivität bleibt offensichtlich auf einen kleinen
Bereich im Osten der Insel beschränkt. Der in Areal D18 (Abb. 6b, rechts)
freigelegte frühbyzantinische Brunnen führt heute Meerwasser. Zur Zeit
seiner Nutzung war die Insel also noch mit dem Land verbunden, da nur so
Süßwasser an dieser Stelle austreten konnte. Somit verfügen wir nunmehr
über einen terminus post quem für das Absacken der Küste.
Tavşan Adası 5: Antike
Neben den spärlichen Indizien der Grabungskampagne 2006 fanden sich
keine weiteren Belege für eine „Besiedlung“ in antiker Zeit11. Allerdings
stellten T. Höfig und F.Bertemes bei einem Tauchgang ca. 250m südwestlich
der Insel in sieben Meter Tiefe die Überreste eines antiken Wracks fest.
Tavşan Adası 4
Die diesjährigen Grabungen bestätigen, dass auf weiten Teilen der Insel
unberührte bronzezeitliche Schichten unmittelbar unter dem Humus anstehen.
10 S. Vorbericht in : KST 29, 2007, 475 – 479.
11 Vgl. ebenda 477; 488.
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Die jüngsten bronzezeitlichen Ablagerungen zeichnen sich auf der gesamten
Insel durch ein rötlichbraunes Schichtenpaket aus. In den Arealen D17 und
D18 wurden die Reste eines NO-SW orientierten Gebäudes mit schmal
langrechteckigen Räumen angeschnitten (Abb. 6b, rechts), das im Westen an
den hier hochziehenden Felsen angebaut ist. Das Gebäude ist am ehesten als
Magazin zu deuten. Die Mauern waren im Schnitt 0,6 m. breit, aus mehreren
Lagen in rötlichbraunem Lehm verlegter, ortsfremder Steine gebildet, die wohl
ursprünglich mit einem aufgehenden Mauerwerk aus Lehmziegeln versehen
waren. In den oberen Grabungsplana waren die Mauern nur schwer von den
in die Räume verstürzten Steinen zu trennen. In diesem Jahr konnte in allen
Räumen der Begehungshorizont erreicht werden. Eine ONO-WSW ziehende
Mauer schließt die Räume nach Süden ab. Darauf folgt eine Freifläche, die
- wie die kleinteiligen, stark abgerollten und versinterten Scherben inmitten
von Steinschotter andeuten – als eine breite Straße zu interpretieren ist, die
von der Landzunge auf die heutige Küstenanhöhe führte.
Der Befund zeigt, dass die Räume vor ihrer Zerstörung gründlich leer
geräumt worden waren. Das archäologische Material im Versturz ist hingegen
sehr einheitlich: anatolische Elemente fehlen nahezu vollständig, während
die Masse der Keramik minoisch anmutet. Neben minoischen Importen,
insbesondere aus der Messara- Ebene und aus Ostkreta, kommen auch solche
aus des Ostägäis vor. Zahlreiche conical cups, typische cooking pots, große
ostägäische Leistenamphoren, carinated bowls und vor allem Bronzetassen
imitierende feine Tongefäße minoischer Prägung (Abb. 7a-b) sowie ägyptische
Steingefäße imitierende kugelige Tongefäße sprechen für eine Siedlung von
überregionaler Bedeutung und weitreichenden südägäischen Beziehungen.
Das Material lässt sich gut mit MMIII/SMIa und Milet 4a verbinden (Abb. 7cj). Jegliche Hinweise auf eine „mykenische“ Besiedlung fehlen.

Tavşan Adası 3
In den Arealen C10 und C11 sowie nach dem Abgraben der rötlichbraunen
Schicht in den Arealen D17 und D18 konnte eine zweite bronzezeitliche Schicht
freigelegt werden. Sie zeichnet sich durch ein graubraunes Schichtenpaket
aus, das mit zahlreichen Kalkpartikeln durchsetzt, und von Tavşan Adası
4 durch einen in den meisten Böschungsprofilen deutlich erkennbaren
Schichtentrenner abgesetzt ist. In Areal D18 NW fanden sich Hinweise auf
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Lehmziegelarchitektur und kalkverputzte Wände. Diese Strukturen konnten
in diesem Jahr allerdings nicht weiter verfolgt werden. Eine von ONO
von D19 in D18 SO hineinziehende Mauer von beachtlicher 1,10 m. Breite
beeindruckt durch ihre sauber gesetzte Front aus großen Steinblöcken und
ihrer rückwärtigen Hinterfütterung mit kleineren Steinen und erinnert so an
kretisches Mauerwerk gleicher Zeit. In den Arealen C11 und C10 kam der
nördliche Abschluss zweier Räume zum Vorschein, deren Südteil der Erosion
zum Opfer gefallen ist (Abb. 8a-b). Es lassen sich mindestens zwei Bauphasen
erkennen. Mehrere Kamares-Scherben sowie das Tassen- und Schalenspektrum
lassen sich bestens mit der älteren Palastzeit auf Kreta verbinden. Eindeutig
anatolische Elemente fehlen. Besonders der Anteil an Feinkeramik verblüfft,
weshalb wir an dieser Stelle wohl mit einem Wohnbereich zu rechnen haben.
Das Material lässt sich gut mit Milet 3 abgleichen.
Tavşan Adası 2
Ein bis zu 30 cm. mächtiges, frühbronzezeitliches Schichtenpaket scheint
unmittelbar auf dem Felsen aufzuliegen. Das wenige Material, das uns
bislang aus den Böschungsprofilen zur Verfügung steht, kann am ehesten
mit den Phasen EBA II und EBA III (nach der anatolischen Chronologie)
verbunden werden. Der Nachweis von kykladischem Import (Fragment eines
naxischen Marmorkelches12, „Ohrstöpsel“ bzw. Spule aus Marmor (Gewicht
?), kykladische Tonscherben, Rohling zur Herstellung einer Schminkpalette
aus Plattenfeuerstein) sprechen für einen bereits in dieser Zeit überregional
wichtigen Siedlungsplatz, der in ein weit gespanntes Kommunikationsnetzwerk eingebunden war, auch wenn eine gewisse anatolische Prägung
unver- kennbar bleibt.
Tavşan Adası 1
Mehrere Scherbenfunde der Phase TA I zeugen schließlich von einer
ersten, spätchalkolithisch - frühbronzezeitlichen Besiedlung der Insel (frühes
3. Jht. v. Chr.).

12 KST 29, 2007, 489 Abb. 13 unten rechts.
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4. Konsolidierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am Apollontempel
4.1 Steinkonsolidierung und -restaurierung
Jährlich muss die imposante Ruine des Apollontempels wegen starker
touristischer Frequenz unter Beobachtung stehen und von spezialisierten
Steinrestauratoren (Ch. Kronewirth, I. Celimli) auf Zerstörungen und
Beschädigungen untersucht werden. Die Basen 5 und 6 der östlichen
Frontsäulen und deren Spiren mussten teilweise neu vernadelt werden, da
einige größere Fragmente sich vom Marmorkern bereits loslösten bzw. von
Touristen bestiegen und abgebrochen wurden (Abb. 9a-d). Ferner werden
laufend Konsolidierungsmaßnahmen am großen Tempel durchgeführt, die im
Jahre 2007, neben der Abschlusssanierung der Ostwand des 12-Säulensaales,
auch der Nordleibung der großen Erscheinungstür galten. Hierbei müssen die
losen Zementmörtelpartien der alten Restaurierungen von 1910/12 sorgfältig
entfernt und alle Marmorteile zur Reinigung abgenommen werden. Erst dann
erfolgt das sorgsame Ankleben und Vernadeln der gereinigten Fragmente mit
Epoxid-Harz. Risse und größere Schalenbildungen werden mit technischem
Kalkmörtel verfüllt, die Flächen des aufgehenden Mauerwerks vollständig
ausge- glichen und gereinigt (Abb. 10a).
4.2 Gestalterische Maßnahmen
Der südliche Labyrintheingang ist, nach einem künstlerisch sensiblen
Entwurf des Architekten Jörg Eichorn, mit einem geschmiedeten Eisentor –
in reversibler Technik -verschlossen worden, um Vandalismus vorzubeugen
(Abb. 10b).
5. Depotarbeiten
5.1 Aufarbeitung der Funde der Grabung 2000/2003 am Taxiarchis - Hügel
Die Aufarbeitung der Keramikfunde aus den Grabungen von 2000, 2001
und 2003 wurden unter der Leitung von H. Bumke zum Abschluss gebracht.
Die Eisenfunde (D. Bischop), Dachterrakotten (Ph. Sapirstein), archaische
Keramik (F. Heinrich, B. Reichhardt) konnten während der Kampagne zur
Publikation wissenschaftlich bearbeitet werden. Die vom Taxiarchis-Hügel
stammenden Architekturfragmente wurden - unter Federführung von U.
Dirschedl - für die Publikation vermessen und detailliert beschrieben,
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5.2 Aufarbeitung der Funde aus den Sondagen im Heiligtumsbereich
2004 - 2007
Die Kleinfunde werden laufend aufgenommen, gezeichnet, inventarisiert
und photographiert. Sie werden publikationsgerecht für die geplante
Grabungspublikation von A. Slawisch und U. Weber aufgearbeitet.
5.3 Sichtung und Aufarbeitung der Funde aus Tavşan Adası 2006 – 2007
Die Stein- und Keramikfunde der bronzezeitlichen Schichten werden
grabungszeit- parallel unter der Leitung von K. Hornung-Bertemes gesichtet,
gereinigt, restauriert, photographiert inventarisiert und für die statistische
Erfassung vorbereitet .
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Fig. 1: Georadar: Abgearbeitete Felsformation unter dem jüngeren Didymaion

Fig. 2: Sondagen an der Südseite des jüngeren Didymaion (a). Sondage A: Archaisches
Begehungshorizont, dahinter Raubgraben (b).
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Fig. 3: Sondage B: Fundamentrest einer Halle mit Seitenprofilen (a). Trasse der archaischen
Hallen am südlichen Treppenfundamentrand des jüngeren Didymaion (b)
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Fig. 4: Byzantinische Amphore (a),. archaische
Stirnziegel der Südwesthallen (b – d)

Fig. 5: Subgeometrische und archaische
Keramik (a – e), Pfeilspitzen (f – g),
Dreifusshenkel (h)
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Fig. 6: Tavşan Adası: Lage der Insel und
ehem. Küstenverlauf (a), Planquadrat
C10-11, C17-19 (b)

Fig. 7: Tavşan Adası: Keramik (MMIII /
SMIa)
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Fig. 8: Tavşan Adası: Plan der Mauerreste in Planquadrat C 10-11(a). Bebauung in C 10 – 11 (b)
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Fig. 9: Restaurierung der Basen 5 und 6 der östlichen Frontsäulen des jüngeren Didymaion (a-d)
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Fig. 10: Didymaion: Abschlusssanierung der Ostwand des 12-Säulen–Saales (a). Südlicher
Labyrinth-Eingang: Neues, geschmiedetes Eisentor (b). Schausammlung von Baugliedern
des archaischen Tempels (c).
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2007 YILI
KARAİN MAĞARASI KAZILARI
Işın YALÇINKAYA*
Harun TAŞKIRAN
Metin KARTAL
Kadriye ÖZÇELİK
M. Beray KÖSEM
Gizem KARTAL
GİRİŞ
2007 yılı Karain Mağarası kazıları 25 kişiden oluşan bir uzman ve öğrenci
grubuyla1 24.07.2007 tarihinde başlamış ve 03.09.2007 tarihinde sona ermiştir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ise, farklı tarihler arasında Şanlıurfa
K.T.V.K.B.K Müdürlüğü elemanı Arkeolog Ömer Öztürk ve Konya Mevlânâ
Müzesi elemanı Arkeolog Ali Şahin Esen temsil etmiştir. Kazımıza katılan ekip
üyelerine ve öğrencilere başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü
bir borç biliyoruz. 2007 yılı kazıları, daha önceki yıllarda olduğu gibi E ve B
gözlerinde eş zamanlı olarak sürdürülmüştür.
* Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Metin KARTAL, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Dr. Kadriye ÖZÇELİK, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
Uzman. Dr. M.Beray KÖSEM, A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
Araş. Gör. Gizem KARTAL (MA), A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE.
1 Bora Cem Sevencan (MA), İrfan Deniz Yaman (MA), Aykut Güre ve Yavuz Aydın
(A.Ü.S.B.E.Yüksek lisans öğrencileri), Güler Göl (Arkeolog), Ali İlaslan, Eylem Dere, Kaan
Bulut, Eşref Erbil, Onur Dinç, Canan Özdemir, Buket Babataş, Fatih Sayılar, Sibel Kanber, Seçil
Toygun, Gönül Arslanalp, Güray Can Aytekin, Hatice Doruyol, Çağlayan Göl (A.Ü. D.T.C.F.
öğrencileri) ve Raif Mert Esen (Hacettepe Üniversitesi öğrencisi).
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I. E GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası E Gözü kazısı 2007 yılı itibarıyla toplam 7 plan karede
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 4 ayrı jeolojik seviye
içinde 53 arkeolojik seviye kazılmıştır. Kazı öncelikle Ana Dolgu’nun güney
profilinde bulunan J 18 plan karesinde başlamış ve kazının akışına göre J 16,
J 17, K 18, J 15, K 19 ve J 14 plan karelerinde devam etmiştir (Tablo: 1). 2005
ve 2006 yılları kazı raporlarında Kökten sondajından kalan J plan karelerinin
çeşitli boyutlarda değişmekle birlikte, genellikle tam plan kareden daha
küçük boyutlu olduğunu belirtmiştik (Yalçınkaya ve diğ., 2008: 468). Ancak
bu yıl tabana doğru indikçe, plan kare boyutlarında büyüme olmuştur.
Jeolojik seviyeler, 4 ayrı ünite (V.1, V.2, V.3 ve V.4) hâlinde karşımıza
çıkmıştır. V.1 ünitesi krem renkli tonlarda sedimanlar içermekte olup burada
genellikle sertleşmiş bir yapı gözlemlenmiştir. Buna karşın, bu ünitede
yumuşak yapıda sedimanlar da bulunmaktadır. V.1 ünitesi içinde lokal olarak
da gözlemlenebilen kalsitik kuşaklar, yarıklar ve çatlaklar da mevcuttur
(Çizim: 2). Oldukça zor kazılabilen ve sert olan V.2 jeolojik ünitesi, siyah renkli
ve konkresyonlu bir sediman yapısı göstermiştir. Bu jeolojik ünite içerisinde
V.1’den farklı olarak yer yer kahverengi sedimanter oluşumlar vardır. Ancak
genel yapı itibarıyla bol konkresyonlu, sert bir depolanma ile karşılaşılmıştır
(Çizim: 2). V.3 jeolojik ünitesi ince kumlu, yumuşak ve kahverengi-krem
renkli bir sediman ile belirginleşmiştir. Kazısı oldukça kolay ilerleyen bu
jeolojik seviyede, plan kareler içinde yer yer delikler ve yarıklar görülmüştür.
Bunun yanı sıra, sertleşmiş kalsitik kuşaklar da karşımıza çıkmıştır. 2006
yılında kazılan V.3 birimindeki yumuşak yapı, kolay bir biçimde tahribata
uğradığından, Ana Dolgu’nun içine doğru tabanda bir oyuğa neden olmuş
(Çizim: 2), daha üstteki sert kısım ise bir saçak görünümüne bürünmüştü.
2006 yılında, bu durumun Ana Dolgu’nun güneyinin yıllardan beri doğal
şartlara açık olmasından kaynaklandığını ve bu doğal tahribatın bu alanın
kazılmasıyla önlenebileceğini belirtmiştik (Yalçınkaya ve diğ., 2008: 468).
Dolayısıyla, bu doğal tahribat, 2007 kazı sezonunda bu alanın kazılmasıyla
giderilmiştir. V.4 ünitesi, V.3’e göre daha sert ve koyu kahverengi tonlarında
sedimanla belirginleşir. Bu ünite içinde, lokal konkresyonların yanı sıra farklı
yoğunluklarda radyolarit çakıllar da gözlemlenmiştir.
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KARAİN E 2007 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN KARE AH

GH

Başlangıç Bitiş
Kotu (m.) Kotu (m.)

J 14
J 14
J 15
J 16
J 16
J 17
J 17
J 18
J 18
J 18
K 18
K 18
K 18
K 19
K 19

V.3
V.4
V.3
V.3
V.3 – V.4
V.3
V.4
V.2
V.3
V.3 – V.4
V.1
V.1 – V.2
V.2
V.1
V.2

-13.60
-13.90
-13.70
-13.80
-14.00
-13.80
-13.90
-13.00
-13.60
-13.80
-12.70
-12.90
-13.00
-12.00
-12.50

-13.90
-14.30
-14.10
-14.00
-14.10
-13.90
-14.10
-13.60
-13.80
-14.10
-12.90
-13.00
-13.40
-12.50
-13.50

V.2 – V.3 – V.4 -13.50
V.3 – V.4
-13.60
V.4
-13.70

-13.60
-13.70
-13.80

K 19
K 19
K 19

85, 86, 87
88, 89, 90, 91*
86, 87, 88, 89*
87, 88
89*
87
88, 89*
79, 80, 81, 82, 83, 84*
85, 86
87, 88, 89*
76, 77
78
79, 80, 81, 82*
69, 70, 71, 72, 73
74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83
84
85
86*

* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
Tablo: 1

E Gözü Arkeolojik Buluntuları
E Gözü kazısının arkeolojik buluntuları genel olarak yontmataş parçalarla
temsil edilir. Bunlar içinde radyolarit, çakmak taşı, silisli kalker ve kalker
temel hammadde kategorileri olarak gözlemlenmiştir. Kazısı gerçekleştirilen
4 jeolojik birim içinde, en yoğun buluntu grubu V.2 içinden ele geçirilmiştir.
V.1 jeolojik seviyesinden çok az sayıda yonga ve çekirdek ele geçirilmiştir.
V.2 jeolojik ünitesi, üstteki V.1’e oranla daha çok buluntu içermektedir. Bu
seviye, kazısı yapılmış alanlarda teknolojik açıdan üstteki seviyeye benzer
görünümde olan yongalar, çekirdekler ve çekirdek parçaları ile bazı düzeltili
parçalar ve kenar kazıyıcılarla temsil edilmektedir.
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V.2 jeolojik ünitesini önemli kılan yeni bir buluntu, 2007 yılı Karain
kazısının en önemli buluntusu diyebileceğimiz bir adet iki yüzeyli âlettir
(Çizim: 6) ve K 19 plan karesinin 79. arkeolojik tabakasından elde edilmiştir.
Acheuleen özellikler gösteren bu buluntu, Anadolu’nun stratigrafik olarak ele
geçirilmiş olan en önemli bulgularındandır, diyebiliriz. Bilindiği üzere 2004
yılında Kömürcü-Kaletepe’de de stratigrafik konumu içinde bir iki yüzeyli
âlet ele geçirilmişti (Balkan-Atlı ve diğ., 2006). Bu yılki kazılarımız sonucunda
ele geçirilen söz konusu iki yüzeyli âlet, bulunduğu stratigrafik kontekst
açısından, G.Ö. 400.000 yıldan daha eski olmalıdır. Çünkü bu seviyelerden
daha yukarı kotlarda yapmış olduğumuz tarihlendirmeler G.Ö. yaklaşık
400.000 yıl ile tarihlendirilmişti. Öte yandan yine K 19 plan karesinin 75.
arkeolojik tabakasında ele geçirilen bir adet çekirdek, Karain Mağarası’nın
bilinen en büyük örneğini temsil etmektedir (Çizim: 7).
V.3 ve V.4 jeolojik üniteleri, bu yıl kazısı yapılmış olan alanlar itibarıyla,
çok az sayıda yonga ve bazı döküntü parçalar vermiştir. Buna karşın Karain’de
kültürel bulguların hâlâ devam ediyor olması oldukça sevindiricidir.
2007 yılında E Gözü’nde yaptığımız kazılar, daha önceki yıllarda V.
jeolojik ünite içinde saptadığımız Clactonien ve Tayacien endüstrinin yanında
Acheuleen geleneğinin de varlığını kanıtlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla
Karain Mağarası E Gözü; tabana doğru daha çok yonga endüstrisinin ağır
bastığı bir teknolojik özellikle karşımıza çıkmakla birlikte, iki yüzeyli âlet
geleneğinin varlığını da gözler önüne sermiş bulunmaktadır.
E Gözü Fauna Buluntuları
E Gözü’nden yontmataş buluntu topluluğunun yanında çeşitli plan kare
ve seviyelerden genellikle kırık ya da çok kırıklı kemikler de ele geçirilmiştir.
K 19 plan karesinin 77. ve 83. arkeolojik tabakaları arasındaki seviyeler, kemik
buluntu yoğunluğunun en fazla olduğu seviyelerdir.
2007 yılı kazısında yoğun bir kemik buluntusu ile karşılaşılmamakla
birlikte; J 18 plan karesinin 82. arkeolojik tabakasında mikrofauna kalıntıları,
K 19 plan karesinin 77, 79, 80 ve 83. arkeolojik tabakalarında az sayıda da
olsa otçul türlere ait çeşitli dişler, kırık kemik parçaları ile olasılıkla kafatası
parçaları ele geçirilmiştir. Bunların dışında kalan diğer seviyelerde herhangi
bir faunal kalıntıya rastlanmamıştır. Söz konusu kemiklerin türleri planlanan
zooarkeolojik çalışmalar sonucunda belirlenebilecektir.
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II. B GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası B Gözü 2007 yılı kazısı E 11, G 10, G 11 ve H 10 olmak
üzere 4 ayrı plan karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3). H 10 ve G 10 plan
karelerinde en üst seviyeden başlayarak AH 11’e, G 11 karesinde sadece
AH 11 ile E 11 plan karesinde AH 36’dan AH 40’a kadar olmak üzere, 33
arkeolojik tabakada çalışılmıştır (Tablo: 2). Adı geçen plan karelere ait
arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo2’de gösterilmiştir.

KARAİN B 2007 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN KARE

AH

GH

Başlangıç
Kotu (cm.)

Bitiş Kotu
(cm.)

E 11

36, 37

P.IX – P.X

-570

-590

E 11

38, 39, 40*

P.X – P.XI

-590

-620

G 10

0

0

-173

-181

G 10

0

H.I

-181

-220

G 10

1, 2

H.II

-220

-240

G 10

3, 4, 5

H.III

-240

-270

G 10

6

H.III – H.IV

-270

-280

G 10

7, 8, 9, 10, 11*

H.IV

-280

-330

G 11

11

H.IV

-320

-330

H 10

0

0

-173

-180

H 10

0

H.I

-180

-200

H 10

0, 1, 2, 3

H.II

-200

-250

H 10

4, 5, 6

H.III

-250

-280

H 10

7

H.III – H.IV

-280

-290

H 10

8, 9, 10, 11*

H.IV

-290

-330

* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
Tablo: 2
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2007 yılında öncelikle Holosen ve daha sonrasında Pleistosen seviyelerde
çalışılmıştır. Holosen dolguda yaptığımız bu yılki çalışmalar, H 10 ve G 10
plan karelerinin en üst seviyelerinin kazılmasıyla başlatılmıştır. Daha önceki
senelerden bilindiği üzere, Holosen seviyeler genellikle sarımsı ve kahverengi
tonlarında sedimanlar içeren jeolojik birimlerden oluşmaktadır. Kazı alanının
en doğu ucunda gerçekleştirilmiş olan kazılarda, daha önceki yıllarda
detaylandırarak belirtmiş olduğumuz ve H.I’den H.IV’e kadar tanımlanan
Holosen tabakalar tespit edilmiştir (Çizim: 4). 0 olarak belirtmiş olduğumuz en
üst kısım, günümüz toprağıyla da karışık hâlde bulunan Geç Roma ve Erken
Bizans-Ortaçağ buluntularının bir karışımını sergilemektedir. Bu kısımda
sedimantasyon höyük topraklarının en üst seviyesinde olduğu gibi çok tozlu
ve gri bir yapıdadır. H.I’den H.IV’e kadar devam ettiğimiz bu katlaşım içinde
yer yer depremler nedeniyle düşmüş olan iri kalker blokların yanında kalker
taş döküntüler bu Holosen tabakalaşmanın genel karakteristiklerindendir.
Holosen seviyeler, Pleistosen seviyelere oranla kazılması daha kolay ve
yumuşak topraklı alanlardır. H. I jeolojik birimi, 0 seviyesi kadar karışık olmasa
da, 0 ve H.II buluntularının da karışık olarak ele geçirildiği, daha çok Geç Roma
Dönemine ait buluntuları sergileyen bir ünitedir. H.II jeolojik biriminde, İlk
Tunç Çağı özelliği gösteren buluntular yanında Kalkolitik unsurlar da tespit
edilmiştir. H.III ve H.IV ise tamamen Kalkolitik Çağ buluntuları vermiştir. H.II
jeolojik birimi daha çok sarımsı tonlarında ve bol kalker döküntülüdür. H.III
kahverengi tonlarında olup kalker döküntünün devam ettiği bir seviyedir.
H.IV jeolojik seviye ise kahverengimsi gri tonlarında ve yer yer bol karbonlu
bol kalker döküntülü bir depolanma süreci ile temsil edilmektedir. Özellikle
H.III ile H.IV jeolojik birimleri arasında gözle görülür bir kalker yoğunluğu
gözlemlenmiştir (Çizim: 4). Bu yoğunluğu, 2006 yılı kazılarımızın sonuçlarına
göre, bir kalker taş döşemenin varlığına bağlamış ve bunun açıklanabilmesi
için kazıların C Gözü’ne doğru ilerlemesi gerektiğini belirtmiştik (Yalçınkaya
ve diğ., 2008: 472). Bu yılki kazılarımızın ilk ayağını oluşturan bu alan,
kuşkularımızın devam ettiğini teyit etmekle beraber, tüm alanın da açılması
gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.
B Gözü kazılarımızın ikinci ayağını oluşturan alan ise, Pleistosen seviyelerle
temsil edilmektedir. 2005 yılı kazılarımız sırasında E 11 plan karesinde en son
35. arkeolojik seviyeyi kazmıştık (Yalçınkaya ve diğ., 2007: 545). 2007 yılında
kazıya aynı plan karede, 36. arkeolojik seviyeden başlayarak devam edilmiştir.
B Gözü’nün ne kadar derine indiği şimdiye değin bilinmemekteydi. Ancak
bu yılki kazılarda, 40. arkeolojik seviyenin sonunda ana kayaya ulaşılmıştır
(Çizim: 5). Ana kayanın eğimi güneydoğu-kuzeybatı yönündedir. Dolayısıyla
B Gözü’nün kültürel katlaşımının şimdilik açmış olduğumuz alan içerisinde
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Orta Paleolitikten itibaren başladığını söyleyebiliyoruz. E 11 plan karesi
içinde daha önceden tespit etmiş olduğumuz P.IX ve P.X jeolojik birimlerine
ek olarak, ana kayaya oturan ve oldukça koyu kahverengi bir sedimanın
varlığından söz edebiliriz. P.XI olarak adlandırdığımız bu sediman yapısı
oldukça yumuşak ve nemlidir. Çıplak gözle mağara içinde siyah renkli gibi
görünse de, Munsel skalasına göre koyu kahverengi bir sedimandır. Çok
az taşlıdır ve kültürel açıdan da oldukça fakir görünümlüdür. P.XI jeolojik
birimi 38. arkeolojik tabakadan itibaren görünmeye başlasa da, dikçe bir eğim
boyunca devam ettiğinden ötürü kalın bir depo özelliğinde değildir.
B Gözü Arkeolojik Buluntuları
En üstteki gri renkli tozlu kısım ve H.I jeolojik ünitesi Geç Roma ağırlıklı
buluntuların yanında diğer dönemleri de içeren karışık bir görünüm
sergilemiştir. Dolayısıyla hem çark hem de el yapımı seramikler karışık olarak
ele geçirilmiştir. Yontmataş malzeme genellikle yonga ve dilgilerden ibarettir.
1 adet iki yüzeyli ok ucu (Çizim 8:1) tipolojik açıdan Karain’de temsil edilen
ilk örnek olmuştur. Karışık seviyelerden elde edildiği için dönemi hakkında
bir şey söyleyebilmek olanaksızdır. Ancak teknolojik açıdan paralelleri İç
Anadolu Bölgesi’nden oldukça iyi bilinmektedir. Sürtmetaş parçalar çok
azdır. Ele geçirilen kemikler oldukça kırıklıdır. Bir adet insan maxillası ele
geçirilmiş, ancak mezarı işaret edebilecek bir buluntu ile karşılaşılmamıştır.
H.II jeolojik ünitesi bol miktarda seramik parçası içermektedir. Bunların
hemen hemen hepsi el yapımıdır ve monokrom özelliktedir. Polikrom
seramikler çok azdır. Yontmataş malzeme açısından yonga ve dilgi (Çizim
8:2) ağırlıklı olup hammadde olarak radyolarit baskındır. Az sayıda ön
kazıyıcı (Çizim 8:3) ve çekirdek (Çizim 8:4) de ele geçirilmiştir. Obsidyen ise
çok az olmakla birlikte, mevcuttur. Bunların dışında; boncuklar, vurgaçlar,
ağırşaklar ve çeşitli sürtmetaş elemanlar buluntu yelpazesini tamamlar.
H.III jeolojik seviyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, genel olarak Geç
Kalkolitik özellikte buluntular sergilemiştir. Bol miktardaki devetüyü,
kahverengi ve siyah astarlı seramik parçası dikkati çekmektedir. Az da olsa
polikrom boyalı ve insize seramikler de ele geçirilmiştir. Yontmataş endüstri
öğeleri taşımalık açısından eşit oranlarda dilgi (Çizim 8:6-9, 11-12) ve yonga
ile temsil edilmektedir. Bununla birlikte, 1 adet silikalı orak dilgi (Çizim 8:5),
çeşitli tiplerde ön kazıyıcılar (Çizim 8:10; Çizim 9: 4, 8, 11, 13), budanmış parça
(Çizim 9:2), taş delgiler (Çizim 9: 5-6), mikrolitler (Çizim 9:7) ve çekirdekler
(Çizim 9:3) yontmataş endüstrinin önemli öğelerini oluştururlar. Obsidyenin
varlığı bu seviyede de devam etmektedir. Delinmiş denizel ve taş boncuklar
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oldukça sık karşılaşılan buluntulardandır. Sürtmetaş parçalar arasında öğütme
taşları ve sapan taşları önemli unsurlardandır. Kemik objeler arasında en genel
tip olarak bızlar görülmektedir. Pişmiş toprak ağırşaklar da ele geçirilmiştir.
H.IV jeolojik birimi ise tipik bir Kalkolitik Çağ seviyesidir. Bu jeolojik birim
polikrom boyalılarla birlikte bol miktarda tek renkli seramik parçası içerir.
Bunların hepsi de el yapımıdır. H.IV jeolojik birimi bol miktarda molüsk
buluntularıyla da diğer jeolojik birimlerden rahatça ayırt edilebilir. Yontmataş
buluntu öğeleri daha üst jeolojik birimlere oranla sayıca çoğalmıştır. Bunlar
arasında en genel tipler; ön kazıyıcılar (Çizim 9:1; Çizim 10: 4, 9), düzeltili
dilgiler (Çizim 10: 1-3, çontuklu âletler (Çizim 10:6), mikrolitler (Çizim 9: 910), taş delgiler (Çizim 10:7), dönümlü parçalar (Çizim 10:5) ve çekirdeklerdir
(Çizim 9: 12, 14; Çizim 10: 8, 10). Sürtmetaş öğeler arasında çeşitli öğütme
taşı parçaları bulunmaktadır. Ancak kumtaşından bir adet iri öğütme taşı tam
olarak ele geçirilmiştir. Üst yüzü içbükey biçimlidir. Çeşitli cilâlı taş baltalar
da önemli sürtmetaş grubundandır. Kemikten şekillendirilmiş bız parçaları
da ele geçirilen diğer önemli eserlerdendir. Kemik bir uç oldukça iyi bir işçilik
göstermektedir (Çizim 11:2). Kemik bir kaşık da bu yılki kazılarımızda çıkan
buluntular arasındadır (Çizim 11:1). Bunların dışında boynuzdan bir adet
delikli obje (Çizim 11:4) ve kemikten bir adet delikli obje (Çizim 11:3) ilginç
buluntulardandır. Bu jeolojik birimden de diğerlerinde olduğu gibi taş ve
denizel kökenli boncuklar ele geçirilmiştir.
B Gözü kazılarının Pleistosen seviyelerinde sürdürülen çalışmalar
sonucunda P.IX, P.X ve P.XI jeolojik ünitelerinin çok yoğun bir buluntu grubu
sunmadığı görülmüştür. Buna karşın P.IX jeolojik seviyesinde genellikle yonga
endüstrisi ile karşılaşılmıştır. Bu seviyeden çeşitli tiplerde kenar kazıyıcılarla
(Çizim 12:1) birlikte levallois teknolojisine ait parçalar ele geçirilmiştir. 1
adet insan parmak kemiği de Karain Orta Paleolitik Dönemine ait ender
buluntulardan birisidir. P.X jeolojik seviyesi kenar kazıyıcı (Çizim 12:2) ve uç
gibi aletlerle levallois çekirdek örneklerini bir arada sunmuştur. P.XI jeolojik
seviyesinden ise az sayıda yonga (Çizim 12:4) ile az sayıda Moustérien uç
(Çizim 12:3) ele geçirilmiştir. Genel görünümü itibarıyla P.X ve P.XI, buluntu
açısından en fakir seviyelerdir. P.XI’in alınmasıyla ana kayaya ulaşılmıştır.
B Gözü Fauna Buluntuları
Karain B Gözü’nde tespit edilen buluntu grupları arasında, seramikten
sonra en fazla ele geçirilen grup olan faunal kalıntıların çoğunluğu kırıktır.
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Kemik kalıntıları hem iri hem de daha küçük boyutlu olan ve genellikle de
bovid türlerine ait örnekler olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm seviyelerden
vücut iskeletinin hemen her kısmına ait olan kemikler ele geçirilmiştir.
III. LABORATUVAR VE ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi, 2007 yılında da Karain kazı çalışmalarının önemli bir
kısmını oluşturan arkeometrik çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda,
öncelikle ele geçirilmiş olan buluntuların tasnifleri yapılmıştır. Bunun
ardından kırık olan parçaların restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
stratigrafi ve sedimantoloji çalışmalarına da devam edilmiştir.
IV. KAZI SONRASI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları sonunda öncelikle kazı alanlarında, daha sonra mağara
içi ve dışında temizlik çalışmaları yapılmıştır. Karain E Gözü Ana Dolgu’nun
güneyinde yer alan I plan karelerinde ileriki yıllarda yapılacak olan stratigrafi
ve kesit tarama çalışmaları nedeniyle, bu yıl kazıları tamamlanan J plan
karelerinde kesit çizimleri yapılmıştır. B Gözü’nde ise G 10 ve H 10 plan
karelerinin kazılmasından sonra ortaya çıkan Holosen katlaşım ile E 11 plan
karesinin kazılmasından sonra ortaya çıkan Pleistosen kesitlerin çizimleri
gerçekleştirilmiştir.
Çizimlerin
tamamlanması ve kazı alanlarının fotoğraf çekimleri
yapıldıktan sonra, E ve B gözlerindeki kazı alanları fotosenteze karşı korunaklı
siyah polyester naylon örtülerle kapatılarak koruma altına alınmıştır.

KAYNAKÇA
BALKAN-ATLI, N., N.L. SLIMAK, F. AÇIKGÖZ, (2006) “Kömürcü-Kaletepe,
2004”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt: 383-390.
YALÇINKAYA, I.; H.TAŞKIRAN; M.KARTAL; K.ÖZÇELİK; M.B. KÖSEM;
G.KARTAL, (2007), “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 28. Kazı Sonuçları
Toplantısı, 1. Cilt: 539-558.
YALÇINKAYA, I.; H.TAŞKIRAN; M.KARTAL; K.ÖZÇELİK; M.B. KÖSEM;
G.KARTAL, (2008), “2006 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı, 1. Cilt: 467-482.

293

Çizim: 1

Çizim: 2

294

Çizim: 3

Çizim: 4

295

Çizim: 5

Çizim: 6

296

Çizim: 7

Çizim: 8

297

Çizim: 9

298

Çizim: 10

299

Çizim: 11

300

Çizim: 12

YENİ DÖNEM ANİ KAZILARI 2006-2007
ÇALIŞMALARI
Yaşar ÇORUHLU*
2006 YILI ÇALIŞMALARI
Bakanlığımızın isteği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ’nün
izni, MSGSÜ Rektörlüğü’ nün desteği ile 18.08.2006 – 01.09.2006 tarihlerinde
Kars-Ani kenti ören yerinde kazı ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Ani kazıları için esas itibarıyla 2007 sezonu için başvurulmuş olmakla
birlikte, Bakanlık ve ilgili Müdürlükçe bir an önce kazı ve faaliyetlerin
yürütülmesi istendiğinden, yukarıda belirtiler tarihler arasında hemen Ani’ ye
intikal edilmiş ve 2006 dönemi için Kars Müzesi ile paylaşımlı kazı olarak ve
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun bilimsel sorumluluğunda olmak üzere kazılara
başlanmıştır1.
Böylece Ani kazılarını yeniden başlatan ekibimiz temel olarak şu
çalışmalarda bulunmayı amaçlamıştı :
1. Yeni bir ekip olarak şehri öğrenmek ve tanımak için yüzey araştırmaları
yapılması ve bütün yapıların ayrıntılı fotoğraflarının çekilmesi.
2. Belirlenen mıntıkalarda kazıya başlanabilmesi için arkeolojik temizlik
çalışmalarının sürdürülmesi.
3.

Belirlenen alanda kazıya başlanması.

4.

Jeofizik ölçümlerin yapılması.

Yapılan yüzey araştırmalarında, Anı şehrinin, bundan önce yapılan
çalışmalarda, kaynak ve yayınlarda ifade edildiği gibi çeşitli devirlerde
∗ Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Beşiktaş – İstanbul / TÜRKİYE.
1 2006 yılı kazılarına katılan ekip Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu (bilimsel sorumlu kazı başkanı ), Müze
Müdürü ( başkan ) Necmettin Alp, Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu (kazı başkan yardımcısı), Y. L.
öğrencisi Sanat Tarihçisi Jale Özlem Oktay, Arkeolog Oğuz Akbabaöz, Arkeolog Murat Sav,
Teknik resim uzmanı Hüdayin Ertan Sav, Sanat Tarihi öğrencisi Mustafa Bozan , Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Can Karavul ve Jeofizik Mühendisliği öğrencisi Serap Varol ve lise öğrencisi Elif Çiçek Çoruhlu’dan oluşmaktaydı. Bu bilimsel ekip dışında yirmiden çok işçi de kazı ve
faaliyetlerde yer almıştır. Ekibimize uyum içinde ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyoruz.
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yağma, yıkım ve inşa faaliyetlerine sahne olduğu anlaşılmıştır. Mevcut surlar
ve yapıların özellikleri tanınmaya ve fotoğrafla tespit edilmeye çalışılmıştır .
Böylece kentin, yüksek bir tepenin üzerinde bulunan İç Kale ( kale) ve hemen
bunun eteklerinde gelişen eski şehir ( şehristan ) ve eski şehrin sur alanı dışındaki
ticaretle ilgili bölümden ( rabat ) ibaret bir kent olduğu anlaşılmıştır. Çarşı ve
dükkânların bulunduğu rabat kısmı daha geç devirde yeniden iskân edilmiş
ve bu civardaki yerleşme ve mimarî eserlerle burası da bir şehristan hâline
gelmiştir. Çeşitli zaman ve devirlerde inşa, tamir ve ilâvelerin olduğu surlar
ve kapılar ise üçgenimsi bir şekil oluşturan vadi üzerine kayalara oturtulmuş
bu şehri, iki sıra hâlinde çevrelemektedir. Ocaklı Köyü’nün bulunduğu kuzey
tarafta ise bu bölüm ayrıca bir hendekle çevrelenmişti.
Bugün itibarıyle en sağlam durumda günümüze gelen mimarî anıtlar bile
kısmen ayaktadır ve ancak çevrelerinde kazı yapılarak planları anlaşılabilecek
durumdadır. Çalışma dönemimizden daha önce yapılan kazıların ortaya
çıkardığı yapılar ise âdeta yeniden toprağa gömülmüş ve değişik nedenlerle
daha da fazla tahribat görmüştü, bu yüzden bu alanlarda yeniden kazı ve
büyük çaplı arkeolojik temizliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Yüzeyde yapılan
taramalar esnasında yoğun süslemeli mimarî eserlere ait plastik özellikler
gösteren taş parçaların gelişigüzel bir şekilde alan içerisinde dağılmış olduğunu
gördük ve bunların bir kısmının depoya konması ve envanterinin yapılması
işini gerçekleştirdik. Sonraki dönemlerde de bu faaliyetlere devam etmeyi
umuyoruz. Yine bu incelemeler esnasında daha önce kazısına başlandığı
hâlde kazısı tamamlanmamış yapılar da tespit edilmiştir. Sonraki sezonlarda
bu yapıların kazısını da tamamlamaya karar verdik. Kazı mevsimi boyunca İç
Kale ve arkasında ayrı bir tepe üzerinde bulunan ‘Bakireler Manastırı’ denen
yapı kalıntısı dâhil olmak üzere bütün yapılar gezilerek fotoğrafları alınıp bu
alanlarda ileriki dönemlerde yapılacak kazıların mıntıkaları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca Kalkolitik Devirden beri yerleşmelere sahne olan ve Ani’
yi kabaca doğu, batı ve güneyden çevreleyen Arpaçay ve ona katılan derelerin
aktığı vadilerin yamaçlarındaki mağaralarda da incelemelerde bulunuldu.
Arkeolojik temizlik faaliyetleri tespit edilen iki alanda birden başlatıldı.
Ekip ve işçiler iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri, Ebü’l Muammeran Camii’ (12.
yüzyıl başı ) nden başlayarak Arslanlı Kapı’ ya doğru uzanan antik yol denen
kısımda çalışarak, kazı dönemi bitene kadar bu yolun temizliğini yaptıktan
sonra ot, diken ve toprakla yine bu antik yol gibi tanınmaz hâle gelmiş Ebü’l
Muammeran Camii kalıntısını ve arkasındaki mezar anıtı olduğu söylenen
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kalıntıyı temizledi ve Manuçehr Camii ( M. 1071-1072 ) yönüne (güneydoğu)
yönelerek buradaki yolun iki yanında sıralanan insan boyunda otlar ve
dikenlerle girilemez hâle gelmiş dükkânları temizlemeye devam etti.
İkinci arkeolojik temizleme alanı olarak seçilen ve daha önceki hafirler
tarafından II Numaralı Konut olarak adlandırılmış, 12. yüzyılda zengin
bir tüccarın veya beyin konağı olduğu anlaşılan ev, Manuçehr Camii’nin
güneybatısında yer almakta olup bu alandaki en göze batan anıtlardan
biri idi. Ayrıca bu evin önceki kazılarda ancak % 40 kadarı açığa çıkarılmış
olduğundan, zamanımıza bağlı olarak burada kazıya devam etmeyi istiyorduk.
Binanın doğu ve güneydoğuya bakan, kazılarla ortaya çıkarılmış mekânları,
insan boyundaki diken, ot, çöp ve topraktan tanınmaz hâldeydi ve kuzey,
kuzeybatıdaki kısımları da hiç açılmamış olarak yine dikenlerle kaplı bir
durumdaydı . Önce mevcut kısımların temizliğine başlandı. Bina, mekânları
içine girilebilecek ve plan çıkarmak veya başka amaçla gezilebilecek hale
getirildi. Oldukça uzun süren ve işçileri zorlayan bu çalışma, yapının kuzey
ve kuzeybatıdaki toprak altında kalan kısımlarında da sürdürüldü, arkadaki
ziyaretçilerin yürüme yoluna kadar bu alan tümüyle temizlendi . Bu arada
iki kişilik bir ekip tarafından yapının açığa çıkarılmış kısımlarının plan çizimi
için ölçüleri alınmaya çalışıldı. Ayrıca plâstik özellik gösteren bazı kısımların
ayrıntılı çizimleri yapıldı.
İlerleyen zamanlarda yapının temizlik işi büyük oranda tamamlanmaya
başlandığında, 10 numaralı mekân olarak adlandırdığımız, evin kuzeyine denk
gelen uzunlamasına dikdörtgen mekân, ot ve dikenlerinden arındırıldığında,
orta kesiminde duvarlardan düşen taşların ve toprak ile çöplerin oluşturduğu
bir yığın olduğu görüldü. Bu ortadaki yığının etrafı, yani duvar kenarları da daha alçakta olmak üzere- yıllar içinde birikmiş toprak dolguya sahipti. Böylece
bu yığını kaldırmaya karar verdik. Temizlendikçe çıkan düzgün kesme taşları
odanın kuzeyindeki açılmamış alana –sonraki restorasyonlarda kullanılmak
üzere- yığdık. Böylece duvar taşları ve çöpler ve topraktan oluşan bu yığını
temizledikten sonra tabana ulaştık. Odanın taban döşeme taşları ancak güney
kısmında birkaç tane olmak üzere mevcuttu . Evin orta kısmındaki iç avluya
bağlanan giriş kısmında başlayan, daha alçak sahanlığa oranla yüksek olan,
bu tabanın kuzey kesimi toprakla kaplı idi, evvelce bu kısmın da muhtemelen
taş döşemeyle kaplı olduğu ve sonraları tahribata uğradığı düşünülebilir.
Bu kısımda bir sakıncası olmadığından, (tabandan daha aşağıda bir kültür
tabakasına ulaşabilmek amacıyla) küçük bir alanın açılmasına karar verildi.

303

Ekip üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, odanın tam kuzey batı
köşesinde karnı hizasından kesilmiş veya tahribat görmüş çapı 64cm. olan
büyük bir keramik küp (pithos) parçasını ortaya çıkardı. Söz konusu küpün
içinde iyi cins kil yer alıyordu ve küpün etrafında kül izlerine rastlanmıştı.
Gövdesi çatlamış olan bu küp yerinden çıkarılarak kazı deposuna götürüldü
ve orada eksik parçaları yapıştırılarak tümlenmeye çalışıldı .
Kazının bundan sonraki günlerinde, 8 numaralı mekân olarak
adlandırdığımız hiç açılmamış odayı açmaya karar verdik. Üzerindeki insan
boyunda dikenler ve otlarla kaplı alan temizlendiğinde odanın boyutları daha
iyi belli oldu (Resim: 1 ). Bununla birlikte buranın kazısına başlamadan önce bu
mekâna bitişik olup yapının ana girişinin güney batısında kalan alanda küçük
bir açma açmaya karar verdik. Bu düşüncemizi gerçekleştirdiğimizde, hem
burada bazı duvar izlerinden varlığı anlaşılan mekânın durumu anlaşılacak
ve hem de 8 numaralı odanın güneybatısına düşen duvarın toprak altında
kalan dış kısmının, kısmen ortaya çıkması sağlanacaktı. Bu şekilde açılan
dıştaki bu kısımda, bir başka odaya bağlandığı anlaşılan bir odanın duvar
kalıntıları ortaya çıkarılmış, etrafında kül tabakası bulunan dairevî şekilde
taşların dizilmesinden oluşmuş bir ocak ve çevresine atılmış (eti ocakta
pişirilip yenilmiş) hayvan kalıntılarına rastlanmıştır. Böylece bu konağın
hemen yakınında bir sıra hâlinde evin duvarlarına paralel olarak uzandığı
düşünülen ve şimdilik servis mekânları (müştemilât) olduğu sanılan ikinci
derecede mekânların varlığı da anlaşılmıştır.
Bu işlemlerden sonra ise sekiz numaralı mekânın açılması işine
başlanmıştır. Diğer oda ve salonlar gibi değişik boyutta araları moloz dolgulu
kesme taşlardan yapıldığı anlaşılan bu yer, dikdörtgen bir salondur. Önce en
üstte bulunan çukurluk alanları bir seviyeye getirdikten sonra, sistematik
olarak kazmak suretiyle mekânı açığa çıkarmaya karar verdik. Bu kısmı da iki
küçük açma hâlinde inmeye koyulduk. Birkaç gün içinde güneydoğuya yakın
kesimde, - alt sağ köşeden başka bir odaya bağlanan girişin hemen önündegiriş sahanlığını salonun geri kalanından ayıran, mermerden yapılmış bir
paravanın (korkuluğun) üst kısmı ortaya çıkarılmıştır. Daha önce kazılmış
oda veya salonlarda bunun şeklen benzerine ve malzeme olarak mermer
kullanımına rastlanmamıştır.
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2007 YILI ÇALIŞMALARI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak yapılan ve Bakanlar Kurulu kararı ile başkanlığı
tarafımıza verilen ve Mimar Sinan Üniversitesi adına sürdürdüğümüz
Anı kazılarının 2007 yılı çalışmaları 02 – 31 Ağustos 2007 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir2.
FİZİKÎ ŞARTLARLA İLGİLİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI
02 Ağustos 2007 tarihinde ekibimizin bir bölümü kalacak yerleri hazırlamak
ve çeşitli işlemleri yapmak üzere İstanbul’dan Kars’a hareket etmiştir. Kars
Öğretmenler Evi’nde kalınan birkaç günlük süre içerisinde Sayın Kars Valisi,
İl Özel İdaresi ve Müze Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülerek ekibin Ani’de
kazı alanı yakınında kalabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Maalesef,
burada daha önce 13 yıl boyunca sürdürülmüş kazılar esnasında (Prof. Dr.
Beyhan Karamağaralı ve ekibi dönemi) bir kazı evi oluşturulmamıştır; ancak
biz ekibimizle birlikte kazı alanı yakınında kalmanın daha doğru olacağını
düşündüğümüzden daha önce bu amaçla Kars Valisi ile görüşmüş ve Ani’deki
İl Özel İdare binasının (karşılama merkezi) kazı evi olarak ekibimize tahsisini
ve kullanımının Bakanlığa verilmesini konuşmuştuk. Bu kez de aynı isteği
tekrarlamakla birlikte sadece geçici olarak kazı süresince burada kalmamıza
2 T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ ne bağlı
olarak yapılan ve Bakanlar Kurulu ile başkanlığı tarafımıza verilen ve Mimar Sinan Üniversitesi
adına sürdürdüğümüz Ani kazılarının 2007 yılı çalışmaları 02 – 31 Ağustos 2007 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir .
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, alan
ve envanter sorumlusu Araş. Gör. Jale Özlem Oktay’ın yer aldığı çalışma ekibinde toplam 25
kişi çalışmıştır. Bakanlık temsilciliğini, Kazı Komiseri Resul İbiş’ in yaptığı ekibimize; Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden bazı
öğretim üyeleri ve öğrenciler yanında , Sakarya Üniversitesi, 100 Yıl Üniversitesi, Tokat Gazi
Osman Paşa Üniversitesi’nden kimi öğretim üyesi olan elemanlar da katılmıştır. Bu ekibin bir
bölümü bütün kazı süresince çalışmış bir bölümü de kazının belli dönemlerinde görev almıştır.
Öte yandan, bir kısım öğrencilerle birlikte, ikisi kazı evinde temizlik ve yemek işiyle ilgilenen
ve diğerleri arazi ve kazı işinde çalıştırılmak üzere toplam 38 (7’si öğrenci) işçi ekibe dâhil
edilmiştir. Yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı ekibimizin bütün üyelerine teşekkürü bir
borç biliriz.
Yaptıkları çeşitli yardımlardan dolayı Kars Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, Kars Müzesi
Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Müdürlüğü’ ne de müteşekkiriz.
Kazımıza maddî katkılarından dolayı DÖSİMM’ e ve İstanbul Kültür Tarihi Araştırmaları
Merkezi’ ne ayrıca II numaralı konutun son durumu yansıtan rölövesini hazırlayan Cihan
Restorasyon mimarlarına teşekkür ederiz.
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izin verildi. Galeri katı bulunan binanın içinde yatakhane yapılabilecek kapalı
mekânlar olmadığından, alt ve üst kattaki direkler arası perdelerle bölünerek
altta erkekler üstte kızların kalacağı yatakhaneler hazırlanırken, sıhhî tesisat
ve mutfak, tuvalet gibi mekânlar ve kapılar tamir ettirilerek, söz konusu bina
asgari şartlarda ekibin kalabileceği şekle dönüştürülmüştür. Çevre düzenleme
projesi hayata geçirilip bu binanın parselinde yeni bir kazı evi inşa edilene
kadar, bu bina sonraki kazı dönemlerinde de -ilgili makamların izniyle- kazı
evi olarak kullanılacaktır.
Binanın alt kattaki ana salonu da çalışma, toplantı ve eser değerlendirme
alanı olarak kullanıldı. Yemek ve çalışma masaları olarak kullanmak üzere
mevcut masalara örtüler ve mutfakta kullanmak üzere çeşitli eşya ve âletler
ve malzemeler de satın alındı. Öte yandan, bu binanın arkasında yer alan
ve kısmen kazı deposu gibi kullanılan harap binanın da Bakanlığımıza
tahsisi istendi ki amacımız buranın esaslı bir tamiratını yaptırarak ve etrafını
çevirerek kazı işleri için kullanılmasını sağlamaktı.
Bu şekilde İl Özel İdare binasına yerleştikten sonra ve Bakanlık temsilcisi
Resul İbiş‘in de ekibe katılımıyla kazı çalışmalarına resmen başlanmıştır.

