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Burgaz  ören yerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-

konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki bilim 

heyeti1**tarafından 14 Temmuz – 19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

2008 yılı çalışmaları için gerekli mali kaynak Kültür ve Turizm Bakanlığı 

DÖSİMM ile TAÇDAM ve BAP Projeleri kapsamında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi kaynaklarından karşılanmıştır. Kazılar için gerekli izin ve malî 

desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile projeye ödenek sağlayan 

ODTÜ Rektörlüğü’ne burada teşekkürü bir borç biliyoruz.

Burgaz ören yeri 2008 yılı kazı çalışmaları SE sektöründe 

gerçekleştirilmiştir. SE sektöründe büyük ölçüde açığa çıkarmış olduğumuz 

Klasîk Dönem konut yapı adasının güneybatı-güney ve güneydoğu 

sınırlarını belirlemeye yönelik olarak dört ayrı kesimde çalışmalar 

sürdürülmüş, yaklaşık 625 m2 lik alan kazılmıştır (Çizim:1).

* Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
 Ar. Gör. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
 Ar. Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM 06531 Ankara/TÜRKİYE.
** 2008 yılı kazı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı temsilcisi arkeolog Nusret Çetin, ODTÜ TAÇDAM’dan Araş.Gör. Nadire 
Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya,  Canan Canbek (arkeolog), Özgür Gökdemir (Arkeolog), 
Kübra Belkıs (konservatör), ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Araş.Gör. Elif Koparal, 
Araş.Gör. Volkan Demirciler, Araş.Gör. Burak Belge, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Elvan 
Aynal ve Esin Şenman ile Hacettepe, İstanbul ve Kocaeli üniversitelerinden arkeoloji 
öğrencileri Leman Çetinbağ, Hatice Mete, Elif Yıldız ve Nilay Kantekin katılmışlardır. Kazı, 
konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 24 işçi ile yürütülmüştür. 

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI 
Numan TUNA*

Nadire ATICI 
İlham SAKARYA
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 i) SE Sektörü Birinci Çalışma Alanı

1999 yılında kazılan açmalarda ortaya çıkarılan Helenistik Dönem 
yapılaşması ile 2007 yılında kazılan açmalarda ortaya çıkarılan ve meydan 
olarak düşünülen düzlem arasında kalan yapılaşmanın anlaşılması için, 
birinci çalışma alanı olarak, 11.8.B,  11.8.C,  11.8.D,  10.8.C,  11.8.A  açmalarında 
çalışılmış, burada toplam 125 m2 lik kesim kazılmıştır (Çizim:1).

11.8.B açmasında yürütülen çalışmalarda 1999 yılı çalışmalarında 12.8.C 
ve 12.8.D açmalarında ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 
D126 duvarının devamı ile   bu duvarın doğusunda 45 cm. genişliğinde 
yaklaşık 1m. korunabilmiş kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D415 duvarı 
ortaya çıkarılmıştır. D126 duvarının batısında sürdürülen çalışmalarda 
yoğun taş döküntü, kaba kap (pithos vb.), günlük kullanım kabı, çatı kiremidi 
parçalarının yanı sıra siyah firnisli kaliteli ithal seramik, demir, cüruf ve kemik 
içeren bir depozit kazılmıştır. Oldukça kalın olan bu depozit içinden Arkaik 
Dönem, Klâsik Dönem ve Helenistik Dönem buluntuları karışık olarak ele 
geçirilmiştir.

11.8.C açmasında yürütülen çalışmalarda depozitin devam ettiği 
gözlenmiştir. Çalışmalarda bu depozitin +2.34 m. kotunda bir düzlemin 
üzerine döküldüğü ve D126 duvarı ile ilişkili bu düzlemin deposit tarafından 
büyük ölçüde tahrip edildiği saptanmıştır.

11.8.D açmasında yürütülen çalışmalarda D416 ve D417 duvarları ortaya 
çıkarılmıştır. Klâsik Dönem duvar örgüsünden farklı ve daha geniş (70-75 cm.) 
olan bu duvarlar, İ.Ö.4.yy.ın son çeyreğinde Burgaz’da artış gösteren atölye 
yapıları ile ilişkili olmalıdır. Atölyenin üretimine dair bir veri elde edilememiş, 
sadece D417 duvarına dayanan küçük bir kanal ortaya çıkarılmıştır.

D416 duvarının  hemen batısında yürütülen sondaj çalışmalarında ise, 
+1.51. m kotunda D416 duvarının askıda kaldığı görülmüştür (Resim: 1). 
+1.36 m. kotunda yer yer küçük yuvarlak dere taşı kullanılarak sıkıştırılan 
bir düzleme ulaşılmıştır. Düzlem üzerindeki kullanım dolgusu, burada ele 
geçirilen malzemeden (Resim: 2) İ.Ö. 4. y.y. ortalarına tarihlenmiştir. Bu 
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düzlemin, 2007 yılında ortaya çıkarılan düzlem ile aynı nitelikte ve kotta 
olması bitişikteki açmalarda saptanan meydana ait düzlemin bu alanda da 
devam ettiğini göstermektedir.

10.8.C açmasındaki çalışmalarda üst kotlardan itibaren görülen döküntü 
taşların güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu tahribata uğramış olmuş  bir 
duvara ait oldukları saptanmıştır; bu döküntü taşların altından 2007 yılında 
kazılan meydanın doğu sınırını oluşturan bloklar ortaya çıkarılmıştır; buna 
göre bu meydanın genişliği 11.70 m. olarak ölçülmüştür. Meydanı sınırlayan 
D425 duvarının kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu benzer bloklardan oluşmuş 
D426 duvarı ile köşe yaptığı görülmüştür. 

10.8.D açmasında yürütülen çalışmalarda ise +2.11 m. ile +2.08 m. 
kotları arasında meydan olarak nitelendirilen düzleme ulaşılmış, 9.8.D ve 
9.8.C açmalarında görülen meydanın 11.70 m. lik kesintisiz genişliği açığa 
çıkarılmıştır.

11.8.A açmasındaki çalışmalarda D416 duvarının doğu yönündeki 
devamında çok fazla tahribata uğradığı ve korunamamış olduğu görülmüştür. 
Buradaki tahribat dolgusundan diagnostik buluntular ele geçirilmiştir 
(Resim: 3).

10.8.B açmasında yürütülen çalışmalarda ise 11.8.D açmasından gelen 
düzlemin +1.94 m. kotundan itibaren devam ettiği anlaşılmıştır.

ii) SE Sektörü İkinci Çalışma Alanı

2008 yılı çalışmalarında SE sektörünün güneyinde, taş döşeli cadde ile 
sektörün doğusundaki sert düzlemli geniş caddenin olası kesişme noktasında 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaçla, 5.11.C, 6.11.D, 6.11.C, 7.11.D, 7.10.A, 
7.10.D, 6.10.B ve 6.10.C açmalarında 200 m2 lik alana yayılan kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

5.11.C  açmasında yürütülen çalışmalarda ilk seviyelerden itibaren 
açmanın geneline yayılan ve ana toprak özelliği gösteren kırmızı, sert, taşlı 
toprak kazılmış ve çok az sayıda buluntu ele geçirilmiştir. SE sektörünün 
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batısından devam eden taş döşeli caddenin devam etmesi beklenen bu alanda 

kırmızı ana toprağın gözlenmesi ve caddeye ait herhangi bir bulgunun ele 

geçirilmemesi nedeniyle bu açmadaki çalışmalar sonlandırılarak bu açmanın 

doğusunda yer alan 6.11.D açmasındaki çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmıştır.

6.11.D açmasındaki çalışmalarda yine ilk seviyelerden itibaren açmanın 

doğusuna doğru eğimli bir şekilde devam eden kırmızı toprak gözlenmiş 

ve buluntu içermeyen bu dolgu kazılmıştır. Herhangi bir mimarî öğenin ele 

geçirilmediği çalışmalar sonucunda bu alanda geç dönemde, olasılıkla Roma 

Döneminde bir tahribat olduğu gözlenirken, daha önceki çalışmalarda hiç 

ulaşılmamış olan konglomera ana kayanın bu alanda oldukça üst kotta ve 

batıdan doğuya eğim göstererek devam ettiği saptanmıştır. 

6.11.C açmasında yürütülen çalışmalarda ise açmanın kuzeydoğusunda 

çakıllı, Horasanlı parçalanmış cadde düzlemine ait izler gözlenmiş ve bu 

düzlemi batıdan sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir 

duvara ait temel blokları ortaya çıkarılmıştır (D418).  

7.11.D açmasındaki çalışmalarda olasılıkla Roma Döneminde tahribata 

uğramış bir düzleme ait izler saptanmıştır. 6.11.C açmasında açığa çıkarılan 

D418 duvarının açmanın kuzeybatı köşesinden devam ettiği görülmüş ve 

doğu tarafında olasılıkla aynı döneme ait bir düzlem gözlenmiştir. 

7.10.A açmasındaki çalışmalarda açmanın doğu tarafında üst kotlarda sert 

düzlemli caddeye ait korunmuş düzlem kısmen gözlenmiş; ayrıca açmanın 

kuzeybatı köşesinden güneydoğu doğrultulu devam eden tek sıra taşlar 

saptanmıştır. 

Açmanın batısında D418 duvar doğrultusu ve tek sıra taşlarla sınırlanan  

alanda yürütülen çalışmalarda eğimli tek sıra taşlara yaslanan ve yaslandığı 

yerde harçlı bir yapı gösteren Horosanlı bir taban saptanmıştır. Tek sıra 

taşlar olasılıkla bu tabanı sınırlayıp bir seki oluşturmaktadır. Bir döşeme 

özelliği gösteren bu taşlar olasılıkla bu alanda geç dönemde yürütülen atölye 

faaliyetleri ile ilişkili olmalıdır.
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Sonuç olarak, 7.10.A açmasında yürütülen çalışmalarda, bu alanda geç 
dönemde bir atölyeleşmeye gidildiği ve Klâsik Dönem mimarî izlerinin 
kısmen tahrip edildiği saptanmıştır.

7.10.D açmasında çalışmalara devam edilmiş, 6.10.C açmasının kuzeyindeki 
kırmızı toprağın bu açmanın kuzeyinde de devam ettiği tespit edilmiştir. 7.10.A 
açmasının kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan düzleminin 7.10.D açmasının 
güneydoğusunda küçük bir alana yayıldığı ve muhtemelen geç dönem tahribatı 
nedeniyle takip edilemediği gözlenmiştir. Açmanın kuzeyindeki kırmızı topraklı 
alanda yürütülen çalışmalarda 6.11.C ve 6.10.B açmalarındaki benzer ince siyah 
kum dolgularına rastlanmış; bu kırmızı-kumlu alanda derinleşilmiş ve 110 
cm. çapında daire şeklinde bir kum dolgusunun sınırları belirlenmiştir (Resim: 
4). Sınırları belirlenen söz konusu kum dolgu ana kayaya kadar boşaltılmış ve 
bu alandan hiçbir buluntu ele geçmemiştir. Kum dolgulu çukurların metalurji 
faaliyetleri ile ilgili döküm amaçlı açılmış olabilecekleri düşünülmektedir. 

6.10.B açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın batısında yer yer 
tahribat görmüş geç dönemde muhtemelen bir düzlem olarak kullanılmış 
çakıllı bir alan gözlenmiştir. Ayrıca açmanın kuzeydoğusunda kuzeybatı-
güneydoğu doğrultusunda olasılıkla geç dönemde tahribata uğramış bir 
duvara ait taş sırası açığa çıkarılmıştır. 

6.10. C açmasındaki çalışmalarda açmanın kuzeybatısından 
kuzeydoğusuna devam eden alanda kırmızı toprak gözlenmiştir. Söz 
konusu alanın orta kısmında yaklaşık 80 cm. çapında olasılıkla sonradan sarı-
kahverengi toprak ile doldurulmuş daire şeklinde bir iz tespit edilmiştir. Bu 
açmada da geç dönem tahribatı nedeniyle Klâsik Dönem yapılaşmasına ait 
izler net olarak korunamamıştır. 

Sonuç olarak, ikinci alt çalışma alanındaki açmalarda yapılan kazılarda 
SE sektöründeki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu taş döşemeli caddenin 
kesişme noktası net olarak belirlenememiştir. Söz konusu açmaların genelinde 
gözlenen geç dönem tahribatı sonucu Klâsik Dönem mimarî kalıntıların 
kesintisiz bir biçimde takip edilemediği ve geç dönemde olasılıkla bu alanların 
atölye faaliyetleri için kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
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iii) SE Sektörü Üçüncü Çalışma Alanı

SE sektöründeki üçüncü çalışma alanında kazılar taş döşeli caddenin 
güneydoğuya devamını açmak amacıyla gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

3.9.D açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultulu taş döşeli caddenin güneydoğuya devamı gözlenirken, bu cadde 
ile “T” kavşak yapan çakıllı-seramikli bir düzlemi olan daha geniş bir cadde 
ortaya çıkarılmıştır. Bu cadde taş döşeli caddeden daha geniş olup, yaklaşık 
6.10 m. genişliğindedir. 

D431 duvarı yanında yapılan sondajda İ.Ö. 4. y.y. ın ilk yarısına ait olan 
Horasan-killi sert düzlemli caddenin erken kullanım evresine ait düzleme 
ulaşılmıştır. Taş döşeli caddenin kullanım evrelerini tarihleyen diagnostik 
buluntular (Bk. Resim 5: Geç İ.Ö. 4. y.y. kırmızı figürlü krater parçası;  Bk. Resim 
6: Krater, günlük kullanım kabı) cadde üzeri dolgularda ele geçirilmiştir. 

3.9.B açmasında yürütülen çalışmalarda cadde döşemesi ve döşemeyi 
sınırlayan D422 duvarı ile caddeye açılan sert düzlemli sokağın köşesini 
belirleyen D431 duvarı bütünüyle açılmıştır. D422 duvarının güneybatısında 
kapalı mekâna ait killi-Horasanlı taban döşemesine ulaşılmıştır.

4.9.A  açmasında yürütülen çalışmalarda cadde doğrultusunda yoğun 
çatı kiremidi parçaları gözlenirken açmanın batı tarafında yoğunlaşan 
kerpiç döküntüler saptanmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde daha önceki 
yıllarda 4.9.D açmasında ortaya çıkarılan ve caddeyi kuzeyden sınırlayan 
D384 parsel duvarı ortaya çıkarılırken, açmanın güneybatı köşesinde caddeyi 
güneyden sınırlayan ve 3.9.B açmasından devam eden D422 duvarının devamı 
gözlenmiştir. Cadde doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ise kuzeyden ve 
güneyden akaçlamayı sağlamak amacıyla ortaya eğimli cadde döşemesine 
ulaşılmıştır; caddenin bu alanda daralarak devam ettiği ve kuzeybatıya doğru 
hafif eğimli olduğu saptanmıştır. 

4.10. C  açmasındaki çalışmalarda açmanın güneybatısında çakıllı-Horosanlı 
geç dönem bir düzlem ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde ise 
caddeyi kuzeyden sınırlayan D384 duvarına ait taşlar gözlenmiştir. Caddeyi 
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güneyden sınırlayan D422 duvarı doğrultusunda bir duvara ait taşlar ortaya 
çıkarılmıştır. Olasılıkla temel blokları olan bu taşlar D422 duvarından farklı 
özellikte olup farklı bir duvar olarak numaralandırılmıştır (D432) ve bu 
duvarın D422 duvarına kadar devam etmeden yön değiştirdiği anlaşılmıştır. 
Cadde doğrultusunda yürütülen çalışmalarda  cadde üstü sert, çakıllı-
seramikli düzlem kaldırılıp düzlem altında caddeye ait döşeme taşlarına 
ulaşılmıştır. Döşeme yine ortaya eğimli olup aynı zamanda kuzeybatıya da 
eğim göstermektedir. Caddenin taş döşemeli evresine ait kullanım dolgusu 
içinde diagnostik buluntular ele geçirilmiştir.

4.10.D açmasında yürütülen çalışmalarda caddeye ait taş döşemenin 
devamı ortaya çıkarılmıştır. Burada, caddeyi güneyden sınırlayan D422 
duvarının D434 duvarı ile; yine caddeyi güneyden sınırlayan D432 duvarının 
ise D433 duvarı ile birleşip köşe yaparak caddeye açılan bir peristasisi (genişlik 
80 cm) belirledikleri saptanmıştır (Resim: 7). Taş döşeli caddenin kullanım 
dolgusu içinde İ.Ö. 4. y.y. ortasına tarihlenen ve yerel üslubu iyi temsil eden 
pişmiş toprak oturan kadın figürini ele geçirilmiştir (Resim: 8). D433 ve D434 
duvarları arasındaki peristasiste yürütülen çalışmalarda öncelikle Horosanlı 
bir yürüme düzlemi saptanmış ve bu düzlemin altından duvarlara kadar 
yaslanan ve cadde döşemesine doğru eğim göstererek bir kanal ile döşemeye 
bağlanan bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştır.

Üçüncü çalışma alanında yürütülen çalışmalarda sonuç olarak, SE 
sektörünün güneybatısında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu 
taş döşeli caddenin güneydoğuya doğru devam ettiği, güneydoğudan 
kuzeybatıya eğimli olduğu ve güneydoğuya ilerledikçe daraldığı gözlenmiş, 
caddenin güneydoğu tarafta devamını görmek amacıyla 5.11.C açmasında 
yürütülen çalışmalarda ise caddenin bu alanda tahrip edildiği anlaşılmıştır. 

iv) SE Sektörü Dördüncü Çalışma Alanı

Dördüncü çalışma alanı olarak sektörün batısındaki çalışmalarda, güneyde 
güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu uzanan cadde ile kuzeyde kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu limana kadar uzandığı düşünülen caddenin kesiştiği 
alanı bulmak ve caddeyi sınırlayan yapıları anlamak amacıyla 2.7.A, 2.7.D, 
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2.8.D, 1.7.B, 1.7.A, 1.7.C, 1.7.D ve 2.6.A açmalarında, toplam 200 m2 lik alanda 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

2.7.A açmasında yapılan kazılarda, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan 
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan ve caddeyi sınırlayan D172 parsel 
duvarının devamı ortaya çıkarılmıştır. D172 duvarının güneyinde cadde 
doğrultusunda yapılan çalışmalarda ise öncelikle kil, çakıl ve seramik ile 
sıkıştırılmış cadde düzlemine ulaşılmış bu düzlem altından da  ortaya doğru 
eğimli caddenin taş döşemesi ortaya çıkarılmıştır.

Aynı şekilde, 2.8.D açmasında sürdürülen çalışmalarda da cadde 
doğrultusu üzerinde yapılan kazılarda yine kil, çakıl ve seramik kırıkları ile 
sıkıştırılmış geç evreye ait cadde düzleminden sonra  D427 duvarının aksı 
boyunca orta eksenine eğimli cadde döşemesine ulaşılmıştır.

Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan D172, D174 ve D166 parsel duvarları 
ile sınırlanan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan cadde ile kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu caddenin kesiştiği alanı görebilmek amacı ile 1.7.B 
açmasında çalışmalara devam edilmiştir. Burada, D 172 ve D427 duvarları 
ile sınırlanan cadde doğrultusunda yürütülen çalışmalarda öncelikle çok 
net korunmamış olan cadde üstü düzlemine ulaşılmış, kaldırılan bu düzlem 
altından bir başka killi düzleme ve bu düzlemden sonra da taş döşemeye 
ulaşılmıştır. Taş döşemenin caddenin ortasına doğru 3-4 cm.lik eğim yaptığı,  
cadde genişliğinin bu alanda 4.20 m. olduğu ve  taş döşeme  üzerinin 
sıkıştırılmış düzlemlerle yükseltildiği anlaşılmıştır. 

1.7.A açmasındaki çalışmalarda açmanın güneybatı kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu uzanan bir duvar (D419) ve bu duvar ile köşe yapan kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu (D420) başka bir duvar saptanmış ve bu iki duvara 
yaslanan bir Horosan taban ortaya çıkarılmıştır. Cadde doğrultusunda 
yürütülen çalışmalarda ise,  önce killi sıkıştırılmış cadde düzlemi ortaya 
çıkarılmış, kaldırılan bu düzlem altından taş döşemeli cadde düzlemine 
ulaşılmıştır (Resim: 9). Cadde döşemesine ait bazı taşların D427 duvarının 
taşları ile birleştiği görülmüştür; bu alanın olasılıkla, avlulu evlerden birinin 
sokak girişine ait  olduğu düşünülmektedir.
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Taş döşeli caddenin kuzeydoğuya doğru uzantısını kontrol etmek amacı 
ile 1.7.C  açmasında çalışılmıştır. Açmanın kuzey batısında kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu caddeyi sınırlayan D429 duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
Açmanın güneydoğu köşesinde ise D172 duvarının D211 duvarı ile köşe 
yaptığı saptanmış ve caddenin kuzeydoğuya döndüğü anlaşılmıştır. 

Açmanın batısında caddeyi sınırlayan bir parsel duvar ortaya çıkarılmıştır 
(D428). Burada,   caddenin D211 parsel duvarı ile D428 parsel duvarlarının  
arasında 3.40 m. genişliğinde olduğu görülmüştür;  caddenin ‘T’ şeklinde 
kavşak yapıp oldukça daralarak kuzey doğuya doğru ilerlediği saptanmıştır. 

1.7.D açmasında D429 ve D427 duvarları ile sınırlanan caddenin devamını 
görmek amacı ile çalışmalar yürütülmüş;  öncelikle açmanın kuzey batısında 
D429 parsel duvarının devamı ortaya çıkarılmıştır. Cadde doğrultusunda 
yapılan çalışmalarda taş döşemenin üzerinde bulunan sıkıştırılmış düzlemin 
bu alanda daha çok çakıl kullanılarak serildiği gözlenmiş ve bu düzlemin 
altından yine ortaya doğru 12-13 cm. eğimli taş döşemeye ulaşılmıştır. 

Açmanın güneybatı köşesinde ise 1.6.A açmasında bulunan D421 duvar 
ile köşe yapan, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan  D430 duvarı 
ortaya çıkarılmış ve caddenin bu alanda dirsek yaparak kuzeybatıya doğru 
devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 10). D430  ile D429 duvarlarının sınırladığı 
caddenin bu alandaki genişliği 5.30m. olarak ölçülmüş, dolayısıyla caddenin 
genişleyerek kuzeybatıya doğru devam ettiği saptanmıştır.

SE.2.7.D/2.6.A açmalarındaki çalışmalarda D211 parsel duvarının devamı 
ile cadde döşemesini görmek amacıyla çalışmalar yürütülmüş ve D211 parsel 
duvarının devamı ile eğimli cadde döşemesi ortaya çıkarılmıştır. 

Öncelikle açmanın batı tarafında D428, doğu tarafında ise D211 parsel 
duvarlarının  devamları ortaya çıkarılmıştır. İki duvar arasında kalan 3.40m. 
genişliğindeki cadde doğrultusunda yürütülen çalışmalarda  D211 duvarından 
caddenin ortasına doğru eğim gösteren caddenin taş döşemesine ulaşılmıştır. 
Ayrıca D211 duvarının dibinde caddeye doğru eğimi olan  ve daha önceki 
yıllarda 2.7.C açmasında ortaya çıkarılan metal işliği ile ilişkili bir kanal da 
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ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda, SE sektörünün batısında Akropol’e devam 
eden güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu cadde ile kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu uzanıp olasılıkla limana devam eden caddenin taş döşemeli 
olarak devam edip sektörün batı tarafında bir “T” kavşak oluşturdukları 
anlaşılmıştır.  

v) 2008 Burgaz Kazısı Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

2008 yılı konservasyon çalışmalarında, 2008 yılında kazılarda ele geçirilen 
buluntulardan öncelikle müzelik değeri olan 19 adet envanterlik, 48 adet 
etütlük buluntunun konservasyon ve restorasyon işlemleri bitirilmiş ve  
Marmaris Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

SE sektöründe 2008 yılı itibarıyla açığa çıkarılmış duvarlar ile,  önceki 
yıllarda açığa çıkarılmış ancak dağılmaya yüz tutmuş bazı duvarlar önceki 
yıllarda olduğu gibi, geleneksel Horasan-pozzalana ve beyaz çimento 
karışımıyla elde edilen harç kullanılarak sadece üst taş sırasının altına 
gizli derz yapılmış ve çamur harçlı antik duvarlar doğa koşullarına karşı 
sağlamlaştırılmıştır. Kuzey  ve güney sektörlerde kış koşullarında açma 
çukurlarını dolduran yağmur suyuna karşı bir önlem olarak açma kenarlarında 
drenaj kanalları düzenlenmiştir.

SE sektöründe ve Burgaz  ören  yerinin gereken yerlerinde kış koşullarında 
açma çukurlarını dolduran yağmur suyuna karşı bir önlem olarak açma 
kenarlarında drenaj kanalları düzenlenmiştir. Burgaz kazı alınında 2008 
yılında çalışılan tüm açmalar ve eski yılların bozulan açmaları dikenli teller 
ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8



15

Resim: 9

Resim: 10
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Şekil: 1
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Mehmet KARAOSMANOĞLU*

ALTINTEPE URARTU KALESİ
2008 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI 

www.altintepekazisi.com

*Erzincan İli, Üzümlü İlçesi sınırları içerisinde yer alan Altıntepe 
Kalesi’ndeki  Kazı ve Onarım Çalışmaları DÖSİMM’den gelen ödeneğin 
kısmen gönderilmesi nedeniyle 

1 – 28 Temmuz 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımdaki 
kazı ve onarım çalışmalarına Yrd. Doç.Dr. Birol Can, Arş.Gör. Halim Korucu, 
Arş.Gör. Mehmet Ali Yılmaz, Restoratör Evren Çoğal ve 2008 yılı Ekip 
Listesi’nde adları geçen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri katılmışlardır. Desteklerinden Dolayı T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı DÖSİMM’e, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
Erzincan İl Özel İdaresi Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
Bu yıl Bakanlık temsilcisi olarak kazımıza katılan Ahmet Çelik’e de teşekkür 
ederim. 

Altıntepe’deki kazı çalışmaları 2008 yılı programında belirtilen; Tapınak 
ve Batı Odaları ile İç Kale Batı Sur dışı kanalizasyonda, Apadana’da, Kilise’de 
ve Açık Hava Tapınağı’nda sürdürülmüştür (Çizim: 1). 

1. KAZI EVİ / ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Restoratörümüz daha önceki yıllarda tapınağın dört köşesinden elde 
edilen bronz madalyonları temizlemiş ve  Apadana’da ele geçirilen bronz 
olarak ifade ettiğimiz kâsenin temizlendikten sonra tamamen gümüş olduğu 
anlaşılmıştır Yine Apadana’dan küçük parçalar hâlinde elde edilen  duvar 

* Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji  
Bölümü, 25240, Erzurum/TÜRKİYE. mkaraos@atauni.edu.tr; mkaraos@yahoo.com
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resimleri temizlenerek sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kazı 
sezonu içinde çıkan eserlerin çoğunu seramikler oluşturmaktadır. Sağlam 
olarak ele geçirilmeyen bu parçaların kazı evinde, güvenli çalışma alanlarında 
temizlenmesi, çizimi, birleşen parçaların yapıştırılması, fotoğraflanması 
ve envanterleme çalışmaları yapılmıştır. Depo odasında çalışmalarımızı 
daha rahat yürütebilmek için kazıdan çıkan etütlük eserler plâstik kasalara 
konularak yeni kurduğumuz çelik raflara yerleştirilmiştir.

2) TAPINAK BATI ODALARI VE İÇKALE BATI SUR DIŞINDAKİ

ÇALIŞMALAR

Mehmet KARAOSMANOĞLU

Mehmet Ali YILMAZ*

Önceki yıllarda tapınak ve batı bitişiğindeki mekânlarda yapılan 
çalışmalarımız  bu yıl da sürdürülmüştür1.  2007 sezonunda yarım kalan2 batı 
odaları duvarlarını belirleme çalışmalarımız 6, 7 ve 8 No.lu odalarda devam 
etmiştir. 6 No.lu odanın doğu duvarının ilk evre Apadana kuzeyindeki Mutfak 
yapısına doğru uzandığı anlaşılmıştır. Genişletilmiş Apadana döneminde 
mutfak yıkıldığı için bu duvarın da kısmen tahrip edildiği görülmüştür. 
Apadana’nın genişletildiği dönemde 6 No.lu odanın doğu duvarının 
uzantısına 7 ve 8 No.lu odalar eklenmiştir. 6 No.lu odanın batı kesimi de 
temizlenmiş ve bu kesimde ilk dönem kazılara ait planlarında izlenen bazı 
hatalar düzeltilerek yeni çizilen plana aktarılmıştır (Çizim: 1).

*  Arş. Gör. Mehmet Ali Yılmaz, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
25240, Erzurum/TÜRKİYE. mehmetaliylmz@gmail.com 

1 M.Karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım 
Çalışmaları”, KST 27/1, 2005, 183-190; M.Karaosmonoğlu, “Yeni Bulgular Işığında Altıntepe 
Tapınağı” XV. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül 2006, Ankara (Baskıda); M.Karaosmanoğlu, 
B.Can, H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2005 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST 
28/1, 2006, 259-270; M.Karaosmonoğlu, “Altıntepe Kalesi İkinci Dönem Kazıları”, Doğudan 
Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları. Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü 
Armağanı, Ed. B.Can-M.Işıklı (2007), 69-83; M.Karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe 
Urartu Kalesi 2006 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST 29/1, 2007,497-514.

2   M.Karaosmanoğlu vd., “Altıntepe Urartu Kalesi 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” KST 
30/1, 2008, 119-138.



19

Çalışmalarımız ilk dönemde kazılmayan 7 ve 8 No.lu mekânların 
güneybatısındaki boş alanda sürdürülmüştür. 8 No.lu odanın batı duvarının 
bitişiğinde dışa çıkıntı yapan iki sıralı taş duvarın temizliği sırasında 
ahşap bir kapı eşiğine ait oldukça tahribata uğramış kalıntılar ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 1). Kazılarımız ilerledikçe burada geç döneme ait bir 
yapılaşmanın olduğu izlenmiştir. Ahşap eşikli kapının ardındaki alanda 
sürdürülen kazı çalışmalarımızda geçen yıl ortaya çıkardığımız mutfaktan 
gelen kanalizasyonun 8 No.lu odanın yapımı sırasında güney köşesinde 
tahrip edildiği görülmüştü ve devamının nasıl olduğunu saptayamamıştık, 
kanalizasyonun devamı ön kısmı tahrip edilmiş olarak bu alanda ortaya 
çıkarılmıştır. Öncekilerde olduğu gibi, zemin altına taş örgü sistemiyle inşa 
edilen kanalizasyon izlendiğinde hemen üst kısmında ilk evreye ait tek sıra 
yassı taş döşemesi çıkmıştır. Bunun benzeri 2007 sezonunda mutfağın batı 
kısmında ortaya çıkarılmıştı. Amacının ne olduğu henüz saptanamamıştır. Bu 
taş döşemenin üst kısmında da geç döneme ait olduğunu düşündüğümüz bir 
duvar kalıntısı 6 ve 7 No.lu mekânların güney batısında ortaya çıkarılmıştır. 
Bu alanın güney bitişiğinde Urartu dönemi 5 ve 6 No.lu odalarla aynı seviyede 
kalın duvarlı, büyük bir oda (yaklaşık, 5.40 m. x 4.10 m) ortaya çıkarılmıştır. 
Kısmen devşirme, küçük ve büyük taşlardan yapılan yapının içinde ele 
geçirilen kiremit parçaları Bizans Dönemi yerleşmesine işaret etmektedir 
(Resim: 2). Bu yılki çalışmalara göre erken dönem yapılarından 5, 6, 7 ve 8 
No.lu odaların bazı küçük değişikliklerle Bizans Döneminde de kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.  

2 a) İç Kale Batı Sur Dışı Kanalizasyon Çalışmaları

Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda tapınak yapısının güneybatı köşesinin 
yaklaşık 1.5 m. uzağından başlayan ve batıya doğru gittikçe genişleyerek 
devam eden kanal 4 No.lu Oda’nın arka duvarındaki lavabonun döküldüğü 
kanal ileri birleşerek tuvâlet kanalına bağlanmış ve 5 No.lu oda ile iri çakıl taşı 
döşeli alanın altından geçerek içkale batı suru dışına çıkmıştı. Ana kanalın sur 
dışında güneyden gelen tali bir kanalla birleştiği görülmüştü. Burada 2008 
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çalışmalarımızdaki amacımız kanalın nerede ve nasıl sonuçlanacağını ortaya 
çıkarmaktı. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle ana kanalın sonuna ulaşma 
gerçekleşememiştir. İlk etapta, ana kanalla birleşen, tali kanalın mutfaktan 
geldiği anlaşılmıştır. Sur dışında daha derinden kuzeye doğru surun 
yakınından ilerleyen kanalın yaklaşık 20 m.lik kısmı açılmıştır. Son açmada 
surun kerpiç bedeninin olasılıkla bir depremle yıkıldığına işaret eden kerpiç 
yıkıntıları ortaya çıkarılmıştır.

2 b) Tapınak Kuzey Avlu Duvarı Önü

Ekibimizin bir kısmı da geçen yıl başladığımız tapınak avlusunun kuzey 
duvarı dış yüzü önündeki daha erken bir döneme ait olduğunu düşündüğümüz 
duvarın devamını açma çalışmalarını sürdürmüştür. 4 No.lu Oda’nın kuzey 
duvarı dışında başlayan daha basit işli taş temelin kuzeydoğuya doğru tek 
duvar olarak devam ettiği görülmüştür. 

3) APADANA/KABUL SALONU ÇALIŞMALARI 

Mehmet KARAOSMANOĞLU

Halim KORUCU*

2004 yılı kazı sezonunda başlanan “Apadana” kazı çalışmaları3  bu yıl da 
devam etmiştir. Çalışmalar, 2007 kazı sezonunda4 ortaya çıkan “Apadana”nın 
güney cephesinde yoğunlaştırılmış, “Apadana”nın iç kısmında 2 adet (21 ve 
22 No.lu açmalar) ile önceki yıllarda çalışılan 5, 6, 9, 11, 17, 19 ve 20 No.lu 
açmalarda sürdürülmüştür.

Bu yıl da genişletilmiş Apadana içinde, erken dönem yapılarını ortaya 
çıkarmak için, çalışmalara devam edilmiştir. Önceki yıllarda yaptığımız 

  Arş. Gör. Halim KORUCU, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
25240, Erzurum/TÜRKİYE. hkorucu@atauni.edu.tr; korucuhalim@yahoo.com 

3  M.Karaosmanoğlu-B.Can-H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım 
Çalışmaları”, KST 27/1, 2005, 183-190.

4  M.Karaosmanoğlu vd., “Altıntepe Urartu Kalesi 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” KST 
30/1, 2008, 119-138.



21

çalışmalarda5 ilk dönem yapısının kuzeyinde iki oda saptanmıştı. Doğudaki 
küçük odanın işlevini tespit edememiştik. Batıdaki büyük uzun odanın 
içindeki buluntulardan dolayı mutfak olduğunu söylemiştik. Mutfaktaki 
açma duvarlarını kaldırdığımızda mekânın doğu köşesinde duvara bitişik, 
daha önceden yan yana sıralanmış üç adet pithos olarak belirttiğimiz 
döşemlerin iki adet olduğunu gördük (Resim: 3). Bunlardan büyük olan 
(içten çapı 100 cm.) zeminin üzerine yapılmış, iç kısmı tandır yapımı gibi, killi 
toprağın sıvandıktan sonra pişirilmesiyle kalınca bir çeper oluşturulduğunu 
gördük. İşlevi konusunda henüz bir çözüm getiremedik, değişik bir tandır 
veya fırın olabilir. İç çapı 90 cm. olan ikincisi döşem zeminin altına yapılmış 
ve içinde kül yığını bulunan bir tandırdır (Resim: 4). Bu alanın batısındaki 
2005 yılı çalışmalarında ortaya çıkardığımız ocakta yaptığımız temizlik 
sonucu, U biçimli olan ve önünde de ateşin etrafa saçılmaması için üst kısmı 
kırılmış bir küpün dip kısmının yerleştirildiği küllük ortaya çıkarılmıştır. 
(Resim: 5). Mutfaktaki iki açmanın duvarları kaldırıldığında her şeyin daha 
açık izlendiği ortaya çıkmış ve yapının içinde iki tandır, bir ocak dört pithos ile 
batı kesiminde daha önceki yıllarda ortaya çıkan ancak işlevini bilemediğimiz 
kerpiç toprağı zemine gömülü yaklaşık 15 cm. çapında aralarında 2.40 m. 
mesafede ve buradaki yangında tamamen yanmış ahşap iki direk çukuru 
tespit edilmiştir. İnce direkler doğrudan toprak zemine yaklaşık 10-15 cm. 
gömülmüş ve altlarına kaide konmamıştır. Bu nedenle çatıyı taşıma gibi  
işlevlerinin olmadığı anlaşılmaktadır (Çizim: 2). 

İlk evre yapılarını tespit çalışmalarımız bu yıl güney tarafta sürdürülmüştür. 
Geçen yıl 19 No.lu açmada 1.35m. derinlikte sertleştirilmiş toprak zemin ve 79 
cm. çapında in situ bir sütun kaidesi ele geçirilmiştir. Bu açmanın doğusunda 
20 No.lu açma kazılmaya başlanmış ve duvar olabilecek taş sırası ortaya 
çıkarılmıştı. 2008 yılındaki çalışmalarımıza buradan başladık (Resim: 6). 
Genişletilmiş Apadana’nın yapımı sırasında ilk evre yapısının kuzeybatı ve 

5 M. Karaosmanoğlu, “İkinci Dönem Kazılar Işığında Altıntepe Apadanası”, Altan 
Çilingiroğlu’na Armağan, Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat (Ed. H. 
Sağlamtimur, E. Abay, Z. Derin, A.Ü. Erdem, A. Batmaz, F. Dedeoğlu, M. Erdalkıran, M.B. 
Baştürk, E. Konakçı) 2009, 353-360.
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güney taraflarında genişletme yapılmıştı. Bu kısım yaklaşık 2 m. kadar toprak 
ve taşlarla doldurulmuştu. Dolgu toprak alınırken içerisinde üzeri hiyeroglif 
yazıtlı (Resim: 7) ve kabartma olarak yapılmış hilâl motifli Urartu Dönemi 
kırmızı pithos parçaları ile üzerine kazınarak çizilmiş bir hayvan resimli seramik 
parçası bulunmuştur. Açmaları genişlettiğimizde 1.35 m. derindeki sütun 
kaidesinin doğusunda geçen yıl kısmen açılan duvarı tamamen ortaya çıkardık. 
Bu duvarın güneye doğru devam ettiği izlenmiştir. In situ sütun kaidesinin 
doğusundaki duvarın 5.50 m. ilerledikten sonra batıya doğru bir köşe yaptığı 
gözlenmiştir. Buradan 2.20 m. ilerleyen ve 2.60 m. kalınlığındaki duvarın, geç 
dönem kulesinin altına doğru uzandığı için, tam uzunluğu tespit edilememiştir 
(Resim: 8). Güneye doğru 4.50 m. ilerleyen bu duvarın güney köşesi de 
ortaya çıkarılmıştır. Köşeden bir duvar doğuya doğru ilk yapının güneydeki 
uzun duvarı oluştururken, batıya doğru da yaklaşık 2.40 m. genişliğindeki 
duvar daha önce anlattığımız 2.20 m.lik duvarla paralel gitmektedir (Resim: 
9). Yapı tekniği olarak ilk evre mimarîsine işaret etmektedir. İlk evre yapısını 
tespit etmek için Apadana’daki kazı çalışmalarımızın büyük bir bölümü 
tamamlanmıştır. İlk evre Apadanası’nın etrafındaki yapıların nasıl olduğu 
aşağı yukarı ortaya çıkmıştır. Yapının kuzeyinde 6 x 5 m. boyutlarında bir oda, 
bunun batı bitişiğinde uzun bir mutfak, batıda rampalı bir yolla ulaşılan büyük 
bir mekân ve bunun hemen güneyinde de ikinci bir mekân yer almaktaydı (?). 

4) AÇIK HAVA TAPINIM ALANI ÇALIŞMALARI

Birol CAN*

Altıntepe’nin güneydoğu yamaçlarında ve ova seviyesinden yaklaşık 40 
m. yükseklikte uzun bir teras üzerinde Urartu oda mezarları ve açık hava 
tapınım alanı bulunmaktadır. Açık hava tapınım alanı, uzun mezar terasının 
kuzeydoğu ucunda, 1 No.lu mezara bitişik durumdadır. Tahsin Özgüç dönemi 
kazı raporlarından6, bu kısmın 7.75 x 11.70 m. ölçülerinde ve 1.5 m. taş örgü 

* Yrd. Doç. Dr. Birol Can, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 25240, 
Erzurum/TÜRKİYE birolcan11@gmail.com 

6 T. Özgüç, Altıntepe II. Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler (1969), 28-33.
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üzerinde yükselen kerpiç duvarlarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda yukarıdan gelecek akıntıya set duvarı işlevi de gören kuzeybatı 
duvarının 1 m. önünde, her biri 1.00 x 0.70 m. ölçülerinde,  yan yana dört 
adet ince işlenmiş taş kaide bulunmaktadır. Her kaidenin ortasındaki 20 cm. 
derinliğinde dikdörtgen yuvalar, üzerlerindeki stellerin zıvanaları içindir. Üst 
kısımları oval ve kaidelerde olduğu gibi iyi işçilik gösteren stellerin her biri 2.30 
m. yüksekliktedir. Stellerin önünde 50 cm. çapında bir sunak bulunmaktadır.

Kazısı 1959’da yapılan, ölü kültüyle ilgili 4 stelli bu açık hava tapınım 
alanı, hem kaçak kazıların hem de yukarıdan gelen akıntının neden olduğu 
tahribat neticesinde, tıpkı mezar odaları gibi tekrar yıkılmış, kaideler ve steller 
kırılmış, toprak altına gömülmüştür. Bu kalıntıların tekrar açığa çıkarılarak 
bir araya getirilmesi amacıyla 2007 sezonunda başlatılan çalışmalara7 bu yıl 
kalındığı yerden devam edilmiştir. Çalışmalarımızın ilk günlerinde açık hava 
tapınağına ait kalan tüm bloklar açığa çıkarılabilmiştir (Resim: 10). Maalesef, 
ele geçirilen parçalar, orijinalde olması gereken eserlerin (4 adet stel, 4 adet 
stel kaidesi, bir adet sunak) yarısı bile değildir. Geri kalan parçaların aradan 
geçen zaman içerisinde olasılıkla çevre halkı tarafından kullanılmak üzere 
taşınmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu stellerden birine ait bir parça, tepeye 
çıkan araç yolunun sonunda, kazı çadırının yanında bulunarak asıl yerine 
taşınmıştır.

Açık hava tapınağının yerlerinden dağıtılan mevcut parçaları, ilk dönem 
kazı yayınlarında yer alan anlatım ve görsellerin de yardımıyla olması gereken 
yerlere taşınmıştır. Böylece, 2 stel (1 ve 4 No.lu steller) ve bunlara ait iki kaide 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Söz konusu bloklar yan yana yatırılmış, tepede 
gerekli güvenlik önlemi henüz alınamadığı ve yeterli ekipman sağlanamadığı 
için anastylosis çalışmaları önümüzdeki sezonlara bırakılmıştır.

Eski yayınlarda yer alan planlarda, stellerin kuzeybatısında, olasılıkla 
tepeden gelecek toprak akıntısına karşı set oluşturmak için düzensiz 
molozlarla örülen bir duvar ve bunun tam ortasında niş benzeri bir girintinin 

7  M.Karaosmanoğlu vd., “Altıntepe Urartu Kalesi 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” KST 
30/1, 2008, 119-138.
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olduğu belirtilmiştir. Ancak, yaptığımız çalışmalarda, stel kaidelerinden daha 
yüksek bir kotta bulunan ve çok az bir kısmı korunabilmiş olan bu duvarda 
herhangi bir niş girintisi tespit edilememiştir. Söz konusu gözlem, yapının 
yeni planına da aktarılmıştır. 

Açık hava tapınım alanının güneybatı sınırını oluşturulan yaklaşık 1 m. 
kalınlığındaki duvar, aynı zamanda 1 No.lu mezarın kuzeydoğu sınırını 
oluşturmaktadır. Ancak açık hava tapınım alanının kuzeydoğusunda, mekânı 
sınırlayan herhangi bir duvara rastlanmamıştır. Bu amaçla, kazı çalışmaları 
da bu yönde sürdürülmüştür. 

Açık hava tapınım alanının kuzeydoğusunda, daha yüksek bir kotta başka 
bir zeminle karşılaşılmıştır (Resim: 11). Çok kalın olmayan ve sıkıştırılmış 
kerpiçten oluşan zemin, bugünkü yürüme tabanından yaklaşık 200 cm. 
altta tespit edilmiştir. Doğal kayanın düzleştirilmesiyle oluşturulan alanda, 
zeminde olduğu gibi ana kayanın yüzeyi de sıkıştırılmış kerpiç harcıyla 
sıvanmıştır.  Ne açık hava tapınım alanıyla ne de diğer yönlerde herhangi bir 
yapıyı işaret edecek bir duvar kalıntısı ya da taşıyıcı izine rastlanmadığı için 
bu kısım şimdilik bir “mekân” değil, “alan” olarak tanımlanmıştır. 

Alanın kerpiç zemininde yer yer yoğunlaşan yanık izlerine rastlanmıştır. 
Aynı zamanda, zemin üzerinde yanmış ve kırılarak dağılmış seramik 
parçaları da yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bu yılki kazı çalışmalarında söz 
konusu kerpiç zeminli alanın sınırları belirlenebilmiş değildir. Önümüzdeki 
kazı sezonlarında bu amaçla kazı çalışmaları sürdürülecektir. Dolayısıyla, 
şimdilik alanın işlevi hakkında bir fikir öne sürmek mümkün değildir. İlk 
izlenim, buranın açık hava tapınağı ve mezarlara yakınlığı da göz önünde 
bulundurularak, bir kremasyon alanı olabileceği yönündedir. 

Sıkıştırılmış kerpiç toprağı sıvalı alanı zamanla örtmüş olan yaklaşık 200 
cm.lik dolgu içinde de önemli bulgulara rastlanmıştır. Bugünkü yürüme 
tabanının yaklaşık 140 cm. derinliğe kadar olan en üst katman içinde, tepenin 
daha üst yamaçlarından dökülmüş olan parçalara rastlanmıştır. Bunlar 
arasında, yaklaşık -50 kotta ele geçirilen bir bronz bilezik, yine yaklaşık aynı 
derinliklerde ele geçirilen kırık yuvarlak bir taş kap ve çok sayıda seramik 
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parçası sayılabilir. Bu dolguyla sıkıştırılmış kerpiç zemin arasındaki dolguda, 
çok sayıda yanık seramik ve ahşap parçaları, küçük obsidyen yongaları ele 
geçirilmiştir.

5) KİLİSE KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Birol CAN

Altıntepe’nin doğu yamacındaki doğal teras üzerinde, doğu-batı 
doğrultusunda uzanan mozaikli kilisenin kazıları 2003 ve 2004 dönemlerinde 
büyük ölçüde tamamlanmıştı8. Koruma projesi hazırlanan yapının 2005 
döneminde, apsis mozaiği, duvar freskleri, mozaikli bir duvar bloğu ve 
sütun tamburunun onarımı gerçekleştirilmiş, aynı zamanda koruma yapısı 
projesinin ilk aşamasında 2 x 5 metal ayak üzerine oturan çift eğimli çatı inşa 
edilmişti9. Duvar, kapı, havalandırma, aydınlatma ve yürüyüş platformunu 
kapsayan projenin ikinci aşaması için ölçüm ve çizimler tamamlanarak 
ilgili kuruluşlarla gerekli görüşme ve yazışmalar yapılmıştır. Zemin 
mozaiklerinin restorasyonu, söz konusu projenin tamamlanmasından sonra 
gerçekleştirilebilecektir. 