ARAZİ ÇALIŞMALARI
2007 Kazı mevsiminde, daha önce belirlediğimiz antik şehrin dokusunu
ortaya çıkarma amacına uygun olarak 2006’da başladığımız çalışmalara
devam edilmiştir. Geçen yıl kazı alanında büyük bir temizlik yapmış ve
sonra Manuçehr Camisi’nin batı kesiminde kalan ve az bir bölümü açılmış
II Numaralı Konut henüz toprak altında olan bölümlerinin açılması işine
devam edilmiştir. Bir ikinci çalışma alanı olarak da Antik Yol denilen yol
üzerindeki, yani Ebü’l Muammeran Camisi minaresi yıkıntısının bulunduğu
yerden başlayan yoldaki açılmamış bölümler seçildi. Her iki kısım da daha
önce sunulan kazı programımızda yer almaktaydı.
Kazı alanına ilk geldiğimizde geçen yıl temizlediğimiz kalıntı ve kazı
alanlarının yine insan boyunda diken ve otlarla kaplı olduğunu gördük. Bu
nedenle, öncelikle alan temizliğini gerçekleştirdik; bu arada ilk defa olmak
üzere ziyaretçilerin geçiş yönünde olduğundan ilk ateşgede de detaylı bir
temizlik yapılarak bu mahallin kötü görüntüsü ortadan kaldırdık. Diğer genel
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temizlik çalışması, ziyaretçi geçişlerinin en yoğun olduğu bölgelerde, çarşı
yolu, Antik yol, katedral (Fethiye Camisi) yolları üzerinde ve kazı yapılacak
mahallerin çevresinde gerçekleştirildi.
Üç kişilik bir teknik ekip oluşturuldu ve bir yandan da envanter çalışması
yapmak üzere çalışma başlatıldı. Uzun süre devam edecek olan bu sağlıklı
envanter çalışması, ören yerindeki kalıntıların fotoğraflanması, belgelenmesi,
imkânlar dâhilinde plan, rölöve, çizim ve yazılı tasvirlerinin yapılması
şeklinde devam edecektir.
Fiili kazı çalışmaları iki sektörde devam etmiştir. Birincisi antik yol
üzerinde 10x5m. boyutlarında ve GB-KD yönünde uzanan açmaların
bulunduğu bölge, ikincisi ise Menuçehr Camisi’nin yaklaşık GB yönünde yer
alan II. Konut bölgesidir. Daha önceki kazı döneminde (Prof. Dr. Beyhan
Karamağaralı kazıları) ‘II Numaralı Konut’ olarak kodlanan, XI – XII. yüzyıl
Selçuklu Dönemine tarihlenmiş olan ve bize göre bir evden daha büyük bir
malikâne, hatta saray olması gereken evin açılmamış olan bölümlerini seviyeli
olarak açmaya devam ettik (Çizim: 1). Merkezî kısmında üstü kısmen kapalı
bir iç avlusu ve buna bağlı zahire ambarı olan bu evin, kabaca güneyde olan
bölümü selâmlık, kuzey bölümü harem kısmı olarak düzenlenmiş olmalıydı.
İçerisinde hiçbiri tam olarak bir diğerinin aynısı olmayan çok sayıda oda ve
salon bulunmaktaydı.

YENİ AÇMALAR
II . Konut 8. Mekân (Resim: 1)
Mekânlarının çoğunluğu açılmamış olan yapının, 8 numaralı büyük
odasının kazısına geçtiğimiz yılki çalışmalarımızla başlanmıştı. Bu mekân
K.D. köşesindeki giriş vasıtasıyla girilen giriş sahanlığının solunda bulunan,
mermer paravanın üst bölümüne kadar kazılmış, ancak süremiz ve
imkânlarımız tükendiğinden tamamen açılması 2007 sezonuna kalmıştı.
2007 sezonunda bir grup işçi ve iki sorumlu öğrenci ve denetimimizde
bu mekânın kazısına devam edildi. Neticede ilk tabana ulaşıldı, bu taban
salonun en geç tarihli tabanı idi. Mekânın doğu duvarı dibinde yapılan küçük
bir sondaj altta daha erken devir tabanlarının bulunduğuna işaret olarak
kabul edildi; ancak evin tamamı açılarak ortaya çıkarılmadan bu alt tabakaları
açmayı şimdilik düşünmedik. İlk tabana ulaştığımızda, batı duvarının kuzeyle
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birleştiği bölümün hemen önünde bir tandır ortaya çıkarıldı. Aynı duvarın
orta kesiminin hemen dibinde taştan bir dibek ve batı duvarı önünde ise iki
adet tandır daha ortaya çıkarıldı. Bu tandırların içleri hava kanalları ortaya
çıkacak şekilde temizlendi, ölçüleri ve fotoğrafları alındıktan sonra içleri
tahrip olmalarını önlemek için yeniden ince toprak ile dolduruldu.
Dâhilinde çok tandır bulunmasından yola çıkarak bu mekânın pişirme
mekânı (mutfak) olduğu sonucuna varıldı.
II. Konut 31. Mekân
31 Numaralı oda, 8 numaralı mekânla batı tarafından birleşen ve güneykuzey ekseninde uzanan dikdörtgen ve diğerleri gibi taştan yapılmış bir
mekân idi. Bu her iki mekân arasındaki bağlantı güneydeki birleştikleri
köşeden bir girişle sağlanıyordu. Odanın kuzeydoğu tarafındaki köşeye
yakın bir başka kapı açıklığı ile kuzeydeki başka bir mekana geçiş sağlanıyor
olmakla birlikte, bu girişin daha geç kullanımlar esnasında taşla örülerek
kapatıldığı anlaşılmaktadır.
31 numaralı mekânın güney duvarı önünde 1.20 m. genişliğinde ve
güneybatı köşesinde duvarla birleşen aşağı yukarı 1m. derinliğinde dikdörtgen
şeklinde bir depo alanı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca girişin hemen sağında
doğu duvarı önünde çapı K.G. doğrultusunda 71 cm. D.B. doğrultusunda
68 cm. ve çeper kalınlığı 2 cm. ve derinliği 81 cm. olan bir tandır bulunmuş,
kazının sonlarına doğru ise bunun karşısında ve batı duvarı önünde K.G.
doğrultusunda 70 cm. D.B. doğrultusunda 83.5 cm. çapında ve derinliği
aşağı yukarı 112 cm. olan biraz daha büyük ve derin bir başka tandır daha
ortaya çıkarılmıştır. Tandırın dibine yakın kesimde biri boru şeklinde dairesel
kesit veren hava deliği, diğeri yine güneye bakan tütekliğe açılmak üzere iki
delik ortaya çıktı. Bu tüteklik ve hava boruları pişmiş topraktan yapılmıştı.
Duvarları sağır olan bu mekân muhtemelen mutfak kısmına bağlı depo ya da
kiler olarak kullanılış olmalıdır.
II Konut 11. ve 12.Mekânlar (Resim: 2-3)
Evin şimdiye kadar eski kazı ekibi tarafından kazı suretiyle açılmış ve
mevcut ortaya çıkarılmış bölümlerin kuzey köşesinde küçük boyutlu bir taş
oda bulunmaktadır; ancak bu taş odaya geçişi sağlayan giriş ve ona ulaşan
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koridor şeklindeki küçük mekân ile buna bağlanan ve sonradan 11 numaralı
mekân olarak numaralandırdığımız oda henüz toprak altındaydı. Bu kesimler
de bir grup işçi, öğrenciler ve denetimimiz altında açıldı.
11 numaralı odanın toprak ve taş dolgusu, karşılaşılan ilk taban seviyesine
kadar inildi. Kısmen mevcut taban döşeme taşları ortaya çıktıktan sonra
şimdilik olmak üzere daha alt tabakalara inilmedi. Oda kabaca batı duvarı 8
m., doğu duvarı 6.42 m. kuzey ve güney duvarları 8 m. ölçülerinde ancak çok
düzgün olmayan bir oda görünümündeydi. Bu mekânın kabaca KD. tarafında
bir seki duvarına bağlanan, genişlikleri değişen bir kısmı tahrip olmuş taş
merdivenlerin ortaya çıkarılmasıyla 13 numaralı mekâna olan bağlantı da
açığa kavuşmuş oldu. Aşağıya doğru inen bu merdivenler açıklığı 1.20 m. olan
girişten sonra alçalmayı sürdürerek bir kare şeklinde sahanlığa ulaşmaktadır.
Burada daha sonraki kullanım devrine ait olmak üzere bir tandır tam orta
kesimde ortaya çıkarılmıştır. 65cm. çapında bu tandırın bulunduğu kareye
yakın ölçüler veren ( kabaca 2.27 X 2.10) sahanlıktan sonra, iki geniş basamak
teşkil eden alanı takiben en alt kısma inilmekte ve buradan az yüksek olan
kapı eşiğiyle güney köşesinden 13 numaralı mekâna girilmektedir. Bütün bu
bölümler tamamıyla Ağustos 2007 döneminde açılarak ortaya çıkarılmıştır.
Söz konusu sahanlıklı, merdivenli geçit-koridorun, doğu tarafındaki duvar
çökmüş olmakla birlikte, ahşap lentolu bir girişle henüz açılmamış olan başka
bir mekâna geçit verdiği anlaşılmaktadır. Gelecek yıl şimdi toprak altında
bulunan bu oda da açılarak ortaya çıkarılacaktır.

II. Konut 32. Mekân
Büyük evin aşağı yukarı kuzeybatı tarafına düşen (kabaca batı) mekân
bu kazı sezonunda henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır; ancak gelecek
dönemde tam olarak oda tabanına inilebilecektir. Bu mekân geç devir
müdahaleleri nedeniyle düzgün dörtgen bir şema vermemektedir. Kabaca
güneyde bulunan 9 numaralı mekân ve onun sağındaki 10 numaralı mekân
güney duvarının düz olarak uzanmasını engellemiştir. Özellikle 9 numaralı
mekânın bitişiğindeki duvar, oda içine girinti yaparak alanı daraltmaktadır.
Bu mekânın kabaca batısına düşen duvar da iki ayrı parça hâlinde, biri daha
içeride kalmış olarak kısmen ortaya çıkarılmıştır. Bu kısım yüzeye çok yakın
olduğu için tahribat görmüş olmalıdır. 31 numaralı mekâna bitişik olan ve
kabaca güneyde kalan duvar nisbeten daha düzgün ve iyi durumdadır. Bu
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duvarın güney doğu tarafındaki kapı sonradan geç bir dönemde örülerek
kapatılmıştır. Mekânın ölçüleri kabaca 7 X 5.70 m. dir.

II Konut Müştemilât
31 numaralı mekân kazılarak ortaya çıkarıldığı sırada bunun kabaca
güneyde olan duvarı henüz dış taraftan toprak altında bulunmaktaydı.
Daha önce 8 numaralı mekânın toprak altında kalan dış tarafını, belli ölçüde
kısmen açarak, çok tahribat görmüş küçük mekânların ve geç tarihli bir
dairevî ocağın kalıntılarını açığa çıkarmıştık . Şimdi bunun batı tarafında
kalan kısmını da belli oranda açmak suretiyle, burada küçük dörtgen bir
mekân, -31 numaralı odanın duvarına bitişik olarak- ortaya çıkarılmış oldu.
Bütün bu yerleri şimdilik müştemilâta ait mekânlar olarak kabul ediyoruz.
31 numaralı mekânın güney duvarı arka tarafında ( yani evin ana girişinin
batı tarafında ) duvarın üzerine kadar ulaşmış toprak yığını kaldırıldığında,
önceki yılda çıkan çok tahribat görmüş, müştemilât olarak nitelendirdiğimiz
ek mekânların devamına ilişkin bazı kalıntılar ortaya çıkarıldı. Bu temizlik
sırasında bir çömlek içinde ve etrafa yayılmış olarak bakır-bronz ve üzerleri
aşırı korozyonlu 57 adet sikke ile karşılaşılmıştır. Sikkelerin aidiyeti temizlik
ve konservasyon çalışmaları bitirildikten sonra tespit edilebilecektir.
Sözü edilen bu çalışmalarla II . Konut’un 2007 sezonu kazı çalışmaları
tamamlanmıştır (Resim: 4 ).

Antik Yolun Doğu Kenarındaki Kazılar
Bir yıl önce yapılan Jeofizik incelemeleri ve ölçümleri neticesinde, bu
kesimde bulunan toprak yığıntısı altında, birtakım kalıntıların bulunduğu
anlaşılmıştı. Böylece biz burada bizden önceki kazı döneminde ortaya
çıkarılmış dükkânın yalnız olmadığını tespit etmiş olmuştuk. Başlangıçta
yüzeyden belli olmayan duvar izleri nedeniyle, tahmini mekân boyutlarını
kapsayacak şekilde yaklaşık olarak G.D. yönünden K.B. yönüne doğru uzanan
ve antik yola paralel devam eden 10x5 m. boyutlarında A ve B açmalarının
röperleri atılmıştır. Kazı çalışmasının devamında ise açmalar boyunca bitişik
mekânların aynı yönde sıralandığı gözlemlenmiştir. Ebü’l Muammeran Camii
minare kalıntısının hemen kuzeyinden başlayan ve antik yol denilen yolun sağ
kenarında yer alan bu açmalarda, 7 küçük mekân daha ortaya çıkarılmıştır.
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Her ne kadar bunlardaki buluntular bunların daha çok işlik olduklarını
düşündürüyorsa da, şimdilik bunlara dükkân demeye devam edeceğiz.
Daha önceki kazılarla ortaya çıkarılmış mekâna ‘Dükkan 1’ adını verdikten
sonra bizim ortaya çıkardığımız dükkânlara 2007 / 2 -8’e kadar kod numaraları
verdik (Çizim: 2, Resim: 5).
1. Dükkân: Düzgün olmayan bir dikdörtgen şeklinde olup bütün diğer
dükkânlar gibi taştan inşa edilmiştir . Duvar kalınlıkları 32 cm. den 50 cm. ye
kadar değişmektedir. İçerden bölünmeyen mekân kabaca 3.77 / 3.45 x 4.50 /
3.50 m. ölçülerine sahiptir. Ön tarafta 90 cm. genişliğinde bir giriş vardır . Bu
işlik eski kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılmıştı.
2007- 2. Dükkân: İçten 1. 96 x 3.38-3.90 m. ölçülerinde olan, duvar
kalınlıkları ortalama 50 cm. (yalnızca doğu duvarında 66 cm. ) olan bu küçük
mekânın, giriş duvarından doğuya doğru 1.80 m. lik ön bölümü 1.58 m.lik
arka bölümünden ayrılmaktadır.
2007 – 3. Dükkân: İkinci dükkân da duvar uzunlukları birbirinden farklı
bir dörtgen şeklindedir. Dükkânın sol duvarına bitişik 75 cm. genişliğindeki
girişten, zemini taşlık olan diğer taraflardan daha alçak küçük bir sahanlığa
ulaşılmaktadır. Duvarların içinden alınan uzunluklar 3.88/3.76 ( giriş açıklığı
dâhil )x4.10/ 3.38 m. dir . Duvar kalınlıkları 47 cm. den 72 cm. ye kadar
değişmektedir.
2007 – 4. Dükkân: Duvar kalınlıkları 48 cm. den 63 cm. ye kadar değişen,
bitişikteki küçük mekânın girişi 61 cm. genişliğinde olup sağdandır. Girişin
hemen solunda yüksek taşlık kare bir bölüm vardır. İçten kısa kenarları
1.95/2.22 x uzun duvarları 3.99 / 4.00 m. dir.
2007 - 5. Dükkân: 49 cm.den 68 cm. ye kadar değişen ölçüde duvar
kalınlıklarına sahip olan bu mekânın genişliği 1.55 / 1.79 m. dir. Uzunluğu
ise 4.07/4.02 m. dir. Giriş açıklığı sağdan olup 73 cm. genişliğindedir.
Girişten hemen sonra görülen, taşlı yatay dikdörtgen alan orta kesimden
daha yüksektir. Derinliği girişten daha fazla olan kare şeklinde orta bölümün
gerisindeki dikdörtgen küçük alan ise daha alt seviyede yer almaktadır.
2007 – 6. Dükkân: Giriş kısmında, alt seviyede bir kapı açıklığı olmayan
5 numaralı dükkân, içerden doğu duvarına bitişik bir seki ile iki bölüme
ayrılmıştır. Duvar kalınlıkları 48 – 58 cm. arasındadır. İçten ölçüleri 2.39 x 3.
59 – 3.90 m. dir.
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2007 – 7. Dükkân: Aşağı yukarı 1 m. genişliğinde ve sağda bulunan bir
girişten dâhil olduğumuz bu mekânın solunda, yüksek ve alçak alanları
olan ve mahiyeti anlaşılamayan bir bölüm vardır. Bunun dışındaki kesim
dikdörtgen biçiminde tek bir mekân olarak inşa edilmiştir. Duvar kalınlıkları
40 cm. den 56 cm. ye kadar değişmektedir. Duvar ölçüleri içten 2.82/2-63
(genişlik ) x 4.30/3.87 (uzunluk) m. dir.
2007 – 8. Dükkân: Yine küçük bir dikdörtgen mekân olan 7. dükkânın duvar
kalınlıkları 48 cm. den 59 cm.ye kadar değişmektedir. Sağdaki giriş açıklığı 97
cm.dir. Kısa kenarların uzunlukları 2.40/2.34 m. dir; uzun kenarların ise 6.86
/ 6.52 m.dir. Arka tarafta iç kısmın sağ kenarı açık bir duvarla bölünmüştür.
Giriş bölümü diğer kesimlerden alçak bir sahanlık oluşturmaktadır.

MİMARİ KORUMA VE RÖLÖVE ÇALIŞMALARI
II numaralı konut ile dükkânlarda proje yapmayı gerektirecek çapta bir
onarım yapılmamıştır. Evin duvarlarının üst kısımlarının dökülmemesi için
kum, tuğla tozu, taş tozu ve kireç kullanarak hazırladığımız harç ile üst
yüzeyleri sabitlenmiştir. Gerekli görülen bazı yerlerde ise kolaylıkla geri
dönüşü olabilecek şekilde kuru duvar tekniği ile örgü yapılmıştır. Benzeri
çalışmalar ortaya çıkardığımız dükkânların bazılarında da yapılmıştır (Resim:
4-5). Ayrıca Gürcü Kilisesi’nde ayakta kalabilmiş insan figürlü kabartmaların
bulunduğu tek duvar parçasının altı, doğal şartlar ve defineciler tarafından
oyulmuş olduğundan, duvarın düşerek tamamen tahribata uğramaması için
oyuk kısımlara duvar örülmek suretiyle geçici destek uygulaması yapılmıştır.
Yıkılma ve tahribat neticesinde yapı içine dökülmüş olan bu duvarları, kendi
taşları ile sağlamlaştırarak sabit seviyeye getirdiğimiz bu çalışmada kullanılan
kireç harcı, yapının orijinal harcına uygun olarak uygulanmıştır. Harcın reçetesi
ise Art Restorasyon firmasından Celalettin Küçük tarafından hazırlanmıştır.
Gerek II. Konut, gerekse antik yol bölgesindeki açmaların açılması sırasında
biriken çok sayıda yapı taşı, çevrede çirkin görüntü oluşturmaması ve kazı
alanı içine hayvanların girişini kısmen önlemek için kuru duvar tekniğiyle
örülerek açmaların çevresinde koruyucu bir şerit oluşturulmuştur (Resim: 4).
Ayrıca II numaralı konutun ortaya çıkarılan bölümlerinin rölöve ve planları
Cihan Restorasyon ve İnşaat Şirketi’nden Turgut Saka ve Erdem Mıh’a
hazırlatılmıştır (Çizim: 1).
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Belirtilenlerin dışında büyük restorasyon çalışmaları için gerekli parayı
sağlayamayacağımızdan bu konuda bir çalışma yapılamamıştır. Bununla
birlikte, daha önce Bakanlığın izni ile yapılan iki yapı ile ilgili restorasyon
projesinin müdürlüğümüze belirttiğimiz görüşlerimizin doğrultusunda
uygulanması gerektiği de ilgili tarafa bildirilmiş ve başka bazı restorasyon
önerilerinde bulunulmuştur.
Ayrıca genel olarak, harabelerin bulunduğu sur içi mevkiine, kontrolsüz
girişleri önlemek maksadıyla daha önce çevrilen tel örgülerin kesilerek açılmış
olduğu ve bu açıklıklardan içeriye özellikle sığır sürülerinin sürüldüğünün
tespit edilmesi üzerine, tedbir alınmaya çalışılmıştır. Durum jandarmaya ve
köy muhtarına bildirilmiştir. Sürülerin sur içine özellikle gece salındığının
fark edilmesi üzerine Kalenin ana giriş kapısının yan tarafında, iç ve dış
sur duvarı arasında kalan açıklığın bu iş için kullanıldığı fark edilince, bu
boşluk taş duvar örülerek kapatılmıştır. Bu duvarın bedeni, kale dış çevresine
dağılmış olan taşlar toplanarak, taş duvar ustaları tarafından kireç harcı ile
örülmüştür. Kale kapısı için zincir ve asma kilitten oluşan kilit sistemi temin
edilerek kale bekçisine teslim edilmiştir.
Ayrıca, kale içinde bulunan yönlendirici tabelâlar ve eser tanıtım
levhalarından bazılarının yerinden çıkmış veya devrilmiş olduğunun fark
edilmesi üzerine, bütün tabelâlar tamir ile yerlerine sabitlenmiştir.
DEPO VE ENVANTER ÇALIŞMALARI
Kazı evinde yapılan depo çalışmaları sırasında, mimarî kalıntıların planları
ve kazılarla ele geçirilen buluntuların çizimleri yapılmıştır. Buluntuların
yıkanması, temizlenmesi, tasnif edilmesi ve sırası ile kazı envanterine kayıt
işlemi gerçekleştirilmiştir. 2007 kazı döneminde, az bir kısmı yüzeyde,
büyük çoğunluğu ise kazılan mekânların çeşitli yön ve seviyelerinde çok
sayıda küçük buluntu elde edilmiştir. Bunların çok az bir kısmı tüme yakın,
bir kısmı tümlenebilir niteliktedir. Önemli oranda bir miktar obje ise ( daha
çok keramik obje ) şekli belli olacak kadar parça veya parçalar hâlinde elde
edilmiştir. Bunların içinde kısmen tümlenebilecek parçalar vardır. Özellikle
pişmiş toprak buluntuların tümleme çalışması devam etmektedir. Küçük
buluntuların çoğunluğu çeşitli günlük kullanım türü keramik kaplara
aittir. Anı, kap tipolojisini ortaya koymak üzere bu parçaların profil veren
örneklerinin çizimleri yapılmıştır. Bunun dışında bronz ve bakır sikkeler sayısı
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en çok olan ikinci gruptur. Sikkelerin temizlik ve konservasyon çalışmaları
2008 sezonunda yapılacaktır. Cam ve metal, objelerin sayısı ise diğerlerine
nazaran çok daha azdır. Özellikle arazide atık gibi bırakılmış taş parçalar da
tespit edilerek kazı envanterine dahil edilen mimarî plâstik parçalar olarak
koruma altına alınmıştır.
Müzeye Teslim Edilen Envanterlik Eserler
Envanterlik buluntular, iki küçük keramik kap ile kemik olan bir nesne
ve bir bölümü özgün boncuklardan oluşan bir gerdanlıktan ibarettir. Bunlar
torbalar içinde müze müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bunlardan gerdanlık
boncukları bölge sakinlerinden birisi tarafından kazı başkanlığına hibe
edilmiştir. Bu buluntular envanter defterinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
1.Kazı Envanter No : 07/II. B.E. ( 8 ) . 09 (Resim: 6)
Eserin Adı : Minyatür boyutlu kap.
Eseri Yapıldığı Malzeme : Pişmiş toprak.
Eserin Devri : Muhtemelen M.S. 12. yüzyıl.
Ölçüleri : Ağız Çapı : 3,1 cm, Dip Çapı : 2,5 – 3cm., Yükseklik : 5,8cm.
Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası : II No.lu Büyük Ev’ in 8 numaralı
odası.
Tanımı : Düz basit dik ağız-kenarlı, silindirik boyunlu, oval gövdeli,
düz diplidir. Ateşe maruz kaldığından üzerinde açık griden siyaha, değişen
tonlarda alacalanma mevcuttur. Ayrıca maruz kaldığı yüksek ısıdan dolayı
erime ve deformasyon söz konusudur. Eser tamdır.
2. Kazı Envanter No :07/ II. B.E.( 31) . 4 (Resim: 7)
Eserin Adı : Minyatür boyutlu kap.
Eserin Yapıldığı Madde: Pişmiş toprak.
Eserin Devri : Muhtemelen M.S. 12. yüzyıl.
Ölçüleri : Ağız Çapı: 3, 3cm., Dip çapı: 3,6cm., Yükseklik : 7,4cm.
Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası : II No.lu Büyük Ev’ in 31 numaralı
odası.
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Tanımı : Kızıl kahverengi hamurlu olan kabın, yüzeyi yalın ve süslemesiz
bırakılmıştır. Çarkla üretilen kap, iyi pişirilmiştir. Yere paralel düzleştirilmiş
ağızlı, dışa doğru sivri çekik ağız kenarlı, içbükey profil veren kısa boyunlu,
şişkin karınlı, düz kaide diplidir. Üzerinde yer yer siyah lekeler vardır. Eser
tamdır.
3.Kazı Envanter No :07/ D (2. ). 11 ( Resim: 8 )
Eserin Adı : Kemik obje.
Eserin yapıldığı Malzeme: Kemik .
Eserin Devri : Muhtemelen M.S. 11-12. yüzyıl.
Ölçüleri : Boy : 7,9 cm., En: 1 cm., Kalınlık: 0,6 cm.
Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası : 1 Numaralı dükkân içinden.
Tanımı : Kemik veya fildişinin işlenmesi ve perdahlanmasıyla
oluşturulmuştur. Yassı oval kesitlidir, uç kısımlarından birine üç adet çentik
ve bir adet boğum yapılmıştır. Üst yarısında 11 adet dört yöne işaret eden
ortaları noktalı daire motifleri bulunmaktadır. Alt kısmı bezemesizdir.
Diğer ucu, içine başka bir obje geçecek şekilde yuvarlak olarak oyulmuştur.
Muhtemelen küçük bir bıçağın kabza kısmı olarak kullanılmış olabilir. Eser
iyi durumdadır.
4.Kazı Envanter No : 07/Y . 13.
Eserin Adı : Boncuk kolye.
Eserin yapıldığı Madde: Cam.
Eserin Devri:
Ölçüleri : Kalınlık : 06-07 cm., Yükseklik: 0,5-0,8 cm. arasında
değişmektedir.
Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Ocaklı Köyü’nden Selçuk Güneş hibe
etmiştir.
Tanımı: Açık mavi ve lacivert tonlarında değişen renkte camdan üretilmiş
60 adet boncuktan oluşmaktadır. Enine altıgen kesitli, dikine yuvarlak delikli
olan boncukların üzeri kesilmek suretiyle işlenmiştir. Korunma durumu iyi
olmakla birlikte dağınık hâlde bulunmuş boncuklar bir araya getirilmiş olup
bazıları özgün değildir.
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Etütlük Malzemeler
Etütlük buluntular numaralanmış kasalara konulup müze müdürlüğüne
teslim edilmiştir. Bunlar şu şekilde kısaca ele alınabilir.

Keramikler (Pişmiş Toprak Buluntular)
II. numaralı Büyük Ev’ in 2007 yılı Ağustos sezonunda kazılan 8, 11-12,
31 ve 32 numaralı mekânlarından çıkarılan keramiklerin büyük çoğunluğu
kırık parçalardan bir kısmı ise az – çok bir şekil ifade eden kısmen sağlam
kaplardan oluşur (Çizim: 3). Çoğunlukla Selçuklu ve diğer Türk devirlerinden
olan keramikler arasında Bizans veya Hırıstiyan devirlerinden parçalar da
bulunmaktadır. Fragmanların çoğunluğu baş veya dip ya da kulp parçalarıdır.
Büyük bölümü sırsız, az bir kısmı da sırlı parçalar olarak ele geçirilmiştir.
Sırsız parçalar kırmızı hamur ve kırmızı astarlı olarak ele alınmıştır. Sırlı
parçalar da çoğunlukla kırmızı hamurlu olmakla beraber, gri veya krem rengi
hamurlu olanları da ele geçirilmiştir.
Evin 8 numaralı mekânından çıkarılan buluntulara örnek olarak; 23 ve
24 numaralı kırmızı hamurlu yonca formlu iki süslemesiz kandili (Resim: 9),
üç benek motifli küçük bir amorf parçayı (22 No), tek kulplu şişkin gövdeli,
kırmızı hamurlu güveç parçalarını (18-19 No), tek ve yassı kulplu, şişkin
gövdeli, yivli süslemeli, ağız kısmı kırık bir sürahiyi (14 No), 5.7 cm. boyunda
ağız çapı 3.3 cm. olan düz ağızlı, yanık izli bütün hâlde çıkarılabilmiş
envanterlik parçayı ve 4 No.lu figürlü 80 x 57 mm. kırmızı hamurlu bezemesi
dışında bordür hâlinde bulunan küçük parçayı, ifade edebiliriz.
11 numaralı mekândan yine yarıdan fazlası kırık kırmızı hamurlu taban
çapı 5cm. civarında olan bir kandili (01 No), üzerinde madalyonlar içerisinde
kolları arasında noktalar olan 4 yön motifinin bulunduğu kırmızı hamurlu ve
astarlı keramik parçasını (05 No), tümlenebilir dört parçadan oluşan tek yassı
kulplu, şişkin gövdeli, kazıma dekorlu dalgalı hatlarla süslenmiş bir güveci
ve ayrıca pithos türü iki kap parçasını yine örnek olarak vurgulayabiliriz.
12 numaralı mekânın kazısı esnasında da firuze sırlı keramik boncuklar,
sırlı ve sırsız keramik parçaları, iki kulplu bir güveç, büyük ölçüde sağlam
olarak ele geçirilmiş ağız çapı 17 cm. kaide çapı 5.4 cm. olan kırmızı astarlı ve
perdahlı keramik kap, yonca formlu bir kandilin parçaları, tek kulplu kazıma
dekorlu bir güveç parçası, keramik kap tutamakları, kulplar, madalyon
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içerisinde, kolları arasında noktalar olan dört yön işaretleri bulunan bir
keramik parçası vb. gibi çeşitli parçalar ele geçirilmiştir.
31 Numaralı odadan 01 No.lu parça, mavi sırlı bir keramik parçası olup
arka yüzünde Arap harfleriyle “Allah“ yazısı okunmaktadır. İç yüzünde ise
siyah şerit içinde beyaz Arap harfli bir yazı yer almaktadır. Parçanın boyutları
3.4 x 3.6 cm. dir. 03 No.lu parça şeffaf beyaz sır altına uygulanmış mavi ve
yeşil renkte bezemeli kabın iç kısmındaki figür bir ejderha olmalıdır (Resim:
10) . 04 numaralı envanterlik diğer parçamız ise ağız çapı 3.3. cm. yüksekliği
7.2 cm. olan kızıl kahverengi hamurlu, iç bükey profil veren kısa boyunlu,
şişkin karınlı ve düz dipli bir kaptır (Resim: 7) .Bunların dışında bu mekândan
başka sırlı küçük parçalar, keramik boncuklar, bir kandil parçası,çeşitli güveç
ve çanak – çömlek parçaları da çıkarılmıştır.
32 numaralı odadan diğerlerine nazaran (henüz kazısı tamamlanmadı) az
sayıda keramik parçası çıkmıştır.
II Numaralı Büyük Ev’in kabaca güney tarafındaki girişin sol kesiminde,
duvar üzerini kapatan toprağı açtığımız şimdilik müştemilât olarak andığımız
kesimde de birçok keramik parçası bulunmuştur. 18 numarada kaydedilmiş,
burada açmanın ortasında duvar kalıntısı dibinde ters dönmüş olarak düşmüş
içinde 57 adet bronz sikkenin bulunduğu bir keramik kap parçası ele geçirildi.
Bundan başka lüster tezyinatlı keramik parçası (05 No), keramik boncuklar,
çeşitli keramik çanak parçaları, 14 numarada küçük bir keramik parçasında
arka arkaya yürür vaziyette gerçeküstü hayvan figürleri ile bunların alt ve üst
kısımlarında geometrik süsleme yer almaktadır.
Antik yoldaki dükkan kazıları sırasında elde edilen keramikler: Çoğunluğu
parçalar hâlinde az bir kısmı az çok bir şekil veren sırlı sırsız, perdahlı,
perdahsız çeşitli güveç, sürahi, tabak, ecza kabı, pithos tipi kap, çoğunluğu
yonca formlu kandiller, sıvı kapları parçalarından oluşmaktadır (Çizim: 4).
Çoğunluğu basit geometrik kazıma dekorludur. Yapıştırma, kazıma ve baskı
ile desen oluşturma teknikleri de kullanılmıştır. Bazı sır altı teknikli parçalar
da vardır. Keramik hamurları çoğunlukla kırmızıdır. Beyaz ya da gri hamurlu
örnekler nadirdir, daha çok kırmızı astar kullanılmıştır. Keramiklerin önemli
bir kısmı, kulp, kaide, ağız ve boyun, az bir kısmı da gövde parçalarından
ibarettir. Bazılarında bulunan yeşil ya da firuze sırlar Türk Dönemleri için
karakteristiktir.
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Bir kısım parçalarda çok sayıda olmamakla beraber karakteristik bezemeler
vardır : 3. dükkândan elde edilen ecza kabı parçalarındaki, madalyonlar
içindeki kabartma yıldız şekilleri ile, yine madalyonlar içindeki üzüm
salkımları (13 No.lu iki parça), 4. dükkândan çıkarılmış bazı parçalarda kolları
arasında birer nokta olan dört yön şekilleri, 6. dükkânda yüzey temizliği
esnasında rastlanan bir parçada ellerini yukarıda birleştirmiş iki insan figürü
ile sağında kuyruğu yukarı doğru kıvrılmış bir dört ayaklı hayvan figürü
(Resim: 11), aynı yerden sola bakan bir insanı profilden gösteren beyaz sırlı
keramik parçası, çeşitli kaplarda üçgenler, kesişen veya kesişmeyen dalgalı
hatlar, noktalar, baklava şekilleri, ışınlar, balık pulu motifleri, şerit içerisinde
sıralanmış hayvan figürleri (VII. dükkân kırmızı hamurlu parça) gibi.

Madenî Buluntular
Madenî buluntular, yüzlerce parça hâlinde çıkan keramiklere karşın az
sayıdadır. En önemlileri çoğunluğu 01 numara ile belirlenmiş ve müştemilat
dediğimiz kısımdan çıkarılan 57 adet sikke olan bir kısmı dükkânlardan ve
diğer yerlerden çıkarılmış veya elde edilmiş bronz ve bakır sikkelerdir. Bir
bölümünün Bizans bir kısmının da Türk ve İslâm Devirlerine ait olduğunu
tahmin ettiğimiz bu sikkelerin çoğu aşırı korozyonlu olup bunların temizlik
işlemlerine başlanmış ancak henüz bitirilememiştir. Sikkeler dışında,
çoğunluğu mevcut olmayan ahşap aksam ve hatıllarda kullanılan demirbronz çiviler, bronz kap ağız parçası, demir metal levha parçaları, bronz kandil
askısı, yüzükler veya yüzük parçaları, metal cüruf parçaları, bronz bilezik
parçaları, demir kapak olduğu tahmin edilen parçalar, demir askı olduğu
tahmin edilen bir parça, bakır kap parçaları, yuvarlak formlu metal parçalar,
demir çengeller, bir hançer parçası (II. dükkân), yeni açılan dükkânlardan
çıkarılan örnekleri oluşturur.
Benzeri parçalar II No.lu Büyük Ev’ in yeni kazılan mekânlarından da
çıkarılmıştır. Farklı örnek olarak bir bronz spatül ile bronz kemer tokası
olabilecek örnekleri belirtebiliriz ( 8 No.lu oda ( 5 ve 7 No.lu buluntular ). Ayrıca
12 No.lu mekândan çıkan bıçak kını-ucu olabilecek bir parça, müştemilât
olduğunu düşündüğümüz yerden çıkan demir gem bağlantı parçası, kını
içinde taşlaşmış orağa benzer bir âlete ait iki parça da ayrıca belirtilebilir.
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Cam Buluntular
Cam buluntular; bir cam kandil dibi olduğunu düşündüğümüz parça ve
bir bardak kaidesi olduğunu tahmin ettiğimiz parçalar gibi örnekler dışında
çoğunlukla lacivert, mavi, firuze, yeşil renklerdeki düz veya burgulu bilezik
parçalarından oluşmaktadır. Değişik renklerdeki bazı düz cam parçaları ve
cam boncuklar da ele geçirilmiştir. Bütün bunlardan başka obsidyenden
ağırlık olabilecek nesneler ve bazı obsidyen âlet parçaları da ele geçirilmiştir.
Taş Buluntular
Kazı esnasında kimi taştan yapılmış kap ve şişe parçaları ile değişik
nesneler de bulunmuştur.
Kemikler
Kazı esnasında insan iskelet ve kemiklerine rastlanmamış, bazı hayvan
kemiği kalıntıları ele geçirilmiştir. Genellikle tandır ve çevrelerinde karşılaşılan
hayvan iskeletlerinden biri at kafatasının dağınık parçaları idi. Diğer küçük
parçalar, kuş türleri, tavuk, koyun sığır gibi hayvanların kemiklerinden
oluşmaktadır. Bunların dışında az da olsa kemikten yapılmış objelere de
rastlanmıştır. Bunlardan biri yukarıda belirtildiği gibi envanterlik buluntu
olarak kaydedilmiştir.
SONUÇ
Bakanlığımızın ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de
desteği ile 2006- 2007 sezonu Ani kazı çalışmaları hedeflenen plana uygun
olarak imkânlar dâhilinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilimsel
çalışmalar, araştırmalar tamamlandıkça bilim çevresine sunulacaktır.
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Çizim 1:

II No.lu konutun kuzey-güney eksenine göre yapılmış son durumunun rölövesi.
(Çizim: Cihan Restorasyon 2007)

Çizim 2:

Antik Yol ( Ebü’l Muammeran Camii yanı) 1 – 8 numaralı dükkânların planı. (Çizen:
Resul İbiş, 2007)).
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Çizim 3:

Çizim 4:

II No.lu konutun yeni açılan bölümlerinden çıkarılmış keramik
örnekleri. (Çizen: Resul İbiş , 2007)

Kazısı tamamlanmış dükkânlardan çıkarılan bazı keramik örnekleri (Çizen: Resul
İbiş-Halil Sözlü, 2007)
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Resim 1:

II No.lu konut, 8 No.lu odanın kazısı tamamlandıktan sonraki görünüşü. (Fotoğraf:
Yaşar Çoruhlu, 2007)

Resim 2: II No.lu konut, 11 No.lu mekândan 12 No.lu koridora inen
merdivenlerin başlangıç kısmı. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu, 2007)
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Resim 3:

II No.lu konut, 11 No.lu odaya bağlanan 12 No.lu mekân. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu,
2007)

Resim 4:

II No.lu konutun kazı sezonu sonundaki durumu. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu, 2007)
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Resim 5:

Dükkânların kazı sezonu sonundaki durumu. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu, 2007)

Resim 6:
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Bütün olarak ele geçirilenen küçük keramik
kap. II No.lu konut 8. oda. (Fotoğraf: Yaşar
Çoruhlu, 2007)

Resim 7:

Bütün hâlinde ele geçirilen küçük
keramik kap. II No.lu konut, 31.
oda. (Fotoğraf : Yaşar Çoruhlu
2007)

Resim 9:

Resim 8:

Üzeri daire (güneş simgesi noktalı
daire ?) motifli kemik eser. 2 No.lu
dükkân. 11-12. yüzyıl. (Fotoğraf:
Yaşar Çoruhlu, 2007)

Pişmiş toprak kandil parçası. II No.lu konut 8 .
oda. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu, 2007)
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Resim 10: Ejder tasvirli Türk- İslâm keramiği parçaları. II. konut 31.
oda. (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu, 2007)

Resim 11: İnsan ve hayvan figürlü keramik parçası. 6 No.lu dükkân. (Fotoğraf : Yaşar Çoruhlu,
2007)
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APHRODISIAS, 2007
R.R.R. SMITH*
In 2007, New York University’s research team carried out archaeological
excavation, documentation, and restoration at Aphrodisias from 4 July to 20
August. Projects included: (1) new excavation and architectural recording,
(2) site conservation, (3) sculpture study and documentation, (4) epigraphic
recording, (5) marble sculpture conservation, and (6) architectural anastylosis.
Anastylosis and conservation remained focused on the Sebasteion and its reliefs
in connection with the building of a new museum building that was under
construction at the site in 2007. The government representative was Azize Yener
(Antalya Museum).

1. Excavation and Architectural Recording (Figs. 1-3)
Excavation and architectural recording, supervised by Peter de Staebler, was
concentrated on the Atrium House, North Agora, and the City Wall.
Atrium House. The Atrium House was a late antique mansion to the north
of the Sebasteion, and new excavation was undertaken here to investigate
the earlier phases and chronology of the house. The work was supervised by
Ian Lockey, who is making a full study of the Atrium House complex and its
excavated contents. Seven trenches (AtrH 2007.1-7) were opened and found a
dense record of earlier material on the site back to the Hellenistic period and
earlier (Fig. 2). The main dated material associated with earlier floors of the
house, close under the existing floors, is of the first century A.D., and in one
trench (Atr.H. 2007.1) a coin of c. 40 B.C. was found under the foundations of one
of the main (exterior?) house walls. A new state plan of the house was made, as
well as sections through it. A study of the aedicular architecture of the apsidal
facade in the garden peristyle was begun.
North Agora. A new trench was opened in the large chamber opening off the
southeast corner of the North Agora, which was excavated in 2004. The purpose
of the new sounding was to investigate the chronology of the late antique
∗
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remodelling of the impressive tiled space within the chamber. A detailed
sequence of earlier Roman and late Hellenistic material was found in the upper
layers and then, after a tall ‘empty’ fill, a rough stone paving was reached at
about 3 m below the level of the chamber, and below that were found significant
quantities of prehistoric pottery (late chalcolithic and early bronze age). This
work was supervised by Christopher Knutson.
City Wall. A final season of intensive investigation and recording was
devoted to the mid-fourth century city wall. The blocks of a lavishly decorated
and inscribed tomb re-used in the SE Gate were drawn and the tomb was
reconstructed in an axonometric drawing. New drawings were made of the
important inscribed dedications on the lintels of the NW Gate and of the NE
Gate. The remaining east and north-east section of the wall circuit was vigorously
cleaned and then drawn at 1:100 (Fig. 3). This completes the documentation of
the 3.5 km wall circuit. The wall cleaning revealed several important inscriptions
and sculptures, both old and new (see below, sections 3 and 4). This work was
supervised by Peter de Staebler who is preparing a full publication of the walls.
Other architectural study and recording. New reconstruction drawings were
made of the Sebasteion (Harry Mark) and the Stadium (Andrew Leung). Four
typical tomb structures in the necropolises (N, NW, and SE) were cleaned and
drawn (Eric Ellinghausen), and street paving that emerged in a construction
trench to the east of the new museum building was documented and drawn
(Michael Borter).

2. Site conservation (Figs. 4-5)
In conjunction with its excavation and study, major conservation work
continued on the mosaic and opus sectile floors of the Atrium House (Fig. 4).
Other site conservation work included: the consolidation of the sunken court in
the North Agora (excavated in 2004), the repair of broken ancient street paving in
front of the Tetrapylon, and the consolidation and presentation of the excavated
remains of late Roman housing (excavated in 2006) that will remain visible for
the public under the new museum building (Fig. 5). This conservation work was
carried out under the direction of Kent Severson with Berna Çağlar and Anna
Serotta.
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3. Sculpture Documentation and Research (Figs. 6-00)
The aims of sculpture research at Aphrodisias remain: (1) to record the mass
of material found in the excavations of 1961-1990, (2) to recover the archaeological
find locations of that material from old records, and (3) to study and publish the
material in its ancient contexts and categories. This program of documentation
was pursued under the supervision of Julia Lenaghan, with a team of graduate
students: Heather Awan, Maryl Gensheimer, Christopher Knutson, Sarah
Madole, Esen Öğüş, Ava Vitali, and Leslie Wallick.
Sebasteion reliefs. In conjunction with the study and conservation of the
Sebasteion reliefs, a new database was made of more than 150 unattached
fragments from the excavation of the Sebasteion complex (1979-81) that have
never been properly recorded (Maryl Gensheimer, Leslie Wallick). This careful
documentation resulted in the following important new joins: (1) part of the
beard of the cyclops in the Polyphemos relief (79-94), (2) the right arm of the
Muse in the relief of Apollo with Bird (80-120), (3) the wrist of the marine figure
in the relief showing Claudius as ruler of land and sea (79-108), (4) the right
hand of Claudius striking down Britannia (80-137), (5) the right foot of Zeus (79125), and most significantly (6) the head of the dancing nymph in the Drunken
Dionysos panel (80-77) (Fig. 6). Where possible, these new pieces were attached
to the reliefs. The bases on which the Sebasteion reliefs sat in their architecture
were also catalogued and studied, in the process of which six major new missing
pieces were added to them (Ava Vitali). The dossier of drawings and photographs
of the Sebasteion reliefs and bases was revised and new pieces added (Nicholas
Quiring, Ian Cartwright).
Sarcophagus studies. Detailed work was pursued on the sarcophagi of the
Roman period, refining the sarcophagus database that now contains some 730
items. The study of sarcophagi in context discovered since 1990 was continued
by Heather Awan, and a new project to study the columnar sarcophagi from
the site was begun by Esen Öğüş. A group of three unusual sarcophagi, each
featuring a combination of gods and contemporary citizen couples, was cleaned,
conserved, and studied for publication by Sarah Madole.
New sarcophagi. Four new sarcophagi with lids (all of the third century A.D.)
and an extra lid were found in rescue excavations by the Aphrodisias Museum
in 2006 and 2007, in the area of the southeast necropolis. A further sarcophagus
was found in the area of the new museum building in an old Geyre village
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wall. The new recorded pieces are as follows: (1) garland sarcophagus with
two late Severan portrait busts belonging to one Apollonios Klaudianos, made
for himself, his wife, Ammia, and his daughter Glykonis (S-716); (2) another
garland sarcophagus with two late Severan busts, made by a man whose name
is not preserved, for himself and his wife, Meltine, as well as for another wife
Aurelia Auxesis and their son Philetos (S-715); (3) garland sarcophagus with
two male portrait busts, belonging to M.Aurelius Zenon, for use by himself
and his sons, later inscribed on the lid as belonging to one Elpidios (S-709); (4)
inscribed sarcophagus lid belonging to someone who is a son of one Apollonios,
son of Kasyeris(?), (S-729); (5) an unusual inscribed garland sarcophagus with
Dionysian masks that stands a little outside normal attested Aphrodisian
production, belonging to a woman called Aurelia Apphia, which she had made
for her use alone (S-730) (Fig. 7) – it was found further away, some kilometres
to the southeast of Aphrodisias, near Ataeymir, at the Ozanli cemetery; and (6)
a small unfinished uninscribed columnar sarcophagus (S-717), found in the NE
Sector of the site, during clearing of old village walls in connection with the new
museum construction.
Other new finds. Other finds of carved marble were recorded and studied.
Among the most important are: (1) a fragmentary relief from the east city wall
showing a complex series of arena scenes (07-31), and (2) a large satyr head
wearing a pine wreath found clearing the area immediately north of the new
museum building (07-30).
Other monuments. Publication projects were also pursued on the following:
the mythological reliefs from the Civil Basilica (Bahadır Yılıdırım), the statues
from the Bouleuterion (Christopher Hallett), and the statues from the Sebasteion
Propylon (Julia Lenaghan). A statue from the Propylon (80-151), formerly
hypothesised to belong on a base for Aemilia Lepida (82-210) from the same
context, was tested on the base and found to have clamp cuttings that align
perfectly between statue and base (Fig. 8). Further study drawings were made
of the Blue Horse for its eventual reconstruction in the new museum building
(Nicholas Quiring). A manuscript concerning the mythological relief panels from
the Agora Gate (by Pascale Linant de Bellefonds) was prepared for publication
and checked against the pieces (Christopher Knutson, Sarah Madole). Ten new
fragments were added to the catalogue and an important join was made of a
head of a Trojan hero (87-363: Paris, Anchises, Ganymede?) to a relief from the
series that features an enigmatic pastoral subject (77-75) (Fig. 9). A new volume
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in the Aphrodisias series appeared: L. Brody, Aphrodisias III: The cult statue of
Aphrodite of Aphrodisias (Mainz 2007).
Marble sampling. Samples were taken from eleven sculptures at the site,
made from typical Aphrodisian medium-coarse grained marble, from a much
finer-grained white marble, from coarse grey marble, and from the fine-grained
combined white and grey marble. The purpose is to test the provenance of the
very fine-grained white and grey marbles used for the very best Aphrodisian
sculptures at the site and to trace the possible use of the same marble source
for some important high-quality Aphrodisian-connected sculptures found in
Rome and central Italy. This work is being conducted in collaboration with Prof.
Donato Attanasio from Rome (CNR), who will make the chemical analyses.

4. Epigraphic Research (Figs. 10-11)
New inscriptions from the site and the territory were recorded by Angelos
Chaniotis and Andrej Petrovic. In addition to texts inscribed on sarcophagi
mentioned above (section 3), the most important new epigraphic finds included:
(1) a late Hellenistic funerary altar with an elevated grave epigram for a youth
called Epikrates, found in the east city wall (07-32 = I-07-22) (Fig. 10); (2) a
stele of the third century A.D., brought in by the Aphrodisias Museum from
Ataeymir, inscribed with a brief epigram for a skilled builder (oikodomos sophos),
one Hermolaos and his wife Meltine, recording his making of their tomb which
the stele marked (I-07-19). The cleaning of the east city wall revealed a significant
number of previously published inscriptions which were also recorded, as well
as some interesting new phallos grafitti inscribed on a block in the outer face of
the wall (Fig. 11).

5. Sculpture Conservation: Sebasteion Reliefs
In preparation for the installation of the Sebasteion reliefs in the new museum
building, which was under construction and due to be completed by the end of
2007, sculpture conservation was again focused primarily on the reliefs from
the Sebasteion. The work was carried out under the supervision of Nicholas
Barnfield, Kate Bertenshaw, Adrian Powell, and Trevor Proudfoot of Cliveden
Conservation, UK. A further series of c. 20 reliefs was conserved in 2007. The old
restorations were removed, the reliefs dismantled, and the pieces re-assembled
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with new stainless steel dowels and lime-mortar fills. Work on the conservation
of the reliefs continued in an extended season until the end of September.
6. Anastylosis: Sebasteion (Figs. 12-15)
The physical anastylosis of the east end of the three-storeyed South Building
of the Sebasteion, begun in 2005, was continued under the direction of Thomas
Kaefer and Gerhard Paul, assisted by Emre Işık, Samantha Norton, Onur Öztürk,
Özgür Öztürk.
Work focused on the following: (1) the fixing of the stylobate of the Ionic order
in Room 1; (2) installing specially treated wooden beams to carry the concrete
ceiling of Room 1; (3) completion of the static ring-construction that anchors the
back of the reconstructed marble facade to the building; (4) the building up of the
dividing wall between Rooms 1 and 2; (5) the casting in artifical stone of missing
blocks (Doric cornice, Ionic capitals and column bases); and (6) the casting in
artificial stone of five reliefs to be included in the anastylosis of the Ionic order
(the originals are in the new Sebasteion Hall of the Aphrodisias Museum). The
original reliefs and architecture were first mounted in the conservation workshop
as a trial (Fig. 12). Work continued to the end of September when the columns,
bases for the reliefs, and the new copes of the reliefs from the Ionic order of
Room 1 were mounted on the building (Figs. 13-15).
Staff
Archaeologists: Orhan Atvur, Heather Awan, Peter De Staebler, Maryl
Gensheimer, Christopher Hallett, Christopher Knutson, Julia Lenaghan, Esen
Öğüş, Ian Lockey, Sarah Madole, Ulrike Outschar, Maxine Smith, Roland
Smith, Ava Vitali, Leslie Wallick, Bahadır Yıldırım. Anastylosis architects:
Özgür Emre Işık, Gabriel Kaefer, Thomas Kaefer, Samantha Norton, Onur
Öztürk, Özgür Öztürk, Gerhard Paul, Rudolf Spiel. Architects: Michael Borter,
Eric Ellingsen, Heiki Kumpf, Megan Lawler, Andrew Leung, Harry Mark,
Nicholas Quiring. Conservators: Berna Çağlar, Anna Serotta, Kent Severson.
Marble conservators: Nicholas Barnfield, Emma Kate Bertenshaw, Adrian
Powell, Trevor Proudfoot. Epigraphists: Angelos Chaniotis, Andrej Petrovic.
Photographers: Ian Cartwright, Guido Petruccioli.
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Sponsors
The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and
the Institute of Fine Arts with invaluable support from private individuals and
the following groups of friends of the project: the Friends of Aphrodisias in New
York (President, Nina Köprülü), the Aphrodisias Sevenler Derneği in İzmir
(President, Lise Sur), the Friends of Aphrodisias Trust in London (President,
Lady Patrica Daunt), the Association des Amis d’ Aphrodisias in Paris (President,
Christian Le Roy; Vice-Presidents, Nathalie de Chaisemartin and Pascale Linant
de Bellefonds) and the Geyre Vakfı in İstanbul (President, Ömer Koç). We are
very grateful to all these loyal supporters for their outstanding generosity.
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Fig. 1: Aphrodisias. City centre, state plan
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Fig. 2: Aphrodisias. Atrium House, excavation in apsidal court, 2007

Fig. 3: Aphrodisias. East City Wall, after cleaning, 2007
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Fig. 4: Aphrodisias. Atrium House,
Room 12, conservation of opus
sectile floor, before covering,
2007

Fig. 5: Aphrodisias. Conservation
of late Roman habitation
under new Sebasteion hall of
Aphrodisias Museum, 2007

Fig. 6: Aphrodisias. Dionysos relief from Sebasteion, with
newly attached head of nymph, 2007
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Fig. 7: Aphrodisias. Garland sarcophagus of Aurelia Apphia (S-730), 2007

Fig. 9: Aphrodisias. Balustrade relief from Agora Gate,
with new joining head of Trojan, 2007

Fig. 8: Aphrodisias. Statue monument of Aemilia Lepida,
statue and inscribed base, 2007
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Fig. 10: Aphrodisias.
New
inscribed
Hellenistic grave altar for Epikrates,
from East City Wall, 2007

Fig. 11: Aphrodisias. Block with phallos
graffiti from East City Wall, 2007

338

Fig. 12: Aphrodisias. Sebasteion, trial mounting of reliefs and architecture of Ionic order of Room1
of South Building, 2007

Fig. 13: Aphrodisias. Sebasteion, anastylosis of east end of South Building,
2007
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Fig. 14: Aphrodisias. Sebasteion, anastylosis of east end of South Building, 2007

Fig. 15: Aphrodisias. Sebasteion, anastylosis of east end of South Building, 2007
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2007 YILI SİVAS/HALİMİNHANI - HAYRANLI KAZISI
Erksin GÜLEÇ*
Mehmet ALKAN
Cesur PEHLEVAN
Şakir Önder ÖZKURT
A. Cem ERKMAN
Ferhat KAYA
Adem BEDİR
Kutay Murat BOZCA
Özlem ÇERİ
Geç Miyosen Döneme tarihlendirilen Sivas Hayranlı-Haliminhanı omurgalı
fosil lokalitesinde 2002 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları 2007
yılında da sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları, 24 Ağustos – 2 Eylül 2007
tarihlerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izniyle, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdür
vekili Arkeolog Mehmet Alkan başkanlığı ve Ankara Üniversitesi D.T.C.F.
Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığında
* Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ, A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
gulec@humanity.ankara.edu.tr
Mehmet ALKAN, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü, Ordu Evi Karşısı, Sivas/
TÜRKİYE.
Yard. Doç. Cesur PEHLEVAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümü, Van/TÜRKİYE. cesur_pehlevan@yahoo.com
Yard. Doç. Dr. Şakir Önder ÖZKURT, A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye, AnkaraTÜRKİYE. sozkurt@gazi.edu.tr
Araş. Gör. A. Cem ERKMAN A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye, AnkaraTÜRKİYE. erkman@humanity.ankara.edu.tr
Araş.Gör. Ferhat KAYA, California State University of East Bay, Department of Anthropology,
Hayward CA/USA. fkaya@horizon.csueastbay.edu
Adem BEDİR, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü, Ordu Evi Karşısı, Sivas/
TÜRKİYE.
Yük.Lis.Öğ. Kutay Murat BOZCA, A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/
TÜRKİYE pkm_b@hotmail.com
Yük. Lis. Öğ. Özlem ÇERİ, A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
murid82@gmail.com
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gerçekleştirilmiştir. 2007 yılı Sivas Haliminhanı-Hayranlı kazı çalışmalarına,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Yard.Doç.Dr. Cesur
Pehlevan, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Antropoloji Bölümü’nden Araş.Gör.
A. Cem Erkman, ve Araş. Gör. Ferhat Kaya ve Ahi Evran Üniversitesi’nden
Yard.Doç.Dr. Şakir Özkurt, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdür
Vekili Arkeolog Mehmet Alkan ve Arkeolog Adem Bedir ile Ankara Üniversitesi
D.T.C.F. Antropoloji bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Kutay Murat Bozca,
Özlem Çeri ve Tarık Yeşildoğan katılmışlardır.
Çalışmalar sırsasında ekip verimliliği artırmak amacıyla 3 ayrı guruba
bölünmüştür. İlk grup kazı alanının yakın çevresinde yüzey araştırması
yaparken, diğer iki grup 4 farklı lokalitede kazı çalışmalarını sürdürmüştür. Bu
lokalitelerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 111 adet iyi korunmuş fosil
elde edilmiştir. Yüzey araştırması grubu daha önceki yıllarda eski model GPS ve
ekipmanlar ile kayıt edilen verileri günümüz navigasyon ve GIS teknolojisi ile
sınamaya ve yeniden değerlendirmeye başlamıştır.. Ayrıca daha önce keşfedilen
lokalitelerin dış etkenler altında kalarak geçirdiği erozyon ve aşınma dereceleri,
korunma durumları yeniden gözden geçirilmektedir. Bu çalışma sonucunda
18 farklı lokalitenin yeni verileri elde edilmiştir. Daha önceki yillara ait verilerin
tekrar kazandırılmasına ve düzeltilmesine yönelik yenileme çalışması gelecek
yıllarda da devam ettirilecektir.
2007 yılı kazı çalışmalarında Lokalite 19’da, 2x2 metre boyutlarındaki
7 açmada kazı çalışmaları devam etmiştir ve iyi korunmuş 23 adet fosil
bulunmuştur (Grafik: 1-2)(Resim: 6). Bu sezon 1993 yılında saptanan ve ilk kez
2004 yılında kazı çalışması başlatılan 58-HAY-5 lokalitesinde gerçekleştirilen
çalışmada korunma durumu iyi olan 9 (Grafik: 3-4) ve yine 1992 yılındaki
çalışmalarda saptanan 58-HAY-2 lokalitesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise
korunma durumu orta seviyede olan 56 adet fosil çıkarılmıştır (Grafik: 5-6). Dik
bir yamaçta bulunan 58-HAY-2 lokalitesinin topografik konumu dolayısıyla
grid oluşturulması mümkün olmamıştır (Resim: 5). Bunların yanı sıra 2007
yılı yüzey araştırması sırasında keşfedilen, Hayranlı yol ayrımının solundaki
ilk vadide yer alan Lokalite 91’ de de kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanda
yapılan çalışmalar sonucunda korunma durumu orta ve iyi seviyede olan 23
fosil bulunmuştur (Grafik: 7-8). Buluntular üzerindeki temizlik, onarım ve
tanımlama çalışmaları A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, Enver Y. Bostancı ve
Refakat Çiner Laboratuvarında sürdürülmektedir.
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2007 yılında kazı çalışması başlatılan 58-HAY-2 ve 58-HAY-91 lokaliteleri
bugüne kadar ağırlıklı olarak kazı çalışmaları yürütülen lokalite 19’dan daha
farklı bir faunaya sahiptirler. Bu lokaliteler birbirlerinden stratigrafik olarak
farklı konumlarda bulunmaktadırlar. Lokalite 19’dan daha çok grazer otçullar
bulunur iken (Resim: 1) HAY-2 ve HAY-91 lokalitelerinden çeşitli etcillere ve
browser otçullara ait fosiller elde edilmiştir (Resim: 2-3). Tüm bu buluntular
gelecek dönem çalışmları için Sivas havzasında daha zengin bir faunanın
varlığına işaret etmektedir.
Sivas Hayranlı-Haliminhanı fosil yatakları oldukça geniş bir alanı
kapsamaktadır. Sınırları, Ankara-Sivas karayolu hattında; Sıcak Çermik’ten
Köklüce’ye ve karayolunun güneyinden Sarıhasan Köyü’ne kadar uzanmaktadır
ve bu alanda 2002 yılından bu yana sürdürülen yüzey araştırmalarında sayıları
yaklaşık olarak 90’a ulaşan farklı zenginlikte fosil lokalitesi tespit edilmiştir. 2007
yılı yüzey araştırması sırasında yeniden keşfedilen bazı lokalitelerden küçük
memeli faunasının tespiti için toprak örnekleri alınmıştır. Çuvallarla taşınan
örnekler A.Ü. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü, Enver Y. Bostancı ve Refakat Çiner
Laboratuvarı’nda yıkanmış ve mikroskop aracılığı ile incelenmektedir.
Hayranlı-Haliminhanı kazı çalışmalarının yapıldığı istifler, Sivas-Ankara
karayolu üzerindeki Hayranlı yolunun doğusunda bulunan ve Geç Miyosen
yaşlı tepelerde yer almaktadır. Tersiyer Sivas havzası içerisinde yaklaşık olarak
Kayseri’nin 40 km. KD ile İmranlı’nın 60 km. GD’sine kadar uzanan bu fosil
yatakları çok geniş alanda mercekler hâlinde devamsız yüzlekler vermektedir.
Stratigrafik olarak Sivas ve Kızılırmak havzası içerisinde genç alüvyonlar
tarafından örtülürler. Eş yaşlı ve benzer birimler Kangal havzası içerisinde
hemen hemen tüm alanlarda da gözlemlenirler ve Hayranlı fosil yataklarını
içeren birimler Sivas-Ankara karayolunun etrafında belirgin mostralar verirler.
Bu alanda birimler yanal devamlılık ve aşağıdan yukarıya doğru hem tabaka
kalınlığında hem de tane boyunda incelme gösteren kırmızı çamurtaşı/marn
ve çakıltaşı/kumtaşı çökellerinden oluşmaktadır. Bu istiflerde kırmızı çamurtaşı
ve marn çökelleri en yaygın birimlerdir. Kum ve çakıltaşları ise yanal olarak
yüzlerce metre izlenebilen aşındırmalı tabanlı, geometrili birimler ya da kanal
dolguları olarak gelişmiştir. Alttan üste doğru tane ve tabaka kalınlığındaki
incelme, birimin önceleri alüvyon yelpazesi-menderesli akarsu sistemi ve geçici
göllerin bulunduğu bir ortama sahip olduğunun işaretidir. Alt kısımlarda çakıl
taşlarının, üst kısımlarda ise kireç taşlarının yoğun olması havzanın yavaş yavaş
akarsu ortamından göl koşullarının egemen olduğu bir havzaya dönüştüğünü
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göstermektedir. Bu tip bir değişim, havzanın zaman içerisinde faylara bağlı
olarak genişlediğine (ve/veya çöktüğüne) ya da kurak bir iklimden ılıman ve
yağışlı bir iklime geçtiğine işaret eder.
Artiodactyla

Rodentia

Bovidae

Muridae

Gazella cf. capricornis

Progonomys sp.

Tragoportax (sp.: cf. rugosifrons)

Parapodemus sp.

cf. Pachytragus

Apodemus sp

Prostrepsiceros houtumschindleri syridisi
Cricetidae

cf. Cervidae/Moschidae cf. Micromeryx

Byzantinia sp.

‘antilopine’ spp. indet

cf. Blancomys

Carnivora
Canidae

Sciuridae
Suidae

Pliopetaurista cf bresseana.

Microstonyx sp.

Tamias sp.
Spermophilinus sp.

Giraffidae
Paleotragus sp.

Gerbilinae
Pseudomeriones sp.

Perissodactyla
Equidae

Hystricidae

Hipparion sp.

Hystrix sp
Aves

Rhiocerotidae
Ceratotherium neumayri
Proboscidae
Gomphotheriidae
Choerolophodon pentelici
Tablo 1: Sivas Hayranlı - Haliminhanı Kazısı fauna listesi.
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indet.

Zengin karasal omurgalı fosilleri genel olarak kırmızı çamur taşı ve yeşil
kireç taşı çökelleri içerisinden elde edilmiştir. Depozitler içerisindeki fosillerin
korunma durumu ve pozisyonları bizlere taşınmanın fazla olmadığını ve
üzerlerine çok ince kum ve kil taneli gerecin çökelmesi sonucunda yerli yerinde
gömüldüklerini ortaya koymaktadır. Kazı alanından 327 adet fosil elde edilmekle
birlikte, yüzey araştırmalarından 446 iyi korunmuş fosil elde edilmiştir. Bu
fosiller üzerinde de yakın zamanda detaylı çalışmalar yapılmaya başlanarak
değerlendirme altına alınacaklardır.
TEŞEKKÜRLER
Kazı çalışmalarına maddî ve manevî destekler sağlayan Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı’na, A.Ü. D.T.C.F. Dekanlığı’na, US National Science
Foundation’a (RHOI Programı, Grant No: 0321893), Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif Şener’e, Arkeolog Mehmet Alkan ve Adem
Bedir’e, ayrıca öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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58-HAY-

Grafik 1: Lokalite 19’dan çıkan fosillerin takımlarına göre dağılımı

58-HAY-

Grafik 2: Lokalite 19’ dan çıkan fosillerin türlerine göre dağılımı

58-HAY-5

Grafik 3: 58-HAY-5 ‘ ten çıkan fosillerin takımlarına göre dağılımı
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58-HAY-5

Grafik 4: 58-HAY-5 ‘ ten çıkan fosillerin türlerine göre dağılımı

58-HAY-2

Grafik 5 : 58-HAY-2 ‘ den çıkan fosillerin takımlarına göre dağılımı

58-HAY-2

Grafik 6: 58-HAY-2’ den çıkan fosillerin türlerine göre dağılımı
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58-HAY-91

Grafik 7: 58-HAY-91’ den çıkan fosillerin takımlarına göre dağılımı

58-HAY-91

Grafik 8: 58-HAY-91‘ den çıkan fosillerin türlerine göre dağılım

Resim 1: Lokalite 19’dan çıkan bir ar humerusu
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Resim 2: Lokalite HAY-2 den çıkan bir domuz craniumu

Resim 3: Lokalite HAY-2’den çıkan bir etcil mandibulası
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Resim 4: Lokalite HAY-5’ten çıkan artiküle bir at
arka ekstremitesi

Resim 5: Lokalite HAY-2’ye ait bir
fotoğraf

Resim 6: Lokalite 19’a
fotoğraf
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2007 SEASON AT KİNET HÖYÜK
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)
Marie-Henriette GATES*
Bilkent University’s 16th campaign at Kinet Höyük, an ancient port on the
Bay of İskenderun, engaged a small team for eight energetic weeks (22 July - 9
August), six of them devoted to excavation1. The 2007 season resolved major
issues of this decade’s focus on Kinet’s Early and Late Bronze occupational
levels. It also undertook, for the first time, a deep sounding on the mound’s
south flank to test the sequence documented elsewhere at the site. These
achievements concluded large-scale fieldwork, and the project’s first phase:
collecting sufficient data to assess this northeast Mediterranean harbor’s long
cultural and economic history. Future seasons will work towards the timely
publication of all excavation results.

Goals and Results of the 2007 Excavations (Fig. 1)
Two long-standing questions in need of answers involved Bronze Age
constructions on the mound’s west slope. One was the date of massive
*

Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, İBEF (Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü). 06800 Bilkent. Ankara/TÜRKİYE.

1

The 2007 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified otherwise: M.H. Gates, director; Charles Gates: site supervisor, OP. E/H, with Filiz Tütüncü and Evren
Yüzügüzel; Christine Eslick (Sydney): site supervisor, OP. M, with Justine Ellis (New York);
Murat Akar (ODTÜ): site supervisor, OP. M3; Ben Claasz Coockson: site supervisor, OP. U,
with Özgecan Yarma (ODTÜ). Faunal analysis: Salima Ikram (American University, Cairo)
and Radovan Kabatiarova. Sherdyard and flotation supervisor: Roseann Schneider (Santa
Clara). Conservation: Franca Cole (Cambridge), with Justine Ellis; architectural planning
and illustration: Özgecan Yarma, Benni Claasz Coockson; photography: Tuğrul Çakar, M.-H.
Gates. Late Bronze ceramic analysis: Ann Gunter (Smithsonian). Site guard: Mustafa Kaya.
The following institutions, foundations and individuals provided gracious support: the
Turkish Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate of Cultural Heritage and
Museums, and its excellent representative M. Nalan Yastı (Adana Museum); and provincial
and local officials, including the Dörtyol and Yeşilköy municipalities. Dörtyol’s BP terminal,
Kinet’s immediate neighbor, again welcomed us warmly; special thanks are this year due
to terminal manager Murat Burgucu and Hüsametin Çetin, and BP-Türkiye general director
Hakan Türker. The season was generously funded by the Institute for Aegean Prehistory, the
Tarbell Family Foundation, BP-Türkiye, Bilkent University, and several private donors.
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walling from the deepest part of the west slope’s stratigraphic sounding
(1994 OP. C). At the time, it was proposed as a casemate fortification for an
Early Bronze Age settlement, but exposure and associated finds were limited.
The 2007 season completed a five-year goal to open ca. 100 m2 adjacent to it
(OP. M), and connect the walling to datable occupational levels. Its identity
is now confirmed as the western enclosure of an EB II residential district.
Higher up the west slope, a second persistent question concerned a large
building, constructed when Hittite material culture was introduced to Kinet
in Late Bronze I. The building’s broad foundations and layout recalled Hittite
architecture, but the segment recovered, in 1999 OP. J/L, was too small to
make claims regarding derivation and purpose. This season, the building’s
plan was doubled (OP. E/H), and its resemblance to an official structure
strengthened. Finally, this building and its Late Bronze successors seemed to
occupy higher ground on the mound’s west end, like a citadel above the rest
of the settlement. To determine whether this impression was valid, a trench
on Kinet’s southwest rim (OP. U) was taken down to reach Late Bronze levels.
Results were inconclusive, but produced a fresh look at the Iron Age sequence,
and showed that transformations at specific moments in the Late and Middle
Iron Ages affected the entire site.
The 2007 results are presented below in chronological order. Summaries
are adapted from end-of-season reports by the individual site supervisors,
whose contributions to fieldwork and analysis were invaluable.

Early Bronze Age/Kinet Phase VI, Lower West Slope2
Investigation of Kinet’s lower west slope was driven by the need to
explain the poorly-dated segments of massive walls that filled a small test
pit, 4.5 x 2.75 m. OP. C, opened in 1994 at the current base of mound. This
lowest step in the west slope’s long stratigraphic sounding corresponded to
Early Bronze elevations. But it was isolated from occupational deposits by
a modern intrusion: a municipal water pipe and its bedding trench, which
2

The Early Bronze excavations are coordinated by Kinet research associate C. Eslick, who
supervised OP. M with J. Ellis. Supervisor for OP. M3: M. Akar. Both Eslick and Akar oversaw
these trenches since the start of the EB W Slope project in 2003. They achieved remarkable
successes here, in the face of exceptionall difficult stratigraphic complexity. I am very grateful
for their skill and perseverance.
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severed OP. C’s walls from what would have run up to their eastern (interior)
faces. To sidestep the pipe and associate deposits with these walls, they had to
be approached over a larger area. This slow process started 5 m. up the slope.
A first effort was short-lived (1995 OP. M). It was reactivated in earnest and
on a suitable scale this decade, when OP. M reopened together with two new
trenches set to its north and south, for a total N-S length of 28 m (2003 OPs.
M, M2, M3). OPs. M and M3 continued for the next four seasons, producing
an illustrative sample, ca. 210 m2, of EB III and EB II Kinet. It evolved over
14 individual phases with multiple sub-phases in OP. M, and a shorter but
roughly integrated sequence of 11 phases in OP. M3. ‘94 OP. C’s superposed
sets of walls belong to OP. M’s phases 12, 13 and 14, dated to EB II. At least
as significant, however, is the information these operations have provided
for Kinet’s EB settlements, and the difference between its EB II and EB III
versions.
Excavated in OP. M (9 x 10.5 m.) this season were two separate levels of
housing that co-existed with the main upper phase of the fortification wall,
itself under multiple repairs and reinforcements during the lifespans of the
housing. In the earlier level, Phase 13, three small, one-room units were set
on either side of a courtyard (Figs. 2-3). Their very clean bricks were laid with
equally clean mortar, but without stone foundations, unlike EB III and later
masonry at Kinet. Walls were thick relative to room size, with an interior
buttress to lend support for the roof. Rooms were furnished with builtin benches and ledges, and beautifully plastered with repeated coatings of
lime. These domestic units had been emptied and abandoned while still in a
reasonable state of repair, then deliberately filled in. Walls thus stood up to
0.85 m. high.
Three sub-phases were articulated for M’s phase 13, but it was undergoing
continual modifications. The fortifications also saw irregular and periodic
reinforcements, planned without much care except to ensure solidity. Large
mudbrick slabs were strengthened here and there with stones, layers of woven
mats and loose reeds (preserved as phytoliths), the occasional stretch of stone
foundations, and crosswalls for casemates. Some crosswalls may be residual
domestic architecture, eventually merged into the fortifications. Deposits
were full of debris, as was the material from which the bricks were made;
this construction contrasted sharply with the tidiness of the housing district
it protected.

353

Because of severe erosion along their outer (western) side, the original
width of these Phase 13 fortifications could not be estimated. The betterpreserved defensive walls that preceded them in OP.M’s Phase 14 were more
than 3 m. wide, extending beyond the trench and current mound slope, and
stood nearly 2 m. high (Fig. 4). Shared constructional features show that both
versions belonged to an unchanged tradition in settlement defense. The Phase
14 walls suffered intense burning at some stage, and later reinforced by a
heavy packing of stones. The contemporary settlement remains unexcavated,
but it is again likely that its architecture and organization corresponded
closely with those of Phase 13, without cultural change.
On the other hand, a later stage of EB II settlement was associated with
the town defenses for OP. M’s Phase 12, when reinforcements were again
added to the fortified enclosure (Fig. 5). A pivot-stone and crosswall af
the north balk suggest a gate outside the excavation limits; to its south, an
interior room, square in plan with heavy stone foundations, could represent
part of a tower overseeing the gate3. Beyond it were three rooms/domestic
units, similar to the preceding Phase 13 in their clean brickwork, plastering,
interior benches and lack of stone foundations. Like their predecessors, walls
were oriented parallel to the fortified enclosure. Phase 12 room layouts were
different, however, and wall buttresses were replaced by plastered niches.
Transformations followed the same organic course as in Phase 13: three clear
sub-phases shaded by smaller changes of limited overall impact. Fill on a
room floor produced a bronze/copper alloy pin with a spiral-patterned head
(Fig. 6)4.
The two levels in OP. M3 (13 x 9 m.) sufficiently resembled Phases 13 and
12 in OP. M that they must bear some relationship. M3’s levels sit at a higher
elevation than M’s, but shared their overall ceramic repertoire, architectural
characteristics, and orientation, in contrast to later developments here.
Coordinating phases across the balk separating OP. M3 from OP. M has
challenged their five mutual seasons, since the two trenches produced little,
even nothing, in common. In 2007, they seem at last to have combined forces,
although the architectural phases were not precisely synchronous.
3

The “tower” provided the long-awaited stratigraphic connection between the fortification
walling and a datable occupational layer, since its foundations protruded from either side of
the unexcavated strip for the municipal water pipe (“pipe balk”).

4

KNH-1642 [‘07 M 281 l.496], l = 13.5 cm. Copper alloy; complete, but shaft separated into four
segments by corrosion.
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The earlier, M3 Phase 11, consisted of three small, independent, domestic
structures built against each other, their outer walls contiguous (Fig. 2). Walls
and some floors were thickly plastered, and, for the most part, without stone
foundations. Temporal relations between the structures were obscured not
only by the pipe balk, which could not be excavated, but by heavy stone
foundations (165) cut into the central house’s back wall at some point. The
stones may have reinforced the south building against the ground slope; if
so, the central building was by then no longer standing, since a plaster line
for the missing south wall of its court (163) was still visible. Throughout this
phase, traces of burning were observed on top of brickwork, and on bricks
accumulated in room corners (168, 169), but not inside the rooms or on their
wall faces. The entire area was thus subjected to a fire, but only after its
buildings had been abandoned, and reduced to wall stumps.
This level was followed by M3’s phase 10 (Fig. 5); its layout conformed
to underlying architecture without replicating it exactly. A hearth with a
cobbled skirt (156) occupied the corner of room 149, a choice of location for
fireplaces common also to M’s phase 12, although the two trenches were again
not synchronized5.
Room contexts in M and M3 were cleaned out before the buildings were
vacated, and rooms had few identifying features. A small ceramic repertoire,
from fills, nonetheless provided a consistent EB II (mid-third millennium
B.C.) attribution to the levels and the fortifications associated with them. Fine
cream-colored cups, chaff-tempered bowls with a glossy red slip, and red
gritty coarse wares were typical. The occasional Transcaucasian sherd attests
to outside contacts. Lithics were rare - as in all periods at Kinet - but did
include a Canaanite blade with remarkable sickle sheen. Another curiosity
was the impression of a disk-shaped item (diam = 12.5 cm.) on a burnt brick,
from the central court in OP. M’s phase 13.
OP. M’s upper level of housing (Phase 12) was eventually filled in and
sealed by a broad mudbrick platform or wall (Phase 11), running N-S east
of the “pipe balk.” This earliest of four superposed brick constructions dates
to the final stage of EB II (three later versions were excavated in 2006 and
2005)6. Width and alignment indicate they represent defense walls that shifted
eastward as the mound rose.
5

Brick sizes in the two trenches were also different, although brick sizes for the walls of these
various buildings were not standardized in any case. The exception is M’s phase 12 (57 x 37 x
10 cm. throughout).

6

Gates 2008: 282-285.
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Late Bronze Age/Kinet Phase IV:1, West Slope7
Kinet’s LB sequence is based on the west slope’s combined OP. J/L (ca. 100
m2)8. It was excavated by 1999 down to the site’s earliest LB level, Kinet Period
15 (LB I/16th c. B.C.), represented by impressive stone foundations belonging
to a single structure, and an intrusive material culture from central Anatolia.
Kinet retained this Hittite character during three further LB occupation levels,
Periods 14, 13.2 and 13.1 (all LB II)9. A broader expanse of these Late Bronze
levels could be anticipated in the adjacent trench OP. E/H, immediately to the
north and east, which at the time was in Kinet’s Late Iron Age Period 710. The
considerable project of taking E/H down to LB levels began in 2001, and was
most instructive: in 2005, revealing a final LB II phase marked by the decline
of Hittite influence (Period 13.2, not attested in J/L); and, in 2006, adding 170
m2 to the layout of its thoroughly Hittite predecessor, Period 13.1. This season,
efforts in OP. E/H, now 190 m2, concentrated on Period 14, Kinet’s earliest LB
II architectural phase (14th c. B.C.), known in ‘94/’98 J/L to have burnt with
furnishings in situ. The 2007 season also succeeded in recovering an outline of
the underlying building from Period 15.
PERIOD 14: OP. E/H this year nearly tripled Period 14’s exposure. Its north
area was occupied by a large building (Figs. 7-8), whose outer foundations
(wall 572) were followed for a length of 17.5 m. It served as a back wall for
three rooms (637, 638, 640), all extending into E/H’s north balk: the service
wing of a multiroom complex. The rooms’ two separate floors, the later one
with smashed pottery, matched J/L’s phasing and circumstances precisely.
Differences in masonry showed that the rooms were not all constructed at
the same time, again like the house in J/L. Near the close of Period 14, but
apparently prior to its destruction, a third building (walls 573/571, 532) was
founded in the southeast quadrant of E/H. It survived, with multiple repairs,
throughout the following Period 13.1, and is associated more appropriately
with that later level11.
7

Supervisor for OP. E/H: C. Gates, with F. Tütüncü and E. Yüzügüzel.

8

Because the west slope trenches expanded west as they became deeper: OP. J/L became ca. 9.5
x 9.5 m. for Period 14, and ca. 9.5 x 13.5 m. for Period 15.

9

Gates 2006.

10 By 2004, OP. E/H combined five adjacent trenches of varying sizes that began on the west
slope as independent operations: the stratigraphic sounding ‘92/’93 OP. C, ‘94 C II, ‘93/’98 F,
and the original OPs. E (‘93-’95) and H (‘94-’95). OPs. E and H started at the top edge of the
mound, and gradually absorbed the other trenches further down the slope.
11 Gates 2008: 287-288.
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The area between this complex and the J/L house was occupied by a
gravelled space sloping at a visible gradient west and south. Lines of stones
had been placed transversely to the slope to counter erosion, induced not
only by topography but by this region’s rainy climate12. To the same purpose,
drainage channels lined the exterior walls of room 637, and a terracotta
drainpipe was set into the gravel at the northeastern limit of the building13.
This sector resembles a street, in use for a long time. Canaanite jars and cooking
pots littering its top surface, and postholes for its earlier phase, suggest it
doubled as a courtyard or plaza, with wood fixtures (sheds, shelving) shared
by the two buildings. The gravel itself produced huge amounts of household
trash, in part contemporary with the life of the buildings14. Much discarded
pottery belonged to this level’s repertoire, as known from J/L. But other types
were better suited to LB I, and were refuse from the underlying level: a threehandled cooking pot and platters with a broad red-burnished band at the
rim; the earlier Cypriot imports (B-R I, WS I); and a black-impressed juglet of
Alalakh V and Tarsus type, characteristic of LB I in this region15. Exceptional
finds were a fragmentary, red-burnished Hittite zoomorphic vessel shaped as
the head of a bird of prey; a flint nodule carved, in cameo technique, into a
raptor’s head; and a battered, but recognizably Mycenaean, female terracotta
figurine (Fig. 9)16. A red-slipped rim sherd painted with zigzags and dots,
and the same vessel’s handle, may be a Late Minoan IB conical rhyton (Fig.
10)17. The street’s destruction debris also produced bronze/copper alloy
12 Visible proof of erosion rates along this street were a heavy basalt tripod’s two joining
fragments, found 8 m apart.
13 The rock-lined tunnel (feature 534) discovered at E/H’s east balk line in 2006 might be linked
to this drainage system. Its ambitious scale would associate it best with the architectural
enterprise of Periods 14 or 15, but soundings in 2006 and again this year were inconclusive.
Period 14 is likely.
14 Disproportionate numbers of ovid, caprid and bovid mandibles, parts of hyenas and a bear,
and a human infant conform to debris from an extramural midden, as source for the street’s
gravel: S. Ikram and R. Kabatiarova, 2007 archaeozoological report.
15 Cf. Goldman 1956: 185-186 and fig. 314: 1088.
16 Red-burnished rhyton fragment KNH-1635 [‘07 E/H 623 L. 1585], pres. l = 7.2 cm.; stone
raptor head KNH-1634 [‘07 E/H 641 L. 1584], l = 8.4 cm.; Mycenaean figurine KNH-1619 [‘07
E/H 641 L. 1584], pres. h = 4.6 cm: fine yellow slip with red-brown stripes.
17 KT 24817 [‘07 E/H 640 L. 1580]. Cf. Betancourt 1985: 165 (shape), pl. 22, D (decoration); for an
identical example from Alalakh V: Woolley 1955: 318, pl. 96a.
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weapons: a chisel, a knife blade, an arrowhead, a spearpoint, and a dagger
(Fig. 11), pointing, like the selection from J/L, to hostilities behind this phase’s
conflagration and abandonment18.
PERIOD 15: Period 15 brickwork preserved its highest elevation under
Period 14’s gravelled street, in the southern half of E/H. Wall lines were
exposed there in the 2007 campaign’s last week. They corresponded, in every
respect, to those excavated nine years ago in J/L. The Period 15 building plan
and its monumental character were thus increased by ca. 100 m2, still as a
single structure (Fig. 12).
This year’s new section of the Period 15 building, from its third and
final stage, extended J/L’s western wall 147 to a total length of 21 m. It was
interrupted by a 3-m wide stretch (668) paved with river stones to create three
shallow steps, and flanked on either side by a large, stone-lined posthole (diam
= 0.40-0.50 m., depth = 0.65 m.) (Fig. 13). This stepped threshold, framed by
two posts, follows the design for formal entrances that was typical of western
Syrian architecture, beginning in LB I19. The building’s north façade must thus
be located here. Behind it, a square room or porch 670 (3.4 x 4.8 m.), once led
into rooms to the south. It was only excavated to a shallow depth, through
unburnt occupational fill, without reaching a floor or surface. However, finds
from sealed fills in J/L already dated the building to the early centuries of the
Late Bronze Age, at the time of the Hittite Old Kingdom20. The introduction
of Hittite cultural material at Kinet can be associated with Hittite interests in
Cilicia and western Syria under the early Hittite kings.

18 E.g. copper alloy dagger KNH-1639 [‘07 E/H 618 L. 1549], l = 29.8 cm. Traces of wood inlays
and adhesive are preserved in the recesses of the handle.
19 The “bit hilani”: e.g., Alalakh IV’s “Niqme-pa Palace,” the citadel palace at Emar, and
public buildings at Ugarit. The western posthole was sealed by four courses of mudbricks,
forming the corner of wall 633 with wall 682 + J/L 147. The elimination of this post, and
the misalignment between gateway and porch, would represent modifications, in this third
building phase, to the façade’s original design. Similar changes were also evident in J/L’s
sector, where removing the mudbrick superstructure showed the building’s original plan and
how this was modified.
20 Gates 2006.
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Iron Age/Kinet Phase III, Southwest Slope21
OP. U was opened in 2001, on the mound’s south rim, for its medieval
phase; and again in 2005, when Hellenistic and late Achaemenid Persian
levels (Kinet Periods 2, 3A and 3B), were exposed. One feature of this
trench was a thick gravel packing visible at its southern end, at the mound
slope. It was attributed in 2001 to the Iron Age, without firm evidence for
date and purpose22. The 2007 season investigated it thoroughly, and made a
stratigraphic probe into earlier levels of this otherwise untested, south side of
the mound.
OP. U doubled in size this year to a total N-S length of 18 m. It included a
narrow sounding at the slope edge (1.5 m.-wide ST, 176); and a smaller one in
its northeast corner, which was taken down 6.5 m. to OP. U’s deepest point,
at 16.45 masl (2 x 3.5 m. DS, 177/180). Two Late Iron architectural levels were
exposed throughout the trench. Cut into them were four large pits filled with
partial to nearly complete amphoras, spanning the fourth to second centuries
B.C. Earlier phases were sampled in the two soundings, and interpreted
according to contemporary levels in larger exposures on the mound’s west
(OPs. E/H, CII, F, L) and east sides (OPs. A-AII, D).
The two Late Iron architectural levels were of considerable interest, since
their periods were poorly attested at Kinet. OP. U’s Period 4 (late fifth c. B.C.)
domestic architecture, and cultural assemblage compared closely with this
phase in E/H, including the small but consistent percentage of black-glazed
Greek imports (skyphoi and kotyle). The new evidence from OP. U has expanded
Kinet’s fifth-century occupation across the western third of the mound; other
trenches show that it did not extend further east.
Immediately below this shallow phase was discovered the source for the
south slope’s gravel. It was contained in a neat grid of connecting trenches,
laid out parallel and at right angles to each other on a N-S axis. These served
as sunken architectural foundations, over 2 m. deep and 1.10 - 1.40 m. wide,
packed with cut “blocks” of gravel in lieu of stones (Fig. 14). In U, they
delineated two rooms, whose scale was disproportionate to the sturdiness
of the foundations (129, 3.3 x 3 m.; and 159, 3.3 x > 4.3 m.), and an empty
zone to their west. The walls preserved no trace of superstructure except,
perhaps, for a cluster of burnt square bricks to the north; floors were also
missing, since the foundations were lying below floor levels. In the absence

21 Supervisor: B. Claasz Coockson, with Ö. Yarma.
22 Gates 2003: 286-287.
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of any associable cultural finds, dating this building is based on indirect
evidence: the small collection of pottery mixed in with the foundation gravel,
and its stratigraphic context within the OP. U sequence. They would assign
this massive construction to Period 5 (late sixth - early fifth century B.C.), yet
another phase previously attested only in OP. E/H23.
The imposing proportions of this Period 5 building argue for a public
and/or military function. The mound’s current south slope corresponds to
its location and steepness in antiquity, according to a series of Middle Iron
Age retaining walls built against it (sounding ST); and the building’s southern
foundations 124, because wider (w = 1.40 m.) than the others, would suit as
exterior wall for a fortress or fortified enclosure. Kinet’s Period 5 coincided
with the onset of Achaemenid Persian interests in Cilicia, a region weakened
by Neo-Babylonian deportations earlier in the sixth century, and open to the
founding of Persian military outposts24. OP. U’s Period 5 building would
reflect this policy in architectural terms.
Below this building and its intrusive construction techniques, earlier Late
Iron (Periods 6-7) and Middle Iron (Periods 8-9) deposits were recovered only
from the soundings ST and DS. They included thick levelling fills known from
other trenches at the start of Periods 7 (seventh c. B.C.) and 8 (later eighth
century B.C.), when site-wide renewal projects were undertaken. Period 8’s
fill, associated with a Neo-Assyrian installation at Kinet, was richly packed
with sherds of late Middle Iron Age type from Period 9 destruction debris:
painted Cypro-Cilician wares, Black-on-Red, and Late Geometric Greek
imports (Pendant Semi-Circle skyphoi) (Fig. 15). Earlier Middle Iron types
(Periods 11 and 10) preceded them down another 1.5 m.
The earliest cultural deposits were poorly characterized, since sounding
DS 177/180 was at this depth reduced to 3 m2, half of its initial size. Its limited
sherd sample may date to Kinet’s Early Iron Period 12; and an underlying
wall, at the base of the sounding, to Kinet’s final Late Bronze Period 13.2
(below a non-architectural sequence of ca. 2.5 m.). These attributions are
highly tentative. If correct, corresponding levels on the west slope were indeed
slightly elevated (by ca. 1.2 m.) above the rest of the mound. This topographic
aspect of the Late Bronze mound was already suggested by a sharp incline in
the eastern part of OP. E/H. It received some support from OP. U’s lowest
levels this season.
23 Gates 1999: 323-325.
24 Gates 1999; Casabonne 2004.
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Finds’ Analysis and Conservation
Ceramic and archaeozoological analyses were continued by long-term
Kinet researchers A. Gunter (Late Bronze pottery), S. Ikram and R. Kabatiarova
(fauna). Thirty-one objects were inventoried for the Hatay Museum, Antakya,
after conservation carried out by F. Cole, with the assistance of intern J. Ellis.
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Fig. 1: Topographic plan of Kinet Höyük, with 2007 operations shaded

Fig. 2: Plan of OP. M phase 13, OP. M3
phase 11 (EB II)
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Fig. 3: OP. M phase 13, from north (EB II)

Fig. 4: OP. M phase 14, plan of fortifications (EB II)
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Fig. 5: Plan of OP. M phase 12, OP. M3 phase
10 (EB II)

Fig. 6: EB II pin KNH-1642, OP. M.
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Fig. 7: Plan of West Slope, Period 14 (LB II)

Fig. 8: OP. E/H Period 14, from east
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Fig. 9: Eagle-head protome KNH-1635 (a); vulture head KNH-1634 (b); Mycenaean figurine
KNH-1619 (c),from E/H Period 14 street [Photos: T. Çakar]

Fig. 10: Late Minoan IB conical rhyton (?), from E/H Period 14 room 640

Fig. 11: Copper alloy dagger KNH-1639, from E/H Period 14 street
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Fig. 12: Plan of West Slope, Period 15 (LB I)

Fig. 13: Entrance stairway 668 framed by two postholes; E/H Period
15 (LB I), restored view from northwest
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Fig. 14: OP. U, plan of Period 5 (late 6th-early
5th century BC) [B. Claasz Coockson]

Fig. 15: OP. U, Middle Iron Age painted wares (left), PSC skyphoi (right), from ST and DS
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BOZKURT KURGAN MEZARLIĞI
2007 YILI KAZISI
Aynur ÖZFIRAT*
Bozkurt Kurgan Mezarlığı Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi’nin 16 km. kuzeyinde
ve Ağrı Dağı’nın batı eteğinde yer alır. Mezarlıkta 2007 yılında ilk kazılara
başlanmıştır1.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin özellikle kuzeydoğu kesiminde kurgan türü
yığma taş tepeli mezar anıtlarının varlığı uzun yıllardan beri bilinir. Ancak Rus
bilim adamları E. Ressler’in Kars yakınlarındaki küçük çatma kurganlarında
1900 yılında2, P. K. Kuchin’in ise 1916’da Erzurum yakınındaki Köprüköy’de3
yaptığı kazılardan günümüze kadar geçen 100 yılda Türkiye’de başka
hiçbir kurgan kazılıp arkeolojik olarak incelenebilmiş değildir. Oysa sınır
komşularımız Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran Azerbaycanı’nda pek
çok kurgan mezar uzun yıllardan beri kazılarak incelenmiş ve sonuçlar tüm
bilim dünyasına çeşitli yayınlarla duyurulmuştur.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Iğdır illerinde
1995’ten beri sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarında irili ufaklı çok sayıda
kurganın varlığı ortaya konmuştur4. Böylece bu kültürün batı yayılımı açıklık
kazanmıştır. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre kurgan türü
mezarlar batıda Muş-Erzurum arasına çekilebilecek bir hatla, güneyde ise
Tendürek ve Aladağlar’la sınırlanır. Tendürek ve Aladağ’ın güneyinde ve aynı
zamanda Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde yer alan Çaldıran-Erciş-Patnos
* Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Kampus 65080-Van-TÜRKİYE. aynurozfirat@yahoo.com
1 Başkanlığını yürüttüğümüz kazıya Prof Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Necla Arslan Sevin ile
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Araş. Gör. Davut Yiğitpaşa, Araş. Gör.
Gulan Ayaz, Arş. Gör. Sabahattin Erdoğan, Araş. Gör. Nilgün Coşkun Köse katılmıştır.
Bakanlık temsilciği görevi Arkeolog Sema Dayan tarafından yapılmıştır. Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve destekleriyle yapılan kazı aynı zamanda Türk
Tarih Kurumu ve TÜBİTAK (Proje No: SBB-105K063) proje destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu kurumlara, Bakanlık temsilcisi olarak görev yapan Arkeolog Sema Dayan’a ve ekip
üyelerine teşekkür ederim.
2 Martirosyan 1964:58, 61; Özfırat 2001b: 67-68.
3 Martirosyan 1964: 75-77.
4 Özfırat 2001b: 71–75; Özfırat 2006; Özfırat Baskıda a; Özfırat Baskıda b.
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yöresinde az sayıda görünür. Van Gölü Havzası bu birkaç örnek dışında
kurgan kültürünün dışındadır. Belirlemiş olduğumuz kurgan türü mezarlar,
Güney Kafkasya ve İran Azerbaycanı’nda olduğu gibi Erken Transkafkasya
Döneminin sonundan Orta Demir Çağına değin uzanan bir süreç içinde yer
alırlar.
Bozkurt kurgan mezarlığı yüzey araştırmalarımızda belirlenmiş olan
mezarlıklarından biridir, yakınında yerleşime ait izlere rastlanmamıştır.
Doğubayazıt Ovası’nın kuzeydoğu ucunda ve Ağrı Dağı’nın batı eteğindeki
alçak ve geniş bir yamaçta yer alır (Çizim: 1; Resim: 1). Bozkurt Köyü’nden
başlayarak kuzeye doğru yaklaşık 12 km² lik geniş bir alana yayılmıştır. İlk
kazı çalışmalarının sonuçlarına göre mezarlar çoğunlukla kurgan türündedir.
Mezarlıkta yüzeyden elde edilen çanak çömlekler büyük oranda Orta Tunç
ve Son Tunç/Erken Demir Çağına aittir. Güneybatısında ve köyün kuzeyinde
yer alan Melecami kayalığında ayrıca Geç Kalkolitik Dönem, İlk Tunç Çağ
ve Ortaçağa ait çanak çömlek parçaları görülmektedir. Olasılıkla Melecami
kayalığının üstünde ve eteklerinde bir Geç Kalkolitik Dönem yerleşimi yer
almaktaydı. Bu alanda topladığımız birkaç parçanın yanı sıra güneyindeki
düzlükte yer alan açmada ise İlk Tunç Çağına ait çanak çömlekler
bulunmuştur.

Kazı Çalışmaları
2007 yılında mezarlığın kuzeybatısında 7 adet kurgan incelenmiş,
güneydeki Melecami kayalığının güney eteklerinde, olasılıkla alçak kurgan
türünde iki mezar temizlenmiştir (Çizim: 1). İncelenen kurganların, biri
dışında, tümü kaçak kazı ile soyulmuştur. Yalnızca 7 No.lu kurganda in
situ bulgulara erişilebilmiştir. Kurgan türü mezarların özelliklerini çok iyi
tanımadığımız için bu yıl özellikle tahrib edilmiş mezarlarda çalışılmıştır.
Daha geniş çaplı kazılara başlamadan önce bu mezarlar hakkında bilgi sahibi
olmak istedik. Kurganların ortak özellikleri şöyledir: İşlenmemiş küçük
taşlarla yapılmış yığma tepeler 0.60 ile 1.50 m. arasında değişen yükseklikte
ve 8 ile 12 m. kadar çapındadır. Yığma tepenin altındaki mezarlar taş örgü
veya taş sandıktır. 7 No.lu kurganda yığma taş tepenin altında ve 1.00 m.
derinlikteki taş örgü mezar dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultuludur. 1.20
x 0.60 m. boyutlarındadır. Mezarda hayvan iskeletleri ait dağınık durumda
kemik kalıntılarıyla bir çanak ve bir çömlek ele geçirilmiştir5. Kaçak kazı ile
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tahrip edilmiş olmalarına rağmen, çalışma yaptığımız diğer kurganlardaki
mezarların aynı türde olduğu belirgindir. Bu kurganlardan elde ettiğimiz
çanak çömlek Orta Tunç Çağına aittir.
Mezarlığın güneybatısında Melecami kayalığının güney yamacında
incelediğimiz 2 mezar taş örgüdür. Bunlar dikdörtgen planlı ve yarı işlenmiş
orta boy taşlarla yapılmıştır. Üzerleri iri kapak taşlarıyla örtülü olmalıydı,
yalnızca 1 No.lu mezarda bir adet kapak taşına rastladık. Bu mezarlar alçak
kurganlar şeklinde olabilir. Mezarlığın bu alanında kaçak kazının çok yoğun
olması nedenle üst örtüyü tam olarak belirlemek mümkün olmamıştır. Her
ikisi de kaçak kazıyla tahrib edildiği için mezarların içindeki iskeletlerin
gömü şekilleri anlaşılamamıştır.
Kurgan 1
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 12 m. taban, 4 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği 0.60
m. dir. Orijinal yüksekliği yüksekliği 1.00 m. olmalıdır. Yığma tepe işlenmemiş
orta boy taşlarla çevrilerek sınırlanmıştır. Kurganın yığma tepesinin altında
1.20 m. derinlikte taş sandık mezar yer alır. Mezar dikdörtgen planlı ve doğubatı doğrultuludur. 1.80 x 1.20 m. boyutlarındadır. 0.80 x 0.40 m. boyutlarında
yarı işlenmiş taşlarla yapılmıştır. Üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.
Az sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bunlar mezar odasının batısında yer alan
bazı hayvan kemikleri ile az sayıda çanak çömlek parçasıdır.
Kurgan 2
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 8 m. taban, 2.50 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği
0.90 m. dir. Orijinal yüksekliği yüksekliği 1.00 m. olmalıdır. Kurganın yığma
tepesinin altında 1.30 m. derinlikte taş sandık mezar yer alır. Tahribat
nedeniyle mimarîsi belirgin değildir. Ancak mezarın tabanına ait taşlara göre
dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultulu olduğu anlaşılmaktadır. Taban
taşlarının ölçüsü 1.05 x 0.50 m. boyutlarındadır. Orta boy yarı işlenmiş taşlarla
yapılmıştır. Üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.
5 Bozkurt kazısı iskeletleri üzerinde Prof. Dr. Ayla Sevim çalışmaktadır. Detaylı raporlar kendisi
tarafından yayınlanacaktır.
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Kurgan 3
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 10.00 m. taban, 4.00 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği
1.00 m. dir. Orijinal yüksekliği yaklaşık 1.50 m. olmalıdır. Kurganın yığma
tepesinin altında 1.20 m. derinlikte taş örgü mezar yer alır. Mezar dikdörtgen
planlı ve doğu-batı doğrultuludur. 1.20 x 0.60 m. boyutlarındadır, orta boy yarı
işlenmiş taşlarla yapılmıştır. Üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.

Kurgan 4
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 10 m. taban, 4 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği
1.25 m. dir. Orijinal yüksekliği yüksekliği 1.00 m. olmalıdır. Kurganın yığma
tepesinin altındaki mezar tahrip edildiği için mimarî belirlenememiştir. Az
sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bunlar Orta Tunç Çağ ve Ortaçağa ait çanak
çömlek parçalarıdır.

Kurgan 5
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 13 m. taban, 5 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği
0.80 m. dir (Çizim: 1-2; Resim: 2-3). Orijinal yüksekliği yüksekliği 1.50 m.
olmalıdır. Yığma tepenin altında 2 m. derinlikte taş sandık mezar yer alır.
Mezar dikdörtgen planlı ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultuludur. 1.20 x
0.75 m. boyutlarındadır, 0.50 x 0.30 m. boyutlarında yarı işlenmiş taşlarla
yapılmıştır. Üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır. Az sayıda buluntu
ele geçirilmiştir. Bunlar Orta Tunç Çağı, Son Tunç/Erken Demir Çağı ve
Ortaçağa ait çanak çömlek parçalarıdır.

Kurgan 6
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 7 m. taban, 3.50 m. zirve çapında ve mevcut yüksekliği
0.70 m. dir. Orijinal yüksekliği yaklaşık 1.00 m. olmalıdır. Kurganın yığma
tepesinin altındaki mezar tahrip edildiği için mimarî belirlenememiştir.
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Kurgan 7
Kuzeybatı alanında yer alır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş
taşlarla yapılmıştır, 9.50 m. taban, 3.50 m. zirve çapında ve yüksekliği 0.70 m.
dir. Yığma tepenin altında 1.00 m. derinlikte taş örgü mezar yer alır. Mezar
dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultuludur. 1.20 x 0.60 m. boyutlarındadır,
küçük boy yarı işlenmiş taşlarla yapılmıştır. Üst örtü yığma taşlarla yapılmıştır,
orta boy işlenmemiş taşlar kullanılmıştır. Mezarda bir insan iskeleti, bir
çanak ve bir çömlek bulunmuştur. Üzerindeki yığma taşlar iskeletin tahribat
görmesine neden olmuştur. Bu sebeple iskeletin in situ durumuna rağmen
gömü şekli belirlenememiştir. Çanak çömlekler Orta Tunç Çağına aittir.

Mezar 1
Melecami kayalığının güney yamacında yer alır (Çizim: 1-3; Resim: 4-5).
Bu alanda mezarların çok sık olması ve yoğun tahribat nedeniyle mezarın
türü kesin olarak anlaşılamamıştır, olasılıkla alçak kurgandı. Mezar taş örgü
türündedir. Dikdörtgen planlı, 1.80 x 1.20 m. boyutlarında ve kuzeydoğugüneybatı doğrultuludur. Mezar yarı işlenmiş 2 sıra orta boy taşlarla
yapılmıştır. Üzeri iri ve yassı taşlarla örtülüdür, yalnızca bir adet 1.40 x 1.20 m.
boyutlarında kapak taşı mevcuttur. Mezarda birden fazla gömü yapılmıştır.
Üç adet insan iskeletine ait kafatası bulunmuştur. Kemikler mezarın farklı
yönlerinde dağınık şekilde ele geçirilmiştir. İlk incelemelere göre bu iskelet
bir kadına aittir.