2007 sezonunda mozaiğin zarar görüp görmediğinin tespit edilmesi 
amacıyla üzerindeki jeo-tekstil kaldırılmış, gerekli görülen yerlerde, özellikle 
tahribat görmüş kenar kısımlarında daha fazla dökülmesini önlemek 
amacıyla geçici koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştı10. Ancak, 
tepede herhangi bir koruma ve güvenlik önlemi olmadığı için jeo-tekstilin 
yer yer kaldırıldığı ve mozaiğin kısmen tahrip edildiği gözlenmiştir. Bu 
yıl gerçekleştirilen kilise kazı ve onarım çalışmaları iki başlık altında 

8 M.Karaosmanoğlu, H.Özkan, N.Öztürk, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe Kazısı 2003”, KST 
26/1, 2004, 127-138; M.Karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı 
Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST 27/1, 2005, 183-190.

9  M.Karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2005 Yılı Kazı ve Onarım 
Çalışmaları”, KST 28/1, 2006, 259-270; M.Karaosmanoğlu, B.Can, H.Korucu, “Altıntepe 
Urartu Kalesi 2006 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST 29/1, 2007,497-514.

10  M.Karaosmanoğlu vd., “Altıntepe Urartu Kalesi 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” KST 
30/1, 2008, 119-138.
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değerlendirilebilir: Kilise duvarlarını sağlamlaştırma çalışmaları ve apsis 
platformunun mimarî evrelerinin tespiti.

Kilise duvarları günümüze çok fazla sağlam olarak gelebilmiş değildir. 
En sağlam korunan batı duvarında yükseklik yer yer yaklaşık 2 m.ye kadar 
ulaşır. Ancak, zamanla orijinal harç bağlayıcılığını yitirmekte, duvar blokları 
yerlerinden oynamaktadır. Bu amaçla, bu yılki kilise çalışmalarının ilk etabını 
korunan duvarların sağlamlaştırılması oluşturmuştur. Ayrıca, koruma yapısı 
tamamlandıktan sonra bu sağlamlaştırmanın daha zor olacağı bilindiğinden, 
bu çalışmalara öncelik verilmiştir. Orijinal harca yakın nitelikte oluşturulan 
restorasyon harcı, restoratör, duvar ustası, işçi ve öğrencilerden oluşan bir 
ekiple uygulanmıştır (Resim: 12). Güney duvarın ortalarından başlanan 
sağlamlaştırma çalışmaları, daha sonra nisbeten sağlam olan batı duvarında 
sürdürülmüştür. Ardından kuzey duvar tamamlanmış, doğu duvarın iç 
kısmındaki apsis platformunun yarısı tamamlanmıştır. 

Bu sağlamlaştırma çalışmalarında, önce duvar üzerinde biriken toprak 
dolgu süpürülerek orijinal harç ve blokların ortaya çıkması sağlanmıştır. 
Ardından harcın hassaslaşmış ve dökülmek üzere olan kısımları 
güçlendirilmiştir. Orijinal harca sağlam olan yerlerde dokunulmamış, aynen 
korunması ve görünmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında, kuzey duvar 
örgüsü içinde, daha önce kilisenin diğer kısımlarında da görülen türde geç 
dönem gömülerine rastlanmıştır. Bunlardan biri kilisenin girişi olarak tahmin 
edilen kısımdaki bir yetişkin mezarı iken, diğeri aynı duvarın biraz daha 
doğusunda ve bir çocuğa aittir. 

Kilise çalışmalarındaki diğer etabı apsis kazıları oluşturmuştur. Zemin 
mozaiklerinde yaklaşık 65 cm. yüksekte yer alan apsis mozaikleri, dairesel bir 
bezeme gösterir. Buna dayanarak, apsisin mimarî formunun da dairesel olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu platformun altında, zemin seviyesinde 
nasıl bir forma sahip olduğunun anlaşılabilmesi için, bu kısımda sondaj 
çalışması yapılmıştır. Bu sondaj çalışmasında gözlemlenen temel taşlarının 
dizilişinden, apsisin ilk inşasında yarım daire olarak tasarlandığı anlaşılmıştır 
(Resim: 13). Apsis platformu toprak dolguyla yükseltilmiş ve yarım dairesel 
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mozaikle kaplanmıştır. Bu toprak platform dolgusu içinde zemin mozaiklerine 
ait parçalara rastlanmıştır. Anlaşılan, duvar mozaiklerinin ardından zemin 
mozaikleri döşenmiş, son olarak apsis mozaiği oluşturulmuştur.

Kilise çalışmaları süresince, mozaiklerin 2007 onarımlarından sonra 
tekrar tahribata uğramış kısımlarında geçici onarımlar yapılmıştır. Ayrıca, 
kilisenin duvar harçlarından, bloklar üzerindeki sıva akıntılarından, mozaik 
harçlarından (hem nucleus hem de rudustan), tesseralardan analiz için 
örnekler alınmıştır. Kilise güney duvarının dışında 2005 yılında tespit edilen 
taş örgülü mezardan ve geç döneme ait mezarlardan analiz ve yaş tayini için 
kemik örnekleri alınmıştır. Son olarak, metrekareye düşen tessera sayısını 
hesaplamak amacıyla sayım yapılmış, aynı zamanda apsis mozaiği asetat 
üzerine çizilmiştir.
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Çizim 1: Altıntepe çalışma topografik planı

Çizim 2: Mutfak  yeniden kurma denemesi
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Resim 1: Tapınağın batısındaki geç dönem mekânları- ahşap kapı eşiği

Resim 2: Tapınağın batısındaki geç dönem mekânları
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Resim 3: Mutfak

Resim 4: Mutfaktaki tandırlar
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Resim 5: Mutfaktaki tandır, ocak ve pithos kalıntıları

Resim 6: I. Evre Apadana güneybatısındaki in situ sütun kaidesi ve duvarlar
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Resim 9:  I. Evre Apadana güney köşesi

Resim 7: Hiyeroglif yazıtlı seramik parçası
Resim 8: I. Evre Apadana batı-güney 

bölümü
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Resim 10: Açık hava tapınım alanı

Resim 11: Açık hava tapınım alanının kuzeydoğusundaki zemin
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Resim 12: Altıntepe kilise, duvar derz çalışmaları

Resim 13: Altıntepe kilise, apsis platformu çalışmaları
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Halil TEKİN*

HAKEMİ USE (DİYARBAKIR) 
2008 YILI KAZILARI

Giriş

Dicle Nehri üzerinde inşası devam eden Ilısu Barajı göl suları altında 
kalacak kültür varlıklarını kurtarma projesi kapsamında 2001 yılından 
beri kazılan Hakemi Use,  Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Tepe Beldesi sınırları 
içinde yer almaktadır (Resim: 1). Kazılar, DSİ Genel Müdürlüğü’nün maddî 
katkılarıyla ve Diyarbakır Müzesi başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi’ne 
mensup bir ekip tarafından yürütülmektedir. 11 Temmuz-20 Ağustos 
günlerinde gerçekleştirilen 2008 yılı kazılarına Bakanlık temsilcisi olarak 
Kastamonu Müzesi’nden Murat Düşünmez katılmıştır1.  

Kazılar

2007 yılı kazılarında E7, E8 ve E9 açmalarında ana toprağa ulaşılmış ve 
çalışmalar o noktada sonlandırılmıştı. Önceki yıllardaki kazılarda ise E10 
ile D8b1 açmalarında ana toprağa ulaşılmış ve böylece yerleşimin Dicle’ye 
bakan kuzey kesiminde ayrıntılı bilgilere ulaşma imkânı hâsıl olmuştur. 
Bununla birlikte ilk kez 2006 yılında açılmaya başlanan E6 ve D8 açmasının 

∗	 Doç. Dr. Halil TEKİN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR-
06800, Beytepe Kampusu, Ankara/TÜRKİYE. e-mail: htekin@hacettepe.edu.tr

1 Diyarbakır Müzesi başkanlığında ve bilimsel sorumluluğum altında, Hacettepe Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Cahit Doğan, Ankara Üniversitesi Prehistorya 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden 
doktora öğrencisi Özge Yıldız, arkeoloji öğrencileri Şule Sonay Bayrak, Emine Sav, Cenap 
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Nebi Altun, Başak Dalgıç, Deniz Selamoğlu, Kerime Altundal, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencisi Ediz Boynikoğlu ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencisi Mustafa İncirlili’den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir
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diğer bölümünde ana toprağa ulaşılamamıştı. 2008 yılı kazı planlamasında 

öncelikle söz konusu iki açmada ana toprağa ulaşmak hedeflenmiş; bunun 

yanında, kazıların yerleşimin güneyine doğru kaydırılması kararlaştırılmıştır. 

Bu bağlamda E6 ve E7 açmalarının hizasında kuzey-güney doğrultusunda F6, 

G6, F7 ve G7 açmalarında ilk kez kazılar başlatılmıştır (Resim: 2).

Hakemi Use bir şahsın özel arazisi içinde yer aldığından, uzun yıllar tarla 

olarak kullanılmış; bundan dolayı da yüzeyde tahribat meydana gelmiştir. 

Tarımsal makinelerden kaynaklanan bu tahribatın yanı sıra mevsimlik 

barınak inşası nedeniyle de köylüler tarafından çukurlar açılmış ve alttaki 

mimarî tabakalara büyük zarar verilmiştir. Kazılan alanların yüzey toprağının 

altından itibaren bu tahribatın olumsuz etkilerini görmek mümkün olmaktadır. 

Özellikle üst tabakalara (Geç Assur/Erken Demir Çağ) ait mimarî izlenemez 

durumda dağıtılmıştır (Resim: 3). Orta Çağda yerleşimin mezarlık olarak 

kullanılması da tahribatın boyutunu büsbütün artırmıştır. 

F6 Açması

Kazılara başlamadan önce açma yüzeyinde orta büyüklükte ve üzerinde 

herhangi bir işçilik göstermeyen taşlar görülmekteydi. Kazılar başladığında 
bir mimarî döşeme ait olması gereken bu taşların, yukarıda belirtilen 

nedenlerden ötürü, belirli bir düzen göstermeyecek kadar tahrip edilmiş 

olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu taşların Geç Assur Dönemine ait oldukları 

bu seviyede toplanan seramik parçalarından tespit edilmiştir. Açmada 

derinleşmeye başlanıldığında yaklaşık 30cm. sonra basit toprak mezarlar 

ortaya çıkmaya başlamış; biri dışında diğerlerinde herhangi bir arkeolojik 

buluntuya rastlanmamıştır. Söz konusu mezarlarda ortaya çıkarılan 

bireylerin yatış yönünden hareketle 10 tanesinin İslâmî Döneme ait olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer mezarlardan bir tanesi Geç Assur Dönemine, diğer 4 

dört tanesi de Geç Neolitik 1. Yapı Katı’na aittir. 

Geç Assur Dönemine ait olan mezar, açmanın güney profili içine doğru 
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devam etmektedir. 30 yaşlarında erkek bir bireye ait olan iskelet2 kuzey-
güney doğrultusunda gömülmüş; baş ve gövdesinin üst kısmı batıya doğru 
yönlendirilmiştir (Resim: 4). Mezarda pişmiş topraktan dört adet kap ele 
geçirilmiştir. Bu kaplardan iki tanesi gündelik işlerde kullanılan ve elle 
biçimlendirilen çanak formunda orta boy kap grubuna girmekte; diğer ikisi 
ise Geç Assur Dönemi Saray Seramiği3 içinde değerlendirilen memecikli/
düğme dipli kaplar sınıfına girmektedir. Söz konusu iki kap oldukça kaliteli 
işçilik göstermesiyle dikkat çekmekte; Assur çekirdek bölgesi kaplarına işçilik 
açısından yaklaşmaktadır.

Hakemi Use’de son iskân tabakasını oluşturan Geç Assur kültür dolgusu 
herhangi bir arınık/steril katman olmaksızın Geç Neolitik dolgusu içine 
girmektedir.  Bu nedenle mezar çukurlarının derin kazılması sonucu Geç 
Assur mezarları çoğu kez Geç Neolitik tabakalarının içine girmiş durumdadır.   
Geç Neolitik 1. Yapı Katı taban altına gömülmüş 4 dört mezardan üç tanesinde 
mezar eşyası ele geçirilmiştir. Bunlardan M-278 olarak numaralandırılan 
mezarda iskeletin yanında bir adet obsidyen dilgi bulunmuştur. Oldukça 
kötü korunmuş şekilde günümüze ulaşmasından dolayı yaşı tam tespit 
edilememekle birlikte, 30-40 yaşlarında yetişkin olduğu gözlemlenen birey 
hocker tarzda gömülmüştür. Diğer iki mezardan M-285’te hocker tarzda 
gömülmüş yetişkin kadın iskeletinin boyun kısmında 640 civarında boncuk 
tanesinden oluşan bir kolye dizisi tespit edilmiştir. İskeletin baş kısmından 
yaklaşık 40cm. kadar uzakta el yapımı sığ bir tabak bulunmuştur. Söz konusu 
Neolitik tabağın iç kısmındaki bezeme ilginçtir (Resim: 5). İç ve dış kısmı 
kırmızı astarlı tabağın iç kısmı zift/bitumen ile büyük bir haç şekli verilerek 
süslenmiştir. 

Kapların yüzeyine zift/bitümen sıvanması geleneği Hakemi Use’de 
yaygındır. Geçmiş yıllardaki kazılarda farklı yapı katlarında gün ışığına 

2  Hakemi Use kazılarında gün ışığına çıkarılan iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal tarafından incelenmektedir. Kendisine ve ekibine 
titiz çalışmalarından dolayı kazı heyeti adına şükranlarımızı sunmayı bir  borç biliriz.

3 Haller 1954: Taf. 3;  Şenyurt 1988: 281,  levha I, IV; Curtis 1989: fig. 10: 42; Hausleiter 1999:  
fig.10a; fig. 15a.
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çıkarılan çok sayıda tek renkli ve boyalı kaplarda zift/bitümene rastlanmıştır. 
Söz konusu zift/bitümenin kaynağına yönelik yapılan çalışmalar4 sonucunda 
Hakemi Use kaplarında kullanılan zift/bitümenin kaynağının Eruh sızıntı 
alanı olduğu anlaşılmıştır. Hakemi Use’de zift/bitümen çoğunlukla tek renkli 
ve astarsız kapların ağız kenarında bir bant şeklinde kullanılmakta; kimi zaman 
kap yüzeylerinde bezeme amaçlı basit çizgisel olarak da görülebilmektedir.

M-294 numaralı mezarda ise yeni doğmuş bir bebeğin günümüze sadece 
kafatasından birkaç parça kalmıştır. Kafatasının üst kısmında el yapımı iri 
bir çömlek parçalanmış şekilde bulunmuştur. Açmada ele geçirilen arkeolojik 
buluntular arasında Demir Çağına ait tunçtan bir ok ucu, pişmiş topraktan 
Neolitik Döneme bir adet öğütme taşı ve yanında ezgi taşı bulunmaktadır. 

Geçen yıl E6 Açması’nda ortaya çıkarılan binanın güney uzantısı F6 
Açması’nda devam etmektedir. Dökme çamur/pisé tekniğiyle inşa edilen 
yapının duvarları yaklaşık 40cm. genişliğe sahiptir. Yapının kuzey bölümünde 
bir kısmı profil içine devam eden ocak kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Söz 
konusu ocak geçmiş yıllarda ortaya çıkarılanlardan teknik ve biçim açısından 
farklı değildir. Bu seviyede toplanan seramik parçalarının tümü el yapımı 
olup Geç Neolitik karakteristiğindedir. Tek renkli seramiğin yanında boyalı 
Hassuna ve Samarra kap parçaları da ele geçirilmektedir.

F6 Açması’nda çalışmalar Geç Neolitik 2. Yapı Katı seviyesinde 
sonlandırılmıştır.

F7 Açması

Höyüğün zirve kısmına yakın olan E7 Açması’nda yüzey toprağının 
altından başlayarak İslâmî mezarlar yoğun biçimde gelmeye başlamıştır. 2008 
yılı kazılarında toplam 16 adet İslâmî mezar açılmıştır. Geçmiş yıllarda zirveye 

4 Hakemi Use bitümenin kaynağına yönelik çalışmalar Université de Strasbourg’dan Prof. 
Jacques Connan ve Dicle Üniversitesi’nden Dr. Orhan Kavak tarafından bir proje kapsamında 
yürütülmektedir. Proje henüz sonuçlandırılmamakla birlikte Prof. J. Connan ilk sonuçlara 
dayanarak bitümenin kaynağının Eruh sızıntı alanı olduğunu ön raporla bize bildirmiştir. Bu 
vesile ile gerek kendisine, gerekse Dr. O. Kavak’a ekibimiz adına şükranlarımızı sunarız. 
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yakın açılan E7 ve E8 açmalarında da benzer bir durumla karşılaşıldığından, 
mezarların zirve kesiminde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Açmada İslâmî 
mezarların yanı sıra 3 adet Geç Assur, 12 adet Geç Neolitik mezar açılmıştır. 
Geç Assur Dönemi mezarlarından sadece bir tanesinde mezar eşyası ele 
geçirilmiştir. M-304 numaralı mezarda hocker tarzda gömülmüş erişkin birey 
doğu-batı yönünde yatırılmış, elleri arasına da ağız ve boyun kısmı eksik 
bir vazo bırakılmıştır. Diğer iki mezardan M-290’da erişkin birey batı-doğu 
yönünde; M-217 numaralı mezarda ise erişkin birey doğu-batı yönünde 
yarım hocker pozisyonda gömülmüştür. Açmadaki Geç Neolitik mezarlardan, 
buluntu açısından en dikkat çekici olan M-302 numaralı mezardır. Kemikleri 
çok kötü korunmuş şekilde günümüze ulaştığından erişkin bireyin cinsiyeti 
ve yaşını tespit etmek mümkün olmamıştır. Doğu-batı yönünde gömülmüş 
bireyin ayak hizasında kilden yapılmış bir topak bulunmuştur. Kil topak, avuç 
içinde sıkılarak biçim verilmiş olduğundan çiğ köfte tanesine benzemektedir. 
Bu tip kil topaklar Mezopotamya tarih öncesi kazılarında sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. Hakemi Use örneğinin en yakın benzeri Musul yakınlarındaki 
Tepe Gawra’nın XIII. Tabakası’nda bulunmuştur. Hafiri5 tarafından sapan 
tanesi olarak değerlendirilen bu tip kil topakların yazı öncesi topluluklarda 
hafıza pulu (token/jeton) olarak kullanıldığı Denise Schmandt-Besserat6 
tarafından ayrıntılarıyla ortaya konulmuştur. Yakın Doğu arkeolojisinde kil 
topaklar özellikle Seramikli Neolitikte yaygınlaşmaya başlar. Çanak-çömlek 
öncesi Neolitik (Pre-Pottery Neolithic) Dönemde taş silâhların Seramikli 
Neolitikte azalarak neredeyse ortadan kaybolmasıyla bu tip kil topakların 
çoğalması arasında bir bağlantı olduğu genel kabul gören bir görüştür. 
Bazen kazılarda sayıları yüzleri; hatta Irak’ta Umm Dabaghiyah7 gibi 
yerleşimlerde binleri bulmaktadır. Bu tip kil topaklar çoğunlukla sapan tanesi 
olarak değerlendirilmekte; toplu hâlde çok sayıda ele geçirildikleri alanlar 
ise cephanelik olarak yorumlanmaktadır. Öncelikle, kilin bir silâh olarak 
kullanılmasının ne kadar doğru bir tercih olduğu konusunda şüphelerimizi 

5  Speiser 1935: Pl. LXXXIVb.
6  Schmandt-Besserat 1992: 213, 4: 31.
7  Kirkbirede 1973.
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belirtmek isteriz. Diğer taraftan bu tip topakların uzun mesafede etkili olması 

zayıf ihtimaldir. Sapan tanesi olarak taşın tercih edilmesi akla daha yatkındır. 

Kaldı ki, Yakın Doğu’nun pek çok yerinde silâh yapmak için yeterince taş 

bulunmaktadır. Diğer taraftan, Prof. M. Frangipane’nin8 de isabetli olarak 

gösterdiği gibi biz de bu tip kil nesnelerin yazı öncesi toplumlarda ortak 

kullanım alanlarına mal giriş-çıkışlarının bir nevi alındı makbuzu olduğunu 

düşünmekteyiz.

Açmada Erken Demir Çağa ait çapları 2m. civarında olan iki silonun 

yanında iki adet ocak ortaya çıkartılmıştır. Bu seviyede ele geçirilen seramik 

parçalar içinde geçmiş yıllarda da çok bulunan ve Erken Demir Çağ için 

karakteristik olan Yatay Oluk Bezekli/Yivli Seramik önemli yer tutmaktadır. 

Bu seviyenin altında Geç Neolitiğe ait dökme çamur/pisé tekniğiyle inşa 

edilmiş bir yapının kalıntıları ortaya çıkmaya başlamıştır. Dikdörtgen planlı 

ve yaklaşık aynı büyüklükte üç oda; kuzey profiline devam eden yapının 

geniş odası ve arkasındaki küçük deposu gün ışığına çıkarılmıştır. Bu 

yapının kuzey kesiminde, özellikle açmanın doğu profiline yakın bölümde, 

hemen hepsi çöp nitelikli malzemeyle birlikte 18 adet kil figürin parçası ele 

geçirilmiştir. Söz konusu figürinler oldukça stilize olup bir kadını temsil 

etmektedir. Küçük boyutlu bu figürinlerin bazıları idol niteliğindedir. Diğer 

küçük eserler arasında kireç taşından yapılmış bir topuz başı ile mermerden 

yapılmış topuz başı önemlidir (Resim: 6). Söz konusu topuz başı oldukça 

ince bir işçilikle biçimlendirilmiş olup üstünde düzenli aralıklara sıralanmış 

yumrular bulunmaktadır. Hakemi Use kazılarında bugüne kadar bu tip 

topuzlardan 3 tane bulunmuştur. Üçü de yapıların tabanları üzerinde 

ele geçirilmiş ve yanlarında herhangi başka bir saygınlık/prestij unsuru 

buluntuya rastlanmamıştır.

Açmada çalışmalar Geç Neolitik 1. Yapı Katı tabanı seviyesinde 

sonlandırılmıştır.

8  Frangipane 2002: 74.
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G6 Açması

Açmanın yüzeyinde bile münferit görülen taşların daha önce bir yapının 
parçası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak tarımsal etkinlikler dolayısıyla 
kazılarda düzenli bir yapı ortaya çıkarılamamıştır. Bu seviyede ele geçirilen 
seramik parçaları burada Geç Assur Dönemine ait bir yapının var olduğunu 
göstermektedir.

Açmada ortaya çıkarılan toplam 19 mezardan 14 tanesi yatış biçiminden 
dolayı İslâmî  Döneme ait olduğu anlaşılmaktadır.  Diğer mezarlardan ikisi 
Geç Assur Dönemi;  üç tanesi ise Geç Neolitik Döneme tarihlenmektedir. 
Geç Assur mezarlarından M-259 numaralı mezarda ölü hediyesi olarak 
pişmiş topraktan yapılmış kandil dikkat çekicidir (Resim: 7). Yonca ağızlı 
kandil yüksek ve yivli bir kaideye sahip olup alt kısmında geniş bir tabak 
bulunmaktadır. Oldukça itinalı bir işçilik gösteren kandil üzerinde herhangi 
bir ateş izinin olmaması mezar için üretilmiş olduğunu; belki de yer altını 
aydınlatma gibi soyut bir işlevi akla getirmektedir. Yakın benzerleri Assur 
çekirdek bölgesinde9 ele geçirilen vazonun ortaya çıkarıldığı M-262 numaralı 
mezar açmanın güney profili içinde oldukça tahribat görmüş şekilde ele 
geçirilmiştir. Yeni doğmuş bir bebeğe ait iskeletten günümüze sadece 
kafatasına ait birkaç parça kalmıştır. Mezar eşyası olarak oldukça itinalı bir 
işçilik gösteren memecikli/düğme dipli bir vazo bulunmuştur (Resim: 8) 10.

Açmanın orta kısmına yakın bölümde taş temelsiz dökme çamur/pisé 
tekniğiyle inşa edilen bir yapının açma yüzeyine çok yakın olduğundan, 
sadece küçük bölümü günümüze ulaşmıştır. Geç Neolitik 1. Yapı Katı’na 
ait dörtgen planlı yapının birkaç odadan oluştuğu anlaşılmaktadır. Gerek 
duvar yapım tekniği, gerekse ölçüleri açısından geçmiş yıllardaki kazılarda 
ortaya çıkarılan yapılardan farksız olan bu binanın tabanı yer yer sıkıştırılmış 
topraktan oluşmaktadır. 

Bu açmadaki kazılarda ele geçirilen küçük eserler arasında dolgu 

9 Oates 1959: 106, Pl. XXXI.
10 2008 yılı Geç Assur Dönemi mezarları hakkında ayrıntılı bilgi Hacettepe Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin 2010 yılı sayısında yayımlanmıştır.
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toprak içinde münferit hâlde taştan yapılmış boncuk tanelerinin yanı 
sıra; Geç Neolitiğe ait minyatür bir kap ile taş ağırlıklar ve kil kulak tıkacı 
bulunmaktadır. 

Açmada çalışmalar Geç Neolitik 1. Yapı Katı taban seviyesinde 
sonlandırılmıştır.

G7 Açması

Diğer açmalarda olduğu gibi höyükte sistemli kazılar başlamadan önce 
gerçekleştirilen tarımsal etkinlikler nedeniyle bu açmada da yüzeye yakın 
mimarîde yoğun tahribat gözlemlenmektedir. Açmadaki kazılarda toplam 
24 adet basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan 20 tanesi İslâmî 
Döneme, 2 tanesi Geç Assur Dönemine; 2 tanesi de Geç Neolitik Döneme aittir. 
M-233 numaralı Geç Assur Dönemi mezarında oldukça ince işçilik gösteren 
bir pişmiş toprak vazo bulunmuştur. 

Açmanın güney profiline yakın bölümde içinde bulunan yatay oluk 
bezekli/yivli seramik parçalardan hareketle Erken Demir Çağına ait olduğu 
düşünülen siloların hemen altında Geç Neolitik Döneme ait iki adet siloya 
rastlanmıştır. Erken Demir Çağı silolarının yanında yine aynı döneme ait 
bir ocak kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Geç Neolitiğe ait siloların dış çeperleri 
yaklaşık 20cm. civarında özenle sıvanmıştır. Bu siloların kuzeyinde yine 
aynı döneme ait dökme çamur/pisé tekniğiyle inşa edilen bir yapının odaları 
belirmeye başlamıştır. İki büyük odası açığa çıkarılan yapının kuzey kesiminde 
ayrıca kerpiçten inşa edilmiş bir duvar kalıntısına daha rastlanmıştır. 2008 yılı 
çalışmalarında söz konusu duvarın devamını açmaya zaman olmadığından 
koruma altına alınarak gelecek yıla bırakılmıştır. 

Hakemi Use Geç Neolitik mimarîsi genel olarak dörtgen planlı olmasına 
karşın; 2004 yılında E10 Açması’nda saptandığı gibi, yuvarlak planlı 
yapılara da rastlanmaktadır. Balikh Nehri kazılarından Tell Sabi Abyad’da11 

11   Akkermans 1996.
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da benzer durumla karşılaşılması; Geç Neolitik Dönemde yuvarlak yapı 
geleneğinin Yukarı Dicle Vadisi ile Balikh Nehri arasındaki yakın ilişkinin 
başka göstergesidir. Hakemi Use’de geçmiş yıllarda yürütülen kazılarda iki 
coğrafya arasındaki ilişkiye dair çok sayıda arkeolojik kanıt tespit edilmişti.

Açmada ele geçirilen arkeolojik buluntular arasında Geç Neolitik Döneme 
ait iki adet kilden kadın figürinine ait parçalar dikkat çekicidir. Oldukça 
stilize yapılmış figürinlerden bir tanesinin baş kısmı eksiktir (Envanter HKM-
08/10), daha küçük boyutlu olanın ise (Envanter HKM-08/11) alt kısmı 
eksiktir. Bunların dışında yine Geç Neolitik Döneme ait 2 adet pişmiş toprak 
kulak tıkacı, iki adet pişmiş toprak ağırşak yer almaktadır ve iki adet kil labret 
bulunmuştur.

Açmada çalışmalar Geç Neolitik 1. Yapı Katı taban seviyesinde 
sonlandırılmıştır.

E6 Açması

İlk kez 2006 yılında açılmaya başlanan E6 açmasında kazılara Neolitik 3. 
Yapı Katı’nın taban seviyesinde devam edilmiştir. Açmanın batı kesiminde 
dökme çamur/pisé tekniğiyle yapılmış küçük iki oda ortaya çıkarılmıştır. 
Odaların içinde herhangi bir arkeolojik buluntu ele geçmemiştir.  Açmadaki 
kazılarda ortaya çıkartılan küçük eserler arasında bazalttan yapılmış ezgi 
taşı ile taştan ve kilden yapılmış ağırşak ve ağırlık bulunmaktadır. Ayrıca 
hakemi Use için karakteristik olan kemik bız ve obsidyen dilgiler de diğer 
küçük buluntular arasında yer almaktadır. Bütün bu buluntular yerleşimde 
dokuma ve dericilik işlerinin birer kanıtı durumunda olup; özellikle bazalt 
öğütme taşlarının varlığı taneli bitkilerin tüketimi konusunda aydınlatıcı bilgi 
sunmaktadır. Mezarlarda ortaya çıkarılan insan iskeletlerinin dişlerindeki 
aşınmalar, besinin bazalttan âletlerde hazırlandığını gösteren diğer kanıtları 
oluşturmaktadır.

Açmada,  ana toprağa ulaşılarak 2008 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
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D8 Açması 

İlk kez 2002 yılında açılmaya başlanan ve aralıklarla devam edilen 
açmanın b1 olarak adlandırılan kesiminde 2004 kazıları sonunda ana toprağa 
ulaşılmıştır. Geçen yıl 3. Yapı Katı’na ait bir odası ortaya çıkarılan yapının dış 
kısmında yürütülen kazılarda başka bir mimarîye rastlanmamıştır. Bununla 
birlikte 2004 yılı kazılarında b1 alanında 4.ve 5. Yapı Katı’na ait mekân dışına 
yapılmış ocaklara rastlanmıştı. Geçmiş yıllarda da tespit edildiği gibi Hakemi 
Use’de yapılar arasında kimi zaman 10m. civarında boşluk olabilmektedir. Söz 
konusu boşluklarda ortak kullanıma açık birden fazla ocak bulunmaktadır. 
Bu durumu günümüzde Diyarbakır ve civarındaki kırsal alanda görmek 
mümkündür. Geç Neolitik kültürün bir özelliği  bu coğrafyada uzun bir 
süredir devam etmektedir.

5. Yapı Katı’nın dolgu toprağı içinde taştan yapılmış ve yaklaşık 1cm. 
büyüklüğündeki damga mühür dikkat çekicidir (Resim: 9). Oldukça ince 
baskı yüzeyinde dikey bir yiv üzerine bunu dik kesen dört adet ince yiv 
bulunmaktadır (Envanter HKM-08/27). Bunun dışında kemik bız ve obsidyen 
dilgiler diğer buluntuları oluşturmaktadır.

Açmada çalışmalar ana toprak seviyesinde sonlandırılmıştır.

Değerlendirme

2008 yılı çalışmalarında höyüğün güneybatısında yürütülen çalışmalarla 
geçmiş yıllarda tespit edilen sonuçlar büyük çoğunlukla teyit edilmiştir. 
Yerleşimde en son iskân olan  Geç Assur Dönemine ait bilginin çoğu 
mezarlardan gelmektedir. Gerek mezarlardan gelen buluntular, gerekse 
dolgu toprağı içinde tespit edilen malzeme, yerleşimin Assur İmparatorluk 
Çağının sonunda terk edildiğini göstermektedir. Bunun yanında yerleşimde 
Assur iskânının ne zaman başladığı tam olarak tespit edilememiştir. 
Yerleşimde bir Orta Assur iskânının varlığı konusu hâlâ net değildir. 
Bilindiği gibi İmparatorluk Dönemi Assur seramiğinin önemli kısmı aynı 
zamanda Orta Assur Döneminde de görülmektedir. Geç Assur Dönemine 



45

ait mimarî (yukarıda ayrıntıları verilen nedenlerden dolayı) sağlam olarak 
ele geçirilmediğinden Orta Assur iskânı hakkında kesin kanıt henüz tespit 
edilememiştir. 

Benzer durum Erken Demir Çağı iskânı için de geçerlidir. Ilısu Barajı 
kazılarında bu döneme ait sağlam mimarî henüz ele geçirilmemiş olduğundan, 
sadece el yapımı yatay oluk bezekli/yivli seramiğe dayanan bir tarihlendirme 
yapılmaktadır. Yukarı Fırat Havzası’ndan Urmiye Gölü’ne kadar uzanan 
bir coğrafyada görülen bu seramiğin Ilısu Barajı kazılarında ele geçirilmiş  
olması, tarihlendirme konusundaki sorunları henüz çözememiştir. II. 
Assurnasirpal’in yazılı belgelerde söz ettiği ve 180 yıl yukarı ülkede yaşayan 
ve (belki) bu süre içinde el yapımı yatay oluk bezekli/yivli seramiği kullanan 
topluluklar tekrar bölgeye geldiklerinde çark yapımı Assur seramiği ile eski 
geleneğin el yapımı seramiğini uzun bir süre birlikte kullanmış olabilir. Bu 
durumda Ilısu Barajı kazılarında bu seramiğe ait mimarîye rastlanamaması 
da açıklanmış olmaktadır. Bununla birlikte bugün için bu soruna kesin cevap 
vermek zordur. 

Bilindiği gibi Hakemi Use, Türkiye topraklarında kazısı yapılmış olan 
ilk Hassuna/Samarra yerleşimidir. Söz konusu dönem aynı zamanda 
Mezopotamya’nın ilk boyalı çanak-çömleğinin görüldüğü dönemidir. En 
önemlisi, bu döneme ait kazıların çoğunlukla 20 yüzyılın ilk yarısına ait 
olması ve yayınlarda o anki bilgiler ışığında yorum yapılması nedeniyle 
Mezopotamya arkeolojisi açısından Hakemi Use oldukça güncel bilgi veren 
önemli bir referans merkez konumundadır. 2008 yılı kazılarında toplam 
45 adet envanterlik ve 116 adet etütlük eser Diyarbakır Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. 
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Resim 1: Ilısu Barajı göl dolum alanı

Resim 2:  Hakemi Use’nin 
  topoğrafik planı
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Resim 3: G7 Açması, Geç Assur tabakası

Resim 4: F6 Açması, M-238 numaralı Geç Assur Dönemi mezarı
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Resim 5: Geç Neolitik 1. Yapı Katı mezar buluntusu, bitümen sıvalı tabak.

Resim 6: Geç Neolitik 1. Yapı Katı, mermer topuz başı



50

Resim 7: G6Açması, M-259 numaralı Geç Assur Dönemi mezar buluntusu

Resim  8:  G6 Açması, M-262  
 numaralı Geç Assur  
 Dönemi mezar 

  buluntusu

Resim  9:  D8 Açması, Geç  
 Neolitik 5.Yapı Katı  
 buluntusu
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Nurettin KOÇHAN*
Korkmaz MERAL

KYZİKOS 2008 

Kyzikos antik kentinde 2008 yılı kazı çalışmaları 11 Temmuz - 13 Ağustos 
2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. Bakanlık temsilcisi olarak Erzurum 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan Arkeolog Lokman 
Kemaloğlu görev almıştır.

2008 yılı kazı çalışmaları esas olarak Hadrian Tapınağı’nda 
yoğunlaştırılmasına karşın, amfiteatr ve limanlarda da çalışmalar 
yapılmıştır.

Hadrian tapınağı kazı çalışmaları: 2006 yılından itibaren tapınak alanında 
sürdürülen çalışmalar doğu ön kısımda kuzeye, güney yönde ise batıya doğru 
devam ettirilmiştir. 2008 yılı çalışmalarına tapınağın doğu ön kısmında H 1-4 
açmalarından başlanmış ve kuzeye doğru K 1-5  açmalarının bir bölümüne 
(Çizim: 1; Resim: 1), güney uzun yönde ise 20 A-D açmalarından başlanmış 
ve batıya doğru 22 A-D açmalarının bir bölümüne kadar kazılmıştır (Çizim: 

* Yrd. Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
25240-Erzurum/TÜRKİYE.

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

1 Çalışmalara Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Cüneydi HAS, Arş. Gör. Fevziye Güneş ve 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Serdal Gündoğdu, 
Resul Sevim, Elif Yavuz, Kasım Eker, Mustafa Öztürk, Zehra Eminoğlu, Mikail Demirkol, 
Ferdi Dikici, Umut Tura, Yaşar Arlı, Adem Bülbül ve Selçuk Karaduman katılmıştır. Ayrıca 
bu yılki kazı çalışmalarına izin veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazımızı destekleyen, Balıkesir Valiliği’ne, Erdek Belediye 
Başkanlığına, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, Bakanlık temsilcisi 
Lokman Kemaloğlu ve kazı ekibine teşekkür ederim.
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1; Resim: 2). Bu açmalarda önceki yıllarda olduğu gibi2 Orta Çağa ait aşırı 
tahribat görmüş kiremit ve küp mezarlar, tapınağın merdiven basamakları 
ile üst yapısına ait sade ve bezemeli mimarî parçaların yanı sıra frize işlenmiş 
olan insan ve hayvan figürlerinin vücutlarına ait parçalar da ele geçirilmiştir. 

2007 yılı çalışmalarında tapınağın güney tarafında, dokuzuncu 
havalandırmadan batıya doğru devam eden bölümde, üst yapıya ait blokların 
düşmesi sonucu merdiven basamaklarının bir kısmının aşırı derecede tahribata 
uğradığı görülmüştü. Bu alandan batıya doğru devam eden 2008 çalışmaları 
sonucunda 20 D açmasında yer alması gereken onuncu havalandırma 
penceresinin tamamen tahribata uğradığı belirlendi. 21D açmasında ise 
havalandırma pencerelerinin on birincisi ortaya çıkarıldı (Resim: 2). 

2008 Kazı sezonunda Hadrianus Tapınağı’ndaki çalışmalar sırasında 
yapıya ait çok sayıda eser bulundu. Güney uzun yönde 21 D açmasında 
2.55x1.83x0.66 m ölçülerindeki blok üzerinde, yapraklardan oluşan kare 
çerçeve içinde boş silme ve boncuk dizinin oluşturduğu dairevî alanda 
kollarını yana açarak girlandları tutan ve arkadan verilmiş, ayak kısmı kırık 
bir çıplak kadın figürüne ait kabartma tespit edildi. Ayrıca bu bloğun orta 
kısmına ait olduğu anlaşılan ikinci parçada ise bir gül bezeğine (?) basan üç 
figürün ayak kısımları bulununca, bunun önceki parçaya ait olduğu ve bu 
kısımda girlandları tutan, biri önden diğeri arkadan olmak üzere münavebeli 
işlenmiş 6 figürün olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu blok kesin olmamakla 
birlikte tapınağın sella duvarı ile sütunlar arasındaki pteroma kısmının 
tavanına ait olabileceğini düşünüyoruz. 

Bu sezon çalışmalarında sütunların ölçüleri hakkında daha sağlıklı bilgiler 
edinebileceğimiz parçalar da çıkarıldı. Güney uzun yöndeki çalışmalar 
sırasında çıkarılan ve sütunun üst bölümüne ait olduğunu düşündüğümüz 
üzerinde on civarında kenet yuvası bulunan tamburlardan birinin korunan 
yüksekliği 1.40 m, çapı ise 2.00 m. dir (Resim: 3). Buda kaidenin üzerine denk 

2 N.Koçhan, K.Meral, H. Motor ve F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 1. Cilt ( Ankara 2008) 12 vd.; N.Koçhan, K.Meral ve F. Güneş, “Kyzikos 2007 Yılı 
Kazıları” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (Ankara 2009) 165 Resim 7, 8.
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gelen tamburların daha geniş olabileceklerini göstermektedir. Ayrıca bu kazı 
döneminde çıkarılan sütun parçası örneklerinden bazılarında vazo3 motifleri 
ayrıntılı işlenirken bir kısmı kabaca bırakılmıştır. Bu olasılıkla tapınağın ilk 
anda görülmeyen bazı kısımlarının işçilik yönünden tamamlanmadığını 
gösterebilir. Güney taraftaki çalışmalarda boyalı bezeme parçaları (Resim: 4) 
üzerine nar, gül bezek ve sarmal (?) motiflerinin işlendiği tavan kasetlerinin 
(Resim: 5)  yanı sıra ortalama olarak 0.90 m. yüksekliğe, 1.30 m. genişliğe 
sahip dört adet de çörten bulundu (Resim: 6). Tapınağın güney tarafındaki 
çalışmalarda ortaya çıkarılan buluntulardan biri 0.45 m. derinliğindeki blok 
üzerinde 0.61 m. yüksekliğe ve 0.70 m. genişliğe sahip olan Nike (?) kanadıdır 
(Resim: 7). Bunun benzeri 2006 yılı çalışmaları sırasında tapınağın doğu ön 
tarafında bulunmuştu4. Kanadın çok az bir kısmı ele geçirildiği için sağlıklı 
değerlendirme yapma imkânı bulamamıştık. Ancak bulunan bu yeni örnekten 
hareketle onun da Nike kanadına ait parça olduğu anlaşıldı.

Tapınağın doğu ön cephesinde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 
kuzeye ve doğuya doğru devam ettiği anlaşılan mermer zemin döşemesinin, 
üst yapı yıkıldığında büyük ölçüde zarar gördüğü saptanmıştır. 2007 yılında 
çalışma alanını genişletmek ve doğu ön kısmın doğuya doğru nereye kadar 
devam ettiğini tespit etmek için alanın güneydoğu bölümünde çalışılmıştı. 
2008 yılında da aynı alanda kuzeye doğru çalışmalar devam ettirildi (Resim: 1). 

Doğu yöndeki çalışmalar sırasında J 3 - 4 ve K 3 - 4 açmalarında Cumhuriyet 
dönemine ait 3.30 m. çapında, 2.50 m. derinliğinde bir kireç kuyusu tespit 
edildi (Resim: 8). Çalışmalar sırasında kuyunun güney tarafında, J 2 - 4 
açmalarında ve kuyuya 2.00 m. kala başlayan ve tapınağın ön yürüme 
zemininden itibaren yaklaşık 1.00 m. kalınlığında yanık alan ortaya çıkarıldı. 
Önümüzdeki kazı sezonunda kuyunun çevresi tamamen açıldığında daha 

sağlıklı sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ancak önceki yıllarda ortaya 

3 Benzer örnekler için bkz. R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizonai (1979) 21, Tafel 53 c-f; A. 
Yaylalı ve diğ., “Kyzikos 1990 çalışmaları” XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I (Ankara 1992) 207, 
Resim 6’da selvi tomurcuğu olarak adlandırılmıştır.

4 29. N.Koçhan, K.Meral, H. Motor ve F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 1. Cilt ( Ankara 2008) 14.
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çıkardığımız yangın katmanları5 ve bu geç dönem kireç kuyusu, Hadrianus 
Tapınağı alanının 20. yüzyılın ortalarına kadar tahrip edildiğini açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır.  

Üzerine açık ve kapalı palmetin işlendiği 0.90 m. korunan yüksekliğe, 1.30 
m. genişliğe sahip sima parçası (Resim: 9)  ile üzerine sarmal ve akanthus 
yaprağının işlendiği konsol parçası (Resim: 10) ise tapınağın doğu ön 
tarafındaki çalışmalarda bulunan örneklerden birkaçını oluşturmaktadır6.

Doğu ön ve güney yöndeki çalışmaların yanı sıra tamamen ağaç ve 
dikenli çalılarla kaplı olan tapınak alanının temizleme çalışmalarına 2008 
kazı sezonunda da devam edilmiş ve tapınağın oturduğu alt yapının daha 
kolay görülebilmesi sağlanmıştır. Bu temizlik çalışmalarına önümüzdeki kazı 
dönemlerinde tamamı temizleninceye kadar devam edilecektir (Resim: 11).

Amfiteatr’da temizlik çalışmaları: Amfiteatr, kentin kuzeyinde sur 
duvarlarının dışında, Belkıs ve Hamamlı Köyleri arasında, eski adı Kleite olan 
dere yatağında yer almaktadır. Halkın “Kaleler mevkii” olarak adlandırdığı 
bu yapının birkaç tonozuna ait bazı ayaklar dışında diğer bölümleri tahribat 
görmüştür7. 

Dıştan dışa 155 x 180 m. ölçülerinde, elips şeklinde olan amfiteatrın 
doğu ve batı yöndeki oturma basamaklarının alt kısımları toprağa, dere 
yatağından dolayı güney ve kuzey yönlerdekiler ise güçlü ayakların taşıdığı 
tonozlar üzerine oturtulmuştur.  Antik Dönemin önemli kentlerinden biri 
olan Kyzikos’ta, kalıntılarının bir kısmının ayakta olması nedeniyle, erken 
dönemden itibaren kente gelen seyyahların ilk dikkatini çeken yapılardan 
biri olan amfiteatrda, 28 Temmuz 13 Ağustos 2008 tarihlerinde Balıkesir 
Valiliği’nin de desteğiyle ağaç ve çalı temizlik çalışmaları yapıldı. 

5 29. N.Koçhan, K.Meral, H. Motor ve F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 1. Cilt ( Ankara 2008) 13.

6  29. N.Koçhan, K.Meral, H. Motor ve F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 229. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 1. Cilt ( Ankara 2008) 13 vd.; N.Koçhan, K.Meral ve F. Güneş, “Kyzikos 2007 Yılı 
Kazısı” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı  1. Cilt ( Ankara 2009) 165.

7 Ayrıntılı bilgi için bkz. N.Koçhan, “1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı, Yüzey Araştırmaları” 
XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1995,315-316; K.Meral, Kyzikos Amphitheatr’ı Işığında 
Amphitheatr’larda Düzenlenen Oyunlar” Arkeoloji ve Sanat 94, 2000, 13-19.



55

Anadolu’daki üç örnekten8 biri olan Kyzikos Amfiteatrı’nın günümüze 
ulaşabilen kalıntılarının gelen ziyaretçiler tarafından daha iyi ve sağlıklı 
görülebilmesi amaçlanan bu çalışmada kalıntıların çevresinde yer alan ağaç ve 
çalı tabakasının büyük bir bölümü temizlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 
amfiteatrın ağaç ve çalılar nedeniyle görülemeyen bazı bölümleri de açığa 
çıkarılmış oldu (Resim: 12-14).

Sualtı araştırmaları: 2008 yılı sualtı araştırmaları başkanlığımda Uludağ 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden bir ekip ile birlikte 2008 yılı kazı dönemi 
içerisinde 23 -26 Temmuz günlerinde gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında 
yapılması planlanan araştırmalar başkanlığımızda Uludağ Üniversitesi 
ile beraber yürütecek olan Bayern Sualtı Arkeolojisi Birliği’nden gelen 
uzmanların çalışma vizeleri zamanında alınamadığından dolayı tam 
planlandığı şekilde gerçekleştirilememiştir. Buna rağmen ekibin üyelerinin 
tanışmalarını sağlamak amacıyla bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Bu 
arada heyetin Türk üyeleri ile birlikte hem karada hem de sualtında olmak 
üzere Kyzikos limanlarını tanımak amacıyla birtakım araştırmalar yapılmıştır. 
Önümüzdeki kazı dönemlerinde su altı araştırmaları daha kapsamlı şekilde 
devam ettirilecektir. 

8 Ayrıntılı bilgi için bkz. N.Koçhan, “1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı, Yüzey Araştırmaları” 
XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1995,315-316; K.Meral, Kyzikos Amphitheatr’ı Işığında 
Amphitheatr’larda Düzenlenen Oyunlar” Arkeoloji ve Sanat 94, 2000, 13-19.



56

Çizim: 1

Resim: 1



57

Resim: 2

Resim: 3



58
Resim: 5

Resim: 4



59

Resim: 6

Resim: 7



60

Resim: 8

Resim: 9



61

Resim: 10

Resim: 11



62

Resim: 12

Resim: 13 Resim: 14



63

Osman ERAVŞAR*

2008 ALARA KAZISI

Antalya İli, Alanya İlçesi Okurcalar Kasabası sınırları içinde bulunan Alara 
Kalesi ve Ortaçağ Yerleşmesindeki kazı çalışmaları 17 Temmuz - 14 Ağustos 
günlerinde T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilmiştir. 
Kazılar Selçuk Üniversitesi’nden Sanat Tarihçisi, Arkeolog ve Haritacı 
olmak üzere toplam altı bilim ve adamı ve 12 öğrenci katılmıştır. Denizli 
Müzesi’nden Arkeolog Elvan Altıntaş, kazımızda Bakanlık temsilci olarak 
görev almış, gösterdiği özverili ve uyumlu çalışmalar sayesinde kazının 
huzurlu ve verimli geçmesine katkı sağlamıştır. Kazı çalışmaları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü DÖSİMM 
Saymanlığı tarafından finanse edilerek desteklenmiştir. Ayrıca, Suna İnan 
Kıraç Vakfı, Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü ile Okurcalar 
Belediyesi tarafından sağlanan destekler de çalışmalara ivme katmıştır. 