Mezar 2
Melecami kayalığının güney yamacında yer alır. Bu alanda mezarların
çok sık olması ve yoğun tahribat nedeniyle mezarın türü kesin olarak
anlaşılamamıştır, olasılıkla alçak kurgandı. Mezar taş örgü türündedir.
Dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultuludur. 1.50 x 1.00 m. boyutlarındadır,
yarı işlenmiş orta boy taşlarla yapılmıştır. Üst örtüye ait kapak taşına
rastlanmamıştır. Mezarda bir adet kafatasına rastlanmıştır. Kemikler mezarın
farklı yönlerinde dağınık şekilde ele geçirilmiştir. Az sayıda buluntu ele
geçirilmiştir. Bunlar bir adet Orta Tunç Çağına ait çömlek parçası ve bir adet
obsidyen âlet parçasıdır.
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Buluntular
Çanak çömlekler Kurgan 7’de bulduklarımız dışında yüzey malzemesidir.
Geç Kalkolitik Dönemden Orta Demir Çağı/Urartu Dönemine değin kesintisiz
bir süreci kapsarlar.
Geç Kalkolitik Dönem çanak çömleği Melecami kayalığının güneyinde
yoğunlukla bulunmuştur. Kahve-kiremit bitki katkılı ya da krem astarlı bitki
katkılı olmak üzere iki mal grubu görülür. Bu büyük grubun dışında bir adet
‘Sioni Ware’ çömlek parçası vardır. Bu parça basit ağız kenarlı, dik boyunlu
ve yuvarlak gövdelidir. Koyu gri renkte hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, orta kum katkılı ve el yapımıdır. Ağız kenarında bu mal grubunun
özelliği olan çentik dizisi vardır. Kahve-kiremit ve krem astarlı bitki katkılı
mal gruplarına ait parçalar genellikle devetüyü, kahve ve kiremit renklerde
hamurlu, hamurunun renginde ya da krem renkte astarlı, orta-kaba kum ve
bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkısız ve el yapımıdır (Resim: 6). Biçim olarak
çömleklerden oluşur, basit ve kapalı ağızlı, yuvarlak gövdeli biri dışında,
basit ağız kenarlı, boyunlu ve yuvarlak gövdelidirler. Boyunlar dik ya da dışa
çekiktir. Bu parçaların yüzeyinde bitki katkı izleri belirgindir.
İlk Tunç Çağı parçaları sayıca azdır. Melecami kayalığının güneyinde ve
devamında köyün sınırındaki kumluk alanda bulunmuşlardır, bu alanda
taban suyunun çok fazla olması nedeniyle buluntu durumları açık değildir.
Bu parçalar Kura-Aras kültürüne aittir, krem astarlı açkılı ve çift renkli açkılı
olmak üzere iki mal grubuna ayrılırlar. Çift renkli mala ait parçalar kahve
ve kiremit renklerde hamurludurlar, yüzey ve kesitlerin siyah görünümü
fırınlama nedeniyledir, hamurunun renginde astarlı, kaba ya da orta kum
katkılı, büyük oranda kötü pişirilmiş, açkılı ve el yapımıdırlar (Resim: 7).
Siyah görünümlü olan kapların boyun ve ağız kısımları kiremit ya da krem
olmak üzere fırınlama nedeniyle farklı renktedir. Krem astarlı parçalar aynı
özelliklere sahiptir yalnızca dış yüzleri krem renkte astarlı oluşuyla ayrılır. Her
iki grup form olarak farklı değildir, çömlekler dik ağızlı, uzun boyunlu ve oval
gövdeli, çanaklar ise basit veya dışa çekik açık ağızlı ve yuvarlak gövdelidir.
Kura-Aras çanak çömleği için çok tanıdık olan formlar ve Nahçıvan kulpları
görülür.
Orta Tunç Çağı çanak çömleği kahve-kiremit açkılı ve siyah açkılı maldan
oluşur. Kahve-kiremit açkılı mala ait parçalar Melecami kayalığının güneyinden
ve Kurgan 7’de ele geçirilmiştir. Siyah açkılı mal ise çoğunlukla Kurgan 5 ve
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Melecami kayalığının doğusundaki bir kurgandan toplanmıştır. Hepsi çarkta
yapılmış bu parçalar, genellikle orta kum katkılı, orta veya kötü pişirilmiş
ve açkılıdır. Bu dönem çanak çömleğinde açkı parlak değildir. Kahve-kiremit
açkılı malda parçalar kahve ve kiremit renklerde hamurlu ve hamurlarının
renginde astarlıdır, siyah açkılı malda kesitler ve yüzey siyah renklerdedir,
bu parçaların içi yüzeylerinde genellikle hamurlarının rengi olan kahve renk
görülür (Resim: 8-9). Form olarak çanaklar basit ve yivli ağız kenarlı, kapalı
ağızlı ve yuvarlak gövdeli, çömlekler ise basit ağız kenarlı, alçak boyunlu ve
oval gövdelidir. Çömleklere ait olan bezemeli gövdeli parçalar siyah açkılı
mala aittir (Resim: 10). Bu parçalar Güney Kafkasya Orta Tunç Çağı için çok
belirgin bir özellik olan tarak baskı ile bantlar ve üçgenlerle bezenmişlerdir,
Trialeti, Üzerliktepe, Lori Berd, Lçaşen, Ariç, Metsamor, Keti, Verin Naver,
Sisian ve Kültepe II’de çok yakın benzerleri vardır.
Son Tunç/Erken Demir Çağı çanak çömleği kahve-kiremit ve gri-siyah
malla temsil edilir. Bu parçaların bir kısmı Kurgan 5’ten diğerleri Melecami
kayalığının güneyinden ve doğusundaki kurganlardan elde edilmiştir.
Genellikle orta kum katkılı, orta veya kötü pişirilmiş ve çarkta yapılmışlardır.
Kahve-kiremit malda parçalar kahve ve kiremit renklerde hamurlu ve
hamurlarının renginde astarlıdır, açkılı ve açkısız örnekler vardır. Gri-siyah
malda kesitler ve yüzey koyu gri ve siyah renklerdedir, açkısız ve açkılı
parçalar vardır (Resim: 11). Her iki grupta da biçim olarak yalnızca çömlek
parçaları ele geçirilmiştir. Çömlekler basit ağız kenarlı, alçak boyunlu ve
yuvarlak gövdeliler ile basit ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, yüksek
boyunlu ve oval gövdeli olarak ikiye ayrılabilir. Bezemede yivler, kazınarak
yapılmış üçgenler ve çentik dizileri hâkimdir. Bu dönem çanak çömleği daha
önceki dönemlerde olduğu gibi başta Elar, Keti, Horom, Lori Berd, Dvina,
Artik, Lçasen, Metsamor, Kültepe I ve II gibi olmak üzere Güney Kafkasya
merkezleri ile benzerlik içindedir.
Orta Demir Çağı/Urartu Dönemine ait çanak çömlek oldukça az sayıdadır.
Bunlar kahve-kiremit açkılı ve kırmızı cilalı (Biainili) türündedir. Kahvekiremit açkılı mala ait iki çanak parçası dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, açık
ağızlı ve yuvarlak gövdelidir (Resim: 12). Kahve ve kiremit renklerde hamurlu
ve hamurlarının renginde astarlı, açkılı ve çark yapımıdırlar. Urartu çanak
çömleğinin en tanıdık grubu olan kiremit astarlı (Biainili) mal tek parçadır,
basit ve dışa çekik ağızlı bir testi ya da çömleğe aittir.
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Sonuç
Gelecek yıllarda devam etmeyi planladığımız Bozkurt Kurgan Mezarlığı
kazısı, Orta Asya’da M.Ö. 5. binyıldan, Kafkasya’da ise M.Ö. 4. binyılın ikinci
yarısından beri varlığını bildiğimiz kurganların Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki
yayılımı ve tarihlenmesi konusuna açıklık getirecektir6. Güney Kafkasya’da
ise M.Ö. 3. binyılın ortalarından beri var olduğu Doğu Gürcistan’daki
Martkopi, Bedeni ve Trialeti gibi anıtsal kurganlardan bilinmektedir7. Bozkurt
Mezarlığı’nın Geç Kalkolitik Dönemden Orta Demir Çağına değin uzanan
bir süreci kapsayan çanak çömlekleri ve mezarları yapısal özellikleriyle
Güney Transkafkasya ve İran Azerbaycanı merkezleriyle oldukça yakın
ortak özellikler gösterir. Bulgular Doğu Anadolu’nun Orta Asya ve Kafkasya
ilişkileri konusundaki bilgilerimize yenilerini ekleyecek görünmektedir.
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Çizim 1: Bozkurt
Mezarlığı,
topografik plan

Çizim 2: Kurgan 5
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Çizim 3: Mezar 1

Resim 1: Bozkurt Mezarlığı genel görünüm
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Resim 2: Kurgan 5

Resim 3: Kurgan 5 Mezar
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Resim 4: Mezar 1

Resim 5: Mezar 1
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Resim 6: Geç Kalkolitik Dönem çanak çömleği
(kahve-kiremit bitki katkılı mal: Melecami
Güney Alanı)

Resim 7: İlk Tunç Çağı çanak çömleği (çift
renkli açkılı mal: Melecami Güney
Alanı)

Resim 8: Orta Tunç Çağı çanak (kahve-kiremit açkılı mal: Kurgan 7)
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Resim 9: Orta Tunç Çağı çömlek (kahve-kiremit açkılı
mal: Kurgan 7)

Resim 10: Orta Tunç Çağı çanak çömlek
(Kurgan 5: siyah açkılı mal)

Resim 11: Son Tunç/Erken Demir Çağı
çanak çömlek (gri-siyah mal:
Melecami Güney Alanı)

Resim 12: Orta Demir Çağı çanak çömlek (kahve-kiremit
açkılı mal: Melecami Güney Alanı)
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ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) 2007
Dominique BEYER1
On this South Cappadocian site, at the foot of the Taurus Mountain, on
the road to the Cilician doors, the archaeological work was devoted, like the
precedent seasons, to the eastern and western parts of the höyük, mostly on
the Iron and Late Bronze Age levels2.
I. Chantier IV. Eastern Part of the Höyük (Fig.1).
Two mains areas:
1. On the South-East slope, where the focus was to complete our knowledge
of the remains of the Late Bronze Age-Hittite empire.
Squares K41/42. The kazamat n°2 of the fortifications system:
The first excavation days went on digging a very small area, on the slope,
of the Hellenistic levels (Porsuk II). There was a good preserved earthen floor
with a kitchen pot in situ, but without good preserved walls. Here the remains
of Late and Middle Iron Age levels had been destroyed by many pits. Just
below, we found the summit of a red destruction layer, with many broken
kerpiç belonging, normally, to the Late Bronze Age level (PorsukV, Hittite
imperial). For example, it is a big kerpiç of 60 by 40 by 13 cm. just below a
floor (4085) with Iron activity traces. Kerpiç, gypsum, sandstones and wooden
beams fragments are remains of the superstructure of the west wall (04066) of
the kazamat 2 (Fig. 1-2). On the top of the stones basement, some broken jars
were found (Fig. 3), and more strange, a big jar standing upright inside the
1 Pr. Dr. Dominique BEYER, Institute of History and Archaeology of the Ancient Near East,
University of Strasbourg/FRANCE. New address : MISHA (Maison Interuniversitaire des
Sciences de l’Homme-Alsace), 5 allée du Général Rouvillois, C 50008, F- 67083 Strasbourg
cedex. Mail: dominique.beyer@misha.fr.
2 Members of the staff 2007: Isabelle Chalier, Fabrice De Backer, Françoise Laroche-Traunecker,
Julie Patrier, Aksel Tibet, archaeologists, under the direction of Dominique Beyer. The drawings
of the archaeological material were made by Alexis Beyer. Stéphane Lebreton, in charge of the
Roman levels of the site, was unable to work on the field this year. Our temsilci was Suat
Sahin.
See the annual report in Anatolia Antiqua XVI, 2008 and the precedent reports in the different
volumes of the Kazı Sonuçları Toplantısı and Anatolia Antiqua.
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wall (Fig. 4): inside were about 25 litres of carbonized barley seeds. Beside the
jar was also found a mass of iron with a band of bronze. Is it possible that we
have there a kind of foundation deposit? Or maybe more plausible there was
a kind of niche inside the wall giving access to the jar? We don’t have found
any trace of an intermediate floor inside the big and very dark destruction
layer. At the foot of this wall, to the west, there are many sherds of broken
Hittite jars, a red lustrous pot, a bracelet and a chisel (Fig.5). The level must
be that of Porsuk V, destroyed at the end of the Late Bronze Age, but some
dendrochronological samplings (from the Cornell University Laboratory,
New York, now directed by Sturt Manning) seem to indicate a 17th century
date. These dates are of course to be confirmed by more samplings of that
area.
A small sounding below the floor of the kazamat has shown a yellow layer
of earth with pebbles and few remnants of a wall belonging to the level VI,
from Old Hittite period. Some other wall fragments from the same level are
now also visible below the kazamat 1 (Fig. 2).
In that area (kazamat 1), some remains of the Iron Age period appeared: a
wall with kerpiç superstructure, including the lime plaster, built on the top of a
Late Bronze Age wall, connected with wall 04091. There, some pits have much
destroyed the area. The material includes an iron item with wooden handle
and some painted Iron Age sherds. Below, we found the north wall (04099)
of the kazamat of the Late Bronze Age. More to the north, the filling of yellow
earth and pebbles well known indicate that a third kazamat was built there,
giving confirmation that we have there an elaborate fortification system.
2. On the North Part of the Chantier IV: the Stratigraphic Sounding (H42, Fig. 1)
Last year, a wall with a strange mixing of gypsum stones, pebbles and
fragments of reused bricks, was cleared up (01235, Iron Age, Fig. 6, above,
left). It was built on a wall of the Late Bronze Age (01252), but the level there
have not showed any destruction by fire like in the other parts of the site. The
wall, connected with another one (01257), was well built with faces of gypsum
and regular sandstone blocks with a filling of more small material. Below the
level of the floor (01261), a thin layer of destruction material (burned kerpiç
fragments, ashes…) overlays a level with a long solid mass of earth with
mud coating. Inside was set a pottery trough, partially burned (Fig. 6, above,
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right, and below). We don’t know what was exactly it’s using in that very
narrow space. At the end of the campaign, a new phase was excavated below
this level, with a one meter thick layer of burned bricks (01267), carbonized
fragments of beams. This level belongs maybe to the Porsuk VI phase, old
Hittite, badly preserved at Zeyve, for the moment. But we have of course to
confirm that.
II. Chantier II. West Part of the Höyük (Fig. 7)
In the fortifications area of the west part, the enlargement of the excavations
to the north has permitted to find and to precise the plan of a new tower of
the fortification system of the Late Bronze Age (G05-G06), below the walls of
the Iron Age (Fig. 7-8). In particular, below the big wall 16, from which the
northern face has been removed, made mostly of heavy pebbles. Inside the
walls of the tower, which seems to be quadrangular in plan, the excavations
in the kerpiç destruction layer have shown that the western and northern
walls were much thicker in the lower than in the upper part (03089-03090).
In the destruction layer, some burned wooden beams appear, remains of a
wooden floor lying on a filling of yellow sandy earth (Fig. 9). The relation
between these upper beams and those discovered on a Late Bronze Age floor
downstairs, more to the south, three years ago3, remains to explain by more
investigations on that point in the summer 2008, we hope so.
A sounding at the foot of the northern face of the tower have shown a
height of more than 4, 50 meters preserved of the wall (Fig. 10), with a kerpiç
superstructure on a stone basement, gypsum and sandstones, but badly built
or much disturbed !
In that area, like elsewhere at Zeyve, we still have many things to do.

3 Cf. Anatolia Antiqua XIV, p. 238-239, pl. 23-24 and 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 2006, p. 638, fig.
13.
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Fig. 1: Schematic plan of the different levels of Chantier IV
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Fig. 2: Plans of SE area of Chantier IV. Above: walls of Iron and Late Bronze Age periods (Porsuk
IV-V); below: walls of Early Late Bronze Age period (Porsuk VI)
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Fig. 3: Broken jar on the top
of wall 04066. View
to the north

Fig. 4: Jar inside the wall
04066

Fig. 5: Red lustrous pot from the Porsuk
V level
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Fig. 6: Chantier IV: the stratigraphic
sounding (H42). Above left:
walls from the Iron and Late
Bronze Ages. Above right: the
pottery trough in situ in the
solid mass of earth; below:
section AA’ (E-W)

Fig. 7: Chantier II: schematic plan
of the western fortification
system
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Fig. 8: Chantier II: plan of the new tower

Fig. 9: Chantier II: view of the tower with the wooden
beams. To the SSE
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Fig. 10: Chantier II: northern
face of the tower. To the
South

PHRYGİA HİERAPOLİSİ 2007 YILI ÇALIŞMALARI
Francesco D’ANDRIA1
Phrygia Hierapolisi’ndeki İtalyan arkeoloji heyetinin kazı ve onarım
çalışmaları 21 Temmuz – 20 Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve
Ekim ayında ek bir çalışma yapılmıştır. Çalışmalara İtalya’nın çeşitli
üniversitelerinden (Salento-Lecce, Torino Politeknik, Milano Katolik, Napoli,
Venedik-Ca’ Foscari, Messina), IBAM’dan (Ulusal Araştırma Konseyi
Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü), Norveç Oslo Üniversitesi’nden, Lecce
Belle Arti ve İstanbul Üniversitesi’nden gelen restoratör ekipleri ile 65 tekniker
1 Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, Università del Salento, Scuola di Specializzazione in
Archeologia Classica e Medievale, Via D. Birago 64, 73100 Lecce/ITALYA.
E-mail: francesco.dandria@unile.it
2007 yılı kazı ve onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, arkeologlar: Prof.
Dr. Francesco D’Andria, başkan; şantiye organizasyonu Arkeolog Güven Gümgüm; Prof.
Dr. Grazia Semeraro; Rino D’Andria, Barbara Pecere. Numismatik: Prof. Dr. Adriana
Travaglini. Doktora öğrencileri: Valeria Camilleri, Laura Castrianni, Tommaso Ismaelli,
Florinda Notarstefano, Caterina Polito. Yüksek lisans öğrencileri: Renato Caldarola, Donatella
D’Aluisio, Cristina Genovese. Öğrenciler: Dario Corridore, Giacomo Di Giacomo, Giovanni
Pietro Marinò, Monastero Alessandro, Michele Andrea Sasso, Rosangela Ungaro.
CNR-IBAM Lecce Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü:
Arkeologlar: Dr. Maria Piera Caggia, Dr. Giuseppe Scardozzi.
Torino Politeknik, Arkeolog: Dr. Donatella Ronchetta. Mimarlar: Dr. Cristina Bonfanti, Elisa
Garberoglio, Samuela Garetto, Filippo Luigi Masino, Claudia Mensa, Paolo Mighetto, Diego
Peirano, Andrea Sillano, Giorgio Sobrà, Antonia Spanò. Mühendis: Dr. Franco Galvagno.
Öğrenciler: Veronica Berta, Alessia Cerruti, Alessio Gallizio, Michela Pavan, Margot
Pellegrino, Andrea Somà, Francesca Rossotti, Cecilia Vizzini.
Venedik Cà Foscari Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Annapaola Zaccaria, Dr. Cottica
Daniela, Bortolin Raffaella, Alessandra Canazza. Öğrenciler: Cristina Marta Acqua, Ilaria
Fedele, Luana Toniolo.
Messina Üniversitesi: Arkeolog: Dr. Lorenzo Campagna. Mimar: Dr. Rocco Burgio. Öğrenciler:
Maurizio Cannata, Leone Lombardo, Maria Priolo.
Milano Katolik Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Maria Pia Rossignani, Dr. Furio Sacchi,
Chiara Baratto, Francesca Bonzano, Zeynep Sungur. Çizimci: Remo Rachini.
Oslo Üniversitesi, Arkeologlar: Markus Sven Ahrens, Reidar Meyer .
Güzel Sanatlar Akademisi Lecce: Massimo Limoncelli. Restoratörler: Mario Catania, Rosanna
Lerede, Chiara Marini; Öğrenciler: Alfonso De Lorenzis, Emanuela De Pascalis, Giovanna
Turco, Pantaleo Vitale.
Arkeolog Dr. Nalan Fırat.
Restoratörler: Mehemet Uğuryol, Drahsan Karamik,Tuğba Diracan, Elif Güler.
Jeofizikçiler: Christian Hübner, Stefan Giese.
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ve araştırmacı katılmıştır. Çalışmalarda çeşitli İtalyan ve Türk (İstanbul ve
Pamukkale) üniversitelerinden öğrenciler, teknikerler ve restoratörler görev
almıştır. Ayrıca Pamukkale, Develi, Akköy ve Ören Mahallesi’nden 50 işçi ve
tekniker çalışmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü Denizli
Müzesi’nden Haşim Yıldız temsil etmiştir. Kendisine, Denizli Müzesi’ndeki
meslektaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Orhan Düzgün’e, Melik Ayaz ve Abdullah Kocapınar’a
kendim ve ekibim adına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
Çalışmalar, İtalyan kurumları (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Puglia Bölgesi, Salento-Lecce
Üniversitesi), İtalyan (FOWA-Torino) ve Türk sponsorlar (Kömürcüoğlu
Mermer-Denizli) tarafından finanse edilmiştir.
Torino Politeknik’ten Prof. Paolo Verzone tarafından kuruluş tarihi
1957’den beri hiç kesintisiz devam ederek, ilk 50 yıllık çalışmalarını
tamamlayan Hierapolis İtalyan ekibi için 2007 çalışma yılı özel bir anlam
taşımaktadır. Bu yıldönümünü kutlamak amacıyla, Mayıs ayında, Salento
Üniversitesi’nin bir biriminin yer aldığı Cavallino-Lecce’de Küçük Asya
Roma Dönemi Heykeltraşlığı Sempozyumu düzenlenmiştir (Resim: 1).
Hierapolis’te Tiyatro’nun sahne binasının onarım çalışmalarının açılışı Ankara
İtalyan Büyükelçiliği Dr. Carlo Marsili’nin katılımıyla, İtalyan müzikleri
(opera ve napoliten şarkılar) eşliğinde yapılmıştır (Resim: 2)2. Aynı vesileyle
Karahayıt’ta Türkiye’deki antik tiyatrolardaki onarım çalışmaları üzerine bir
çalıştay düzenlenmiştir.
TOPOGRAFYA ARAŞTIRMALARI3
2007 yılı topografya araştırmaları önce çizim, fotoğraf ve Hierapolis
Atlası’nı hazırlamak amacıyla veri toplamak üzere Hierapolis kentine
ayrılmıştır. Jeofizik araştırmaları GGH - Geophysics Geology Gis (Christian
Hübner ve Stefan Giese) jeologları tarafından yapılmıştır; özellikle Merkezî
Hamam’ın ve Pamukkale Termal’in kuzeyindeki alanda, Kuzey Agora’nın
meydanında, Sütunlu Kilise’nin hemen doğusundaki alanda ve 61 ve 70
No.lu insulalarda jeoradar (Ground Penetrating Radar) kullarak magnetometrik
2 Dr. Angela Tangianuya teşekkürlerimi sunarım. İtalyan Kültür Merkezi Ankara Müdürü.
3 Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
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araştırmalar yapılmış, bu yöntemle kalker tabakalarının altına gömülmüş
mevcut duvarlar, yollar ve yapılar saptanmıştır (Resim: 3-4).
Araştırmalar daha sonra Hierapolis’in kuzeyindeki platoya yönlenmiştir:
özellikle Kurtluca, Güzelpınar, Akçapınar, Akdere, Sakızcılar, Gözler,
Doğanlı, Dağmarmara, Belenardiç, Cindere, Haytabey, Ertuğrul, Eymir,
Sazak, Kabalar ve Develer köylerinin bulunduğu topraklar araştırılarak, geçen
yıl tespit edilen Roma ve Bizans Dönemi kır yerleşimleri ve köyleriyle ilgili
bilgiler tamamlanmıştır. Güzelpınar’ın doğusunda yer alan 2005 yılı yüzey
araştırmaları sırasında tespit edilen Apollon Kareios Kutsal Alanı bölgesi
yeniden araştırılmıştır: Yüzeyde görülen mermer ve traverten bloklar ve bir
kısmı heyetin deposunda koruma altına alınan çeşitli yazıtlı stel parçaları
gibi kalıntıların belgelenmesi yapılmıştır. Güzelpınar’da köy evlerinden
birinin duvarında daha önce heyet tarafından okunmuş, ancak tam yeri
hatırlanmayan Yunanca bir yazıt parçası tespit edilmiştir. Uzunpınar’ın
güneybatısında Hierapolis’e içme suyu taşıyan su kemerlerinden birinin
çeşitli bölümleri saptanmıştır.
2007 yılında Denizli Valiliği tarafından desteklenen arkeolojik alanın
etrafının çevrilmesi projesi tamamlandı, kuzey ve güney girişler faaliyete
geçirilerek anıtlara zarar veren otobüs ve turist araçlarının antik kent içinde
dolaşımı yasaklandı. Aynı zamanda işaretlemeler yenilerek anıtlarla ilgili
Türkçe, İngilizce, İtalyanca dillerinde açıklama panoları değiştirildi (Resim: 5).
Kuzey girişten başlayan ve Tiyatro ile Aziz Philippus Martyrionu’na ulaşan
geleneksel gezi yolunun yanı sıra, güney bölümde özellikle de Gymnasion
alanında kazı ve değerlendirme çalışmalarına başlandı.

FRONTİNUS KAPISININ ETRAFINDAKİ ALAN4
Modern yolun trafiğe kapatılması, Flavius Zeuxis Mezar Anıtı ve A28c
Mezarı ve etrafındaki alanda yapılan kazının genişletilmesine olanak
sağladı.
Bu iki mezar anıtının hemen önündeki alanda, Antik Dönemde soyulmuş,
karmaşık bir plana sahip oldukları için tek bir projeye bağlı olmadıkları
düşünülen traverten lâhitler ortaya çıkarıldı.
4 Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik.
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A28 Mezarı’nın önündeki alanda yürütülen kazı çalışmaları sırasında,
yapımıyla ilgili yeni varsayımlar ortaya çıkarabilecek öğeler bulundu. Yapıda
ilk olarak içi dolu bir kaide ve üzerinde mermer sütunlu bir edikula ve onun
üzerinde de alınlık ile taçlandırılan epistylium yer almaktaydı. Mezar, güney
tarafında girişi olan bir hipoje odaya sahipti, ancak geç dönemde yapılan bir
duvar ile tıkanmıştır (Resim: 6).
KUZEY AGORA – STOA-BAZİLİKA5
AGORA’NIN

STOA-BAZILIKA’NIN M ERKEZ GÖVDESINE
HAZIRLANM ASINA DEVAM EDILDI . GIS P LATFORM UNDA

DOĞU CEP HESINDE Y ER ALAN

AIT B LOKLARIN B ILGI

fiŞLERININ

HAZIRLANAN B IR VERITAB ANI UY GULAM ASIY LA M ERM ER B LOKLARIN Y ERLERI KESIN OLARAK
SAP TANDI VE TEK M IM ARÎ ÖĞELERIN UY GUNLUĞU DOĞRULANDI .

BU ÇALIŞM A, ROM A
İM P ARATORLUĞU ’NUN EN GENIŞ ALANLARINDAN B IRINE AÇILAN, Y AKLAŞIK 280 M ETRE
UZUNLUĞUNDAKI STOA-BAZILIKA’NIN SANAL REKONSTRÜKSIY ONUN Y AP ILAB ILM ESINI
SAĞLADI .
TRİTON NYMPHAEUMU6
2007 yılı çalışmalarında, yapının restitüsyon çizimi yapıldı, cephenin kısmî
olarak yeniden kurulması projesine ve alanın düzenlenmesi ve gezilebilir
duruma getirilmesi çalışmalarına başlandı.
Blokların sistemli bilgi fişlerinin hazırlanması, bezemede çalışan farklı
yontucu grupları ve şantiye organizasyonun nasıl olduğu hakkında
bilgi edinilmesini sağladı. Yapının, ikinci düzenin kaidesinde yer alan
Amazonamakhia frizi ve su kaynağı personifikasyonlarından yola çıkarak
sanal rekonstrüksiyonu hazırlandı.
KATEDRAL7
Katedral Bölgesi’ndeki çalışmada, yapının araştırılmasının tamamlanmasına
ve daha önceki kazılarda ortaya çıkarılan alanda, kazı evinde ve müzede
saklanan eserlerin incelenmesine devam edildi.
5 Prof. Dr. Maria Pia Rossignani, Milano Katolik Üniversitesi.
6 Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.
7 Mimar Diego Peirano, Torino Politeknik.
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Yapının inşasına, mermer yer döşemesine ve kilisenin iç bölümlenmesine
dair yeni bilgiler ortaya çıkarıldı (Resim: 7). Üç nefli Bazilika salonunun ve ana
plateiaya (Frontinus Caddesi) açılan büyük portikonun sanal rekonstrüksiyonu
hazırlandı.
APOLLON KUTSAL ALANI8
Kutsal Alan’daki araştırmalar aşağıdaki alanlarda yürütüldü:
1) Üst Teras, Bizans yerleşmesi alanı: Geçtiğimiz yıllarda bir bölümü kazılan
Orta Bizans Dönemine tarihlenen bir mekân ortaya çıkarıldı.
2) Üst Teras, Apollon Tapınağı’nın kuzey bölümü: Protobizans Dönemi atık
tabakalarında Tapınağın kuzey bölümünü ortaya çıkarmak amacıyla yapılan
kazı çalışmalarına devam edildi, tapınağa ait olduğu düşünülen mermer
basamak geçtiğimiz yıllarda gün ışığına çıkarılmıştı.
3) Güney Peribolos alanında, yapının ve bir kısmı korunagelen yıkıntının
detaylı çiziminin yapılabilmesi, alanın düzenlenmesi ve onarım çalışmalarına
başlanabilmesi amacıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Batı Bölüm’deki
temizlik çalışmaları sırasında Nymphaeumun terasına girişi sağlayan, oldukça
iyi durumda korunagelmiş traverten bir merdiven ortaya çıkarıldı.
Hareketli vinç sayesinde, Nymphaeumun duvarı boyunca istif edilmiş
olan blokların yeniden düzenlenmesine başlandı. A Binası’nın (Kehanet)
60’lı yıllarda yapılan kazısından gelen çok sayıda mimarî blok belirlendi. A
Binası’nın önüne iki adet sütun gövdesi yerleştirildi, ki bir tanesinin kaidesi
ve sütun başlığı da tamamdır, bu işlem mimarî öğelerin, geçici olarak da olsa,
yerlerinin belirtilmesi amacını taşımaktadır.
Temenosun güney bölümünü belirleyen traverten sütunların yıkıntısı da
vinç yardımıyla kaldırılmıştır. Dor düzeni frizleri dışarıya taşınarak peribolos
alanı boşaltılmış ve kazı yapılmak üzere hazırlanmıştır.
Fay hattının geçtiği aktif bir noktada yer alan tüm Apollon Kutsal Alanı
VII. yüzyıl depreminden etkilenerek ağır zarar görmüştür. Zaten cehennemin
girişi Plutonion da buraya açılmaktadır; üzerinde de kehanet faaliyetleri
yürütülmekteydi.

8 Prof. Dr. Grazia Semeraro, Salento Üniversitesi – Lecce.
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REGİO VIII, İNSULA 1049
Bu yılki çalışmalarda Manasse odasının onarım çalışmalarının
tamamlanması esas alınmıştır; ayrıca insuladaki bütün duvarları
sağlamlaştırma çalışmalarına başlanmıştır.
İstanbul Üniversitesi restoratörleri Manasse yazıtıyla ilgili çalışmalara
yeniden başlamışlardır, giriş kapısının yanındaki sıva ve duvarın temeli
sağlamlaştırılmış ve delikler ve boşluklar orijinal harçtan çok farklı olmayan
bir harç kullanılarak kapatılmıştır.
Manasse Odası’nın geçici çatısı genişletilerek yan mekana da uygun hale
getirilmiştir.
Mimar Paolo Mighetto tüm 104. insulanın üstünü örtecek olan bir proje
hazırladı ve Aydın Koruma Kurulu’nun onayına sunuldu (Resim: 8).
AZİZ PHİLİPPUS TEPESİ10
Heyet’in esas amaçları arasında, uydu fotoğrafları aracılığıyla tespit edilen,
tören yolunun yeniden işler hâle getirilmesi yer almaktadır.
Bizans surlarına açılan Aziz Philippus kapısından hemen sonra yer alan
köprünün rekonstrüksiyon projesine başlanmıştır. Bu yıl, konumlandırma
çalışması ve traverten döşeme levhalarıyla kaplı tabanının onarımı yapılmıştır
(Resim: 9); ziyaretçiler, köprünün tüm uzunluğu boyunca ve tepenin
yamacından çıkan merdivenden ilerleyebilmektedirler. İ.S. VI. yüzyıla
tarihlenen, Amerika Richmond Müzesi’nde saklanan, ancak Hierapolis’te
bulunmuş olan bronz mühür üzerinde söz konusu merdiven ve sekizgen yapı
ile Aziz Philippus’un bir tasviri yer almaktadır.
‘Küçük Sekizgen’ olarak adlandırılan yapının kazısına özel bir önem
verilmiştir; geçen yıl yapının hamam olduğu tespit edilmiştir. İ.S. VII.
yüzyıla tarihlenen deprem nedeniyle meydana gelen yıkıntının üzerine IXX. yüzyıllarda Orta Bizans Dönemi yerleşimi kurulmuştur; VII. Konstantinos
(945-969) (Resim: 10) aureusu bu kronolojiyi desteklemektedir (Resim: 11).
Büyük apodyteriumdan girişe, fırın ile bağlantılı tepidarium’dan calidariuma
kadar mekânların işlevleri belirlenmiştir (Resim: 12). Vaftizhaneler gibi
9 Prof. Dr. Annapaola Zaccaria Ruggiu, Venedik Cà Foscari Üniversitesi.
10 Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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sekizgen olan yapı, Aziz Philippus’un mezarını ziyaret etmeye gelenlerin
ayin için gerekli olan pratikleriyle bağlantılıdır. Bu balneumun dinî işlevi
su deşarj kanalında bulunan eulogium ve cam yağ şişeleri tarafından da
desteklenmektedir.
Sekizgen yapı içine yerleştirilmiş olan hamam yapısı, uzun aks üzerine
yerleştirilmiş olan çağdaşı Bizans hamamlarından çok farklıdır. Bu
hamam yapısı, Arap ve Türk hamamlarında gördüğümüz plan gelişiminin
öncülüdür.
Martyrionda da onarım projesi hazırlamak amacıyla duvarların titiz bir
şekilde stratigrafik çizimleri yapılmaya başlandı (Güven Gümgüm). İ.S. VII.
yüzyıl depreminden sonraki değişimler yapılan sondajlarla saptandı. IX. ve
X. yüzyıllar arasında sekizgenin yıkıntılarının üzerine apsisli bir kilise inşa
edilmiştir. Güney bölüme yapılan bu ek saygın bir kişinin mezarıyla daha da
belirginleşmiştir. Yapının sağlamlaştırma çalışmalarına özellikle synthrononda
devam edildi (Rino D’Andria).
Norveç’li ekip, Aziz Philippus Kutsal Alanı’nın batı portikosunun altındaki
düzlükte yer alan Bizans Dönemi Nekropolisi’nde araştırma yapmaya başladı
(doğu-batı doğrultusunda 37 adet mezar).
GYMNASİON11
2007 yılında Güney Bizans Kapısı’nın iç bölümünde yer alan Gymnasionda
kazı çalışmalarına başlandı. Yapıya ait sadece bir kaç tane mermer sütun
gövdesi ve üzeri yazıtlı üç adet arşitrav bloğu görülmekteydi, ait olduğu
yapının belirlenmesi gerekiyordu.
In situ sütunların güneyinde, traverten tabakalarının altında, portikonun
ilk yıkıntısı ortaya çıkarıldı: cephe içeriye doğru yıkılmış ve blokların yeri
değiştirilmemiştir. Anıtı ithaf eden [KAIΣA]P AY[TOKRATΩP] ve yapının
temelini gerçekleştirenden söz eden iki epistylium belirlenmiştir. Yazıtlardaki
harf karakteri Gymnasionu İ.S. I. yüzyılın ilk yarısına tarihlemektedir (Resim:
13).
Gymnasion kazısı, yapının uzunluğu 80 metre olan anıtsal ölçülerini
ortaya çıkarmıştır. Olasılıkla, Augustus Dönemine olası tarihlenmesi kentin
eski planının anlaşılması için yeni bir öğe sunmaktadır; Frontinus Caddesi
11 Dr. Tommaso Ismaelli, Salento Üniversitesi – Lecce.
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üzerinde yer alan mermer stoa ve Apollon Kutsal Alanı’nın Dor düzenindeki
portikosu da aynı döneme tarihlenmektedir.
ÖLÇÜM EKİBİNİN ÇALIŞMALARI12
2007 yılı ölçüm çalışmaları, Hierapolis planının yeni bilgilerin girilmesiyle
güncellenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.
1. Kent planının güncellenmesi. Son kazıların yapıldığı alanlarda detaylı
topografik çizim yapılması için gerekli olan yerler saptandı; ölçümler hem
klasik yöntemlerle hem de GPS kullanımıyla yapılmıştır.
2. Merkezi Hamam’a GPS metoduyla topografik ağ yerleştirildi ve
sistematik mimarî çizimlerle tamamlandı.
3. Aziz Philippus Martyrionu’nun ölçümleri yapıldı ve yapının geometrik
yapısının breaklines’ları belirlendi ve fotogrametrik bilgiler yardımıyla yüzey
modellemesi için kat kotları belirlendi.
TİYATRO13
• Stratigrafik araştırmalar, hyposkenion alanında ve tiyatronun esas
giriş kapısında yoğunlaştırıldı. Hyposkenionda İ.S. I. yüzyıla tarihlenen
skenefronsun traverten stylobatı ve İ.S. IV. yüzyıla tarihlenen kolymbetrayla
bağlantılı kanalizasyonu tamamen gün ışığına çıkarıldı (Caterina Polito).
• Skenefronsun birinci düzenine ait mimarî öğelerin analiz çalışmaları
tamamlandı. Tiyatronun önündeki meydanda frontonlara ait bloklar
düzenlendi (Resim: 14).
• Sahne binasının yeni tabanının antik mimarîyle tam bir uyum
içinde olmasını sağlamak amacıyla levhaların yüzeyleri çekiç yardımıyla
düzensizleştirilmiştir.
• Cavea ile hyposkenion arasındaki bağlantıyı sağlayan merdiven
düzenlenmiştir.
• Hyposkeniona girişi sağlayan koridorun kuzey taşları yerleştirildi.
• Denizli Valiliği’nin desteğiyle hyposkenionun yeni ışıklandırılması
yapılmıştır.
12 Mimar Antonia Spanò, Torino Politeknik.
13 Mimarlar Paolo Mighetto, Filippo Masino, Giorgio Sobrà.
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Logheion’un cephesi ve podyumun kabartmaları geniş bir temizlik ve
sağlamlaştırma çalışmasına sahne oldu. Apollon ve Artemis siklusu mermer
kabartmalarını koruyan estetik olmayan tel kafesleri kaldırılmıştır. Bugün
yapının koruması gece de dâhil olmak üzere bekçilerle ve video-gözlem
sistemiyle yapılmaktadır.
Sahne binasının mekânlarının sağlamlaştırılması yapının içinde de ilginç
bir sergileme güzergâhının yaratılmasını sağlayacaktır; bu mekânlarda
yapının kazıları sırasında bulunan heykellerin gerçek bir Tiyatro Müzesi
yaratılarak sergilenmesi mümkün olacaktır.
HAMAM-KİLİSE14
Yapının doğu duvarında sismik hareketler nedeniyle kuvvetli bir eğim
meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda duvarın gerekli bloklarının sökülerek
ve yerlerine yerleştirilerek onarılması önerilmişti. Ancak bu yöntem yapının
orijinalliğine zarar verecektir ve tarihî deprem izlerini yok edecektir.
Arkeosismolojik park projesinin bir parçası olarak koruma altına alınacaktır.
Yapı mühendisi tarafından uygulama için anıtın statik durumu hakkında
araştırma yapılmaya başlandı. Amacımız sadece tehlike arz eden yerlere
müdahele ederek anıtın mevcut görüntüsünün korunmasıdır. Hareketli vinç
ile yapının üst bölümlerine çeşitli işaret noktaları yerleştirildi. Zaman içinde
yapıda meydana gelen oynamalar robot istasyon kullanılarak tespit edilecektir.
Denizli Valiliği’nin desteğiyle metal iskele kurulmuştur; statik olarak en hassas
noktalarda yapıyı destekleyecektir ve en fazla zarar görmüş olan noktalara
teknik personelin ulaşabilmesini sağlayacaktır. Böylece, inceleme ve yapının
statik problemleri için müdahale olanağı sağlayacak gerçek bir laboratuvar
kurulacaktır. İş yerel bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir (Gökdoğan
İnşaat-Pamukkale) (Resim: 15).
Ege Yayınları tarafından Hierapolis Atlası yeniden basılmıştır. 1:1000
ölçeğinde 53 sayfada Hierapolis’teki 50 yıllık etkinliklerin sonucunda elde
edilen bilgilerin sentezi ve bir bilançosu oluşturulacaktır. Kağıt baskıya DVD
de eklenmiştir ve kentin WEB-GIS ağında yer alacaktır.
Bu yenilikçi uygulama ile gelecek yıllardaki araştırmaların stratejisi
belirlenecektir15.
14 Mimar Paolo Mughetto, Torino Politeknik; Mühendis Franco Galvagno.
15 İtalyanca dan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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Resim 1: Cavallino-Lecce’de yapılan (Mayıs 2008) Küçük Asya Roma Dönemi Heykeltraşlığı
Sempozyumu afişi
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Resim 2: Hierapolis. Antik Tiyatro’da İtalyan müziği konseri (8 Eylül 2007)

Resim 3: Hierapolis. Jeofizik araştırmaları Merkez Hamam’ın kuzey alanı

403

Resim 4: Hierapolis. Sütunlu kilisenin doğusundaki alanda tespit
edilen yapı

Resim 5: Hierapolis. Yapıları tanıtıcı bilgi levhaları
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Resim 6: Hierapolis. Mezar A28c (sağda), Flavius Zeuxis Mezarı’nın yanında (A28, sol da)
rekonstrüksiyon çizimleri

Resim 7: Hierapolis. Katedral: üç nefli bazilikanın virtual rekonstrüksiyonu
(Mimar Diego Peirano, Torino Politeknik)
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Resim 8: Hierapolis. 104 numaralı adanın üst örtü sistemi projesi

Resim 9: Hierapolis. Aziz Filippus Martyrionu’na çıkan merdivenlerin restorasyon çalışması
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Resim 10: Hierapolis. Plan
üzerinde koyu gri
renkte belirtilmiş.
Küçük sekizgen
yapı üzerine Orta
Bizans Döneminde
yapılmış
yapı
kalıntıları

Resim 11: Hierapolis. Küçük
sekizgen yapı. Orta
Bizans Dönemine
ait evde bulunan,
VII. Konstantinos
(945-969) aureus
sikkesi

Resim 12: H i e r a p o l i s .
Küçük sekizgen
yapı.Virtual
rekonstrüksiyon
(Mimar Francesco
Gabellone IBAMCNR)
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Resim 13: H i e r a p o l i s .
Gymnasion. Portiğe
ait yıkıntılar (İ.S. I.
yüzyıl)

Resim 14: Hierapolis. Tiyatro:
Sahne binasının I.
katına ait alınlığın
yerde tamamlanması

Resim 15: Hierapolis. HamamKilise:
Doğu
cephesine
metal
desteklerin yapılması
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2007 YILI LAODİKEİA ANTİK KENTİ KAZILARI
Celal ŞİMŞEK*
Laodikeia’da; 1 Haziran-18 Aralık 2007 tarihlerinde; Asopos Tepesi, Suriye
Caddesi, A Evi, A Evi Sokağı, Tapınak A Avlusu, Mozaikli Güney Roma
Villası, Kuzey Bazilika Sondajı ve Korinth Tapınağı, Kuzey ve Kuzeydoğu
Nekropolü ve Merkezi Hamam Kazısı olmak üzere 9 alanda çalışılmıştır1.

I)- Asopos Tepesi (Resim: 1-3)
Asopos Tepesi çalışmalarına 2005’te yapılan yüzey araştırmalarında
bulunan Erken Tunç Çağı (ETÇ) seramik parçaları ve 2007’de tepe üzerinde
ele geçirilen Demir Çağı seramik parçaları, burada kentin erken dönemlerine
ait verilerin olabileceği düşüncesiyle başlatılmıştır. Asopos Tepesi’nin tamamı
plan karelere ayrılarak stratigrafiyi tespit edebilmek amacıyla 10x10 m.lik bir
açma oluşturulmuştur. Bu açma kendi içerisinde kuzeybatıdan başlamak
üzere (a-b-c-d) 5x5 m.lik 4 kareye ayrılmıştır. Asopos Tepesi Sondaj 1 (a ve b)
deki çalışmalarda 3 tabaka ve bunların alt evreleri tespit edilmiştir. Buna göre
I. tabaka kendi içerisinde (a-b ve c) olmak üzere 3 alt evreye ayrılmaktadır.
II. tabakanın yer yer tahribat görmesi ve dar bir alanda çalışılmasından
dolayı, (a ve b) olmak üzere 2 alt evreye sahip olduğu düşünülmektedir. III.
tabakada ise seramik parçaları dışında farklı arkeolojik buluntu ve mimarî ele
geçirilmediğinden, alt evrelere bölünmemiştir.
* Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampusu, Denizli-TR; e-mail:
csimsek@pau.edu.tr
1 Bakanlık temsilcisi olarak, İzmir Müzesi’nden Arkeolog Metin İmren görev yapmıştır.
Kazı Heyeti: Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Celal Şimşek, Yard.Doç.
Dr. Mustafa Büyükkolancı, Doç.Dr. Mehmet Meder, Öğr.Gör. Mim. Gülay Altan. Asistanlar:
M. Ayşem Tarhan, Mehmet Okunak, Bahadır Duman, Sedat Akyol, Erim Konakçı, Barış
Yener. Restoratörler: Uzm. Restorator Gülseren Dikilitaş, Sara Özçelik, Uluç Erten. Arkeologlar:
Mustafa Bilgin, Mehmet Aksu, M. Mustafa Erdem, Ömer Uzunel, Aysun Topaloğlu, Zehra
Ova, Cem Tutlu. Öğrenciler: Pamukkale Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Adnan Menderes
Üniversitesi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinden öğrenciler kazıda
görev almıştır.
Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Denizli Valiliği-İl Özel İdaresi,
TÜBİTAK, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Belediyesi, Denizli Soroptomist Derneği, PASVAK,
Başarı Tekstil (İsmail Yılmaz), Modal (İbrahim Yıldız), Denizli Elektrik Mühendisleri Odası,
Modern Optik.
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I. Tabaka: Bu tabakaya ait mimarî ve arkeolojik buluntular büyük oranda
tahribat görmüş, 3 dönemi ortaya koymaktadır. Bunlar; Bizans, Roma ve
Hellenistik Dönemlere ait seramikler ve bir kısım çaytaşı+kireç harçlı mimarî
kalıntılardan oluşur. Ortaya çıkarılan duvar kalıntısı çevresindeki seviye
indirme çalışmalarında Roma, Hellenistik, Demir Çağı ve 2. binyıl seramikleri
ile birlikte, ele geçirilen Theodosius (M.S. 379-395) ve Constantinius (M.S.
308–330) sikkeleri, duvarın dönemini ortaya koymuştur. Duvarın yanından,
altına doğru devam eden künk sistemi de Erken Bizans duvarı ile birlikte
yapılmıştır. Ayrıca bu duvar, altta yer alan Helenistik Dönem duvarının
üzerine inşa edilmiştir. Çalışmalarda Helenistik ve Roma Dönemi seramikleri
yoğun bulunmuştur. A plan karesinin kuzeybatı kesitinde 0.90 m. uzanan,
genişliği 0.30 m. olan (1b) evresine tarihlenen ikinci bir duvar daha tespit
edilmiştir. Bu duvarın inşa tekniği ve bulunduğu seviye itibarıyla kuzeybatı
kesitteki duvar ile çağdaş (Helenistik Dönem) olmalıdır. Tarihleme için
bir diğer veri de III. Antiokhos (M.Ö 223-187) sikkesidir. Açmanın batı
kesitinde 2.00 m. uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde, kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda uzanan ve dere taşlarından kireç harçlı yapılan duvar, Erken
Bizans Dönemine tarihlenen duvarın künk seviyesinin altında yer alması,
ikinci bir evreyi ortaya koymaktadır. Açmada I. tabakayı temsil eden en
yoğun buluntu grubu seramiklerdir. Bunların çoğunluğunu Erken Bizans
fazla olmak üzere, Roma ve Helenistik Dönem seramikleri oluşturur. I. tabaka
içerisinde fazla olmayan Demir Çağı, M.Ö. 2. binyıl ve ETÇ seramikleri de ele
geçirilmiştir. Diğer yoğun malzeme grubunu ayak, baş, gövde ve kaide gibi
çeşitli boylardaki Roma Dönemi figürin parçaları oluşturur.
II. Tabaka: M.Ö. 2. binyıla tarihlenen arkeolojik veriler, Erken Bizans
Dönemi künk sisteminin hemen altında tespit edilmiştir. M.Ö. 2. binyıl, kültür
toprağı içinde seramiklerin de bulunduğu yanık tabakası ile başlamaktadır.
Alanda içi kül ile dolu 0.64x0.60 m. ebadında etrafı kerpiçten yapılmış ocak
tespit edilmiştir. Ocağın etrafında M.Ö. 2. binyıl çömlekleri ve bir kremasyon
kabı ele geçirilmiştir. Bu, mekân içerisinde bebek gömülerinin yapılabildiğini
ortaya koyması açısından sosyal yapı için önemli bir veri kaynağıdır. Yine bu
katmanda bir hasır örtüsü tespit edilmiştir. Söz konusu hasır örtüsü, M.Ö.
2. binyıl tabakasının çatı sistemiyle ilişkilidir. Bu gelenek günümüzde de
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bölgede kullanılmaktadır. II. tabakanın en geniş buluntu grubunu seramikler
oluşturmaktadır. Dışa dönük ağız kenarlı omurgalı ve sepetkulplu kâseler, en
yoğun tespit edilen formlardır. Ayrıca M.Ö. 2. binyıla tarihlenen mat boyalı
örneklerin tespit edilmesi dikkat çekicidir. M.Ö. 2. binyıla tarihlenen kültür
tabakasında yer alan bir diğer buluntu grubu, ağırşaklar ve ağırlıklardır.
Kırık seramiklerin yuvarlatılarak ortasının delinmesi ile ağırlıklar yapılmıştır.
Ayrıca hilâl biçimli ağırlık ve ağırşak örnekleri de bulunmuştur. Çakmak taşı ve
obsidyenden yapılan kesici ve delici âletler II. tabaka içerisinde bulunmuştur.
Ayrıca çok az sayıda metal ve kemik âlet örnekleri de ele geçirilmiştir.
III. Tabaka: III. tabaka koyu kahve renkli, taneli ve yumuşak yapılı toprak
ile temsil edilmektedir. ETÇ kültür toprağını M.Ö. 2. binyıl tabakasını tahrip
ederek inşa edilmesine rağmen, söz konusu duvarın hemen önünden ETÇ
buluntuları tespit edilmeye devam etmiştir. Bu katmanda küçük dere taşlarının
ve ufak kerpiç parçalarının yer aldığı alanlar tespit edilmiştir. Bunlar mimarî
bir yapı ile ilişkilendirilebilecek bir simetriyi ortaya koymaktan uzaktır. III.
tabakanın yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler kaba yapılı içerisinde
yoğun iri taşçık ve saman katkılıdır. Çalışmalarda çok sayıda çakmak taşı ve
obsidyenden kesici-delici âlet bulunmuştur. Bunlar da çok küçük ve kaliteli
örneklerdir. A ve B karelerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ezgi taşları
ve havanelleri de bulunmuştur.
2007’de 5x10m.lik sondajlarda 3 tabaka tespit edilmiştir. Özellikle I.
tabakanın, II. ve III. tabakayı tahrip ettiği görülür. I. tabakanın kendi içerisinde
görülen inşa faaliyetleri de evreler arasında tahribata yol açmıştır. Çalışmalar
Asopos Tepesi’nde olasılıkla bir höyük yerleşiminin varlığını ortaya koyar.
Gelecek yılda hem Asopos Tepesi’nde hem de Asopos Nehri’ne yakın diğer
tepede höyük yerleşiminin olup olmadığı netleşecektir. Yapılan kazılar,
Laodikeia’nın kuruluş tarihinin ETÇ’ye kadar uzandığını ortaya koymuştur.
Antik kaynaklarda, M.Ö. 3. yy.ın ortalarında kurulan Hellenistik Dönem
kentinin, Rhoas ve Diospolis isimli eski ve kutsal bir köy yerleşimin üzerinde
yer aldığının belirtilmesi, bu çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Rhoas tamamen
yerel bir Anadolu adıdır.
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II)- Suriye Caddesi Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (Resim: 1, 4-5)
2002-2006 yıllarında sürdürülen Suriye Caddesi kazılarıyla, Caracalla
Nymphaeum’undan Doğu Bizans Kapısı’na kadar caddenin 375m.lik
bölümü açılmıştır2. 2007 yılı çalışmalarında ise kazı çalışmaları yapılan
cadde, portikler ve gerisindeki dükkân sıralarının ön duvarları anastylosis
esas alınarak restorasyonu yapılmıştır. Burada, M.S. 7. yy.ın başı İmparator
Focas (602-610) Dönemi depreminde tamamen yıkılmış hâlde ortaya çıkarılan
kaideler, sütunlar, başlıkları ve ayakların, buluntu hâlleri (in situ) ayağa
kaldırılarak, M.S. 6. yy. devşirme mimarî malzemelerden oluşturulan cadde
tekrar canlandırılmıştır.
Suriye Caddesi’nde Doğu Bizans Kapısı’ndan batıya doğru 15 ve 40 m.ler
arasında zemin üzerinde bırakılan portik kemerlerine ait harçlı tuğla yığınları
kaldırılmıştır. Tetrapylondan itibaren Doğu Bizans Kapısı’na kadar caddede
ortaya çıkarılan bu yıkık haldeki harçlı tuğlalar, normalde 3.80-3.85 m. olan
sütun yüksekliklerinin burada daha kısa olması sebebiyle sütun ve ayakların
üst kısımlarının harçlı tuğla kemerlerle yükseltildiği ve bunların üzerine de
portiğin sundurma çatısını taşıyan ahşap hatılların yerleştirildiğini ortaya
koymuştur. Yolda görülen bu harçlı tuğla yıkıntısının üzerindeki 10-15cm.
yüksekliğindeki harç tabakası ise M.S. 494 depreminden sonra caddenin
yıkılması, cadde ortasına iki yandan harçlı tuğlaların düşmesi ve bunun
üzerine de belli bir harç tabakası atılarak tabanın düzgün kullanılma amacı ile
yapıldığını gösterir. Caddenin doğu ucundan batıya doğru 30 ve 36. metreler
arasında yer alan harçlı tuğla yığını yerinde bırakılarak, depremin cadde
üzerindeki etkilerinin görülmesi sağlanmıştır. Ayrıca deprem nedeniyle
çöküntüye uğramış taban döşemelerinin restorasyon işlemleri sırasında,
caddenin batı ucundan doğuya doğru 28.60 m.sinde kaldırılan kanalizasyon
kapak taşı altında çalışmalar yapılmış ve kanalizasyon zeminine ulaşılmıştır.
Yine Doğu Bizans Kapısı’nın ana girişinde 2 adet kanalizasyon kapak taşı
kaldırılmış ve kanalizasyon zeminine 278.63 m. kodunda ulaşılmıştır. 2006
yılında Tapınak A’nın doğu yanında ve Doğu Bizans Kapısı’nın batısında
cadde üzerinden kuzeye araç geçişi için bırakılan 2 alanda cadde zeminine
2 Bkz. C. Şimşek, 2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 26. KST I, 2005, 306-308; C. Şimşek,
2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 27. KST I, 2006, 419-420; C. Şimşek, 2005 Yılı Laodikeia
Kazısı Çalışmaları, 28. KST I, 2007a, 459-461; C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul,
2007b, 115-127, Res. 47a-s; C. Şimşek, “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. KST III,
2008, 99-101, Res. 1-4.
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ulaşılarak bütünlük sağlanmıştır. Böylece Doğu Bizans Kapısı’ndan, Caracalla
Nymphaeum’una kadar kesintisiz bir gezi güzergâhı oluşturulmuştur.
Ayrıca restorasyon çalışmalarında cadde üzerinde belirli noktalarda sütunlar
ve bir ayak orijinal yıkıntı hâlinde bırakılarak deprem izinin algılanması
sağlanmıştır.
2007 yılı kazında ortaya konan arkeolojik veriler önceki yıllarda sürdürülen
çalışmalarda ulaşılan sonuçlara paraleldir. Kazılar, caddenin Erken Roma
İmparatorluk Döneminden (M.S. 1. yy.) M.S. 7. yy. başında İmparator Focas
(M.S. 602-610) zamanına kadar kullanım gördüğünü ortaya koymuştur.
Suriye Caddesi Roma İmparatorluk Döneminde oluşturulan kent planına
bağlı olarak kullanım görmeye devam etmiştir. Bununla birlikte özellikle
depremlere paralel caddede yeniden düzenlemelerin yapıldığı, mimarî
buluntularla ortaya konabilmektedir. Roma İmparatorluk Dönemine ait
başlık ve sütunların portik duvarlarında ve üst yapı sistemlerinde ve cadde
döşemesinde kullanılmış olması, M.S. 494 depreminden sonra yapılan yeni
düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Bu düzenlemelerde caddenin iki yanında
yer alan ve sundurma çatıları taşıyan portik galerileri, Doğu Bizans Kapısı’na
kadar bir ayak, iki sütun sistemine göre inşa edilmiştir. Ortaya çıkarılan
sütun, başlık, traverten ayak ve deprem nedeniyle çöküntüye uğramış cadde
taban bloklarının restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kaideler ve başlıklarda
özellikle Kompozit ve Korinth düzenlerindeki Roma İmparatorluk Dönemine
ait farklı yapılardan getirilen malzemeler caddede işlemden geçirilerek
tekrardan kullanılmıştır. Sütunların ve ayakların üzerlerinde yer yer sıva
üzerine boyayla yazılmış, komşu kent Hierapolis’te de olduğu gibi boyayla
yapılmış yazıların yanında kazıma olarak da yapılmış yazı ve haç gibi işaretler
mevcuttur. Tetrapylon ayaklarının başlıklarında ise alçak kabartma haçlar
yapılmıştır. Bu dönemde portiklerin gerisinde yer alan dükkân girişlerinin
iki yanına oturmak için başlık, kaide ve kemer blokları gibi mimarî elemanlar
yerleştirilmiş olup dama gibi oynanan (duodecim scripta) oyun düzenekleri
de yapılmıştır. Portikler üzerinde parçalar hâlinde kalabilen opus sectile ve
mozaik döşemeler tespit edilerek bunlar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca caddenin
kuzey kenarında yer alan dikdörtgen çeşme yapısının parçalanan parapet
bloklarının bulunanları birleştirilmiştir.
Restorasyon çalışmalarında öncelikle deprem nedeniyle cadde tabanı
üzerine yıkılmış hâlde bulunan monolit sütunlar ve sütun tamburlarının
orijinal yerleri belirlenmiştir. Yerleri belirlenen sütunlara ait kaideler, orijinal
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yerlerinde teraziye alınmış ve birleştirme işlemi için hazırlanmıştır. Yıkıldıkları
cadde tabanı üzerinden vinç yardımıyla kaldırılan sütun tamburları ve kaideler
28’lik matkap ucuyla delinerek bu deliklere çelik ve cam elyafından 25’lik
fiber çubuklar yerleştirilmiştir. Birleştirme işlemi için hazır olan bu parçalar
epoksilen kullanılarak yapıştırılmış ve iskele ve vinç yardımıyla yerlerine
koyulmuştur. Aynı sistemle her iki sütun arasına yerleştirilen traverten ayaklar
için de restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. Traverten ayaklar
M.S. 494 depremi arkasından Roma İmparatorluk Dönemine ait yapılardan
alınan kare ve dikdörtgen blokların üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur.
Deprem nedeniyle birbirinden ayrılmış durumda cadde tabanına yıkılmış
olan ayak blokları kaldırılmış, hazırlanan özel harç ve epoksilen yapıştırıcı ile
birleştirilmiştir. Geçirdiği depremlere bağlı olarak üzerine yıkılan ağır bloklar
nedeniyle yer yer çöküntüye uğramış olan cadde taban döşemesi üzerinde
de restorasyon çalışmaları yapılmıştır. M.S. 6. yy. caddesinde tabanlarda
kanalizasyon döşemesi olarak devşirme heykel, sütun, arşitrav, geison gibi
mimarî bloklar da kullanılmıştır.
III)- A Evi (Eski Pithoslu Mekân) Kazısı (Resim: 1, 6-7)
2006 yılında başlanan Suriye Caddesi’nin kuzey yanında yer alan A Evi
(Eski Pithoslu Mekân) kazısına, 2007 yılında da devam edilmiştir3. Amaç;
2006 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan I, II, III ve IV No.lu mekânlar ve
2007 yılında çıkarılan mekânların birbirleriyle olan ilişkileri ve bunların ne
tür bir yapıyla bütünlük oluşturduğunu belirlemek, hangi mimari unsurlara
sahip olduğunu ortaya koymak, hippodomik sistemde (42x51m.lik insula)
kompleksin konumunu belirlemek, kazılarda ortaya çıkan mekânlara ait
tarihlendirilebilir buluntularla birlikte yapının kullanım aşamaları ile kullanım
değişikliklerini ortaya çıkarmaktır.
2007 yılında A Evi’nde 35x20 m. ölçülerinde bir alan kazılmıştır. İnsula
içinde kuzey-güney ve doğu-batı yönlü iki ara sokağın sınırlandırdığı alanda
toplam 18 mekân ortaya çıkarılmıştır. A Evi’nde kalabilen duvar yüksekliği
yer yer 0.80-1.45 m., genişliği ise 0.55-0.80 m. arasında değişmektedir. Duvarlar
özensiz çay taşı, moloz traverten, tuğla, yer yer devşirme mermer ve traverten
bloklardan kireç harçlı olarak örülmüştür.
3 Bkz. Şimşek 2007b, 289-294, Res. 102a-f; C. Şimşek, “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”,
29. KST III, 2008, 105-106, Res. 1, 7-8.

414

2006 ve 2007 yılında ortaya çıkarılan mekânların genel konumları ele
alındığında evin, iç avlulu plan tipini yansıttığını söylemek mümkündür. Bu
yönüyle A Evi, Laodikeia’da ortaya çıkarılan ilk sivil konuttur. Ortaya çıkarılan
mekânlara insulaya uygun batıda iki, kuzeyde tek olmak üzere üç ayrı kapı
ile girilmektedir. A Evi’nin plan olarak tüm adayı kaplayıp kaplamadığı ile
güneyde yer alan Suriye Caddesi ve portik gerisindeki dükkânlarla da olan
mekân bağlantısı gelecek kazı döneminde ortaya çıkarılacaktır.
Kazılan alanlardaki mimarî özellikler, ele geçirilen sikke, seramik, cam,
kemik ve metal buluntular evin dönemler dört kullanım evresini ortaya
koymuştur:
• I. kullanım evresi: M.S. 3. yy.ın ilk yarısı- M.S. 4. yy.ın 2. yarısı: Evin
özgün olarak planlanması, duvarlarda insan figürlü ve bitkisel bezemelerin
(kırmızı, yeşil, sarı ve gri renkli çiçek ve yapraklarından oluşan) yapılması,
iç avlu tabanları opus sectile döşemeli. Bu planlama, daha önce var olan bir
yapının olasılıkla evin üzerine yapılmıştır. Bununla ilgili olarak kuzeyde yer
alan girişe ait eşik taşının altında daha eskiye giden freskli duvar kalıntısının
tespit edilmesidir.
• II. kullanım evresi: M.S. 4. yy.ın 2. yarısı-M.S. 5. yy.ın sonu. Oda ve
salonlarda geçişlerin daraltılması, pithosların yerleştirilmesi, tabanlara yan ve
geometrik tarzlı tuğla döşenmesi, ev olarak kullanımın yanında üretim işliği
işlevinin de yüklenmesi.
• III. kullanım evresi: M.S. 5. yy.ın sonu- M.S. 6. yy.ın ikinci yarısı. Büyük
ölçüde evin kullanımda değişiklikler yapılması ve daha sonra kullanımın
sona ermesi.
• IV. kullanım evresi: M.S. 7. yy. Ev işlevinin sonlanması ve kireç ocağı
yapılması.

Mekânlar: III. No.lu mekânın kuzey duvarının 3.70 m.lik kısmı, ikinci
kullanım evresinde kapatılmıştır. Farklı bir işçiliğe sahip olan bu duvar,
mekânın A Evi I. evresinde kullanılan ve 10 No.lu mekâna geçişi sağlayan
açıklığı kapatmıştır. Mekânın tabanı balık sırtı, üçgenler ve yatay çizgiler
şeklinde geometrik desenler oluşturan tuğlalarla döşenmiştir. Ayrıca mekân
tabanının merkezine yerleştirilmiş olan bir mermer plâka ortaya çıkarılmıştır.
Bu mermer plâka etrafında 2.52 m. çapında dairesel bir motif oluşturulmuş ve

415

bu merkez alınarak doğu, batı, kuzey ve güney yönlere şeritler yerleştirilmiştir.
Mekânın, kuzey duvarı önünde yer yer tahribat görmüş mor, açık pembe, gri
ve beyaz renklere sahip opus sectile döşeme yer alır. Çok azı korunabilen ve ince
işçilik gösteren opus sectile döşeme, A Evi I. kullanım evresine ait olmalıdır ve
A Evi II. kullanım evresinde sökülerek yerine yan yerleştirilmiş tuğlalardan
oluşan geometrik döşeme yapılmıştır. Bu döşeme mekânın ıslak ve sert zemin
kullanımını ortaya koymaktadır. V No.lu mekânın doğu duvarında yer
alan kireç harçlı sıva iki farklı evreye sahiptir. Üstte yer alan ve dökülmeler
gösteren 2 cm. kalınlığındaki sıva üzerinde 10x15 cm.lik kırmızı bir bordür
bulunmaktadır. Altta yer alan ve 3 cm.lik sıva üzerinde ise siyah kullanılarak
20x10 cm. ölçülerinde bir ayak ve elbisenin arka kısmı görülmektedir. IX No.lu
mekânın batı ucunda 1.50x0.68 m. ölçülerinde yüksek bir seki yer almaktadır.
VII No.lu mekânın taban döşemesinin bir kısmı yan yerleştirilmiş tuğlalarda
oluşurken, bu alanın kuzey ve batı bölümünde düz yerleştirilmiş tuğlalar,
bu döşemeyi sınırlandırmaktadır. III No.lu mekâna geçişi sağlayan 5.60 m.
uzunluğundaki açıklığın her iki tarafında söve blokları yer alır. Bu sövelere
ait başlıklar taban üzerine düşmüş olarak ortaya çıkarılmıştır. Mekândaki
çalışmalarda, VIII No.lu mekâna geçişi sağlayan kapı önünde, dağılmış olarak
çok sayıda yazıtlı fresk parçaları bulunmuştur. Beyaz kireç harç üzerine ince
uçlu fırçayla direkt uygulanan kırmızımsı-kahve renkli freskler olasılıkla VIII
No.lu mekâna geçişi sağlayan kapının üstündeki duvarda yer almaktaydı.
VIII No.lu mekânın kuzey duvarında 7 No.lu mekâna geçişi sağlayan 1.0
m.lik kapı açıklığı ve 1.0x0.55 m.lik eşik taşı bulunur. Duvarları sıvasızdır ve
duvar işçiliğinde orta boy traverten blokları, taban tuğlaları kullanılmıştır.
Mekânın tabanı düz yerleştirilmiş tuğlalardan oluşur. IX. No.lu mekânın
tabanı, tuğlaların yan yerleştirilmesiyle oluşturulan geometrik döşeme,
panellere ayrılarak içerisine balıksırtı şeklinde motifler yerleştirilmiştir. X
No.lu mekânın kuzeydoğunda 2.0 m. uzunluğunda, 1.10 m. derinliğinde, 0.60
m. yüksekliğinde ve 0.52 m. duvar kalınlığında olan apsisli küçük bir çeşme
yapısı yer almaktadır. Çeşme içerisinde 0.27x0.60 m. ölçülerinde mermer plâka
kaplama izleri görülmektedir ve tabanı pişmiş toprak tuğlalarla döşenmiştir.
Mekân tabanı düzensiz ve parçalı mermer plâkalardan oluşur. Mekânın doğu,
batı ve güneyinde, genişlikleri 0.40-0.50 m., uzunlukları ise 0.50-1.20 m. arası
değişen mermer bloklar tabandan 0.20 m. yüksekte mekân etrafında bir seki
oluşturmaktadır. XI No.lu mekânın tabanı tuğlaların yan yerleştirilmesiyle
oluşturulmuş olup kuzey ve güney duvar önlerinde tahrip olan döşeme
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yerine sıkıştırılmış toprak zemin ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzeydoğu
köşesinde mekân kullanımıyla ilişkili olarak 0.35 m. yüksekliğinde, 0.67x0.42
m. ölçülerinde mermer aslan ayaklı bir su teknesi ya da vaftiz kabı ortaya
çıkarılmıştır. XII No.lu mekânın güneyinde 2.56x2.31m. ölçülerinde mermer
plâkaların yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş ve mekân tabanından
1.22 m. yüksekte bir platform ortaya çıkarılmıştır. XII No.lu mekânın kuzey
bölümünde yer alan ve küçük ölçülere sahip olan odacıklar A Evi’nin 3.
kullanım evresine tarihlenmektedir. Mekânın tabanı pişmiş toprak tuğla
döşemelidir. XIV No.lu mekâna, insulayı oluşturan ve kuzeyindeki doğubatı yönlü ara sokaktan 2.30 m.lik kapı açıklığıyla giriş sağlanmıştır. Tabanı
yan yana tuğlaların yerleştirilmesinden oluşan geometrik döşemelidir. 3.
kullanım evresinde kireç yapma amaçlı kullanılmıştır. Kuzeyden mekâna
girişi sağlayan kapı eşiğinin önünde 0.40x1.30 m.lik bir alanda yapılan sondaj,
kuzey duvarının altında daha erken döneme ait olduğu düşünülen bir duvar
ve üzerinde kırmızı boyalı freskler ortaya çıkarılmıştır. XV No.lu mekânın
tabanı düz yerleştirilmiş tuğlalardan oluşur. Sıkıştırılmış toprak tabanlı olan
XVII No.lu mekânın bir kısmı kazılmıştır. A Evi açmasının bir diğer çalışma
alanını da I No.lu koridor oluşturur. I ve VIII No.lu mekânların güneyinde yer
alan koridorun tabanı plâka taş döşemeli olup batı yöne eğimli yapılmıştır.
Bu eğimli alanda yapılan kanal olasılıkla batıdaki sokak kanalizasyonuna
bağlanmaktadır. Kuzeybatı köşesinde ise 1.93x0.46 m.lik havuzcuk olduğu
düşünülen ve etrafı plâka mermerle kaplı bir bölüm ortaya çıkarılmıştır.
Bunun batı köşesinde dikine yerleştirilmiş bir künk yer alır. I No.lu koridor
karşılıklı duran iki kaide ve arasında yer alan eşik taşıyla bölünmüştür. A
Evi’nde ele geçirilen eserler arasında; Serapis başı, yayını geren Eros, Attis
masa ayağı ve gladyatör kabartması sayılabilir.
A Evi kazılarında bulunan sikkeler; Aurelianus (M.S 270-275), Constantius
I (M.S 307-337), Constantius II (M.S 337-348), Valens (M.S 364-378), Gratianus
(M.S 367-383), Theodosius I (M.S 379-395), Arcadius (M.S 383-408), Honorius
(M.S.393-423), Anastasius (M.S 491-518), , Iustinus II (M.S 569-570) olup bunlar
mekânın M.S. 4. yy.ın 2. yarısından 6. yy.ın 3. çeyreğine kadar kullanıldığını
gösterir.

Ele geçirilen Focas (M.S. 603-610) sikkesi ise farklı amaçlı en son

kullanım ve kentin depremle tamamen yıkılışıyla ilişkilidir.
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IV)- A Evi Sokağı (Resim: 1, 7)
Suriye Caddesi’nden kuzeye, Büyük Tiyatro’ya doğru uzanan A Evi
Sokağı’nın, 2006 yılında 10x15m.lik kısmı açılmıştı4. Hem A Evi, hem de Suriye
Caddesi ile olan bağlantının ortaya çıkarılması amacıyla burada 2007 yılında
da kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Sokağın doğusunda A Evi, batısında
ise yine benzer planlama olmalıdır. Batıda duvarlar içinde yer alan künkler,
duvar gerisindeki işlevlerini henüz bilmediğimiz yapılarla ilişkilidir. A Evi
Sokağı üzerinde sokak tabanına ulaşmak için yapılan çalışmalarla sokağın
doğu kaldırımına ait travertenden yapılmış plâka taşlar ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca sokağın batısında bulunan traverten, tuğla ve yer yer çay taşları ile
yapılan duvar ortaya çıkarılmıştır. Batı duvarı üzerinde yer alan söveler
toprak üzerinde askıda kalmış ve bunların önünde 2 m.lik alanda harçlı bir
tabana rastlanmıştır. Bu durum kentin terk edilişinden sonra yapılan geç
düzenlemelerle ilgilidir ve söveler de bu mekân içinde seki olarak kullanılmış
olmalıdırlar.
2006 ve 2007 yılı kazı sezonlarında yapılan çalışmalar sonucunda 51m.
uzunluğa sahip A Evi Sokağı tamamen ortaya çıkarılarak, Suriye Caddesi’ne
bağlanmış ve ev ile olan ilişki ortaya konmuştur. Sokağın doğu duvarı üzerinde
A Evi’ne giriş sağlayan 2 kapı aralığı bulunmaktadır. Sokak tabanı ve kaldırımı
topografyaya uygun olarak kuzey yöne doğru eğimlidir. Sokak üzerinde
ele geçirilen sikkelerin en geçi İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemine
tarihlenmekte olup bu sokağın son kullanım evresini vermektedir.
V)- Tapınak A Avlusu (Resim: 1, 8-9)
M.S. 2. yy. Antoninler Dönemine tarihlenen Tapınak A, Suriye Caddesi’nin
kuzey yanında dikdörtgen büyük avlunun sonunda prostylos (4 sütunlu)
planlı, Korinth düzeninde, yüksek podyumlu bir yapıdır5. 2007 yılında
Tapınak A avlusunun batı ve doğu portiklerinde 2005 yılında kalan bölümlerin
kazıları tamamlanmıştır. Diğer taraftan avlunun güney bölümünde yapılan
çalışmalarla avlu tabanlarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır.
Tapınak A, batı portik alanında yürütülen çalışmalarla kesilmiş traverten
bloklardan oluşan ve tamamı ortaya çıkarılan duvarın uzunluğu, 2005 yılında
4 Bkz. Şimşek 2008, 106, Res. 1, 4, 7.
5 Bkz. Şimşek 2006, 423-426, Res. 1-3, 8-11; Şimşek 2007a, 461-467, Res. 1, 4, 9-10; Şimşek 2007b,
227-245, Res. 78a-e, 79a-d, 80a-f.
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restorasyonu yapılan duvara kadar 40.70 m.dir. Kazılan duvar üzerinde 1.10
m. aralıklarla 2.80-2.81 m. arasında değişen uzunluğu, 15-18 cm. arasında
değişen derinliği bulunan 9 niş vardır. Batı Portiği’nin güney tarafında restore
edilen kısım ise 15.75 m.dir. Nişler bu bölümde tam olarak görülmemekle
birlikte var olan nişlerin uzunlukları ve duvarın ölçüsüne bakılarak, bu
bölümde 4 adet daha niş olduğu düşünülmektedir. İki niş arasındaki çıkıntılar,
duvarın dayanıklılığını artıran, masifliğini ortadan kaldıran ve aynı zamanda
hareketlendiren payeler şeklindedir. Böylece tapınak avlu duvarlarında
doğu ve batıda 13’er, avlunun kuzeyde tapınakla birleşme bölümlerinde ve
girişin iki yanında 3’er olmak üzere toplamda 38 niş tespit edilmiştir. Avluyu
çeviren portikler; güneyde girişte 10, kuzeyde tapınakla birleşen bölümde 6,
uzun olan doğu ve batıda ise 19’ar olmak üzere toplamda 54 sütun sayısına
sahiptir. Batı Portiği’nin kuzeyden güneye ilerleyen duvarı üzerinde 2. ve 4.
nişlerin içine travertenden yapılmış ikişer adet Dorik kaide yerleştirilmiştir.
5. nişte ise Dor arşitravı parçası kullanılmıştır. Bunun yanında nişler
içerisinde traverten parçaları ve blokları da yer almaktadır. Bunlar tapınak
işlevini kaybettikten sonra yapılan Erken Bizans Dönemi düzenlemeleriyle
bağlantılıdır. Batı Portiği üzerinde Erken Bizans Döneminde güneydeki şapele
kadar olan bölümde 5 mekân tespit edilmiştir. Bu mekânların tabanları “Τ, Γ,
€” gibi atölye işareti olan tuğlalarla kaplanmıştır. Tapınak A Batı Portiği’nin
gerisinde yer alan avlu duvarının kuzeybatısında iki kanatlı bir kapı girişi
ortaya çıkarılmıştır. Kapının kuzey kanadının uzunluğu 0.95 m., güney
kanadın uzunluğu ise 0.87 m.dir. Eşik taşı fazla kullanımdan dolayı aşınmıştır
ve iki yanda kapı kanatlarının oturduğu yuvalar bulunur. Bunun simetriğinin
Doğu Portik gerisinde yer alan avlu duvarının kuzeydoğusunda da yer aldığı
düşünüldüğünde, tapınak avlusuna güney ortada ana giriş, kuzeybatı ve
kuzeydoğuda olmak üzere üç kapıdan girildiği tespit edilmiştir.
Avlunun güney batısında, 2.40x4.50 m. ölçülerindeki alanda, bir sıva
üzerinde 4 satırdan oluşan Grekçe yazıtın negatifi bulunmuştur. Bu yazıt
İmparator Diocletianus (M.S. 284-305) zamanında yapılan Artemis heykelinin
ithafıyla ilgilidir. Buradaki çalışmalarda Batı Portik duvarından geçen ve A
Nymphaeum (Septimus Severus Çeşmesi) yönünden gelen bir künk sistemiyle
beslenen Erken Bizans Dönemine ait bir havuz ortaya çıkarılmıştır. Böylece
Erken Bizans Dönemi düzenlemeleriyle ilişkili olarak küçük havuz ve
daha önce Şapel’in güneyinde çıkarılan dikdörtgen havuzun birbiriyle
bağlantılı oldukları, bir künk ve buna bağlı kanal vasıtasıyla suların avludaki
kanalizasyona bağlandıkları tespit edilmiştir.
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Avluda güneybatıda ulaşılan mermer döşemeli orijinal avlu zemini, 2005
yılı çalışmalarında açığa çıkarılan zeminin devamı şeklindedir. Güneydoğuda
ulaşılan zeminin orijinal avlu zemini olmadığı, buradaki zeminin kaldırılarak
mermerlerden elde edilen kireç yığınları için yeni bir düzenleme yapıldığı
tespit edilmiştir. Çalışma yapılan alanlardaki kültür toprağı içindeki
mermerlerin yoğun şekilde parçalanmış olması ve avlunun güneydoğu
köşesinde kireç tabakasının bulunması da bunu desteklemiştir. Tapınak A
avlusunun kuzeyindeki çalışmalarda tabanın yer yer mermer plâkaları tespit
edilmiştir. Alanın kuzeydoğusunda zeminin 2 m. çevresinde kireç yapıldığını
gösteren yanık tabaka yer alır.
Genel olarak ele geçirilen seramiklerin unguentarium, kandil, amphora
dipleri ve ağız kenarları, lekane parçaları, pişirme kapları, depolama
için kullanılan kap parçaları ve ağız kenarlarından oluştuğu görülür.
Tapınak A mimarî bloklarının daha sonraki dönemlerde kireç ocağı olarak
kullanılmasından dolayı, alanda ancak %10 malzeme kalabilmiş olup bunların
da hemen hemen hepsi değişik şekillerde parçalanmıştır. Buna rağmen Batı
Portiği’nde küçük düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle geison-sima bloklarında
konsollar arasında horoz, bereket boynuzu, balık, çiçek, dal gibi kabartmalar
zengin işçilik göstermektedir. Diğer taraftan Erken Bizans duvarı içinde
bulunan Knidos Aphroditesi heykeli, çeşitli heykel parçaları, fildişi Hagia
Thekla kabartması gibi çeşitli dönemlere ait eserler ele geçirilmiştir.

VI)- Mozaikli Güney Roma Villası (Resim: 1, 10-11)
2006 yılında başlayan ve 2007’de devam eden villa kazısı büyük oranda
tamamlanmıştır6. Laodikeia’nın güneybatısında T.C.D.D.Y. hattının yanında
yer alan yapı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Yapılan
çalışmalardaki açmalar yöne göre isimlendirilmiştir. Bunun yanında mekânın
formuna göre isimlendirilme ya da 2006’da verilen sayı sisteminin devamı
şeklinde yapılmıştır.
Doğu açması: 2006’da çoğu açılmış olan bu cephedeki çalışmalarla farklı
büyüklükte 4 mekân ortaya çıkartılmış ve ele geçirilen sikkeler M.S. 3. yy.ın
ilk yarısına tarihlenmektedir.
6 Bkz. Şimşek 2007b, 252-258, Res. 87a-f; Şimşek 2008, 107-109, Res. 10-11.
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Güney açması: Buradaki ilk çalışma ‘Mekân 1’ adı verilen havuzda
gerçekleştirilmiştir. 2006’da apsisli havuzda başlanan çalışmalar
tamamlanarak, havuzun taban döşemeleri dâhil olmak üzere tam planı ile
gider sistemi ortaya çıkarılmıştır. Havuz duvarlarında su sızıntısını önlemek
amacıyla kalın sıva tabakasının dökülmemesi için duvar üzerine birbirine
paralel yatay kanallar açılarak üzerine kalın ve en üste ince sıva atılmıştır.
Böylece duvar üzerine atılan kalın sıvanın dayanıklılığı ve dökülme riski
ortadan kaldırılmıştır. Elde edilen üstteki ince sıva bulgularından havuzun
mavi boyalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu alandan çok sayıda kemik saç iğnesi,
mermer kabartmalı (girlandlı) lâhde ait kırılmış parçalar, kap ve kandil,
seramik ve cam parçaları, pişmiş toprak kaplama çivileri ve bol miktarda
cam cürufları da bulunmuştur. Cam cürufları buradaki işlikle ilgilidir. Güney
Açması’nda diğer çalışmalarla, 2006’da açılan alanın güneyi genişletilerek
devam etmiş ve havuzdan giden bir kanalizasyon sistemi ile apsisli bir
mekân ve işlik benzeri bir kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Boşaltım havuzuna ait
kanalizasyon kesme taşlardan yapılmış olup (d.0.80 m., g.0.20 m.), üstü yine
düz kapak taşlarıyla kapatılmıştır. Bu bloklardan biri kaldırılarak kanalizasyon
içinde çalışılmış ve birçok saç iğnesi çıkarılmıştır. Bu açmada ortaya çıkartılan
diğer bir alan, yapıya göre yaklaşık 3 m. kadar düşük kotta yer alan kesme
traverten dikdörtgen bloklardan örülen apsisli diğer bir mekândır. Mekânın
içi tuğla ve çay taşı ile doldurulmuştur. Apsisin bulunduğu alanda kapı
benzeri olan açıklık, buradaki duvarların sökülmesinden kaynaklanmaktadır.
Mekânın duvarları sert bir zemin üzerine oturmaktadır. Yapıya giriş gibi
görünen apsisin karşısındaki duvar ise çay taşı dolgunun üzerindedir. Bu
duvar daha sonraki bir zamanda bu mekânda kullanılan kesme dikdörtgen
bloklar ile yapılmıştır. Mekânın kot seviyesi ve duvar örgü sistemi, villadan
daha önce yapılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Buranın hemen yanında
hypocaustlu mekânın güneyinde bazı duvar izleri bulunmaktadır. Farklı
türde malzemelerden yapılmış bu alanda bir kanal tespit edilmiştir. Kanalın
ağız kısmı bir tuğla ile yükseltilmiş ve olasılıkla içinde akan malzemenin
çökelti olarak burada kalması amaçlanmış olmalıdır. Zira kanalın zemininde
kil benzeri, yumuşak dokulu bir toprak ile karşılaşılmıştır. Yapının bu
hattaki duvarları tam olarak izlenememektedir. Olasılıkla, daha sonraki
kullanımlarda buradaki düzenlemeler nedeniyle duvarlar yıkılmış olmalıdır.
Bu alandan M.S. 2.yy. ile 5. yy. arasına tarihlenen sikkeler, saç iğneleri ve
kabartmalı mermer lâhde ait bazı parçalar ele geçirilmiştir.
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Batı açması: Bu alanda 2006’daki çalışmalar batıya doğru genişletilmiştir.
Çalışmalarda yapının cephe duvarı takip edilmiştir. Cephe duvarı doğuda
olduğu gibi düz bir hat şeklinde değildir. Bu alanda, mekânın hemen
her yerinde pişmiş toprak kaplama çivileri ile in situ hypostyller tespit
edilmiştir. Hypostyller ortada yuvarlak formlu, kenarlarda duvar diplerinde
ise dikdörtgen formludur. Hamam olduğu anlaşılan mekân geniş bir alanı
kaplamaktadır. Olasılıkla apoditerium, frigidarium, tepidarium ve caldarium gibi
bölümleri bulunmaktadır. Hypocaust sistemli bölümün güneydoğusunda
sonradan yapılan düzenlemelerle burası bir cam atölyesine dönüştürülmüştür.
Alanda yapılan çalışmalarda yoğun miktarda cam cürufları bulunmuş olup
apsisli mekânın batı yanına doğru boru sistemleri geçirilmiş ve buna bağlı su
hazneleri ile yanındaki fırınlar tespit edilmiştir. Bu alanın kuzey cephede kalan
kısımları epeyce tahribat görmüştür ve tam anlamıyla izlenememektedir.
Çalışmalarda kemik saç iğneleri, mermer kabartmalı bir lahde ait parçalar ile
çok az sikke ele geçirilmiştir.
Kuzey açması: Yapının doğu duvarı izlenerek batıya doğru dönen kuzey
duvarı tespit edildikten sonra bu hatta çalışmalar yürütülmüştür. Kuzey duvarı
12-13m. kadar devam etmektedir. Duvarın bitiminde 3.90 m. uzunluğunda bir
eşik taşı bulunmaktadır. Eşik taşı üzerinde 4 adet kapı kasasına ait söve geçki
yuvası ve 5 adet kapının kilit mekanizması ile ilişkili oyuklar bulunmaktadır.
Bunlar çift kanatlı bir kapıya ait olmalıdır. Eşik taşından sonra ise birkaç metre
kadar devam eden duvar, sonra kaybolmaktadır. Bu alanın hemen zemin
altında örgü ve sıvalı tekne 14 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlara M1
den M14’e kadar numaralar verilmiştir. Mezarlar olasılıkla tonozlu odaların
içinde düzenli bir şekilde yapılmıştır. Ancak odaların üst yapısı ile ilgili bir
veri bulunmamakta, sadece duvarların temelleri görülmektedir. Bu odalar,
Mekân 10 ve Mekân 11 olarak adlandırılmıştır. Mezarların derinlikleri 0.85 m.
ile 1.05 m. arasında değişmektedir. Üstlerinin düz kapak taşlarıyla kapatılmış
olan mezarların duvarları sıvalıdır ve beyaz zemin üzerinde kırmızı, sarı, yeşil
renklerde yaprak, çiçek ve girlandlı freskler yer alır. Mezarların hepsi soyulmuş
ve tespit edilebilen iskeletler dağınık olarak bulunmuştur. Mezarlardan altın
ve akik kaşlı yüzük, yüzük kaşı, ahşap bir sandığa ait demir aksamlar, kemik
saç iğneleri, cam boncuklar, mermer ayak parçası, sikkeler, seramik parçaları,
ağırlıklar ve kabartmalı lâhit parçaları ele geçirilmiştir.
Kullanım zamanları ve tarihleme: Oldukça farklı amaçlara hizmet etmiş
olan villada farklı yapı dönemleri göze çarpmaktadır. Alanda en erken yapı
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güneybatıda yer alan apsisli mekân olmalıdır. Apsisli mekân kodunun düşük
oluşu, duvarlarında kesme dikdörtgen traverten bloklar kullanılmasıyla, villa
duvarlarından malzemenin farklı oluşu, duvarlarında herhangi bir sıva ya da
kaplama malzeme izinin olmaması ile bağlantılı olarak bitirilememiş oluşu,
duvarlarının bilinçli bir yıkıma maruz kalışı ve içindeki dolgu malzeme,
buranın villaya göre erken olduğunu göstermektedir. Olasılıkla bu mekân
bir yapıyla bağlantılı olarak planlanmış, ancak herhangi bir sebeple (deprem
benzeri) yarım kalmış olmalıdır. Daha sonra alana villa yapılmış olmalıdır.
Villada 2006 ve 2007 kazılarında ele geçirilen sikkeler yapı kompleksinin
M.S. 3. yy.ın ilk çeyreği ile 5. yy. başlarına kadar yoğun olarak kullanıldığını
göstermektedir. Olasılıkla villa, M.S. 494 yılı depreminde yıkılmıştır. Yapının
bir diğer kullanım aşamasında eklemeler görülmektedir. Zira batıda bulunan
hamam yapısı sonradan eklenmiş olmalıdır. Yapının bu bölümünde cephe
duvarının düzgün bir hat izlememesi, kullanılan malzemenin farklılığı da
bunu göstermektedir. Daha sonraki kullanımın son aşamasında ise cam
atölyesi yapılmıştır. Hypocaustlu hamam bölümünün güneydoğu duvarında
3 cam fırını tespit edilmiştir. Cam fırınının alt yapısı için var olan hypostiller
kullanılarak, buraya 3 adet fırın yapılmıştır. Cam üretimiyle ilgili olarak
duvarların üstlerine 3 su teknesi ve buradaki suyu doğuya boşaltan künk
sistemi yapılmıştır. Alanda yoğun miktarda cam cüruflarının bulunması
da atölyenin varlığını destekler. Kuzeyde yer alan mezarlar alanın en eski
kullanımını ortaya koyar. Örgü teknelerin içinde ele geçirilen seramik,
yüzük ve kaşları ile duvar freskleri de bunu desteklemektedir. Mezarlar,
Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluğu Dönemine aittir. Villa yapılırken
bu alandaki mezarların içleri doldurulmuş ve üzerine çaytaşı+kireç harçlı
blokaj yapılmıştır. Blokajlı alan ile mozaikle iç avlu aynı koddadır. Diğer
taraftan mozaikler hem sağlamlaştırılmış, hem de mozaik çevresine drenaj
sistemi için harç dolgu yapılmıştır. Bunun dışında yapının kuzeybatısında
ortaya çıkarılan 14 örgü ve sıvalı tekne mezarın duvarlarında yer alan sıvalar
sağlamlaştırılarak koruma altına alınmıştır.
VII)- Kuzey Bazilikası Sondajı ve Korinth Tapınağı Blokları (Resim: 1, 12)
Kentin kuzeyinde iki tiyatro arasında üç apsisli Kuzey Bazilikası yer
almaktadır ve ana apsisine ait duvarların üstü görülebilmektedir. Bazilikanın
tabanını bulmaya yönelik orta apsisin batı önünde 2x2m. ebadında bir sondaj
yapılmıştır. Sondajla 2.5m. aşağıya indirilerek ana toprağa kadar ulaşılmıştır.

423

Altta in situ olup olmadığı tam anlaşılamayan bir sütun kaidesi ortaya
çıkarılmıştır. Sondaj kesitinde kırık kiremit, tuğla ve mermer olan dolgu
görülmektedir. Bazilikanın doğusunda Roma İmparatorluk Dönemine ait
Korinth Tapınağı’nın mermer blokları (sütun, başlık, arşitrav, geison-sima gibi)
tarımsal faaliyetlerden dolayı rastgele atılmışlardır. Yıllarca kentteki otların
yanmasından dolayı bunlar sürekli tahribata uğramıştır. Bu nedenle çevredeki
yamaçlara dağılmış olan tüm mimarî bloklar Bazilika’nın güneydoğu yanına
belirli bir düzen içinde koruma amaçlı tasniflenmiştir.
VIII)- Kuzey ve Kuzeydoğu Nekropolü Kazısı (Resim: 1, 13-14)
Nekropol kazıları, Laodikeia antik kentinde mezar tiplerini tanımamızı,
gömü gelenekleri (mezar başında yapılan törenler, ölü yemekleri gibi), antik
kentin sosyo-ekonomik durumunun algılanmasını ve sikkelerle tarihlenen
konteksleri ile (unguentariumlar, kâseler, kandiller ve değişik takılar,
aksesuarlar gibi) kronolojinin oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadır7.
Kazı çalışmaları, Erken Bizans Döneminde buradan akan dere kenarının
organize sanayi bölgesi olarak kullanılması nedeniyle, yerleşme altında
kalan mezarların büyük bir kısmının korunmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Goncalı Köyü’ne ulaşımı sağlayan yolun güney cephesinde 60 mezarın
jeoradar ile tespiti ve kazı çalışmaları yapılmıştır. İlk çalışmalar 2006’dan
kalan A Atölyesi’nin yanında başlanan açmanın devamı şeklindedir. Ayrıca
kuzeydoğu nekropolünde belirlenen alanlarda jeoradar ile yapılan çalışmalar
sonucunda çeşitli tiplerdeki mezarların kazıları yapılmıştır. Diğer taraftan
Güney Nekropolü’nde kaçak kazısı yapılan tonozlu mezar çalışmalarında;
4 panel tekne içinde iskeletler ile İmparator Hadrianus ve Antoninus Pius
sikkeleriyle bu döneme ait mezar hediyeleri ele geçirilmiştir. Nekropollerde
yapılan çalışmalarda Hellenistik Dönemden Erken Bizans Dönemine kadar
olan buluntular ele geçirilmiştir. Buluntuların ağırlığını ise Roma İmparatorluk
Dönemi oluşturmaktadır.
A açması: A açması, 2006’da kazısı yapılan ve A Atölyesi’nin batısındaki
2x5m.lik alanın önce 5x5m.ye, daha sonrada 10x5m.ye tamamlanmasından
oluşur. 2007 yılında A açmasından 30 kiremit çatma mezar, 1 örgü tekne
mezar, 3 urna kabı, 2 basit toprak mezar, 1 traverten çatma ve 1 küvet tekne
mezar olmak üzere toplam 38 mezar açığa çıkarılmıştır.
7 Bkz. Şimşek 2007a, 467-468; Şimşek 2007b, 299-325, Res. 104-123; Şimşek 2008, 110-111, Res.
12-13.
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B açması: B açması, A Atölyesi’nin hemen doğusunda yer alan ve jeoradarla
taranan 20x10 m.lik 1. grit, 2 numaralı 5x5 m.lik açmadan oluşur. B açmasından
10 kiremit çatma, 3 örgü tekne, 1 basit toprak mezar ve 1 urna olmak üzere
toplam 15 mezar çıkarılmıştır.
C açması: C açması, A açmasının kuzeyinde yapılan jeoradar çalışmaları
sonucunda açılan 4x5 m.lik alandan oluşur. Burada 3 kiremit çatma mezar
açığa çıkarılmıştır.
D açması: D açması, A Atölyesi’nin güneyindeki yamaçlarında yer alır.
Burada doğu-batı doğrultulu 20x20 m.lik alanın jeoradar taraması yapılmıştır.
Taramada görülen duvar izleri çevresinde yapılan kazılarla duvarın 3.25 m.lik
kısmı açığa çıkarılmıştır. Duvarın bir mezar yapısı değil, istinat duvarına
ait olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalarda Erken Bizans Dönemine ait 7 pişmiş
toprak. kandil, 1 ağırşak ve İmparator Theodosius (M.S. 376–392) sikkesi ele
geçirilmiştir.
E açması: 2005’te açılan Erken Bizans Dönemine ait A Atölyesi’nin yer aldığı
tepeciğin batı karşısında yer alan diğer bir tepecik üzerinde 20x20 m.lik alanda
yapılan jeoradar çalışmaları sonucunda belirlenen 5x5 m.lik alanda yüzeyden
0.50 m. altta bir mekâna ait kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvar sırası
açığa çıkarılmıştır. Duvar sırası traverten ve çay taşı ile örülmüştür. Duvar
0.80 m. genişliğinde olup ölçülebilen uzunluğu 3.45 m.dir. Duvarın önünde
2.32 m. uzunluğunda, 0.90 m. genişliğinde, pişmiş toprak tuğlalar ile yapılmış
geometrik desenli taban döşemesi açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkartılan taban
döşemesi 2006’da kazısı yapılan Kuzey Atölyesi’nin batı girişinde bulunan
taban döşemesi ile benzerlik göstermektedir. Olasılıkla burası da bir atölye
tabanı olmalıdır. Çalışmalarda M.S. 4.yy. sikkeleri bulunmuştur.
F açması: Açma, A ve C açmalarının devamı şeklinde kuzeybatı yönünde
5x5 m.lik alandır. Amaç, A ve C açmalarının arasında yer alan Erken Bizans
Dönemi çay taşı örgülü duvarın devamını bulmak ve açma içerisinde
çıkabilecek mezar kalıntılarına ulaşmaktır. Ancak çalışmalar sonucunda ana
toprağa ulaşılmış ve hiçbir kalıntı izine rastlanmamıştır.
G açması: E açmasının yer aldığı jeoradar ile taranan 20x20 m.lik alanın
kuzey ucundan belirlenen 5x10 m.lik açmada çalışma yapılmıştır. Çalışmalar
sonucunda 2 kiremit çatma, 1 kiremit tekne ve 1 taş örgülü oda mezar olmak
üzere 4 mezar açığa çıkarılmıştır.
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IX)- Merkezi Hamam Kazısı (Resim: 1, 15)
Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Merkezi Hamam’da 2006’da tepidariumda, geçiş odasında ve 2.
frigidariumun apsisli havuzda çalışılmıştı. 2007’de ise yapının toplam 4
bölümünde çalışılmıştır8.
Tepidarium: Çalışmalarının büyük bölümü tepidariumda yapılmıştır.
11.15x27.65m.lik tepidariumda 285.50 m.de orijinal zemine ulaşılmıştır.
Tepidariumdan caldariuma geçişi sağlayan üç kapıdan, kemeri hâlen sağlam
olan kuzey kapıyı dolduran toprak, yapının yıkım evrelerini ve dolgu
seviyesini gösterebilmek amacıyla kazılmadan bırakılmıştır. Tepidarium
kazısı sonunda, caldariuma geçişi sağlayan üç kapıda, sonraki dönemlerde
herhangi bir değişiklik yapılmamış olduğu, buna karşın frigidariuma geçişi
sağlayan kuzey ve güneydeki kapıların sonraki aşamalarda bir duvar
örülerek kapatılmış olduğu görülmüştür. Bu değişikliğin sebebi, ısı yalıtımını
sağlamaktır. Bunun dışında, güney duvarda tepidariumun ısınmasını sağlayan
iki adet külhan ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan birinin, üzeri kemer örülerek
yapılmış olduğu ve yapının ilk evresinin planının bir parçası olarak inşa
edildiği, diğerinin ise olasılıkla frigidariuma açılan kapıların duvar örülerek
kapatıldığı dönemde, tepidariumun daha iyi ısınmasını sağlamak amacıyla
duvarda bir delik açılarak yapıldığı anlaşılmıştır. 2006’daki çalışmalarda
açılan Geçiş Odası’nın kapılarına ait söveler ve lentolar büyük ölçüde sağlam
olarak ortaya çıkarılmıştı. Aynı şekilde, frigidariuma açılan merkez kapısının
da söveleri ile frigidarium tarafındaki lento bloğu da büyük ölçüde sağlam
olarak ortaya çıkarılmıştır. Burada, geç dönemlere ait kireç harç kalıntıları
tespit edilmiştir. Bunun dışında, salonun ortasında geniş bir alana yayılmış
olan pişmiş toprak tuğladan yapılmış tonoz üst örtünün kalıntıları da ortaya
çıkarılmıştır. Tepidariumun güney duvarının yakınında, büyük boyutlu
mermerden yapılmış sütun parçaları açığa çıkarılmıştır. Benzerini 2006’da
caldariumda çıkarılan bu parçalar, kapı sövelerindekine benzer profillere
sahip olmalarına karşın, yapının kapılarıyla ilişkili olmadıkları belirlenmiştir.
Buna paralel olarak yapının dışında, güney duvarı boyunca uzanan geison8 Bkz. M. Büyükkolancı, Laodikeia ve Hierapolis Hamamlarının Kazı Sonuçlarına Göre İki
Kentin Son Dönemleri, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Isparta, 2007,
51-56, Çiz. 1-3, Res. 1-7; Şimşek 2005 (içinde M. Büyükkolancı), 311-312; Şimşek 2006 (içinde
M. Büyükkolancı), 427-428; Şimşek 2007a (içinde M. Büyükkolancı), 469-472; Şimşek 2007b,
178-186, Res. 65a-i; Şimşek 2008 (içinde M. Büyükkolancı), 112-114, Res. 1, 3-4, 15.

426

sima bloklarının, bu sütunlarla birlikte bir pencere sistemine ait olduğu
belirlenmiştir. Buna göre, güneşin aydınlatma ve ısıtma gücünden en üst
düzeyde yararlanmak amacıyla, yapının güneye bakan tüm bölümlerine
5.40x3.70m. ölçülerinde iki bölümlü pencereler yapıldığı anlaşılmıştır.
2. Frigidarium: 2. frigidariumun doğusundaki apsis biçimli nişli havuz
bölümünde ve üst örtüyü taşıyan ayaklarının çevresinde 2006’da çalışmalar
yapılmıştı. 23.45x15.50 m.lik 2. frigidariumda geçen yıl yapılan kazılar
sonucunda, salonun Geçiş Odası’ndan tepidariuma bağlandığı belirlenmişti.
Bu yılki çalışmalarda ise, salonun tamamen ortaya çıkarılması ve hamamın
diğer bölümleriyle olan bağlantılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmalar sırasında, kuzey duvarına paralel olarak yüz üstü uzatılmış bir
şekilde, mermerden yapılmış M.S. 2. yy.a ait Ceres (Demeter) tipinde bir
imparatoriçe heykeli bulunmuştur. Bunun dışında, salonun güneydoğusunda
bir havuza ait duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan 2.10 m.
uzunluğundaki bölümünde mermer kaplamaları yerinde olan havuzun,
salonun tam olarak güneydoğu köşesinde yer aldığı anlaşılmıştır. Bu havuzun
batısında ve kuzeyinde tonoz üst örtünün kalıntıları yer almaktadır. Ayrıca
havuzun büyük bölümü kireç harç ile dolmuştur. Bu dolgu, yapının sonraki
dönemlerde farklı amaçlarla kullanımıyla ilgilidir.
Frigidarium: İlk defa kazısına başlanan 27.60x10.20 m.lik frigidariumda kısa
bir süre çalışılmıştır. Salonun kuzey duvarı yakınında, olasılıkla frigidariumu
2. frigidariumdan veya tepidariumdan ayıran duvardan düşmüş traverten
bir blok, oyularak içine yerleştirilmiş künk parçalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu
blok, hamamın çeşitli bölümlerindeki havuzlara su getiren künk sisteminin,
yapının iç bölümlerine kadar uzandığının göstergesidir.
2. Apoditerium: 2006’da, Agora ile olan bağlantısını ortaya çıkarmak üzere
kazılmaya başlanan 2. apoditeriumda, kuzeyden güneye doğru yürütülen
çalışmalarda, salonun yarıya yakını ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 3.
ayağın güneyinde, 5 No.lu soyunma odası ve 2. frigidariuma geçiş bölümü
de kısmen kazılmıştır. Buranın diğerlerinden farklı özelliği, 2. frigidariumdan
ayrılmasını sağlayan bir duvar olmamasıdır. Başka bir deyişle, üst örtüyü
taşıyan ve aralarındaki mesafe 12.55 m. olan 3. ve 6. ayaklar, 2. frigidarium ile
2. apoditeriumu ayıran sanal bir sınır olmakla birlikte, iki mekân arasında bir
kapıya gerek duyulmamıştır.
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Resim 1: Kazı alanlarının kent
planı
üzerindeki
durumları
(Asopos
Tepesi, Suriye Caddesi,
A Evi, A Evi Sokağı,
Tapınak A Avlusu,
Güney Roma Villası,
Kuzey Bazilikası ve
Korinth
Tapınağı,
Kuzey ve Kuzeydoğu
Nekropolü, Merkezî
Hamam)

Resim 2: Asopos Tepesi açması
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Resim 3: Asopos Tepesi kronolojik seramik buluntuları çizimi
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Resim 4: Restorasyonu tamamlanan Suriye Caddesi ve Doğu Bizans Kapısı

Resim 5: Suriye Caddesi restorasyon sonu
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Resim 6: 2007 yılı çalışmaları sonu A Evi planı ve kullanım evreleri
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Resim 7: A Evi ve A Evi sokağı

Resim 8: Tapınak A planı
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Resim 9: Tapınak A’nın 2007 yılı çalışmaları sonunda genel görünümü

Resim 10: Mozaikli Güney Roma Villası planı
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Resim 11: Mozaikli
Güney
Roma
Villası’nın
2007 yılı kazı sonu
durumu ve önde
mezarlar

Resim 12: Kuzey
Bazilikası
alanı ve Korinth
Tapınağı
mimarî
blokları

Resim 13: K u z e y d o ğ u
Nekropolü’nden
kiremit çatma mezar
(L.07.KDN.M20)
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Resim 14: Güney Nekropolü’nden tonozlu mezar (L.07.GN.M01)
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Resim 15: Merkezî Hamam’ın 2007 yılı kazı sonrası durumu