Geçen yılki kazı sezonunda olduğu gibi bu yılki kazı sezonumuzda da 
dört ayrı alanda farklı ekiplerle kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazının 5 yıllık 
programına bağlı olarak 2007 yılında başlanan kazı çalışmalarına 2008 yılında 
da devam edilmiştir. 2008 yılı kazı sezonunda, 2007 yılında çalışmalarına 
başlanan İç Kale Köşk kazısı, Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi kazılarını 
tamamlamak öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Bu kazı alanlarının 
dışında Ayazma Şapeli, Aşağı Kent yapı kalıntısı, Orta Kale Kapısı ve 
çevresinde kazılara başlanmış, yerleşim alanında belirlenen bazı noktalarda 
sondaj çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmalarının yanı sıra, topografik 
ve fotogrametrik çalışmalar ile çevrede yüzey araştırmaları, basit onarım 
çalışmaları da yapılmıştır.

* Doç. Dr. Osman ERAVŞAR
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Topografik ve Fotogrametrik Çalışmalar

Kazı alanın da kot farklılıklarının oldukça yüksek olması sebebiyle 
teleskopik yöntemlerle alanın tamamının hâlihazır haritasının elde 
edilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. 2007 yılı kazı çalışmalarında 
Aşağı Hamam ve çevresinin plan kotesi alınmış, alınan bu ölçülerin havaî 
fotogrametrik tekniklerle birleştirilerek alanın hâli hazır haritasının 
çıkarılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda kazı alanının 
ölçekli hava fotoğrafının temini için girişimde bulunulmuştur. Elde edilen 
uydu fotoğraflarının niteliksiz olması sebebiyle daha nitelikli fotoğrafların 
alınması için girişimde bulunulmuştur.

Kazı öncesi alandaki arkeolojik değerlerin sayısal ortamda değerlendirilmesi 
için çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak yerleşim alanında 
herhangi bir koruması bulunmayan fresk gibi materyallerin belgeleme 
çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu bağlamda Ayazma Şapeli (Resim:1) 
(Resim:2) ile Orta Kale Kapısı (Resim: 3) çevresindeki fresklerin Laser Scanner 
ile taraması yapılmıştır. Ayrıca Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi çevresinde 
de gerçekleştirilen Laser Scanner taraması sayesinde alanın üç boyutlu 
modellemesine imkân sağlayacak veriler elde edilmiştir.

Kazı Çalışmaları

İç Kale Köşk Kazısı 

2007 yılı kazı sezonunda, Kasırlı Hamam olarak literatüre giren 
yapıların kazılarına başlanmıştır (Resim: 4). Bu yapılardan hamamın kazısı 
tamamlanmış, doğudaki köşke ait birbirine bitişik iki beşik tonozlu mekândan 
kuzeyde olanının kazısı yapılmıştı. Hamamın köşk ile birleştiği yerde bulunan 
soyunmalık bölümünün düzgün döşemeli taş zemini 2007 kazı sezonunda 
ortaya çıkarılmıştı. 2008 yılında köşk ve çevresinde kazılara başlamadan 
önce geçen yıl ortaya çıkarılan soyunmalık kısmındaki bu düzgün taş zemin 
döşemelerinin define arayıcıları tarafından tahrip edildiği tespit edilmiştir. 
2008 sezonunda, güneydeki beşik tonozla örtülü mekânın kazısına başlandı. 
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Genel amaç, yapının köşkün hangi bölümü olarak kullanıldığının tespit 
edilmesidir. Ayrıca kuzeydeki bölüm ile olan ilişkisinin tespit edilmesi ve 
tıpkı bu bölümde olduğu gibi güneydeki bölümün zemininde doğu tarafa 
doğru bir kademelenmenin olup olmadığının anlaşılması hedeflenmiştir. 

Tonozlu mekânın içinde bulunan kaya formasyonunun kaba bir form 
verilerek şekillendirildiği ve tıpkı kuzeydeki mekânda olduğu üzere, mekânın 
ortasına yakın bir kesimde tesviye yapılarak kademelendirildiği tespit 
edilmiştir. Buradaki çalışmalar tamamlanınca, köşkün dışında kuzey ve doğu 
duvarı ile kale duvarı arasında bulunan alanda kazılara devam edilmiştir.

Köşkün dışında, kuzey ve doğu duvarları ile kale duvarı arasındaki dar 
bir koridor şeklindeki bölümün kazısına 2007 yılı kazı sezonunda başlanmıştı. 
Bu bölümdeki kazının amacı, sur duvarı ile köşk duvarı arasındaki ilişkinin 
ortaya konulması ve köşkün ikinci katına ait yapı malzemeleri ve olası 
döküntü çini gibi buluntuların ortaya çıkarılmasıdır. Kazı sonucunda yerli 
kaya formasyonuna kadar toprak hafriyatı yapılmıştır. Çalışmalar sırasında 
küçük buluntu olarak, kırık çini parçası ele geçirilmiş, koridorun kuzey-güney 
doğrultusundaki bölümünde in situ bir pişmiş toprak kap bulunmuştur. Ancak 
kabın içerisine yapı malzemesi döküldüğü için zarar görmüş, çıkarılırken de 
parçalara ayrılmıştır. Bu bölümdeki çalışmalarımız, ana kaya formasyonuna 
ulaşılınca tamamlanmıştır.

İç Kale’nin batı tarafında bulunan diğer yapı kalıntılarının da saray bir 
parçası olabileceği düşüncesiyle 2008 yılı kazı programında bu bölümdeki 
mekânlar üzerinde de kazı çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
bölümde kazı yapılmasındaki asıl amaç, iç kalede köşkün mekânları arasında 
homojen yapım birlikteliğinin olup olmadığının anlaşılmasıdır. Köşkün 
diğer bölümleri ile bu bölüm arasında duvar örgüsünde bazı farklılıkların 
bulunması, kuzeydoğudaki tonozlu galerilere göre daha nitelikli sayılabilecek 
malzemenin bu bölümde görülmesi, köşkün bu bölümünün 12 -13 yy. 
öncesine ait olabileceği düşüncesine götürmüştür. Kalenin batı tarafında yer 
alan bu mekânların, köşk ile olan mimarî ilişkisinin orta çıkarılması, Selçuklu 
Döneminde bu bölümde ne tür bir imar çalışması yapıldığının anlaşılabilmesi 
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amaçları doğrultusunda kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Çalışmalarda öncelikli olarak alan üzerindeki yoğun maki örtüsü 
temizlenmiş, sonrasında hamama ait külhanın arkasındaki mekândan 
itibaren kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 5). Kuzey duvarının 
üst kısmında üst kata çıkışı sağlayan basamakların olduğu düşünülerek 
çalışmalar kuzey yönünde yoğunlaştırılmıştır. Eğimli bir toprak yığını 
oluşturan kesimde sürdürülen çalışmalar sonucunda basamakları bozulmuş, 
fakat üzerinde kısmen kaplamaları bulunan dört adet basamak ortaya 
çıkarılmıştır. Bu bölümün hemen aşağısında devamında bir koridora açılan 
ve üzengi seviyesine kadar olan bölümü toprağa gömülü bulunan basık 
kemerli bir kapıya ulaşılmıştır. Kapının kuzeyinde, üzerinde  üst kata çıkışı 
sağlayan merdiven basamaklarının oturduğu, yarım dairevî kesitli bir kemer 
boşluğuna ulaşılmıştır. Boşluğunun içinde ve çevresinde çok miktarda kırık 
vaziyette üzerinde çoğunlukla bitkisel motiflerin işlendiği plâka çini parçaları 
ele geçirilmiştir. İç kalede yeterli koruma önlemlerinin alınamaması sebebiyle 
buradaki kazılara 2009 yılında devam edilmek üzere son verilmiştir.

Ayazma Şapeli Kazısı 

Alara Kalesi’nin kurulu olduğu tepenin kuzeybatı eteğinde bulunan, Alara 
Çayı’ndan ortalama 30 m. yükseklikte, vadiye açılan bir mağaranın hemen 

önünde yer alan şapelin tespiti geçen yıl tespiti yapılmıştı (Resim: 6).

Kalenin oturduğu kayalık alanın kuzeyinde, güneydoğu-kuzeybatı 

doğrultusunda mağaranın girişine yerleştirilen yapı, kaba yonu taşlardan inşa 

edilmiştir. Duvarlarının yarıya yakın bölümü toprak altında bulunan şapelin 

içinde defineciler tarafından açılmış kaçak kazı çukurları yer alır. Naosu ve 

narthexinin üst örtüsü tamamen yıkılmış olup sadece kuzey-güney duvarının 

bir bölümü ayaktadır. Kuzey ve güney duvarının iç kısımlarında yan yana 

dörtlü grup oluşturacak şekilde sıralanmış ve yüzleri tahrip edilmiş, toplam 

sekiz adet figür resmedilmiştir. 
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Bu kazı sezonunda şapelin planının ortaya çıkarılması, duvarlarındaki 
ve olası yıkıntılar arasındaki fresklerin tespiti amacıyla kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. Arazinin doğudan batıya doğru eğimli olmasından dolayı 
çalışmalarda öncelikle, kilisenin güney duvarının yan cephesinde 1.90 m. 
kuzeyinde ise 30 cm. hafriyat yapılarak duvarları ortaya çıkarılmıştır. Naos 
ve narthexte mezar olabileceği tahminiyle yapının içinde kazılara ana zemine 
ulaşılana kadar devam edilmiştir. Kazı sonucunda, güneydoğuda mağara 
girişine gelen bölüme doğru yerleştirilmiş apsis, kuzey batıda narthex ortaya 
çıkarılarak, ana zemine ulaşılıncaya kadar kazı sürdürülmüştür. Şapelin 
içinde yapılan kazılarda tonoz yüzeyinden düşmüş, küçük bir fresk parçası 
bulunmuştur. Fresk parçası üzerinde duvardaki fresklerle benzer teknikte 
yüzün bir bölümü resmedilmiştir. Şapeldeki kazı çalışmaları tamamlanınca, 
duvarlardaki bozulmayı önlemek amacıyla kireç harçlı bir sıva ile 
konsolidasyon yapılmıştır.

Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi Kazısı 

2007 yılı kazı sezonunda çalışmalarına başlanan Aşağı Hamam’da, hamam 
ve Demirci Atölyesi ile ilişkili yapı ve çevresinde çalışmalar yapılmıştı. 
Hamamın halveti boşaltılmış, su deposu ve külhana ait yapı elemanları açığa 
çıkarılmıştı. Hamamın batı tarafı ile doğu tarafı arasında belirgin bir kot farkı 
bulunduğu, bundan dolayı doğu tarafta dış duvarların çeperi toprak ve taş 
ile doluydu. Ayrıca hamamın güney doğu tarafında da benzer bir durum söz 
konusuydu. Bu mekânlar 2007 kazı sezonunda boşaltılmış, başka bir yapıya 
ait duvarlar ortaya çıkarılmıştı. Güneydoğu taraftaki mekânların kazısı 
sırasında birtakım demirci âletleri bulunmuş, bunlar yapının bir demirci 
atölyesi olabileceğini göstermiştir. 

2008 yılı kazı çalışmalarında önceki yıl başlanılan ve ortaya çıkarılan 
Demirci atölyesi’nin duvarlarının doğu yönünde devam etmesi sebebiyle 
kazının bu yöne doğru duvar takibi şeklinde sürdürülmesi gerekiyordu. 
Ayrıca hamamın külhanının devamında yüzeyde iz şeklinde görülen duvarlar, 
burada başka bir mekân olabileceğine işaret ediyordu. Bu mekânların hamam 
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ve demirci atölyesi ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması amacıyla bu bölümde 
kazı yapılmasına karar verildi. İlk olarak alanda taş ve bitki örtüsü temizliği 
yapılarak, 3x5 m. olarak oluşturulan açmada kazı çalışmalarına başlandı. 
Kuzeydoğu yönünde yer alan duvarın bu yönde devam ettiği gözlenmiş olup, 
3x5 m. olarak belirlenen açma kuzeydoğu doğrultusunda genişletilmiştir. 
Bir haftalık çalışma sonunda -60 cm. seviyesinde, kuzeydoğu yönünde, 36 
cm uzunluğunda künk ortaya çıkarıldı. Kuzeybatı yönünde taş ve toprak 
hafriyatı yapılmış olup, 9.60 cm. uzunluğunda, ortalama 80 cm. genişliğinde 
duvar kalıntısına rastlanılmıştır. Ayrıca açmanın kuzeybatı köşesinde 2.75 
cm. uzunluğunda, 30 cm. genişliğinde duvar takibi yapılmıştır. Fakat duvar 
yıkılma tehlikesi gösterdiğinden tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Açmanın 
ölçü ve fotoğrafları alınarak çalışmalar sonlandırılmıştır. Ortaya çıkarılan 
mekânların kimliklerini gösteren bulgulara rastlanmadı. Ancak demirci 
atölyesinin bitişiğinde güneydoğudaki mekânın içinde mermerden bir dibek 
taşı bulunması, bu mekânların işlik olabileceğini göstermektedir. Demirci 
atölyesi ve bitişiğindeki bu mekânların işlev tespiti ancak ileriki yıllarda ortaya 
çıkacak yeni bulgulardan hareketle daha sağlıklı olarak yapılabilecektir. 

Yapı Kalıntısı Kazısı

Aşağı kentte, 103 ada, 4parselde, L planı şeklinde sadece kuzey ve 
doğu duvarları günümüze kadar gelmiş olan yapı, çevresindeki diğer yapı 
kalıntılarıyla birlikte dikkat çekici bir nitelik taşımaktadır. Yapının kimliğinin 
anlamak ve çevresindeki yapı kalıntılarıyla ilişkisinin tespiti amacıyla burada 
kazı çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Yapı hakkında bilgi veren çevre 
sakinleri yapının bir mescit olduğu ve üzerinde bir kitabesinin bulunduğundan 
bahsetmişlerdir. Bu kitabenin yapı çevresinde olabileceği ve yapının girişinin 
tespiti amacıyla yapının bugün yıkık olan batı cephesi boyunca duvar takibi 
yapılarak kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazılar sonucunda batı taraftaki 
duvar tespit edilmiş, yapı içindeki özgün toprak zemine göre -0.70 cm. lik bir 
hafriyat yapılmıştır. 0.70 cm. kotunda yapının düzgün zemin döşemesine ait 
izleri de bulunmuştur. Çalışmalara önümüzdeki yıl devam edilmek üzere son 
verilmiştir.
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Sondaj Çalışmaları

Kazı çalışmalarını sistematik bir biçimde yürütmek amacıyla birkaç yerde 
derinlik sondajı niteliğinde kazı çalışmaları yapılmıştır. 

 

Sondaj 1

Aşağı kentte, 103.ada, 4 parselin kuzeyinde, yoğun yapı malzemesi 
bulunan kesimde birbirlerine yakın iki alanda kazı çalışması yapılmıştır. 
Açmalar 3x3 m. ölçülerindedir. Bu bölgede kazı yapılmasının amacı, bölge 
sakinlerince varlığından bahsedilen seramik fırının yerini tespit etmektedir. 

Açmalarda birkaç seramik parçası dışında, seramik fırını olduğuna 
dair herhangi bir veriye rastlanmadığından fotoğrafları çekilerek sondajlar 
kapatılmıştır. Muhtemel seramik fırınının tespitinin yapılması amacıyla 
önümüzdeki yıllarda jeoradar çalışması yapılması kararlaştırılmıştır.

Sondaj 2

Aşağı kentte, 103.ada, 3 parselde, yüzeyde yoğun yapı kalıntısı izleri 
bulunmaktaydı. Bölge halkının verdiği bilgilerden bu alanda tonozlu bir 
yapı bulunduğu ve yol açma çalışmaları sırasında define aramak amacıyla 
iş makineleriyle yıkıldığı belirtilmiştir. Yapının niteliğinin anlaşılabilmesi 
amacıyla burada bir sondaj çalışması yapılmasına karar verilmiştir. 2x2 m. 
ölçüsünde çapraz açma yöntemi kullanılarak bu alanda kazı çalışmasına 
başlanmıştır. Çalışmalar sırasında yol kotundan -1.10 m. aşağıya inilmiş ve 
yoğun yapı kütleleri ile karşılaşılmıştır. Bu kalıntıların arasındaki bağlantıyı 
ortaya çıkarabilmek amacıyla sondajlar birleştirilerek 6x4 m. genişliğinde bir 
açma oluşturulmuştur. Duvar ve üst örtü parçaları tahribata bağlı olarak bir 
birinin içine girmiş ve ne yazık ki planının anlaşılması mümkün olmamıştır. 
Ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan 
sonra tahribatı önlemek amacıyla açma kapatılarak, buradaki çalışmalara son 
verilmiştir.
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Sondaj 3

Yöre halkının verdiği bilgilerden, Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi’nin 
doğusunda dış kale surlarının arkasında, büyük bir tonozlu yapının 
bulunduğu öğrenilmiştir. Bu yapının varlığının doğrulanması ve Aşağı 
Hamam ile Demirci Atölyesi arasındaki mimarî ilişkiyi kanıtlayacak veriler 
elde etmek amacıyla, bu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Kazılar sonucunda  60 cm. kalınlığında bir duvar tespit edilmiştir. Duvar 
muhtemelen tonozlu galeriye ait bir olmalıdır. Önümüzdeki yıl bu alanda 
daha sistemli çalışma yapılmak üzere bu alandaki çalışmalara son verilmiştir.
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Resim 1: 2008 yılı Alara kazı alanları uydu fotoğrafı.

Resim 2: Ayazma Şapeli laser tarama sonucu.
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Resim 3: Ayazma Şapeli lazer tarama çalışması.

Resim 4: Kale Kapısı laser tarama sonucu
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Resim 5: İç Kale Köşk’te bulunan tonozlu galeri.

Resim 6: İç Kale’nin batı tarafındaki kazı alanı.
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Resim 7: Ayazma Şapeli’nin kuzeydoğudan görünüşü.
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Coşkun ÖZGÜNEL*
Davut KAPLAN

2008 GÜLPINAR/SMİNTHEİON KAZI ÇALIŞMALARI 
(29.YIL)

2008 Yılı Çalışmaları

2008 Yılı Gülpınar Kazıları, 4 Ağustos - 10 Ekim 2008 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir1. 

Smintheion kazı ve restorasyon çalışmaları 2008 yılında 3 alanda 

sürdürülmüştür. 

*  Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Davut KAPLAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.

1 Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve maddî katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin maddî desteği ile gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kurumlara teşekkürü bir borç 
bilirim. Ayrıca Efes Pilsen İçecek Grubu’na, Gülpınar Belediye Başkanı Ünal Karagöz ve 
belediye çalışanlarına maddî ve manevî yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 

 Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri, tapınakta mimarî belgeleme 
çalışmaları yapan Prof. Dr. Thekla Schulz-Brize (Almanya Regensburg Üniversitesi Mimarlık 
Tarihi Bölümü), Doç. Dr. Turan Takaoğlu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Doç. Dr. Erhan Öztepe (A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı), Yard. Doç. Dr. Tayyar Gürdal (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Klasik 
Arkeoloji Anabilim Dalı), Araş. Gör. Davut Kaplan (A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim 
Dalı), Araş. Gör. Aytaç Coşkun (Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)’a teşekkür ederim.

 2008 yılı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen katılan Çankırı Müzesi’nden 
Sanat Tarihçisi Atilla Can’a teşekkür ederim.

 Büyük bir özveri göstererek çok ağır şartlarda bizlerle çalışan Ankara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Nalan Demirkan, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Y. Lisans öğrencisi Engin 
Coşar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Y. Lisans öğrencisi Abdulkadir Özdemir, 
Almanya Regensburg Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden Mimar Ilona Dudzinski ve 
mimarlık tarihi öğrencisi Heike Bücherl, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkoloji 
Bölümü öğrencisi Hanife Aksüt, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü öğrencisi Beyza Erçakmak ve Muhasebe Sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle 
teşekkür ederim. 
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Birinci çalışma alanı 2004 yılından itibaren devam edilen ve kutsal alanın 
kuzeyinde, Alexandria Troas’tan tapınağa gelen Roma Dönemi kutsal 
yolu altında varlığı tespit edilen Prehistorik Dönem yerleşmesine yönelik 
olarak devam edilmiştir. İkinci çalışma alanı ise 2006 yılında başlanan su 
depolarına 4 ve 5 No.lu sondajın güney ve güneybatısında devam edilmiştir. 
Üçüncü olarak Apollon Smintheus kutsal alanına gelen kutsal yolun 
kuzeyinde yer alan ve Roma Hamamı’nda yapılan kazı ve onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

A. PREHİSTORİK YERLEŞİM KAZI ÇALIŞMALARI

Gülpınar (Smintheion) kazılarının  2008 yılı sezonunda Kalkolitik 
yerleşimler ilgili kazılara da devam edilmiştir. Apollon Smintheus tapınağına 
uzanan Roma Dönemi kutsal yolun kalıntıları altında tespit edilen Kalkolitik 
yerleşim alanında kazılara 2004 yılında başlanmıştı. 2008 yılı çalışmaları 
ağırlıklı olarak A5 ve A6 karelajlarında yürütülmüştür. Kalkolitik Dönem 
kültür katmanları kutsal yol kalıntıları altında yürüme zeminden itibaren arazi 
eğimine göre -1.20 metre ile -1.70 metre seviyeleri arasında tespit edilmiştir. 
Roma Dönemi yapı kalıntıları altında tahrip edilmemiş alanda yürütülen kazı 
çalışmalarında, bir kısmı 2007 yılında kazılan kare planlı yapı tamamen ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu sezonki kazı çalışmalarıyla Kalkolitik yerleşimin 
tek bir kültür katmanı ile temsil edildiği yönündeki bilgiler doğrulanmıştır. 
2007 yılında ortaya çıkarılan depo binasına bir duvar ile bağlantısı olan 
yaklaşık 5 m. x 5m. ölçülerindeki bu kare planlı yapının en önemli özelliği 
temel seviyesinde dikine yerleştirilen yassı taşların kullanılmasıdır. 
Yaklaşık olarak yer yer 60 cm. ye kadar bu yapının duvarlarının korunduğu 
gözlemlenmiştir. Bu yapının güney duvarı önünde tandır veya ocak yapısına 
ait izler tespit edilmiştir. Bu ocağın yakın çevresinin ısıdan dolayı oldukça 
sertleştiği görülür. Bu ocak yapısının hemen kuzeyinde ise olasılıkla çatıyı 
taşıyan ahşap direğin oturduğu bir taş altlık belirlenmiştir. Bu yapı içinde aynı 
zamanda çok sayıda tüme yakın çanak ve çömlek ele geçirilmiştir. Bunların 
büyük bir kısmı 2008 kazı sezonu sırasında tümlenmiştir (Resim: 2). Bu çanak 
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çömlek topluluğu içinde boynuz kulplu çanaklar, çömlekçikler ve dört ayaklı 
bir kâse dikkat çekmektedir. Çanak çömleğin yanı sıra kemik iğneler, taş balta 
(celt) çeşitleri, öğütme taşları ve çakmak taş âletler diğer buluntular olarak ön 
plana çıkmaktadır. Kazı sezonu sonunda ortaya çıkarılan bu mimarî yapının 
üzeri örtülerek korumaya alınmıştır. 

B. KİREÇ KUYUSU VE SU DEPOLARI (REZERVUARLAR)

Smintheion kutsal alanı çevresindeki yapıların gün ışığına çıkarılması 
amacıyla 2004’ten itibaren yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde olan 
2008 çalışmalarına, ilk olarak 2006 ve 2007 yıllarında ortaya çıkarılan 1-5 
No.lu su depolarının güneybatısında kalan alanın ortaya çıkarılması amacıyla 
başlamıştır. 

2007 yılı çalışmaları sonunda varlığı tespit edilen 3, 4 ve 5 No.lu 
depoların aşırı tahribatı devamında başka rezervuarların da olabileceğini 
düşündürmüştür. İkinci olarak kutsal yol üzerinde yer alan çok sayıda 
pişmiş toprak su borusu hattının döşeniş şekli ve aksları, tapınak ve kutsal 
yol arasında kalan alanda başka su depolarının varlığını gündeme getirmiştir. 
Bu bağlamda yapılan temizlik ve kontrol çalışmalarında üç farklı yapı tespit 
edilmiştir. 

İlk çalışma alanı 3 No.lu su deposunun güneyinde 5x10 m. ölçülerindeki 
açmadır. Bu alandaki ilk yapı, 3 No.lu su deposunun doğu kenarına yaklaşık 
1 m. mesafede tespit edilen kireç kuyusudur (Resim: 3). Bir benzeri 2007 yılı 
çalışmalarında 1 ve 2 No.lu su depoları arasında ortaya çıkarılan kireç kuyusu 
ile benzer özellikler göstermektedir. Yaklaşık 3 m. çapında yuvarlak planlıdır. 
2007 örneğine göre daha büyük, ancak daha sığdır. Ortaya doğru derinleşen 
kuyunun en derin yeri 1.20 m.dir. Tapınaktan kuzeybatıya doğru alçalarak 
devam eden ana kayaya açılmış kuyunun iç yüz duvarları gerekli görüldüğü 
yerde blok taşlarla örülmüş olmasına karşın, genelde kaba moloz taşlıdır. 
Aşırı ısının etkisiyle batı yönündeki üst sıra taşların eridiği ve camlaştığı 
görülmektedir. Tapınak tarafında camlaşmanın olmaması arazinin eğimi ve 
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buna bağlı olarak rüzgârın yönü dikkate alındığında normal karşılanmalıdır. 
Yapılan çalışmalarda tabanı oluşturan ana kaya üzerinde 10-15 cm. 
kalınlığında değişen yarı eriyik kireç ve üzerinde 6-10 cm. arasında değişen 
kalınlığa sahip kül tabakası tespit edilmiştir. Üst tabakayı ise aynı özellikler 
gösteren ince çakıllı sert toprak tabakasını oluşturmaktadır. Su depolarına 
yakınlığı ve benzerinin olması nedeniyle depoların inşasında kullanılan 
kireçlerin temini için yapılmış olmalıdır.

İkinci yapıyı ise kireç ocağının batısında 3 No.lu su deposunun köşesine 
30 cm. uzaklıktaki su deposu kalıntısı oluşturmaktadır (Resim: 4). 3 No.lu 
su deposundan 10 cm. yüksek bir kotta yer almaktadır. Kireç harç ve moloz 
taşlarla örülü su deposundan yalnızca bir köşe korunabilmiştir. Tabanda 
kiremit ve seramik parçalarının katkı malzemesi olarak kullanıldığı sıva 
harçtan bir bölümü korunmuştur. Korunan duvar yüksekliği 1 m. dir. Arazinin 
güneye doğru eğimli olması nedeniyle dik açı ile 3 No.lu su deposuna yakın 
inşa edilmiştir.

Üçüncü yapı ise  3 ve 4 No.lu su depolarının güneyine yaklaşık 50 cm. 
aşağı seviyeye ve 3 No.lu su deposuna paralel inşa edilmiştir. Üzerinden 
geçen ve 2005 yılında kaldırılan bahçeler içine inen toprak yolun altında 
kaldığı için sadece iki kat taban sıvası korunabilmiştir. Yaklaşık 4 m. genişliğe 
sahip yapının temelinde kullanılan moloz taşların yönü ve köşe pahı dikkate 
alındığında dikdörtgen bir plana sahip olmalıdır. 

2006-2007  kazı sezonlarında ortaya çıkarılan 5 adet su deposu sayısının 
7’ye ulaşmış olması, kutsal alanda suyun  önemi açısından dikkate değerdir. 
Kutsal cadde üzerinde ve kenarında yer alan pişmiş toprak künk hatları ve 
hemen batısında yer alan Roma hamamı bu durumu açıklar niteliktedir. 

 

C. ROMA HAMAMI

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda nymphaion olarak isimlendirilen 
ve yazılı belgelere aktarılan Roma hamamı, 2008 yılı çalışmalarının odak 
noktasını oluşturmaktadır. Gerekçe olarak 2007 yılı çalışma raporuna da 
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eklendiği gibi yalnızca bir duvarı ayakta kalmış ancak yıkılma tehlikesi ile 

karşı karşıya olan mimarînin kurtarılması ve kazılması amaçlanmıştır. Bu 

yapı ve çevresinde yapılan çalışmalar iki aşamada sürdürülmüştür. Bunlar 

kazı ve onarım çalışmalarıdır.

1. Kazı Çalışmaları

2007 yılı kazı çalışmaları sonucunda ortaya konan su depolarındaki artış 

nedeniyle suyun kullanımına yönelik inşa edilen yapıların ortaya çıkarılması 

2008 kazı sezonu için bir amaç olmuştur. Üzerinde ve çevresinde yer alan özel 

şahıslara ait bahçelerin olması ve son yıllarda bakımsız kalan bahçelerin ağaç 

ve çalılarla kaplanması, yüzeyde çalışmayı zorlaştırmıştır. Öncelikle onarımı 

gerektiğinden kazısının yapılması amaçlanmış ve kazı sonucunda Roma 

Dönemine ait bir hamam olduğu tespit edilmiştir.

Hamam kazısı için belirlenen alan 21x26 m. ölçülerindedir (Resim: 5). 

Caldarium nişli duvar kalıntısı: Kutsal alanda ayakta kalabilen en yüksek 

kalıntı olarak tespit edilmiştir. Kutsal caddeye batıda 10.50 doğuya doğru ise 

12.50 m. mesafede yine 5 No.lu su deposu taban harcına kadar 17 m, tapınağa 

ise yaklaşık 57 m. uzaklıktadır. Etrafında yer alan çalıların yoğunluğu yapıyı 

iç ve batı cephelerden belgelemeyi zorlaştırmıştır. İncelenebildiği kısımlardan 

2.80 m. kalınlığında doğu-batı yönünde uzanan bir kütlesel duvar tespit 

edilmiştir. Ortada mekân içine bakan cephede batı köşeye yakın bir niş tespit 

edilmiştir. Nişin üstü korunabildiği kadarıyla yarım yıldız tonoz şeklindedir 

ve tuğla ile örüldüğü anlaşılmıştır. Batı dar cephede 5 sıra, güney kör cephede 

ise 8 sıra kesme blok taşın tahrip edildiği anlaşılmıştır. Nişin oluşturduğu 

2.10 m. lik boşluk duvarda taşıyıcılık özelliğini azalttığından tahribat 

büyümüştür. Dar ve uzun cepheden sökülen blok taşlar ve nişin tahrip 

edilmesi, niş ortasından büyük bir çatlağın oluşmasına neden olmuş, özellikle 

kazı sırasında yıkılma tehlikesi doğurmuştur. Bu nedenle duvar bölünerek 

kısmî çalışmalar restorasyon bölümünde ifade edileceği gibi korumaya 

yönelik olarak yürütülmüştür.
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Duvarın Roma Dönemine ait bir hamam olduğunun tespitinden sonra 
çalışmalara kuzey yönde devam edilerek çalılar ve bahçe duvarları 
temizlenerek var olduğu tahmin edilen caldarium çalışmalarına başlanmıştır.

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda  7.50/7.55x11.60 m. ölçülerinde 
batısında yarım daire bir apsisin yer aldığı mekân ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 6).  Apsisin genişliği 6.10 m. derinliği ise 2.45 m. olarak ölçülmüş 
olup caldarium ana mekândan dışa taşkın olarak inşa edilmiştir. Apsis duvar 
kalınlığı 85 cm. apsis önü duvar kalınlığı ise 75 cm.dir. Temel seviyesine kadar 
tahribata uğramış olan apsiste temelde iki yarım daire oluşturacak moloz 
örgülü duvar tespit edilmiştir. Apsis duvarları bu iki yarım daire temeller 
üzerine inşa edilmiştir. Apsis duvarları temel taşlarına kadar 65/110 cm. 
arasında değişen yükseklikte korunmuştur. Apsis içerisi 110 cm. derinliğe 
inilmiş, ancak zemin olabilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 
Kazılan derinlikte kireç harçlı moloz taşlar, olasılıkla havuz olarak kullanılan 
apsisin su geçirmezliğini sağlamaya yönelik olmalıdır. Duvarlar ve köşelerde 
kesme blok taşlar, cephelerde ise moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Harçlı 
duvarlarda andezit/bazalt ve kalker taşları kullanılmıştır. 

Caldariumun kuzey bölümünde 2.80 m. genişliğinde kapı açıklığı 
bulunmaktadır. Bu yöndeki duvarlar nişli kısımdan daha dar olmasına karşın 
1.95 m. lik ölçüsüyle oldukça geniştir. Apsiste olduğu gibi kuzey bölümde 
yer alan bu duvarlarda da köşelerde blok taşlar, cephelerde ise moloz taş ve 
tesviye için yatay örülmüş tuğla kullanılmıştır. 

Kuzeyde su depolarına bakan cephede yer alan duvarlar daha dardır. 
Duvarlarda moloz taş ve tuğla bir arada kireç harçla örülmüştür. 75/80 cm. 
genişliğe sahip duvarda yer alan iki açıklık duvarı üç parçaya bölmüştür. 
Açıklıkların her iki yanında yer alan 65/80 cm. yükseklik ve 100 cm. 
uzunluğundaki tüf bloklar olasılıkla hipocaust sistemine ait kemer açıklıkları 
olmalıdır. 50 cm. genişliğe sahip bu açıklıların üst bölümde daha geniş 
tutulmaları kemer ağırlığını bindirmek ve kemer açıklığını vermek için 
düzenlenmiştir. Bu duvarlarda duvardan ısıtma sistemine ait metal monte 
izleri tespit edilmiştir. Her iki açıklığın önünde yer alan dikdörtgen tuğlalar 
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zeminde korunmuşlardır. Hypocaust ayaklarına ait olması gereken bu tuğlalar 
hamamın tahribatı sırasında ana kaya seviyesine kadar sökülmüşlerdir. 
30x30, 41x34 cm ölçülerinde değişen kare tuğlaların yanı sıra zeminde künk 
şeklinde kullanılmış üç adet ağız kenarı bulunan hypocaust ayağı da tespit 
edilmiştir. Ancak hypocaust sistemi ve suspensuraya ait görsel bir malzeme 
ele geçirilmemiştir.

Caldariumdan tepidariuma geçiş 2.80 m. genişliğinde bir kapı ile 
sağlanmaktadır. Kapı eşik taşları, suspensura ve hypocaust ayakları tahrip 
edildiğinden 135 cm. yükseklikte korunmuşlardır. Kapı altından zeminden 
5/10 cm. yükseklikte caldariuma sıcak hava geçişini sağlayan çapraz devam 
eden bir kanal yer almaktadır ve 50 cm. genişliğe sahiptir. 

Tepidarium, doğuya doğru genişleyen dikdörtgen plana sahiptir (Resim: 
7). Batıda 8.60 kuzeyde 8.80 m. genişliğe sahip mekânın uzunluğu 12.60 m. 
dir. Tepidarium doğu iç cephede yıkanma nişleri yer almaktadır. Tepidarium 
doğu cephesine kadar 2.15 m. derinliğe sahip yıkanma nişlerinde opus 
incertum duvar örgüsü dikkat çekmektedir. Tabandan 95 cm. yüksekteki 
güney nişin korunan yüksekliği 122 cm. dir. Niş içerisine inen suyun geldiği 
düzeneğe ait kanalın niş tabanına olan yüksekliği 90 cm. dir. Tabanda kiremit 
veya tuğla parçalarından karışıma sahip kireç harçlı zemin korunmuş olup 
aynı harç yer yer opus incertum örgüsünü de kaplamaktadır. Ele geçirilen in 
situ mermer parçaları, zemin ve duvarların mermer levhalarla kaplandığını 
göstermektedir. Nişin her iki köşesinde kesme blok taşlar dikey olarak 
kullanılmış ve üzerlerinde yer alan yuvalardan büyük mermer blokların 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Kuzeyde yer alan yıkanma nişi ise güney köşede yer alan ile aynı özellikler 
göstermektedir. Ancak nişin arka duvarı tamamen yıkılmış sadece yarım daire 
formu korunmuştur. Niş arkasında niş tabanı ile aynı seviyede çentiklenmiş 
iki mermer döşeme bloğu bu nişin güneyden daha farklı bir düzenlemeye 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Arka tarafla olan bağlantısı 2009 yılı çalışmaları 
ile aydınlanacaktır. 

Doğuda yer alan iki yıkanma nişi arasında ise epeyce tahribat görmüş 
praefurnium girişine ait kemer tuğlaları tespit edilmiştir. Hamamın genelinde 
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görülen bu tahribat bu girişler için de geçerlidir. Ancak in situ korunabilen 
tuğla kemerli düzenlemenin genel özellikleri arka bölümün tamamen 
kazılmasından sonra ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda üzerinde yer alan toprak 
harçlı moloz Bizans duvarı kaldırıldıktan sonra daha net anlaşılabilecektir. 

Kuzeydoğu köşesinde yer alan tahripat görmüş bu nişin önünde 
tepidarium kapı açıklığına yakın bir niş düzenlemesi daha vardır. 150 cm. 
genişliğindeki bu nişin derinliği 40/42 cm. arasında değişmektedir. Zeminde 
olasılıkla hypocaust seviyesinin altında korunan üç adet tüf bloğu oturma 
sıralarını hatırlatmaktadır. Ancak aşırı ısıdan yanmış olmaları ve hypocaust 
seviyesinde olmaları nedeniyle sıcak hava çıkışı ile bağlantılı olmalıdırlar. 

Kuzeybatı köşesinde ise olasılıkla sade bir düzenlemeye sahip mimarî 
olmalıdır. Korunabilen duvar üst seviyesi belirlenmiş, fakat zaman 
yetersizliği nedeniyle kazısı bir sonraki kazı sezonuna bırakılmıştır. Ancak 
batı duvar  üst seviyede mekân içine bakan cephede duvar alt tabaka derzli 
sıvasına rastlanmıştır. Bu bölümün tahribatına 75 cm. genişliğe 1.35/1.45 m. 
yüksekliğinde korunmuş duvarlar ışık tutmaktadır. Özellikle tepidarium 
kazısı öncesinde güneybatı köşede yer alan modern sulama havuzu 
duvarların tahribine neden olmuştur. Bu nedenle fotoğraf ve çizimleri 
yapılarak belgelenen sulama havuzu kaldırılmıştır. Havuzda kullanılan taşlar 
ise hamamın güney anıtsal duvarından alındığından restorasyonla tekrar 
yerlerine konmuştur.

Caldarium ve tepidarium arasını bölen kalın duvarla aynı mimarîye sahip 
bir diğer duvar tepidarium girişinin her iki yanında yer almaktadır. Batıda 
1.85 m. doğuya doğru daralarak 1.80 m. olarak ölçülen duvarda caldariuma 
geçişi sağlayan kapı açıklığı ile aynı ölçülerde ikinci açıklıkla tepidariuma 
bir önceki mekândan geçiş sağlanmıştır. Kazısı 2009 kazı programına dâhil 
edilen mekân veya mekânların varlığına işaret eden yüksek zemin kapı 
açıklığı dışında korunmuş olup hypocaust sistemi uygulanmamıştır. Ayrıca 
tepidarium kuzeydoğu dış köşede ortaya çıkarılan bir mozaiğe ait köşe soğuk 
mekânların varlığına işaret etmektedir. 
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Hamamda plan açısından apsisli ve nişli uygulama erken dönem 
imparatorluk yapılarını hatırlatsa da, onlardan daha küçük plana sahip 
olduğu boyutlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca sıra tipi hamamlara dâhil 
edilebilecek şemasıyla Troas bölgesi için nadir bir örnektir. İlerleyen kazı 
sezonlarında ortaya konan çalışma sonuçları plan açısından kesin yargıya 
varmamızı sağlayacaktır. Ancak tepidarium-caldarium girişi ve karşılarında 
yer alan merkezi niş özel planlamaya tâbi tutulduğunun göstergesidir. Buna 
ek olarak niş ve kapı akslarının yapının ortasından biraz batıya kaymaları 
doğuda yer alan ısıtma sistemleri ile bağlantılı olmalıdır.

Kazıda ele geçirilen küçük buluntular oldukça sınırlı olup yapının tekniği 
açısından yeterli bilgiyi verecek kadar yoğun değildir. Caldariumda ele 
geçirilen hypocaust tuğla ve ayaklarının yanı sıra tegulae mammatae parçaları 
ele geçirilmiştir. Isıtma sistemine ait bu örnekler dışında tubuli veya farklı 
tuğla ele geçirilmemiştir. Temellerine kadar sökülen yapının her iki mekânı 
zemine kadar dolgudan oluşmaktadır. Seramik açısından M.S.2-3. yüzyıl 
ve çoğunluğunu M.S. 5 ve 6. yüzyıl seramiklerinin oluşturduğu bulgular 
arasında üst seviyede M.S.11. yüzyıl Bizans sırlı seramikleri almaktadır. 
Ancak en dikkat çeken buluntu grubunu M.S.2-3. yüzyıl seramikleri ile aynı 
tabakada ele geçirilen çok sayıda boğa boynuzu oluşturmaktadır. Aynı tür 
boğa boynuzlarının tapınak çevresinden ve su depolarından ele geçirilmiş 
olması tanrı Apollon’un kurbanlık hayvanları  ile ilişkilendirilebilir.

2. ROMA HAMAMI KORUMA ÇALIŞMALARI 

Koruma öncesi durumu: Restorasyon programı ise acil onarım gerektirdiği 
için ve yıkılma tehlikesinin olması nedeniyle çalışmalara Roma hamamında 
yoğun olarak devam edilmiştir. Dikdörtgen plana sahip korunması gereken 
duvarın orijinal yüksekliği ve mimarîsi tam olarak bilinememekteydi 
(Resim:8). Bir sıra yatay bir sıra dikey taş örgülü dış cepheye sahip olduğu 
temizlenen arka cepheden anlaşılmaktadır. Ana iskeleti oluşturan bu bloklar, 
arası harçla örülü moloz taştan oluşmaktadır. Yatay bloklar bu moloz duvara 
gömülü iken dikey bloklar dikdörtgen ve kare bloklarla örülmüştür. Kalker 
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malzemenin yoğun olduğu arka ve iki dar yan cephede batı köşesi ve niş acil 
korunma gerektirmiştir. Bu blokların Bizans Döneminden başlayarak son 
yüzyıla kadar sökülmesi nedeniyle arka cephede yer alan ve caddeye bakan 
kör cephe tahribat görmüş ve kemer görüntüsü kazanmıştır. Yapı batı dar 
köşede tehlike arz etmekte ve özellikle taş bloklar bu dar cephede havada asılı 
durmaktaydılar. Örgü harcı ile ayakta duran batı dar cephe ve niş arkasındaki 
tahribat, yapının büyük bir bölümünün çökmesine yol açabileceğinden 
koruma çalışmaları niş, arka kör cephe ve batı dar cephede gerçekleştirilmiştir. 
Bu nedenle en zayıf nokta olarak nişin en üst noktasında yer alan tonoza 
kadar destekleme çalışmaları amaçlanmıştır. Bu yıkıma öncülük eden ve yapı 
üzerinde yer alan ot ve çalıların ise temizlenmesi gerekmektedir. 

Tahribat geç Antik Dönemden günümüze kadar devam etmiştir. Bu 
bağlamda duvarın üst bölümünde cepheye yerleştirilmiş profilli saçak taşları 
Bizans Döneminde sökülmüş ve hemen arkada cadde üzerinde yer alan 
yapılarda döşeme olarak kullanılmıştır. Ayrıca su deposunun kemerlerinin 
sökülerek bahçelerde sulama havuzu olarak kullanılması, Smintheion 
yapılarının ortak kaderi olarak görülmektedir. Yapının yüksekliği nedeniyle 
alt bloklar sökülmüş ve yapı temelden sarsılmış ve üst bloklar yaşam için de 
tehlikeli olmaya başlamıştır.

Bu nedenle hem yapının kazılıp ortaya çıkarılması hem de gerekli 
konservasyonu yapılarak koruma altına alınması gerekmektedir. 

Koruma çalışmaları: Çalışmalar öncelik gerektiren bölümler sırasına göre 
gerçekleştirilmiştir. 

İlk çalışmalar batı dar cephede yapılmıştır. Temelden itibaren 7 sıra taş 
bloğun söküldüğü kazı çalışmaları ile anlaşılmıştır. Öncelikle güneybatı 
köşe taşlarındaki tahribatın izleri silinmeye çalışılmıştır. Bu yönde çevrede 
kullanılmak üzere sökülürken kırılan alt sıra bloklarının köşeleri özgün 
parçalarla tamamlanmıştır. Özgün parçası bulunmayan bloklar ise üst 
sıralardaki taş sıralarının dizilebilmesi için bağlayıcı harçla tamamlandıktan 
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sonra bir üst sıraya geçilmiştir. En alt sırada dikey olmak üzere bir yatay 
bir dikey blokla örülmüştür. Özgün yapısında var olan ve 5. taş sırasını 
oluşturan silmeli bloklar kırıldıklarından parçalar dikkate alınarak yeniden 
taşçı ustaları tarafından yontulmuştur. Batı dar cepheyi apsise bağlayan köşe 
bağlanmamış, amaç koruma olduğundan 7 taş sırası örülerek askıda duran 
kalker bloklar desteklenerek özgün yapısına kavuşturulmuştur. Bu cephede 
çoğunluğu kalker olmak üzere andezit bloklar tercih edilmiştir. Özgün üst 
sıra bloklar arasındaki boşluklar bitkilerin yeniden tahribine karşı sıvanarak 
kapatılmıştır (Resim: 9). 

Arka cephede kemer görüntüsü veren bölüm nişin arkasında kalan zayıf 
örgüden kaynaklandığından nişle birlikte örülmüştür. Temelde harçlı moloz 
taş kullanılmış duvarın köşelerinde kesme taş kullanımı Roma hamamının 
bütün duvarlarında geçerlidir. Bu kural dikkate alınarak alt sıralarda tahribat 
gören moloz taşlı duvarlar belli seviyeye kadar örülerek kuvvetlendirilmiştir. 
Bir dikey bir yatay olmak üzere toplam 8 adet kesme blok taş özgün yapısına 
sadık kalınarak yine özgün malzemeyle örülmüştür. Tercih edilen bloklar 
arasında kalker ve andezitler yoğun olarak kullanılmıştır. İlk dikey bloklar 
70 cm. yüksekliğinde olup uzunluk ve kalınlıkları değişmektedir. Yatay 
bloklar bağlayıcı olup 31/35 cm. yüksekliğinde özgün yapıya uyularak 
dizilmişlerdir. 

Caldarium nişinde yapılan koruma çalışmalarında, dar ve arka cephede 
olduğu gibi görsellik de amaçlandığından yine özgün duvar tekniği 
ve malzemesi kullanılmıştır (Resim: 10-11). Malzeme için öncelikle kazı 
çalışmaları yapılmış eksik kalan taşlar ise yine kutsal alandaki bahçe ve 
tarlaların duvarlarından sağlanmıştır. Nişte ilk üç sıra özgün taş sırasından 
oluşmaktadır. İki düzgün cepheli küçük kesme taşların tesviyesi yatay 
tuğla örgüyle sağlanmıştır. Nişin her iki yanında cephelerde fazla tahribat 
görmüş bloklar desteklenmiş ve sökülenler çevreden alınarak tekrar 
yerlerine konmuşlardır. Orijinal yapısına sadık kalınarak örülen niş açıklığı 
yukarda yıldız motifli tuğla örgüye kadar devam ederek çatlak altına kadar 
desteklenmiştir. 