KIZILBURUN ROMA SÜTUN BATIĞI SUALTI KAZISI:
2007 KAZI SEZONU
Deborah N. CARLSON*
Orkan KÖYAĞASIOĞLU
2007 yılı yaz sezonunda 10 hafta süreyle, 6 ülkeden (Türkiye, A.B.D,
İngiltere, Belçika, Yunanistan ve Hırvatistan) gelen öğrencilerden,
arkeologlardan ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü çalışanlarından oluşan bir ekip,
Kızılburun açıklarındaki mermer taşıyıcı batığındaki kazı çalışmalarına devam
etmiştir. Donny Hamilton, Temmuz ayı ortasına kadar proje başkanı olarak
görev yapmış, devamında ise Deborah Carlson bu görevi devralarak proje
sonuna kadar devam ettirmiştir. Bakanlık temsilciliği görevi, Muğla Koruma
Kurulu üyesi Gülnaz Savran tarafından yürütülmüştür. Üçüncü kazı sezonu
olan 2007 sezonu, National Geographic Topluluğu, Spiegel Televizyonu,
Samuel H. Kress Vakfı, Texas A&M Üniversitesi, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü
INA’nın yönetici ve dostları tarafından desteklenmiştir.
Kızılburun batığı, 1993 yılında Sualtı Arkeoloji Enstitüsü INA tarafından
gerçekleştirilen ve Cemal Pulak başkanlığındaki sualtı yüzey araştırmasında
aynı alanda keşfedilen beş batıktan biridir1.
Bu gemi, Kızılburun açıklarında M.Ö I. yüzyılın ilk üç çeyreğindeki bir
tarihte battığı zaman, Marmara Adası’ndan (Prokonnessos) yeni çıkarılmış
beyaz mermer taşımaktaydı (Harita: 1). Kızılburun mermer kargosunu,
Akdeniz’de keşfedilen diğer batık mermer kargolarından ayıran birkaç
özellik bulunmaktadır. Birincisi, batık alanının oldukça derin olması (45 – 48
metre), batıkta yapılan çalışmaları önemli ölçüde kısıtlamaktadır. İkincisi,
Kızılburun’dan elde edilen mimarî mermerler, blok hâlinde veya yekpare
sütundan değil; birleştirildikleri zaman bir tapınağın fasadını tamamlayacak
olan sekiz adet sütun tamburu ve bir adet Dor üslûbunda sütun başlığından
* Deborah N. CARLSON, Nautical Archaeology Program, Texas A&M University, College
Station, Texas 7784/U.S.A.
Orkan KÖYAĞASIOĞLU, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Sualtı Sok. No. 2, 48400, Bodrum,
Muğla/TÜRKİYE. okoyagasioglu@anadolu.edu.tr
1 Pulak and Rogers 1994.
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oluşmaktadır. Bununla birlikte Dor üslûbunda tapınak mimarîsi M.Ö I.
yüzyılda oldukça seyrek rastlanan bir olgudur2 ki bu, taşınmakta olan
bu sütunun varış noktası olasılıklarının sayısını azaltmaktadır. Üçüncü
olarak ise, dört çift hâlinde düzgün bir biçimde istiflenmiş sekiz adet sütun
tamburunun düzeni ve bütünlüğü, gemi ambarına yerleştirildiği biçimde
kalmış görülmektedir (Resim: 1) ki bunun anlamı, geminin ahşap gövde
kısımları bunların altında korunmuş olabilir.
Bu kazıya başlamamızın asıl sebebi; özellikle mermer taşıma amacıyla inşa
edilmiş gemilerin yani Navis Lapidariaların konstrüksiyon detaylarını daha iyi
öğrenip bunlar hakkında çalışma yapmaktır.
Geçtiğimiz iki kazı sezonu ortaya koymuştur ki; Kızılburun gemisi ana sütun
kargosuna ek olarak mezar stelleri ve lytherionlardan oluşan az miktarda yarı
mamul mermer eserde taşımaktadır3. İzotop analizlerinin sonuçlarına göre
geminin kargosu Prokonnessos mermer ocaklarını işaret etmektedir. M.Ö I.
yüzyıl öncesine kadar Prokonnessos ocaklarından çıkan mermerler Troya ve
Pergamon gibi yakın bölgelerdeki kentlerde kullanılıyordu. Ancak Kızılburun
daha güneyde bulunmaktadır ve buda Prokonnessos mermer ihracatının bu
dönemde daha da genişlediğine dair kanıtları ispatlamaktadır4.
Lagynoslar, kyliksler, tabaklar, kalıp işi kâseler, kapaklı güveçler ve
kandillerden oluşan pişmiş toprak buluntular (Resim: 2), geminin M.Ö
I. yüzyıl civarında battığını doğrulamaktadırlar. Büyük kısmı Adriyatik
bölgesinde üretilmiş olan Lamboglia 2 amphoralarının yanı sıra (Resim:
3); Doğu Yunanistan, Karadeniz ve Mısır menşeli yaklaşık 2 düzine taşıma
amphorası M.Ö II. ve I. yüzyıllara tarihlendirilmektedirler. Seramik grubu
için devam eden konservasyon, rekonstrüksiyon ve analiz sonuçlarına göre
Kızılburun batığı için daha kesin bir tarih belirleneceğini ummaktayız.
2006 yılında Subslave şirketi tarafından bağışlanan dört adet, 2’şer ton
kaldırma kapasiteli hava balonu ile gemide bulunan her biri yaklaşık yedi
ton olan sütun tamburlarını kaldırma işlemine başladık. 2006 kazı sezonu
sonunda sekiz tamburun dördü (No: 1, 2, 3, 4) güvenli bir biçimde yerlerinden
kaldırıldı. Geriye kalan dört tambur ve sütun başlığı 2007 yılında kaldırılmak
üzere in situ bırakıldı.
2 Waelkens 1989.
3 Carlson 2006; Daniel 2006; Trego 2006; Carlson 2007; Carlson forthcoming.
4 See Ward-Perkins 1980; Walker 1985; Asgari 1990; Asgari 1992.
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2007 yılındaki arkeolojik çalışmalara başlanmadan önce zorlu kış
şartlarında hasar gören kamp yapıları onarıldı. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün
Bodrum’daki merkezinde bulun 15 kişilik kazı ekibi, 4 Haziran tarihinde
araştırma gemisi Virazon ve katamaran Millawanda ile Kızılburun’a vardı.
Güvenlik tüplerinin, referans noktalarının, kum emiş aksamlarının, su altında
iletişimi sağlayan telefon kulübesinin yerleştirilmesini ve ısınma dalışlarını
takip eden haftada arkeolojik dalışlara başlandı.
2007 sezonundaki ilk amacımız, önceki sene başlanan tamburları alan
dışına çıkarma sürecini tamamlamaktı. Bunun için Lift-All şirketi tarafından
üretilip bu proje için bağışlanan kaldırma kayışlarını kullandık. Oldukça
az esneyen ve aşınmaya karşı dirençli olan bu kayışlar, her bir tamburun
altlarında korunan narin ahşaplara zarar vermeden kaldırılıp alan dışına
çıkarılmasına olanak sağladı.
Virazon araştırma gemisinin kaptanı Feyyaz Subay tarafından geliştirilen
kaldırma sistemine 2006 yılında kullandığımız balon sistemini adapte ettik.
Bu sistemde; her bir tamburun merkezinden deniz seviyesinin 3 metre altına
kadar uzanan zincirin ucuna kaldırma balonlarını yerleştirdik. Tamburun
hemen üzerine yerleştirilen 2’şer tonluk diğer balonlar tamamen havayla
doldurulduktan sonra yüzeyde bulunan destek teknesindeki hava tüpleri ile
üstte yer alan 2 balon kontrollü biçimde dolduruldu. Yüzeye yakın bulunan
bu kontrol balonları sayesinde zeminden kalkan tamburun yüzeye fırlama
ve herhangi bir yere çarpma olasılığı ortadan kaldırıldı. Bu esnada dipte
bekleyen dalış ekibi, tamburları istenen alanlara küçük boy yardımcı hava
balonları ile taşıyarak yerleştirdi.
Ekibin büyük kısmı ilk haftayı, kazı alanının üst bölgelerinde biriken taş
ve kumları temizleyerek geçirdi. 19 Haziran’da, altı ton ağırlığındaki Dorik
sütun başlığını tambur yığınının üzerinden kaldırdık ve kalan dört tamburun
çıkarılmasına hazırlık olarak merkezindeki kumları temizlemeye başladık. 2
haftadan az bir sürede geride kalan dört mermer tamburu da (1, 2, 3 ve 4
numaralı tamburlar) güvenli ve başarılı bir şekilde kaldırıp alan dışına taşıdık
(Resim: 4).
Tüm tamburlar içinde en geniş ve en ağır olan 4 numaralı tambur bazı
zorluklarla çıkarıldı. Bu parça kaldırıldığında tamburun tabanında dört adet
küçük kare parça ya da ‘ayak’ yapıldığını görmek mümkün oldu. Bu ayaklar
tamburları taş bir zeminden kaydırarak son pozisyonlarına getirmek için
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tasarlanmış manivela çıkıntılarıdır5. Bunların varlığı 4 numaralı tamburun
yalnızca en altta bulunması gereken tambur olduğunu ve aynı zamanda Dor
düzenindeki sıralamaya ait bir sütunla karşı karşıya olduğumuzu gösterir;
çünkü Dor düzenindeki sütunlar İon ve Korint düzenindeki sütunlar gibi
kaide üzerine değil, stylobat gibi bir zemin üzerine yerleştirilir.
5 Temmuz’da tüm tamburların güvenli bir şekilde alan dışına çıkarılmasıyla
birlikte dikkatimizi önceki yaz sezonunda 5 ve 6 numaralı tamburların altında
bulunan ahşapların kazılması ve çıkarılması üzerine çevirdik. 6 numaralı
tambur 2006 sezonunun kapanışında kaldırılan son parça olduğundan;
üzerinde çalışmak için değil, yalnızca kaldırmak için vaktimiz vardı, geminin
ahşapları da tambur çıkarıldığında görünür hâle geldi. 2007 sezonunda
kaldırma işlemi tamamlandığı için en üst tabakada yer alan her biri 9–10
cm. genişliğinde ve 2–5 cm. yüksekliğinde olan boylamsal kaplamaların
bulunduğu U6 (6 numaralı kasnağın altındaki bölgeyi gösterir) sektöründe
kazılara başladık. M.Ö. I. yüzyılda, açık denizde seyretmek üzere inşa edilen
bir geminin zıvanalı geçme tekniğiyle6 kaplamaları birbirine geçirilerek
yapıldığı düşünülebilir, fakat Kızılburun buluntuları arasında şimdiye kadar
böyle bir işçiliğin kesin kanıtı yoktur.
U6 kaplamalarının altında her biri yaklaşık 10 – 12 cm. genişliğinde
ve 5 cm. kalınlığında 6 adet enlemesine ahşap vardı. Bu kalın ahşaplar
geminin iç kısımlarına doğru daha iyi korunmuştu. Bu enlemsel parçalar
bakır çivilerle düzgün bir şekilde sıkıca tutturulmuştur. Fakat bu çivilerin
başları alt taraflarda değil, sadece yan kısımda görüldü. Başka bir deyişle;
bu ahşaplar kaplamalara gerçek bir gemi iskeletinde olması gerektiği gibi
monte edilmemiştir. Bu altı ahşaptan yalnızca bir tanesinin üzerinde iki adet
bitişik çivi boşluğu görünüyordu. Çiviler olmamasına rağmen bu iki çivinin
geminin dışından değil, içinden çakılmış olduğunu gösteren izleri ahşabın
yan tarafındaki en üst tabakada görmek mümkündü; buna göre böyle bir
üslup Kızılburun’da gözlemlediğimiz tek örnektir ki bu da, tekrar kullanım
görmüş bir ahşap örneği üzerinde çalışıyor olabileceğimizi göstermektedir.
U6 sektöründe yaptığımız çalışma, ahşapların kırılgan ve parçalanmış
olmalarından dolayı yavaş ilerledi (Resim: 5). Öncelikle, enine uzanan altı
ahşabı çıkardık ki bunlardan birinin kesiti kabaca kare biçimlidir ve bu altı
5 Ward-Perkins 1971; Coulton 1974; Wurch-Kozelj 1988.
6 Steffy 1994, 25-78.
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ahşabın üzerinde yer alan ince kaplama ile aynı doğrultudadır. Ne yazık ki
bu alanı tamamen araştırmaya vaktimiz olmadı. Ancak kazılan ahşapların
dizilişi, zıvanalı geçme kenetlerinin olmayışı ve çivilerin yayılımı bizlere, U6
ahşaplarının geminin gövde kalıntılarının değil; büyük olasılıkla bir palet ya da
tamburları destekleyen bir iç yapının parçaları olabileceğini önermektedir.
Alanın batı tarafında, 1, 3 ve 5 numaralı tamburların altında, çeşitli
boyutlarda, kabaca işlenmiş dört adet kalın dikdörtgen mermer levha
bulundu ve bu levhalar haritalanıp su üzerine çıkarıldı. Bu levhalar BAP,
BAR, BAS ve BAT olarak etiketlenmiştir (Resim: 6). Geminin yalnızca bir
tarafı için, 2006’da çıkarılan levhalarla birlikte gemi omurgasına (ya da
omurganın olması gerektiği yere) paralel bir hat üzerinde bulunan toplam
levha sayımız altıya ulaştı. Bu mermer levhaların etrafında ve altında, kötü
bir şekilde kırılmış boyuna latanın üzerinde uzanan enine ahşapları da
kapsayan ek ahşapların parçalanmış kalıntılarını da bulduk. U3’ten alınan
4 ahşap örneği üzerine Tel Aviv Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Nili
Liphschitz’in yaptığı inceleme, boylamsal ince ahşapların karaçam (pinus
nigra), daha kalın olan enlemesine uzanan parçalarınsa dişbudak (fraximus
excelsior) olduğunu göstermiştir (Resim: 7). Karaçam, Fransa’da Madrague de
Giens’ta bulunan M.Ö. 1. yüzyıla ait gemide de olduğu gibi Doğu Akdeniz’de
antik gemilerin gövdelerini kaplamak için kullanılan yaygın bir türdür. Antik
Çağda dişbudak ağacı, henüz yeşilken bükülmesine imkân veren yüksek
nem içeriği ve dayanıklılığı ile oldukça güçlü bir ağaç olarak bilinmekteydi7.
Arkeolojik deliller, Madrague de Giens batığının kıç kısmı yakınlarındaki üç
yarım postanın dişbudaktan yapıldığını işaret etmektedir8. Bu da, bu ağacın
güçlendirilmesi gereken bölgelerde kullanılmak için oldukça uygun olduğunu
göstermektedir9.
2007 yılı kazı ekibinin pek çok üyesi yoğun bir şekilde bu son derece narin
ahşapların kazı, etiketleme, fotoğraflama ve haritalama işiyle uğraşırken küçük
bir grup da geminin mermer mimarî kargosunun daha detaylı ölçümlerine ait
bilgileri bir araya getirmek üzere çalıştı. Lift-All kaldırma kolonlarını kullanma
konusundaki tecrübemiz, 8 tamburun her birinin yüzyıllarca dip zemine
oturmuş daha temiz yüzeylerini görmek için 180° çevirmemizi sağladı. Daha
sonra her bir tambur, yüksek kontrastlı kalıp hamurundan yapılan küçük
7 Vitruvius de Architectura 2.9.11.
8 Pomey 1982; Rival 1991, 152.
9 Theophrastus Historia Plantarum 5.7.1-3.
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noktalarla işaretlendi ve kapsamlı şekilde fotoğraflandı. Geminin varacağı
nokta ve bu anıtsal sütunun işlevini saptamamız için yaptığımız çalışmalara,
ayrıca gemi kargosunun kesin ağırlık dağılımını daha iyi anlamamıza
yardımcı olması için sekiz tamburun ve sütun başlığının üç boyutlu dijital
modellemesi yapıldı.
Temmuz ayında arkeoloji direktörümüz Deborah Carlson, Apollon
Tapınağı’nın kalıntılarını görmek üzere Klaros’u ziyaret etti. M.Ö. III.
yüzyılda inşaatına başlanan bu Dorik mermer tapınak, Pausanias’ın 500
yıl sonraki ziyaretinde hâlâ bitirilememişti10. Bu kazılarda Kızılburun’daki
tamamlanmamış tamburlara boyut olarak çarpıcı şekilde benzerlik gösteren
Dorik sütun tamburları bulunmuştur11.
Kızılburun’daki arkeolojik kazımız, 17 Ağustos’a kadar devam etti.
20 Ağustos tarihinde kazı buluntuları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Müdürü Sayın Yaşar Yıldız’a teslim edildi. Sekiz sütun tamburunun ve sütun
başlığının başarılı bir biçimde yerlerinin değiştirilmesiyle kazının önemli bir
kısmının tamamlandığını düşünmekteyiz. Ancak bu tahmin hiç kazılmamış
ve tamamen belirsiz olan ahşap gövde parçalarının niceliğine ve niteliğine
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 2009’da bu ilginç bulmacayı çözmek
üzere Kızılburun’a yeniden dönmeyi hedefliyoruz; 2008 yaz sezonu bu önemli
batıktan çıkarılan yüzlerce eserin araştırılmasına adanmış bir çalışma sezonu
olacak.
2007 yılı Kızılburun kazı ekibi adına, proje direktörü Sayın Donny
Hamilton’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve
Bakanlık temsilciliği görevini yürüten Sayın Gülnaz Savran’a teşekkürlerimizi
sunarız. Batık alanına yaptığımız 1500’ün üzerindeki dalışta güvenliği sağlayan
baş dalgıçlar Vassilis Tsairis ve Murat Tilev’e; ayrıca yine bu dalışların tıbbî
açıdan sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlayan İstanbul Tıp Fakültesi,
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı doktorları Gamze Öztürk,
Sevi Tekin, Bengüsü Oroğlu, and Ayşen Kolat’a; her türlü ihtiyacımızı tedarik
eden Hüseyin ve Muhittin Aldemir’e; eser çizimcisi Özgün Alpdoğan ve Sualtı
Arkeoloji Enstitüsü Konservasyon Laboratuvarı çalışanlarına yardımlarından
dolayı ayrıca teşekkür ederiz (Resim: 8).

10 Description of Greece 7.5.4.
11 See de la Genière 1992; Şahin 1998; de la Genière 2003.
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2007 YILI ÇORAKYERLER KAZISI
Ayla SEVİM EROL*
Ayhan YİĞİT
Giriş
Çankırı-Çorum havzasında yer alan Çorakyerler, ülkemizde ve dünyada
önemli bir yer edinmiş olan zengin omurgalı fosil lokalitelerinden biridir.
Buradan elde edilen fosil buluntular dünya paleontoloji biliminde omurgalılar
açısından büyük önem kazanmıştır. Çankırı İli’nin hemen çıkışında yapraklı
yolu üzerinde bulunan lokalite, gerek yol çalışmaları, gerekse inşaat yapımı
nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için öncelikle koruma
altına alınmıştır. Jeolojik olarak Geç Miyosen Döneme tarihlendirilen
bu lokalitede başlangıçta, Çankırı Müzesi başkanlığında kurtarma kazısı
yapılmasındaki amaç, yok olmak üzere olan sekiz milyon yıllık bir Geç
Miyosen loklitesinindeki fosileri kurtarıp bölgedeki fauna çeşitliliğini tespit
etmekti. İlk yıllarda yapılan çalışmalarda bu amaca ulaşılmıştır. Ancak 2000
yılı çalışmalarında ele geçirilen hominoid buluntusu, bizi başka bir amaca
yönlendirmiştir. Çünkü ele geçirilen hominoid ülkemizde ve dünyada
benzeri olmayan bir türe aitti, bu nedenle Çorakyerler kazısı 2001 yılında
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol’un başkanlığında Bakanlar Kurulu kararlı kazıya
dönüşmüştür. Hâlen devam eden çalışmaların bundan sonraki amacı ise
çene parçaları ve dişleri bulunan Çorakyerler hominoidinin kafa ve gövdeye
ait parçaları bulunarak bu türün Türkiye’de ve dünyadaki yeri ve önemi
belirlenip canlı göç yolları ve paleoekolojik ortam konusunda çalışılacaktır.
Çorakyerler lokalitesi Çankırı-Çorum havzası içerisinde ele alınmaktadır.
Bu havza, Paleosen Dönemden sonra Neotetis’in kireçli kuzey kolunun
kapanması sonucu, kuzeyde Sakarya, güneyde Kırşehir dağ kitlesi arasında
gelişmiştir. Havza, kuzey ve Orta Anadolu’da Kuzey Neotetis okyanusun
kapanmasıyla oluşan İzmir-Ankara-Erzincan kuşağında yaklaşık 60 milyon
yıldan itibaren başlayarak 20 milyon yıla kadar devam eden çarpışma sonucu
1 Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara / TÜRKİYE, asevim@humanity.ankara.edu.tr.
2 Öğr.Görevlisi Ayhan YİĞİT, Cumhuriyet Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/
TÜRKİYE.
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oluşmuş bir havzadır. Çarpışma sonrası gelişen tektonik sıkıştırmanın ErkenGeç Pliyosen Dönemlerine kadar devam etmiş olduğu düşünülmektedir .
Kazı alanında ele geçirilen buluntular üzerinde yapılan değerlendirmelerde
fosillerin Geç Miyosen Dönemde yaşamış olan canlılara ait oldukları
anlaşılmaktadır. Bu dönemden sonra yaşanan kuraklık (mesiniyen) krizi
yaşadığı, çalışılan alanda ve çevresinde jips kalıntıları şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Neojen tabakaları çoğunlukla jips üniteleri ile nehirsel gölsel
sedimanlardan oluşmuşlardır.
Tarihlendirme
Denis Geraads tarafından 2003-2004 yıllarında büyük omurgalı fosillerin
morfolojik yapısına bakarak lokalitenin MN11-MN-12’ye tarihlendirilebileceği
belirtilmiştir. Ünay ve arkadaşları tarafından yapılan küçük memeli
faunasının analiz sonuçlarına göre buranın jeolojik yaşının MN11’i işaret
ettiği belirtilmektedir (Ünay ve ark. 2006). Kaymakçı tarafından yapılan
magnetostratigrafik tarihlendirmeye göre ise 7.50 ile 6.93 milyon yıla
tarihlendirilebileceği belirtilmektedir. Her üç bilim adamının farklı yöntemlerle
yaptığı jeolojik yaş yorumlarından, burasının MN11’e tarihlendirilebileceği
anlaşılmaktadır. Ancak büyük omurgalı fosillerin incelenmesi sonuçlanıncaya
kadar tarihlendirme konusunda temkinli olunması gerekmektedir.
Jeoloji
Çorakyerler’de, yaklaşık 7,5–8 milyon yıl önce kitle hâlinde gerçekleşmiş
olan ölümler sonucunda oluşan fosiller bu lokalitedeki kazı çalışmalarıyla
gün ışığına çıkarılmaktadır. Sedimentolog Karabıyıkoğlu’nun önceki yıllarda
alanda yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda yapılan değerlendirmeye
göre; killi çamur tabakası içerisinde fosilleşerek günümüze ulaşan kalıntılar,
kalın bir istif oluşturan karasal çökeller içerisinde bulunmaktadır. Ele
geçirilen buluntular ile çevresel özelliklerin değerlendirilmesi sonucu,
Geç Miyosen Dönemde bu bölgenin, kurak veya yarı kurak karasal iklim
koşullarına sahip, taşkınlar sırasında taşınan çamurların durularak çökelmesi
ile taşınan çakıllı çamurlu çökellerden oluşan hızlı bir tortulanmayı
yansıtmaktadır. Çorakyerler’de taşkınlara bağlı olarak zaman zaman geçici
sığ su ortamsal koşulları ile karakterize edilen bir taşkın ovasının varlığından
söz edilebilir. ‘Tuğlu Formasyonu’ olarak isimlendirilen Çorakyerler, tabanda

450

kırmızımsı-pembemsi kireç taşları ile başlayıp silttaşı, marn alterasyonu ile
devam etmektedir. Yaklaşık 6 m. kalınlığında beyazımsı, pembemsi kireç
ara katkıları fosil kalıntılarının en yoğun bulunduğu seviyedir. Fosillerin
çıkarıldığı katman ise masif killi kırmızı çamur taşlarından oluşmuştur. Kazı
yapılan alan taşkın ovasının alüvyon yelpazesinde bir çamur düzlüğü olarak
tanımlanmıştır.
Çorakyerler’de Gastropodaların bulunuşu o dönemlerde burada sulu
ortamsal koşulların varlığını göstermektedir. Küçük su birikintileri şekinde
oluşmuş olan göletlerden hayvanlar su içmek üzere yararlanmış olmalıdırlar.
Sickenberg (1975)’in çalışmasında iki farklı yerde omurgalı kalıntıları
bulunduğundan bahsedilmektedir. ”Fosillerin bulunduğu her cepte en az
2–3 türe ait fosil kalıntının bulunması burada bir kitle ölüm gerçekleştiğini
destekler niteliktedir. Sickenberg (1975)’in çalışmasından ele geçirilen
faunanın Gaziry ve Köhler tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre,
farklı yaşlarda iki fauna topluluğundan söz edilmiştir. Bunların biri Geç
Astarasian veya Vallesian ve diğeri ise Geç Vallesian veya Turolian Dönemde
yaşamıştır. Ancak kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte burada çalışan
bazı sedimentologlar faunanın aynı döneme tarihlendirilmesi gerektiğini
belirtmişlerdi. Sickenberg’in 1975’te yaptığı çalışmada bu lokaliteden carnivor
ve küçük memeli bulunamayacağı düşünülmüştür (Sickenberg,1975). Ancak
yine bizim tarafımızdan yapılan kazı çalışmalarında küçük memeli ve
carnivoranın yanı sıra hominoid de ele geçirilmiştir.
2007 Yılı Çalışmaları
Her yıl kazı çalışmaları bitiminde alanın açılan bölümleri, kar ve yağmur
sularından etkilenmemesi amacıyla sağlam bir şekilde kapatılmaktadır.
2007 yılı kazı çalışmaları da bir önceki yıl üzeri kapatılan alanın temizlenip
açılmasıyla başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılı için 2x2 m.
boyutlarında 26 açmadan 226 adet numaralı fosil gün ışığına çıkarılmıştır
(Çizim: 1). Resim 1 kazı yapılan alanın genel görünümünü vermektedir.
Çizim 1 ise bu alanda çalışma yapılan bölümleri ve buluntuların ne yöne
doğru yoğunlaştığını göstermektedir. Bu çizime göre fosillerin genellikle
kuzeydoğu ve güneybatıya yönelmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan fosillerin önce in situ fotoğrafları
çekilmiş, daha sonra tafanomik analizlerinin yapılabilmesi için oryantasyonları
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belirlenerek çizimleri yapılmıştır (Çizim: 1). Fosiller, bulundukları tabaka
içerisinden paleontolojik amaçlı kullanılan özel güçlendirici ve sertleştirici
solüsyonlar kullanılarak sağlam çıkarılması sağlanmıştır. Boyutu büyük olan
fosiller ise çıkarılma ve taşınma esnasında sıkıntı yaratmaktadır; bu nedenle,
büyük boyutlu fosiller zarar görmemeleri açısından alçı cekete alınarak
çıkarılmıştır.
Çorakyerlerde 2007 kazı sezonunda yapılan çalışmalarda önceki yıllarda
bulunan türlerin yanı sıra yeni türler de bulunmuştur. İlk yıllarda üst üste
farklı elementler ve türlerin bir arada yığıntı şeklinde oluşmuş açmalar
çoğunlukta bulunurken, son iki yıldır yapılan çalışmalarda daha sağlam,
bütün ve eklemli buluntular münferit olarak ele geçirilmektedir.

Bulgular
Çorakyerler 2007 kazısısında ele geçirilen buluntular; takım (Grafik: 1),
aile (Grafik: 2) ve element dağılımı (Grafik: 3) olarak değerlendirilmiştir.
Çorakyerler 2007 buluntuları takım açısından değerlendirildiğinde
Grafik 1’de de görüleceği üzere çift tırnaklılar olarak bilinen artiodactylaların
çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Bunları tek tırnaklılar olarak
isimlendirilen perisodactylalar izlerken, üçüncü sırada carniva (et yiyiciler),
dördüncü sırada da proboscidae (hortumlular) yer almaktadır. Önceki yıllarda
yapılan çalışmalardan yine en fazla sayıda perisodactyla ve artyodactylalar sayıla
fazladır, ancak yıllara göre ilk ve ikinci sıralama değişebilmektedir (Grafik )
Çorakyerler buluntuları aile düzeyinde değerlendirildiğinde ise en
yüksek oranda bulunan aile bovidaedır, ikinci sırada equidler, üçüncü sırada,
rhnocerotidaedır. Daha sonra sırasıyla grafidae, suidae, proboscidae ve carnivoralar
ele geçirilmiştir (Grafik: 3). Aileler geçmiş yıllar açısından değerlendirildiğinde
ise yine en yüksek oranda bovidae’yı görmekteyiz (Grafik: 4). Bunu sırasıyla
rhino ve equidler izlemektedir. En az sayıda bulunanlar ise carnivora, proboscidae
ve hominoidaedır.
Fosil buluntuları vücudun parçalarına göre değerlendirildiğinde; 2007
yılı buluntuları arasında en fazla sayıda bilek kemiklerinin olduğunu grafik
4’te görmekteyiz. Sonra sırasıyla alt çene, kol ve bacak kemikleri, metacarpal
ve metatarsal kemikler, boynuz, parmak kemikler ile alt üst çene kemiği ve
diz kapağı kemiği gelmektedir. Vücudun parçalının bulunma oranları 1997
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yılından itibaren yıllara göre değerlendirildiğinde; 1997’de kol ve bacak
kemikleri ve alt çene çoğunlukta iken, 2001 yılında metapodium ve alt çene
kemikleri; 2006 yılında ise alt çene kemikleri çoğunlukta bulunmuştur. Bütün
yıllara bakıldığında, buluntunun niteliğine göre oranlar değişmekle birlikte
genel olarak boynuz alt çene ve kol-bacak kemikleri en fazla sayıda ele
geçirilen kemiklerdir (Grafik: 4 )

Değerlendirme
Çorakyerlerde ilk olarak 1970’ li yıllarda Alman ve Türk linyit araştırma
ekipleri tarafından bir çalışma yapılmıştır. Sickenberg başkanlığında yapılan
bu çalışmada, iki farklı yerde omurgalı kalıntılarından söz edilmektedir.
Sickenberg’e göre fosillerin bulunduğu her cepte en az 2-3 türe ait fosil
kalıntısının birlikte ele geçirilmesi burada bir kitle ölümünün gerçekleştiğini
açıklar niteliktedir. Sickenberg (1975)’in çalışmasından elde edilen fauna
Gaziry ve Köhler tarafından değerlendirilmiştir (Tablo: 1). Bu değerlendirme
sonucu ele geçirilen iki fauna topluluğundan birisinin Geç Astarasian, veya
Vallesian, diğerinin Geç Vallesian veya Turolian Döneme tarihlendirildiği
rapor edilmiştir. Sickenberg’in 1975’te yaptığı çalışmasında bu lokalitede
carnivor ve küçük memeli bulunamayacağına ilişkin bir ibare bulunmaktadır.
Ancak 1997 yılından beri yapılan kazılarda hem carnivor ve küçük memeli hem
de hominoidlere ait fosiller ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen
fosillerle, Çorakyerler fosillerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi amacıyla,
Sickenberg’in (1975) çalışmasında ele geçirilen fosillerle karşılaştırılmak
istenmesine karşın bu fosillere ulaşılamamıştır.
Choerolophodon penteliei (Gaudry & Lartet 1856)

cf Korynochoerus sp.

Palaeotraginae indet.
Tragoportax gaudryl (Kretzoi 1941)
Protoryx sp.
Plesladdax cf Inundatus Bosseha Erdbrink
1978
Gazella sp.
Palaeoreas elegans Ozansoy 1965
cf. Palaeoreas elegans Ozansoy 1965
Oloceros rothl (Wagner 1857)

Samotherlum sp.

cf Oloceros sp.

Hipparion sp. i and II
Ceratotherlum neumayrl (Osbom 1900)
Chilotherlum kowalevskii (Payloy 1913)
Chilotherlum samlum (Weber 1905)
Listriodon splendens YOnMeyer 1846
Listriodontinae indet

Tablo 1: Çorakyerlerde Sickenberg (1975) çalışmasında ele geçirilen fauna listesi
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1997 yılından itibaren yıkanan sediman örneklerinden ele geçirilen
küçük memeli buluntuları değerlendirme sonuçları Ünay ve arkadaşları
tarafından 2006’da yapılan yayında verilmiştir. Buna göre Rodentlerden
(kemirgen) oluşan Çorakyerler küçük memeli faunası, ikisi yeni olmak üzere
12 türle temsil edilmektedir (Tablo: 2). Çorakyerler’deki büyük ve küçük
memeli faunası paleoekolojik açıdan değerlendirildiğinde, genellikle açık
biyotoplarda yaşayan türlerin bulunması, ağaççıl türlerin olmayışı veya
çok az sayıda bulunuşu, Çorakyerler’de bu hayvanların yaşadığı dönemde
burada orman olmadığına, savana benzer bir biyotopun egemen olduğuna
işaret etmektedir (Ünay ve ark. 2006). Çorakyerler’de şimdiye kadar elde
edilen tüm jeolojik ve biyolojik bulgular değerlendirildiğinde dönem olarak
MN11’i işaret etmekle birlikte, büyük omurgalıların tür tayini çalışmaları
sonucunda ileride değişmeler olabilir.
Hansdebruijnia erksinae n. Sp.

Allocricetus aylasevimae n.sp.

Hansdebruijnia cf. Neutrum

Pseudomeriones latidens

Byzantinia pikermiensis

cf. Pliospalax sp. indet.

Byzantinia aff. Hellenicus

protalactaga aff. major

cf. Rhinocerodon sp.

Myomimus sp.

Tablo 2: Çorakyerler 1997-2005 çalımalarında ele küçük memeli fauna listesi (Ünal ve ark.
2006)

Çorakyerler’de 1997 yılında başlatılan kazı çalışmalarından şimdiye kadar
ele geçirilen fauna Tablo 3’te verilmiştir.
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PERİSODACTLA

ARTİODACYLA

CARNİVORA PRİMATES

Rhinocerotidae

Suidae

Mustelidae

Chilotherium sp.

Microstonyx major cf. erymanethius+ Hyaenidae

Rhinocerotinae indet.
Ceratotherium neumayri+

Hominoidae

Felidae aileleri
Cervidae
Pliocervus sp.+

Equidae

Giraffidae

Hipparion sp. A+

Paleotragus cf. quadricornis+

Hipparion sp. B+

Samotherium sp.

Hipparion sp. C+
Bovidae
Proboscidae

Trogoportax gaudryi+

Gomphotheriidae

cf. Prostrepsicerus sp.+

Coerolophodon pentelici+

Paleoras cf. elegans+
Gazella sp.+
Oioceros rothi+
Protoryx sp.
Plesiaddax ? sp.
Ovibovini indet.
Bovid gen. et. sp. indet.

Tablo 3: Çorakyerler 1997–2008 çalışmalarında bulunan fauna listesi

Bovidae (Resim: 3-4): Boynuzlugiller ve ya öküzgiller olarak olarak
isimlendirilen Bovidae, çift toynaklı ve geviş getiren bir ailedir. Günümüzde
140 türle temsil edilen bu aile sığır, koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan
gibi insanların uzun zamandır av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok
türü içermektedir. Çorakyerler kazısından bu aileyi temsil eden en az 9 farklı
türü temsil eden fosil buluntu mevcuttur. Geraads tarafından tanımlanan
türler: Tragoportax gaudryi, cf Prostrepsiceros sp, Paleoreas cf P. elegans, Protoryx
sp., Gazella sp., Oioceros rothi, Oioceros sp.?, Plesiaddax sp., Criotherium sp. Bovid
gen. et. sp. İndet (Tablo: 3)
Giraffidae: Zürafaların atalarının temsilcileri zürafagiller olarak bilinen
bu aile, alçak taçlı buruşuk mineli yanak dişlerine sahiptirler. Türler basit
yapılı deriyle örtülü ossicone olarak değerlendirilen boynuzlara sahiptir.
Çorakyerler’de Paleotragus cf P. ve Samotherium olmak üzere iki türü mevcuttur.
Bunlar Anadolu Geç Miyoseninde paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa
cinsleriyle temsil edilmektedir.
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Suidae (5-6): Domuzgiller (Suidae), geviş getirmeyen bir çift toynaklı
familyasıdır ve her ayaklarında parmakları vardır. Toynaklaşmış olan 3’üncü
ve 4’üncü parmaklar diğerlerinden daha büyüktür. Daha küçük olan 2’inci
ve 5’inci parmaklar daha yüksekte durur ve yere değmezler. Çorakyerler’de
Suidae ailesi Microstonyx major cf. erymanethius+ türüyle temsil edilmektedir
(Tablo 3), bu aile bovidae, hipparion ve rhinociretiae’ya oranla daha az
bulunmaktadır.
Proboscidae: Hortumlular şeklinde tanımlanan proboscidae de suidae gibi daha
az oranda bulunmaktadır. Çorakyerler’de ele geçirilen Proboscidae takımı
Choerolophodon pentelici türüyle temsil edilmektedir (Tablo: 3). Çorakyerler
proboscidleri, homojen bir yapı sergilemektedirler ve burada ele geçirilen
türün taşıdığı türemiş karakterler Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan
Choerolophodonlarla paralellik içerisindedir. (Şahin, 2005).
Rhinocerotidae: Ceratotherium, Chilotherium, Aceratherium cinslerine ait,
Ceratotherium neumayri, Chilotherium kowalevskii ve Acerorhinus sp. türleriyle
temsil edilir (Tablo: 3). Ceratotherium Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri
içinde en yoğun bulunan ortak bir gruptur ve Geç Miyosen boyunca yaşayarak
Turoliyen sonunda ortadan kalkmıştır (Pehlevan,2005).
Equidae (7-10): At, morfolojik değişimi en iyi yansıtan bir canlı olması
nedeniyle tarihlendirme çalışmalarında referans fosil olarak değerlendirilebilir.
Atın filogenetik evrim sürecinde ilk temsilcileri köpek büyüklüğündeki
Hyracotherium olarak bilinmektedir. Bu türün ön ayağında dört, arka ayağında
üç parmak ve ön ayakta bir, arka ayakta iki körelmiş parmak bulunduğu
için bu hayvanın beş parmaklı bir atadan köken aldığı düşünülmektedir.
Dişlerinin taç kısmı kısa, kök kısmı uzundur. Bugünkü atlardan farklı olarak
ormanın içerisinde ve çevresinde yaşamaktaydı. Bu nedenle dişleri, genç
dalları öğütecek bir morfoloji kazanmıştır. Atların vücut büyüklüğünde
gittikçe bir artış olduğu ve toynak sayısı azaldığı bilinmektedir. Atlar iki ayrı
evrimsel çizgi göstermiştir. Birincisi, daha sonra ortadan kalkan Hipparion,
diğeri ise Pleistosende bugünkü atların cinsini meydana getiren Equus’tur.
Hipparion Avrupa ve Asya’da Miyosen - Pliyosen sınırının belirlemesinde
tip fosil olarak kullanılır. Hipparionlar Afrika’da Pleyistosene kadar devam
etmiştir. Atlar Orta Miyosende Anchitherium, Geç Miyosende Hipparion,
Pleyistosende Equus olarak isimlendirilmektedir. Yaklaşık 11 milyon yıl
önce küçük atlar dünyasında Bering Boğazı üzerinden Asya’ya ikinci bir
göç dalgası yaşandı. Hipparionun iyice körelmeye başlayan parmakları,
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Kuzey Amerika’nın steplerinde toynaklara dönüşmüştür. Üç parmaktan tek
parmağa, yani toynağa geçiş yanlardaki parmakların gitgide küçülmesiyle
meydana gelen bir gelişmeydi. Oldukça bol miktarda fosil kalıntı ile temsil
edilen atın geçmişindeki bu kademeli değişim, toynak uzunluğunda, vücut
büyüklüğünde, diş yapısında da aşama aşama izlemek mümkündür.
Çorakyerler kazı alanında çok sayıda at fosili bulunmaktadır. Buradaki at
fosilleri alanda en az üç türün varlığını göstermektedir. Bunlar henüz türleri
belli olmamakla birlikte Hipparion sp. A, Hipparion sp. B ve Hipparion sp. C
olmak üzere üç türle temsil edilmektedir (Tablo: 3).
Carnivora: Et yitici olarak bilinen ve çok sayıda türü mevcut olan carnivora
takımı kazıya başlandığı yıllarda hiç bulunamazken, son iki yıldır bu takıma
ait bazı türler çıkmaya başlamıştır. Çorakyerler’de genellikle mustelidae ve
hyaenidae ve felidae gibi türlere ait diş ve vücut kemikleri ele geçirilmiştir
(Tablo: 3). 2006 sezonunda etçil yırtıcı (carnivora) grubuna ait ve daha önce
çok ender olarak ele geçirilen bir yırtıcıya ait kafa iskeleti bulundu. İlk
çalışmalara göre bu fosilin Amerika’da yaklaşık 5 milyon yıl önce yaşamış
olan kılıç dişli kaplanlardan Felidae ailesine mensup Machairodontinae alt ailesi
içerisinde yer alan türlerle benzerlik içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
Primat: Anadolu’ da ilk hominoid yaklaşık 16 milyon yıl önce görülmektedir.
Bu Afrika dışında görülen en erken hominoid örneğidir ve Bursa Paşalar
lokalitesinde ele geçirilmiştir ve üç farklı türle temsil edilmektedir. Çandır
buluntusu ‘Griphopithecus alpanı’ olarak isimlendirilmekte ve 14 milyon
yılla tarihlendirilirken, Sinap’ta elde edilen 9.8 milyon yıl eskiye giden
Ankarapithecus metai ile Çorakyerler’den ele geçirilen geç primatın her ikisi
de Geç Miyosen Dönemde yaşamış olmakla birlikte herhangi bir morfolojik
benzerlik tespit edilememiştir. Çorakyerler’den elde edilen primat fosili
Makedonya’da bulunan Ouranopithecus genusuna dâhil edilmekle ve Doğu
Akdeniz taksalarıyla da ilişkilendirilmekle birlikte, bunun Pliyosen taksaları
olan, Australopithecus anamensis ve Ardipithecus ramidus’la da benzerlikleri
vardır. Bu nedenle, sadece diş ve çenelerle temsil edilen bu türün, kafa ve
vücut iskeleti parçaları bulunduğunda, daha kesin bir tanımlama yapmak
mümkün olacaktır. Çorakyerler kazı çalışmalarına devam edilmesinin en
önemli amaçlarından biri de budur.
Testudae: Kaplumbağagiller olarak bilinen testudaeler Çorakyerler
fosillerinden bir diğer aileyi oluşturmaktadır. Az sayıda olmakla birlikte bu
aileye mensup birkaç fosil de ele geçirilmiştir.
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1997’den İtibaren Yapılan Kazı Çalışmaları
Çankırı kazısının 2007 yılında onuncu yılı dolmuştur. Bu on yıllık sürede
toplam 130 açmadan 1859 adet numaralı fosil gün ışığına çıkarılmıştır.
Çıkarılan bu fosiller takım (Grafik: 4), aile (Grafik: 5) ve element (Grafik: 6)
dağılımı yapılmıştır. Bu dağılımlar sonuncunda lokatinen paleoekolojisi
hakkında önemli bilgiler sunmakla birlikte, buluntular eklemli bir biçimde
bütün iskelet hâlinde çıkmadığı için yorumlamalarda bazı eksikler söz
konusudur.
Çorakyerler kazısının ilk başladığı tarihten bugüne tüm buluntuların
takım

dağılımları

incelendiğinde,

çoğunluğunun

Perissodactylalar

ve

Artiodactylalardan, geri kalanlarının ise sırası ile Proboscidae, Carnivora,
Chelonia ve Primates, şeklinde sıralandığı görülmektedir (Grafik: 4). Buluntular
arasında gastropodların oluşu bölgede tatlı suyun varlığına işaret etmektedir.
Gergedan ve at gibi yüksek diş taçlarına sahip canlıların fosillerine daha çok
rastlanması ise bölgenin açık alan bir ortama sahip olduğuna işaret eder.
Ayrıca bu canlıların birden fazla türde olması da tür çeşitliliğine varabilecek
bir besin potansiyeline de sahip olduğunu göstermektedir. Bunun yanında,
keçi benzeri bazı boynuzlu türlerinin, zürafaların, fillerin ve özellikle de
primatların olması bu açık alanla birlikte yer yer ağaçlık ve çalılık alanların da
mevcut olduğunu düşündürmektedir. Fauna içerisinde büyük, orta ve küçük
boyutlu otçulların ve büyük boyutlu omnivorlar ile etçillerin oluşu yine
lokalitenin Geç Miyosen Dönemde çevresi ağaçlık, su yatağı merkezli olan
bir açık alanı karakterize etmektedir. Kemirici ailelerinden bazılarının yaşam
alanları göl ya da ırmak gibi bir su yatağının kenarlarıdır, bazılarının suya
daha uzak alanlarda yaşıyor olması da Çorakyerler lokalitesinin paleoekolojik
yorumunun yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Çorakyerler faunasında yavru bireylere ait birçok fosile rastlanması,
av ve avcı ilişkisinde etçil etkisinin olabileceğini akla getirmektedir. Ele
geçirilen etçil fosilleri de bu etkiyi destekler niteliktedir. Buluntuların
tafanomik analizleri, canlı öldükten sonra kalıntılarının uzun eksenleri
boyunca bir akıntı içerisinde taşındıklarını göstermektedir. Bu nedenle tüm
buluntular belli bir yönelim içerisindedir. Bazı fosillerin eklemli bulunması
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ise bu akıntının çok güçlü olmadığını ya da kalıntının canlı öldükten sonra
kısa denilebilecek bir süre içerisinde taşındığını akla getirmektedir. Ayrıca
elementlerin izole olmalarının nedeni sadece akıntı değil, bir etçil etkisiyle
de olabileceği düşünülmelidir. Normal olarak canlı öldükten sonra ilk önce
etçiller tarafından parçalanmış, bu nedenle iskelet parçaları çevreye yayılmış
ve daha sonra da akıntı nedeniyle taşınarak çökelmiş olabilmektedir.
Çorakyerler Hominoid fosili paleontoloji bilim dünyasında önemli bir yere
sahip olmakla birlikte, kafa ve vücuda ait parçalardan bazıları ele geçirildiği
durumda genus-tür konusu açıklığa kavuşacaktır. Bu alanda spiral boynuzlu
antilop, at, fil ve gergedan ile zürafaların varlığı, açık-ağaçlık bir bitki örtüsüne
sahip olduğunu göstermektedir. Domuz, geyik ve atların morfolojik yapısı
ise, buradan elde edilen türlerin Türkiye’deki çağdaş yerlerinden daha açık
alanda yaşamış olduklarını işaret etmektedir.

Teşekkür
2007 Yılı Çorakyerler kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
DÖSİMM, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ile Çankırı Valiliği İl Özel
İdaresi’nin maddî destekleriyle; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan bir
ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi Tire Müzesi Müze
Araştırmacısı Pınar Yakut’a, Dt. Füsun Yaşar, Arş. Gör. Ebru Albayrak,
yüksek lisans öğrencileri: Serpil Özdemir, Özlem Durgunlu, Alper Yener
Yavuz, lisans öğrencileri: Çilem Sönmez, Tuğçe Şener, Burcu Kesikçiler,
Fatoş Sevgi Aktaş, Gülçin Coşkun, Fettah Tüfekçi, Hasan Topdemir, Hüsne
Alsaç, Serpil Gökdemir, Esin Pişkiner, Mehmet Sabri Bekmez, Vildan Kılıç,
Tayfun Demir, Saadet Bıçak’tan oluşan ekip üyelerinin her birine özverili
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Çizim 1: Çorakyerler 2007 fosillerinin dağılımı

Grafik: 1

Grafik 2: 1997–2007 yılı fosil buluntuları takım dağılım grafiği
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Grafik 3: 2007 yılı aile dağılım grafiği

Grafik 4: 1997–2007 yıllarındaki buluntuların aile dağılım grafiği

Grafik 5: 2007
yılı
buluntularının
parçalarına göre dağılımı
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vücut

Grafik 6: 1997–2007 yılı fosil buluntuları element dağılım grafiği

Resim 1: Çorakyerler Gastropoda örnekleri
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Resim 2: Çorakyerler alanının görünümü

Resim 3: Bovidae boynuzu in situ
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Resim 4: Bovidae boynuzu temizlenmiş

Resim 5: Proboscidae eklemli bilek kemikleri
in situ

Resim 6: Proboscidae bilek
temizlenmiş

kemikleri

Resim 7: Hipparion kafa iskeleti in situ

Resim 8: Hipparion
temizlenmiş

kafa

iskeleti
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Resim 9: Hipparion ayak iskeleti