Yapının özgün formu korunarak 2008 yılı çalışma programına uygun 
olarak koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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Resim 1: Gülpınar (Smintheion)  
kalkolitik kazıları bünyesinde 
2008 yılında ortaya çıkarılan 
mimarî yapı temelleri

Resim 2: 2008 yılı Gülpınar 
(Smintheion) kalkolitik 
kazıları sırasında ortaya 
çıkarılan çanak çömlek 
buluntularının bir kısmının  
toplu hâlde görüntüsü

Resim 3: 3 No.lu su deposunun doğusunda ortaya çıkarılan kireç kuyusu
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Resim 4: 3 No.lu su deposunun köşesine dik inşa edilmiş su deposunun kalıntısı

Resim 5: Kazı sonrası Roma hamamı’nın kuzeydoğudan genel görünüşü
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Resim 6: Caldarium. Batıdan görünüşü

Resim 7: Tepidarium. Doğu bölümü
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Resim 8: Roma hamamı caldarium arka cephe. Kazı ve restorasyon öncesi

Resim 9: Roma hamamı. Caldarium arka cephe. Restorasyon sonrası 
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Resim 10: Caldarium niş. Kazı ve restorasyon öncesi

Resim 11: Caldarium niş. Kazı ve restorasyon sonrası
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Fede BERTI*

2008: WORKS OF THE ITALIAN ARCHAEOLOGICAL 
EXPEDITION AT IASOS

The 2008 season started on August 4th and continued until  October 5th.

Besides the present writer, the expedition team included the archaeologists 
Daniela Baldoni, Simona Contardi,  Francesca Curti, Flavia Giberti, Daniela 
Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera), Maurizio 
Landolfi  (Soprintendenza Archeologica di Ancona), Alessandra Parrini, the 
architects Maurizia Manara, Nicolò Masturzo (Università di Torino), Barbara 
Briganti e Alessandro Viscogliosi (Università di Roma La Sapienza) as well as 
the undegraduate students Erica Girotti, Giulia Santucci, Alessio La Paglia, 
Giulia Castaldi, the historians  (Università di Perugia) Gianfranco Maddoli, 
Massimo Nafissi, Roberta Fabiani, the engineers Giancarlo Palmerio and 
Natalina Mannino (Università di Roma La Sapienza).  Laura Ruffoni did the 
drawings of the items retrieved;  Maurizio Molinari took care of the graphic 
and photographic documentation; conservation works were carried out by  
Axel Nielsen, Devrim Bekret, Halit Canol.

I am extremely grateful to the Italian Forein Office, Director and staff of 
the İzmir Museum (where the  finds from the earlier expedition’s excavations  
were held) as well as  the staff of Archaeological Museum at İstanbul with 
whom we are planning a 2010 exhibition, in the fifty anniversary of the 
expedition, on the marbles that were transferred to the capital in 1887-88.

I would like to extend my thanks to the Director and the staff of the 
Archaeological Museum at Milas for their assistance which greatly facilitated 

* Fede BERTI, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre, 122 44100 Ferrara / ITALIA 
 fberti@arti.beniculturali.it, fede.berti@alice.it, www.associazioneiasosdicaria.org
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our research;  early in September the Milas Municipality organized a 
conference on “ Caria, the Carians and Milas”

Many scholars participated in the conference providing an updated and 
interesting outline of the historical-archaeological issues and the meeting  
included a visit to Iasos.

Test Soundings and New Topographic Surveys

Three test soundings were carried out along the western stoa of the agora, 
close to the city walls, aimed to investigate on the structures identified in 
the area where the western stoa of the agora starts, along the stretch of walls 
connecting the dypilon with the tower abutting the bouleuterion.  

The soundings provided an insight into the building phases of the agora 
and the construction of the walls (which, according to some,  date back to the 
first half of the 4th century, whereas  others place their construction in the 
period of Alexander)  .

The stretch of walls extends for 34 m. and is 2 m. wide.  In the inner corner 
the defence system of dipylon had been strengthened by two projections (as 
suggested by the remains identified to the north of it). The building  that yielded 
the altar dedicated to Herakles prophulax theos epekoos by  L. Cornelius 
Pollio, placed at the center of the dipylon, was linked with the stoa.   

In addition, we have been able to establish that for about 14 m, between 
the dipylon and the walls,  a further structure had been added, most likely 
a ramp, and as a consequence the total width of the walls reached 3.50 m. A 
third, smaller stretch of  wall ran  flanking the ramp; a flight of steps to the 
north gave access to it. The stoa’s back wall leaned against the latter.  

The test sounding carried out in room B2 (B2 sounding) has shed new light  
on this complex structural outline exposing a postern gate. The gateway was 
opened too close to the ramp which, as a consequence, seems to have been  cut 
and doubled, and was provided with an access from the dipylon.  
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The construction of the postern gate led to modifications to the long ramp 
leading up to the rampart walk, that was cut and doubled and ramp access 
was provided to the north instead of the south.

The dipylon at Iasos finds a close parallel in the gate of Myndos at the 
nearby site of Halikarnassos, whereas a similar ramp was exposed at Kos 
where a street ran flanking the walls. I don’t know if  a similar situation 
existed at Iasos also, however B2 sounding has allowed to identify a space 
functional to the defence system as attested by the ancient soil features and 
the materials yielded. 

Evidence points to a prolonged weather exposure. Among the finds is a 
coin of Augustus.

Evidence from the latest sounding apparently indicates that the strip of 
land inside the postern gate had been left empty at least until the Augustan 
period and that the preexisting three wall circuits affected the width of the 
agora’s portico. The colonnade’s back wall, as above stated, was built against 
the doubled ramp. 

The three rooms A,B1 and B2 linked with the stoa were built in a space left 
empty as previously it had been functional to the city walls. They were built 
after the coin of Augustus had been lost.

I would like to stress that only one out of the three rooms opened on the 
stoa, whereas all of them encroached on the city walls with their rear wall and 
the width of the city walls themselves was reduced as a consequence of the 
construction of B2, most likely to exploit the hole of the original postern gate. 

Evidence therefore suggests that the ancient agora of Iasos extended 
westward encroaching on the city walls during the peaceful early empire 
period, alike a number of other, more or less important, centers, of the 
Provincia Asiae. The postern gate was opened  probably to allow a more 
efficient control of the stretch of wall abutting the dipylon  and most likely 
reflects the troubles that occured from the fourth century B.C. onwards.
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The C sounding (carried out against the southern wing of the dipylon)  
has allowed to get a firmer grip on  the type of foundation of the city wall 
(swallow and with large steps) and yielded materials that seem to confirm 
that they were built around the first half of the 4th century B.C. 

In particular,  the sequence of layers and their composition suggest that 
the first course of wall was laid out directly “on” the ground, without a 
foundation trench, and packed with rubble and stone chips.

Very important are some items retrieved from some of the US since they 
can document the wall’s construction date.

In particular, US 10 and 6, from which a large quantity of tiles (including 
misfired pieces) has been retrieved,  yielded also imported, Attic black-glazed 
pottery (a bolsal dating back to  the 5th century B.C. and cup-kantharoi with 
moulded rim dating from the first half of the 4th century B.C.)  as well as the 
lower part of a statuette (of the same period).  Many are also the amphora 
sherds from Kos and Chios (mushroom-shaped rims) that point to a more 
recent, and problematic, date.  

D test sounding has been carried out near the northern projection of the 
dipylon to check its relation with the drain running across the agora. It has 
emerged that the drain bents southward almost near the corner but this does 
not account for the major antiquity of  the structure: the dipylon and the drain 
may have been separated by a small time span and the latter may go back  
to  one of the (Hellenistic?) interventions carried out to provide the city with 
main infrastructures.

Alessandro Viscogliosi, with colleagues and students of the Faculty of 
Architecture “Valle Giulia” of the University La Sapienza at Rome carried out 
the survey of the “Isthmus castle”. 

The fortification must have been built during the Roman period (may be in 
the third quarter of the 3rd Century A.D.) when the previous city walls were 
rebuilt  incorporating also the urban block neighboring the agora. 
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Laid out across the north-western corner of the agora the building 
encroached on the northern wing of the dipylon and occupied the isthmus 
area where the aqueduct ended.  Provided with towers of different shape that 
may go back  to different periods, the fortification  displays a monumental 
gate with an arched internal façade. 

It includes a number of buildings whose function and date are as yet 
uncertain. One of the cistern which may have been the first large urban water 
basin, seems to have been connected with the aqueduct. This urban block 
appears to have originated from  a square inside the gate and a street lined 
with building and other more or less articulate structures.

The Isthmus castle yielded also a striking “surface find”: an archaic relief 
carved on a marble slab. A figure striding to the right with raised arms and 
head in profile, leaning forward. The torso is almost frontal whereas the lower 
part of the body is in profile. The figure held in the right an object which has 
almost disappeared. Most striking are the corpulent abdomen  and the large 
size of the genitals. 

Isolated parallels found far from Caria, as for instance in Sicily (Selinunte) 
and in the Peloponnese (Magula) suggest the date and the scene depicted (a 
man with a knife in the right who is going to decapitate his antagonist). This 
find poses some questions about its function (a metopa ?) and the location of 
the temenos dedicated to Artemis Astias to which other similar works as well 
as the relief with an auriga, unearthed some years ago, may have belonged.

Preservation  and conservation works concentrated in  the “house of 
mosaics”  (roof replacement and other), in the Balık Pazarı (where statues, 
architectural elements,  marble as well as limestone inscriptions have been 
cleaned and consolidated) and in the small chapel of the middle- Byzantine 
agora where wall paintings have been  consolidated and restored.

The conservation laboratory of the house of the Expedition, refurbished in 
2007, has been provided with needed equipment and in Balık Pazarı an anti 
intrusion alarm system was installed.
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Research and studies concerned the Attic red-figure  pottery (Curti e 
Parrini); coroplastic works from the votive deposit of Zeus Megistos (Landolfi), 
excavations at Canacık Tepe  (Baldoni), glass (Contardi), late Hellenistic pottery 
from the well near the Gymnasium of the East Gate (Gandolfi), inscriptions  
(Maddoli, Nafissi and Fabiani), the Ionic temple in the sc area of Artemis 
Astias (Masturzo), grave goods from the Byzantine necropolis (Berti). 

Governative “temsilci” was Dr. Deniz Ongun, of the Archaeological 
Museum at Fethiye, to whom and to the General Directorate I am extremely 
grateful  for the assistance provided.

Translation by Angelalea Malgieri
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Fig.1. Iasos, the room B2 with the ramp

Fig.2. Iasos, fragments from sounding C
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Fig.3. Iasos, the archaic relief 
 from the “isthmus castle”

Fig.4. Iasos, from the votive deposit of Zeus Megistos
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Fig.5. Iasos, from the votive 
deposit of Zeus Megistos

Fig.6. Iasos, from the votive deposit of 
Zeus Megistos
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Armağan ERKANAL*
Nazlı ÇINARDALI KARAASLAN

PANAZTEPE 2008 YILI ÇALIŞMALARI

122008 yılı Panaztepe kazı ve sondaj çalışmaları3 TÜBİTAK, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Institute for Aegean Prehistory (INSTAP-
New York) ve İzmir Organize Deri Sanayi Bölgesi (İZDERSAN) tarafından 
sunulan maddî ve manevî destekle sürdürülmüştür.

Panaztepe, İzmir İli, Menemen İlçesi’nin yaklaşık 13 km. batısında Gediz 
Nehri deltası üzerinde ‘Yedi Tepeler’ olarak adlandırılan doğal tepeler 
grubunun kuzey ucunda stratejik bir konumda yer almaktadır.

2008 yılı Panaztepe kazısı çalışmaları temel olarak Geç Tunç Çağı batı 
mezarlık alanı ile ören yerinin batı ve güneybatı kesiminde sürdürülen enerji 
nakil hattı dolayısıyla sürdürülen sondaj çalışmalarına odaklanmıştır. Batı 
mezarlık alanındaki çalışmalar iki ana sektörde yürütülmüş olup birincisi 
K-J/14-15 açmalarında, ikincisi ise J-K/17-18 açmalarında yoğunlaştırılmıştır 
(Plan: 1). 

* Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Beytepe, 06800, Ankara/TÜRKİYE  E-posta: erkanal@hacettepe.edu.tr.

 Yrd. Doç. Dr. Nazlı ÇINARDALI KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara/TÜRKİYE E-posta: nazlic@hacettepe.edu.tr.

3 2008 yılı Panaztepe kazı çalışmaları Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Armağan 
Erkanal-Öktü’nün başkanlığında; Prof. Dr. Hayat Erkanal, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-
Karaaslan, Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı, Arş. Gör. Ulaş Deniz, Araş. Gör. Serkan 
Eloğlu, Arş. Gör. Zafer Korkmaz, Arkeolog Kadir Büyükulusoy (MA), Yıldıray Çınar, 
Fatih Mehmet Çongur, Melahat Duman, Hayrettin Gazi, Mukaddes Özçelik, Mehmet 
Ersoy Sadıkoğlu, Kamil Sarhanlı, Erden Egemen Terzioğlu, Erol Tuncer, Nur Deniz Ünsal, 
Sabri Yıldız, Ayşe Dikici ve Arda Karaaslan’dan oluşan ekip tarafından sürdürülmüştür. 
Kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kastamonu Arkeoloji Müzesi 
uzmanlarından Erol Kale resmî görevli olarak katılmış olup özverili çalışmalarından dolayı 
kendilerine en içten şükranlarımızı sunarız.
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Çalışmalar sırasında sırasıyla Geç Osmanlı Dönemine ait basit toprak 
mezarlardan oluşan mezarlık alanı, altında yer alan Geç Tunç Çağı batı mezarlık 
alanının geç evresine ait olan ve taş platform içinde, parsellerle birbirinden 
ayrılmış pithos mezarlarla karakterize edilen I. evre, gene Geç Tunç Çağı batı 
mezarlık alanının erken evresine ait olan ve tholos mezarlarla karakterize 
edilen II. evresi ile en altta bulunan Orta Tunç Çağı I-II yapılaşmasına ilişkin 
izler araştırılmıştır (Plan: 1).

Kazı çalışmaları sırasında Geç Osmanlı mezarlık alanına ait 31 ayrı basit 
toprak mezar açılmıştır. Mezarlarda erkek, kadın ve çocuk bireylere ait 
iskeletler açığa çıkarılmış olup yatırılış bakımından yön birliği bulunmaktadır. 
İskeletlerin baş kısmı batıya ya da kuzeye gelecek şekilde, güneybatı-
kuzeydoğu istikametinde dorsal biçimde yatırılmışlardır. Geleneksel olarak 
genelde kadınların kol ve elleri göğüs üzerinde; erkeklerin ise kol ve ellerinin 
karın veya karın altında olduğu izlenmektedir. Söz konusu mezarların 
tümü Geç Osmanlı Dönemi Hıristiyan mezarlığının parçaları olmalıdır. Geç 
Osmanlı mezarlığında yapılan gömülerin Geç Tunç Çağı mezarlık alanı ve 
Orta Tunç Çağı I-II yapılaşmasına ilişkin kalıntıları önemli ölçüde tahrip 
ettiği görülmektedir. 

Bu kesimde gözlemlenen dikkat çekici bir başka olgu ise belirgin 
miktarlarda ele geçirilen Hellenistik ve Roma Dönemi seramik örnekleridir. 
Çünkü Panaztepe’nin bu kesiminde sürdürülen çalışmalarda adı geçen 
dönemlere ilişkin herhangi bir yapılaşma saptanmamıştır. Ayrıca ören yerini 
çevreleyen farklı noktalarda 24 yıldır yürütülen çalışmalar sırasında da bu 
dönemlerle ilişkili arkeolojik malzeme ya da yapılaşmanın saptanmamış 
olması, Helenistik ve Roma Dönemi seramik örneklerinin batı mezarlık 
alanının batısında kalan ve bugün artık İzmir Deri Organize Sanayi Bölgesi 
olan Dikentaş Tepesi’nden doğru akmış olduğunu akla getirmektedir.

Panaztepe’de Geç Tunç Çağı batı mezarlık alanı iki ana evreden 
oluşmaktadır. Üstteki I. evre, pithos mezarlar dolayısıyla ‘pithos evresi’ olarak 
da adlandırılmaktadır. I. evre büyük boyutlu taşlarla belirli parsellerle 
birbirinden ayrıştırılmış dörtgen mezar alanı düzenlemelerinin sağlandığı 
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taş platformda yapılmış mini tholos, pithos, çömlek, taş sanduka, basit toprak 
mezar ve kompozit mezarlarla karakterize edilmektedir. Bu sene yürütülen 
çalışmalarda açığa çıkarılan I. evre mezarlarının ait olduğu platformun geç 
dönem faaliyetleri nedeniyle yoğun ölçüde tahribat gördüğü gözlenmektedir. 
Çalışmalar sırasında bu evreye ait toplam 5 mezar açığa çıkarılmıştır (Plan: 2). 

DF pithos mezarı (Plan 2, Fig.1-2) J/17 açmasında VII-VIII/b-d plan 
karelerinde 10.33-9.58 m. kodları arasında açığa çıkarılmıştır. Mezarın 
ağzı güneybatıya bakmaktadır. Ağız kenarının altında simetrik olarak 
yerleştirilmiş ok biçimli çömlekçi işareti dikkat çekmektedir. İçinde hocker 
pozisyonunda yatırılmış başı batı yönüne çevrilmiş yetişkin bir erkek bireye 
ait iskelet bulunmuştur. Mezarın içinde kaideli gri çanak ile gene yerel 
üretim bir alabastron ele geçirilmiştir. Mevcut malzeme temelinde mezarın 
GH IIIC Erken evresinden daha erken bir tarihlemeye sahip olamayacağı 
görülmektedir.

DG pithos mezarı (Plan 2, Fig. 1) J/17 açmasının VIII-X/g-h plan 
karelerinde 9.71-8.95 kodları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 1.14 m. 
çapında bir gövdeye sahip olan armudî gövdeli pithos birbirine paralel olarak 
yerleştirilen üçlü kabartma bant sıralarıyla bezenmiştir. Pithos içinde ikisi 
bebek, biri çocuk, biri yetişkin kadın ve biri de yetişkin erkek olmak üzere 
toplam 5 ayrı bireyin gömülü olduğu saptanmıştır. Mezar içinde yetişkin 
kadın bireyin kemiklerinin çevresinde olasılıkla söz konusu bireyle ilişkili bir 
kolyenin parçalarını oluşturan frit boncuklar ele geçirilmiştir. Boncuk dışında 
herhangi bir mezar eşyasının bulunmaması, mezarın içinde yer alan diğer 
olası eşyaların ikincil gömme sırasında alınmış olduğunu düşündürmektedir.

DĞ pithos mezarı (Plan 2, Fig. 1) güneybatı-kuzeydoğu istikametinde 
uzanmaktadır. J-K/17 açmalarının kesiştiği yerde ve 10.58-9.57 m. 
kodları arasında ele geçirilmiştir. Yaklaşık 1.36 m. genişliğinde ve 2.00 m. 
uzunluğunda olan iri boy pithos birbirine paralel olarak yerleştirilen üçlü 
kabartma bant sıralarıyla bezenmiştir. Pithos içinde birkaç küçük kemik 
parçası ile muhtemelen yanmış kemik parçaları dışında herhangi bir iskelet 
saptanamamıştır. Buna karşılık mezar içinde basit ağız kenarlı, ağız kenarının 
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altında karşılıklı kabara ile bezenmiş bir şişkin yuvarlak gövdeli çömlek 
ile bir sığ çanak ele geçirilmiştir. Basit bir mutfak kabı niteliğinde olan 
çömlek içerisinde bir bebeğe ait yanmış kemikler kabın kremasyon amaçlı 
kullanıldığını göstermektedir.

DH pithos mezarı (Plan 2) J-K/18 açmalarının kesiştiği yerde II-III/a plan 
karelerinde ve 10.13-9.55 m. kodları arasında saptanmıştır. Mezarın ağız 
kısmı güneydoğuya bakmaktadır. Mezar içinde yalnızca bir bebek bireye ait 
kafatası ve kemikler dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

DI pithos mezarı (Plan :2) güney-kuzey istikametinde uzanmaktadır. 
Mezar, K/18 açmasında V-VII/j plan karelerinde ve 10.14-9.76 m. kodları 
arasında saptanmıştır. Pithos birbirine paralel olarak yerleştirilen üçlü 
kabartma bant sıralarıyla bezenmiştir. Üst kısmı çökmüş olan pithosun içinden 
çeşitli büyüklükte taşlar ve pithosun kendisine ait parçalar tespit edilmiştir. 
İçinde biri bebek, biri yetişkin kadın ve ikisi de yetişkin erkek olmak üzere 
toplam 4 farklı bireye ait iskelet ve kemik parçaları belirlenmiştir. Mezar 
içerisinden oldukça kötü durumda ayaklı bir kâse, bir bronz iğne, yassı levha 
şeklinde bronz parçalar, pişmiş toprak ağırşak, çeşitli tipte fayans, frit ve dağ 
kristali boncuk taneleri ele geçirilmiştir.

Panaztepe batı mezarlık alanında II. evre ya da tholos evresi (Plan: 3) 
olarak da adlandırılan ve taş platformun altında mühürlenerek kalmış gibi 
görünen bu erken çevren tholos, oda mezarlar ve taş sanduka mezarlarla 
temsil edilmektedir. 2008 yılında söz konusu II. evreye ilişkin bir mezar açığa 
çıkarılmıştır.

Dİ tholos mezarı (Plan 3, Fig.3-5) K/15 açmasında VI-IX/g-j plan 
karelerinde 10.10-9.27 m. kodları arasında yer almaktadır. Bu tholosun 
dikkat çekici yanı küçük ve orta boyutlu taşların muntazam şekilde 
yerleştirilmesiyle oluşturulmuş oval bir dolgunun altında kalmasıdır. 11.22-
10.10 m. kodları arasında yaklaşık 1.10 m. derinlikte bir katman oluşturan 
söz konusu dolgunun içinde Geç Osmanlı Dönemine ait yoğun sırlı ve sırsız 
seramik örnekleri, demir çivi ve âlet parçalarının yanı sıra iskelet kalıntıları 
saptanmıştır. Bu yığma taş grubu söz konusu mezarın soyulmasına yönelik 
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girişimin ardından üzerinin örtülmesinin bir göstergesi olmalıdır. Sözü edilen 
taş dolgunun tümüyle temizlendiğinde, yaklaşık 8.5 m2 lik bir alana yayıldığı 
ve tholos mezarın üst örgüsünü kısmen tahrip ederek 450 lik bir açı ile 1.12 m. 
derinlik verdiği görülmektedir. Tahribatın özellikle mezarın doğu ve güney 
kesiminde dromosu da içine alacak şekilde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu 
kesimde söz konusu tahribatla ilişkili olması gereken metal âlet parçalarının 
varlığı da söz konusu görüşü desteklemektedir. Özellikle bu kesimde yer 
alan birtakım büyük boyutlu taşların da doğrudan mezarın dromosunun üst 
örgüsüne ait olduğu düşünülebilir. 

1.30 x 1.10 m. boyutlarındaki oval planlı mezar odası 0.85 m. genişliğinde 
ve 0.60 m. uzunluğunda bir dromos kısmıyla birleşmektedir. 9 ayrı bireyin 
mezarının yanı sıra bir de kremasyon gömünün kuzey ve doğu kesimine 
yerleştirildiği anlaşılmıştır. Mezarın içinde yerli üretim ve Myken seramiği 
örnekleri bir arada ele geçirilmiştir. Bunlar arasında sığ çanak, alabastron ve 
amphora gibi kap tiplerine ait örnekler bulunmaktadır.

2008 yılının en dikkat çekici sonuçlarından bir diğeri ise çalışılan iki ayrı 
alanda açığa çıkarılmış olan Orta Tunç Çağı yapılaşması ve bu yapılaşma 
çerçevesinde ele geçirilmiş olan arkeolojik malzemedir. 

Bu alanlardan birincisi olan K-J/14-15 açmalarında yürütülen çalışmalarda 
en az iki mekânlı bir yapıya (Plan 4, Fig. 6-7) ait ca. 8.40 m. uzunluğunda ve 
ca. 0.60 m. genişliğindeki kuzeydoğu-güneybatı ekseninde uzanan bir duvar 
(D1) açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvarın sonlandığı her iki ucunda da 
duvar olasılıkla geç dönem mezarlarının açılması sırasında açılan çukurlara 
bağlı olarak tahrip edilmiş olmalıdır. Güneybatıdaki olası köşesinin yaklaşık 
1 m. daha uzakta olduğu bu köşeye yönelen ve yalnızca 2.5 m. uzunluğunda 
ve 0.60 m. genişliğindeki kısmen korunmuş kuzeybatı-güneydoğu 
ekseninde 900 açıyla kesen duvara (D2) ait taş temellerden anlaşılmaktadır. 
Söz konusu duvar hemen hemen ortasında 900 açıyla kesen ve kuzeybatı-
güneydoğu yönünde uzanan 0.60 m. genişliğinde ve ca. 9 m. uzunluğunda 
bir başka duvarla (D3) birleşmektedir. Bu ara duvar 9 m. kuzeybatısındaki 
ve kuzeydoğu-güneybatı ekseninde uzanan paralel bir duvarla (D4) 
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birleşmektedir. D4 duvarının her iki ucu da tahribat görmüştür. Buna karşılık 
söz konusu duvarın kuzeydoğu doğrultusunda açma kenarının altında da 
devam etmiş olması gerekmektedir. Aynı duvarın güneybatı yönündeki en 
uç noktası ise dikkat çekici bir şekilde D2 duvarının yöneldiği eksenin dışına 
doğru da uzanmaktadır. Yaklaşık 1 m. daha güneybatıya çıkan duvarın 
hemen bu kenarında bir kapı girişi olması ve söz konusu 1 m.lik uzantının 
bir tür ön avlu işlevini yerine getirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu 
bağlamda söz konusu duvarlardan D1-4 güneybatıda bir dikdörtgen mekân 
(Mekân 1) oluşturmaktadır. D1, 3-4 duvarları olasılıkla söz konusu mekânın 
bir ikizini de kuzeydoğuda oluşturacak gibi görünmektedir. Buna karşılık 
kuzeydoğudaki mekânın (Mekân 2) geniş yan cephe duvarını oluşturması 
gereken ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzandığı düşünülen diğer 
bir duvara ait hiçbir ize rastlanmamıştır. Bu durumda duvarın geç dönem 
faaliyetleri sonucunda bütünüyle tahribata uğradığı düşünülebilir. 

 Mekân 1’in güneydoğu köşesinde, D1 ve D2 duvarlarının kesiştiği 
kesimde ca. 2 m. uzunluğunda ve 1.50 m. genişliğinde bir fırına ait kalıntılara 
ulaşılmıştır. Fırının ağzı kuzeybatıya açılmakta olup D1 duvarına doğru 
yükselmektedir. Fırının üstyapı örgüsüne ilişkin çökmüş ve yanmış toprak 
parçaları dışında bir bulguya ulaşılamamıştır. Mekân 1 içinde yer alan bir 
diğer öğe VI/h plan karesinde saptanmış olan ve benzerlerinin tahıl depolama 
amacıyla kullanıldığı bilinen bir kil haznedir. 0.02 m. kalınlığında ve 0.34 x 
0.21 m. boyutlarında dikdörtgen yapılı kil hazne toprak koşulları dolayısıyla 
epeyce tahribat görmüştür. Mekân 1’in kuzeybatı köşesi küçük ve orta boy 
taşlarla döşenmiştir.

Mekân 2 içindeki fırın da mekânın güneydoğu köşesinde D1 ve D3 
duvarlarının kesiştiği kesimde konuşlandırılmış olup ca. 1.60 m. uzunluğunda 
ve 1.30 m. genişliğindedir. Bu fırının da ağız kısmı doğal olarak kuzeybatı 
yönünde, mekânın içine doğru açılmaktadır. Mekân 2’nin de kuzeybatı 
köşesinde küçük bir alan tıpkı Mekân 1’deki gibi küçük ve orta boy taşlarla 
döşenmiştir. Bir diğer fırın ise mekân dışında ve tam da D1 ve D3 duvarlarının 
kesiştiği kısma denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Fırının ağzı kuzeybatıya 
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açılmakta olup çevresi yaklaşık ca. 0.40 m. genişliğinde bir bölme duvarıyla 
kapatılmıştır. Söz konusu bölme duvarı D1 duvarına dayanmakta olup 
kısmen korunmuştur. Açığa çıkarılan fırınların tümünün taban altına yassı 
taşlar ve seramik parçaları döşenmiş olup daha sonra kille sıvanmıştır. Ele 
geçirilen pişmiş toprak tuğla ve örgü parçalarına dayanarak kubbe biçimli 
oldukları önerilebilir. 

Mekân 1 ve 2’nin uzun cephe duvarının (D1) güneydoğusunda bir 
başka mekâna (M3) ilişkin kesişen duvarlar tespit edilmiştir. Mekân 3, 
mekân 1’in hemen güneydoğu eksenine gelecek şekilde düzgünce inşa 
edilmiş gibi görünmektedir. Mekân 3’e ait duvarlar Geç Tunç Çağı ve Geç 
Osmanlı mezarları için açılan çukurlar tarafından tahrip edildiği için kısmen 
korunmuştur. Mekân 3’ün kuzeydoğu-güneybatı ekseninde uzanan duvarı 
(D5) 1.90 m. uzunluğunda ve 0.50 m. genişliğindedir. D5 duvarını kuzeybatı 
güneydoğu yönünde keserek mekânın köşesini oluşturan duvar (D6) ise 0.80 
m. uzunluğunda ve 0.50 m. genişliktedir. 

Bu durumda Mekân 1-2 ile Mekân 3 arasında kalan boş alanın güneybatı-
kuzeydoğu ekseninde uzanan bir sokak olarak tanımlanması mümkün 
görünmektedir. Sokağın mekân 2’nin hemen güneydoğusuna yerleştirilen fırın 
(F3) civarında sokak daralıyor ya da D1 boyunca kuzeydoğu ve güneybatıdan 
yönelen sokaklarla, D6 boyunca uzanan ve kuzeybatı yönelimli sokaklar 
arasında bir tür kesişme noktası oluşturuyor olmalıdır. Ayrıca bitişik mekân 
1 ve 2’nin gözle görülebilen biçimsel özellikleri, fırın ve taş döşemeli alanları 
gibi öğelerin yerleştirilme konumları ve özelliklerinin benzerlikleri göz 
önüne alınıldığında, hatta mekân 3’ün aynı eksende inşa edildiği göz önüne 
alınıldığında, belirli bir plan doğrultusunda inşa edildikleri görülmektedir. 

Orta Tunç Çağı yapılaşmasının ortaya çıkarıldığı ve çalışmaların 
yoğunlaştırıldığı ikinci alan ise J-K/17-18 açmalarını kapsamaktadır (Plan 4, 
Fig. 8). Bu kesimde yürütülen çalışmalarda Orta Tunç Çağı I-II’ye ait mimarî 
kalıntılar ve arkeolojik malzeme açığa çıkarılmıştır.

Orta Tunç Çağı I yapılaşması J/17-18 açmasında X/g-h, I-V/a-h plan 
karelerinde yürütülen çalışmalarda incelenmiştir. Bu kesimde bir mekânın 
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(M4) birbiriyle kesişen iki duvarı açığa çıkarılmıştır. Güneybatı-kuzeydoğu 
yönünde uzanan ilk duvar (D7) 5.30 m. uzunlukta korunmuş olup 0.60 m. 
genişliğindedir. D7 duvarıyla kesişen ve kuzeybatı-güneydoğu ekseninde 
uzanan diğer duvar (D8) ise 1.30 m. uzunlukta korunmuş olup 0.60 m. 
genişliğindedir. Mekân epeyce tahribat görmüştür. Buna karşılık yaklaşık 1.5 
m. uzunluğunda ve 0.50 m. genişliğinde bir bölme duvarıyla ikiye ayrıldığı 
anlaşılmaktadır. Mekân tabanının güneybatısında taş döşemeli bir alan ve 
yaklaşık 0.70 m. çapında oval bir ocak tabanı saptanmıştır. Yapı biçimsel 
olarak Batı Anadolu mimarîsi için oldukça tipik megaron ya da uzun ev 
modelini anımsatmaktadır. 

Bunun dışında yapının hemen kuzeyinde J/17 açmasında V-VIII/a-d 
plan karelerinde gene orta boyutlu taşlardan oluşan bir taş kümesi açığa 
çıkarılmıştır. Bu taş kümesi de bir duvara ait yıkılmış temeller görünümünde 
olup özellikle bu durum doğu-batı yönünde uzanan yaklaşık 1.5 m. 
uzunluğunda ve 0.50 m. kalınlığındaki öbek aracılığıyla anlaşılmaktadır.

Orta Tunç Çağı II yapılaşması ise çok daha yoğun şekilde tahribat 
görmüştür. M4 mekânının iki ayrı duvarının (D7-8) kesiştiği noktada 
bulunan ve köşe yapan bir duvar parçası bu evreye aittir. Bu duvar 
parçası dik olarak yerleştirilmiş iki sıra büyük boyutlu levha taşlardan 
oluşturulmuş olup içi orta ve küçük boyutlu taşlarla doldurulmuştur. 
Bu bağlamda bir kanal görünümüne sahiptir. Ancak gerek köşeli yapısı 
gerekse de bu öğeyle ilişkilendirilecek bir başka mimarî öğenin olmaması 
ile özellikle kuzeyinde ele geçirilen ve bu duvarın ait olduğu mekânla 
ilişkilendirilmesi gerekli yanmış toprak parçalarından enkazın varlığı 
burada bir duvar olduğunu düşündürmektedir. Bu öğe doğu-batı yönünde 
uzanan 2 m. uzunluğunda korunmuş ve 0.80 m. genişliğinde bir duvarla 
birleşen ve 1.80 m. uzunluğunda korunmuş 0.80 m. genişliğinde bir başka 
duvarla karakterize edilmektedir. Gene aynı yapı katına ait diğer mimarî 
kalıntılar ise J-K/17 açmasında saptanmıştır. J/17 açmasında VI-VIII/f-h 
plan karelerinde 2.90 m. uzunluğunda ve 0.50 m. kalınlığında korunmuş bir 
duvar yıkıntısına ait taş temel enkazı saptanmıştır. Bu taş yıkıntı kuzeybatı-
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güneydoğu eksenindedir. Dikkat çekici olan bu taş temelin doğuya bakan dış 
yüzünün daha büyük boyutlu taşlarla döşenmiş olmasıdır. Ortalama 0.60 m. 
kalınlıkta ve korunmuş uzunluğu 3.5 m. olan duvar güneydoğu istikametinde 
uzanmaktadır. Buna paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 
bir diğer mimarî öğe açığa çıkarılmıştır. Bu öğe büyük boyutlu taşların dikey 
olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmuş olup kanal görüntüsüne sahiptir. 
Yaklaşık 12-13 m. uzunluğundaki kanal 0.50 m. genişliktedir. Orta Tunç Çağı 
yapılaşmasının ortaya çıkarıldığı ve çalışmaların yoğunlaştığı ikinci alan ise 
daha güneyde yer alan Orta Tunç Çağı I-II’ye ait mimarî kalıntı ve arkeolojik 
malzeme ile temsil edilmektedir. Söz konusu alan 2003 yılında da kazılmış 
kesimin uzantısıdır. Daha önce bu alanın kuzey ve güneyinde yürütülen 
kazılar sonucunda kuzeyde Orta Tunç Çağı yapılaşması ile ilişkili bir kanal, 
güneyindeki uzantısının ise Geç Tunç Çağı mezarlığıyla ilişkili bir duvar 
olduğu düşünülmüştü. Buna karşılık bu yıl sürdürülen çalışmalarla iki alanın 
bütün olarak Orta Tunç Çağı II’ye tarihlendirilen su kanalı, sokak ve olası 
bir teras sisteminin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yılki çalışmalarda söz 
konusu kanalın 34.45 m. uzunlukta ve ortalama 0.50 m. genişlikte olduğu 
söylenebilir. Kanal her iki yana diklemesine yerleştirilen büyük boy taşlarla 
inşa edilerek tabanı mucur taşlar ile sıkıştırılmıştır. Kanala paralel olarak 
güney kesiminde uzanan bir başka duvar ise kısmen korunmuş şekilde açığa 
çıkarılmıştır. Söz konusu paralel duvar orta ve büyük boyutlu taşlarla inşa 
edilmiştir. Bu duvar ile paralelinde uzanan kanal arasındaki yaklaşık 1.50 m. 
genişliğindeki alan sokak olarak tanımlanmaktadır. 

Orta Tunç Çağı I; genel olarak içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
çanak ve çömleklerin hâkim kap tipini oluşturduğu bir repertuarla temsil 
edilmektedir. Kırmızı astarlı ya da boya banyolu örnekler mevcut malzemenin 
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Orta Tunç Çağı II ise kırmızı astarlı ve boya 
banyolu örneklerin azalması, devetüyü astarlı örneklerin belirgin artışı ve 
gerçek gri seramik örneklerinin üretimiyle temsil edilmektedir. Az sayıdaki 
ithal seramik örnekler ışığında Orta Hellas II ile çağdaş bu zaman diliminin 
denizaşırı yönelimleri de görülebilmektedir.
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Bunun dışında ören yerinin doğu ve güneydoğu kesimi boyunca uzanan 
alanda Ege-Koop ile İZDERSAN arasında oluşturulacak enerji nakil hattının 
direklerinin yerleştirileceği 8 ayrı noktada sondaj çalışmaları yürütülmüş 
olup biri hariç hiçbirinde belirgin arkeolojik malzeme ve mimarî kalıntılara 
rastlanmamıştır. Yalnızca 6 No.lu sondajda iki ayrı taş grubu ve Erken Tunç 
Çağı-Geç Tunç Çağı aralığına ait seramik örnekleri ele geçirilmiştir. Söz 
konusu taş öbeklerinin gerek alüvyal dolguya bağlı olarak oldukça bozulmuş 
karakteri gerekse de uzun bir zaman dilimine ait seramik örneklerin tek 
bir katman içinde ele geçirilmesi dolayısıyla tarihlenmesi ve yorumlanması 
mümkün olmamıştır.

Bir değerlendirme yapılacak olursa Geç Tunç Çağı mezarlığının I. evresine 
ilişkin çalışmalarda batı kesiminde taş platformun epeyce tahribat gördüğü 
anlaşılmaktadır. Bu tahribatın başlıca sebebinin de Geç Osmanlı mezarları 
olduğu açıkça görülmektedir. Bu bağlamda Geç Tunç Çağı mezarlığının 
doğusundaki düzgün parselizasyon anlayışına oranla daha düzensiz 
gömüler yapıldığı vurgulanmalıdır.

Geç Tunç Çağı mezarlığının II. evresine ilişkin çalışmalarda bu yıl yalnızca 
bir adet tholos açığa çıkarılmıştır. Söz konusu tholos özelinde gözlenen tahribat 
dikkat çekici boyutlardadır. İçinden çıkan ve oldukça zengin mezarlara özgü 
bir cam kabartma kolye parçasına dayanarak bu tholosun içinde çok daha 
değerli mezar eşyalarını içerdiği anlaşılmaktadır. Üstelik mezarın tekrar 
soyulabilmesi için bırakılan işaretler de son derece düşündürücüdür.

Panaztepe’nin atölyeler, akropol ve liman kent kesimlerinde daha önce 
saptanan ve geniş bir alana yayılan Orta Tunç Çağı yerleşiminin atölyelerin 
doğu ve kuzey kesiminde de devam ettiği anlaşılmıştır. Belirli bir plan 
dâhilinde düzenlendiği görülen yerleşim, Batı Anadolu’daki çağdaşları 
arasında yoğunluğuyla dikkat çekmektedir. Assur Ticaret Kolonileri Çağı ile 
çağdaş bu dönemin bütün Anadolu için önemli bir tarihsel dönemeç olduğu 
göz önüne alınıldığında, Panaztepe’de sürdürülen araştırmaların bu döneme 
ilişkin bilgilerimize katkıda bulunmaya devam edeceği vurgulanmalıdır.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Plan 2
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Plan 3
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KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

A. Kale İçi 

1)  IV No.lu Sektördeki Çalışmalar 

Bu yılki çalışmalar, IV No.lu sektörde yer alan  şarap mahzenlerin 
in uzantılarını ve çevrede olası imalâtın varlığını saptamak, mahzenler 
bölgesindeki yapılaşmanın boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla, geçen yıl 
çalışılan açmanın  batı ve kuzeybatısında, Osmanlı Dönemine tarihlenen  
kemer girişli mekânın batısında (A mekânı) ve bunun kuzeyinde yer alan 4 
numaralı mahzene ait  havalandırma bacasının kuzeyi ile kuzeybatısında (B 
mekânı) sürdürülmüştür.  2007 yılında A mekânında     yapılan  çalışmalarda  
1.50  m. düzeyine  kadar inilmiş bu çalışma neticesinde Osmanlı Dönemi 
kültür tabakasının bu derinliğe kadar uzandığı saptanmıştır. Bunun altında 
yer alan  Bizans   tabakası,    B mekânında olduğu gibi 3.00 m. derinliğe kadar 
inmektedir. 2008 yılında yapılan kazılar neticesinde seviye farkı ortadan 
kaldırılarak birleştirilen A ve B mekânlarında 3.00 m.  derinlikte,   güneydoğu- 
kuzeybatı yönünde uzanan Bizans Dönemine tarihlenen iri taşlardan yapılmış 
temel kalıntıları ortaya çıktı (Resim: 1-2). 

Açmada yer alan dolgu tabakasının alt kısımlarında,  Roma Dönemine 
ait oldukları anlaşılan pişmiş toprak çömlek parçaları ile birlikte, Helenistik 
Çağa özgü terra sigillata kâse parçaları, pişmiş toprak kandiller, damgalı 
amfora kulpları ele geçirilmiştir. Bunun altındaki tabakada,  karışık olarak 
gri tek renkli çanak-çömlek parçaların yanı sıra,  Arkaik Çağa tarihlenen ve 
büyük çoğunluğu Anadolu, Adalar, Atina, Oryantalizan  ve Korinth kökenli 
olan keramik kalıntıları ile birlikte, siyah ve kırmızı figür tekniğiyle yapılmış 
Attika ile yerli üretim malları  yoğun olarak bulunmuştur. Söz konusu 
tabakada, bu dönemlere tarihlenen oturur vaziyette yapılmış pişmiş toprak 
figürin parçaları, tekstil ağırlıkları, İÖ 6. ve 5.yüzyıllara ait pişmiş toprak 
kandiller, damgalı amfora kulpları  ile bu dar alanda yine çeşitli dönemlere 
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ait oldukları anlaşılan 110 adet  ticarî amfora dibi ele geçirilmiştir. Kayanın 

üzerindeki katmanda ise, çoğunlukla Demir Çağına tarihlenen el ve çark 

yapımı koyu gri tek renkli keramik parçalar bulunmuştur. (Resim: 3-5)

Açmada,  4.50 m. seviyesinde doğu-batı yönünde uzanan bir platform 

biçiminde düzenlenmiş  kaya kütlesi ortaya çıkmıştır.  3.50 m. genişliğinde 

miyosen kalkerden  oluşan kütle açmanın diğer kısımlarında olduğu gibi,  

yüzeyi düzeltilmiş yanları kesilerek derinleştirilmiştir. Güney ucunda çapı 

0.90 m. olan havalandırma bacası yer almaktadır.  Platformun güneyini 

sınırlayan duvar, havalandırma bacasının önünde önce batıya daha sonra 110 

derecelik açıyla köşe yaparak kuzeye ve tekrar 90 derecelik açı yaparak batı 

yönünde uzanmaktadır.  Platform ile havalandırma bacası arasındaki alanda,  

2.80 m. kalınlığındaki dolgu tabakası temizlenmiş olup, içinden az miktarda 

koyu gri tek renkli mallarla karışık olarak Arkaik Döneme ait çeşitli keramik 

buluntular ele geçirilmiştir.  

 Kenarları kesme taşlarla örülmüş bacanın içini dolduran molozun ancak 

3.00 metrelik bölümü  temizlenebilmiştir. Bu çalışmalar sırasında molozun 

içinden İ.Ö. 5.ve 4.yüzyıllara tarinlenen değişik formlar gösteren kırık  keramik 

parçaları ele geçirilmiş olması, bacanın Hellenistik Dönemde faal durumda 

olduğunu gösteriyor.  Bacanın temizliğine önümüzdeki kazı sezonunda 

devam edilecektir.

Açmanın bütün yüzeyinde seviye indirme çalışmalarımız sırasında 

açmayı kuzey-güney yönünde kesen yerli kaya ile 2007 yılı çalışmaları 

sırasında ortaya çıkan ve  doğu-batı yönünde uzanan, üst yüzeyi düzgün 

tıraşlanmış kayanın  kesiştiği noktada kaya altına doğru uzanan boşluklara 

rastlandı. Boşlukların yeni bir mahzenin girişi olup  olmadıkları konusunun 

anlaşılabilmesi amacıyla çalışmalar bu alanda 3.00 x 3.00 m. boyutlarında 

yapılan bir açmada yoğunlaştırılmış 1.50 m. derinliğe inilmesine rağmen  

sonuca ulaşılamamıştır.     
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2) Hagios Gregorios Neokeiserias Şapeli  Çalışmaları  (Resim: 6)

1985-1986 yıllarında ortaya çıkarılan kale içindeki 1 numaralı şapelin 
çevresindeki yapılaşmanın anlaşılabilmesi ve ortaya çıkmış olan mimarî 
kalıntıların şapel ile olan ilgilerinin saptanabilmesi amacıyla, biri şapelin 
doğusunda  diğeri ise kuzeyinde olmak üzere iki ayrı açma yapılarak  devam 
edildi.  

a) Doğu Açması   

Şapelin  doğusunda, dışa taşkın yarım daire biçimindeki apsisin arkasında 
yer alan yıkıntı moloz tabakası kaldırılarak,  şapel zemininin seviyesine  
kadar inildi. Bu çalışmalar sırasında apsisin iki yanına   yerleştirilmiş   iki 
lâhitin yer aldığı görüldü.  Kuzeyde yer alan lâhit,  2.30 x 0.85  m. ölçülerinde,  
kenarları kırık  durumda günümüze ulaşmıştır. Üstünde semerdam biçimli 
kapaklar yer almaktadır. Apsisin güneyinde yer alan ikinci lâhit ise,  2.05  
X 0.74 m. boyutlarında,  üstü iki adet düz   taş ile kapatılmıştır. Lâhitlerde 
karışık durumda iskeletler dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 
Lâhitler dışında açmada, şapelin  taban seviyesi olan 2.30 m.de kenarları ve 
kapakları düzgün olmayan doğu-batı yönünde uzanan dört mezar ortaya 
çıkmıştır. İç ve dış kısımlarında herhangi bir buluntuya rastlanmayan bu 
mezarların diğerleri gibi geç bir tarihe ait oldukları sanılmaktadır. Aynı 
açmada yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında Osmanlı Dönemine (18. 
yüzyıl) ait çanak çömlek parçaların yanı sıra lüleler ve bronzdan yapılmış 
haçlar ele geçirilmiştir.

 

 b) Kuzey Açması 

Şapelin    kuzey duvarına paralel olarak doğu-batı yönünde 5.00 x 12.00 m. 
ölçülerinde ikinci bir açma ile devam edilerek şapelin çevresindeki olası 
yapıların tesbitine çalışıldı. Açmada, toprak yüzeyinin 0.50m. altında şapelin 
orta nefinde yer alan ortası kakma mozaikli mermer bloğun  benzeri ikinci 
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blok ortaya çıktı.  Şapelin  taban döşemesine ait kaplama blok yerinden 
alınarak şapeldeki özgün yerine yerleştirildi. Açmadaki çalışmalar şapelin 
taban seviyesi olan  2.30 m. düzeyine kadar molozdan temizlenmiştir. Bu 
çalışmalarda  şapelin kuzey duvarına paralel uzanan dikdörtgen biçimli  
iki ayrı mekân ortaya çıkmıştır. 0.60 m. kalınlıkta taş duvarla ayrılmış olan 
mekânlardan doğu tarafta yer alanın içinde herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. 
Kuzeyde yer alan mekânın toprak olan  tabanı içine dikey vaziyette  gömülmüş  
iki Enez küpünün yer aldığı saptandı. Doğu da yer alanı küpün ağız kenarı 
kırık, diğeri ise sağlam durumda günümüze ulaşmıştır.   Ağızları birer yassı  
taş ile kapatılmış olan küplerin içinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.      

B. Kale Dışındaki Çalışmalar

 

1. Taşaltı Nekropolisinde Gerçekleştirilen  Çalışmalar

a) Yamaç Açması

  Enez merkezine ulaşan yolun sol tarafında yer alan Taşaltı yamacı, 
antik Ainos halkı tarafından  İ.Ö. 5.  ile İ.S. 6. yüzyıllar arasında nekropol 
olarak kullanıldığını geçmiş yıllarda bu yamacın çeşitli yerlerinde yapılan 
kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştı. 25 m. yüksekliği olan bu yamacın ova 
düzeyinde başlayan ve Klasik Dönemlere ait oldukları saptanan en alttaki 
lâhit ve mezarların arkasında, üst üste yerleştirilmiş Helenistik, Roma ve 
Geç Roma ya da Erken Bizansa tarihlenen mezar ve lâhitler yer almaktadır.   
Nekropolün güneybatısındaki yamaçta 2007 yılı kazı sezonunda ortaya 
çıkan aile mezarlarının kuzeyinde, hem bu mezarların etrafının molozdan 
temizlenerek iyice açığa çıkarılması, hem de olası yeni mezarların varlığının 
saptanması amacıyla 6.00 x 12.00 m. ölçülerinde yeni bir açma ile buradaki 
çalışmalara devam edildi.  Yerli kaya seviyesine kadar molozdan temizlenen 
açmada herhangi bir mezara rastlanmamasına rağmen, çalışmalar sırasında 
antik Ainos kentinin kültürüne ve ticaretine ışık tutacak nitelikte taşınabilir 
önemli küçük buluntular ele geçirilmiştir. Buluntular arasında yer alan 
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eserler, genel olarak  Arkaik Döneme ait pişmiş toprak figürin parçaları, 
bitkisel dekorlu keramik parçaları ile siyah ve kırmızı figür tekniğiyle yapılmış 
çeşitli çömleklere ait  kalıntılar,   kandiller, mühürlü amfora kulplarından 
oluşmaktadır.  

               

b) Nekropol Kuzey Açması

Nekropolün kuzey ucundaki kesitte yağmurun toprağı aşındırması 
sonucunda bir mezara ait kiremit kapakların görülmesi üzerine, bu alanda  
3.00 x 9.00 m. ölçülerinde  bir açma yapılarak 3.00 m. derinlikte yer alan mezara 
ulaşıldı. Çatı kiremitlerinden oluşturulmuş mezar dağılmış durumda ortaya 
çıkarılmıştır. Mezarın temizliği sırasında, iki adet pişmiş toprak unguentarium 
ile bir kandil ele geçirilmiştir. Buluntular mezarın Erken Roma Dönemine ait 
olduğunu göstermiştir.   

  2. Tümülüs  Çalışmaları    

Enez’in doğusunda  Dardanel Salça Fabrikası’nın yanındaki tarlanın 
ortasında yer alan tümülüs,  jeofizik ölçümler sonunda mezar odasının yeri 
belirlenmiş ve 2006 yılında yapılan  kazı çalışmalarında  mezar odası ortaya 
çıkarılmıştı. Bu yıl, yapılmış olan jeofizik ölçümlerde görülen anomaliler 
dikkate alınarak, mezar odasının batısında 5.00 x 5.00 m. ölçülerinde yeni bir 
açma ile buradaki çalışmalara devam edilmiştir. Açmada ana toprağa kadar 
inilmesine rağmen, herhangi bir kültür kalıntısına rastlanmamıştır. Ancak, 
tepenin yapılmasında taşınan toprağın kaymasını önlemek amacıyla kum, 
çakıl tabakaların arasına kil tabakalarının yerleştirildiği saptanmıştır. Açma, 
yapılan çizim ve foto tespitlerinden sonra  aynı toprak ile örtülerek tümülüs 
toprağının kayarak zarar görmesi önlenmiştir. 

3.  SU TERAZİSİ NEKROPOLİSİ 

a) 1 No.lu Açma 

Su Terazisi Nekropolü, Enez girişinde  yer alan köprünün doğusundaki 
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tarlada yer almaktadır. Alana, içinde bulunan su terazisinden dolayı bu 
isim verilmiştir. Bu alandaki çalışmalar, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun  kararı ile Enez’de kontrolümüzde gerçekleştirilen 
kanalizasyon çalışmaları sırasında bugünkü asfalt yolun kenarında açmanın 
kesitinde ortaya çıkan lâhitten dolayı başlatılmıştır. Lâhdi kurtarmak 
amacıyla başlatılan çalşmalar, lâhdin kuzeyinde aynı seviyede ortaya çıkan 
pişmiş toprak  mezarlardan dolayı kazı alanı genişletilmiştir (Resim: 7). Su 
Terazisi Mevkii’ndeki çalışmalara 03.09.2008 tarihinde, Enez  tabelâsının 
yaklaşık 5 m. kuzeyinde, altyapı inşaatı için yapılan kazı sırasında 2 m. 
derinlikte bulunmuştur. Uzunluğu 206 cm., genişliği 86.5 cm. olan, doğu-
batı doğrultusunda yerleştirilmiş taş lâhdin semerdam formunda biri uzun 
diğeri kısa kapağı bulunmaktadır (Resim: 8). M1 olarak adlandırılan lâhitten, 
gövdesi beyaz boyalı bir adet pişmiş toprak lekythos, bir adet altın halka yüzük,  
üzerinde kadın figürü bulunan bir adet kaşlı altın yüzük, iki adet birbiri 
üzerine kapatılmış pişmiş toprak tabak  ele geçirilmiştir (Resim: 9).  İskelet 
kısmen korunmuş olup var olan kemiklerin üzerinde yanık izleri mevcuttur. 
Ayrıca lâhdin baş ucu ve baş kısmına göre sağ tarafında, taban hizasında, 
işlenmiş, platform şeklinde uzanan blok taşlara rastlanmıştır. Lâhit, şehirler 
arası yola çok yakın bulunması nedeniyle  tehlikeli konumundan dolayı Enez 
girişindeki köprünün başında bulunan  çeşmenin yanına taşınmıştır.

Lâhdin kuzey kenarında kesme taşlardan yapılmış basamaklı platformun 
açığa çıkması nedeniyle alanda 5.00 x 5.00 m. ölçülerinde iki açma 
yapılmasına karar verilmiştir. Taş platformun tamamen açığa çıkarılması 
amacıyla devam edilen çalışmalar sırasında 05.09.2008 tarihinde M2 olarak 
adlandırılan ve bir çocuğa ait olduğu düşünülen dağınık durumdaki bir 
küp mezara rastlanmıştır. Küpün ağız ve dip kısımları korunmuştur. İçinde 
bulunan küçük bir diş nedeniyle bir çocuğa ait olduğu düşünülen mezar 
içindeki gömü  kremasyondur. M1’in kuzeyinde, 150 cm. derinlikte, boyutları 
nedeniyle bir çocuğa ait olduğu düşünülen ve M3 olarak adlandırılan, doğu-
batı doğrultusunda yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir lâhit açılmıştır. Üstten 
91cm. x 45cm. x 20cm. boyutlarındaki lâhit, tabana doğru daralmakta olup 
taban  uzunluğu 76 cm., ağız kenarındaki  pervaz genişliği 4 cm,, et kalınlığı 
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2 / 2.5 cm.dir. Üç parça pişmiş toprak levhadan oluşan kapak üzerinde 
siyah boya izleri görülmüştür. Lâhit ve kapakları eksiksiz fakat kırık olarak 
korunmuştur.  Bu nedenle bütün hâlinde değil, düşme veya devrilme riski 
taşıyan parçalara öncelik verilerek parça parça kaldırılmıştır. Ancak, bu 
mezar ve bundan sonra açılan diğer pişmiş toprak lâhit mezarlar, bu gruptaki 
lâhitlerin nasıl konumlandırıldığını ve birbirleriyle ilişkilerini toplu halde 
görüntülemek amacıyla, çalışmalara engel olmamaları ve çalışmalardan zarar 
görmemeleri göz önünde tutularak mümkün olduğunca uzun süre açmada 
tutulmuştur.  Mezar içinde dağınık durumdaki birkaç kemik dışında herhangi 
bir buluntuya rastlanmamıştır.

 M3’ün batısında, 120 cm. derinlikte, boyutları nedeniyle bir yetişkine ait 
olduğu düşünülen ve M4 olarak adlandırılan, kuzey-güney doğrultusunda 
yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir lâhit daha açılmıştır. 179cm. x 65cm. x 37cm. 
boyutlarındaki lâhdin başucundaki pervaz genişliği 9, yan duvarlardaki 
pervaz genişliği 7 cm., et kalınlığı 2/3 cm.dir. Lâhit, pervazlarının ve 
kapaklarının yarısı eksik ve geri kalanı kırık olarak korunmuştur. Noksan 
olan yan kısımlar moloz taşlarla tamamlanmıştır. Kırık olması nedeniyle 
bu lâhit de bir önceki ve sonrakiler gibi bütün hâlinde değil, parça parça 
kaldırılmıştır. Lâhit içindeki gömü inhumasyondur. İskeletin sağ el hizasında 
bir adet beyaz zeminli lekythos   ve kafatasının sol tarafında bir adet pişmiş 
toprak kaseye   rastlanmıştır (Resim: 10).  

M4’ün batısında, 150 cm. derinlikte, boyutları nedeniyle erişkin bir çocuğa 
ait olduğu düşünülen ve M5 olarak adlandırılan, kuzey-güney doğrultusunda 
yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir başka lâhit açılmıştır. 97cm. x 41cm. x 20cm. 
boyutlarındaki lâhitin baş ucundaki pervaz genişliği 7, yan duvarlardaki 
pervaz genişliği 5 cm., et kalınlığı 3 cm.dir. Lâhit ve kapakları eksiksiz ancak  
kırık olarak korunmuştur. Mezar içinde dağınık durumdaki birkaç kemik 
dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır

Açmanın kuzeybatı köşesinde, su kanalının  50 cm. alt seviyesinde   M7 
olarak adlandırılan, urna olarak kullanılmış bir pelike ortaya çıktı. Pelike, 50cm. 
x 50cm. x 20cm. boyutlarındaki bir taş bloğun içine 20cm. çapında yuvarlak 
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oyuk açılarak  yerleştirilmiştir. Kapak kısmı günümüze ulaşmamıştır.  
Pelikenin ağız ve boyun kısmı eksik, geri kalan kısımları ise kırık durumda 
koruna gelmiştir. Urna’nın  altyapı inşaatları sırasında ağız kenarı ve 
boyun kısımlarının   tahribat gördüğü düşünülmektedir.  Pelike  21.6 cm. 
yüksekliğinde, kırmızı figür tekniğiyle bezenmiştir. Ağız çapı 13.2 cm.,  gövde 
çapı 17.5 cm., kaide çapı 12.6 cm.,  kaide yüksekliği 1.2 cm., et kalınlığı 0.8 cm. 
ve  kulp  genişliği 2.8 cm. olan eserin ağız kenarında, boynunda ve figürlerin 
bastığı zeminde yumurta dizisi motifi, gövdede kulplar arasındaki alanda 
ayakta duran karşılıklı iki figür ve bunların aralarında yer alan yuvarlak bir 
cisim ile oyun oynamaktadır. Diğer yüzde ise iki satyr arasında bir Menad 
ürkmüş durumda betimlenmiştir. Pelike M.Ö. 4. yüzyılın ortalarına aittir. 
(Resim: 11)

M3’ün güneydoğusunda, 160 cm. derinlikte doğu-batı doğrultusunda 
uzanan ve M.6 olarak kotlanan lâhit, 200cm. x 60cm. x 60 cm. boyutlarında olup, 
başucunda 8 cm. kalınlığında 60 cm. genişliğinde ve  40 cm. yüksekliğinde 
kalker  bir taşla, kırık olan güney yan duvarı ise 6 adet   taş ile desteklenmiştir. 
Lâhdin baş ucundaki pervazın genişliği 7, yan duvarlardaki pervaz genişliği 
5 cm., et kalınlığı 3 cm.dir. Pervazların iç kısmında yumurta dizisi friz bulunan 
lâhitin ve 3 adet levhadan oluşan kapakların düşük derecede pişirildiği bazı 
kısımların ise hiç pişmemiş olduğu gözlemlenmiştir. 

Lâhit içindeki gömü inhumasyondur. İskeletin sol el hizasında kaşı 
üzerinde  ∆ΟΡΟΝ  yazısı bulunan bir altın yüzük,  kafatasının sol tarafında 
lâhdin tabanına yapışık durumda bir adet, kafatasının içinde göz hizasında 
bir adet olmak üzere toplam iki adet kristal camdan yapılmış  objeye   ve 
kafatasının sol tarafında bir adet alabastrona   rastlanmıştır (Resim: 12)

M6’nın kuzeyinde ve M6’ya paralel konumda fakat daha üst bir seviyede, 
110 cm. derinlikte, boyutları nedeniyle bir yetişkine ait olduğu düşünülen 
ve M8 olarak adlandırılan, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş, pişmiş 
toprak bir lâhit açılmıştır. 187cm. x 55cm. x 40cm. boyutlarındaki lâhdin 
pervaz genişliği 11 cm., et kalınlığı 2.5 cm.dir. Lâhit ve üç parça levhadan 
oluşan kapakları kırık fakat eksiksiz olarak korunmuştur. Lâhdin tabanı 
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diğerlerinden farklı olarak Amerikan bezine yapıştırılarak tek parça olarak 
kaldırılmıştır. 

Lâhit içindeki gömü inhumasyondur. İskelet dışında herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır.

M4’ün kuzeybatısında, 120 cm. derinlikte, boyutları nedeniyle bir 
çocuğa ait olduğu düşünülen, kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş, 
pişmiş toprak  M9 numaralı lâhit ortaya çıkmıştır. 72cm. x 44cm. x 25cm. 
boyutlarındaki lâhitin pervaz genişliği 4 cm., et kalınlığı 2 cm.dir. Lâhit ve 
kapakları eksiksiz fakat kırık olarak korunmuştur. 

Mezarda birkaç kemik parçası ve bir adet bronz fibula dışında herhangi 
bir objeye rastlanmamıştır.  

Açmanın kuzeybatısında 1 m. derinlikte, doğu-batı doğrultusunda 
yerleştirilmiş, M10 olarak adlandırılan bir kiremit mezara rastlanmıştır. 
İnhumasyon gömünün üzerini kapatmak için kullanılan kiremitler kırık 
ve dağınık durumda ortaya çıkmıştır. Mezarda iki adet pişmiş toprak kap   
bulunmuştur.

M10’un kuzeyinde, 1 m derinlikte, boyutları nedeniyle bir yetişkine ait 
olduğu düşünülen ve M11 olarak adlandırılan, doğu-batı doğrultusunda 
yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir lâhit açılmıştır. 187cm. x 61cm. x 37cm. 
boyutlarındaki lâhdin başucundaki pervazın genişliği 8 cm., et kalınlığı 2.5 
cm.dir. Lâhit, pervazlarının büyük kısmı, kapaklarının ise yarısından fazlası 
eksik ve geri kalanı kırık olarak korunmuştur. Lâhitin  eksik kısımların yonu   
kapatıldığı gözlemlenmiştir. Lâhit içindeki gömü inhumasyondur. Mezarın 
içinde üstü okunamayan iki adet bronz sikkeye ve İ.Ö.5. yüzyıla ait bir adet 
lekythosa rastlanmıştır.  

M6’nın kuzeyinde, 220 cm. derinlikte, doğu-batı doğrultusunda uzanan, 
blok taşlar arasında dikdörtgen bir çukur bırakılarak yerleştirilmiş M12 olarak 
adlandırılan bir sandık mezara rastlanmıştır. 45 cm. x 30 cm. ölçülerindeki 
bir çocuğa ait olduğu anlaşılan  mezarından   dağınık durumda kemikler ele 
geçirilmiştir. 
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M6’nın güneyinde 210 cm. derinlikte, doğu-batı doğrultusunda uzanan 
M13 yerleştirilmiştir. M13 dikdörtgen biçimli iri bir kalker taşın ortasının  
60 cm. x 30 cm. ölçülerde oyulmasıyla oluşturulmuştur. Mezardan dağınık 
kemikler ele geçirilmiştir. 

Su yolunun güneybatı ucunda, 130 cm. derinlikte, M14 olarak adlandırılan, 
ağzının tümü ve gövdesinin bir kısmı eksik olan  bir küp  mezara rastlanmıştır. 
Mezar içinde üzerinde yanık izi gözlemlenmeyen birkaç kemik dışında başka 
bir buluntuya rastlanmamıştır.

M11’in güneyinde 130 cm. derinlikte, M15 olarak adlandırılan bir 
inhumasyon mezara rastlanmıştır. Yaklaşık 120 cm. uzunluğundaki iskelete 
ait kafatasının altyapı inşaatları sırasında tahrip edildiği düşünülmektedir.

M8’in güney kesitine bitişik, 170 cm. derinlikteki M16 olarak adlandırılan 
bir başka inhumasyon mezara rastlanmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan 
iskeletin boyu yaklaşık 70 cm.dir. 

 M13 ile M6 arasında  yer alan  blok taşlar arasına yerleştirilmiş, doğu-
batı doğrultusunda uzanan bir sandık mezara daha rastlanmıştır. Buluntu 
vermeyen mezardaki gömü inhumasyondur. 

M6’nın yerinden kaldırılmasıyla altında M 18 olarak kodanan  kremasyon 
olarak kullanılmış olan bir mezar ortaya çıktı.  Mezar, 120 cm. uzunluğundaki 
iki blok taştan oluşan bir platform üzerinde yer almaktadır. Mezardaki 
kül,kömür, kemikler ve buluntular dağınıktır.   Mezardan bir adet kaşlı 
gümüş yüzük, üç adet bronz obje, bir adet gümüş kolye parçası, üç adet 
gümüş saç tokası , bir adet bronz fibula, bir adet bronz bilezik, bir adet pişmiş 
toprak kandil, dört adet kırık durumda kylix, bir adet pişmiş toprak aryballos, 
iki adet bitkisel bezemeli tabak  ve bir adet gümüş küpe  bulunmuştur. İ.Ö.7. 
ve 6. yüzyıllara tarihlenen çok çeşitli buluntular içeren bu mezarın, belki aynı 
zengin aile tarafından en az iki kez kullanıldığı alaşılmaktadır. (Resim: 13 )

Su künklerinin altında altında yer alan   M19 olarak adlandırılan   
pişmiş toprak lâhit,  180cm. x 56cm. x 30cm. boyutlarında olup et kalınlığı 2 
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cm. dir. Kapakları,  pervazları ve güneye bakan kısa duvarının bir bölümü 
muhtemelen su yolunun  inşası sırasında tahrip edilmiştir. 

Lâhit içindeki gömü inhumasyondur, iskelet dışında herhangi bir 
buluntuya raslanmamıştır.

Yine, M18’in üzerinde yer aldığı taş bloklar kaldırılarak bunların altında da 
bir sandık mezar olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık 2,5 m. derinlikte bulunan, 
120 cm. uzunluğunda ve 45 cm. genişliğindeki mezar uzun kenarlarında üçer 
adet, kısa kenarlarında ise birer adet işlenmiş taş blokla oluşturulmuştur. 
Sandık mezarın içinde dağınık durumda kaç  kişiye ait oldukları tespit 
edilemeyen çok sayıda kemik ve parçalanmış kafatası bulunmuştur.   Mezardan 
bir adet kırmızı figürlü lekythos, bir adet amphoriskos, bir adet tek kulplu kâse,  
bir adet yumuşak taştan  üst tarafı dilimli yapılmış  aryballos, bir adet gümüş 
kapak  ele geçirilmiştir (Resim: 14). İskeletlerin ve buluntların alınmasından 
sonra mezarın içindeki toprağın tamamen temizlenmesi çalışmaları sırasında 
yaklaşık 320 m. derinlikte tabanından su ve çamur gelmeye başladı. Taban 
suyunun geldiği seviyede, mezarın batı kısmında, urna kabı olarak kullanılmış 
siyah figürlü bir boyunlu amfora ortaya çıkmıştır. Boyunlu amforanın ağız 
çapı 19cm.,  yüksekliği 41.5cm.,  boyun çapı 9.5 cm., gövde çapı 27cm., kaide 
çapı 13.5cm.,  kaide yüksekliği 1.5cm., et kalınlığı 0.5- 3.2 cm.dir. Tüm olarak 
ele geçirilen amphoranın üzerindeki  kurşun kenetlerden dolayı kullanıldığı 
dönemde birkaç yerinden çatlamış olduğu ve çatlaklarının kurşun kenetlerle 
biribirine bağlandığı anlaşılmaktadır.  Eserin boyun ve kulpları arasındaki 
bölümde, yukarı ve aşağı doğru sarkan, birbirlerine zincirle bağlanmış 
ve beş adet kapalı lotus arasına sıkıştırılmış dört adet beş yapraklı palmet 
bulunmaktadır. Boyundan omuza geçişte, 1,8 cm. yüksekliğinde, kahverengi 
ve siyah renklerden oluşan dil motifi frizi vardır. Gövde üzerinde kulplar 
arasındaki  geniş alanda iki sahne yer almaktadır.

Bir tarafta Troya Savaşı’ndan bir sahnenin betimine yer verilmiştir. Bu 
sahnede ortada başında Athena miğferi olan Argos kralı ∆ Ι Ο Μ Ε ∆ Ε Σ 
(διµεδεσ − Diomedes) bulunmaktadır. Arkasında, sol tarafta beyaz saçlı, 
beyaz sakallı büyük babası olduğu sanılan  ∆ Ο Ι Ν Χ Σ   (δοινξσ)   yer almakta 
ve sol elinde bir asa tutmaktadır. Diomedes, önünde ayakta duran Troyalı 
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kadını sol eliyle kolunu tutmakta, sağ elinde taşıdığı kılıcını da kadına doğru 
uzatmış saplamak üzere arkaya germiş durumda tutmaktadır.  

Diğer tarafta, Dionysos şenliği ile ilgili bir betimleme bulunmaktadır. 
Ortada, asma bahçesindeki Dionysos, yukarı kaldırdığı sol eliyle kantharos 
tutmakta ve önünde dans eden Menad’a uzatmaktadır. Dionysos başını arkaya  
çevirmiş durumda yaşlı  Silen’e (Silenus) bakmaktadır.  Bezemelerdeki vücut 
ve elbise ayrıntıları kazıma tekniği ile yapılmıştır.

Sahneler arasındaki, kulpların altına denk gelen yerlerdeki boş alanlarda 
ise dal çizgileri arasında, ortada aşağı sarkık küçük bir lotus, yanlarda yatay 
durumda iki küçük lotus ve buradan çıkan dallar arasında ise yedi yapraklı 
dört adet palmet yer almaktadır.

Sahnelerin altında, kiremit renginde 1.1 cm.lik boş bir friz, friz altında 
birbirine paralel iki çizgiden oluşan ayırıcı bant ile bunun  altında 3.4 cm. 
genişlikte oluşturulan frizde, dairesel motifler arasında, kapalı tomurcuk 
lotuslar yapılmıştır. Kaideye geçişte siyah renkli dil motifleri ve bunun 
altında kırmızı renkte bir bant kuşağı yer almaktadır. Amfora, İ.Ö. 540/530’lu 
yıllarda   Leagros grubu tarafından yapılmıştır (Resim: 15).

 Açmanın kuzey profilinde yer alan Telekom’un fiber kablosunun altında 
M21 olarak adlandırılan, doğu-batı doğrultusunda bir pişmiş toprak lâhit 
mezar kalıntısı bulunmuştur. Lâhitin tabanının sadece bir kısmı mevcuttur, geri 
kalan kısmının altyapı çalışmaları sırasında tahrip edildiği düşünülmektedir. 
Mezar içindeki gömü inhumasyondur ve mezarda gövdeleri beyaz boyalı  iki 
adet lekythos bulunmuştur. 

 M21’in güneyinde ve ona paralel  konumda, 1 m. derinlikte açık bir 
inhumasyon mezara rastlanmıştır ve M22 olarak adlandırılmıştır. Bu 
mezardan gövdeleri beyaz boyalı iki adet lekythos ele geçirilmiştir. 

Açmanın kuzey kesitinde, 100 cm. derinlikte, boyutları nedeniyle bir çocuğa 
ait olduğu düşünülen ve M23 olarak adlandırılan, doğu-batı doğrultusunda 
yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir başka lâhit açılmıştır. 72cm. x 44cm. x 25cm. 
boyutlarındaki lâhtin başucundaki pervaz genişliği 7, yan duvarlardaki 
pervaz genişliği 5 cm., et kalınlığı 3 cm.dir. Lâhit ve kapakları eksiksiz fakat 
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kırık olarak korunmuştur. Mezar içinde kül dışında herhangi başka bir 

buluntuya rastlanmamıştır. Lâhit kremasyon gömü için kullanılmıştır.

M23’ün batısında, 1 m. derinlikte, boyutları nedeniyle bir yetişkine ait 

olduğu düşünülen ve M24 olarak adlandırılan, doğu-batı doğrultusunda 

yerleştirilmiş, pişmiş toprak bir lâhit açılmıştır. Lâhit ve kapakları eksiksiz ve 

az kırıklı olarak korunmuştur. 

Lâhit içindeki gömü inhumasyondur. Mezarın üzerinde beş adet sikke  

ile gövdesinde 15 yapraktan oluşan palmet betimlemesi bulunan  lekythosa  

rastlanmıştır. Lekythostaki palmet siyah boya ile ayrıntılar kazıma tekniğiyle 

yapılmıştır. Mezar, İ.Ö. 5. yüzyılın başlarına aittir. 

Su Terazisi Nekropolisi’nin  1 numaralı açmasında toplam 24 adet mezar 
açılmıştır. Bu mezarlardan 1 tanesi taş lâhit, 11 tanesi pişmiş toprak lâhit, 3 
tanesi urna, 1 tanesi kiremit, 4 tanesi sandık, 1 tanesi açık kremasyon ve 3 tanesi 
açık inhumasyon mezardır. Pişmiş toprak lâhit mezarlardan 4 tanesi çocuk 
mezarıdır. Ayrıca pişmiş toprak lâhit mezarların kil ve kum ile oluşturulan 
zeminlere yerleştirildiği gözlemlenmiştir. Sandık mezarlardan bir tanesi 
toplu mezardır ve içinde açık ve karışık durumda bulunan kemiklerin yanı 
sıra bir urna içinde gömüye de rastlanmıştır. Urna mezarlardan bir tanesinin, 
içinde bulunan bir süt dişi nedeniyle bir çocuğa ait olduğu düşünülmektedir.

Açmada mezar ve küçük buluntuların yanı sıra Osmanlı Döneminde 
yapıldığı anlaşılan künklerden yapılmış kısmen tahribata uğramış  su yoluna 
rastlanmıştır. Su yolu açmanın kuzeybatısında, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda 32 cm. çapında, 5 cm. kalınlığında ve 22 cm. uzunluğunda 
silindir şeklindeki pişmiş toprak künklerin ard arda dizilmesiyle 
oluşturulmuştur. Bu künkler üstten ve yanlardan 22cm. x 11cm. x 2.5cm. 
boyutlarındaki tuğlalarla desteklenmiştir. Çalışmalar sonunda su kanalının 
açığa çıkarılan uzunluğu yaklaşık 3.5 m.dir ve kesitlerden içeriye doğru 
devam ettiği düşünülmektedir. Yine açmada yakın zamanlarda Telekom’un 
hattı ile yeni su borusu geçirildiği görülmüştür. Bunların yapımı sırasında 
ağır iş vasıtaları çalıştırıldığından pişmiş toprak lâhitlerin tümü parçalanmış, 
bazılarının parçası yerinden alınmış tarlanın başka bir yerine sürüklenmiştir.
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b)  Su Terazisi 2 No.lu Açması 

Su Terazisi 2 No.lu açması köprünün yaklaşık 35 m. doğusunda, aynı 
doğrultuda  ve 1 No.lu açmanın 40 m. batısında açılmıştır. Kontrol amaçlı 
yapılan açma, başlangıçta 5.00 x 5.00 m. ölçülerinde tasarlanmış ancak, açma 
kesitinde  lâhitlerin çıkması üzerine genişletilerek 7.00 x 7.00 boyutlarına 
getirilmiştir. Su Terazisi 2 No.lu açmasında, üç tabaka içinde 20 mezar ve lâhit  
saptanmıştır. Bunların 3 tanesi kiremit, 1 tanesi pişmiş toprak amfora, 1 tanesi 
bronz parçalanmış durumda pelike ya da amfora (çamur  içinde yer aldığı için 
bakırı korozyona uğradığından parçalanmış olup formu tanınmamaktadır.)   

diğerleri ise kalker taşından yapılmış lâhitlerdir.  

Açmada üç ayrı gömüt tabakası ortaya çıkmıştır.  Toprak yüzeyine yakın 

olan  kiremit mezarlardan ele geçirilen bronz sikkeler, bu tabakada yer alan 

mezarların Erken Roma Dönemine ait olduklarını göstermiştir. Bunların 

yaklaşık 40 cm. altında yer alan kalker taşından yapılmış lâhitler  İ.Ö. 4. ve 3. 

yüzyıllara tarihlenmektedir.  Bu tabakanın lâhitlerinden yüzeyleri kabartma 

olarak yapılmış yaprak motifleri ile bezeli siyah renkli  kase ve kandil, palmet 

yaprağı ve açık renk zemin üzerine çizgilerle yapılmış baklava dilimi biçimli 

geometrik motiflerle dekore edilmiştir (İ.Ö. 3.yy.).  

20 numara ile kodlanan lâhit ise M.Ö. 5.yüzyıla aittir. İçinden, ön yüzünde 

Petasoslu Hermes başı, arka yüzünde incus içinde Kerykeion betimi bulunan 

gümüş Ainos sikkesi ortaya çıkmıştır. Buluntular, 2 numaralı açmada yer 

alan mezarların, bir numaralı açmaya göre daha geç bir tarihe ait olduklarını 

göstermektedir. Açma içinde, diğerinde olduğu gibi Telekom hattının 

kabloları ile Osmanlı Döneminde yapılmış olan künklerden oluşturulmuş 

su yolu ki, künkler bazı lâhit kapaklarının üzerine oturtulmuş durumda 

yerleştirilmiştir. Açmanın alt tabakasında yer alan lâhitler taban suyun içinde 

yer aldıklarından taşları çürümüş durumdadır.Bu lâhitlerden İ.Ö.5. yüzyıla 

ait genellikle beyaz renk zeminli lekytosla ele geçirilmiştir.  
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Stafan KARWİESE

4. Kral Kızı Bazilikası 

Çalışma Süresi : 11.08.2008 - 04.09.2008 (20 iş günü)

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Stefan Karwiese, Viyana

Asistanı : Melek Evran, İstanbul Üniversitesi

İşçi Sayısı : Ortama 13

Geçici düzey 0.0 noktası : Apsisin en yüksek taşının üstünde.

Projenin Amacı : Daha önce kısmen kazılan ve tekrar yamaç toprağı altında 
gömülen yapının detaylı araştırılması.

Projenin Hedefi:Yapının planının bitirilmesi, inşa evrelerinin tespit 
edilmesi ve yorumlanması.

Bazilika 1990 yıllarında kısmen kazılarak ortaya çıkartılan kalıntılar 
doğrultusunda   planı çizilmişti. Ortaya çıkan plana göre bazilika, 3 apsis ve 
aralarında yer alan 2 Pastoforya’dan dolayı oluşan 5 nefli olduğu anlaşılmıştır. 
Batı tarafında yer alan nartheks henüz kazılmamıştır. Doğu-batı yönünde 
uzanan bazilika 27 m. uzunluğunda ve  27 m. genişliğindedir.  

Bazilikanın  beş özelliği göze çarpmaktadır; 1. Apsisler, iç tarafta 
tam bir yarım daire gösterirken dış tarafta birer yarım altıgen biçiminde 
düzenlenmiştir.  2.  Orta apsisin duvarı iyi yontulmuş büyük blok taşlarla 
inşa edilmişken, orta nefin güney duvarı küçük taşlarla yapılmıştır. 3. Yan 
apsislerin temel duvarları  düz   taşlar, üst kısımları yaprak tuğla kullanılarak 
oluşturulmuştur. 4. Özellikle ana nefte (son yıllarda defineciler tarafından 
yağmalanan ve yıkılan) birçok mezar bulunmaktadır. 

5. Kilisenin merkezinde yer alan  incir ağacının doğusunda, geç tarihte 
tonozlu bir mezarın yapılmış olması  şaşırtıcı görünmektedir. 
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Bu özelliklerinden dolayı yapının en azından 2-3 yapı evresi geçirdiği 
düşünülmekedir.

Bu  kesin deliller ile ilgili hâlâ açıklanamayan sorular için cevaplar bulmak 
üzere kilisenin birkaç yerinde açılan sondaj ve açmalar vasıtasıyla mümkün 
olduğu kadar yeni belge ve bulgular aranmalıydı. Bu nedenle apsisin kuzey 
yarısında 1/08 No. (4.5x3.5m), güney pastoforyonun batısında 2/08 No. 
(4.1x4.0 m.), apsisin önünde 3/08 No. (6.5x1.80 m.), ve güney  pastoforyonda 
4/08 No. sondajlar açılmıştır. Aynı zamanda genel temizlikten sonra özellikle 
ana nefin kuzeyinde geniş kapsamda kısmen ilk kazıdan sonra tekrar 
yamaçtan dökülen top-rak kazılmaya başlanmıştır.

Yapının temelleri, çoğunlukla ana kaya (miyosen kalker) üzerinde 
oturtulmuştur. Kaya yüzeyi, yamacın meyline uygun biçimde batıdan doğuya 
doğru derinleşmektedir. Yapılan araştırmalarda saptanan en düşük seviye ve 
bununla birlikte en erken duvar kalıntıları, ana neften güney pastoforyona 
giriş veren kapının altında olduğu belirlenmiştir. Burada in situ bulunan iri 
blok taşın genişliği 1.80 m, uzunluğu ve kalınlığı henüz bilinmemektedir. Blok 
taşın  görülebilen yüzeyinde 8 kırlangıç kuyruğu biçiminde yapılmış kenet 
ya da kaldırma delikleri (ölçüleri: 31-37 cm. uzunluğu, 8-13 cm. genişliği, 4-7 
cm. derinliği) mevcuttur. Bu yuvalar  bloğun çok büyük ve ağır olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda burada mevcut olan bu bloğun, kilise için çok  
geniş temel yapıldığı gerçeğini göstermekle birlikte, bunun daha erken döneme 
ait olabileceğini düşündürmektedir. Çünkü Bizans Dönemi mimarîsinde bu 
tür bir duvar tekniği kullanılmamıştır. Üstelik kuzey temelinde benzer bir 
durum bulunmamaktadır. Bunun dışında bu geniş (6 Roma ayağı ölçüsünde) 
temelin devamının hangi plana ait olduğu bilinmemektedir. Hemen yanında 
rastlanan taş kırıntısından oluşan tabaka,   mimarî parçaların Roma özelliğinde 
olduğu gibi burada yontulmuş olduğunu belgelemektedir.

Kilisenin orijinal temel ve duvarları nispeten büyük ve çok iyi işlenmiş 
kalker taşlardan inşa edilmiştir. Apsisteki bloklar,  doğrudan kaya üstünde 
oturmaktadır. Beklenmeyen bir detay ise, buradaki kaya yüzeyinin üstüne 
ince bir harç tabakası dökülüp düz taban biçimine getirilmiş olmasıdır.   
Apsisin   temel blokları  kaya 60 cm.  yontularak oluşturulmuştur.   
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Kilisenin esas tabanı, kaya yüzeyinden 1.0 m. daha yüksek bir seviyede 
(-1.45’te) olduğu kazıda ortaya çıkan begelerden anlaşılmaktadır.  

Bu taban kalıntıları apsisin hemen önüne de uzanmaktadır (-1.41’te). 
Fakat batıya doğru nereye kadar uzandığı henüz bilinmemektedir. Güney 
pastoforyonda da bu seviyeye (-1.40)  uyum sağlayan bir taban mevcuttur. 
Güney pastoforyonun batısında tekrar açılan odada -1.80’de meydana gelen 
opus sectile biçiminde döşenen mermer taban kalıntıları muhtemelen aynı 
döneme  aittir.

Kuzey pastoforyona açılan kapıda in situ duran mermer eşik (1.60x0.85 
m), -0.87’kotundaki düzey ile daha geç bir döneme  ait taban olduğunu 
göstermektedir. Bu taban, aynı dönemde apsisin iki ucu arasında inşa edilen 
Prebyteryon’un batı sınırı (İkonostaz) ile -0.38’de kilisenin son dönem yüzeyi 
olarak birleşmektedir.

İncir ağacının altında bulunan ve devşirme taşlardan oluşturulan tonozlu 
mekânın araştırıl-masına  başlanmıştır. -3.40 m. düzeyinde yer alan bu 
mekâna 0.70 m genişliği olan basamaklı bir merdivenle  ulaşılmaktadır.  
Tabanı mermer ile kaplı olan bu bölümün de daha aşağıya inen tonozlu bir 
kemere bağlandığı görülmektedir. Ancak, etrafı açılmadığı için  bu ilginç 
yapının  ne olduğu anlaşılamamıştır. Adı geçen konstrüksyonun, kilisenin 
merkezinde bulunması, onu herhangi bir şekilde kiliseyle ilgili veya genel 
bir kutsal anlamı olmalıdır.  Öte yandan tonozlu koridor kilisedeki törenleri 
bozan bir noktada yer almaktadır. Bu merkezî tesisin daha önce adı geçen 
geniş temel üstünde düşünülen görkemli bina ile bağlantısı olmalıdır.  

Kral Kızı Bazilika’daki taban seviyelerinin yükselmesi dışında olasılıkla 
deprem etkilerinden dolayı bazı duvarlar da kısmen ve tamamen  yeniden 
inşa edilmiş olmalıdır.  Ana nefin kuzey duvarı olduğu gibi kalmışken, onun 
güney duvarı tümüyle değiştirilmiştir; blok taşların yerine küçük taşlar ve 
devşirme parçaları kullanılmıştır. Kuzeydekine karşılık burada hiçbir giriş 
bırakılmamıştır. Yan apsisler ise, onların duvarları alt kısmında küçük   
taşlarla, üst kısımları ise tuğla kullanılarak inşa edilmiştir.  Daha küçük 
apsisler   sonradan eklenmiştir.



135

Kilisenin içi  Geç Bizans Döneminde mezarlık olarak kullanılmıştır. 
Birinci kazı sezonuda  tespit edilip bulundukları gibi özgün biçimleriyle 
karıştırılmadan bırakılan mezarlar, daha sonra defineciler tarafından  
açılıp tahrip edilmiştir.  Tümü tipik Hıristiyan geleneğe göre batı-doğu 
doğrultusunda yapılmış  olan mezarlar,   devşirme mermerler kullanılarak   
lâhit biçiminde düzenlenmiş olup mermer levhalar ile kapatılmıştır. Bu 
mezarlar iki gruba ayrılabilmektedir:

1. Alt tabakada bulunanlar: Güney pastoforyonun batısındaki odada 
-2.14’te 4 No.lu (1.5x0.45/0.25 m. boyundaki) mezar tamamen kayaya 
oyulmuştur. İçinde karıştırılmamış hâlde, olasılıkla bir kadına ait iskelet yer 
almaktadır. İskelet antropolojik inceleme için kaldırılmıştır. Mezarın, apsise 
yakın olması ve kaya yontularak yapılması, kilisenin birinci devrine ait 
olduğunu göstermektedir.

Güney pastoforyonda daha önce sözü  edilen geniş temelin hemen yanında 
-1.54’te 2.15x0.80 ölçülerinde 6 No.lu mezar ortaya çıkmıştır. Duruşundan 
dolayı bu da erken döneme ait olmalıdır. İçinde yer alan iskeletler, alınmadan 
yerinde korumaya alınmıştır.  

2. Üst tabakada bulunanlar: Bu tabakaya ait mezarlar kilisenin bütün 
yüzeyine dağılmış olarak bulunmuştur. Ana nefe 3. girişin önünde ortaya 
çıkan 5 numaralı mezar, diğerlerine göre farklı yönde (güney-kuzey 
doğrultusunda) yerleştirilmiştir.  Antropolojik yönden incelenmesi amacıyla 
kaldırılan iskeletin altından daha eski başka bir iskelete ve yine bunun   
altından bir çocuğun iskelet kemiklerine rastlanmış olması mezarın belki aynı 
aile tarafından defalarca kullanıldığını gösteriyor.  Bu mezar içinden çocuğa 
ait cam bilezik ele geçirilmiştir. Diğer mezarlarda herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır.  

Bugüne kadar yapılan Kral Kızı’ndaki kazılarımızda 1985 yılında 
temelde ortaya çıkan ve 12. yüzyıla tarihlenen altın sikkeler dışında 
bazilikanın  tarihlemesine kesin kanıt olabilecek hiçbir buluntu henüz 
elimize geçmediğinden, yapıda ortaya çkan tabanları ve onlara ait duvarların 
tarihlendirilmesi mümkün olmamıştır. Ancak, kuzey pastoforyon ile orta 
nef arasındaki iri blok taşlarla yapılmış olan temelin, adı geçen sikkelerden 
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dolayı 12. yüzyılda, aynı şekilde  apsisin formu da bunun en azından   12. 
yüzyılda yapıldığını göstermektedir.  Ele geçirilen verilerden dolayı şimdilik,  
muhtemelen Roma Çağına ait bilinmeyen ölçülerde ve plana göre kurulan 
(belki de incir ağıcının altındaki   tonozlu bodrum mekânı  ile alakalı)  ilk 
yapıdan sonra apsisin temeli yapılmıştır. Buna ait kilisenin başlangıçta 3 nefli 
olup olmadığı konusunun araştırılması gerekmektedir. Geç Bizans Çağında 
herhangi bir sebeple bu binanın onarılması ile birlikte adı geçen bodrum 
tesisine yeni bir şekil verildiği kanısındayız. 

Tüm kilisede rastlanan, mimarî elemanlar bizi daha geç bir döneme 
götürmektedir. Yapının en sonunda kilise olarak değil, başka amaçla 
kullanıldığı belli olmaktadır. Bodrum tesisine inen merdiven iptal edildikten 
sonra onun yerine devşirme malzelerle yapılan dar  basamaklı giriş hâlâ 
açıktır. Üst dolgu toprakta rastlanan dağınık Osmanlı seramik parçaları, Kral 
Kızı’na geç dönemlerde  ziyaretçilerin geldiğini göstermektedir.  ‘Kral Kızı’ 
isminin kaynağı bilinmemektedir. Belki, yeri bilinmeyen  özel bir mezara 
aittir ya da kilise gerçekten bir Bizans prensesi tarafından vakfedilmiştir.  

Gelecekteki kampanyalarda yapılması gereken çalışmalar:
1. (Kökleri zaten zararlı olan) incir ağacının kesilmesi.
2. Bodrum tesisin kazılması ve araştırılması.
3. Apsis kısmının tamamen kayaya kadar araştırılması.
4. İki Pastoforya’nın tamamen kayaya kadar araştırılması.
5. İki yan apsisin tekrar açılması.
6. Kilisenin tabanlarının açılması.
7. Batıda beklenen narteksin kazılması.
8. Duvarlarda gereken onarım çalışmalarına başlanması.

5.  Konservasyon- Restorasyon Çalışmaları

a. Kalede yer alan 1 numaralı şapelin mevcut duvarlarında kullanılan 
kireç harcı  özelliğini kaybettiğinden, duvarları oluşturan taşlarda ayrışma 
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ve yıkıntılar meydana gelmiştir. Bu durumun önlenmesi ve duvarlara statik 
açıdan güç kazandırılması amacıyla, duvardan ayrılmış ve yıkılmış durumda 
bulunan taşlar, yeni kireç harcı aracılığı ile yerlerine yerleştirilmiş, ayrışmış 
olan kısımlara kireç harcı şırıngası yapılarak doldurulmuştur. Ayrıca, şapelin 
iç bölmelerinde düzenleme yapıldıktan sonra, şapel ve çevresindeki yapı 
kalıntıları  tel örgü içine alınarak koruma altına alınmıştır.

b. Özel mülkiyetli Beylikler Dönemine ait hamam kalıntısında oluşan ve 
duvarlara zarar veren bitkiler temizlenmiş olup hamam gezilebilir duruma 
sokulmuştur.

c. Tümülüsteki mezar odasının duvarlarında yer alan mermer taklidi 
sıvaların duvardan ayrılmış olan kısımlarına  kireç harcı şırınga edilerek  
duvara bağlanmaları sağlanmıştır. Geçen yıl duvardan ayrılarak kopan ve 
depoya taşınan duvar sıvaları, yeni yapılan kireç harcıyla özgün yerlerine 
tekrar yerleştirilmiştir.  

 d. Kale içindeki Fatih Camii’nin (Ayasofya Kilisesi) içinde yer alan yabancı 
maddeler ve kirlerin temizliği yapıldı.

e. Mozaikli alanın temizliği yapıldı, yan bahçe duvarlarından açma içine 
akan toprağın önlenmesi amacıyla duvarların  önüne kuru  duvar örülerek 
toprağın alana kayması önlendi.

f. Şehir içinde yer alan Roma Dönemine ait cadde ve kanalizasyonu 
temizlenerek tel içine alındı.

g. Kazı evi laboratuarında, kazıdan çıkan pişmiş toprak, bronz, mermer 
eserler üzerinde konservasyon, çizim ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. 

2008 yılı kazı çalışmaları 10.10.2008 tarihinde sona ermiştir. Kazı çalışmaları 
sırasında elde edilen 61 (altmışbir) adet envanterlik, 140 (yüzkırk) adet etütlük 
olmak üzere toplam 201 adet eserin  konservasyon ve restorasyon çalışmaları 
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri ve 
mezun uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra 07.10.2008 tarihinde Edirne 
Müzesi’ne teslim edilmiştir.   
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Resim 1: IV numaralı açma (kuzeybatıdan)

Resim 2: Açmanın son durumu,  kuzeyden
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Resim 3: Arkaik ve Klâsik Çağlara ait keramik parçaları 

Resim 4: Arkaik ve Klâsik Dönemlere ait kandiller
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Resim 5: Kırmızı figür tekniği ile yapılan çeşitli çömlek parçaları

Resim 6: Şapel onarımdan sonra
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Resim 7:  Su Terazisi. 1 numaralı açmanın güneyden genel görüntüsü. Pişmiş toprak lâhitler M.Ö. 
5.yüzyıla aittir. Künkler, yeni su yolu ve Telekom hatları bir arada. 

Resim 8: 1 Numaralı açmada ortaya çıkan taş lâhit
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Resim 10: 2. Tabakadan pişmiş toprak bir lâhit ve mezar hediyesi lekythos  

Resim 9:  Lâhitten ele geçirilen buluntular
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Resim 11: Kremasyon mezar pelike ve saklandığı taş

Resim 12:  2. Gömü tabakasından elde edilen mezar hediyeleri(altın yüzük ve dağ kristalinden 
yapılmış obje
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Resim 13:  2. Gömüt tabakası M.Ö. 6.yüzyıla aittir

Resim 15:  Boyunlu amfora. Leagros grubu İ.Ö.540/530

Resim 14:  2. Gömü tabakasından elde edilen Arkaik Dönem malzemeleri
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                           Andreas FURTWÄNGLER*

DIDYMA  2008

Die vom Deutschen Archäologischen Institut getragene und vom 
Türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus 2008 genehmigte 
Grabungskampagne in Didyma fand in der Zeit vom 31. Juli  zum 3. Oktober 
2008 statt. Als Vertreter der türkischen Regierung begleitete Emel Özkan vom 
Antikenmuseum Bursa mit Engagement und stetiger Hilfe den Verlauf der 
dies jährigen Arbeiten1.  

Die Schwerpunkte der Kampagne lagen auf 
Tempelkonservierungsmaßnahmen, Restaurie rung, Sanierungsmaßnahmen 
am Museumsdepot, Sicherungen der touristischen Erschließung und 
Sondagen an der Heiligen Straße, rd. 100 m von der nordöstlichen 
Ecksäule des jüngeren Didymaion entfernt. Neben Forschungsmaßnahmen 
zur archaischen Topographie, erfolgten schließlich von Ende August 
an und bis Anfang Oktober, unter der örtlichen Leitung von Prof. Dr. 

*  Andreas FURTWÄNGLER, Institut für Altertumswissenschaften, Universität Halle-
Wittenberg, Universitätsplatz 12, D-06099/ALMANYA.

1 Unter der Leitung von Andreas Furtwängler nahmen folgende Mitarbeiter an der 
Kampagne teil: Emel Özkan (Kommissarin), Christoph Kronewirth (Restaurator und 
Steinmetz: Konsolidierungsmaßnahmen am Tempel), Jörg Eichhorn (Architekt: Vermessung 
am Tempel, Restaurierungsplanung) Annette Eichhorn (Archäologin),  Müslüm 
Cinar (Restauratorassistent: Konsolidierungsmaßnahmen am Tempel), Dieter Morche 
(Photograph).