Resim 10: Hipparion ayak iskeleti temizlenmiş
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KUBAD-ABAD
2006-2007 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPORU
Rüçhan ARIK*
A) 2006 YILI ÇALIŞMALARI
Kubad-Abad’daki 2006 yılı kazı çalışmalarına 28.07.2006 tarihinde
başlanmış ve 19.08.2006 tarihinde işçi çalıştırılmasına son verilmiştir.
Bu dönem kazılarına heyet üyesi olarak Prof. Dr. Rüçhan Arık (Kazı
başkanı), Prof. Dr. A.Osman Uysal (Ç.O.M.Ü.), Uzman Türker Türker
(Ç.O.M.Ü.), Öğr. Gör. Muharrem Çeken (Ankara Üniv.), Araş. Gör. Zekiye
Uysal (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Mesut Dündar (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Alptekin
Yavaş (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Yusuf Acıoğlu (Ç.O.M.Ü.) ile Restoratör Derya
Işık ve Fatma Aktaş katılmışlardır. Bunların dışında, daha önceden listesi
bildirilen bir kısım öğrenci de çalışmalarda görev almışlardır. 28.07.2006
tarihinden itibaren önce kazı alanının genel temizlik ve düzenleme işlerine
girişilmiş, bazı yerlerdeki plan kareler kontrol edilmiş ve kazı öncesi rölöve
ve fotoğraflama işlemleri yapılmıştır.
Bu dönem kazıları, geçen yıllarda açığa çıkarılan Köşklü Hamam’ın külhan
bölümüyle, hamamın çevresinde eksik kalmış kısımlarda ve hamamın batı
tarafındaki dikdörtgen planlı büyük bina kalıntısıyla yürütülmüştür.
A.1)Köşklü Hamamın Çevresindeki Çalışmalar
Geçen yıl Köşklü Hamam’ı güneybatı yönden ihata eden surun köşke batı
yönünden bağlandığı bölümün bir kısmı kazılmış; sur ve ona güneyden bitişmiş
olan üzerinde düzenli ahşap hatıl yuvaları bulunan kütle açığa çıkarılmıştı. Bu
yılki çalışmalarda surun batıya doğru devam eden bölümü (LXXII-J ve LXXIIK) kazılmış, sur ve ona eklemli kütlenin güneybatıya doğru kırılma yaparak
bugünkü araba yolunun güneyindeki surla birleştiği anlaşılmıştır. Buradaki
çalışmalar surun ikiye böldüğü bu alanda, yaklaşık 90 X 250 cm. ölçülerinde
doğu-batı doğrultusunda yan yana iki mezar ve dağılmış vaziyette insan
kemiklerine rastlanmış olması, bu bölümün geç dönemde mezarlık alanı
olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Kazılar surun güney yüzünde, ahşap
∗ Prof.Dr.Rüçhan ARIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, 17100 Çanakkale/TÜRKİYE.
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hatıl yuvalarının olduğunu ortaya çıkarmıştır. Av sahasını kuzey yönden
sınırlayan bu surun, henüz kazısı gerçekleştirilmeyen batı kısımdaki diğer
bölümleri de incelendiğinde, ahşap hatıl yuvarının bu bölümlerde de olduğu
anlaşılmıştır.
A.2)Külhan ve Su Deposundaki Çalışmalar
Geçen yıl yarım kalan hamamın külhan ve su deposu bölümlerindeki
(LXII-G/H/I) çalışmalar tamamlanmış; kazılar sonucunda doğu –batı
doğrultusunda uzanan külhanın kapısının batı kenarında olduğu, kuzey
duvarının da yerli kayalar üzerine bindiği ortaya çıkarılmıştır. Külhanın
kazısı sırasında yüzeyden –110 cm. derinlikten itibaren kül tabakası içinde çok
sayıda sikke ele geçirilmiş, ayrıca dağınık vaziyette künk parçalarıyla, sırsız
seramik ve cam buluntularla karşılaşılmıştır. Ayrıca külhanın doğusundaki
kare mekânın (LXVII-F açması) kuzey bölümünde yapılan çalışmalarda 8
adet sikke ele geçirilmiştir.
A.3)Dikdörtgen Planlı Binadaki Çalışmalar
Külliyenin güneyindeki Köşklü Hamam’ın batısındaki dikdörtgen bina,
saray külliyesini batı yönden sınırlayan surla geçen yıl ortaya çıkarılan
kapı kuruluşunun birbirine bağlandığı sahanın güneybatı köşesindeki alanı
kaplamaktadır. Dikdörtgen binanın güneydoğu bölümünde (LXIX-L) yapılan
çalışmalarda bir kapı kuruluşu ortaya çıkarılmış, eşik taşı olarak bir spolia
taşın da kullanıldığı bu kapının kuzey bölümünde, üzeri blokajlı harçlı bir
zemine rastlanmıştır. Bu zeminin kuzeye doğru bir süre devam edip kesildiği
anlaşılmıştır. Kapının eşikten sonraki iç bölümlerinde yer yer moloz taşların
da kullanıldığı muhdes döşemelerle karşılaşılmıştır. Dikdörtgen binayı
doğu yönden sınırlayan duvarın ikiye böldüğü bu açmanın batı yarısında
bir yangın tabakası içinde çivi, bir tekstil parçası ve yanmış şekilde bol
sayıda sırsız seramik ele geçirilmiştir. Bunların dışında, kapının batısındaki
bölümde, binanın güney duvarına bitişmiş vaziyette tuğla döşemeli bir zemin
ve iki ocak ele geçirilmiştir. Bu ocaklardan birine kuzeybatı yönde bağlanan
ve bir tür baca görevi gördüğü anlaşılan bir künk parçasının varlığı kapı ve
çevresindeki bölümde üretim amaçlı bir kullanım olduğunu düşündürmüştür.
Bu ocaklardan birinin içinde Selçuklu Dönemine ait tek renk çini bir levha
parçasının dolgu olarak kullanıldığı görülmüş, bu anlamda burada geç
dönemde üretime yönelik bir eylemin gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde
durulmuştur.
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Dikdörtgen binanın iç mekânında (LXX-N, LXIX-N, LXVIII-N, LXVII-N,
LXIX-M, LXVIII-M) sürdürülen çalışmalar sonunda, binayı kuzey-güney
yönde ikiye ayıran, yer yer yerli kayalar üzerine oturan, güney ve batı yüzü
sıvalı moloz taş örgülü bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Güneydeki başlangıç
noktasında eni 3.40 m. olan duvarın kuzeye doğru yaklaşık 90 cm. e kadar
daraldığı tespit edilmiştir. Ancak, LXVII-N açmasının kuzeydoğu bölümüne
rastlayan ve duvarın bu yıl kazılabilen kuzeydeki son parçasında duvarın
genişliğinin başlangıçtaki ölçülerine tekrar kavuştuğu; dolayısıyla aradaki
boşluğun çeşitli nedenlerle tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Bu tahribatın
kuşkusuz en önemli nedenlerinden biri de burada yakın tarihlere kadar
sürdürülen ziraî faaliyetler olmalıdır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların
başlangıç aşamalarından itibaren birbiriyle bağlantısı olmayan çeşitli harçlı
bölümlerle karşılaşılmış, son olarak LXVII-N açmasının büyük bir bölümünü
işgal eden harçlı bir zemine rastlanmıştır. Bu harçlı zeminin aralarında üzerine
sır akmış taşların da bulunmuş olması, binanın, üretim amaçlı bir fonksiyona
sahip olduğunu düşündürmüştür. Bu binanın kazısı sırasında az buluntu ile
karşılaşılmış, buluntuların ağırlığını sırsız seramikler oluşturmuştur. Kazısı
bu yılki çalışmalarda tamamlanamayan dikdörtgen bina ile ilgili tespitler
önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek çalışmalarla kesinlik kazanacaktır.
Kazı süresince bir taraftan da seramik ve cam gibi küçük eşyaların temizlik,
koruma ve restorasyon işlemleri yapıldı.
Külliyenin güney tarafındaki Köşklü Hamam’ın üzerine koruma
amaçlı profil demir konstrüksiyonlu çatı yaptırıldı. Aynı şekilde, hamamın
yakınındaki fırın kalıntısının üzerine çatı yapılarak korumaya alındı.
Buluntuların etütlük envanteri çıkarılarak müzelik değerde olanlar Konya
Müzesi’ne teslim edildi.
B) 2007 YILI ÇALIŞMALARI
Kubad-Abad’daki 2007 yılı kazı çalışmalarına 01.08.2007 tarihinde
başlanmış ve 29.08.2007 tarihinde işçi çalıştırılmasına son verilmiştir.
Bu dönem kazılarına heyet üyesi olarak Prof. Dr. Rüçhan Arık (Kazı
başkanı), Prof. Dr. M. Oluş Arık, Prof. Dr. A. Osman Uysal (Ç.O.M.Ü.), Doç. Dr.
Turan Takaoğlu, Uzman Türker Türker (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Dr. Alptekin
Yavaş (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Yusuf Acıoğlu (Ç.O.M.Ü.), Araş. Gör. Oğuz
Koçyiğit ile Restoratör Derya Işık ve Gizem Erdem katılmışlardır. Bunların
dışında, daha önceden listesi bildirilen bir kısım öğrenci de çalışmalarda
görev almışlardır.
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01.08.2007 tarihinden itibaren önce kazı alanının genel temizlik ve
düzenleme işlerine girişilmiş, bazı yerlerdeki plan kareler kontrol edilmiş ve
kazı öncesi rölöve ve fotoğraflama işlemleri yapılmıştır. Bunların arkasından
asıl kazı çalışmaları aşağıdaki biçimde gerçekleştirilmiştir.
Bu dönem kazıları, geçen yıllarda açığa çıkarılan Köşklü Hamam’ın
batı tarafındaki dikdörtgen planlı büyük bina kalıntısında, bu kalıntının
kuzeyindeki alanda, Küçük Saray’ı batıdan sınırlayan ihata duvarının
köşesindeki fırında ve Küçük Saray’ı içine alan ikinci avluda yürütülmüştür.
B.1) Dikdörtgen Planlı Binadaki Çalışmalar
Külliyenin güneyindeki Köşklü Hamam’ın batısında kalan ve geçen
yıl 1/3’lük bölümü kazılan dikdörtgen binada kuzeye doğru çalışma
sürdürülmüştür. Bu bina kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmakta
olup 29,06 m. x 11,83 m. boyutlarındadır. (Çizim: 1, Resim: 1).
Bu çerçevede, binanın girişinin dibindeki tuğla ocaklı bölümün batısında,
hem ocağın niteliğini anlayabilmek, hem de zemin seviyesi konusundaki
tespiti sağlamlaştırmak için 2x2 m. ölçülerinde bir sondaj açıldı. Bu sondajda
seramik kırıkları, çiviler ve bir sikke; harçlı zeminin aşağısındaki toprak
içerisinde sırlı ve sırsız seramik parçaları ile çini parçaları bulundu. Bu
parçalardan birisi, köşklü hamamın zemininde tespit edilen zikzak desenli
çinilere benzemektedir. Yüzeyden yaklaşık 1.40 cm. derinlikte ise türkuaz
sırlı çini parçası ile eski çağ seramik parçalarına rastlandı.
Dikdörtgen planlı binada kuzeye doğru sürdürülen çalışmalarda; mevcut
yüzeyden itibaren ortalama 60-80 cm. derinlikte (-8,90 m. ve -9,13 m.de)
harçlı zemine ulaşılmıştır. Binanın içindeki kazı çalışması, yapının ortasında
boylamasına uzanan ve harçlı zeminden ortalama 40-50 cm. kadar yükselen
(-8,62 m. ve -8,70 m.de), ortalama 3,00 m. genişliğinde bir sekiyi açığa
çıkarmıştır. Yapının kuzeybatı duvarına dayanan seki, güney tarafta, binanın
güneydoğu duvarına 3,60 m. uzaklıkta köşe yaparak sona ermektedir. Seki,
kenarları tek sıra moloz taş kullanılarak, çamur harcıyla örülmüş, ortalama 75
cm. kalınlığında bir duvarla oluşturulmuştur. Sekiyi teşkil eden duvarların
arasına yer yer enine duvarlar çekilmiştir.
Üç taraftan söz konusu duvarla sınırlanan sekinin içinde harçlı zemin tespit
edilememiştir. Bu kısımda daha derine inildiğinde, mevcut yüzeye göre 76
cm. derinlikten (-9,06 m.) itibaren Eski Çağdan kalma pithoslara rastlanmıştır.
İçlerindeki iskeletlere göre mezar olarak kullanıldıkları anlaşılan pithosların,
binanın harçlı Selçuklu zeminine göre biraz yukarıda başlaması; Selçukluların,
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binayı inşa ederken zemin tesviyesi gereken kısımlarda biraz derinleştiklerini,
buna karşılık seki yapılan kısımda, seki duvarları arasında kalan toprak
kütlesiyle fazla oynamadıklarını göstermektedir. Şayet sekiyi sınırlayan
duvarların içi de kazılmış olsaydı, muhtemelen küp mezarlar parçalanıp
ortadan kaldırılırlardı. LXVII-M açmasında, sekinin doğu tarafındaki harçlı
zeminin üzerinde bozuk bir Selçuklu sikkesi bulunmuştur. Yapının kuzey
köşesi ile seki arasında kalan bölümde yerli kaya dolayısıyla zemin seviyesi
daha yukarıda kalmıştır. Bu kısımdaki zemin diğerlerine göre yaklaşık 1,35
m. daha yukarıda gözükmektedir. Yapının bu köşesinin bir platform gibi
yüksek tutulduğu söylenebilir.
Dikdörtgen bina içerisindeki kazılarda, mevcut yüzey ile harçlı zemin
arasındaki tabaka içinde sırlı-sırsız seramik parçaları, çini ve cam parçaları,
metal parçalar, cüruflar, çiviler ve bozuk durumda Selçuklu sikkeleri ele
geçirilmiştir.
B.2) Dikdörtgen Binanın Kuzeyindeki Çalışmalar
Kubad-Abad ören yerine girmek için hâlen kullanmakta olduğumuz yol
alanında kazılması gereken yerler bulunduğundan, yeni bir güzergâh için en
uygun yer gibi görünen külliyenin batısındaki bir alanın kazısına girişilmiştir.
Yukarıda bahsettiğimiz dikdörtgen binanın kuzeyine düşen ve yüzeyde kayda
değer bir kalıntı gözükmeyen bu yerdeki kazı çalışması şaşırtıcı nitelikte bir
mimarî kalıntının tespit edilmesine yol açmıştır. LIX-S, LIX-T, LIX-U, LIX-V;
LX-S, LX-T, LX-U, LX-V; LXI-S ve LXI-T plan karelerine rastlayan bu alanda
yüzeyden itibaren bazı kısımlarda 1,34 m., bazı yerlerde 2,49 m. derinliğe
kadar inildi.
Burada doğu-batı doğrultusunda su deposu sıcaklık, ılıklık ve soyunmalık
bölümlerine sahip küçük bir hamamın kalıntısı ile buna bağlanan odalar
belirlendi. (Çizim: 2, Resim: 2). Böylece külliye içinde ikinci bir hamamlı köşk
yapısının varlığı anlaşıldı. Bu hamam Kubad-Abad külliyesi içinde tespit
edilen üçüncü hamam yapısı olmaktadır. Sanki, kayalık yarımadanın muhtelif
noktalarına köşk veya saray binaları yapılırken, bunlar hamamlı olarak
tasarlanmış izlenimi bırakıyorlar. Hamamın duvarlarında tuğla malzeme
kullanılmıştır. Buna karşılık hamamla bağlantılı diğer mekânların duvarları
moloz taşlıdır. Soyunmalık olması gereken mekânın güney ve batı kenarları
boyunca tuğladan bir sekinin kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. Ilıklık, sıcaklık ve
su deposunun sadece cehennemlik seviyesine kadar duvarları mevcuttur.
Üst kısımlar yıkılıp yok olmuştur. Bu bölümlerde tuğladan cehennemlik
ayakları, kazanın oturması gereken dairesel tuğla destek ve yan duvarlarda
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tüteklik künklerinin yerleştirildiği yuvalar anlaşılabilmektedir. Hamamın
henüz belirleyemediğimiz bir zamanda yıkılarak, külliyeyi batıdan sınırlayan
surun yapının üzerinden geçirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, söz konusu
düzenlemenin Selçuklu Devri içinde yapıldığı kanısını uyandırmaktadır.
Hamam kalıntısının soyunmalık bölümünün kuzeyine düşen LIX-S ve
LVIII-T açmalarında çamur harçlı bir mekânın iki duvarı açığa çıkarılmıştır.
Mekânın içinde yoğun kül tabakası altındaki izler, burada bir fırının
olabileceğini düşündürmektedir.
Külliyenin batısında yer alan bu hamamlı köşk ve çevresindeki açmalarda
değişik derinliklerde sırlı ve sırsız seramik parçaları ile levha çini, yıldız ve
haçvâri formlarda olmak üzere çini parçaları bulunmuştur. Sırlı seramiklerin
bazıları kırmızı hamurlu, bazıları ise beyaz hamurlu, türkuaz sırlı kaplara
aittirler. Çini parçaları arasında, üzerinde çift başlı kartal figürünün bulunduğu
anlaşılan bir parça ilginçtir.
Cam buluntular, pencere camı, kadeh, şişe ve bilezik türü obje parçalarından
oluşmaktadır. Bunların yanında işlevi belirlenememiş metal parçaları, ok
uçları ve bol miktarda çivi ele geçirilmiştir. Birkaç kemik eşya parçası da
buluntular arasındadır. LX-T açmasındaki mekânın içinde rastlanan sütun
parçasının nerede kullanıldığını bilemiyoruz.
Bu hamamlı köşk kalıntısının kazısı sırasında; soyunmalık olduğunu
düşündüğümüz mekânın zeminindeki küçük kanalın içinde çoğu bozulmuş
durumda 18 adet bakır Selçuklu sikkesi ile bozuk durumda bir kurşun
mühür bulunmuştur. Diğer mekânlarda da bozuk, fakat Selçuklu Devrine ait
görünen sikkelere rastlanmıştır. Bunların dışında, soyunmalığın doğusundaki
mekânda, harçlı döşemenin altında tespit edilen ve I. Alâeddin Keykubad’ın
adını veren bir bakır sikke, yapının tarihlendirilmesi bakımından önemli
bir ipucudur. Hamam kalıntısının kuzeyindeki LVIII-T açmasında yüzeye
çok yakın (10 cm.) derinlikte bronz Bizans sikkesine rastlanması; muhtelif
yapılaşma aşamaları ve tahribatlar nedeniyle tabakalaşmanın bozulduğunu
göstermektedir.
B.3) Küçük Saray’ın Batısındaki Fırın Çevresindeki Çalışmalar
İkinci avluyu batıdan sınırlayan ihata duvarının Küçük Saray’ın
batısındaki köşesinin dışında yer alan dairesel planlı fırın daha önceki
yıllarda açığa çıkarılmıştı. Saray inşaatı sırasında kullanıldıktan sonra terk
edildiği anlaşılan fırın, bu kısımdaki bazı mekânların yapımı sırasında
tahribata uğramıştır. Bunun kuzey tarafında, fırının işlevi ve kullanım tarzı
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konularında fikir edinmek maksadıyla yapılan sondaj ve temizliğin ardından
ayrıntılı bir düşey kesit incelemesi yapılmıştır. Burada fırının kuzey tarafında
bir işlik bulunduğu ve üretim aşamasında kullanılmış havuzcukların varlığı
görülmüştür.
B.4) İkinci Avlu Çalışmaları
Küçük Sarayı kuşatan ikinci avluda, Küçük Saray’ın kuzeyinde kalan
alanın kazılarına 1985 yılında başlamıştık. Bu bölümde henüz kazılmamış
kısımlardaki çalışmaları tamamlamak ve Selçuklu tabakasının altındaki
üçüncü binyıl kalıntılarının niteliğini aydınlatmak için yeniden kazıya
girişilmiştir.
Burada XXIX-AA, XXIX-BB, XXIX-CC, XXIX-DD, XXIX-EE ve XXIX-FF
açmalarındaki kazılar prehistorik devre için ilginç veriler sunarken, özellikle
çamur harçlı bazı duvar temelleri ile açığa çıkarılan insan ve hayvan iskeletleri
nedeniyle yeni soru işaretlerine yol açmıştır. (Resim: 3, 4).
Öncelikle duvar parçalarının bir kısmının Ortaçağdan kalmış olma ihtimali
belirmiştir. Bunun yanında, önceki dönem kazılarında bu alanda belirlenen
Erken Tunç devrinden geriye giden Geç Kalkolitik Devir seramik parçalarının
tespit edilmesi önemli bir sonuç olmuştur.
Fakat XXIX-EE açmasında yüzeyden 42 cm. derinlikte rastlanan insan
iskeleti ile bunun yanında 83 cm. derinlikteki çocuk iskeleti ve 63 cm.
derinlikteki üçüncü bir iskelet özellikle tarihlendirme açısından sorun teşkil
etmektedir. Bu açmada yüzeyden 106 cm. aşağıda bir hayvan iskeleti ve 110
cm. de dördüncü bir insan iskeleti bulunmuştur. İlk iskelet ile diğerlerinden
daha derin bir seviyede bulunan son insan iskeleti defn pozisyonu itibariyle
İslâmî geleneğe uygundur. Baş batıya gelecek ve kıbleye döndürülmüş
şekilde yatırılmış cesetlerde ellerin karın hizasında birleştirilmiş olması
bunu göstermektedir. Fakat bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşılan cesedin
başının iki yanında küpelerin yer alması düşündürücüdür. Çünkü, İslâm
inancında ölen kişinin takılarıyla gömülmemesi gerekir. Fakat Selçuklu
Çağında, eski şaman geleneklerine dayanan mumyalamanın varlığı, diğer
ölü gömme uygulamalarında da İslâmî anlayışın dışına çıkılmış olabileceğini
akla getirmektedir. Her halükârda, bu iskeletlerin antropologlar tarafından
incelenmesinden sonra fikir beyan etmekte yarar var. XXIX-EE açmasında
iskeletlerin güneydoğu tarafında dikey konumda ve sağlam olarak bulunan
küpün Geç Kalkolitik Devirden kaldığı düşünülmektedir. Bu durum,
prehistorik tabakalar içeren alanın üzerine, bazen onu tahrip edecek biçimde
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derinleşen müdahalelerin olduğunu anlatmaktadır. Söz konusu mezarlar
da bunlardan birisi olabilir. XXIX-FF açmasında yüzeye yakın bir seviyede
(24cm. derinlikte) bulunan insan iskeleti için de aynı şeyler söylenebilir.
Ancak, bu açmada daha derinde bir yangın tabakasının altında bulunan ve
hoker vaziyeti sergileyen iskelet, Ortaçağdan daha erken bir devreyle ilgili
olabilir.
B.4) Sonuç
2007 yılı çalışmaları geçen yıllarda açığa çıkarılan Köşklü Hamam’ın
batı tarafındaki dikdörtgen planlı büyük bina kalıntısında, bu kalıntının
kuzeyindeki birimlerde, Küçük Saray’ı Büyük Saray’a bağlayan duvarın
güney köşesindeki fırında ve Büyük Saray ile Küçük Saray arasındaki ikinci
avluda yürütülmüştür.
Köşklü Hamam’ın batı tarafındaki dikdörtgen mekânın geçen yıl başlayan
kazısı tamamlanarak, yapı tamamen ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen mekânın
ortasından geçen iki duvar arasındaki küplerin konservasyonu yapılmıştır.
Dikdörtgen mekânın kuzeyinde yer alan çalışmalarda, batı suruna bitişik
yapı kalıntıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmalarda başlangıçta
anlayamadığımız ancak kazı çalışmaları ilerledikçe anlam kazanmaya başlayan
kalıntıların bir hamamı ve buna bağlı mekânları barındırdığı anlaşılmıştır.
Yapı, külliyenin güneyindeki hamamlı köşk benzeri bir nitelik taşımaktadır.
Cehennemlik ayakları ve külhan kısmı ortaya çıkan hamam yapısının
sonradan yıkılarak üzerinden sur duvarı geçirildiği anlaşılmaktadır.
Küçük Saray’ın batısındaki fırında yapılan çalışmalarda, bu yapının
bulunduğu açmada kesit alınarak stratigrafi belirlenmeye çalışılmıştır.
İkinci avlu çalışmalarında, en erkeni Geç Kalkolitik Döneme tarihlenen
ve Erken Tunç Çağını da içine alan bir Prehistorik Dönem iskânının varlığı,
ortaya çıkarılan mimarî buluntularla anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, ortaya
çıkarılan iskeletler de bu alanın bahsettiğimiz dönemlerden çok sonra,
Ortaçağda bir mezarlık olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Öyle ki ortaya
çıkarılan mezarlardan başka, burada kesitlerden de bazı mezar kalıntıları
takip edilebilmektedir.
Kazılar sırasında özellikle dikdörtgen planlı bina kalıntısı ile bunun
kuzeyindeki hamam kalıntısı içinde Selçuklu Dönemine ait sırlı ve sırsız
seramik parçaları (Resim: 5), çini ve çini mozayik parçaları (Resim: 6,7), cam
parçalar, çoğu bozuk durumda bakır İslâmî sikkeler, ok uçları (Resim: 8) ve
niteliği tam anlaşılamayan bazı metal parçalar ele geçirilmiştir.
Kazı sonunda küçük buluntuların temizlik ve konservasyonları ile etütlük
envanter çalışmaları yapılmış, fotoğrafları çekilmiştir. Mimarî kalıntılar ise
geçici koruma altına alınmıştır.
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Çizim 1: Dikdörtgen binanın
planı

Çizim 2: Dikdörtgen binanın
kuzeyindeki hamamın
planı
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Resim 1: D i k d ö r t g e n
bina
kalıntısının
görünüşü

Resim 2: Dikdörtgen
binanın
kuzeyindeki hamamın
kalıntısı

Resim 3: Küçük
Saray’ın
kuzeyindeki açmalar
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Resim 4: Küçük
Saray’ın
kuzeyindeki alanda
bulunan bir iskelet

Resim 5: Slip
tekniğinde
seramik parçası
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Resim 6: Haçvari
parçaları

çini

Resim 7: Sıraltı tekniğinde
çini parçaları

Resim 8: Bir ok ucu
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PERGE KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
2007 YILI RAPORU
Haluk ABBASOĞLU*
Aşkım ÖZDİBAY
2007 yılı Perge kazı ve onarım çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
“Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi” tarafından 25.07-09.10.2006
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazımız, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra DÖSİMM ve
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Yürütücü Sekreterliği
tarafından parasal yönden desteklenmiştir. Ayrıca Türk Tarih Kurumu, Vehbi
Koç Vakfı Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü ve
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın sembolik katkıları olmuştur.
Kazı ekibi, bu satırların yazarının başkanlığı altında, Prof. Dr. İnci
Delemen’in başkan vekilliğinde, Araştırma Görevlisi Dr. Aşkım Özdizbay,
Araştırma Görevlisi Özgür Turak (M.A.) (Hepsi İstanbul Üniversitesi Ed.
Fak.’dan), İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nuray
Özgülnar (M.A.), İstanbul Üniversitesi, Klâsik Arkeoloji Bilim Dalı doktora
öğrencisi Işıl Rabia Işılkaya (M.A.), İstanbul Üniversitesi Klâsik Arkeoloji
Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Çisem Çağlayan, Arkeologlar, Buket Akçay,
Nihat Tekdemir, Aslı Keleş, Ayşe Ercan, İstanbul Üniversitesi Klâsik Arkeoloji
∗

Prof. Dr. Haluk ABBASOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Fen PTT-34134 İstanbul/TÜRKİYE.
Dr. Aşkım ÖZDİZBAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı Fen PTT-34134 İstanbul/TÜRKİYE.
Verdiği izin ve ödenekler ile 2007 yılında başkanlığımda yürütülen Perge kazı ve onarım
çalışmalarının yapılmasına olanak sağlayan T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırmalar Yürütücü Sekreterliği’ne teşekkürü bir borç bilirim. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi verdiği izin ve araç-gereç ile çalışmalarımıza destek olmuştur.
Dekan Prof. Dr. Korkut Tuna’ya ve Fakülte Yönetim Kurulu’na teşekkürümüz sonsuzdur.
Ayrıca, yıllardır gelenekselleşen sembolik yardımlarını bu yıl da devam ettiren Türk Tarih
Kurumu’na, Sayın Suna-İnan Kıraç’a ve onun nezdinde Vehbi Koç Vakfı Suna-İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü’ne ve Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük’e, Kültür
Bilincine Geliştirme Vakfı’na şahsımız ve tüm kazı heyeti adına şükranlarımızı arz ederiz.
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Anabilim Dalı lisans öğrencileri, Altan Algül, İpek Dağlı, Çiçek Atay, Yiğit
Ozar, İnan Kopcuk, Ozan Uygur ve İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden lisans öğrencisi Pınar Güler,
mimarî restoratör-konservatör Özlem Toprak ve restorasyon teknikeri Nazım
Can Cihan’dan oluşmuştur. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Antalya
Müzesi uzmanlarından Arkeolog Esra Akça (M.A.) temsil etmiştir.
2007 yılı çalışmalarımız dört ana grupta incelenebilir:
1. KAZI ÇALIŞMALARI (Plan 1)
A. BATI NEKROPOLİS
İlk olarak 1946 yılında tek kampanyalık bir kazı ile çalışılmaya başlanan,
1994-1996 yıllarında tekil kurtarma kazıları şeklinde tekrar araştırılmaya
başlanan Batı Nekropolis çalışmaları 1997’den günümüze sistematik
olarak sürdürülmektedir1. 2007 yılında buradaki kazılar, iki ayrı alanda
yürütülmüştür. Bunlardan ilki 1997 yılından beri sistematik olarak kazısı
yapılan parsel 169’tur. Kazıların sürdürüldüğü ikinci alan ise 2006 yılında
kaçak kazı yapıldığı tespit edilen, batı şehir kapısının yaklaşık 500 m.
güneyinde bulunan, parsel 159 olarak adlandırılan alandır.
1

Batı Nekropolis’te 1946’dan günümüze kadar yapılan çalışmaların raporları için bkz.: A.M.
Mansel, A. Akarca, Perge’de Kazılar ve Araştırmalar, Ankara, 1949: 2-34; H. Abbasoğlu, “Perge Kazısı 1993 ve 1994 Yılları Ön Raporu”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı-II (KST), 1996: 111;
“Perge Kazısı 1995 Yılı Ön Raporu”, 18. KST-II, 1997: 43; “Perge Kazısı 1996 Yılı Ön Raporu”,
19. KST-II, 1998: 83-84; “Perge 2002”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 1 (ANMED), 2003:
30-32; “Perge 2003”, ANMED 2, 2004: 47-48; “2004 Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”,
ANMED 3, 2005: 69; “Perge 2005”, ANMED 4, 2006: 47-48; “Perge 2006”, ANMED 5, 2007:
54-56. Ayrıca bkz.: H. Abbasoğlu, “Perge Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000: 246; “The Founding of Perge and its Development in the
Hellenistic and Roman Periods”, Journal of Roman Archaeology, Supp. 45, 2001: 183-188; “Zur
Geschichte der Ausgrabungen in Perge”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 19941997,Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003:9-11; “Perge”, Byzas 3,
2006: 298-301. Batı Nekropolis’teki mezar yapıları ve buluntuları için bkz.:
A. Özdizbay,
“Perge Batı Nekropolisi’nden Bir Mezar Yapısı”, Anadolu Araştırmaları XVI, 2002: 483-508; S.
Çokay-Kepçe, “Perge’den Apis Betimli Cam bir Buluntu. Pamphylia-Mısır Ticari İlişkilerine
Yeni bir Örnek”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, Vita, Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ed.: M. Alparslan-M. Doğan-Alparslan-H. Peker, İstanbul, 2007: 201-203;
İ. Delemen, “Perge’den bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na
65. Yaş Armağanı, Euergetes, Ed.: İ. Delemen et al., İstanbul, 2008: 371-381; Ö. Turak, “Perge
Batı Nekropolisi’nden bir Mezar: Artemon’un Kenotaphionu”, Euergetes: 1157-1167; S. ÇokayKepçe, “Saç İğnesi? Maryonet? Öreke? Perge’de Bulunmuş Aphrodite Betimli bir Eser üzerine
Tanımlama Denemesi”, Euergetes: 347-350. Perge Batı Nekropolisi kontekst buluntuları için S.
Çokay-Kepçe’nin 2007 yılı Araştırma Sonuçları Toplantısı’ndaki “Perge Batı Nekropolisi Kontekst Buluntuları” adlı ön raporuna bkz.
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Parsel 169’da çalışmalar, 2006 yılında ortaya çıkarılan ve Ka.2 olarak
kodlandırılan kaya mezarının güneyinde yürütülmüştür (Plan: 2). Amaç; bu
alanda bir mezar sırasının olup olmadığını saptamak ve 2006 yılında M.9’un
kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda çitleri takip eden kanal doldurulurken
saptanan duvar örgüsü ve lâhit teknesini ortaya çıkarmaktır. Öncelikle kazının
sürdürülebilmesi için traktörün geçebilmesi amacıyla M.9’un doğusunda,
önceki yıllarda su drenajını sağlamak amacıyla yapılmış olan toprak sette
tesviye çalışması yapılmıştır. Bu alanda ters dönmüş hâlde, kireç taşından,
bir eşik taşı bulunmuş ancak in situ olmadığı anlaşılmıştır.
Alan düzenlemesi tamamlandıktan sonra kazı çalışmaları, Ka.2’nin
güneyinde başlamıştır. Ka.2’nin güneydoğusunda, 2006 yılında ortaya
çıkarılan, khamasorion amacıyla yapıldığı, ancak yarım bırakıldığı düşünülen
kaya kütlesinin doğuya doğru devam ettiği ve ilkine hemen bitişik olarak
muhtemelen ikinci bir khamasorionun işlenmiş olduğu saptanmıştır. Açmanın
doğu kesitinde 2006 yılında görülmüş olan harç taban tümüyle açığa çıkarılmış
ve taban parçasının in situ olmadığı anlaşılmıştır. Ka.2’nin güneyinde, kuzeygüney doğrultulu, beşik çatı biçiminde 3 adet kireç taşı lâhit kapağı parçası
bulunmuştur. Bu parçaların kuzey batısında, kuzey-güney doğrultulu,
kireç taşından düz bir lâhit kapağı daha ele geçirilmiştir. Bu lâhit kapağı ile
diğer kapak parçalarının in situ olmadığı saptanmış ve yukarıda sözü edilen
khamasorionla ilişkili olabilecekleri düşünülmüştür.
Ka.2’nin güneydoğusunda, kireç taşı bloklardan yapılmış bir podyum
mezar bulunmuştur (Resim: 1). P.16 kodu verilen mezarın esas cephesi
batıya yöneliktir. Bu kısımdaki blok taşlar, üç sıra basamak biçiminde
düzenlenerek, giriş anıtsallaştırılmıştır. Podyumun kuzey duvarı moloz
taşlardan örülmüştür. Mezarın doğu ve güney duvarlarını oluşturan blok
taşlar, dolgu toprak üzerine oturtulmuştur. Podyum üzerinde tuğla örgülü
bir mezar (P.16.A) ile kireç taşı bir lâhit teknesi (L.73) yer almaktadır. P.16.
A, kuzey-güney doğrultulu tuğla örgülü, dikdörtgen formlu bir mezardır.
Kapağı günümüze korunagelmemiş olan mezarın içinden dağınık hâlde
kemik parçaları, 3 adet pişmiş toprak figürin başı, 2 adet demir yüzük parçası
ve 1 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Tuğla mezarın güneyinde bulunan L.73,
doğu-batı doğrultulu olup kireç taşından yapılmıştır. Yerel tipte, bezemesiz
bir lâhde ait olduğu anlaşılan teknenin sadece tabanı korunmuştur. P.16’nın
kazısı tamamlandıktan sonra kuzey duvarının podyumun üstünü genişletmek
amacıyla örüldüğü anlaşılmıştır.
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Podyum mezarın alt basamağının kuzeyinde pişmiş toprak bir urna içinde
kremasyon gömü (Kr.4) ele geçirilmiştir. Urnanın içinde yanmış kemik ve
küllerin yanı sıra bir adet cam unguentarium, bir adet kemik boncuk ve bir
adet bronz sikke bulunmuştur.
Çalışmalar, P.16’nın kuzeydoğusunda da devam etmiştir. Bu alanda, çatı
kiremitlerinden yapılmış, 2 adet kiremit mezar (Ki.3 ve Ki.4) bulunmuştur.
Ki.3’ün doğu-batı doğrultulu uzun kenarları ikişer, kısa kenarları birer kiremit
ile kapatılmıştır (Resim: 2). Mezarın kuzey kısmı ana kayaya oturtulmuştur.
Tabanı sıkıştırılmış topraktır. Güney uzun kenarını oluşturan kiremitler içe
doğru çökmüş; batı kısa kenarını oluşturan kiremitler ise korunmamıştır.
Ki.3’ün içinden yanmış kemik parçaları, bir adet taş, bir adet kemik obje,
bir adet bronz kabara ile çok sayıda demir çivi ele geçirilmiştir. Ki.4, doğubatı doğrultuludur. Uzun kenarları üçer, kısa kenarları ise birer kiremit ile
kapatılmıştır. Tabanı sıkıştırılmış toprak olan Ki.4’ün kapağı günümüze
ulaşmamıştır. Mezarın içinde bir adet çocuk iskeleti saptanmıştır. İskeletin
başı batı yönde olup yüzü doğuya yöneliktir. Kafatasının altından bir adet
kemik boncuk ele geçirilmiştir.
Yağmur suyunun drenajı için çalışmalar, Ka.2’nin güneybatısında
sürdürülmüştür. Burada kanal açılması sırasında bir lâhit bulunmuştur. L.73
kodu verilen lâhit, kuzey-güney doğrultulu olup yerel kireç taşındandır.
Teknenin batı kenarı tamamen kırık ve eksik, diğer kenarlarının da büyük bir
kısmı kırıktır. Kapağı günümüze ulaşmamıştır .
Batı Nekropolis’te çalışılan ikinci alan, Parsel 169’un yaklaşık 500 m.
güneyinde yer alan 159 No.lu parseldir. Burada kazı iki alanda sürdürülmüştür.
Kazı yapılan alanlar, geçtiğimiz kazı sezonunda çalışılan güney açma ve
buranın yaklaşık 50 m. kuzeybatısında yer alan kuzey açmadır.
Güney açmada kazı çalışmaları, 2006 kazısında bulunan L.70’in
doğusundan kuzey-güney yönünde genişleyerek başlamıştır (Plan: 3). Burada
amaç, lâhitlerin yönlerinden hareketle nekropolde kuzey-güney yönlü
bir cadde olup olmadığının saptanması ve kentin batı sur duvarı ile olan
bağlantısının görülmesidir. Çalışmalarda, L.70’in tabanına ulaşılmış ve lâhdin
kireç taşı bloklardan yapılmış bir kaide üzerine oturtulduğu saptanmıştır.
Aynı zamanda lâhdin doğu kısa kenarında 3 satırlık eski Yunanca bir yazıt
tespit edilmiştir. L.70’in kuzeyinde yapılan kazıda, L.71 kodu verilen, doğubatı doğrultulu, kireç taşından yapılmış, yerel bir lâhit bulunmuştur. Kapak
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ve teknede bulunan kırıklar, lâhdin daha önce soyulduğunu göstermektedir.
Akroterleri bitkisel bezemeli olan, beşik çatı biçimindeki kapağın, doğu ve
batı alınlığında yarı plâstik olarak işlenmiş kalkan kabartmaları yer alır.
Ayrıca teknesinin doğu kısa kenarında 4 satırlık eski Yunanca bir yazıt
vardır. L.71, kireç taşı bloklardan yapılmış bir kaide üzerine oturtulmuştur.
Lâhdin içerisinden 2 adet bronz sikke, 2 adet pişmiş toprak kandil, bir adet
bronz halka ve bir adet bronz obje ele geçirilmiştir. Bu iki lâhdin doğusunda,
kesitte pişmiş toprak bir künk gün ışığına çıkarılmıştır. Aynı alanda daha üst
kotta harç tabana rastlanmıştır. Taban, lâhitlerin kuzey ve doğusunda devam
etmektedir. L.70 ve 71’in kapaklarında görülen harç kalıntıları, bunların da
üzerlerinin örtülerek, burada düz bir zemin yapıldığını akla getirmektedir.
Açığa çıkarılan bir başka lâhit de, L.71’in kuzeyinde bulunmaktadır. L.74
kodu verilen mezar, kuzey-güney doğrultulu olup kireç taşından yapılmıştır.
Akrotersiz, alçak beşik çatı biçiminde bir kapakla örtülmüş lâhit tümdür. Tekne
ve kapağı harçla birbirine bağlanmış olan mezarın daha önce soyulmadığı tespit
edilmiştir. Lâhdin içinden 7 bireye ait iskelet, 2 adet altın küpe, 15 adet bronz
sikke, 3 adet pişmiş toprak kap, 1 adet cam unguentarium, 1 adet cam bardak, 1
adet demir strigilis, 2 adet pişmiş toprak unguentarium, 1 adet unguentarium ağzı,
1 adet bronz kap, 1 adet pişmiş toprak mühür, 2 adet aşık kemiği ve bronz raptiye
parçaları ele geçirilmiştir. L.74’ün kuzeydoğusunda, açmanın kuzeyinde ve
doğusunda kesit içine giren dikdörtgen formlu bir taş blok görülmektedir. Bu
bloğun, üzerinde ise pişmiş toprak künk sırası mevcuttur. 2007 çalışmalarında
bulunan bir diğer lâhit, L.70’in güneyindedir. Doğu-batı doğrultulu uzanan,
kireç taşından yapılmış, yerel bir lâhittir (L.75). Teknesi bezemesiz, kapağı
akrotersiz alçak beşik çatılıdır. Kapak ile tekne birbirlerine harç ile bağlanmış
olup, kapağın güneyinde kırık bulunmaktadır. Lâhdin içi keramik parçaları ve
toprak ile dolmuştur. Mezarda dağınık halde, az sayıda kemik parçası, bir adet
bronz halka, 2 adet kırık pişmiş toprak unguentarium, 3 adet bronz sikke ve
bir adet pişmiş toprak boncuk bulunmuştur. L.75’in güneyinde, yerel kireç
taşından yapılmış, doğu-batı doğrultulu uzanan bir başka lâhit gün ışığına
çıkarılmıştır (L.76). Lâhit, dikdörtgen formlu, bezemesiz bir tekneyle, akrotersiz,
alçak beşik çatı formunda bir kapaktan oluşmaktadır. Kapağın orta kısmında
bulunan kırık, lâhdin daha önce soyulduğunu göstermektedir. Mezarın içinde
2 adet bronz sikke, bir adet kemik iğne, çok sayıda kemik ve keramik parçaları
bulunmuştur. L.74’ün güneydoğusunda, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
uzanan, kireç taşından yapılmış, teknesi dikdörtgen formlu, akrotersiz, alçak
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beşik çatı biçiminde kapağa sahip bir lâhit yer alır. L.77 kodu verilen lâhit,
L.71’ in kuzeyindeki harç bloğunun altına girmektedir. Mezarın daha önce
soyulmadığı anlaşılmaktadır. Lâhitte dörtten fazla birey olduğu saptanmıştır.
Aynı zamanda lâhdin içinde kremasyon gömü de saptanmıştır. Söz konusu
bulguların yanı sıra mezardan 13 adet bronz sikke, 3 adet cam boncuk, bir
adet cam amphoriskos, bir adet bronz spatula, bir adet cam ve 3 adet pişmiş
toprak unguentarium ele geçirilmiştir.
Lâhitlerin dışında bu sene de geçen kazı sezonunda olduğu gibi, yerel kireç
taşından, dikdörtgen formlu tekne ve akrotersiz beşik çatılı, kuzey-güney
doğrultulu bir ostothek (Os.3) in situ bulunmuştur. Bezemesiz olan ostothek
tümdür. İçinden, bebek ve yetişkinlere ait kemik parçaları toplanmıştır. Bunun
yanı sıra az sayıda yanmış kemiğe de rastlanmıştır. Parsel 159’da bu sene ilk
defa basit toprak gömüler ortaya çıkarılmıştır. Os.3’ün kuzeybatısında, Tg.14
kodu verilen, üzeri leğen formlu pişmiş toprak bir kap ile kapatılmış, içinde
bir bebeğe ait kemikler olan basit bir toprak gömü saptanmıştır. İskelet,
kuzey-güney yönlü uzanmış, başı kuzeye yönlendirilmiştir. Gömünün hemen
altından küçük baş hayvan kemikleri toplanmıştır. Diğer bir toprak gömü
(Tg.15) L.74’ ün güneydoğusunda bulunur. Küresel gövdeli pişmiş toprak bir
kabın altında, dağılmış hâlde, çok az sayıda kemik ele geçirilmiştir. Güney
açmada, L.70 ve L.71’in kaidelerinin arasındaki dolgu toprakta, pişmiş toprak
bir kap içinde, kremasyon gömü bulunmuştur (Kr.3). Urnanın içinden yanmış
kemikler ile bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir.
Nekropoliste, mezarlar ve buluntularının yanı sıra, pişmiş toprak künk
sistemleri de gün ışığına çıkarılmıştır. Geçen yılki çalışmalarda L.60’ın
güneyinden başlayan ve kuzey-güney doğrultusunda devam eden pişmiş
topraktan bir künk sistemi bulunmuştu. Bu yıl söz konusu sistemin
doğusunda, çeşitli kotlarda, muhtemelen aynı sisteme dâhil olan çeşitli
künkler açığa çıkarılmıştır. L.75 ve L.76 arasında ve L.76’nın kuzeyinde, bu
lâhitlere paralel olarak doğu-batı doğrultulu olarak uzanan sistemin küçük
bir bölümü açılmıştır. L.71’in kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde
kıvrılan başka bir sistem ile bunun hemen altında, aynı doğrultuda ilerleyen
ve belli noktalarda birbirlerini kesen bir sistem daha saptanmıştır. İşlevleri
henüz kesin olarak belli olmayan bu künklerin, lâhitlerden daha sonraki bir
dönemde yapıldığı anlaşılmaktadır. L.71’in kuzeydoğusunda, lâhitlerden ve

488

künk sistemlerinden üst harç tabakası ile aynı kotta olan, birbirlerine harçla
bağlanmış tuğlalardan oluşan dikdörtgen formlu bir havuz, buna güneyden
bağlanan bir künk sistemi ile kuzeyde, bu yöne devam eden üzeri pişmiş
toprak levhâlarla kapatılmış bir kanal bulunmuştur (Resim: 3-4).
Parsel 159’da çalışılan ikinci alan kuzey açmadır (Plan: 4). Burada amaç,
yüzeyde görülen su kanalının devamını ortaya çıkarmak ve bu kanalın
güney açmada 2006 yılında saptanmış olan su künkleriyle bağlantısını
belirlemekti. 159 numaralı parseli doğu-batı doğrultulu kesen ve kente su
götüren büyük kanalın devamı açılmıştır. Kanalın, doğu yönünde bir köşe
yaparak genişletildiği anlaşılmıştır. Kuzey duvarında iki adet gider oluğu
bulunmaktadır. Kanalının güneyinde, doğu-batı doğrultusunda, aynı aks
üzerinde, yan yana sıralanmış olan üç adet kireç taşı küçük havuz mevcuttur.
İkisi dörtgen, biri “L” biçiminde olan havuzların içinin daha sonraki
dönemlerde doldurulduğu görülmüştür. Bu havuzların bir işlikle ilintili
olduğu düşünülmüş, ancak işliğin niteliğini saptamaya yeterli buluntu ele
geçirilmemiştir. Bir diğer bulgu da su kanalının kuzey duvarında yer alan
iki oluğun sonradan kapatıldığıdır. Burası olukların kapatılması ile işlevini
yitirmiştir. Havuzların da harç ve tuğlalarla doldurulması bu savı destekler
niteliktedir. Söz konusu kanalın güneyinde ve kuzeyinde çok sayıda küçük
boyutlu kanallar ile künk sistemlerine rastlanmıştır. Yer yer kesintiye uğrayan
bu kanal ve künk dizilerinin ana kanalla bağlantılı olduğu anlaşılmıştır
(Resim: 5).
Parsel 159’da bu yıl, iki ayrı açmada sürdürülen çalışmalarda 6 adet
kireçtaşı lahit, bir adet kireçtaşı ostothek, bir adet urna, 2 adet basit toprağa
gömü ile işlevleri henüz kesin olarak saptanamayan künk sistemleri gün
ışığına çıkarılmıştır. Bununla beraber geçen kazı sezonunda çok fazla sayıda
bulunan düzenli biçimde kesilmiş kemik parçaları toplanmış ve çok sayıda
keramik parçası ele geçirilmiştir. Açmalardaki su sistemleri ile ilgili bulgular,
kentin su temini ve dağıtımı hakkında önemli bilgiler sunacaktır. Aynı
zamanda arkeolojik verilerden yola çıkılarak sur dibinde olduğu var sayılan
bir kemik ya da keramik işliğine su dağıtan şebeke ortaya çıkarılmış olabilir.
Bu konu, ancak ileriki yıllarda yapılacak çalışmalarla açığa kavuşacaktır.
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B. SÜTUNLU CADDE
1956 yılından itibaren çeşitli aralarla uzun yıllar boyunca kazılan kuzeygüney doğrultulu sütunlu caddenin kazısına 2002 yılında yeniden başlanmış
olup2 2007 yılı çalışmasında kuzey-güney caddeyle doğu-batı caddesinin
kesiştiği kavşağın (O) güneyindeki galeride ve sütunlu caddenin genişletilmiş
batı galerisinde (J.9-J.11) sürdürülmüştür (Plan: 5). 2004 kazı sezonundan
bu yana kazısı yapılan batı galeride bu yıl, ön galeri ile su kanalı arasındaki
alanda cadde tabanı açığa çıkarılmıştır. Ön galeri tabanında devşirme olarak
kullanıldığı ve bir onurlandırma yazıtına ait olduğu anlaşılan blok parçası
bulunmuştur. Söz konusu alanda mimarînin, daha ileriki dönemlerde
su kanalına paralel yerleştirilen taş bloklarla büyük oranda değiştirildiği
görülmüştür. Cadde tabanından çok sayıda aşık kemiğinin yanı sıra 13 adet
bronz sikke, 2 adet bronz yüzük, bir adet cam göz yaşı şişesi, bronz bir heykele
ait sağ baş parmak parçası, 4 adet bronz palmiye parçası, hayvan başı figürlü
masa ayağı parçası, sol ayağa ait mermer heykel parçası ve çok sayıda mimarî
parça ele geçirilmiştir.
Sütunlu caddede çalışılan ikinci alan J.11 ile kavşak (O) arasında kalan batı
galeride sürdürülmüştür. Geçen kazı sezonunda bulunan duvar korunarak,
13. dükkânın kuzey sövesine kadar kazı yapılmıştır. Burada küçük kilise (U)
ile dükkânlar arasında kalan bölümde farklı boyutlarda mekânlar oluşturmak
amacıyla duvarlar örülmüştür (Resim: 6). Sıva kalıntılarına yer yer rastlanan
duvarlar, devşirme malzeme (mermer kaideler ve mimarî parçalar), moloz
taş ve tuğlalardan inşa edilmiştir. 11, 12 ve 13. dükkân girişlerinin, mekânları
sınırlamak amacıyla duvar örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. 12. dükkânın
kuzeyinden başlayarak, dükkân girişleri arasında yer alan duvara paralel bir
set açığa çıkarılmıştır. Bu set, düzensiz taş ve tuğla örgü üzerinde yer alan
büyük bloklardan meydana getirilmiştir. Söz konusu yerde postamentlerden
biri hariç, diğerleri yerinden kaldırılmıştır. Açmada çok sayıda mimarî eleman
(soffitli arkhitrav bloğu parçaları, mermer sütunlar, friz parçaları, Korinth
düzeninde sütün başlıkları gibi), bronz obje ve sikkeler ele geçirilmiştir.
Sütunlu caddenin batı kanadında, cadde üzerinde, doğu-batı doğrultusunda
konumlandırılmış küçük kilisede de (U) düzenleme ve temizlik çalışmaları
2

Kuzey-güney doğrultulu Sütunlu Caddenin 2002-2006 yılı kazı raporları için bkz.: H.
Abbasoğlu, “Perge 2002”, ANMED 1, 2003: 33; “Perge 2003”, ANMED 2, 2004: 46-47; “2004
Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, ANMED 3, 2005: 69-70; “Perge 2005”, ANMED 4,
2006: 48-49. “Perge 2006”, ANMED 5, 2007: 56.
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yapılmıştır. Burada kilisenin ilk kazıldığı yıllarda etrafında bulunmuş olan
yazıtlı bloklar ve çeşitli mimarî parçalardan, kiliseye ait olanlar içeride,
diğerleri ise kilise dışına düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca nartekste
yer alan sütunların ikisinin üzerine başlıkları konmuştur. Kilisenin apsisinde
bulunan toprak dolgu da temizlenmiştir.
2. ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR
2003 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof.
Dr. Yılmaz Selim Erdal başkanlığındaki bir ekip tarafından, Batı Nekropolis
kazılarında bulunan iskeletler üzerine yapılan antropolojik incelemelerdi3,
2007 kazı sezonunda 2002 ve 2004 yıllarında gün ışığına çıkarılan M.6.1,
M.6.2 ve M.6.4 numaralı mezar odalarından elde edilen insan iskelet
kalıntıları incelenmiştir. Söz konusu iskelet kalıntılarının temizlik ve onarım
işlemleri yapılmış; mezarların çoklu gömülere ait olmasından dolayı bireyler
olabildiğince birbirlerinden ayrılarak antropolojik verileri toplanmıştır.
M.6.1 numaralı mezarda A, B ve C lahitlerinden ele geçirilen iskelet
kalıntılarının birbirleriyle birleşmeleri nedeniyle birlikte değerlendirilmiştir.
Bu mezar odasında en fazla tekrar eden uyluk kemikleri (femur) dikkate alınarak
yapılan ayrımda, en az 51 bireyin gömülü olduğu saptanmıştır. Bu bireylerden
13’ü kadın 8’i erkektir. 15 erişkin bireyin ise cinsiyeti belirlenememiştir.
İskelet kalıntıları arasında yaralanma izi son derece sınırlıdır. Yaralamaların
iskelet üzerindeki dağılımları ve boyutları, bunların genellikle gündelik
aktiviteler esnasında vurma, çarpma, düşme ve burkulma gibi süreçler
sonucunda ya da sistematik olmayan bireysel kavgalar sonucunda meydana
geldikleri belirlenmiştir.
M.6.1 numaralı mezarda dikkati çeken bir diğer durum, insanların
alt bacaklarında gelişen enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar, kemik zarı
iltihaplanması biçiminde olup bunların önemli bir kısmı hafif düzeyde
gelişim göstermektedir.
M.6.2 numaralı mezar odasından en az 21 bireye ait insan iskelet kalıntısı ele
geçirilmiş olup bu mezar odası M.6 numaralı mezar kompleksinin içerisinde
3

2003 yılından itibaren devam eden antropolojik incelemeler için bkz.: H. Abbasoğlu, “2004
Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, ANMED 3, 2005: 70-71; “Perge 2005”, ANMED 4,
2006: 49. Ayrıca bkz.: Y.S. Erdal, “Perge’den bir Trepanasyon: Olası Nedenleri”, Euergetes:
421-434.
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en az bireyin gömüldüğü mezar odası niteliği taşımaktadır. 3 erkek, 7 kadın
ve 5 cinsiyeti belirsiz erişkin ile 6 adet bebek ve çocuğun mevcut olduğu
mezarda, iskeletlerin nispeten narin oluşundan hareketle, M.6.2 numaralı
mezar odasından elde edilen iskelet kalıntılarının M .6 mezar kompleksinin
diğer odalarından farklı bir sağlık ve sosyo-ekonomik yapıya sahip oldukları
söylenebilir.
M.6.4 numaralı mezar odasında yer alan A, B ve C lâhitleri ayrı ayrı
değerlendirilmiştir. Buna göre A lâhdinde 54, B lâhdinde 25, C lâhdinde ise
46 olmak üzere en az 125 bireyin bu mezara gömüldüğü belirlenmiştir. M.6.4
numaralı mezar odasından ele geçirilen bireylerin 28’i erkek, 33’ü kadın iken
22 bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. 28 bebek ve 13 çocukla birlikte toplam
125 birey mevcuttur.
2007 yılında yapılan incelemeler ile daha önce incelenen M.6.3 numaralı
mezar odası birlikte değerlendirildiğinde, M.6 numaralı mezar kompleksine
en azından 46 erkek, 62 kadın, 56 cinsiyeti belirlenemeyen erişkin, 41 bebek
ve 47 çocuktan oluşan en az 243 bireyin gömüldüğü bir mezar kompleksini
oluşturduğu söylenebilir. Diğer mezarlarda karşılaşılan erimiş iskelet
kalıntıları da dikkate alındığında, bu mezarlara gömülen insanların sayısının
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. M.6.2 numaralı mezar odası bir
kenara bırakılacak olursa, bu mezar kompleksine gömülen insanların, M.9
numaralı mezar odası ile 49 ve 50 numaralı lâhitlere gömülü olan insanlardan
daha düşük sosyoekonomik grupta yer alan, kansızlık ve enfeksiyonların
yoğun olduğu bireylerden oluştukları söylenebilir.
3. MOZAİK CORPUSU ÇALIŞMALARI
Merkezi Paris’te bulunan AIEMA’nın (Association internationale pour
l’étude de la mosaique antique) önderliğinde hazırlanan mozaik corpusu
çerçevesinde, Perge’de 2004 yılından beri bir doktora tezi kapsamında
kent içindeki mozaiklerin belgelenmesi, onarım ve korunmasına yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir4. 2007 yılında bu çalışmalar Güney Hamam’da
Klaudios Peison Galerisi (VII No.lu mekân) olarak adlandırılan mekânda
yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra yine Güney Hamam’da palaestranın güney
4