 Sondagen an der Heiligen Straße:  Dorothea Mauermann (Archäologin, Schnittleitung), Anja 
Slawisch (Archäologin, Schnittleitung), Ulf Weber (Archäologe, Fundbearbeitung).

 Fundbearbeitung Taxiarchis: Helga Bumke (Archäologin), Jan-Hendrik Breder (Archäologe)
 Öffentlichkeitsarbeit und  Schautafelprojekt, Museum : Henryk Löhr (Archäologe)
 Sondagen auf Tavşan Adası: François Bertemes (Leitung ),  Maik Evers (Archäologe) Michael 

Rechta (Schnittleitung), Dorothea Mauermann (Archäologin, Schnittleitung), Ralph Einicke 
(Archäologe, Fundbearbeitung), Karin Hornung-Bertemes  (Archäologin, Fundbearbeitung), 
Anna Swieder, Manuela Vatterodt und Ronny Krähe (Zeichnungen, Fundbearbeitung), Olaf 
Schröder (Vermessung).. 
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François Bertemes, Lehrstuhl für Prähistorische Archäologie der Martin 
- Luther - Universität Halle - Wittenberg , Überprüfungssondagen auf 
der Didyma nah gelegenen Insel Tavşan Adası (Didim- Mavişehir).2

A. Forschungen  zur archaischen Topographie des Kernheiligtums

Auswertung der  Georadar-Untersuchungen

Im Rahmen der geophysikalische Prospektion, wurden zerstörungsfreie 
Georadar messungen unter dem vom jüngeren Didymaion überdeckten 
Bereich durchgeführt: Nach der diesjährigen Auswertung der lage- und 
höhengerechten Messdaten unter dem  2- und 12-Saulensaal, den seitlichen 
Adyton-Tunnelgängen und der großen Freitreppe ließ sich ein de tailliertes 
3D-Modell der reflektierenden Untergrundstrukturen erstellen, aus welchem 
Abstu fungen des felsigen Geländes unter dem jüngeren Didymaion und deren 
Bezug zur ursprüng lichen Geländemorphologie, zu etwaigen archaischen(?) 
Felsbettungen und zur jüngeren  Rasterfundamentierung sichtbar werden.

Insgesamt fällt eine starke Variation der Gründungstiefe auf (Abb. 1). 
Die Tiefen werte variieren örtlich zwischen 2,5 m und 5 m. Unterhalb des 
Zwölfsäulensaales zeigt das rekonstruierte Relief nicht die natürliche Form 
des Felses, vielmehr lassen sich teilweise grö ßere zusammenhängende, 
terrassenartige Flächen erkennen, die als Hinweis auf archaische 
Bebauungsaktivitäten gedeutet werden können. Die Ausrichtung der 
Terrassen weist kaum Bezug zu den Baustrukturen des jüngeren Didymaion 
auf, sondern es dominiert eine Orientie rung von etwa 40 Grad gegen den 
Uhrzeigersinn relativ zur Achse des jüngeren Didymaion (Abb. 1). Es zeichnet 
sich ein Felshöhenrücken der nach NO ansteigt und durch die Felsabar-
beitungen die für das jüngere Didymeion  an dessen nordöstlichen Ecke 
notwendig waren, unterbrochen wird. Darüber hinaus sind anthropogene 
Abarbeitungen sichtbar, die sicher nicht mit Steinabbau für das jüngere 
Didymaion zu tun hatten, zumal das anstehende,  weiche Felsgestein nur für 
Bauten der archaischen Zeit Verwendung fand.  

2 Vgl. KST 29/3, 2006 (2008),477f.  und  KST 2007 30/2 (2009), 271-274
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Dieser Bereich befindet sich in seiner Lage innerhalb aller bisherigen 

Rekonstruktions bemühungen für den archaischen Tempel II. Aufgrund der 

erheblichen Hö hendifferenzen, ist zumindest für den östlichen Bereich des 

archaischen Baus die bislang an genommene Rekonstruktion als Dipteros 

kaum mehr haltbar. Durch den spätklassischen Neu bau sind zweifellos große 

Teile der vorhandenen archaischen Architektur beseitigt, ist die Topographie 

nachhaltig verändert worden. Doch weder im Bereich der Fundamentköpfe 

noch im Verbindungsbereich zwischen archaischem und spätklassischem 

Fundament konnten Stö rungen durch Baubetrieb festgestellt werden. 

Dieser Fakten  nun eingedenk, und unter Ver wendung der bei den Sekos-

Sondagen gewonnenen Erkenntnisse, ergibt sich für das breite Fundament 

vom archaischen sog.  Sekos II ein verändertes Bild seiner möglichen 

Rekon struktion3. Das Nichtvorhandensein von östlich anschließenden 

baulichen Verbindungen und die ungestörte Lage des Fundamentes lassen 

die Möglichkeit eines singulären Baukörpers wahrscheinlich werden. 

Diese These wird auch gestützt durch die der statischen Funktionali tät 

zuzuordnenden risalitförmigen Pilasterstellungen. Es ergibt sich somit ein 

nach Osten ge öffnete, mit massiven Mauern gerahmtes Hofheiligtum. Die 

innere Gliederung durch Pilaster vorlagen ist  mehr als reine Bauzier, was 

einerseits aus der massiven Verzahnung, andererseits aus der konstruktiven 

Einbindung  der Wandvorlagen an beiden Ecken der Westwand hervor geht. 

Diese Wandvorlagen sind somit als Verstärkung der Eckkonstruktionen 

anzusehen. Hier galt es die nicht zusätzlich gestützte Wand im Westen 

abzusichern und die offene Gesamtkon struktion zu stabilisieren.  

Andererseits steht jedoch das unbestrittene Vorhandensein zahlreicher 

archaischer Architekturfragmente, welche sich unzweifelhaft innerhalb 

des Heiligtums befanden und auch eindeutig einer Tempelarchitektur 

zuzuordnen sind.

3 Vgl. KST 28, 2006 (2007), 4ß0 f. Abb. 1 und 6.
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Einrichtung eines polaren Meßsystems 2007/2008, Digitalisierung des 
Heiligtumplanes : Erfassung und Einordnung der archäologischen Befundlagen im 
Gelände 

Die im Zuge der geophysikalischen Prospektion gewonnenen Daten werden 
laufend über definierte Schnittstellen in die digitale Geländerekonstruktion 
des Tempelvorgeländes (inklu siv Terrassenanlagen) unter Federführung 
von Jörg Eichhorn integriert, bei der die phasenab hängige topographische 
Übersicht des Kernheiligtums von archaischer bis in klassischer Zeit erfasst  
wird. Darüber hinaus werden die verfügbaren Daten der alten Grabungen  
(Schnitt pläne der Grabungen 1962 – 2003) überprüft und eingearbeitet, 
um so   -mittelfristig - eine möglichst vollständige phasenabhängige 
Geländemorphologie zu erhalten. 

Im Jahr 2008 wurde die Erfassung der topographischen Situation im Bereich 
der nachgewiesenen und vermuteten archäologischen Befundlagen weiter 
fortgeführt. Zentraler Kern dieser Arbeit war die Schaffung eines einheitlichen 
Messnetzes, in welchem alle bishe rigen lokalen Aufnahmesysteme zu 
integrieren waren. Durch Bereitstellung der diesbezüg lichen Daten durch 
die türkische Katasterverwaltung ist eine Anpassung der Werte unmittel bar 
möglich. Im Ergebnis wird es möglich sein, alle notwendigen Informationen 
gegenwär tiger wie zukünftiger Forschungen exakt in Weltkoordinaten (Gauß-
Krüger) anzugeben. Eine erhebliche Vereinfachung der Forschungsarbeit darf 
als unmittelbares Resultat dieser Arbeit angesehen werden, da zumindest die 
Verortung bisheriger Grabungsaktivitäten im Terrain zielsicher möglich ist 
und so Grabungen in bereits gestörten Bereichen vermieden werden können. 
Das neue Meßsystem gilt auch als wesentliches Werkzeug für die Erstellung 
einer gesicherten Aussage bezüglich der topographischen Veränderungen im 
Gelände. Besonders die Integration der Forschungsergebnisse aus den Jahren 
2003 – 2008  ermöglicht nun detail lierte Aussagen über die stattgefundenen 
anthropogenen Veränderungen der Landschaft im Bereich des Heiligtums. 
Im Gesamtbild wird es so in Kürze möglich sein in Form von digita lisierten 
Geländemodellen aus den unterschiedlichen Zeitphasen, konkrete Aussagen 
zu Ver lauf, Ausdehnung und Bedeutung des didymäischen Kultbezirkes zu 
machen. Ergänzt durch die in den Grabungen erarbeiteten wissenschaftlichen 
Nachweise eröffnen sich für künftige Forschungen breite Perspektiven.
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B. Untersuchungen an der Heiligen Straße 

Der Verlauf des von K. Tuchelt  freigelegten Teils der Heiligen Straße, ist 
bis zur moder nen Straße, die das Kernheiligtum durchschneidet, freigelegt 
worden. Die Fortsetzung dieser Hiera Odos bis zum Tempel ist indes sehr 
umstritten, und greift – je nach Interpretation – empfindlich in den Verlauf 
des didymäischen  Prozessionsrituals. Um Trassenverlauf und Zugang zum 
Kernheiligtum klarer fassen zu können, galt es einen Bereich jenseits der 
moder nen Straße näher zu untersuchen. Die Grabungstätigkeit des Jahres 
2008 unter der örtlichen Schnittleitung von A. Slawisch und D. Mauermann 
stand daher im Zeichen einer Erkenntnis erweiterung in dieser Frage. Zwei 
Sondagen von 2,6 x 5 m (HSA)  und 4,5 x 5,5 m (HSB). wurden daher –in 
Verlängerung der Hiera Odos –vom Rand der modernen Straße aus nach 
SSW gelegt (Abb. 2). 

Zur Stratigraphie

Erhebliche moderne Störungen charakterisieren die ersten Lagen, 
Nach  rd. 1,0 m folgen mittel byzantinische Schichten, die zur Überbauung 
der Zeit gehören. 0,8 m tiefer breitet sich  ein rd. 0,4 m starkes, spätantikes 
Stratum aus (5.- 6. Jh. n. Chr.). Von hier aus wurde ein Grab  in  0,55 m Tiefe 
angelegt (Abb. 3)., das eine nach W orientierte ca. 1,5 m große, junge Frau 
in Rückenstrecker-Position barg: Die Abdeckung besteht aus 4 großen, 
unterschiedlich ge brannten Ziegelplatten, von denen 2 satteldachförmig 
gegeneinander gestellt wurden (Abb.   4). Das Grab greift tief in ein rd  0,7 
m starkes kaiserzeitliches Horizont ein, das sich sehr deutlich als wohl 
trajanische Aufschüttung interpretieren lässt. Diese kaiserzeitliche Niveau-
Erhöhung  führte zu einer vollständigen „Beerdigung „ von Basen und von 
beschädigten Weihgeschenkfundamenten und –trägern, die an diesem Platze 
in situ lagen (Abb. 5). Von Interesse ist hierbei die Festsstellung, dass diese 
auf einem verdichteten, hellenistischen  Laufhorizont liegen, das seinerseits 
fast ausschließlich aus wieder verwendetem archaischen Schutt bestand. 
Andererseits zeigt Ihre Aufstellung, dass sie am SSW  Rand der Straße lagen 
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und nach NNO orientiert waren und so Wesentliches zur Trassenführung 
beitragen. Von be sonderer Bedeutung ist hierbei eine 0,75 m hohe, profilierte 
Rundbasis in situ einer verloren gegangenen, bronzenen Siegerstatue eines 
jugendlichen Ringers aus fein kristallinem, hell-bläulichen Marmor (Abb. 6 - 7).

Mittig auf rundem Schaft, zwischen den gut verarbeiteten Profilleisten

ΑΠΑΤΟΥΡΙΟΣ  ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ

ΦΥΣΕΙ  ∆Ε

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΝΙΚΗΣΑΣ ∆Ι∆ΥΜΕΙΑ

ΠΑΙ∆ΑΣ

ΠΑΛΗΝ

Apatourios , Adoptivsohn des Isokrates/  

(leibl.) Sohn/ 

des Theodoros

(hat) nach seinem Sieg bei den Didymeia/

 im Knaben (=Altersklasse)/ Ringkampf

(dieses Standbild geweiht)4

Am oberen Rand des untersten Basisprofilrings

∆ΙΟΝΥΣΙΚΛΗΣ  ΑΤΤΙΝΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕ

Dionysikles, Sohn des Attinas hat (es) angefertigt

4 Ähnliche Inschrift  auf würfelförmiger Basis mit Kopfprofil: Didyma III, 5 (2007)  Nr. 
138. Zum Wettkampf in der Altersklasse der Paides (12 – 17-jährigen) vgl. zuletzt Didyma 
III,5,163 (Günther) mit weiterer Lit.  und 151 f.  zum bereits bekannten milesischen Künstler 
Dionysikles.
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Dank der Nennung des Künstlers, der auch sonst aus Milet und Olympia 
bekannt ist, ist die Datierung um 200/190  v. Chr. gesichert. 

Neues zur Trasse der „Heiligen  Straße“

Von Interesse, ist die Tatsache, dass die Schauseite der Basis mit Inschrift  
nach NNO weist. Aus der Standlage Basis geht somit hervor, dass gerade an 
dieser Stelle die Straßen-Trasse in hellenistischer wie in archaischer Zeit noch 
einen Knick nach SO beschreibt (Abb. 8), und somit direkt auf die Terrasse 
vor dem Tempel orientiert ist, woraus sich auch erklären lässt, weswegen der 
Abstand zwischen Stufenbau des jüngeren Didymaion an dessen NO- Ecke 
und der Terrassenmauer so eng gefasst worden war. Es handelt sich also 
um die Trasse des alten  archaischen  Prozessionsweges, der aus kultischer 
Tradition beibehalten wurde.

C.  Untersuchungen auf Tavşan Adası 

Vom 22. August bis zum 3. Oktober fanden im Rahmen der Didyma-
Expedition des DAI Feldforschungen auf  der nah gelegenen Insel Tavşan 
Adası statt. Die örtliche Grabungslei tung lag in den bewährten Händen von F. 
Bertemes, Universität Halle-Wittenberg, der hier folgenden Bericht beisteuert: 

Die im Rahmen der Didyma-Expedition durchgeführten Feldforschungen 
auf Tavşan Adası haben den  Fundplatz als wichtiges überregionales 
Handelszentrum herausgestellt. Die Insel und die Grabungsschnitte wurden 
2008 erstmals aus der Luft mit einem Modellhubschrauber dokumentiert 
(Abb. 9). Die heutige Insel bildete früher die Spitze einer Landzunge, die 
sie mit dem ca. 200m entfernten Festland verband. Die Untersuchungen der 
Jahre 2006 bis 2008 zeigen, dass es sich bei Tavşan Adası um die “Oberburg“ 
einer im dritten und bis zur Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. wesentlich 
größeren Siedlung handelt. Mit zwei natürlichen Häfen waren außerordentlich 
günstige Voraussetzungen für einen wichtigen Handelsstütz punkt gegeben5. 

Erforscht wurden bislang ca. 450m² mit folgenden Resultaten (Abb. 10):

5 Vgl.  KST 29/3, 2007 (2008), 477f.     KST 2007 30/2 (2009), 271 - 274
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Tavşan Adası 7 (TA7): im Humus von Areal D18 NO fanden sich auf zwei 
Quadratmetern verstreut mehrere osmanische Silbermünzen (Suleyman der 
Große). Da es keinerlei Hinweise auf Siedlungsaktivitäten gibt, dürften diese 
Münzen von einer temporären Begehung der Insel in dieser Zeit herrühren.

Tavşan Adası 6 (TA6): Ein stark gestörtes spätantikes/frühbyzantinisches 
Gebäude unbe kannter Funktion mit Kalkmörtel - Mauerwerk wurde in den 
Arealen E17 und E18 freigelegt. Zusammen mit den Ergebnissen aus den 
Vorjahren sprechen die schlecht erhaltenen Archi tekturreste für eine lockere 
Bebauung mit kleinen Gebäuden. Den Funden nach dürften sie am ehesten einen 
sakralen Kontext gehabt haben (wohl mit Einsiedeleien verbundene Kapellen 
und Gebäude). Ein bereits 2007 in Areal D18 freigelegter, frühbyzantinischer 
Brunnen führt heute Meerwasser6. 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 über einen termi nus post quem für das Absacken 
der Küste um ca. 1,80 m bis auf das heutige Niveau. Danach wurde die Insel 
offenbar aufgegeben.

Tavşan Adası 5 (TA5): Wenige, tertiär verlagerte antike Scherben im Humus 
(archaisch bis hellenistisch). Kein Hinweis auf Siedlungsaktivitäten.

Tavşan Adası 4 (TA4): Mit der Freilegung des großen, aus rechteckigen 
Räumen bestehenden Gebäudekomplexes im Osten der Insel (Areale D17-
D19, C17 und C18) wurde fortgefahren (Abb. 11). Es zeigt sich nunmehr, dass 
es unmittelbar an den Felsen herangebaut war und im Süden wie im Westen 
von einem teilweise in den Felsen eingearbeitetem, breitem Weg be gleitet 
wurde. Stratigraphie und Baubefunde zeigen zwei Bauphasen. Derartige 
Hauskom plexe sind besonders aus größeren kretischen Siedlungen, wie 
z.B. in Palaikastro bekannt. Das Gebäude war offenbar vor seiner Zerstörung 
leer geräumt worden, und das geborgene archäologische Material ist zum 
großen Teil sekundär verlagert. Zahlreiche Scherben typi scher Leisten - Pithoi 
verweisen auf ein Magazin. Das sehr einheitliche archäologische Mate rial 

6 Vgl. KST 29/3, 2007(2008) 487 Abb. 11.
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findet Entsprechungen in der minoischen Formenwelt der Süd- und Ostägäis. 
Anatolische Element fehlen vollständig! Wie in Milet sind tatsächliche 
Importe (teilweise von hoher Qua lität) und regionale „minoische“ Waren 
belegt. Sie lassen sich mit den Phasen MMIII/SMIa auf Kreta und der Phase 
4a in Milet verbinden. Neben minoischen Importen, insbesondere aus der 
Messara- Ebene und aus Ostkreta, kommen auch solche aus der Ostägäis vor. 
Es sind dies zahlreiche conical cups, typische cooking pots, große ostägäische 
Leistenamphoren, carinated bowls und vor allem Bronzetassen imitierende, feine 
Tongefäße minoischer Prägung sowie ägyptische Steingefäße nachahmende, 
kugelige Tongefäße. Herausragender Fund ist ein amig daloides, kretisches 
Bergkristallsiegel mit einem fein eingeschnittenen Segelschiff. Da bei handelt 
es sich um die äußerst detaillierte Darstellung eines minoischen Lastenseglers, 
wie er u.a. auf den Fresken von Akrotiri bekannt ist. Stilistisch wie auch 
ikonographisch ist das Siegel dem Palast von Knossos zuzusprechen. An 
mehreren Gefäßen wurden vor dem Brand Linear A Schriftzeichen eingeritzt, 
wobei vor allem das Doppelaxtzeichen mehrfach belegt ist. Als Besonderheit 
ist ein Spinnwirtel zu würdigen, dessen Unterseite einen auf wenige Striche 
reduzierten, sog. „Stierspringer“ zeigt (Abb. 12). Minoische Gewichte aus Blei 
und Stein sowie Kupferbarren, Bleibarren, Bronzemeißel und –pfrieme, ein 
Steinamboss, Schlac ke und Erz - alle vor und in dem Korridorraum in D18 
geborgen - weisen Tavşan Adası als wichtigen Handel- und Produktionsort 
aus. Im Vordergrund dürfte der Handel mit Metall gestanden haben. 
Fernverbindungen sind außerdem durch kykladischen Obsidian und Marmor 
bezeugt. Alles in allem sprechen Befunde und Funde für eine Siedlung mit 
überregionaler Bedeutung und weit reichenden südägäischen Beziehungen.

5.  Tavşan Adası 3 (TA3): In den Arealen C10-C13 und B13 (Abb. 10; 14)wurde 
der im letz ten Jahr angeschnittene Gebäudekomplex großflächiger freigelegt. 
Die einheitlich nach den Kardinalpunkten ausgerichteten Räume sind ein 
eindeutiger Hinweis auf eine zentrale Pla nung. Die auffallend gut gesetzten 
Schalenmauern umfassen Räume von beachtlicher Größe (bis zu 50 m²), die 
offenbar um gepflasterte Höfe angeordnet sind. Stratigraphie und Baube-
funde lassen zwei Bauphasen erkennen. Kamares-Scherben (kretisch: Abb.13) 
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sowie insbe sondere auch das Tassen- und Schalenspektrum sind bestens 
mit der älteren Palastzeit auf Kreta zu verbinden. Minoische Webgewichte, 
Spinnwirtel und Purpurschnecken postulieren für den Raum in C12 einen 
Produktionsort für Stoffe. 

6. Tavşan Adası 2 (TA2): In den Arelalen C11, C12, C13 und B13 (Abb. 
10; 14) fanden sich in der Scherbenunterfütterung der Fußböden auch 
tertiär verlagerte Scherben, die einer seits anatolische andererseits süd- und 
ostägäische Einflüsse (frühkykladisch II/III, bzw. frühminoisch II/III) 
erkennen lassen. Der Fundort war offenbar zu diesem Zeitpunkt bereits in 
das süd- und ostägäische Kommunikationsnetzwerk integriert. 

7. Tavşan Adası 1 (TA1): Aus den Böschungsprofilen wurden wenige, 
grob mit Häckse l gemagerte, reduzierend gebrannte und mit einem roten 
Überzug versehene Scherben geborgen, die allgemein chalkolithisch 
anzusprechen sind. 

Die südliche Ägäisküste Anatoliens war - wie Tavşan Adası, Iasos und 
Milet belegen - zu sammen mit den ostägäischen Inseln fester Bestandteil 
des minoisch-südägäischen Kommu nikationsnetzwerkes. Auch wenn für 
die Frühbronzezeit bereits ägäische Beziehungen im Material nachzuweisen 
sind, dominiert eine starke allgemein westanatolische Prägung. Iasos und 
vor allem Tavşan Adası zeigen, dass erst mit der Älteren Palastzeit Kretas 
mit einer regel rechten “Minoisierung“ der südlichen Ägäisküste zu rechnen 
ist. Verantwortlich dafür sind vermutlich kretische und z.T. kykladische 
Einwanderer, die mit der lokalen Bevölkerung verschmelzen, wodurch 
die typisch ostägäisch-minoische Kultur entsteht, wie wir sie nun mehr 
aus Milet und Tavşan Adası kennen. Inwieweit diese Menschen und ihre 
Sprache über die mykenische Zeit hinaus bis in die Eisenzeit überdauern, ist 
ungeklärt. Allerdings sind Ortskontinuitäten wie in Milet und Iasos durchaus 
in diesem Sinn interpretierbar. Die Gründe für das Übergreifen minoischer 
Elemente auf die südliche Ägäisküste sind wohl sehr kom plex, auch wenn die 
logistische und politische Absicherung des minoischen Handelsnetzwer kes 
im Vordergrund gestanden haben dürfte. 

Die diesjährigen Befunde und Funde der Grabung Tavşan Adası tragen 
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dazu bei, die bislang wenig bekannte regionale Früh- und Mittelbronzezeit 
Ioniens und Kariens im Spannungsfeld zwischen südlicher Ägäis, der Troas 
und Zentralanatolien einerseits und Kreta und der Ost ägäis andererseits 
deutlicher herauszustellen“.

D. Konsolidierungs- und Restaurierungsmaßnahmen am  Apollontempel

Steinkonsolidierung und -restaurierung

Jährlich muss die imposante Ruine des Apollontempels  wegen starker 
touristischer Frequenz unter Beobachtung stehen und von spezialisierten 
Steinrestauratoren (Leitung: Ch. Krone wirth) auf Zerstörungen 
und Beschädigungen untersucht werden. Ferner werden laufend  
Konsolidierungsmaßnahmen  am großen Tempel durchgeführt, die im 
Sommer 2008, neben der  Abschlusssanierung der Nordleibung der großen 
Erscheinungstür,  der Ost- und West mauer des 2-Säulensaales galten (Abb. 15).  
Neben dem Entfernen von allen losen bzw. ge lösten, alten Zementmörtelpartien 
der alten  Restaurierungen von 1910/12, dem vorsichtigen Abnehmen aller 
Marmorteile und Reinigung derselben, erfolgt ein äußerst sorgsames Ankle-
ben und vernadeln der gereinigten Fragmente mit Epoxid-Harz, ein  Schließen 
von Rissen und Verfüllen größerer Schalenbildungen mit technischem 
Kalkmörtel. Schließlich  erfolgt die Reinigung der Flächen des aufgehenden 
Mauerwerks. Somit konnte ein wesentlicher Teil des Nordostbereichs des 
Tempels vollständig saniert werden.

Sicherungsmaßnahmen

Die große hellenistische Tiefbrunnen-Anlage an der Ostfront des jüngeren 
Didymaion musste der starken touristischen Frequenz wegen – in reversibler 
Technik - mit einer aufwendigen,  geschmiedeten Konstruktion  geschlossen 
werden, wobei - konstruktiv - die Reinigungsmög lichkeiten desselben 
gewährleistet bleiben. 
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E. Öffentlichkeitsarbeit

Unter Leitung des Museumsfachmanns H. Löhr  ist ein neues dreisprachiges 

Schautafelsys tem entworfen worden, der  den interessierten Touristen über 

die Konzeption der didymäi schen Architektur in populärer Weise Auskunft 

gibt. Erste Schautafeln wurden an exponierter Stelle aufgebaut, um die 

Lichtbeständigkeit des Materials zu erkunden. Für 2009 ist vorgesehen, das 

Schautafelsystem zu komplettieren.

Die neuen  Grabungsergebnisse werden laufend in der Öffentlichkeit 

bekannt gemacht, sei es über populäre Zeitschriften, oder Kolloquien. 

F. Sicherungs-und Restaurierungsmaßnahmen im Museumstrakt des 

Grabungshauses

Infolge von Erbeben -Schädigungen und Überlastung mussten, unter 

der Leitung des Archi tekten J. Eichhorn, die Nordhallen-Stützen sowie 

die tragende Nordwand neu aufgebaut wer den. Hierbei wurden nebst 

Überprüfung einer korrekten Armierung auch die Wände neu ver putzt. 

Schließlich wurde ein neues, belastungsneutrales  Regalsystem eingerichtet, 

das die   wesentlichen Architekturteile des hellenistischen Naiskos (jungeres 

Didymaion) als Exponate sichtbar werden lässt. 

G. Depotarbeiten:

Aufarbeitung der Funde aus den Sondagen im Heiligtumsbereich 2005 - 2007 

und den Sondagen an der „Heiligen Straße“ 2008

Die Kleinfunde werden laufend aufgenommen, gezeichnet, inventarisiert 

und photographiert. Sie werden publikationsgerecht für die demnächst 

erscheinende Grabungspublikation von A. Slawisch und U. Weber 

aufgearbeitet.
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Sichtung und Aufarbeitung der Funde aus Tavşan Adası 2006 - 2008

Die Stein-, Keramik- und Bronzefunde der bronzezeitlichen Schichten 
werden grabungszeit parallel unter der Leitung von  K. Hornung-Bertemes 
gesichtet, gereinigt, restauriert, photo graphiert inventarisiert und für die 
statistische Erfassung vorbereitet .

. 



158

Abb: 1

Abb: 2
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Abb:3

Abb: 4 Abb: 5
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Abb: 6
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Abb: 8
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Abb: 12
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Abb: 14
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Ernst PERNICKA1

Rüstem ASLAN
Peter JABLONKA

2008 YILI TROİA KAZI SONUÇLARI

1Abstract

The results of the excavation seasons in 2007 and 2008 are represented in 

this report. The 37th excavation at Troia since work began under Heinrich 

Schliemann in 1871 lasted from 18 July to 5 September 2008 under the 

direction of Professor Dr. Ernst Pernicka. In 2008 excavation was carried out 

in two areas covering a total of 58 m2. Once again the Bronze Age team and 

quite a number of members of the Post-Bronze Age group processed finds 

for dissertations and publication of the excavations carried out since 1988. 

In addition, conservation measures were taken to preserve and present the 

ruins, finds were restored, anthropological and archaeometric studies were 

conducted, and geophysical prospection and core sampling went on in the 

city area. The 2008 excavation team comprised 43 academic and scientific 

members from ten countries. In addition, there were 20 local workmen and 

assistants. Representing the Turkish government was Akif Gaffaroğlu of the 

Alanya Museum in 2008. 

1 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.

 Doç. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale/TÜRKİYE.
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Giriş

Yeni dönem Troia kazılarının 21. kampanyası 18. Temmuz 2008 ile 6 
Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 1988 yılından itibaren Almanya 
Araştırma Kurumu (DFG) tarafından desteklenen çalışmaların genel 
değerlendirilmesinin ön planda olduğu araştırmalarda, önceki yılda Son Tunç 
Çağı aşağı kentindeki savunma hendeğini arama çalışmalarında beklenen 
buluntuların sağlanamaması üzerine; çalışmalar bu konudaki soruları 
cevaplamak amacıyla savunma hendeğini aramada yoğunlaştırılmıştır. 
İki açmadaki, toplam 58 metrekarelik alanda kazılar gerçeleştirildi. 
Kazı çalışmalarının yanı sıra hem Tunç Çağı, hem de Tunç Çağı sonrası 
uzmanlar grubu doktora ve son yayın çalışmaları kapsamında eski ve bu 
yılkı kazı buluntuları üzerindeki araştırmalarını gerçekleştirmişlerdir. 
Bunun yanı sıra ören yerinin korunması ve sunumu; buluntu restorasyonu; 
antropoloji, arkeometri, jeofizik ölçümleri; topografik ölçüm ve paleocoğrafya 
alanlarındaki araştırmalar da devam ettirilmiştir. Çalışmalara 10 ayrı ülkeden 
43 uzman; çevre köylerden gelen 18 işçi katılmıştır (Resim: 1). Alanya 
Arkeoloji Müzesi’den Akif Gaffaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi 
olarak çalışmalara eşlik etmiştir. 

Yardım ve destekleriyle çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayan, Kültür 
ve Turzim Bakanlığı, Almanya Araştırma Kurumu (DFG); Troia Dostları ile 
Tübingen ve Çanakkale’deki Troia vakıflarına çok teşekkür ederiz. 

Ören yerinin Koruması, Restorasyonu ve Sunumu Çalışmaları 
Elizabeth RIORDEN

Rüstem ASLAN

Genel Müdürlüğün izini; Çanakkale Müzesi’nin denetimi ve Tübingen-
Çanakkale Troia Vakfı’nın yardımlarıyla; kazı çalışmaları öncesi ve 
sonrasındaki Troia kazı ekip üyesi. Doç. Dr. Rüstem Aslan tarafından, 
ören yerinin korunması (öncelikle gezi yollarının bakımı) kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalara rağmen; kazı döneminde de benzeri çalışmalar 
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yapılmıştır. Ören yerindeki orjinal kerpiç dokuyu korumaya yönelik yapılan 
koruma çatısının altı ve çevresindeki bazı profiller korumaya alınmış; bunun 
yanı sıra yağmur sularının birikimini önlemeye yönelik drenajlar yapılmıştır.2

Önceki yıllarda kazılan KL4 açmasındaki kuzeydoğu bastiyonunda 
bulunan derin profiller metal tel örgüler ve su drenejlarıyla koruma altına 
alınmıştır. 

Xy28/29 açmalarındaki Son Tunç Çağı savunma hendeğinin üstündeki 
koruma çatısı yenilenmiştir. 

Her yıl yaklaşık 500 000 kişinin ziyaret ettiği ören yerindeki gezi yollarının 
eskiyen ve tehlike arz eden bölümleri yenilenmiş; ahşap oturma banklarının 
tümü tamir edilmiştir. 

Hava koşulları nedeniyle önceki yıllarda ören yeri içindeki bitki örtüsü, 
hem kalıntıların görülmesini engellemeye başlamış, hem de kalıntılara zarar 
verecek düzeye erişmişti. Bu nedenle özellikle Son Tunç Çağı savunma 
duvarları ve saray binalarının olduğu alandaki bitki örtüsü temizlenmiştir. 
Böylelikle ören yerindeki önemli savunma duvarı ve saray bina (payeli ev, 
VI C, E ve F saray yapıları) kalıntılarının ziyaretçiler tarafından rahatlıkla 
görülebilmesi sağlanmıştır. 

Uzun yıllardır Troia’daki çalışmalara katılan Mimar Elizabeth Riorden, 
Mimarlık Fakültesi’inden iki öğrencisiyle Troia Site Managment Plan (Troia 
Ören Yeri Yönetim Planı) çalışmalarına başlamıştır. Ören yerinin yönetimi 
için çok önemli olan bu proje Institute of Aegean Prehistory (INSTAP) ve Kress 
Foundation tarafından desteklenmektedir. Bu proje kapsamında ören yerinin 
korunması, restorasyonu ve sunumu konusunda profesyönelce hazırlanmış 
ayrıntılı, uzun bir yönetim planı metni ve planları elde edilmiş olacaktır. Söz 
konusu bu plan, özellikle Troia Müzesi projesi için büyük önem taşımaktadır. 
Söz konusu bu çalışmalar bitirildiğinde, sonuç ve öneriler; konuyla ilgili 
kurum ve kişilerin hizmetine sunulacaktır. 

2  Pernicka, Jablonka, Aslan 2007; Pernicka, Jablonka, Aslan 2008.
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Jeofizik Ölçümleri 
Stefan GIESE 

Christian HUBNER

Yer radar sistemiyle (GPR) (büyük) Tiyatro A’nın kuzeybatısındaki sahne 
yapısının olduğu alan ile kalenin güneydoğusundaki İlion kenti agorasının 
olduğu yerdeki toplam 0,32 hektarlık bölge; olası bir Helenistik-Roma 
yapısının olup olmadığının anlaşılması için yeniden araştırıldı. Tiyatro 
A’nın olduğu yerde olasılıkla bir caddeye işaret eden izler tespit edildi. 
Bunun dışında, yapılan ölçümler herhangi bir sonuç vermedi. Geçen seneki 
ölçüm çalışmalarında ise, Son Tunç Çağı savunma hendeğinin devamı tespit 
edilememiş olsa da Antik Döneme ait bir yapının planı ortaya çıkarılmıştı. 
Bu çalışmalar sonucunda Troia’daki toprak yapısının yer radarı ölçüm 
çalışmaları için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Savunma hendeğinin devamının 
saptanması için, olası bütün yöntemlerin uygulanması amacıyla; aşağı kentte 
toplam 11 adet jeoelektrik 2D tomografik ölçüm çubuğu kullanıldı. Bu 
yöntemle ana kaya yüzeyi; üstündeki kültür tabakalarından ayrıştılabilecek 
oranda tespit edilebildi. Bazı noktalarda ise, ana kayanın derinleştiği yerler 
olası bir hendek olarak yorumlandı. Söz konusu bu alanlarda yapılan, 
önce burgu daha sonra ise kazı çalışmaları savunma hendeği devamının; 
jeoelektrik ölçüm sonuçlarında olduğu gibi G27 karesinde olduğunu ortaya 
koydu. Ancak buranın kuzey ve kuzeydoğusundaki çalışmalar ise, burgu 
sonuçlarıyla bir birliktelik sunmuyorlardı (Plan: 1).

Aşağı Kent Bölgesindeki Burgu Çalışmaları 
İlhan KAYAN 

Peter JABLONKA

Önceki yıllarda gerçekleştirilen kazılar, 1988-89 kazı sezonunda Hans 
Günter Jansen’nın yaptığı burgular sonucunda; aşağı kentin doğusundaki Son 
Tunç Çağına ait bir hendeğin olabileceği görüşünü destekleyen sonuçlar verdi3. 
Bu nedenle bu yıl da yapılan jeofizik ölçüm sonuçlarını sınamak ve savunma 
hendeğinin ne yöne doğru devam ettiğini anlayabilmek için burgu çalışmaları 

3 Jansen 1992; Korfmann 2006, Korfmann 1996; Korfmann 1998, Korfmann 2004; Korfmann 2005.
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gerçekleştirildi. Burgular sonucunda duvarlar ve kaya yüzeyi arasındaki 
yüzeyi saptamak o kadar kolay olmasa da, genel olarak bu yöntemin sonuç 
verdiğini öne sürebiliriz. Söz konusu burgu çalışmaları Ege Üniversitesi’den 
İlhan Kayan, Mehmet Doğan, Aylın Kapsız, Doğukan Doğu Yavaşlı ve Peter 
Jablonka tarafından gerçekleştirildi. Matthias Cieslack ise yapılan burgu ve 
jeofizik çalışmalarını topoğrafik plana işlemede yardımcı oldu. Çalışmalarda 
“Arkeomog“ âletine takılan spral burgu ve Cobra-Rammkern burgu âletleri 
kullanıldı ve toplam 98 burgu yapıldı. Tüm araştırma sonuçları, jeofizik ve 
kazı sonuçları anında Coğrafî Bilgi Sistemi’ne (GIS) aktarıldı. 

Veriler hendeğin yönünün G26 ve HI26 açmalarının arası ile HI26 
açmasının doğusunda olduğunu bize göstermiştir. Böylelikle bir yandan H26 
açmasındaki verileri bu yılki kazılarla sınayabilecek; öte yandan hendeğin, 
HI26 açmasındaki yeni keşfedilen girişten sonra nasıl devam ettiğini 
anlayabilecektik. Aşağı kentin kuzeydoğusundaki anomalinin, yükseltiyi 
aşarak doğal bir vadi kesitinde biten hendeğin devamı olabileceği düşünüldü. 
Bu sonuç aynı zamanda Tunç Çağı çanak çömleğinin bu bölgedeki yüzey 
dağılım sınırı ile de örtüşmektedir. Böylelikle aşağı kentin sınırları daha 
da büyümekte; savunulan alanın uzunluğu artmaktadır. Buna bağlı olarak 
önceki tahminlerden daha yüksek bir nüfus tahmini de yapılabilir. 

Önümüzdeki yıl, hem aşağı kentteki, hem de Troia Ovası’ndaki burgu 
çalışmalarına devam edilecektir. 

Troia Çevresinin Paleocoğrafyası ve Doğal Çevre Değişimleri Konusundaki 
Araştırmalar

İlhan KAYAN

Ege Üniversitesi’nden Prof. İlhan Kayan ve ekibinin; Troia çalışmalarının 
ilk yılından (1988) itibaren, Troia çevresinin paleocoğrafyası ve doğal çevre 
değişmeleri üzerine yaptığı araştırmalara 2008 yılında da, önceden planladığı 
şekliyle devam edilmiştir. Bu amaçla, çevrede önceden planlanan arazi 
incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Kazı Temsilcisi Sayın Akif 
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Gaffaroğlu’nun katılımıyla İntepe’nin batısındaki Çanakkale Boğazı’na bakan 
yamaçlarda gözlemler yapılmış, Işıldakhöyük’ün batısındaki eteklerde, 
Boğaz kıyısında bulunan prehistorik yerleşme yerinin jeomorfolojik 
konumu ve alanının paleocoğrafyası üzerinde birlikte değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Burada prehistorik dönemdeki deniz seviyesi değişimi ile 
ilgili yeni veriler elde edilmiştir. 

Aynı zamanda Kesik düzlüğüne, yine kazı temsilcisinin katılımıyla 
paleocoğrafik bir inceleme gezisi yapılmıştır. Burada, yayına hazır durumdaki 
çalışmalarla ilgili bazı kontrol gözlemleri yapılmış, Alacalıhöyük alanındaki 
son durum incelenmiştir.

Kazılar

Aşağı kentin iki farklı yerinde, yaklaşık 58 metrekarelik bir alanda kazılar 
yapıldı. Bu bölgelerde gerçekleştirilen kazıların amacı ise, Son Tunç Çağı 
savunma hendeğinin hangi yöne doğru devam ettiğini anlamaktı. Kazı 
sonuçlarını genel olarak şöylece özetleyebiliriz (Plan: 2)

Troia VI. Orta Döneminde açılan ve Troia VI Geç Döneminde kapatılmış 
olan savunma hendeğinin kuzeydoğuya devam ettiği anlaşılmıştır. Böylelikle 
Son Tunç Çağı kentinin önceki yıllarda tahmin edildiğinden daha büyük 
olduğu; yani 35 hektarlık bir alanı kapsadığı anlaşılmıştır. Hendeğin HI26 
açmasının kuzeyinde bitmiş olduğu tespit edilmiş olsa da, yapılan burgular 
sonunda doğuda yeniden devam ettiği tespit edilmiştir. Böylelikle bu alanda 
da bir girişin olduğu ortaya çıkmıştır. Önceki yıllarda ortaya çıkan güney 
girişinde olduğu gibi, hendeğin yaklaşık on metre genişliğindeki bitimi, iç 
kanattan hafifçe içe doğru devam etmektedir. 

• Hendeğin dışında ise, Troia VI- Erken Dönemine, yani hendekten 
yaklaşık iki yüzyıl önceye tarihlenen yol ya da bir caddeye ait taş döşeme 
tespit edilmiştir. Ayrıca burada içinde pithos yerleştirilmiş çukurun ise VI – 
Erken ve Troia VI-Orta Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. 

• Doldurulmuş hendeğin üstünde ve dışında bir depolama kabı açığa 
çıkarılmıştır. Yol ya da caddenin üstünde ise geç döneme ait Son Tunç 
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Çağı tabakaları yer almaktadır. Bu veriler, şimdiye kadar kentin M.Ö. 13. 
yüzyılda daha da büyüdüğü konusundaki hipotezin doğru olduğunu bize 
göstermektedir.  

HI26 Açması

     Catalin PAVEL

HI 26 açmasındaki kazıların amacı Son Tunç Çağı hendeğinin bu alanda 
nasıl devam ettiğinin tespitiydi.

2007 yılı kazıları bu alanda, hendeğin bir yüzeyine ve buradaki 1 metrelik 
Tunç Çağı dolgusuna işaret etmekteydi. Bu nedenle 2007 yılındaki açma, bu 
yıl genişletildi. 

Bu alanda bu sene yapılan kazılar, tahmin edildiği gibi hendeğin 
devam ettiğini bize gösterdi (Plan:3, Resim: 2) Hendeğin buradaki yönüne 
baktığımızda, güneydeki açmadan birkaç metre daha batıya doğru kaydığını 
ortaya koymaktadır. Bunun dışında ise, hendeğin boyutlarının diğer alanlarda 
olduğundan biraz daha az derin (sadece 0,6- 1 m.) ve daha dar (3 m.) olduğu 
(normalde 2 m. derinliğinde, 4 m. derinliğinde) tespit edilmiştir. Ancak 
dışdaki yüzey, kuzey profili tarafından, içe doğru dönmektedir. B durum bize, 
hendeğin burada bitmediğinin, tam aksine bu alanda bir girişin olduğunu 
göstermektedir (Resim: 4). Hem hendeğin tabanına yerleştirilen taşlar, hem 
de ana kayaya açılan hatıl delikleri ve çukurlar, kent girişlerinde kullanılan 
olası ahşap konstürüksiyonlara işaret etmektedir. Hendeğin en altındaki 
Troia VI- Orta Dolgusu hendek yüzeyindeki erozyon nedeniyle dolmuş ve en 
geç Hellenistik Dönemde teraslanmış ya da çevredeki yüzey malzemelerinin 
hendeğe dolmasıyla oluşmuştur4. Bu tabakanın üstünde ya da içinde, büyük 
bir ihtimalle bir danaya ait büyük bir iskelet parçası tespit edilmiştir (Resim: 
5) İskeletin baldır, boyun, kaburga ve omuz kemikleri anatomik bir bütünlük 
göstermektedir. İskeletin hemen yanında ise aynı hayvana ait başka kemikler 

4  Rose 1994, Rose 1998. 
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de yer almaktaydı. Burada şaşırtıcı olan ise, bu kemiklerin arasında bir 

insana ait baldır kemiği parçası tespit edilmiş olmasıdır. Hendeğin içindeki 

hayvan artıkları 1995 yılında da güney kapısında bulunmuştu. Hendeğin 

diğer bölgelerinde ise kemik artıklarına şimdiye kadar rastlanmamıştı. Üst 

tabakalarda her zaman olduğu gibi Troia VI-Geç Döneme ait çanak çömlekler 

tespit edilmiştir. Bu alanda hendeğin hemen dışında, Troia VI-Erken 

Dönemine tarihlenen, bir cadde ya da yolun olduğu tespit edilmiştir. Yani, 

bu da kent girişinin, yüzyıllar öncesinde kullanılan bir yolun hemen yakınına 

yapıldığını bize göstermektedir. Hendek dolgusunun üstünde ise bir pithosun 

alt parçası açığa çıkarılmıştır. Hendeğin dışında ise, Son Tunç Çağı tabanın 

içine gömülmüş bir depolama kabının kalıntıları tespit edildi. Bütün bunlar, 

bu alandaki yoğun yerleşime işaret etmektedir. Bu yerleşim tabakalarının üst 

katmanları ise Helenistik ve Roma Döneminde tahrip edilmiştir. Böylece 1995 

yılında tespit edilen Tunç Çağına ait dış savunma hendeği ve bununla bağlantılı 

olan Troia’nın VIIa Döneminde, Troia VI Dönemi hendeğini de çevreleyen bir 

şekilde büyütüldüğü hipotezi güçlenmektedir. Bunun dışında, bu alan Son 

Tunç Çağında hendeğin dışında, Tunç Çağına ait tabakaların olduğunu ve 

bunların daha sonraki dönemlerde tahrip edildiğini görmekteyiz. Bundan da 

hendeğin tespit edildiğinden daha derin olduğu sonucunu çıkarabiliyoruz. 

Arkaik Dönem çanak çömleği ve Klasik Dönem ocağı, buradaki Tunç Çağı 

sonrasındaki en eski buluntulardır. Aşağı kentteki bu ve diğer buluntulardan 

yola çıkarsak, Helenistik Dönem İlion kentinin de daha önceleri tahmin 

edildiğinden çok daha büyük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

dönemde yerleşim alanı güneye kadar uzanmaktaydı. Helenistik Döneme ait 

yapı kalıntılarından bu döneme ait en az iki evrenin var olduğunu ortaya 

koymaktadır. Söz konusu bu ev Erken Roma Döneminde tahrip edilmiştir. Bu 

alanda Erken Roma Dönemine ait oldukça büyük duvarlar tespit edilmiştir. 

Bu evin duvarları, o dönemdeki caddenin bir metre altına kadar inmektedir. 

Yüzeyin teraslandıktan sonra taşla döşendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu 

Erken Roma binası bu dönemden sonra ise kullanılmamıştır. 
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H26 Açması 

Peter JABLONKA

Bu yılki çalışmaların başında yapılan jeofizik ölçümleri ve burgular 
sonucunda, savunma hendeğinin kuzeye doğru nasıl ilerlediğini tespit etmek 
mümkün olmamıştır. HI26 (2007 yılı açması) ve G27 (2006 yılı açması) alanları 
arasındaki burgular ise oldukça somut veriler ortaya koymuştur. Hendeğin 
kuzeydeki devamını, buradan oldukça uzak bir noktada bulmak için 2007 
yılında yapılan kazılar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu nedenle, bu sene daha 
yakın bir mesafede, G27 açmasındaki hendek izinden yola çıkarak, hendeği 
tespit etmek için kazılar gerçekleştirildi. Bu nedenle, G27 ile HI26 arasındaki 
H26 açmasında kazılara başlandı (Plan: 4, Resim: 3).

Beklenildiği gibi bu alanda savunma hendeğinin iki yüzeyi de tespit 
edildi. Hendeğin buradaki genişliği üst yüzey itibarıyla 4 m. ve derinliği ise 
1. 75 m. dir. Hendeğin dış yüzeyi biraz yuvarlatılmış da olsa, önce hafifçe 
yükselmekte, daha sonra ise düzgün bir şekilde devam etmektedir. İç yüzeyde 
ise 10 cm. lik bir çatlak tespit edilmiştir. Bu çatlağın tarihi tespit edilemiyen 
deprem sonrasında meydana geldiği düşünülmektedir. Ayrıca iç yüzeyi hafif 
bir eğimle batıya doğru yönelmektedir. Bu alandaki savunma hendeğinin 
devamı, buranın hemen yakınındaki diğer açmalarla karşılaştırılınca (güneyde 
G27- kuzeyde HI26) hafifçe yön değiştirmiştir. Bu durum da hendeğin batıya 
doğru devam ettiğini bize göstermektedir. H26 açması, hendeğin sahip 
olduğu hafif bir dönüşün ortalarında yer alıyor olmalıdır. Çünkü hendek 
daha ilerideki girişe doğru güney yüzeyinden yön değiştirmektedir. 