2004 yılından itibaren devam eden mozaik corpusu çalışmaları için bkz.: H. Abbasoğlu, “2004
Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, ANMED 3, 2005: 71; “Perge 2005”, ANMED 4, 2006:
49-50; “Perge 2006”, ANMED 5, 2007: 57.
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portiği ve doğu portiğin güney kısmı ile natatio-frigidarium havuzu arasındaki
ara mekânda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca agora / macellumun güneybatı
girişinde, 2006 kazı sezonunda tabela değiştirilmesi sırasında ortaya çıkan
mozaik taban da açılarak onarılmış ve belgelenmiştir.
Güney Hamam’da Klaudios Peison Galerisi olarak adlandırılan mekânın
kuzeyindeki apsisin içinde, düz mermer levhalardan oluşan bir taban döşemesi,
bunun güneyindeki yaklaşık 700m²’lik geniş alanda ise opus tesselatum mozaik
döşeme bulunduğu tespit edilmiştir. Geometrik desenli bu döşeme ortada 5
ana pano ve bunu çevreleyen sürekli bordürlerden oluşmaktadır (Resim: 7).
Mekânın güney yarısında, döşemenin orta ekseninde, kuzeyden okunacak
şekilde yerleştirilmiş bir mozaik yazıtı ortaya çıkarılmıştır. 2,23 x 3,40 m.
ölçülerinde dikdörtgen bir pano içerisine yerleştirilmiş ve iki tessera harf
kalınlığına sahip olan bu anıtsal yazıt ilk incelemelere göre Geç Antik Döneme
tarihlenmekte ve olasılıkla söz konusu mozaik döşemeyi yaptıran kişinin
adını içermektedir. Mekânın batı duvarının önünde, güneyden altıncı sütun
hizasında bir tahribat hattı tespit edilmiş ve bu hattın döşemenin altından
geçen doğu-batı doğrultulu bir kanal ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
2007 kazı sezonunda çalışılan diğer bir alan palaestranın güney portiğidir.
Bu alandaki mozaik döşemenin daha önceki yıllarda açıldığı ve restorasyon
gördüğü biliniyordu. Burada amaç, önceki restorasyonun tekrar elden
geçirilmesiydi. Mozaiği ortaya çıkarmak için mekândaki mimarî bloklar
kaldırılarak palaestrada uygun bir alana yerleştirilmiştir. Bu mozaik döşemenin
iri tesseralar kullanılarak yapıldığı ve panolar halinde düzenlenmiş geometrik
motiflerden oluştuğu görülmüştür.
Bu sene Perge Güney Hamamı dâhilinde çalışılan son yer natatio ve
frigidarium havuzu arasında kalan mekândır. Bu mekânın işlevi tam olarak
saptanamamakla beraber palaestranın güneybatı köşesine açılan bir ara
geçit olduğu düşünülmektedir. Buradaki geometrik desenli mozaik çok iri
tesseralardan (olasılıkla kesilmiş çakıl taşı) oluşmakta, motifin, mekânın
sonraki bir dönemde yapılan batı duvarı sebebiyle kesintiye uğradığı
görülmektedir. Mozaik döşemenin çevre harcının temizlenmesi sırasında
birbirine çok yakın alanlardan bazıları harç, bazılarıysa dolgu toprak içinden
toplam 27 adet bronz sikke ele geçirilmiştir.
Agora / macellumun güneybatı girişinde arşiv fotoğraflarından bilinmeyen
ancak 2006 kazı sezonunda varlığı saptanan mozaik döşeme açılmıştır. İri
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tesseralardan oluşan mozaik döşeme geometrik motifler içermektedir. Alanın
güney ve kuzey bölümlerinde oldukça sağlam olan döşemenin, kuzeydoğugüneybatı doğrultulu bir hat boyunca bozulmuş olduğu anlaşılmıştır. Bu
tahribat hattının batı ucunda, orta boyda dörtgen taşlardan kalınca bir çerçeve
görünümünde küçük bir “su havuzu (?)” ortaya çıkarılmıştır. Bu havuzcuk (?)
ve tahribat hattının agora meydanını çevreleyen su kanalı ile ilişkili olabileceği
düşünülmektedir.
4. KORUMA, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
A. ANASTYLOSİS VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
2007 kazı sezonunda Güney Hamam (natatio ve palaestra) ve sütunlu cadde
de mermer ve granit sütunlar onarılarak yeniden ayağa kaldırılmıştır.
Güney Hamam’ın Natatio ve palaestrasında yürütülen çalışmalar sonucunda
palaestra içerisinde yatay vaziyette duran, renkli mermer sütunlardan 3 tanesi
kırık parçaları birleştirilerek natationun kuzeyinde ayağa kaldırılmış, bir adet
yarım sütun da kaidesi üzerinde yerleştirilmiştir. Apodyterionun güneyinde
önceki yıllarda ayağa kaldırılmış, iki yarım sütundan birinin parçası hamamda
bulunarak yerine konulmuştur. Ayrıca yine apodyterion içinde, yatay vaziyette
duran 2 adet mermer sütunun üst parçaları, kaideleri üzerinde ayağa
kaldırılmıştır. 2006 yılında batı portikte ayağa kaldırılan granit sütunlardan
birine (güneyden 2. sütun), Korinth sütun başlığı yerleştirilmiştir. Palaestra
ve güney portikte kısmen dağınık halde duran mimari üst yapı elemanları
(arkhitrav, friz, geison, sima, konsol), palaestra içinde mimarî bütünlüğe uygun
olarak yerleştirilmiş ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Propylonda
ise 2 adet granit sütun ayağa kaldırılmıştır.
Hadrianus takı ve Hellenistik kulelerin kuzeyinde, sütunlu caddenin
doğu kesiminde önceki yıllarda ayağa kaldırılan 2 adet yarım granit sütunun
üst parçaları arazi tespit çalışmaları sonucu bulunmuş ve tümlenmiştir.
Çalışmalara, sütunlu caddede, kavşak ile F3 çeşmesi arasında kalan alanda,
caddenin doğu kesiminde devam edilmiş ve bu mevkide 15 adet granit
sütun dikilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak kırık olan postamentlerin parçaları
yapıştırılmış, parçaları eksik olan güneyden kuzeye 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 ve 15.
postamentlerin eksik kısımları, portik ve dükkânlar içerisinde bulunarak
tümlenmiş ve stylobat üzerinde teraziye oturtulmuştur. Daha sonra yeterli
olmayan kaide sayısı, sütunlu caddenin çeşitli yerlerinden alınan kaideler ve
özel olarak Afyon’dan getirilen 5 adet Prokonnesos mermerinden imitasyon
kaide ile tamamlanmıştır. Son olarak, 15 adet granit sütun kuzeyden güneye
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doğru ayağa kaldırılmıştır. Kuzeyden ilk iki ve güneyden de ilk üç sütun
üzerine Korinth sütun başlıkları konulmuştur (Resim: 8).
B. BATI NEKROPOLİS’TEKİ KORUMA ÇALIŞMALARI
Batı Nekropolis’te 169 numaralı parselde ilk olarak P.16’nın üzerinde
yer alan A kodlu mezarın tuğla duvarları sağlamlaştırılmıştır. Bunu takiben
podyumun üzeri, dış etkenlerden korunması amacıyla sera naylonu ile
örtülmüştür. Yağmur suyunun mezarlara zarar vermesini engellemek için
Ka.2’nin güneybatısına ve Parsel 169’u sınırlandıran, tel örgünün dışına
da drenaj amaçlı kanal açılmıştır. Daha önceden yapılmış etermit çatılı
sundurmanın, şiddetli yağmur, fırtına gibi doğal etkenlerle hasar görmüş
kısımları tekrar onarılmıştır.
Parsel 159’da geçtiğimiz kazı sezonunda etermit çatıyla kapatılan
mezarların güneyinde bu yıl açığa çıkarılan lâhitler ve su sistemleri, aynı
çatının uzatılmasıyla, sağanak yağmur, fırtına gibi etkenlerden korunmuştur.
Kuzey açmada gün ışığına çıkarılan künk ve su kanalını korumak için sera
naylonuyla örtülmüştür. Kazılan alanın çevresi ise, daha çok hayvanların
girmesini engellemek amacıyla bir çitle çevrilmiştir.
C. MOZAİKLERİN ONARIM VE KORUMASI
Bu yılki çalışmalarda, Güney Hamam Klaudios Peison Galerisi, Güney
Hamam palaestrası güney portiği ve agora batı girişinde bulunan taban
mozaiklerinin konservasyonu yapılmıştır.
Claudius Peison Galerisi’ndeki mozaiğin kuzey ve güney kısımları iyi
korunagelmiş olmakla birlikte, orta kısımlarda büyük kayıp görülmektedir.
Mozaik genelinde yaklaşık yüzde 35- 40 oranında tessera kaybı vardır. Kuzey
ve güneydeki tesselatumun nispeten iyi korunageldiği kısımlarda nucleus
tabakasının durumu genellikle iyi olmakla birlikte; özellikle büyük boşlukların
(lacunaların) oluştuğu kısımlarda hem nucleus hem de rudus tabakası
bozulmuştur. Mozaiğin ortasında çok büyük lacuna oluşan kısımda nucleus
ve rudus tabakaları ve statumen tabakası tamamen yok olmuştur. Ayrıca bazı
kısımlarda rudus ve nucleus tabakaları birbirinden ayrılmıştır. Tabakaların
arası toprakla dolmuş; dolayısıyla tamamen yok olma riski oluşmuştur. Bu
kısımlarda, bozulmuş olan harç tabakaları tamamen temizlenerek, kenarlar
kireç bağlayıcılı hidrolik harç kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Mozaik
yüzeyinde çok sayıda bulunan çatlak ve yarıklar aynı harç ile doldurularak
kapatılmıştır. Bazı kısımlarda tessera derzlerindeki harçlar ayrışmış,
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yerine toprak dolmuş ve tesseralar taşıyıcı harç tabakalarından ayrılmıştır.
Buralarda, derzlerdeki toprak temizlenmiş, ince yüzey harcı ile tesseralar
harç tabakasına bağlanmış, derzler sağlamlaştırılmıştır. Yüzeyde, kısmen
yaklaşık 1,5 mm. kalınlığa kadar kir ve kalker tabakası oluşumu bulunduğu
ve yangın sebebiyle oluşan kirlilik ile renk değişimi, desenlerin net olarak
görülmesini engellediği için mozaik yüzeyindeki toz, toprak, çamur gibi hafif
kirler yumuşak kıl fırçalar, yardımıyla temizlenmiş; yüzeylerde az çözünebilir
tuzların birikerek oluşturduğu sert kalkerli tabaka basınçlı su ve fırça ile
çıkarılmıştır. Sağlamlaştırılamayacak kadar bozulan tesseralar in situ yeri
belli olmayan tesseralarla değiştirilmiştir. Ayrıca –kısmen- küçük lacunalar
yine bu tesseralar kullanılarak tümlenmiştir.
Güney Hamam palaestrası güney portiğinde bulunan mozaik taban
döşemesinde kenarların açıkta olduğu kısımlar, yüzeydeki çatlak ve
yarıklar, büyük lacunalar kireç harcı ile sağlamlaştırılmıştır. Yüzey mekanik
yollarla temizlenmiş, küçük lacunalar in situ yeri belli olmayan tesserelarla
tümlenmiştir.
Natatio ve frigidarium havuzu arasında kalan mekânda bulunan mozaik
döşemesinde ikisi köşelerde biri mozaik döşemenin ortasında olmak
üzere üç büyük lacuna görülmüş, bunlar aynı yöntemler kullanılarak
sağlamlaştırılmıştır. Yüzey sadece su ve sünger ile mekanik olarak
temizlenmiştir.
Agora güneybatı girişinde bulunan mozaiğin orta kısmında kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda bir kısım yok olmuştur. Diğer kısımlarda
lacunalar bulunmakla birlikte, taşıyıcı harç tabakaları ve tesselatum oldukça
sağlam durumda olduğu görülmüştür. Döşemedeki lacunalar kireç harcıyla
doldurularak sağlamlaştırılmış; yüzeydeki kalın kalker tabakası mekanik
yollarla temizlenmiştir.
Konservasyon uygulamalarının ardından, mozaikler jeo-tekstil keçe ile
örtülmüş, bunun üzerine yaklaşık 10-12 cm. kalınlığında 2 numara dere kumu
dökülerek kapatılmıştır.
D. KÜÇÜK BULUNTU KONSERVASYON VE ONARIMI
Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam ve metal buluntular
ile sikkeler, kazı barakası ve kazı evinde oluşturulan laboratuvarlarda
Restoratör Özlem Toprak ve restorasyon öğrencisi Pınar Güler tarafından
yöntemlerine uygun olarak temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine
yapıştırılarak tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 211 adet envanterlik,
148 adet etütlük eser Antalya Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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Plan 1: Kazı yapılan alanlar
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Plan 2: Parsel 169 planı

Plan 3: Parsel 159 güney açma planı ve lâhitlerinin cephe-kesit
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Plan 4: Parsel 159 kuzey ve güney açmanın planı

Plan 5: Sütunlu Cadde’de bu sene kazılan alan ve küçük kilise
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Resim 1: Batı Nekropolis. Parsel 169, P16
kodlu podyum mezar

Resim 2: Batı Nekropolis. Parsel 169, Ki.3 kodlu
kiremit mezar

Resim 3: Batı Nekropolis. Parsel 159,
güney açması, lâhit
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Resim 4: Batı Nekropolis.
Parsel 159, güney
açması lâhit

Resim 5: Batı Nekropolis.
Parsel 159, (alanın
kuzeybatısından)

Resim 6: Sütunlu
Cadde,
kazılan alan ve
küçük
kilisenin
kuzeyi
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Resim 7: Güney Hamam, Klaudios Pelison
Galerisi, mozaik

Resim 8: Sütunlu Cadde, anastylosis sonrası görünüm
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TAYİNAT HÖYÜK KAZILARI, 2006-2007
Timothy P. HARRISON*
Stephen BATIUK
Heather SNOW
GİRİŞ
Tayinat Arkeolojik Projesi (TAP) 3. ve 4. kazı sezonu 2006 ve 2007 yılında
tamamlanmıştır. 2006 çalışmaları 14 Haziran ile 31 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirildi ve geçen iki senede yapılan saha araştırmalarına devam edildi.
2007 mevsimi 5 Haziran ile 15 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilerek
önceki mevsimlerde yapılan araştırmalar sürdürülmüştür. Araştırma kıdemli
ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Diretörü), Dr. Stephen Batiuk
(Kıdemli Saha Arkeoloğu), Dr. Heather Snow (Kıdemli Laboratuvar Amiri),
Dr. Catherine D’Andrea (Paleoetnobotanist, Simon Frazer Üniversitesi), Dr.
Jack Dessel (Tennessee Üniversitesi), Dr. David Lipovitch (Zooarkeolog,
Toronto Üniversitesi), Fiona Haughhey (Nesne Ressamı), Julie Unruh
(Konservatör), Susan Harrison (Fotoğrafçı) ve Andrew Harrison (Nesne
Fotoğrafçısı)’dan müteşekkildir. Kıdemli saha amirleri ise, Adam Aja (2006),
Elif Denel (2006-2007), Brian Janeway (2006-2007), David Lumb (2007), James
Osborne (2006-2007), James Roames (2007), Elif Ünlü (2006) ve Lynn Welton
(2006-2007) ’dan müteşekkildir. Aynı zamanda projeye, Boğaziçi Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Toronto
Üniversitesi ve ‘Ca’ Foscari Üniversitesi’nden arkeoloji öğrencisi katılmıştır.
2006 yılında Antakya Arkeoloji Müzesi’nden Bay Ömer Çelik, 2007 yılına
ise Adana Arkeoloji Müzesi’nden Bay Mehmet Çavuş, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bakanlık temsilciliği yapmıştır.
Tayinat saha mevsiminin hedefleri, (1) Alan 1’deki Erken Demir Çağı
kazılarını tamamlamak ve Erken Bronz Çağı katmanlarını açığa çıkarmak,
(2) ilk olarak 2005 yılında açığa çıkarılan Alan 2’deki Erken Demir Çağı
kompleksinin kazılarına devam etmek, ve (3) Alan 4’teki (Resim: 1) üst höyüğün
batı meyilinde açılmış olan sondajını genişletmek olarak belirlenmişti.
*

Timothy P. HARRISON, Department of Near&Middle Eastern civilizations, University of
Toronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1/CANADA, Tel: (416)978-6600, Fax:
(416)978-3305, e-mail:tim.harrison@utoronto.ca
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Alan I Araştırmaları
Alan I’de yapılan 2006 ve 2007 kazılarında (Resim: 2), 2004’te başlatılan ve
2005’te dört adet 10x10 m.lik parsellerle genişletilen (G4.55, G4.56, G4.65 ve
G4.66) bölgelerde araştırmalara devam edildi. Neticede, Alan 1’de 2004’ten
2007 yılına kadar yapılan kazılar sonucu sekiz adet belirgin mimarî alan
katmanı (FP) tanımlandı ve öncelikle sıralanan katmanların (FP 3-6) Erken
Demir Çağına kadar uzandığı saptandı. 2007’de kazılar sadece G4.55, G4.65
ve G4.66 parsellerinde yapıldı. Burada amaç Erken Demir Çağı katmanlarının
kazılarını tamamlamak ve Erken Bronz Çağı kalıntıları üzerinde çalışmaya
başlamaktı.

Parsel G4.55
2006 mevsimi sonunda, G 4.55’ teki Demir I’e ait malzemenin çoğu
çıkarılmıştı ve 2007’de yapılması gereken çok az bir kazı işi kalmıştı (Resim:
2). Bu mevsimde kazılar dolgu malzemesinin kaldırılması ile başladı ve
doğudan batı istikametine doğru 1 m.lik şeritler halinde kazıldı (her biri
ayrı olarak tanımlandı; G4.55: 119-124). Dolgu malzemesi üzerinde yapılan
bu kazı sırasında birçok çukur tanımlandı, bunlardan birisi 2006’da yanlış
olarak tanımlanan Tekstil Haznesi’nin (G4.55:109) tam altında bulundu.
Bu çukurların çoğunda dokuma tezgâhı ağırlıklarına ve dokuma örneğine
rastlanmıştır (Resim: 3). Çukurlardan birçoğunun Erken Bronz Çağına (FP
8; özellikle Amuk J Fazına) kadar uzandığı görüldü. Kazılan çukurların
yanlarında birçok duvar kesitleri bulundu ve Demir I dolguları tamamen
kaldırıldığında, daha önceki Erken Bronz Çağı ile ilgili bir seri duvar şekillerini
belirlemek mümkün oldu (FP 8) (Resim: 2).

Parsel G4.56
2006 yılında G4.56 (Resim: 2) Parseli üçüncü kazı mevsimini geçirdi. 2004
mevsiminde yapılan kazılar parselin kuzeyinde daha derine inen sondajlar
sonucu, 1) güney alt bölümü, 2) (Demir Çağı I olarak tespit edilen) “Oda 1”
adı verilen mahallin kuzey kısmını, ki burası 2005 mevsiminde parselin güney
kısmında yapılan kazıları yönlendirdi, 3) 2006 mevsiminde daha güneye
gittiği izlenen bir taş platformu (G4.56:20), ortaya çıkardı.

504

2006 mevsiminde G4.56’da karşılaşılan FP 5 kalıntıları iki alt faza bölündü.
Bu iki alt fazın en eskisi FP 5b bu parselde en iyi korunmuş ve en belirgin
mimarî fazlardan birisidiydi. Parselin kuzeybatı kısmında ‘Oda 1’ adı verilen
(2005’te tanımlandığı üzere) yapı bulundu (G4.56:23, 66-68 Duvarları ve iç
özellikleri G4.56:76-77 ve 31 [2006’da kazı yapılmadı]). Binanın batı yüzü
parselin kazılmamış batı yanı tarafından kapalı olduğundan gözükmemektedir
ve komşu Parsel G4.55’e uzanmaz. G4.56:67 ile yaklaşık aynı hizada olan
bir çapraz duvar (G4.55:99), Parsel G4.55 mimarîsinin batıya olan geçici
ilişkisini gösterebilir. Bu duvarın küçük bir kısmı batıdaki kazılmamış
alanda gözükebilir, ancak planda kazılmamış alan’ın üstü boyunca henüz
görülmemektedir. G4.55:99’u örten G4.55:107 yüzeyi aynı şekilde kazılmamış
alanda saklı olup G4.56:66 Duvarı’nı da örtmüş olabilir. Dikkate değer diğer
bir husus da Oda 1’in olağan dışı kalınlıktaki batı duvarıdır (G4.56:66), bu da
bize ya iki birbirine paralel duvar olduğunu ya da sonradan yapılmış bir bina
olduğunu düşündürmektedir. Ya her iki duvar da girift biçimde yarım ve
tam boyutlu tuğlalarla örülmüştür (lider ve uzatan tekniği kullanılarak), ya
da dar (özellikle G4.56:68 duvarında görüldüğü gibi) en sonradan yapılan bir
inşaatta kesilmiş veya aynı duvar hizasında yenisi inşa edilmiştir.
FP 4b’ye ait en dramatik bulgu büyük depolama silosudur G4.56:111
(Dolgu G4.56:112) (Resim: 2 ve 4). Bu büyük çukurun çan şeklinde bir profili
olup en büyük çapı altta yaklaşık 3m. ve yüksekliği yaklaşık 2 m. dir. Altı sıra
örülü bir çamur tuğla bölücü duvar (G4.56:131) silo içinde iyi korunmuştur.
Sıva silonun tabanını kaplamış ve yukarıya doğru giderek hem silonun ağızını
hem de Duvar G4.56:131’i kaplamıştır. Yaklaşık 10 cm. aşağıda ise ikinci
bir alt taban bulunmuştur, ancak bu o kadar iyi muhafaza olmamıştır. Öyle
gözüküyor ki alt yüzey, Duvar G4.56:131’in temelinin altını teşkil etmiştir.
Silonun en üst kenarının (G4.56:126 dolgusunda korunmuş olduğu gibi)
kahverengi bir çamur tuğla bordürü vardır. Maalesef çok miktarda ‘cüruf’
diyebileceğimiz organik madde haricinde silonun orijinal muhteviyatına ait
bir kanıt bulunamadı.
Parselin doğu yarısında inşa edilen yeni yapılar sayesinde Oda 1 FP3’te
kullanım dışı kalmış görünmektedir. Duvar G4.56:96 üzerine oturtulan iyi
muhafaza olmamış Duvar G4.56:92 Dolgu G4.56:93 ve 108 ile bir miktar tesviye
edilmiştir. Duvar G4.56:92 ile Duvar G4.56:44 (=G4.56:75) arasındaki ilişki
kesin değildir, ancak G4.56:44’ün, kuzey-güney istikametli Duvar G4.56:92’ye
doğu-batı istikametinde bir çapraz duvar teşkil ettiği görülmektedir. Parselin
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ortalarına yakın bir büyük çukurun (G4.56:89 [Dolgusu G4.56:90] sadece
batı ve kuzey kısımları muhafaza edilmiştir. Kuzeye yakın bir yerde ikinci
büyük sıva kaplı bir silo (G4.56:97 [Dolgu G4.56:98]) gömülmüştür. 2004
kazılarında bu özellikler ve yapının batı yarısının tamamı gözden kaçmıştır.
2006’da yapılan kazılarda Silo G4.56:97’nin muhteviyatında değişimli olarak
yüksek miktarda kül ve pitolitik şeritler bulunmuştur. 2004 saha kayıtlarına
dayanarak G4.56:22, 29, 32 ve 37 mahallerini silo G4.56:97 ile geçici olarak
ilgili olduklarını söyleyebiliriz.
Parsel G4.56’da bulunan Bina II (FP 2) kazılarının tamamlanması 2006
mevsiminin ana hedeflerinden birini teşkil etmiştir. Kompleksin kalın
temelleri kazı planı çizgilerini genellikle takip etmiştir; bunlardan Duvar
G4.56:63 (Temel Hendeği G4.56:103 [=G4.56:64] ve Dolgusu G4.56:65)
batıdaki kazılmamış alan boyunca uzanmakta ve Duvar G4.56:69 (Temel
Hendeği G4.56:116 ve Dolgusu G4.56:105) güneydeki kazılmamış alanı takip
etmektedir. Duvar G4.56:74 (Temel Hendeği G4.56:104) kompleksin doğu
duvar çizgisini teşkil etmiştir. 2005’te Duvar G4.56:74’ün batı uzantısının çoğu
diğer mahallerle birlikte kazılmıştı. Aynı şekilde Duvar G4.56:69’un parsel
içine uzanan doğu-batı kısmı 2005’te kazılarak sadece alt sıra tuğlalar ile altta
kalan temel hendek dolgusu (G4.56:105) 2006 araştırmalarına bırakılmıştı.

Parsel G4.65
G4.65 kazıları (Resim: 2), parselin güneybatısında yer alan, geniş
kazılmamış kısım üzerinde odaklanarak başlatıldı. Buradaki malzemenin
büyük çoğunluğunun daha önceki mevsimlerde kısmen kazılmış olan dolgu
katmanının (G4.65:92) bir parçası olduğu ortaya çıktı. İlâveten, 2005’te yapılan
kazıda bulunan çukurun (G4.65:93) altından az miktarda malzeme çıkarıldı.
Bu malzemenin çukura mı yoksa G4.65:92’nin dolgu malzemesine mi ait
olduğu anlaşılamadı. G4.65:92’nin çıkarılmasından sonra dikkatimiz daha
önceki kazılarda tanımlanmış olan ve tapınağın veya Bina II’nin (G4.65:94)
duvar temellerinin inşa edilerek oturtulduğu çakıl taşı döşenmiş yüzeylerin
tesviyesi amacıyla kullanıldığı tahmin edilen gri çamur tabakasının
çıkarılmasına yöneldi. ‘G4.65:94’ün altında, ancak hemen çakıl taşlı yüzeyin
üstünde, ‘G4.65:94’teki dolgu maddesinden farklı olan bir dolgu tabakası
bulundu ve bu tabaka ‘G4.65:96’ olarak tanımlandı. Çakıl taşlı yüzey daha
önce ‘G4.65:95’ olarak tanımlanmış ve içeriğinde birkaç laminasyon tabakası
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bulunduğu kanaatine varılmıştı. Bu tabakalardan bazıları çakıl taşlı yüzeyin
üzerinde sadece yer yer görülmekteydi. Bu yüzey şu anda G4.65 boyunca
(G4.65:18, 61, 91 ve 95) yayılmakta ve doğu istikametinde G4.66’ya doğru
uzanmaktadır.
Çakıl taşlı yüzeyin güneyinde, yüzeyin altındaki tabaka G4.65:99 rumuzu
ile kazıldı. Bu alandaki kazılarda gruplar hâlinde kırılmış çanak ve çömlekler
bulundu, bulunan bu çömleklerden anlaşıldığı üzere, Demir II yüzeyi Erken
Bronz Çağı seviyeleri ile karışmıştır. Burada bulunan çömlek kümelerinin
batı alanında bulunanlarına G4.65:100, doğu alanda olanlarına ise G4.65:101
rumuzları verildi. Buradaki çömlek kümelerinin doğuda bulunanlarla eş
zamanlı olduğu anlaşıldı ve doğuda bulunan G4.65:97’nin, daha aşağı
seviyede, muhtemelen bir meyil üzerinde olmuş olmasına rağmen, G4.65:100
ve 101’e eşit olduğuna karar verildi.
Parselin kuzey kısmında, 2006 mevsiminde kazılan “teras”ın altında,
kazılara devam edildi. Bu alan G4.65:108 olarak tanımlanmıştı. Ancak,
bir “teras” olmaktan ziyade buradaki toprak tabakasının EBA işgal
döküntülerinden ve bir miktar Demir I malzemesinden oluştuğu ve Demir II
çakıl taşlı yüzeyin yapımı sırasında kesime uğramış olduğu kanaatine varıldı.
Burasıyla ilgili kesime ‘G4.65:109’ rumuzu verildi.
G4.65:108’in kazılması sırasında, 2006 yılında “fırın” (G4.65:90/91?) olarak
adlandırılan yapıya benzer dairesel, yanmış çamur tuğlalardan müteşekkil bir
yapı tespit edildi. Bu fırının geçen mevsimde yapılan kazıların daha aşağısına
kadar uzandığı anlaşıldı. Bu tesisteki yanmış çamur tuğla malzemesinin aynı
zamanda çakıl taşlı yüzeyin kazılmamış kısımlarında da kendini gösterdiği
izlenmiştir ve çakıl taşlı yüzeyin altında belirgin bir şekilde dairesel bir yapı
teşkil etmiştir. Çakıl taşlı yüzeyin kuzey kısmı 2006 yılında kaldırıldığı için
G4.65:90/91’in kuzey yarısı kazılabildi. Kazılan bu kısım ‘G4.65:104/105’
olarak tanımlandı. Tesisin şekli ve oradaki yanmış çamur tuğla malzeme,
yapının bir kubbe biçiminde olmuş olduğuna işaret etmektedir. Tesisin
yukarısından 30 cm. kadar bir mesafede tesisin içinde bulunan malzemenin
yapısı değişiklik gösterdi. Üst kısımdaki dolgu, büyük mangal kömürü
parçaları ve yanmış çamur tuğlalardan ibaret olup yapının çökmüş damından
geldiği izlenimini vermektedir. Alt kısımda ise malzemenin yapısı belirgin
değişiklik göstermektedir, içeriği çok yumuşak, küllü, yanmış topraktır. Alttaki
dolgu içinde birkaç tane (en az yedi tane sayıldı) pişmemiş delikli maddeler
bulundu, muhtemelen bunlar dokuma tezgâhı ağırlıkları olabilir. Tesisin
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sıralar hâlinde dizilen çamur tuğlalardan inşa edilmiş olduğu düşünülebilir.
Tesisin güney yarısı da kazıldığında benzer sonuçlar alındı.
Bu tesisin bir fırın olduğunu kabul etmiş olmamıza rağmen gerçek
fonksiyonunun ne olduğu hâlen bilinmemektedir. Derinlik ve diğer
boyutlarını düşünecek olursak, tüm tesisin toprak üzerinde duruyor olması
mümkün gözükmemektedir. Tesisin çamur tuğladan olan yapısının bir kubbe
şeklinde olmuş olacağı daha mümkün gözükmektedir. Toprak yapısındaki
değişim, içerideki ayırıcı duvar da göz önüne alındığında, tesisin bu kısmının
toprak içine gömülü olmuş olması mümkündür, belki de bir toprak altı
bölüm teşkil etmektedir, burada mevcut yumuşak küllü toprak da göz önüne
alınırsa, burasının bir ateş ocağı olmuş olması mümkündür. Yapının şekli bir
fırın olduğuna işaret ediyorsa da, çevrede burasının bir seramik imalâtı için
kullanıldığına işaret edecek diğer gerekli delillerin mevcut olmayışı (çöplük
ve benzeri gibi) ve zeminde bulunan dokuma tezgâhı ağırlıkları, konuyu
karıştırmaktadır. G4.65:110, tesisin dışında bulunan dolguyu kazmak için
başlatıldı ise de mevsim sonuna kadar pek bir gelişme elde edilemedi. Tesisin
dışında ve etrafında yapılacak kazılar yapının şekli ve işlevinin ne olduğunun
belirlenmesi açısından çok önemlidir.
Parsel G4.66
G4.66 Parsel’inde (Resim: 2) yapılan kazıların ana hedefi Parsel G4.65’te
belirlenen Erken Demir I’de tahribata uğramış katmanların kalıntılarını
araştırmak ve bu kalıntıları Alan I’de henüz ortaya çıkarılmamış kalıntılarla
stratigrafik olarak bağdaştırmaktı.
Bina II’nin güney duvarı temel hendeği ile birlikte Parsel G4.66’nın
kazılmamış yanı boyunca uzanmaktadır. Batıda, Duvar (G4.66:7 [=G4.66:22,
41 ve 55] temelleri, ve Dolgu G4.66:13 [=G4.66:45, 46, 56 ve 54 ve de G4.66:19
belki de 43?]) direkt olarak Erken Demir Çağı tahribat molozları (G4.66:33)
üzerinde oturduğu, doğuda ise bazı iskân edilmiş ara fazları kestiği
görülmüştür. 2006 kazıları 2005’te açılan hendeği genişletmiş ve kuzeydeki
kazılmamış alanda 3 m. genişliğinde bir sondaj yapmıştır. Sondaj bir takım
birbirinden ayrı özellikleri ortaya çıkarmıştır, bunların arasında, Bina II’nin
ve Erken Demir Çağı’nın tahribat görmüş molozları arasına sıkışmış, at nalı
şeklinde bir tesisata (G4.66:29 Dolgusuyla G4.66:38) rastlanmışsa da, yeteri
kadar korunmamış olduğu için, ne tarihi ne de Alan I’in geneldeki faz tayin
uygulamasına göre stratigrafik pozisyonu tespit edilebilmiştir.
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Yüzey G4.66:65’in üzerinde olan tahribat molozu (G4.66:33) birkaç
kısıma bölünerek kazılmıştır ve bu yerleşim fazının yandaki parsellerle aynı
zamanda tahribata uğradığı anlaşılarak, aynı yüzey FP 5’e tayin edilmiştir.
Tahribat molozunun içinde çok miktarda karbonlaşmış malzeme bulunmuş
olup bunlar muhtemelen yanmış tahta, ağaç dalları ve diğer organik maddeler
hasır malzeme ve/veya tekstil olabilir. Gevşek kül kısımlar tuğlamsı, ateşten
sertleşmiş kısımlarla birbiri ardından gelmektedir. İlâveten bu kalıntıdan çok
miktarda kabuk çıkmıştır. Karbonlaşmış ağaç parçaları bazı belirgin desenleri
muhafaza ederek ahşap yapıların varlığını ima etmekteyse de orijinal şekilleri
belli değildir.
Bu molozu kazarken birkaç tane 20x42x13 cm. boyutlarında (en az iki belki
de bir iki tane daha) tuğlalara rastlanmıştır, bunlardan bir yapı ya da tesisat
yapılmış olması muhtemeldir. Yanma faaliyeti izleri ve eğri formu nedeniyle
önceden bir fırın olduğu düşünülen tesisatın (G4.66:35) sadece bir ambar
olarak kullanılmış olduğu ve Parsel G4.55’te bulunan (G4.55:110), içinde
fırınlanmamış dokuma tezgâhı ağırlıkları bulunan, benzer yapıyı andırdığı
görülmüştür. Ambar G4.66:35’te hiç dokuma tezgâhı ağırlığı bulunmamasına
rağmen, biraz doğuda bir dizi fırınlanmamış ağırlıklar, bir küme iyiceaşınmış kaldırım taşı ebadında taşlar, bir dizi kemik âletler (dokumak için
kullanılan) ve sargı milleri bulunmuştur. G4.66:35 ambarına bitişik kuzeygüney istikametinde olan garip bir yapı da (G4.66:34) tesisatın bir parçası gibi
gözükmektedir.
FP 5’in tahribat görmüş kalıntılarının hemen doğusunda FP 5’ten sonraya
tarihlenen muhtelif dolgu katmanları (G4.66:19, 23-27 ve 31? dahil olmak
üzere) kazılmıştır, ancak bunların tam strtigrafik pozisyonları kesin olarak
bilinmemektedir. Fırın G4.66:30 (Dolgu G4.66:33 ile birlikte) bunların üzerinde
bir seviyede bulunmuş ve çakıl taşlı yüzeyin (G4.66:47) Fırın G4.66:30’dan
doğuya doğru uzandığı görülmüştür.
2006 yılında parselin orta kısımlarında yapılan kazılar çok miktarda Demir
II Dolgusu (G4.66:86) ortaya çıkardı. Daha güneydeki alanda yapılan kazılarda
yakın zamanlara ait fazla miktarda bozukluklara rastlandı. Bunların arasında
klâsik ve modern devirlere ait molozlar olması, bu dolgu malzemesinin
güney kısımlarının tanımlanmasının zor olacağı kanaatini uyandırdı. Ayırım
gerçekleştirildikten sonra, güneyde kalan malzeme G4.66:91 olarak ve Demir II
dolgusunun kendisi ise G4.66:88 olarak tanımlandı. G4.65 Parseli’nde olduğu
gibi, Demir II dolgusu da bir çakıl taşlı yüzey (G4.66:87) üzerinde oturuyordu
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ve buraya çeşitli mevki numaraları verildi (G4.66:81, 88, 89 ve 101). Bu dolgu
yaklaşık bir doğu – batı hattını takip ederek tüm parsel boyunca devam
ediyordu.
Parselin kuzeydoğu köşesinde, doğu – batı yönünde uzanan duvarın
(G4.66:77 = G4.66:68) bir kısmı kazıldı. Duvar G4.66:77’nin altındaki toprak
katmanı ‘G4.66:78’ olarak tanımlandı. Bu mahalin kuzeydoğu köşesi bir
kare sondaj şeklinde, kuzeydeki kazılmamış alandan güneye doğru Demir
II dolgusuna kadar kazıldı. G4.66:78’in kazılması sırasında, doğudaki
kazılmamış alanın yakınında az miktarda yanmış malzeme bulundu. Önce
bir fırını temsil ettiği düşünülen bu kalıntının, kazı ilerlediği zaman burasının
küçük bir kül çukuru olduğu anlaşıldı ve burası G4.66:92/93 rumuzu ile
tanımlandı. G4.66:78’in altında muhtemelen bir dizi çukur olduğı tespit edildi
ve kazılar batıya doğru yönlendirildi. Batıda yapılan bu genişleme G4.66:97
(=G4.66:78) rumuzu ile belirlendi.
Alan II Araştırmaları
Alan 2, büyük ölçüde, Bina XIV olması muhtemel olan Erken Demir II
Çağına ait bir yapı ile işgal edilmiş olup 1930’larda Syro-Hitit keşif heyeti
tarafından kısmen kazılmıştır. Bu alan, Alan 1’in (Resim: 1) hemen kuzeyinde
bulunmaktadır. 2007 yılında kazılar dört parselde yapıldı: G4.36, G4.37, G4.45
ve G4.47 (Resim: 5). İlâveten kuzeyde, F4.55 alanında, bir sondaj açıldı. 2007
mevsiminde 2006’daki araştırmaların devamı sürdürüldü ve başlıca iki ana
hedef üzerinde odaklanıldı. Bunlardan birincisi Alan 1 ve Alan 2 arasında
bir stratigrafik ilişki kurabilmek ve Bina XIV’ün temellerinin derinliğini
tespit edebilmekti. İkincisi ise bu kompleksin olabildiği kadar geniş bir yatay
kesitini çıkarabilmekti.
Alan 1 ve Alan 2 arasında bir stratigrafik ilişki kurabilme çalışmaları
2006 yılında başlatılmış ve 2007’de devam etmiştir. Stratigrafik ilişki
G4.45 Parseli’nin güneybatı köşesinde yapılan sondajlar sayesinde
gerçekleştirilebildi. 2007’deki faaliyetlerin başlamasıyla beraber sondaj alanı
1x1 metreye küçültüldü. Bu boyut, Bina II, G4.45:28, N duvarı ile Bina XIV’ün,
G4.45:8 = G4.45:51, güney duvarı arasında kalan mesafeye eşittir. Sıkışık alana
rağmen sondaj dört metreden fazla bir derinliğe ulaştı.
Sondaj yaparak birkaç mahal rumuzları verilmesine rağmen, bunlardan
dört tanesi özellikle önemlidir. Bunlardan birincisi sondaj G4.45:38 ile
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G4.45:55’in üst kısımlarına yakın iki tane görülebilen kesim hatlarıdır. Daha
yukarıda olan G4.45:38 önemlidir; zira hem Bina XIV’ü kesiyor hem de Bina
II’nin, G4.45:28, kuzey duvarına bağlanıyor gibi gözükmektedir. Burası Bina
II’nin inşaatı için gerekli temel çukuru olarak gözükmekte ve Bina XIV’ün
Bina II’den önce inşa edilmiş olduğunu stratigrafik olarak kanıtlamaktadır.
Ayrıca buna ilâve kanıt olarak, G4.45:38 kesiminin sondajın güney cephesine
ulaşarak Bina II’nin temellerinin hemen altında (yaklaşık 3 cm.) kalması da
gösterilebilir. Bununla beraber, bu kesim hattı Syro-Keşif Heyeti tarafından
açılan kazı hendeklerinden birisi de olmuş olabilir. Bu ihtimali destekleyen en
önemli husus da, yanmış tuğla çöküntüsünün G4.45:38 kesim hattından daha
yukarıda bulunan toprak karışımında bulunmasıdır; bu da muhtemelen Bina
II’nin kuzey duvarından (G4.45:28) dökülen tuğlalardan meydana gelmiştir.
Bu malzemenin eski bir kalıntı mı yoksa Syro-Keşif Heyeti’nin yaptığı
kazılardan arta kalan malzeme mi olduğuna karar veremedik. G4.45:38’in 25
cm. altında bulunan ikinci bir kesim hattının, G4.45:55 (kuzeye doğru bununla
birleşmekte olan) Bina II’nin temel çukuru olmuş olması da muhtemeldir. Bu
kesim hattından daha yukarıda bulunan düşey olarak sıralanmış tuğlaların
da, Bina XIV’ün güney duvarından kesilen Duvar G4.45:8=51’in parçaları
olmuş olması muhtemeldir.
Bu iki kesim hattının altında gerçekleştirilen kazılarda derin ve dar bir
hendeğe (G4.45:52/53) rastlamış olup bu hendeğin içi son derece yumuşak
toprak ve az miktarda kültürel malzeme ile doluydu. Burada bulunan ve
tespit edilebilen çömlek parçaları tarih olarak Erken Bronz (EB) Devrine işaret
etmektedir. Bu hendek Duvar G4.45:8=51’i kestiğine göre Bina XIV’ten sonra
inşa edilmiş olmalıdır, ancak Bina I ve II’nin inşaatlarından önce yapılmış
olması gerekir. Bu arada, Duvar G4.45:8 (=G4.45:51) sondajın dibinden 1 metre
öncesine kadar devam ediyordu. Yaklaşık her dört sıra tuğlada bir phytolith
(nebati) malzeme tabakası olması kasıtlı bir inşaat tekniğine işaret etmektedir.
İlginç olan, Haines raporunda, kuzeyde bulunan Bina XIII’te her dört sıra
tuğlada bir tabaka phytolith olduğunun kaydedilmiş olmasıydı. Haines
raporu aynı zamanda Bina XIV’ün temellerine iki noktada ulaşılabildiğini ve
her iki seferde de temelin çakıl taşlı yüzey üzerinde oturduğunu belirtiyordu.
G4.45:8 (=G4.45:51) Duvarı’nın altından geçen ve muhtemelen Erken Bronz
Çağı olarak tarihlenen büyük bir duvar parçası (G4.45:61) bulundu. Bu duvar
sondaj alanının büyük bir kısmını doldurduğundan sondaj yapılmasını
durdurmak zorunda kaldık.
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Alan 2’deki ikinci hedef ise Bina XIV’ün yatay kesitinin mümkün olduğu
kadar açığa çıkarılması idi. Stratejimiz üst toprağı çıkardıktan sonra yaklaşık
20 cm. derinliğe kadar kazarak duvarların konturlarını ortaya koymaktı.
Bu strateji sayesinde binanın 10 x 20 metrelik bir alanının daha kazılması
mümkün oldu (Resim: 5-6). Maalesef, Syro-Keşif Heyetinin yaptığı hendek
kazım faaliyetleriyle bazı duvar hatlarının imha edilmiş olması, yapmakta
olduğumuz işi çok güçleştirdi ve yavaşlattı. Özellikle, G4.36, G4.46, G4.37
ve G4.47 parsellerinde kuzey–güney istikametinde uzanan uzun yatay
hendeklere rastlandı. Bunlardan sonuncusunda, hendek, bizim inancımıza
göre kompleksin en doğu duvarı (G4.47:3) olduğuna inandığımız duvar ile
iki tane iyi muhafaza edilmiş yüzey arasındaki stratigrafik bağlantıyı etken
biçimde kopartmıştır; bunlardan biri yoğun biçimde kırık seramik parçalarla
(özellikle kırmızı boyalı astarlı ve parlatılmış malzeme) dolu yüzey (G4.47:30)
diğeri ise bu yüzeyi örten taş döşeli yoldur (G4.47:9) (Resim: 5). Taş döşeli
bu yol üzerinde, muhtemelen büyük bir bazalt dikili taşın bir parçası olan,
üzerinde Luvi dilinde hiyeroglif yazıtların bulunduğu taş parçası bulundu
(Resim: 7). Bu hendeğin içinde, aralarında bir oyuncak bilyanın da bulunduğu,
yakın zamana ait birçok malzeme bulundu ve hendeğin yakın zamanda
yapıldığı konusunda şüpheye mahal kalmadı. Öte yandan da bu taş döşeli
yolun Syro-Hitit Keşif Heyeti tarafından bulunup bulunmadığı anlaşılamadı.
Haines raporunda Bina I’in hemen doğusunda buna benzer bir taş döşeli
yoldan bahsediliyorsa da, bunun aynı yol olduğu tahmin edilmiyor.

Parsel G4.55
Alan 2 kazıları ile birlikte alandaki diğer parsellerin 100 m. kuzeyinde tek
başına yeni bir parsel olan F4.55 açıldı (Resim: 1). Bu parselin açılmasındaki
amaç kompleksin kuzeydeki uzantısını tespit etmekti. Bu alana tahsis
edilmiş olan iki haftalık bir çalışma sonucu araştırmalarımız çok miktarda
çamur tuğladan yapılmış mimarî kalıntılar bulmayı başardı. Ancak, bunların
işlevlerinin ne olduğuna ve de Bina XIV ile ilgili olup olmadıklarına karar
verilemedi. Bununla beraber kazılar ümit vericiydi ve gelecek mevsimlerde
buradaki araştırmalarımızın devam etmesini bekliyoruz.
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Alan III Araştırmaları
Parsel H3.77
Parsel H3.77’de (Resim: 1) yapılan kazıların ana amacı, kazı alanında
Erken Bronz Çağı (EBA) seviyelerinin yatay görüntülerini açığa çıkarma
potansiyelini tespit etmekti. H3.77’nin yeri bazı hususlara dayanarak yapıldı.
Höyüğün (tam olarak T-13) güneybatı köşesinde Braidwood tarafından
kazılan hendekler EBA’ya ait kalıntıları ortaya çıkarmıştı; bu da o dönemde
yerleşimin höyüğün bu taraflarına kadar uzandığına işaret etmekteydi.
Braidwood’un hendeği hâlen höyüğün güneybatı köşesindeki çiftlikte
olduğundan Parsel H3.77’nin yeri, Şikago Keşif Heyeti’nin bulduğu Erken
Bronz Çağı kalıntılarıyla bir irtibat kurabilme ümidi ile çit hattının hemen
kuzeyinde seçildi. Ayrıca bu alanın hafifçe yüksek oluşunun höyükte mevcut
Erken Bronz Çağı kalıntılarının erozyon nedeniyle ulaşılabilirliklerini negatif
olarak etkilendiği höyükteki diğer kısımlardan (2005 mevsiminde G4.92 ve
G4.72’de yapılan kazılar örneği) farklı olarak derinlik problemini azaltmaya
yardım edeceği ümit edildi. 2005 mevsiminde bu tepede bir örnekleme
yapıldı ve yüzeye oldukça yakın, teşhise yaramayan muhtelif çanak çömlek
ve kuvvetli mimarî kalıntı delilleri (çamur tuğla vs.) elde edildi. Yaklaşık 3 m.
derinlikte Simple Ware (Faz I/J) olarak tanımlanan bir çömlek bulundu. Şunu
da not etmek gerekir ki H3.77’nin hemen kuzeyinde bir başka Braidwood
hendeği (T-6) kazılmıştır. Bu hendek 9 X 5 ebadında olup dikkate değer
mimarî eserler çıkmadığı için terk edilmişti. Bu kazıların terk edilmeden önce
ne kadar derine inmiş olduğu belli değildir.
H3.77’de iki geniş kültürel faz tespit edildi. Daha erken olan faza parselin
kuzeydoğusunda derin bir sondajla ulaşıldı. Buradaki dolgu katmanlarından
(H3.77:24 ve 27) çıkarılan çanak çömleğin çoğunluğu Demir I, geriye kalan
daha derindekiler (H3.77:29, ve Kuyu H3.77:34’ten çıkarılan) ise tamamen
Demir I idiler. Öncelikle bu malzemenin höyüğün başka tarafından dolgu
olarak getirildiği ve bu bölgedeki Demir II mimarîsinde kullanıldığı
düşünülmüştü. Ancak Demir I Dönemine uyan kusursuz mimarî kalıntılar
bulununca (Duvar H3.77:30 ve32 ve bunlarla ilgili kuyuya benzer tesisat
[H3.77:34]), burada bulunan Demir I’e ait malzemenin tamamen dolgu işlemi
ile gelmiş olamayacağı anlaşıldı.
H3.77’de tanımlanan daha sonraki ikinci faz bir büyük duvarın (H3.77:7)
temelleridir, doğu-batı yönünde olan bu duvar 2 m. genişliğinde olup kaldırım
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taşı ile kaplı yüzey (H3.77:9) tarafından örtülmüştür. Parselin kuzeybatı
köşesinde bulunan daha erken zamana ait yüzeylerin (H3.77:15 ve 22) Duvar
H3.77:7’ye bitişmiş olması, bu duvarın uzunca bir süre kullanılmış olduğuna
işaret etmektedir. Toprak katmanı H3.77:23 Duvar H3.77:7’nin altından geçer
ve daha önceki Demir I kalıntıları ile Demir II Dönemine ait çıkan imal çanak
çömleği örter. Duvar H3.77:7 ile parselin güneyinde bulunan iki parça duvarın
(H3.77:14 ve 19) tam stratigrafik ilişkisi bilinmiyor, ancak her iki duvarın da
bu faza ait olmuş olduğu düşünülüyor. İşlevi belirsiz bir tesisat (H3.77:31),
bir döşeme altı çamur tuğla temel (H3.77:20) ve bir Yüzey H3.77:9’da bu faza
atfedildi. Bu fazla ilgili çanak çömleğin Geç Demir II, hatta Demir III (örneğin
8inci-7nci/6ncı yüzyıl M.Ö.) Dönemine ait olduğu belirlendi.

Alan IV Araştırmaları
Yukarı höyüğün batı kenarında bulunan G3.34 parselinde (Resim: 1)
2007’de yapılacak araştırmaların hedefleri, bir önceki mevsimde yapılan kazı
alanını kuzeye doğru uzatarak 10 x 10 m.lik bir alan elde edilmesi, ve 2006
mevsiminde bulunmuş olan metal işçiliğine ait arta kalmış delillerin tespit
edilmesidir. 2007 kazıları ile, Erken Demir Çağına ait daha fazla maden işleme
atölyelerinin bulunmasının yanı sıra, 2006’da tespit edilen faz sıralamasının
doğrulanması sağlanmıştır.
Parselin kuzeyinde yapılan 2007 sondajı ile parselin batı kenarı boyunca
uzanan büyük tahkimat duvarının (G3.34:4) daha fazla kısmının ortaya
çıkarılması ile parselin kuzey kenarı boyunca uzanan doğu-batı duvarı
(G3.34:39) ve doğudaki kazılmamış alanın batısındaki Duvar G3.34:39’a
dayanan Kuzey-Güney Duvarı (G3.34:37) bulunmuştur. Bu duvarlar arasında
kalan alanda metal işçiliği ile ilgili zengin endüstriyel artık bulunmaktadır
(Resim: 8-9). Bu alanın 2006 yılında parselin ortalarında bulunmuş FP 3 olarak
tanımlanmış olan metal atölyesinin bir parçası olduğu kanaatine varılmıştır.
Bu alanın güneyinde 2006 yılında kazılan Duvar G3.34:7 bulunmaktadır ve
parselin ortasından geçen bir doğu-batı hattı çizmektedir. Batıdaki ‘oda’da
bulunan molozlara G3.34:34 rumuzu, doğudaki ‘oda’da bulunan malzemeye
ise G3.34:38 rumuzu verilmiştir. Batıdaki odada ince yapılı yarım dairesel
şekiller ve muhtemelen metal işçiliği yapılan tesisler bulundu. Tesislerin üç
tanesi bir kuzey-güney hattı teşkil etmişlerdi. Doğudaki oda (G3.34:38) çok
küçük olup doğudaki kazılmamış toprak alana doğru uzanmaktadır. Ancak,
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burada yapılan kazılarda bir dizi cüruf kalıntıları ile birkaç tane, muhtemelen
bir yüzeye baş aşağı olarak dökülmüş potalar açığa çıkarıldı. Tüm kuzey
alan, içeriğinde bulunan olağanüstü zengin miktardaki metalürjik kalıntılar
sebebiyle, ince bir grid içinde (20 x 20 cm.) kazıldı. Her gridden toplanan
toprak örnekleri ileride arkeometalürjik ve kimyasal tahliller yapılmak üzere
ayrıldı. Burada bulunan çömlek ve diğer malzemeler bu kompleksi kesin
olarak Erken Demir I (yaklaşık M.Ö. 12. yüzyıl) Çağı olarak belirlemektedir.

ÖRNEKLEME PROGRAMI
2004 mevsiminde başlatılmış olan örnekleme programı 2006 yılında
da devam etmiştir. Bu araştırmaların ana hedefi yakındaki Asi Nehri’nin
taşımlarının sebep olduğu alüvyonların altında kalan, alt höyük ve civarının
maruz kaldığı etkileri araştırmak ve bölgenin çöküntü profilini detaylı olarak
saptamaktır. Örnekleme programı, nehrin eski devirlerde ve günümüzdeki
yatağında oluşan değişimleri ve etkilerini tespit etmemize de yardımcı
olacaktır. Bugüne kadar alt höyük üzerinde ve üst höyük tabanı civarında,
derinlikleri 2 ile 8 metre arasında değişen 59 sondaj çukuru açılmış ve batık
alt höyük hakkında değerli çöküntü profili elde edilmiştir.
Corona uydu resimlerinde görülen gölgelerin işaret ettiği gibi 2006
mevsiminde alınan yeni örnekler alt höyüğün üstteki ana höyüğün güneyine
doğru uzandığını göstermektedir. Bu alanda bulunan EBA malzemesi
(özellikle RBBW çanak çömlekleri) ana höyüğün yaklaşık 75 m. güneyine
kadar uzanmıştır. Höyüğün batısında yapılan örneklemelerin kum birikintileri
göstermeye devam etmiş olması ise, 2005 mevsiminde varlığı tanımlanan su
birikintisi ile tutarlıdır. Örnekleme (ve tahıl hatları) bir tanesi alt höyüğün
güney kısmında, diğer ikincisi de muhtemelen alt höyüğün en kuzey
noktasında olan iki tane yeni şehir kapısının varlığını ortaya koymuştur. Son
olarak, yapılan mikrotopografik analiz alt yerleşimde kuzey koruma duvarının
bir bölümünün bulunduğunu ve diğer bir bölümünün de üst höyüğün batı
tarafında, Parsel G3.34’ün güneybatısında olduğunu belgelemiştir.

SONUÇ GÖZLEMLERİ
Özet olarak, 2006 ve 2007 kazıları Tell Ta‘yinat’ta Erken Demir Çağı
yerleşimine ait son derece iyi korunmuş kalıntıları ortaya çıkarmaya devam
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etmiştir. Bunlar, Alan I’deki Ege ile güçlü kültürel bağları olan Erken Demir
I (M.Ö.12. yüzyıl) yerleşimi ve Alan II’deki Geç Demir I/Erken Demir
II’de ( M.Ö. 10. ve 9. yüzyıllar) bulunan anıtsal yapıdır (Bina XIV). Hâlen
kesin olmamakla beraber, 50 X 100 m. ebadındaki bu ikinci kompleksin
Padasatini’deki Luwian kırallarının yaşadıkları saray olmuş olabileceğini
düşünüyoruz. Tel Ta’yinat’ta bugüne kadar bulunan, bizim kazılarımız ve
Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin yaptığı kazılar ile sayıları neredeyse 100’ü bulan
Luwian hiyeroglif yazıtlar, mutlaka bu kültürel ufka atfedilmelidir. Alan 4’te
bulunan, Geç Bronz/Erken Demir I tarihine rastlayan metal atölyesi bu alanın
o dönemdeki önemini kanıtlayıcı mahiyette olup Tayinat’taki Erken Demir
Çağı yerleşiminin ilk düşünüldüğünden daha büyük olduğuna; belki de üst
höyüğün tüm 10-12 ha alanını kapsamış olabileceğine işaret etmektedir. Sonuç
olarak, Tayinat arkeoloji projesi, bir yandan bu bölgedeki Bronz ve Demir
Çağlarına ait katmanları araştırırken, diğer yandan gayret ve kaynaklarını
öncelik sırasına koymaya devam edecektir.
TEŞEKKÜR
2007 yılı arazi mevsimi için maddî yardım, Kanada Sosyal Bilimler
ve Beşerî İlimler Araştırma Kurulu (SSHRCC), CNE GEOIDE Network,
Ege Tarihöncesi Enstitüsü (INSTAP), ile Toronto Üniversitesi tarafından
sağlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için gerekli kazıların yapılması iznini
veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmek
isterim. Bakanlık temsilcisi Sayın Ömer Çelik ve Mehmet Çavuş’a mahallî
devlet makamları ile temasımızı sağladığı için ayrıca teşekkür ederim. Bu
sezonun başarıyla sonuçlanması tüm proje personelinin özveriyle çalışması
neticesinde mümkün olmuştur. Ayrıca, Antakya Müzesi Müdürü Sayın
Faruk Kılınç’a ve müze personeline, mevsim boyunca gösterdikleri ilgi ve
yardımları için teşekkür etmeyi borç bilirim. Son olarak, Dr. Hilâl Sürsal’a
bu raporun tercüme edilmesi için yaptığı çok değerli yardımlarından dolayı
teşekkür ederim.
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Resim 1: Tell
Tayinat’ın
kazı
bölgelerini
g ö s t e r e n
topografik
haritası

Resim 2: Alan I’deki mimarî
kalıntıların planı
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Resim 3: Early Iron Age
Loom weights and
spindle
whorls
from Field I

Resim: 4
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Resim 5: Alan II’deki mimarî kalıntıların planı

Resim 6: Alan II’nin mimarî fotoğrafı

Resim 7: Alan II’deki döşemeli yüzeyden Luvice
hiyeroglif parçası (Luwian Hieroglyphic
fragment from paved surface in Field II)

519

Resim 8: Alan IV’teki Erken Demir Çağı metalürjik kalıntılarının dağılımı (Spatial distribution of
Early Iron Age metalurgical remains in Field IV)

Resim 9: Alan IV metal atölyesinde bulunmuş
olan crucibles ve tuyèreler (Crucibles
and Tuyeres found in Field IV metal
workshop)
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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 Yayınlar 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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