Hendeğin buradaki üst dolgularında da Troia VI-Geç Dönemi çanak 
çömleği tespit edilmiştir. Bu alandaki dolgu tam olarak kazılamadı, ancak 
yapılan burgularla hendeğin derinliği anlaşıldı. Beklenilmedik bir şekilde 
hendeğin buradaki dolgusunda Troia VI -Erken ve Troia VI – Orta Dönemine 
ait buluntulara rastlandı. Söz konusu bu buluntular ana kayanın içine oyulmuş 
birbirini kesen çukurlardan oluşmaktaydı. Bu çukurlardan en büyüğü daire 
biçiminde ve dibe doğru koni biçimindedir. Pithosları yerleştirmek için 
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açılmış bu çukurlar, daha sonraki dönemlerde ise toprak ile doldurulmuştur. 
Dolgunun içinde Troia VI-Erken ve Troia VI-Orta çanak çömleği ile hayvan 
kemiklerine rastlandı. 

Helenistik ve Roma Döneminde ise bu alanda konutlar bulunmaktaydı. 
Buradaki Helenistik Dönem evleri arasında sadece kuzey-güney yönündeki 
bir duvar geriye kalmıştır. Ancak Helenistik Dönem dolguları, Roma Dönemi 
evlerinin en alt seviyesine kadar ana kayanın her yerinde görülmektedir. 
Roma Dönemi evlerinin temelleri ise ana kayaya kadar inmektedir. Açma 
içinde batı - doğu yönünde devam eden, girişi ve iki çarpraz duvarı olan bir 
eve ait temel açığa çıkarılmıştır. Bu yapının batısındaki tabanda bir amforanın 
üst bölümü, su kanalı şeklinde kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise 
evin girişi kapatılarak, başka bir çarpraz duvar örülmüştür. Tabanda 30 cm. 
yakın yanık dolgusu tespit edilmiştir. Roma tabakasının içinde oldukça çok 
sayıda boyalı duvar sıvalarına da rastlanmıştır. 

Kazıevi Çalışmaları: Buluntuların Değerlendirilmesi ve Belgelenmesi 

Diane THUMM-DOĞRAYAN

Bu yılki kazılardan çıkan çanak çömlekler Cornelia Schubert tarafından 
çalışıldı. Troia’da üretilen çeşitli çanak çömlekler ile ithal çanak çömleklerin 
aralarındaki arkeometrik özellikleri konusundaki araştırmalar yapan Cornelia 
Schubert, aynı zamanda buluntuların belgelenmesinden de sorumluydu. 

Diane Thumm-Doğrayan doktora çalışması kapsamında Troia’daki Tunç 
Çağına ait pithosları belgeleyerek incelemeye devam etti. 

Wendy Rigter, Troia VI-Orta Döneminden Troia VI-Geç Döneminde 
olan çanak çömlekler ile kaleden çıkan Tan Ware çanak çömleği doktora 
çalışmasının yayınına yönelik yeniden inceledi. 

Mariana Thater, doktora çalışması kapsamında Troia I Dönemi çanak 
çömleği üzerindeki incelemelerine devam etti. 

Troia II-V Dönemine ait çıkan çanak çömlekler ise Christiane Fridich 
tarafından çalışıldı. 
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Pavol Hnila Troia VIIb çanak çömleği konusundaki doktora çalışmasına 

devam etti. 

Uzun yıllardır Troia’daki taş buluntuları inceleyen Ivan Gatsov ve 

Petranka Nedelcheva, bu yılki incelemeleriyle bu konudaki çalışmalarını 

sonuçlandırmışlardır. 

Peter Pavuk, önceki yıllardaki çalışmalarda bulunan Troia VI- VII 

yerleşmelerine ait çanak çömlekleri kataloglaştırdı.

Küçük buluntuların belgelenmesinden sorumlu olan Ralf Becks, aynı 

zamanda önceki yıllarda çıkan Troia VI-VII Dönemi küçük buluntularını da 

inceledi. 

Magda Pieniazek-Sikora, Troia Son Tunç Çağı takıları üzerinde çalıştı. 

Ch. Brian Rose, Tunç Çağı sonrası dönem buluntularının yayın çalışması 

üzerinde yoğunlaştı. 

William Aylward, Tunç Çağı sonrası küçük buluntuları kataloglaştırdı. 

Carolyn Chabot-Aslan, Billur Tekkök ve Sebastian Heath Son Tunç Çağı 

sonrası çanak çömleklerinin detaylı tarihlenmesi konusundaki çalışmalarına 

devam ettiler. 

Henrike Kieserwetter, x24 açmasından önceki yıllarda çıkan Bizans 

Dönemi iskeletlerini antropolojik açıdan inceledi. 

Monika Möck-Aksoy bu yıl da çanak çömlek ve küçük buluntuların çizimi 

yaptı.

Yapılan tüm çalışmaların fotoğraflanması ise Gebhard Bieg tarafından 

gerçekleştirildi. 

Buluntuların konservasyon ve restorasyonundan ise Donna Strahan ve 

Akın Aksoy sorumluydu. 
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Medya ve Kamuoyu Çalışmaları

Kazının ilk günlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay 
ören yerini ziyaret etti. 

Kazı çalışmaları konusunda bilgilendirilen Sayın Günay ile uzun yıllardır 
planan Troia Müzesi Projesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Sayın 
Bakan’a Troia Projei olarak düzenlenecek uluslarası bir mimarlık yarışması 
için kazı ve buluntular konusundaki her türlü bilgi ve deneyimizi aktarma 
isteğimiz dile getirildi. 

Kazının son günlerinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
İsmet Yılmaz ve Çanakkale Milletvekili   Memet Danış ören yerini ziyaret etti. 
Sayın Müsteşar Yılmaz’a özellikle Troia Müzesi konusunda bilgiler verildi. 

Bu yıl özellikle Türk ve yabancı basın kuruluşlarının Troia’ya ilgisi çok 
fazlaydı. 

Güneybatı Almanya Gazeticiler Birliği’ne üye bir gazeteci grubu ve 
beraberinde politikacı grubu Troia ve Çanakkale yöresini (Gelibolu, Troia 
Tarihî Millî Parkı, Bozcaada) gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 

TRT’den iki farklı belgesel ekibi Troia ve çevresi konusundaki programlar 
için ören yerini ziyaret ettiler. 

Ayrıca İngiltere, İtalya ve Japonya’dan gelen televizyon ekipleri kazı 
çalışmaları sırası ve hemen sonrasında Troia’da çekimler yaptılar. 
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Plan 1:  Troia 2007 yılı jeofizik 
araştırma sonuçları

Plan 2:  Troia 2007 yılı kazı alanları ve 
savunma hendeği

Plan 3: HI 26 açmasının planı
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Plan 4: H 26 açmasının planı

Resim 1: 2008 yılı Troia kazı ekibi
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Resim 2: HI 26 açmasındaki Roma Dönemi duvarları

Resim 3:H 26 açmasındaki Roma Dönemi duvarları
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Resim 4: HI 26 açmasındaki Son Tunç Çağı savunma hendeğinin bittiği yerdeki giriş

Resim 5: HI 26 açmasındaki 
tespit edilen savunma 
hendeğinin içindeki 
hayvan iskeleti
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Mevlüt ÜYÜMEZ,
Özdemir KOÇAK,

Ahmet İLASLI*

DEDE MEZARI NEKROPOLÜ KAZILARI 
2008 YILI ÇALIŞMALARI

1*Dede Mezarı Nekropolü, Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi Yukarı Çaybelen 
Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu köyde, Dede Mezarı Mevkii ile 
beraber Maçaklı Kale (Köy Kalesi) Höyüğü ve Gavur İni Önü Nekropolü yer 
alır1. Bunlardan Maçaklı Kale, İlk Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı (OTÇ), Demir 
Çağı ve Helenistik/Roma dönemlerinde iskan edilmiştir. Dede Mezarı 
Nekropolü’nde şimdiye kadar 1 adet Demir Çağı ve 1 adet de Helenistik 
Döneme ait mezara rastlanmıştır. Ancak buna rağmen mezarlık alanının asıl 
kullanımının OTÇ’de olduğu anlaşılmaktadır.

Dede Mezarı Mevkii’nde 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2008 
yılında da sürdürülmüştür. Çalışmalarımızda Selçuk Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün maddî desteğini aldık. Bundan 
dolayı koordinatörlük yetkililerine teşekkür ederiz 2**. 

Çalışmalarımıza Okutman Harun Oy, doktora öğrencileri Salih Kaymakçı, 
İsmail Baytak, yüksek lisans öğrencileri Arkeolog Yavuz Arslan, Alifer Çiftçi, 
Arkeolog Aslı Kısa, Lisans öğrencisi Şükrü Ünar katılmıştır. Ekip üyelerine 
teşekkür ederiz.

Bütün malzemelerle ilgili en son çizimler ve fotoğrafların düzenlenmesi 

*  Arkeolog Mevlüt ÜYÜMEZ, Afyonkarahisar Müze Müdürü, Afyonkarahisar / TÜRKİYE; 
Doç. Dr. Özdemir KOÇAK, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kampus-Konya / 
TÜRKİYE.

 Arkeolog Ahmet İLASLI, Afyonkarahisar Müzesi, Afyonkarahisar / TÜRKİYE
1 Koçak 2004, 48; Üyümez vd 2007, 811 vdd.; Koçak vd 2007; Üyümez vd 2008, 403 vdd.; 

Üyümez vd 2009, 183 vdd.
**  “Erken Dönemlerde Orta-Batı Anadolu’nun Batı Bağlantısı”, Proje No: 05401012.
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Arkeolog Mustafa Bilgin tarafından gerçekleştirildi. Bundan dolayı Mustafa 
Bilgin’e teşekkür etmeyi bir borç addetmekteyiz.

Çalışmalarımıza Yukarı Çaybelen Köyü Muhtarı Ethem Çamlı en başından 
beri destek oldu. Ethem Çamlı ile beraber, Yukarı Çaybelen Köyü insanının bizi 
sıcak bir şekilde karşılaması ve her zaman yanımızda olması, bu çalışmanın 
sorunsuz bir şekilde sürmesini sağladı. Bundan dolayı kendilerine teşekkür 
ederiz.

Bu dönem kazı çalışmalarında ortaya çıkan kemik bulgular Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Arş. 
Gör. Zehra Satar tarafından incelendi.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr 
Tayfun Çay ve Arş. Gör. Fatih İşcan çalışma yapacağımız alanla ilgili grid 
aplikasyonlarını tamamladı. F ve G açmalarının çevrelerine kazıklar çakıldı. 
Bunlardan EC 62 (181-180/ 198-199) plan karesinde çalışmalara başlandı. Bu 
açmaya “H Açması” ismi verildi (Çizim: 1). 

H Açması, mezarlığın kuzeybatısında yer alır. Burası, kazı alanında 
daha önceki açmalara göre kuzeyde yer alan bir açmadır. Aynı zamanda, 
burası mezarlıkta meyilin belirgin olduğu bir yerdir. Bu açma F açmasının 
kuzeybatı çaprazında ve E2-1 ve E2-2 açmalarının da kuzeydoğusunda 
yer alır. Bu alanda çalışmamızdaki en büyük amaç 2006 ve 2007 yıllarında 
F ve G açmalarında tespit ettiğimiz kanalların benzerlerinin burada da 
olup olmadığını anlamaktır. H açmasının bulunduğu alanının topoğrafik 
özelliğinden dolayı çok fazla tahrip edilmiş olmayacağı düşüncesi de bizim 
için önemli bir belirleyici unsurdu. 

H Açması

H Açması’nda 10x10 m. lik bir alanda çalışıldı Yapılan çalışmalar sonunda 
bu açmada 1 kaya-oygu mezar, 1 kaya-oygu ve 6 küp mezar tespit edildi 
(Çizim: 1).
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H1 Küp Mezarı (Çizim: 1-3; Resim: 3)

H1 küp mezarı açma alanının güneydoğu köşesinde yer almaktadır 
(Çizim 1). Bu mezar  güneydoğu - kuzeybatı  yönünde uzanmaktadır. 
H1 küp mezarının ağız kısmının altına düz bir taş yerleştirilmiştir. Küp 
ağzının güneybatı kısmına iki iri ve dik taş, kuzeydoğusuna beş iri yatay 
taş yerleştirilmiştir. Üst kısım da yatay taşlarla desteklenmiştir. Aynı 
küp çevresinde hem dikey ve hem de yatay taşların aynı anda yer alması, 
bize bu taşların yerleştirilmesinde belirli bir düzen olmadığını ve eldeki 
malzemeye göre alanın doldurulduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu taşların 
yerleştirileceği alan dörtgen bir şekilde açılmıştır. H1 mezar küpü kendisi için 
açılan alana yerleştirilirken, küp kuzeydoğuda kesilen kiste doğru yaslanmış, 
güneybatıda boş kalan açıklık ise taşlarla kapatılmaya çalışılmıştır (Çizim 2). 
H1 mezarının içinde 1 adet bronz küpe ele geçirilmiştir.

H2 Kaya-Oygusu (Çizim: 1; Resim: 1)

H2 bir kaya oygusudur. Bu oygu, düzenli bir şekilde dizilen taşlarla 
kapatılmıştır. Buradaki, diğerlerine göre büyük iki ana taş, dikey bir şekilde 
yerleştirilmiştir (Çizim: 1). Bu haliyle, bu dairesel kaya oygusu bir mezarı 
andırmaktadır. Ancak burada herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu 
oygunun, H3 mezarının yakınında olması, bu mezar için yapılmış bir adak 
çukuru ya da sunu mezar (anı mezar) olabileceği düşüncesini vermektedir.

H3 kaya-Oygu Mezarı (Çizim: 1; Resim: 1)

H3, H Açması’nın güneybatı-batı kesiminde yer alır. Bu mezarda çalışırken, 
mezar taşlarının batıdaki I Açması’na uzanmasından dolayı burada bir cep 
açılmıştır. Bu cep, H ve I açmalarının güney başlangıcından kuzeye doğru 
2.50 m. uzunlukta ve H açmasından batıya doğru 1 m. uzunluğundadır. 
Böylece H ve I açmaları, güneyde birbiriyle birleştirilmiştir. Bu mezardaki 
taşların düzeni ve sıkılığı, burada bir tahribat olmadığına işaret etmektedir 
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(Çizim: 1). H3 mezarında 1 adet bronz küpe ve 1 adet topuz başlı bronz iğne 
ele geçirilmiştir. H3 kaya oygu mezarında üç iskelet, sağlam bir şekilde ortaya 
çıkarılmıştır.

H4 Küp Mezarı (Çizim: 1; Resim: 1)

H4, H Açması’nın batı duvarı yakınında ve kabaca orta kısımda yer alır. 
Buradaki mezar küpü küçük boyutludur. Bu mezarın ağız kısmı güneydoğu-
güney yönüne bakmaktadır. H4’ün kapak taşı bulunmamıştır. Bu durum 
küpün, kist tabakasının hemen altında yer almasından dolayı ya tarımla ya da 
kaçak kazılarla açıldığına işaret etmektedir. Burada, kapak ve destek taşları 
olabilecek taşlar güneye doğru açılmış bir şekilde bulunmuştur. Küpün ağız 
kısmı, önündeki kanala bakmaktadır (Çizim: 1; Resim: 1). 

H5 Küp Mezarı (Çizim: 1; Resim: 2)

Açma alanının batı duvarının ortasından başlayan ve kuzeydoğu duvarına 
doğru uzanan bir kanallar dizisi bulunmaktadır. Bu kanallar çevresinde 4 adet 
küp mezar yer almaktadır. Bu mezarlardan H5 ve H8 küp mezarları aynı kaya 
oygu alanı içinde yer almaktadır. Bu durum mezarlık alanında rastlanan ilk 
örnektir3

2. H5 ve H8 mezarları açma alanının kabaca ortası ile batısı arasındaki 
bir kesimde yer alır. Bu alan kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Bu mezarlardan 
H5, H8’e göre kuzeyde yer almaktadır. H5 küpünün batı yan tarafı ve üst 
taraflarını kapatmak için oldukça iri taşlar kullanılmıştır. Bunlardan üstteki 
taş, ağız üstünde kullanılan taşlar için, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük 
örneklerden bir tanesidir (Çizim: 1).

H5 mezarının ağız kısmının hemen önünde kol biçimli libasyon kabına ait 
parça ele geçirilmiştir. Bu parçanın bilek kısmına kadar olan bölümü hemen 
hemen bütünüyle sağlamdır. Diğer kısmı olasılıkla burada yapılan kaçak 

32  Bu mezarlık alanında yapılan kaçak kazıları anlatan köylüler, mezarlık alanında aynı kaya 
oygu alanında birbirlerine bakan 3 küp mezarın çıkarıldığından söz etti. Ayrıca bkz. Üyümez 
vd. 2007, 811 vdd.; Koçak vd 2007; Üyümez vd. 2008, 403 vdd.; Üyümez vd 2009, 183 vdd.
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kazılar sırasında tahribata uğramıştır. Bu parça, bu tipteki buluntuların İç-
Batı Anadolu Bölgesi’ne kadar yayılan ilginç örneklerinden birisidir. Başta 
Boğazköy olmak4

3 üzere çok sayıda alanda rastlanan bu örnek, ileri bir işçilik 
göstermektedir.

H8 Küp Mezarı (Çizim: 1; Resim: 2)

H5’in biraz güneyindeki duvarın içinde ise H8 mezarı yer alır. H8 küpünün 
etrafı düzensiz taş ve kist parçaları ile örülmüştür. Bu küpün ağız alt kısmına 
yassı bir taş yerleştirilmiştir. 

H6 Küp Mezarı (Çizim: 1)

H6 küp mezarı H5/H8 mezar alanının hemen kuzeybatısında yer alır. H6 
küpünün ağız çevresi düzensiz taşlarla örülmüştür. Ancak bu düzensizliğe 
rağmen bu küpün dört tarafıda iyice sağlamlaştırılmıştır (Çizim: 1). H6 
mezarına bağlanan kanalda münferit buluntu olarak 1 adet bronz yüzük ele 
geçirilmiştir.

H7 Küp Mezarı (Çizim: 1)

H7 küp mezarı açma alanının en kuzeybatısında yer alır. H7 mezarının 
etrafı düzensiz taşlarla örülmüştür. Bu küpün de ağız alt kısmına düz ve yassı 
bir taş yerleştirilmiştir (Çizim: 1). H7 mezarı içinde kemik boncuklar ve bu 
mezarın üzerinde 1 adet topuz başlı bronz iğne ele geçirilmiştir. 

I Açması

H Açması’nın batısındaki EC 61 (180-179/ 199-200) plan karesinde ikinci 
bir açma alanı belirlendi. Bu alan kuzeyden güneye doğru ikiye bölündü 

43 Boğazköy’den bazı örnekler için bkz. Bittel vd 1957, 33 vdd, Tafel 28, 33, Abb. 12, 37, Abb. 15.
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ve bunlardan H Açması’nın batı duvarı bitişiğinde ve 10x5 m.’lik alanda 
çalışmalara başlandı. Bu yeni açmaya “I Açması” ismi verildi. I Açması’nda 
çalışılmasının ana amacı, H Açması’nda ortaya çıkan kanalların batıdaki 
devamlarının nasıl olduğunu anlayabilmekti (Çizim: 1; Resim: 1). 

I Açması’nda yapılan çalışmalarda bir kanal ve üç küp mezar kalıntısı 
tespit edildi. Bu açma alanındaki her üç mezarın da kaçak kazılar ve doğal 
nedenlerle önemli ölçüde tahribat gördüğü anlaşılmaktadır. Bunların üçü de 
kabaca açma alanının ortasında yer alan mezarlardır. I 1 mezarı diğerlerine 
göre kuzeyde yer alır. I 2 en güneyde yer alan mezardır. I 3 ise açma alanının 
batı duvarının ortasındadır (Çizim: 1; Resim: 1). 

I 2 mezarında kanalla mezar arasındaki kesimde münferit buluntu olarak 
1 adet bronz iğne ve yine bu küpün yakınlarında 1 adet pişmiş toprak düğme 
ele geçirildi. I 3 mezarında yapılan çalışmalarda ise mezar toprağının ıslaklık 
derecesinde nemli olduğu görüldü. Bu durum, burada bulunan ve orta boy 
bir küpe ait olan parçaların epeyce tahribat görmesine neden olmuştur. I 
açmasının kuzey kısmında bir pişmiş toprak düğme ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca 183 No.lu kazık çevresinde yüzey buluntusu olarak 1 
adet Bizans Dönemine ait bir sikke ele geçirildi.

SONUÇ

2008 yılı kazıları sonunda, daha önce mezarlık alanının kuzeyindeki meyilli 
kesimde bulduğumuz kanalların benzerlerine H ve I açmalarında da rastladık. 
Hemen hemen her mezar ya bir ya da iki kanalla ilişkili görülmektedir. 
Bu kanallar kuzeydoğu-güneybatı yönünde ve birbirine paralel olarak 
uzanmaktaydı (Çizim: 1; Resim: 1). Bu çalışma döneminde kanalların yapım 
amaçları konusunda daha belirgin bazı fikirlere sahip olmamız mümkün 
oldu. Bunlardan birisi en baştan beri düşündüğümüz, kanalların su tahliyesi 
ile ya da herhangi bir sunu ile ilgili olması fikri idi. Ancak asıl ağır basan 
düşünce bu kanalların, bu kesimdeki mezar alanlarının belirlenmesi için 
yapıldığı üzerineydi. Buna göre, bu kanallar yapıldıktan sonra kanalların iki 
yanına belirli bir düzende mezar alanları açılmakta idi.
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Bu mezarlık alanında basit kaya-oygulara daha önceki yıllarda A 
Açması’nda rastlanmıştı. Bu sene de bu kaya-oyguların bir benzeri ortaya 
çıktı. Ancak H2 ismini verdiğimiz bu kaya-oygusu önceki örneklerden 
farklı olarak mezar şeklinde kademeli açılmış ve düzenli bir şekilde taşlarla 
kapatılmış ancak içine bir şey konmamıştı. Bunun hemen güneybatısında ise 
H3 ismini verdiğimiz bir kaya-oygu mezara rastladık. H2 ve H3 oygularının 
şekil olarak benzerliği ve H2’nin âdeta H3’ün küçük bir örneği gibi görünmesi 
bize H2’nin H3 için yapılmış bir adak çukuru ya da sunu mezar (anı mezar) 
olabileceği düşüncesini vermektedir.

Yine bu dönemde ele geçirilen değişik bir gömü tarzı H5 ve H8 
mezarlarında görülmüştür. Bu iki küp mezar aynı alandaki bir oygunun 
içine yerleştirilmiştir. Bu mezar şekli de Dede Mezarı için ilk örneklerden 
birisidir.

H5 mezarında ele geçirilen kol biçimli libasyon kabı, Hitit merkezlerinden 
çok sayıda örnekle temsil edilmektedir. Bu örnek, olasılıkla Eski Hitit 
Döneminin kaliteli bir işçilikle temsil edildiği ve sonraki dönemlerin öncüsü 
sayılabilecek bir buluntudur. Ayrıca Hitit merkezi yayılım alanına göre, 
batıda ele geçirilmesi de bu buluntuya ayrı bir önem yüklemektedir.

H4 kaya oygu mezarında üç iskelet, sağlam bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. 
(Resim: 1). Bundan önceki yıllarda E2 taş-sandık ve F6 kaya oygu mezarlarında 
iskeletler büyük oranda sağlam çıkarılmıştı. Küp mezarlardaki kemik 
bulgular taş sandık/kaya oygu mezarlara göre çok azdır. Bu durum olasılıkla 
küp mezarların daha derine gömülmesinin bir sonucudur. Ayrıca oluşan nem  
de kemiklerin çürümesine neden olmuştur.

Küp mezarlar yerleştirilirken, büyük bir özen gösterilmiştir. Buradaki 
küplerin, kimi zaman bir kısmı kiste yaslanmış ve kistle arasında boşluk olan 
diğer kısmı ise taşlarla kapatılmıştır. Zaman zaman, küplerin ağız çevresine 
dikey ya da yatay taş sıraları özenle yerleştirilmiştir. Yer yer bu taş sıralarının 
arkasında kalan boşluklar da daha ince taşlarla kapatılmıştır. Küpün yan 
dolgusunda çoğu zaman, döneminde, kırılan kist tabakasından elde edilen 
taşlarla dolgu yapılmıştır. Hemen hemen bütün küplerin ağızlarının üst 
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kısmı taşlarla örülmüştür. Birçok küpün dip kısmına ince ve düz bir taş 
yerleştirilmiştir. Bütün küplerin ağız kısımlarının altlarında, yere paralel ince 
ve yassı taşlar konmuştur.  

H1 Mezar Küpü Envanter (Çizim: 1-3; Resim: 3)

Çizim No.  : Çizim 3

Envanter No.  : DM08-H 1

Buluntu Merkezi : Afyon-Bayat Dede Mezarı Nekropolü

Buluntu Adı  : Çift kulplu ve 6 tane dikey memecikli küp

Buluntu Durumu : Tam 

Ağız Çapı  : 66 cm.    

Yükseklik  : 127.5 cm.      

Gövde Çapı  : 85 cm.

Dip/Kaide Çapı : 16.8  cm. 

Kalınlık  :  Ağız: 6 cm.   Gövde: 2.5 cm.

Hamur Rengi : Pembemsi kahverengi

Hamur Katkısı : Orta kumlu, çok bol mika, taşçık katkılı

Astar Rengi  : İç yüzey : -  Dış yüzey: Beyaz

Bezeme  : -

Pişme Durumu : Orta 

Yapım Tekniği : Ağır Çark

Form  : Çift kulplu, şişkin gövdeli, dışa dönük ağızlı, dar  
     ve düz dipli

Açkı :   Yok
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Çizim 1: H ve I açmaları planı

Çizim 2: H1 küp mezarı güneydoğu-kuzeybatı kesiti

Çizim 3: H1 mezar küpü
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Resim 1: I ve H açmalarından bir bölüm

Resim 2: H8 ve H5 küp mezarları
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Resim 3: H1 mezar küpü

Resim 4: H5-1 kol biçimli libasyon kabı parçası
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Serdar AYBEK*
Ali Kazım ÖZ

Aygün EKİN MERİÇ

METROPOLİS 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

1*2**3*Metropolis kazıları 2008 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, DÖSİMM, Sabancı Vakfı, 

INSTAP ve Torbalı Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılmıştır. Bakanlık 

temsilcisi olarak Samsun Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Mustafa 

Kolağasıoğlu görev yapmıştır. Çalışmalar 08.07.2008 ve 24.09.2008 tarihleri 

arasında, kazı, konservasyon, restorasyon, kazı evi, araştırmalar ve halkla 

ilişkiler olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilmiştir44

1. Kazı sonunda 23 

adet envanterlik ve 88 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim 

edilmiştir.

1. Kazı ve Sondaj Çalışmaları

2008 yılında tiyatronun altındaki yamaçta, Roma konutlarında kazı 

1

∗  Yard. Doç. Dr.  Serdar AYBEK Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Balkan Yerleşkesi, Edirne / TÜRKİYE.

  Öğr. Gör. Dr. Ali Kazım ÖZ Dokuz Eylül Üniv., Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tınaztepe Yerleşkesi, İzmir / TÜRKİYE.

3  Öğr. Gör. Dr. Aygün EKİN MERİÇ Dokuz Eylül Üniv., Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, İzmir / TÜRKİYE.

1 Metropolis kazı çalışmalarına fahri başkan Prof. Dr. Recep Meriç başta olmak üzere, Araş. 
Gör. Eda Güngör, Araş. Gör. Cenker Atilla, Dr. Sadi Çağdır, Dr. Peter Pavuk, Dr. Barbara 
Horejs, Dr. Sergey Smekalov, David Hill, Restoratör Nur Direr, Sanat Tarihçisi Esra Aybek, 
Arkeologlar; Yaşar Yıldırım, Serhat Foça, Sarp Alatepeli, Mehmet Gezgin, Emine Akkuş, 
Mert Yenişehirli, Utku İnce; arkeoloji öğrencileri Sümeyra Savur, Gürler Aslan, Melike Usta, 
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Fatma Ayvaz katılmışlardır.
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çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Hanyıkığı Roma Hamamı ve kentin 
kuzeydoğu yamaçlarında mimarî tespite yönelik sondaj kazıları yapılmıştır 
(Çizim: 1). 

1.1. Tiyatro Yamacı Kazıları

Tiyatro güney yamacı altında, 2007 yılında kazısına başlanan yamaç 
eve ait mekânlarda devam edilmiştir (Resim: 1). 08.07.2008 tarihi itibarıyla 
başlanan çalışmalarda ‘2007-3 Mekânı olarak adlandırılan mekânın içinde, 
57.95 m. seviyesinde mekân boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve 
odayı ikiye bölen kare tuğlalar ve taşlar ile yapılmış harçlı bir duvar tespit 
edilmiştir. Mekânın içinde devam eden seviye çalışmalarında ise, 57.29 m. 
seviyesinde tıraşlanmış ve düzleştirilmiş ana kaya zemine ulaşılmıştır. Ana 
kayaya ulaşılıncaya kadar, zeminin yaklaşık 30 cm. üstünden başlayarak çok 
sayıda pişmiş toprak tuğlaya rastlanmıştır. Bunun yanında doğu duvarında 
tespit ettiğimiz kapı aralığının, geç dönemde tuğlalar kullanılarak kapatıldığı 
anlaşılmaktadır. 

2008-1 Mekânı’nda yapılan çalışmalarda ise, önceki yıllarda bulunan 
duvarlar ile aynı aksta uzanan 59.55 m. seviyesinde iki yüzü sıvalı bir duvar 
daha saptanmıştır. Mekân içinde yapılan seviye çalışmalarında, üç duvarın 
da eğimle birlikte bozularak sıvalarının sadece alt bölümlerde korunduğu 
saptanmıştır. Devam eden derinleşme çalışmalarında mekânın batısında, 
2007-4 Mekân’ına geçiş olarak kullanmış 103 cm. genişliğinde bir kapı aralığı 
ve bu aralığa oturtulmuş 57.51 m. seviyesinde mermer bir eşik bulunmuştur. 
Mekânın tabanını bulmaya yönelik çalışmalarda 57.50 m. seviyesinde 
tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kaya tabana ulaşılmıştır. Bu seviyenin üstünden 
gelen yoğun tuğla parçaları, mekânın tabanının pişmiş toprak plâkalar ile 
kaplandığını kanıtlamaktadır. 

İlerleyen çalışmalarda, odaların güneyinde kalan alanlarda genişlemelere 
devam edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda 57.00 m. seviyesinde, 
özellikle mekânların eşik taşlarının altından geçerek ilerleyen, üzeri taş 



197

plâkalarla örtülü atık su kanalı belirlenmiştir. Kanalın hemen bitişiğinde, 

aynı aksta devam eden pişmiş toprak künklerden yapılmış temiz su kanalı 

saptanmıştır. Ayrıca 57.14 m. seviyesinde 2008-1 Mekânı güney duvarını 

sağlamlaştırmak için geç dönemde pişmiş toprak tuğlalar ile yapılmış olan 

payanda örnekleri de bulunmuştur.

Birbirine kapılarla bağlanmış olarak bulunan bu mekânların güneyinde 

yaklaşık 3.30 m. mesafede, 57.80 m. seviyesinde sağlam korunmuş bir 

yüksek sütun kaidesi (postament) bulunmuştur. Bulunan bu postamentin 

batısına doğru yapılan genişlemede ise, aynı aksta yaklaşık 2.50 m. aralıklarla 

devam eden, aynı stilde yapılmış üç mermer postament daha bulunmuştur. 

Devam eden genişleme ve derinleşme çalışmalarında, birbiriyle tek sıra 

tuğla duvarlarla bağlanmış toplam dört in situ postament ve yedi postament 

kaidesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Sadece güneybatı köşedeki postament 

kaidesinin korunmadığı anlaşılmıştır. Peristil olduğu anlaşılan bu alanda 

yapılan derinleşmede 56.75 m. seviyesinde düzgün kesilmiş mermer 

plâkalardan oluşan zemine ulaşılırken, zeminin tam ortasındaki bölümün 

bazı kısımlarının korunmadığı görülmüştür. Bunun yanında peristilin içinde 

kuzey ve doğu kanatlarının önünde, bu iki bölüm boyunca devam eden, 

yaklaşık 60 cm.lik genişlikte herhangi bir zemine rastlanmadı. 10.00 x 10.30 

m. boyutlarındaki peristilin tüm alanı açıldığında, kuzeyden güneye doğru 

hafif bir eğime sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Peristil içine yapılan diğer bir çalışmada ise 57.26 m. seviyesinde, peristil 

doğu kanadının önündeki postamentin bitişiğinde mermer bir havuz ortaya 

çıkarılmıştır. Dikdörtgen havuz, yekpare uzun mermer blokların kurşun 

kenet yardımıyla birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu alanda yapılan temizlik 

çalışmalarında, su akımının güneye doğru verildiği ve havuzun su tahliyesini 

sağlayan bir kanal tespit edilmiştir (Resim: 3). Peristil doğusunda yapılan 

kazı çalışmalarında ise, üzeri şist plâkalarla kaplı açık su kanalının (yağmur 

suyu) ve kapalı künk sisteminin, peristil dışından güneye doğru devam ettiği 

belirlenmiştir. 
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Peristilin doğu ve batı kısımlarında yapılan kazılarda, eğim nedeniyle 

duvarların korunmadığı görülmektedir. Sadece büyük mermer bloklardan 

oluşan eşikler yardımıyla, peristilin üç tarafından odalarla çevrelendiği 

anlaşılmıştır (Çizim:2). Mekânların zeminleri genellikle tıraşlanarak 

düzleştirilmiş ana kayadan oluşmaktadır. Diğer odalardan farklı olarak, 2008-

4 Mekânı’nın güneyinde yapı kompleksinin su haznesi olarak kullanıldığı 

düşünülen mekân bulunmuştur. Bu oda/sarnıç içinde yapılan derinleşme 

çalışmalarında 57.59 m. seviyesinde düzgün kesilmiş şist plâkalardan yapılmış 

taban seviyesine ulaşılmıştır. Ayrıca mekânın doğusunda, ana kayanın 

başladığı yerde üzeri şist plâkalardan kaplı açık su kanalı saptanmıştır. Batı 

duvarının kuzeye doğru eğimli bir şekilde yükselmesinden dolayı odanın 

üstünün tonozla örtüldüğü anlaşılmaktadır.

24.09.2008 tarihi itibarıyla sonlandırılan Tiyatro Güney Yamacı Altı kazı 

alanında ele geçirilen önemli buluntular çoğunlukla sikkeler olmuştur. 

Envanterlik olarak seçilen sikkelerin genellikle 3. ve 4. yüzyıl Roma 

Dönemine tarihlendiği, daha çok Kyzikos ve Nikomedia gibi dönemin ticaret 

merkezlerine ait oldukları tespit edilmiştir. Sikkelerin yanı sıra terrakotta 

figürin başları, küçük objeler, âletler, mermer heykel ve mimarî parçalar da 

kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sırasında ele geçirilen seramikler 

içinde en fazla yoğunluğu (%60) Roma Dönemi seramikleri oluşturmaktadır. 

Ayrıca %31 yoğunlukla Helenistik Dönem, % 7 Bizans Dönemi ve %2 

oranında Erken Dönem seramikler bulunmuştur. Roma Dönemi seramikleri 

içinde, pişirme kapları, tava, testi, amphora, lekane gibi mutfak kaplarının 

yanı sıra, ince duvarlı bardaklar, sigillata gibi sofra kapları da yoğun olarak 

ele geçirilmiştir. Tarihsel olarak ESB seramiklerinin çokluğu daha çok M.S. 

2. yüzyılı; LRC ya da günlük kullanım kapları ise Geç Roma Dönemini işaret 

etmektedir. Geç Helenistik Döneme ait pişirme kapları, lekane, amphora gibi 

günlük kullanım kapları yanında basit firnisli seramikler, kalıp yapımı kâse, 

unguentarium parçaları da ele geçirilmiştir. 
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1.2. Hanyıkığı Roma Hamamı Palaestra Sondajı

Metropolis antik kenti kazılarında, Hanyıkığı olarak bilinen mevkide ilk 
kez 2003 yılında başlanan çalışmalar sonucunda M.S. II. yüzyıla ait büyük bir 
Roma Hamamı’na ait kalıntılar gün ışığına çıkarılmıştı (Resim: 4). St. Petersburg 
Baltık Üniversitesi jeofizik uzmanlarından Dr. Sergey Smekalov ve Oslo 
Üniversitesi’nden David Hill tarafından yapılan Coğrafî Veritabanı (GIS) ve 
jeomanyetik araştırmalar sayesinde elde edilen veriler doğrultusunda (Çizim: 3), 
Han Yıkığı mevkisinde belirlenen alanlarda dört sondaj çalışması yapılmıştır.

Sondaj I, 1377 No.lu Parselde, Han Yıkığı’nın doğusunda, doğu-batı 
yönünde 2 x 20 m. uzunluğundadır (Resim:5). Yapılan ilk çalışmalar 41.89 
m. seviyesinden başladı. Yüzey toprağının atılmasıyla devam eden seviye 
indirme çalışmalarında, 41.57 m. seviyesine gelindiğinde, manyetometre 
sistemiyle saptanan duvar elde edildi. Elde edilen bir başka bulgu ise duvar 
ile aynı aks üzerinde devam eden kuzey-güney yönünde ilerleyen künktür. 
Aynı seviyeden itibaren köşe profilleri yoğun olarak gelirken, az miktarda 
pişmiş toprak çatı kiremidi ve zemin kaplama tuğlaları elde edildi. 41.30 m. 
seviyesinde inildiğinde ise 3.5 cm. kalınlığında mermer plâkalardan yapılmış 
doğu-batı yönünde uzanan mermer zemine ulaşıldı. 

Sondaj I’in güneyine doğru uzanan ilerleme çalışmaları sırasında farklı 
bölgelerde bulunan eserler arasında en yoğun bölümü diğer çalışmalarda 
olduğu gibi yine seramik parçaları, mimarî dekorasyonda kullanılan profiller, 
plaster sütun ve zemin kaplama mermer parçalarıdır. Mermer plasterlerin, 
Hamam-Gymnasium’da olduğu gibi Korinth başlıklı sütun benzeri duvar 
kaplaması olduğu belirlenmiştir. Köşe yapan duvarın üzerindeki çalışmalar 
sırasında Han Yıkığı’nın güneyinde kalan duvarın güneyinde yoğun şekilde 
gelen tessera parçaları ve Horasan harcı nedeniyle genişletilen alanda 
bir mozaik döşeme olduğu saptandı. Mozaik üzerinde yapılan temizlik 
çalışmalarında, çok renkli tesseralardan oluştuğu ve üzerinde spiral dalga, 
kum saati gibi motifler bulunduğu tespit edilmiştir (Resim: 6). Sadece küçük 
bir alanda açılan mozaik, çizim ve fotoğraflarla belgelendi, geçici koruma 
yöntemleri uygulanarak üzeri toprakla örtüldü.
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Sonuç olarak; 2008 yılında söz konusu parsel içinde yapılan manyetik yüzey 
araştırmaları ve sondaj çalışmaları sonucu Hanyıkığı Roma Hamamı’nın 
devamı niteliğinde kalıntılara rastlanmıştır. Özellikle hamamın palaestra 
galerisi temeli olabilecek 40 m. uzunluğunda bir duvar ortaya çıkarılmıştır 
(Çizim :4). Palaestra galerisi olarak nitelendirilebilecek alanda yapılan sondajlar 
yardımıyla, galeri içinde mozaik döşeme ve palaestra zemininde ise mermer 
kaplama döşeme olduğu anlaşılmıştır. Mozaik döşemenin 5,40 m. ve toplam 
galeri genişliğinin 8,20 m. civarında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
Hanyıkığı Roma Hamamı’nın sadece hamam mekânlarından ibaret olmadığı, 
palaestra ve portikosuyla parselin tümüne yayılan bir yapı kompleksi şeklinde 
olduğu tespit edilmiştir. Üzerinde tarımsal üretim yapılan arazideki kalıntılar 
ağır tahribat ve bozulma tehlikesi altında olduğundan, bu parsel Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından ivedi bir şekilde kamulaştırılmıştır. 

1.3. Bizans Sur Duvarı Sondaj Çalışmaları

Metropolis Helenistik Orta kent araştırmaları 2008 yılındaki sondajlar 
ile tekrar canlandırılmıştır. Kentin bu seviyesinde yoğunlaşan resmî yapılar 
Bizans Kalesîne sağlam birer temel oluşturduklarından pek çok kalıntı önceki 
yıllarda Bizans Suru altında tespit edilmişti. Çevredeki mimarî blokların 
niteliği ve sayısı başka binaların da varlığını düşündürmüştür.  Bu nedenle 
birtakım sondajlar ile kentin erken dönem yapılanmasına dair yeni bilgilerin 
elde edilmesi hedeflenerek üç alanda sondajlar gerçekleştirilmiştir. Fakat geç 
dönem yapılarının düzensiz ve yoğun olması nedeniyle, belirlenen hedeflere 
ulaşılamadı. Çok sayıda erken buluntu ortaya çıkmasına rağmen, Helenistik 
kent planına uygun yapı kalıntılarına rastlanmadı. 

2. Araştırmalar

2.1. Coğrafî Veritabanı (GIS) Projesi

Metropolis antik kentine ait yapıların ve üzerinde bulundukları arazinin üç 
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boyutlu ortamda inşa edilmesi 2008 sezonunun hedef ve amaçları arasındaydı. 
Bu bağlamda gerçekleştirilen yüzey ölçümleri ve üç boyutlu modellemeler 
için kazı alanlarının tamamına poligon noktaları yerleştirilmiştir. Yapılan 
ölçümlerde poligon noktaları esas alınarak, oluşturulan modelde hata payı 
en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Kazı alanında yapılan tüm ölçümlerde 
doğruluk ± 5 cm. , bireysel alanlarda ise ± 3 cm. olarak hedeflenmiştir. Yapılan 
sekiz haftalık arazi çalışmasında Leica 1105 tipi Total Station kullanılmış olup 
toplanan veriler kazı evinde ArcGIS 9.2 programıyla değerlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra jeofizik uzmanı Dr. Sergey Smekalov’un iki hafta süren 
ve Metropolis antik kentinin alt yamaçlarını kapsayan manyetik yüzey 
araştırması da programa dâhil edilerek, çalışmalarda oluşturulan grid alanlar 
ve manyetik haritalar Total Station yardımıyla kayıt altına alınmıştır.   

Sonuçta Metropolis kentinin bütün ana yapıları ölçüm altına alınmış ve 
hassas bir dijital plan yaratılmıştır. Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen 
veriler detaylı incelemelerin ardından Metropolis Coğrafî Veri Taban’ına 
aktarılmıştır (Çizim: 5). Bu aşamadan sonra üç boyutlu ortama taşınan 
mimarî yapıların dönemsel özellikleri, yapı malzemeleri ve rekonstrüksiyon 
özelliği taşıyıp taşımadığı ile ilgili detaylar üzerine yoğunlaşılmıştır. Binaların 
güncel fotoğrafları ve mimarî çizimleri, yapılan dijital ölçüm ve modelleme 
çalışmalarıyla birleştirilerek kentin bütününü oluşturan unsurların tek bir 
program altında denetlenmesi olanaklı kılınmıştır. Bu sayede Metropolis 
kentinin şehirsel gelişiminin genel görünümü ve topoğrafik detayları 
üzerinde daha ayrıntılı veriler elde edilmiştir. Bu yıl sürdürülen Coğrafî Veri 
Tabanı projesiyle Metropolis kazıları ileriki yıllarda arkeolojik kontekst, arşiv, 
mimarî planlama ve analitik değerlendirme çalışmalarına entegre olabilecek 
bir veri tabanını sahip olmuştur.

2.2. Manyetik Yüzey Araştırması

Manyetometrik yüzey araştırması, arkeoloji uygulamaları için 30 yıldır 
kullanılan önemli bir jeofizik araştırma yöntemidir. Arkeolojik yapı ve 
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buluntuların çoğu Yerküre’nin manyetik alanına bağlı olarak bazı manyetik 
anomalilere sahiptir. Bu anomaliler yeryüzü manyetik alanıyla birlikte düşük 
veya yüksek değerler gösterir. Örneğin yanmış maddeler, fırın ve cüruf 
artıkları yüksek değerler gösterirken, toprak içindeki boşluklar veya su gibi 
öğeler düşük değerler vermektedir.

Manyetik ölçümler St. Petersburg Üniversitesi’nden Dr. Sergey Smekalov 
tarafından Geologorazvedka PQM-1 Quantum Manyetometresi kullanılarak 
yapılmıştır. Sistematik hataları minimuma indirgemek amacıyla hassaslık 
± 0,2 nTl olarak ayarlanmıştır. Leica Total Station yardımıyla çalışma alanı 
üzerinde 50 x 50 cm. gridler oluşturulmuştur. Algılayıcıların yüksekliği de 
topoğrafyaya bağlı olarak 20 ile 50 cm. arasında değişmiştir. Metropolis sit alanı 
içinde, güney yamaçlarda nispeten düz arazilerde yapılan manyetik yüzey 
araştırması beş farklı parselde ve toplam 27.400 m2 alanda gerçekleştirilmiştir 
(Çizim: 6). Özellikle 1. ve 2. alanlarda tespit edilen anomaliler sayesinde 
buralarda sondaj çalışmaları yapılmış ve Roma Hamamı’nın palaestra 
galerisine ait olabilecek yapı temelleri ortaya çıkarılmıştır.

2.3. Yeniden Yüzlendirme Çalışması

Dr. Sadi Çağdır ve Restoratör Nur Direr tarafından 25.08.2008 tarihinde 
başlatılan çalışmada farklı mezarlara ait torbalarda bulunan kemikler 
incelendi. Kemiklerin sağlamlık durumu göz önüne alınarak dört kafatasının 
içinden Araplıtepe’den çıkarılmış 12. yüzyıla tarihlenen bir kafatası çalışılmak 
üzere ayrıldı. Çok parçalı hâlde bulunan kafatasının bulunduğu poşet içinde 
farklı üç bireye ait kemik parçaları tespit edildi, uzun kemiklerin olmadığı 
görüldü. Bu kafatasının tercih edilme nedeni yüz kemiklerinin, özellikle 
burun kemiğinin iyi korunmuş olmasıdır. 

Parçaların bir araya getirilmesi işlemine başlamadan önce kemik ve 
dişler üzerinde makroskobik incelemeler yapıldı. Bu incelemeler sonucunda 
tuberantia oksipitalis ve mastoidler belirgin, orbitalar köşeli, alt çene ramus 
açısı dik, mentum köşeli olarak tespit edildi. Bu özelliklerle kafatasının bir 
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erkeğe ait olduğu tespit edildi. Kafatası sütürlerinin henüz hiçbir bölgede 
kapanmamış olduğu görüldü. Dişlerde eksiklik yoktu. Diğer kemiklerin 
mevcut olmaması nedeniyle bu bulgularla kafatasının ait olduğu kişinin 
yaşının ± 40 yaşlarında olduğu belirlendi. 

Kafatasında sağ parietal arkada 2x1 cm.lik kesici bir âletle, muhtemelen 
kılıç ve benzeri bir cisimle meydana getirilmiş, yara kenarlarında iyileşme 
belirtileri bulunan defekt tespit edildi. Yine kafatasında sol mastoid bölgede 
2,5x0.5 cm.lik düzgün kesici bir cisimle meydana geldiği düşünülen bir defekt 
daha tespit edildi. Defektin alt kısmında 1x0.5 cm.lik mastoid kemiğin içine 
ulaşan kavite görüldü. Defekt kenarlarında enfeksiyon ve iyileşme bulguları 
tespit edildi. Dişlerde yapılan incelemede dişlerin aşırı şekilde aşınmış 
olduğu görüldü. Dişlerde çürük tespit edilmedi. Dişlerdeki aşınma kişilerin 
sert gıdalar ve iyi öğütülmemiş tahıllarla beslenmesi sonucuna bağlandı.      

Kırık hatlar ve anatomik yapı göz önüne alınarak yapılan parça arama 
işleminde, yerleri belli olan parçalar geçici montajla bir araya getirildikten 
sonra diğer küçük parçaların yerleri arandı. Diğer yöntemde ise küçük parçalar 
kendi içlerinde gruplar hâlinde montajlandıktan sonra diğer parçalarla 
birleştirildi. Geçici montaj işlemi sonunda alt çene ayrı, üst çene, yüz ve baş 
kısmı bir arada olmak üzere kağıt bantlarla birleştirildi. Geçici montajla bir 
araya getirilen kafatasında frontal ve parietal kısmın eksik olduğu görüldü. 
Orbital sağ yan duvarında ve kafatası genelinde bazı bölgelerde küçük 
boyutlu parça kayıplarının olduğu tespit edildi. Eksik kısımlar bambu çubuk 
iskelet desteğinde plastelinle tamamlandı (Resim: 7).

Yüzlendirme için, yaşa ve cinsiyete uygun, beyaz ırka ait doku kalınlıkları 
kullanıldı. Kemiklerin parçalı durumda olması ve eksik kısımların bir bölgede 
yoğunluğu nedeniyle, masa üzerinde hazırlanan doku kalınlıkları uygun 
plastelin parçalar kullanıldı. Eksik kısımlar simetri esasına uygun olarak 
tamamlandı. Doku kalınlıkları yardımıyla göz, burun ve ağız dışındaki yüz 
bölgeleri tamamlandı. Göz, burun ve dudak yapıları, kemik yapısına, çevre 
doku yapısına uygun olarak insan yüzünün altın kuralları doğrultusunda 
yapıldı. Yüz tamamlandıktan sonra doku kalınlıkları sapma olmaması için 
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kumpas ile kontrol edildi. Gerekli görülen yerlerde plastelinle ekleme ya da 
çıkarma yapıldı. Daha sonra yapılması düşünülen çalışmalarda, dönemine 
uygun değişik alternatiflerle saç, bıyık ve sakal uygulanmasına kolaylık 
oluşturması amacıyla sözü edilen kişisel özellikler konstrükte edilmedi. 
Hazırlanan kalıp yardımıyla yeniden yüzlendirmiş alçı büst kopya oluşturuldu 
(Resim: 8). Tüm işlemler bittikten sonra yüzlendirmede kullanılan kafatası 
temizlenerek parçalı hâlde koruma altına alındı. 

2.4. Akropol ve Bademgediği Geometrik Dönem Seramiği

Akropolde geçtiğimiz yıllarda yapıla kazı çalışmalarında yaklaşık 800 kadar 
Geometrik Döneme (Protogeometrik Dönem dâhil) ait eser bulunmuştur. Bu 
eserlerden en erken tarihli olanlar, Protogeometrik Döneme tarihli, amphora 
omuz parçalarıdır. Protogeometrik Döneme ait olduğunu düşünülen 
parçalar, hem kil özellikleri, hem de konsantrik dairenin sayısı ve konumu 
ile, Geometrik Dönemden ayrılır. Bu parçalar, yoğun iri taneli mika ve çok 
yoğun kum katkılı olmaları ile Metropolis Geometrik Dönemde gördüğümüz 
kilden farklıdır. Akropol Geometrik Dönem seramiği, hem form hem de 
bezeme bakımından BGK’ye göre daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Akropol’de 
Orta Geometrik Dönem, Geç Geometrik Dönem ve Sub-Geometrik Döneme 
ait eserler bulunmaktadır. Sub-Geometrik Dönemden kesintisiz olarak 
Oryantalizan Döneme geçilmektedir. Bu geçiş, meanderli kâse, kuşlu kâse, 
rozetli kâse ve İonia kâsesi zincirinden anlaşılabilmektedir. En yoğun görülen 
formlar yine meanderli kâselerdir. Bu formun ardından amphora-hydria, 
oinokhoe, krater sıklıkla görülür. Dama tahtası motifi, kuş motifi, tekerlek 
motifi, zikzaklar, Rhodos ağacı, içi taralı baklava ve üçgen motifi, dalgalı 
çizgiler, kelebek (kum saati) motifi yoğun görülen motifler arasındadır. 

Bademgediği Kalesi’nin 1. tabakasını oluşturan Geometrik ve Sub-
Geometrik Döneme ait yaklaşık 600 kadar boyalı seramik ele geçirilmiştir. BGK 
Geometrik Dönem seramiği genel olarak ortak özellikler göstermekle birlikte 
dört farklı hamur yapısına sahiptir (Resim: 9). Muhtemelen en erken tarihli 
eser, 04-16 numaralı torbada muhafaza edilen çentik ağızlı kâsedir. Kâsenin 



205

kulpları arasında çift çizgili zikzak motifi bulunmaktadır. Bu motif Attika’da 
Geometrik Dönem repertuarına Orta Geometrik Dönem II’de (M.Ö.800-760) 
girmiş ve Geç Geometrik Dönemde de uygulanmıştır. Çift çizgili zikzak 
bezemeli Metropolis örneği, meanderli kâselerin üretildiği dönemden hemen 
önce üretilmiş olmalı ve M.Ö.750-725 yıllarına tarihlendirilmelidir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, M.Ö.8. yüzyılın son çeyreğinde meanderli 
kâseler oldukça popüler bir kap formudur. Bademgediği Kalesi’nde ele 
geçirilen seramikler arasında meanderli kâseler oranı bütün formlar 
içinde yaklaşık %70 civarındadır. Üretim dönemini neredeyse kesin olarak 
(M.Ö.725-690/680) bildiğimiz bu kâselerin, BGK’de bu kadar yoğun olması, 
M.Ö.8.yüzyılın sonunda, BGK’nin büyük bir geometrik yerleşim olduğuna 
işaret eder. 

BGK’de I. tabakaya ait en geç tarihli eserler, 04-46 No.lu kasada bulunan 
bir dik ağızlı kâse ve 05-56 No.lu kasada bulunan bir erken dönem kuşlu 
kâsedir. Dik ağızlı kâse iki parça hâlinde korunmuştur. Üzerinde çok ince 
bir beyaz astar, bu astar üzerine uygulanmış koyu kahverengi bantlar vardır. 
Hem kâsenin formu, hem de bezeme biçimi Oryantalizan Dönemin habercisi 
durumundadır ve M.Ö.670-660 yıllarına tarihlidir. Erken kuşlu kâse ise, üç 
parça hâlinde korunmuştur ve çizim üzerinde birleşmektedir. Maalesef kuş 
bölümü korunamamıştır. Fakat kuş figürünün hemen altında bulunan nokta 
dizisi korunmuştur. Bu kâselerde M.Ö.670-660 yıllarına tarihlendirilebilir. 

Sonuç olarak, BGK’de ilk geometrik izler M.Ö. 8. yüzyılın ortalarında 
görülmeye başlamıştır. Korinth seramiklerinin bulunmamış olması, 
Klazomenai, Khios ve Miletos gibi kentlerde üretilen ticarî amphoralara 
hiç rastlanmamış olması, M.Ö. 7. yüzyılın 3. çeyreğinden önce yerleşimin 
tamamen sona ermiş olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Metropolis 
çevresindeki Geometrik Dönem yerleşimi M.Ö. 750 – 630 yıllarında hüküm 
sürmüştür.
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Çizim 1: Metropolis kent planı

Çizim 2: Peristilli ev planı
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Çizim 3: Hanyıkığı Roma Hamamı çevresinin jeomanyetik planı

Çizim 4: Hanyıkığı Roma Hamamı ve 
Palaestra 



208
Çizim 6: Manyetik yüzey araştırması yapılan alanlar

Çizim 5: Metropolis Coğrafî Veritabanı (GIS) haritası
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Resim 1: Peristilli eve ait mekânlar

Resim 2: Peristile ait sütun kaideleri
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Resim 3. Peristil içindeki su depolama 
havuzu

Resim 4. Hanyıkığı Roma Hamamı ve doğusundaki kazı alanları



211

Resim 5: Palaestra sondajı –I

Resim 6: Palaestra galerisindeki mozaik döşeme detayı
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Resim 7: Yüzlendirme öncesi kafatası Resim 8: Yeniden yüzlendirme sonrası

Resim 9: BGK Geometrik Dönem seramik 
grupları
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Heyetin çalışmaları, İtalyan kurumları (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Salento-Lecce Üniversitesi, 
Puglia Bölgesi - Meclis Üyesi Akdeniz Sorumlusu2

1), İtalyan sponsorlar (FOWA-
Torino, FIAT-Tofaş, Lecce Quarta Caffè) tarafından finanse edilmiştir.

2007 yılından itibaren, Denizli Valiliği’ne bağlı özel idarenin girişimiyle, 
arkeolojik alan nihayet araç trafiğine kapatılarak, kuzey ve güney girişler 
faaliyete geçirildi. Turistlerin Hierapolis’in merkezine güney kapıdan 
daha kolay ulaşabilmeleri nedeniyle, iki seneden itibaren araştırma ve kazı 
faaliyetleri, şimdiye kadar daha az araştırılmış olan Hierapolis’in güney 
bölümünde yoğunlaştırıldı. Böylece Gymnasion’da onarım çalışmaları da 
başlatıldı. 

TOPOĞRAFİK ARAŞTIRMALAR32

2008 yılında yüzeyde yapılan topoğrafik araştırmalar, Bizans sur 
duvarı ve Hierapolis yerleşim alanının daha az araştırılmış bölümlerinin 
rekonstrüksiyonunun yapılması amacını taşımaktadır. 

21 Dr. Silvia Godelli’ye teşekkürlerimi sunarım.
32 Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
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Bizans suru 2 km. boyunca tüm uzunluğunda araştırıldı ve santimetrik 
GPS’le çizimi yapıldı; yapısal özellikleri, güzergâhı, kuleleri ve kapılarının 
özellikleri belgelendi. Araştırma sırasında surun yapımında kullanılmış 
mermer ve traverten, bazıları yazıtlı, 1100 kadar öğenin (korniş, sütun, 
sütun başlığı, oturma basamakları) bilgi fişi hazırlandı; aralarında özellikle 
Gymnasion, Kuzey Agora ve Kuzey Tiyatro’nun yıkıntısından getirilen 
büyük tiyatro yapısında olduğu gibi tribu isimleri belirtilmiş olan mermer ve 
traverten oturma basamakları belirtildi. 

GPS ile yapılan bir diğer çizim, Gymnasion’un batısında yer alan ve 
Macellum olarak tanımlanan, omega şeklinde yuvarlak planlı bir yapıya 
aittir. 

Freiburg GGH’den C. Hübner ve S. Giese ile birlikte jeofizik araştırmalar 
(Magnetometrik ve GPR kullanımıyla) kentin bazı bölümlerinde 
gerçekleştirildi; araştırmalarda, Hierapolis yerleşim alanının rekonstrüksiyonu 
hedeflenmektedir, Kuzey Agora ve Kuzey Tiyatro arasındaki alan, Stoa-
Bazilika’nın güney bölümü, Apollon Kutsal Alanı Nymphaeumu’nun 
kuzeyindeki alan ve kentin güneybatı bölümünde çalışıldı.

Araştırılan tüm alanlar ayrıca, yere bağlı balonla çekilen fotoğraflarla 
belgelenmiştir (Resim: 1); bazı kazı alanları da aynı şekilde fotoğraflandı (Aziz 
Philippus Martyrionu, Sekizgen Yapı, Flavius Zeuxis Mezarı, Gymnasion, 
Tapınak Nymphaeumu, 104 No.lu insula). 

KUZEY FRONTINUS KAPISI ALANI43

1. Araştırmalar A28 ve A28c mezarlarının önünde bulunan mezar alanında 
gerçekleştirildi. Alan, kalkerli suyun yaklaşık 70 cm. kalınlığında birikmesi 
sonucu üzeri travertenle kaplanan Bizans Dönemi atıklarıyla örtülüdür. 

Atıkların kaldırılmasıyla İmparatorluk Dönemine tarihlenen Antik Çağda 
zarar görmüş traverten bir lâhit (US 212) ortaya çıkarıldı. Kazı çalışması Oslo 

43 Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik.
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Üniversitesi’nden Antropolog Hanne Ekstrøm’un işbirliğinde gerçekleştirildi. 
30-45 yaşlarında bir erkek yetişkin, 10-13 yaşlarında cinsiyeti belirlenemeyen 
bir çocuk ve 20-30 yaşlarında ufak tefek bir kadın iskeleti ve bazı mezar 
hediyeleri (konik sarkıntılı bir çift altın küpe ve iki tanesi kazımalı üç gemma) 
ele geçirildi. 

2. Frontinus Kapısı. Frontinus Kapısı’yla ilgili araştırmalara devam edildi 
ve elde edilen bilgiler kapının attikasına ait mimarî öğelerle doğrudan kontrol 
edildi ve yeni bloklar belirlendi.

Kapının attikasının mimarî ve yapısal incelemesi yapıldı ve dikdörtgen 
nişlerden oluştuğu anlaşıldı. Kuzey tarafta (Nekropolis tarafı) üç niş ve güney 
tarafta (Frontinus Caddesi) iki küçük niş (Resim: 2).

Montaja ait izlerin dakik incelenmesi (manivela, kenet ve izler) ve bezeme 
düzeni blokların dizimini ve yerde düzenlenmesini sağladı. 

KUZEY AGORA–STOA BAZİLİKA5

4

Stoa-Bazilika’da figürlü 20 başlığın bilgi fişleri ve fotoğrafik belgelemesi 
tamamlandı ve her biri için, ait olduğu pilaster belirlendi. Ayrıca çok sayıda 
başlık parçasının ait olduğu farklı tipoloji saptandı. 

Apollon Kutsal Alanı temenosunun güneyinde (Kaynaklar Kutsal Alanı) 
bulunan arslan ve boğa motifli başlıklar Stoa-Bazilika’nın propylaionu 
ile uyumludur ve büyük bir ihtimalle H kaidesine aittirler. Benzer 
değerlendirmeler aynı kontekstte ele geçirilen masklı (Blattmaske) başlıklar 
için de geçerlidir ve Stoa-Bazilika’nın kuzey kanadına aittir.

TRİTON NYMPHAEUMU65

Triton Nymphaeumu’nda cephe mimarîsinin bezemesine ait mermer 

54  Prof. Dr. Maria Pia Rossignani, Milano Katolik Üniversitesi.
65  Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.



217

blokların ve özellikle ikinci düzenin saçaklığının kornişine, alınlıklarına ve 
kornişin üzerindeki kaideye ait tüm blokların bilgi fişlerinin hazırlanmasına 
ve incelenmesine devam edildi. Detaylı kataloglama çalışması her bir öğenin, 
çok parçalı olanların bile, ait olduğu farklı korniş tipi belirlenebildi, bloğun 
cephede yer aldığı konum saptandı. Çizim çalışması, hem fotoğrafların 
düzenlenmesi hem de 1:5 ve 1:10 ölçeğinde yapılan çizimlerle gerçekleştirildi, 
ikinci düzenin alınlıklarını oluşturan blokların çizimleri sonucunda üst 
bölümün detaylı birleşim şemasını hazırlamak mümkün olacaktır. 

Cephenin ilk rekonstrüksiyon çiziminde, orta aks üzerinde, ortasında 
Apollon büstü yer alan alınlık, yanlarında bir çift Triton bezemeli yarım alınlık 
yer almaktadır; böylece bir tam alınlık daha elde edildi (sağdaki Artemis 
büstü, soldaki Leto büstüyle betimlidir). 

BÜYÜK YAPI ALANI7

6

Büyük Yapı alanında, Roma Dönemi Hamamı’nın üzerinde yer alan 
Bizans Dönemi yapılarında sürdürülen araştırmalara devam edildi. Doğu 
duvarına yaslanmış bir bankın yer aldığı dörtgen bir mekân ve olasılıkla üzeri 
açık yarım daire şeklinde kuru duvar örgülü, içine muhtemelen bir pithosun 
yerleştirildiği başka bir oda ortaya çıkarıldı. Bulunan eserler arasında sırlı, 
yiyecek ısıtmada kullanılan bir eser dikkat çekicidir. 

Mekânlarda ele geçirilen stratigrafik melzeme yapının IX. ve XI. yüzyıllar 
arasında inşa edildiğini ve kullanıldığını göstermektedir. Bazı graffiti 
bezemeli sırlı keramik parçaları XII. yüzyılda da kullanım gördüğüne ya da 
soyulduğuna işaret etmektedir. 

KATEDRAL8

7

Katedral alanında anıtın müzeleştirilmesi projesine başlandı. Yapının 

76  Prof. Dr. Paul Arthur, Salento Üniversitesi – Lecce.
87  Mimar Diego Peirano, Torino Politeknik.



218

korunması için gerekli tüm uygulamaların tanımlandığı restorasyon ön 
projesinin yazımına başlandı: sağlamlaştırma, temizlik, mimarî öğelerin ve 
döşemelerin alçılama işlemleri öngörüldü. 

Yine aynı amaçla Katedral’in bemasında temizlik çalışmasına başlandı, 
synthrononun döşemesini kaplayan blokların kaldırılmasına ve kısmî olarak 
yeniden kurulmasına başlandı, daha sonra ise kürsünün sağlamlaştırılması 
yapılacaktır.

APOLLON KUTSAL ALANI VE NYMPHAION9

 8

Apollon Kutsal Alanı’nda, Nymphaion terasından Kutsal Alan’a 
girişi sağlayan traverten merdivenin yer aldığı güney peribolos alanındaki 
araştırmalara devam edildi. 

Nymphaion’un önünde modern traverten kanalların kaldırılması, mermer 
basamaklı bir tiyatronun kalıntılarının ortaya çıkmasını sağladı (Resim: 3). 
Bu yeni yapının incelenmesi, Apollon Kutsal Alanı’na bağlı farklı alanların 
işlevini anlamamıza yardımcı oldu. III. yüzyılda Cassius Dio, bir theatronun 
içinde, zehirli gaz çıkan bir kuyuyla – Plutonion - bağlantılı törenlere katılan 
hacılardan söz etmektedir. 

Aynı alanda, Nymphaion’un tüm mimarî öğelerinin düzenleneceği, 
böylece hem Nymphaion’un önündeki alanın boşaltılıp hem de blokların yerde 
düzenleneceği araştırmalar için gerekli çizimlerin yapılmasını kolaylaştıracak 
bir program başlatıldı. 

KAYNAKLAR KUTSAL ALANI 10

9

Apollon Kutsal Alanı’nın güneyinde sismik fay boyunca termal suların 
çıktığı alanda bir araştırma başlatıldı. Kazının başlangıcında Hierapolis’in 
özelliğini ve zenginliğini oluşturan termal su kaynağına bağlı büyük bir kutsal 

98  Prof. Dr. Grazia Semeraro, Salento Üniversitesi – Lecce.
109  Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi – Lecce.
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alan tespit edildi. Suyun depolandığı, daha sonra havuzlara dağıtıldığı ve kent 
dışına kanallar aracılığıyla taşındığı büyük sarnıçlar gün ışığına çıkarıldı. Daha 
yüzeyde olan yıkıntıların kaldırılmasından sonra traverten bloklardan oluşan 
yaklaşık 37 m. uzunluğunda, devşirme mermer konsollarla bezeli büyük 
bir duvar ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Duvarın önünde büyük bir havuz ve 
ortasında 7 m. çapında bir tholosun temelleri bulundu. Arka duvarında uzun 
bir yazıtın da yer aldığı çok sayıda mermer blok kullanılmıştır. Tullia Ritti ve 
Francesco Guizzi, İmparator Antoninus Pius’a ait, Asya Yunanlıları Birliği’ne 
yollanmış bir dizi mektup ve aynı birliğin saygıdeğer bir Hierapolis vatandaşı 
onuruna yayınladığı bir kararnameyi belirledi (Resim: 5). Antoninus Pius’un 
mektupları Napoli’den yollanmıştır. Augustus Dönemine ait büyük silindirik 
bir sunak Tanrıça Athena’nın bronz heykelinin ithafını taşımaktadır (Resim: 6). 

VIII. Regio, 104. Insula11

10

2008 yılı çalışmaları restorasyonlara, özellikle de İon Sütun Başlıklı Ev’in 
sağlam olmayan mozaik tabanında yoğunlaştırıldı. Oldukça kompleks olan 
uygulama, hayvanlar ve mücadele eden atletlerin ve İlyada’dan Yunanlı 
prenslerin elçisinin Akhilleus’un yanına gelişinin betimlendiği sahnenin yer 
aldığı altıgen panolara yönlendirildi. 

Tiyatro12

11

Tiyatroda stratigrafik araştırmalar kuzey ve güney giriş alanlarında 
gerçekleştirildi.  

Güney girişte Bizans Dönemi (İ.S. VI-VII. yüzyıllar) atıklarının kaldırılması, 
Severuslar Döneminde Güney diazomaya girişi sağlayan, ancak Bizans 
Döneminde ağır tahribata uğrayan merdivenin kalıntılarının belirlenmesini 
sağladı. 

Kazı çalışmaları, güney bölümden sahnenin arkasına girişi sağlayan ve 

1110  Prof. Dr. Annapaola Zaccaria Ruggiu, Venedik Cà Foscari Üniversitesi.
1211  Prof. Dr. Francesco D’Andria, Dr. Caterina Polito, Salento Üniversitesi – Lecce.
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Bizans Dönemi’nde kapatılan mekânın girişinde yapıldı.  Mekânın içinde, 

Protobizans Dönemine ait Severuslar Dönemi orijinal merdivenine yaslanan, 

pişmiş toprak levhalarla yapılmış oldukça eksik durumda bir döşeme 

mevcuttu. 

Çalışmaların bitiminde, mekâna dışarıdan girişi sağlayan yere girişi 

belirten bir demir parmaklık yerleştirildi (Resim: 7). 

Arkeolojik araştırmalar analemmanın güneyinde yer alan L şeklinde 

büyük bir tonozla örtülü mekânda da gerçekleştirildi. Kuzeyde olduğu gibi, 

bu yapı da daha eski yapılaşma dönemine I. yüzyıl başlarına aittir. Özenli bir 

işçiliğe ve bloklara sahiptir. Bizans Dönemi kapatma yapısının kaldırılması ve 

içinde yer alan atıkların taşınması, mekânın Roma Döneminde latrina olarak 

kullanılmış olduğunun anlaşılmasını sağladı (Resim: 8). Latrinanın doğu ve 

kuzey yanları boyunca yer alan kirli su kanalının dolgusundan çok sayıda 

bronz sikke, mermer küçük bir baş ve çok sayıda Roma Dönemine ait keramik 

parçaları ele geçirildi. 

Aziz Philippus Kompleksi 13

12

2008 yılı çalışmaları sırasında hem merdivenli alanda hem de hamam 

yapısının (küçük sekizgen) içinde araştırmalara devam edildi.  

Merdivenin kuzey sınırında İ.S. V. yüzyıldaki yapımı sırasında 

genişliğini saptamak amacıyla iki tane sondaj açıldı. Böylece daha önceki 

kazı dönemlerinde ortaya çıkartılan basamakların, Orta Bizans Döneminde 

olasılıkla İ.S. VII. yüzyıldaki depremle tahrip olan yapıların yıkıntılarını 

durdurmak amacıyla küçük taşlarla inşa edilen duvarın yaklaşık bir metre 

daha ötesine geçtiği saptandı. 3,50 metre genişliğindeki V. yüzyıl basamakları, 

daha görkemlidir ve Aziz Philippus Martyrionu’na giden tören yolunun 

anıtsallığını işaret etmektedir. 

1312  Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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Hamam yapısının (küçük sekizgen) içinde yapılan stratigrafik 
araştırmalar, İ.S. V. yüzyıla tarihlenen yapının planimetrik gelişimiyle ilgili 
ilginç öğeleri ortaya çıkardı. Çalışmalar öncelikle, hamamın calidariumunun 
yıkıntıları üzerine Orta Bizans Döneminde inşa edilen konut mekânının 
kaldırılması amacıyla yapının kuzeyinde yoğunlaştırıldı. Calidariumun 
güneydoğu köşesinde sıcak havanın dolaşması için kullanılan, duvar 
yapısıyla mermer kaplama levhaları arasına yerleştirilen dörtgen borular 
ortaya çıkarıldı. 30 cm. yüksekliğindeki mermer kaplamalı bir basamak 
calidariumun etrafını dolaşıyordu (Resim: 9). 

Güneydoğuda yer alan mekânlardan birinin çökmüş olan çatısının 
kaldırılmasıyla, güneyde ve doğuda bitişik iki apsisli, iki girişli ve doğuda 
tek pencereli düzensiz bir plan ortaya çıktı. Doğu apsisin tabandan yaklaşık 
2 metre yüksekliğindeki duvarında, tam merkezde olmayan su borusu 
görülmektedir. Tüm duvarlarda ayrıca, sıva ve kaplama levhalarının bağlantı 
çivilerinin kalıntıları görülmektedir.

Sağlamlaştırma çalışmaları, hamam yapısının doğu bölümündeki çatı 
tonozunun bağlantı noktasına ve kapıların arşitavına kadar korunagelmiş 
olan dış tarafında yoğunlaştırıldı.  Mevcut çatlaklar, kenar pervazlara çelik 
çubuklar yerleştirilerek sağlamlaştırıldı. 

Bu sekizgen planlı hamam, Aziz Philippus Kutsal Alanı’na çıkmadan önce 
hacıların arınma işlevini gerçekleştirdikleri bir yapıdır. Yapı, Klasik Dönem 
hamamlarından açık alanların ve palestranın bulunmamasıyla ayrılmaktadır.
Türk ve Arap hamam yapılarının öncülüdür. 

Sekizgen Martyrion’da, Güven Gümgüm tarafından yapılan duvarların 
stratigrafik incelemesiyle titiz bir çizim  ve mimarî analiz çalışması, restorasyon 
projesi hazırlanması amacını taşımaktadır. 

 

Doğu Nekropolis 14

13

Aziz Philippus Martyrion’unun yanında Doğu Nekropolis yer almaktadır; 

1413  Prof. Dr. Rasmus Brandt, Oslo Üniversitesi.
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Norveç’in Oslo Üniversitesi’nden bir ekip iki alanda çalışmaktadır: A alanı 
(Aziz Philippus Martyrionu’nun altındaki teras) ve B alanı (C92 mezarının 
etrafı). 

A alanında kapatıldığına dair izler taşımayan bazı mezarlar incelendi. 
İskeletler, 10-20 cm toprakla örtülmüştür ve doğrudan toprağa yerleştirildiği 
için kötü durumda korunagelmiştir. Tarihleme için herhangi bir buluntu ele 
geçirilmemiştir; ancak toplanan çok az sayıda keramik parçası Orta Bizans 
Dönemini işaret etmektedir. 

B alanında, Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen C92 odalı mezarın 
etrafındaki alanda temizlik çalışmasına başlandı (Resim: 10). C92 mezarının 
içindeki ölü yataklarının temizliğine başlandı. Ölü yatakları arasında 
çok sayıda kemik bulundu: anatomik bağlantısı olan en az 5 iskelet ve 11 
kafatası tanımlandı. Bir kafatasının yanında 5 tane hacı kurşun nişanı ele 
geçirildi, üç tanesi okunabilmektedir ve Pirene Santa Maria Rocamandur, 
Fransa’daki Noblat Aziz Leonardo ve Roma Aziz Pietro ve Paolo Kiliseleri’ne 
bağlanmaktadır. XIII-XIV. yüzyıllara tarihlenen nişanlar, Aziz Philippus 
Kilisesi’nin Ortaçağda da ziyaret edildiğini kanıtlayan önemli buluntulardır. 

Doğu Nekropolis’te ayrıca, 173 mezarın belgeleme ve çizim çalışmasına 
başlandı. 

 

Gymnasion 15

14

Gymnasion’daki çalışmalar, Güney Giriş’in turistlere açılmasıyla 
Hierapolis’in bu kısmînın değerlendirilmesi projesine başlama amacını da 
taşımaktadır. 

Gymnasion, kentin güney kısmînda İ.S. I. yüzyılın ilk yarısında inşa 
edilen Dor düzeninde mermer sütunlardan oluşan peristilli bir avludan 
oluşmaktadır.  Kazı, 2007 yılı çalışmalarının sonunda güney taraftaki portiko 
yıkıntısını ortaya çıkartmıştı. 2008 yılı çalışmaları, daha önceki araştırma 

1514  Dr. Tommaso Ismaelli, Salento Üniversitesi – Lecce.
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alanında ve doğuya doğru genişleyerek, modern bir beton kanalı keserek 
devam etti. 

Araştırmalar İ.S. IV. yüzyıl depremi sonrasında Protobizans Döneminde 
önemli bir onarım çalışması yapıldığını ortaya çıkardı: intercolumniumlar, 0,50 
m. genişliğinde küçük taşlar ve kiremitlerle örülü duvarlarla kapatılmıştır. 

Kazı sırasında stylobat üzerine inşa edilmiş duvarlar kaldırıldı; kompresör 
kullanımıyla alanı geçen kanallardaki kireçli su nedeniyle kiremit, tuğla ve 
taşların üzerini kaplayarak betonlaştıran kalın tabaka kaldırıldı. 

Portikonun kazı çalışması tamamlanarak onarım çalışmasına başlandı: 
kazı alanının dışına konulan blokların yüzeylerindeki kireç tabakası mekânik 
olarak temizlendi; biyolojik zararlılar temizlendi; kazı sırasında toplanan 
küçük parçaların ve kırıkların yapıştırılmasına başlandı. 

Doğuda yer alan dört metreden daha yüksek ilk iki sütuna ait blokların ve 
saçaklığın anastylosis göz önüne alınarak onarımına başlandı: 

•Tahrip olmuş sütunlar, ince çelik mil ile birleştirildi ve reçineyle 
sağlamlaştırıldı, birbirleriyle ve stylobatla çelik mille bağlandı. 

•İki büyük parçaya ayrılmış friz ve arşitrav birleştirildi (Resim: 11). 

•Gymnaion adının geçtiği korniş yerleştirildi ve dış millerle arşitrava 
bağlanarak olası sallantılara karşı sağlamlaştırıldı. 

•Anastylosisin tamamlanmasından sonra, çatlaklar ve bağlantılar alçılandı 
ve uygulamanın renk uyumu sağlandı (Resim: 12). 

Mimarî Teknik Ekibi

Tiyatro16

 15

Tiyatro’da antik yapının korunması amacıyla ahşap yürüyüş yolu projesi 
için ziyaretçilerin giriş güzergâhlarının (diazomaya güney merdivenden 

1615  Mimarlar Paolo Mighetto, Luigi Filippo Masino, Giorgio Sobrà, Torino Politeknik.
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kuzey merdivene) dakik çizimi yapıldı. Projede antik döşeme ve merdiven 
üzerine ahşap ve çelikten oluşan daha dar bir yapının basit olarak yerleştirilmesi 
(ayarlanabilir yükseklikte destek ve neopren contalar ile) öngörülmektedir; 
yeni yürüme yolları geri dönüşümü olan ve turistlerin düzenli ve güvenli 
girişini sağlayacak şekilde olacaktır, tiyatroya girişi kolaylaştırırken aynı 
zamanda yoğun ziyaretçi akınının yaratacağı etkiden tarihî malzemeyi 
koruyacaktır (Resim: 13). 

Proje onay için Koruma Kurulu’na sunulacaktır. Uygulamanın daha 
kolay bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, Pamukkale 
Gökdoğan firmasından meydana girişi sağlayan merdiven yapılarak ilk kısım 
gerçekleştirilmiş oldu. 

Sahne binası ve mermer skenefronsun tanınması amacıyla, malzeme 
ve tiyatronun yapısal analizine devam edildi. Skenefronsun 3. düzeninin 
yeniden kurulması çalışması derinleştirildi, daha önceki yıllarda başlatılmış 
olan bilimsel çalışmanın yanında, skenefrons ile versurae ve paraskenionlar 
arasındaki ilişki detaylandırıldı (Resim:14). Sahne binasının duvarını 
kataloglama çalışmasına, şantiye, yapılandırma ve değiştirme aşamalarını 
saptamak amacıyla devam edildi. 

Kazı çalışmaları sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 
kazımızı ziyaret ederek, tiyatronun skenefronsunun onarımı için gerekli 
finansman gerçekleşti. 

Aziz Philippus Köprüsü

Bizans surlarına açılan kapıyla Aziz Philippus tören merdiveni 
arasındaki yaya köprüsü projesi için çalışmalara başlandı. İlk projelendirme 
yönlendirmesiyle, kontekstle ilgili verileri ve bilgileri alarak aksonometrik 
şemanın yapılıp temel projenin tanımlanmasına başlandı. Pamukkale 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeolog Prof. Halil Kumsar, jeolojik sondajların 
programı için bir keşif yaptı; bu amaçla yapılacak karotajların yerlerinin 
(kemerin ve dörtgen kulenin arkası) şeması hazırlandı. Temel toprağının 



225

özelliklerinin belirlenmesini sağlayacak olan sondajlar,  Mühendis Franco 
Galvagno tarafından yapılacak olan yapısal proje aşamasında gerekli 
olacaktır.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve kurul tartışmaları uygulanacak 
çözümün yetkinleştirilmesini sağladı, gerekli izinlerin alınması için Koruma 
Kurulu’na sunulacak ön projenin hazırlanmasına da olanak sağlayacaktır.

Ölçüm Araştırma Ekibi – Metrik Röleve1716

Ölçüm ekibinin çalışmaları, özellikle üç alanda uygulanan, farklı ölçek ve 
farklı tabiattaki metrik verilerin elde edilmesini sağladı:

1. Hamam-Kilise

Doğu taraftaki duvarın tam belgelenmesi için boylamasına kesit çizimleri 
yapıldı ve iki enlemesine kesit için fotoğrametrik ve topoğrafik veriler 
toplandı. 

Metrik rölövenin tamamlanması için duvarın mevcut bozulma durumunun 
belgelenmesi gereklidir, bu nedenle lazer scannerla yapının Bizans Dönemi 
şapeliyle bağlantıyı sağlayan kapısının üst kısmîna yerleştirilmiş haç betimi 
taşıyan üç kilit taşının çizimi yapıldı. 

2. Büyük Hamam

2007 yılındaki çalışmada, yapı kompleksi içinde çevresel ölçekte bir 
rölöve gerçekleştirebilmek için geniş kapsamlı ağ yaratıldı. 

Topoğrafik ağ GPS yöntemiyle yapıldı, daha sonra da klâsik topoğrafik 
kesitlerle bağlandı, bu şekilde duvarların durumları ve önemlî mimarî 
öğelerin detaylı topoğrafik rölöveleri tamamlandı. Ayrıca yapının, tüm 

1716  Mimar Antonia Spanò, Torino Politeknik.
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planın detaylı belgelemesini hazırlamak amacıyla hem ana cephelerin hem 
de mimarî ölçekte (1:100-1:200) planının yapılabilmesi için gerekli noktalar 
ölçümlendi. 

3. Tiyatro- Masklı Kaideler

-Tiyatronun skenefronsuna ait kaidelerin tiyatro masklarının lazer scanner 
yöntemiyle (Handyscan – Creaform) çizimleri yapıldı (Resim: 15). 

Epigrafi Araştırmaları Ekibi18

 17

Epigrafi araştırmaları ekibi tarafından 2008 yılı kazı çalışmaları sırasında 
ortaya çıkarılan yazıtların transkripsiyonu yapılarak yorumlandı. 

Doğu Nekropolis alanında, Martyrion’un altındaki alanda, önceden sadece 
bir bölümü okunabilen ancak bu sene toprak ve taşların temizlenmesiyle 
okunabilen dört lâhdin yazıtları kopyalandı.  

Hierapolis Atlası’ndan sonra bu yıl Ege Yayınları dizisinde Tommaso 
İsmaelli tarafından hazırlanan Hierapolis’te Dor Mimarîsi Kitabı ve Sanal 
Hierapolis broşürü yayınlandı. 

MAIER epigrafi ekibi Müze’nin işbirliğinde Denizli topraklarında bulunan 
Yunanca yazıtlar kataloğu İtalyanca ve Türkçe olarak yayınladı. Hierapolis 
belgeseli İtalyan yönetmen Folco Quilici tarafından Türkçe, İtalyanca ve 
İngilizce olarak hazırlandı.1918

1817 Prof. Dr. Tullia Ritti, Napoli Federico II Üniversitesi, Prof. Dr. Francesco Guizzi, Roma La 
Sapienza Üniversitesi.

1918 Belgesel Ankara (Dr. Angela Tangianu başkanlığında) ve İstanbul (Dr. Gabriella Fortunato 
başkanlığında) Italyan Kültür Merkezi’nin katkıları ile hazırlamnıştır. 
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Resim 1: Hierapolis. Yerden kontrollü balon ile fotografik belgeleme.

Resim 2: Hierapolis. Kuzey Frontinus kapısı: virtual rekonstrüksiyon (ITLab – CNR Lecce, 
Massimo Limoncelli).
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Resim 3: Hierapolis. Tapınak Çeşmesi: Tiyatro’nun basamakları.

Resim 4: Hierapolis. Kaynaklar Kutsal Alanı: genel görünüm.
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Resim 5: Hierapolis. Kaynaklar Kutsal Alanı: Antoninus Pius a ait duvar yazıtı.

Resim 6:  Hierapolis. Kaynaklar 
Kutsal Alanı:  silindir formda 
mermerden girland   
dekorasyonlu  kaide.
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Resim 7: Hierapolis. Tiyatro: sahne binası güney kapısı.

Resim 8:  Hierapolis. Tiyatro: 
  latrina tonozlu büyük 
  oda ve güney analemma.
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Resim 9: Hierapolis. Küçük Sekizgen : hamam yapısı odaları (balondan foto).

Resim 10: Hierapolis. Doğu nekropolü: mezar C92.
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Resim 11: Hierapolis. 
  Gymnasion: Dorik portik 
  restorasyon çalışmaları.

Resim 12: Hierapolis. Gymnasion: Dorik portik restorasyon çalışmalarından sonra.  
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Resim 13: Hierapolis. Tiyatro, kuzey giriş: turistler için ahşaptan merdiven.

Resim 14: Hierapolis. Tiyatro, sahne binası: sahne binası virtual rekonstrüksiyon (ITLab – CNR 
Lecce).



234

Resim 15: Hierapolis. Tiyatro: laser scanner ile masklı kaidelerin çizimlerinin yapılması.
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Aliye ÖZTAN*

ACEMHÖYÜK 2008 YILI KAZILARI 

*Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ nün izinleri ile yürütülen 2008 yılı Acemhöyük kazıları 22 

Ağustos- 01 Kasım günlerinde sürdürülmüştür. Kazılara büyük ölçüde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM Müdürlüğü ödenek sağlamış, ayrıca 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu 

da maddî katkıda bulunmuştur 1. 

2008 yılı çalışmaları, kazılar ve çevre düzenlemesi olarak iki grupta 

toplanmaktadır. 

I. Kazılar

2008 yılı kazıları höyükte iki farklı alanda yapılmıştır. Bunlardan ilki 

höyüğün ortasındaki düzlükte yer alan “Hizmet Binası” nın doğu yönünde, 

diğeri Sarıkaya Sarayı’ nın güneybatı köşesine yakın bir konumda 2007 yılında 

kazısına başlanan alanın batısında yer almaktadır. 

*  Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/ TÜRKİYE.

1 2008 yılı kazılara yazar dışında Yrd. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler, Ar. Gör. F. Gülden Özkalalı- 
Ekmen, doktora öğrencileri Hamza Ekmen, Sevgi Gülalp, Arkeolog Serkan Uslu, arkeoloji 
öğrencileri Filiz İlhan, Sergen Çirkin, Tayfur Şengül katıldılar. Ayıca Acemhöyük’ te açığa 
çıkarılmış iskeletler üzerinde çalışmak üzere Antropolog Pof. Dr. Yılmaz Selim Erdal da 
bir süre kazılara katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Hatay Müzesi araştırmacılarından 
Arkeolog Demet Kara temsil etti. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma, özverili ve uyumlu 
çalışmalarından dolayı öğrencilerime, kazıların yürütülmesi için maddî ve manevî her türlü 
katkıyı sağlayan Bakanlık, Aksaray Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
DTCF, TTK yetkilileri ve çalışanlarına yardımlarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi 
sunarım.       
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A. TA/ 33- 40 Plan Karelerindeki Kazılar

 Acemhöyük ün III. kat sarayları ile çağdaş, anıtsal “Hizmet Binası”nın 
doğudaki uzantılarının belirlenmesine yönelik olarak kazılan kısımlara paralel 
durumdaki sekiz plan karenin 75x 10 m. lik kısmında kazılar yapılmıştır. Bu 
alanlarda Hizmet Binası’na ulaşılmadan önce Asur Ticaret Kolonileri Çağının 
I. ve II. katları ile daha geç devirlere ait kalıntılar incelenmiştir. 

1. Geç Demir Çağı

Kazı yapılan alanların tamamında Acemhöyük’te pek çok yerde olduğu 
gibi 50 yıl öncesine kadar taş çıkarmak için höyüğün kullanılması nedeniyle 
karıştırılmış bir dolgunun varlığı belirlenmiştir. Yüzeyden itibaren bazı 
kısımlarda 1.60 m. derinliğe kadar ulaşan bu karışık dolgu içinde sadece TA/ 36 
plan karesinde geç döneme ait verilere ulaşılabilmiştir. Bu açmadaki yapıya ait 
biri büyük, diğeri küçük iki odasının sadece toprak tabanları  korunabilmiştir. 
Yapının kerpiç veya taş duvarlarına ait kalıntı bulunmamaktadır. Taş olduğu 
anlaşılan temellerin takip edilerek söküldüğü, büyük odanın temeline ait 
sadece batı köşesindeki korunabilmiş iki taştan anlaşılmaktadır. Yapının 
diğer bölümlerinde ise sökülen taşların izleri belirlenebilmiştir. Böylece bu 
yapının üstündeki ve komşu alanlardaki tahribatın nedeni anlaşılabilmiştir. 
Taşlardan kalan izlere göre küçük odanın 2.50x 3.60 m., diğerinin 4.40x 5.50 m. 
ölçülerinde olduğu anlaşılmaktadır. Duvarların tahribine karşın sıkıştırılmış 
toprak tabanı oldukça iyi korunmuştur. Bu taban üstünde üçü birbirine yakın 
dördüncüsü biraz uzağında aynı biçime sahip dört adet tek kulplu çömlek 
bulundukları yerde kalmıştır ( Resim.1).   Günlük kullanıma ait bu tip kaplar 
Orta Anadolu’ da M.Ö. I. binyılın ilk yarısında uzun bir zaman diliminde 
kullanılmıştır. Aynı taban üstünde bulunan diğer parçalar da daha dar bir 
zaman aralığına işaret edecek nitelikte değildir. Diğer taraftan bu tip kaplar 
Sarıkaya Sarayı’nın doğusunda ve kuzeyinde, bazı kısımlarda saray duvarları 
üstüne oturmuş geç dönem yapılarında çok sayıda parça ile temsil edilmekte, 
içlerinde ele geçirilen boyalı parçalar ve figürinlere göre M.Ö. 6. yüzyıla 
tarihlenmektedir. Bu nedenle Sarıkaya’ nın kuzeyindeki uzantıda yer alan tek 
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mekânı ve sadece çömlekleri korunmuş bu yapıyı da onlarla aynı zamana 
tarihlemek gerekmektedir.  

2. Asur Ticaret Kolonileri Çağı Tabakaları

Kazı yapılan alanlarda, yukarıda belirtilen nedenle yapılan tahribatın 
farklı derinliklere ulaşması nedeniyle Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait 
katlarda mimarî çoğunlukla bir devamlılık görülmemiştir. Aşağıda kuzeyden 
güneye doğru açmalara göre mimarî ve buluntuların genel özellikleri 
sunulmaktadır.

TA/ 33 ve 34 plan kareler daha önceki yıllarda kazılmış, ilkinde Asur 
Ticaret Kolonileri Çağının I. ve II. katları, diğerinde ise açmanın doğu kıyısında 
I. kata ait bir fırın açığa çıkarılmıştır. Her iki açmada da bu kalıntıların 
altına, yüzeyden – 3.50 m. derinliğe kadar inilmiş herhangi bir mimarîye 
rastlanmamıştır. Buna karşın TA/ 33 de bu dolgu toprağı içinde iki ağırşak, II. 
kat özellikleri gösteren bir çanak, tunçtan bir iğne ile aynı alaşımdan yapılmış 
kare biçimli mühür yüzünde gamalı haç motifi bulunan bir damga mühür ele 
geçirilmiştir. 

TA/ 34 açmasında ise II. kat dolgusu tamamen küllü bir topraktan 
oluşmaktadır. Bir çöplüğe ait olduğu anlaşılan bu dolgu içinde hayvan 
biçimli minyatür bir kap parçası, bir çanak, kırıldıkları için atılmış bazı kaplar 
ve hemen hepsi çok okside olmuş madenî eşya parçaları ile içinde maden 
artıkları korunmuş pota parçaları bulunmuştur. Önceki yıllarda kazılan RA/ 
34 plan karesinde III. kat yangınından hemen sonra bu felâketten kurtulan 
insanlar tarafından “Hizmet Binası”nın ayakta kalmış bir duvarını kullanarak 
yapılan II. katın maden işliğine aittir2. İşlikle birlikte kazılan kısma onun 
doğusundaki bu açmanın tamamını kaplayan kısım da katılmıştır. 

TA/ 35 plan karesinde karıştırılmış kısmın altındaki Koloni Çağı dolgusuna     
– 1.45 m. de ulaşılmıştır. Bu açmanın kuzeydeki 6 m. lik kısmında yukarıda 

2  Öztan 2008: 518, Resim: 2 
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sözü edilen çöplük devam etmektedir. Çöplüğün buradaki küllü dolgusu 
içinde de kırıldığı için atılmış çok sayıda kap parçası ve kemikle birlikte bakır 
ve pota parçalarının yoğunluğu yukarıda sözü edilen madenci atölyesinin 
atıklarının bu alana kadar yayıldığını göstermektedir. Bu çöplükteki parçalar 
arasından iki fincan ve iki çanak tümlenebilmiştir.

Aynı açmanın güney kıyısına yakın bir noktada Asur Ticaret Kolonileri 
Çağının I. katına ait bir yapının temelinden sadece küçük bir parça ile taban 
seviyesinde iki ocak korunmuştur. Bu duvarın güneybatısından itibaren 
TA/40 plan karesine kadar uzanan kısımda II. kat yapıları incelenebilmiştir. 
TA/ 35’ in batı kıyısından başlayan kerpiç duvar kuzeybatı- güneydoğu 
yönünde 8.00 m. uzanarak TA/ 36 plan karesinin ortasına kadar devam 
etmekte burada bir köşe yaparak güneybatıya dönmekte ve 7.00 m. devam 
etmektedir. II. katın erken evresine ait olan bu yapının tabanı sadece 
güneydoğu kısımda korunmuştur. II. katın geç evresine ait yapıdan ise bu 
yapının içine oturmuş, sadece 2.50 x 2.00 m. lik bir bodrum odası kalmıştır. 

TA/ 37 plan karesinde doğrudan II. katın kalıntılarına ulaşılmıştır. Bu 
açmada I. katın varlığı sadece çöp çukurları ile temsil edilmektedir. Bu durum 
I. kat zamanında bu kesimin açık alan olduğunu göstermektedir. II. kata ait 
sadece kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan iki ucundan batıya doğru 
dönüşü olan 7.50 m. uzunluğundaki bir duvar ile kuzeydoğusundaki sokağın 
bir parçası yer almaktadır. Bu ve TA/ 36’ da korunmuş uzun duvarın önceki 
yıllarda kazısı yapılmış RA/ 36- 37 plan karelerdeki yapıların doğu parçaları 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapının önündeki kuzeydoğu- güneybatı 
yönünde uzanan sokağın genişliği 2.80- 3.50 m. arasında değişmektedir. 
Kuzeydoğu ucu ile TA/ 38 plan karede de devam eden güneybatı kısmı 
kap kırıkları ve kemiklerle döşenmiş sıkıştırılmış toprak kaplıdır (Resim: 2). 
TA/ 38 plan karesinin batısına kadar devam eden bu sokak, önceki yıllarda 
kazılmış olan bir meydana açılan sokaklardan kuzeybatı yönünden gelen 
kısmının uzantısıdır3. Bu sokağın doğu kıyısındaki evlere ait kalıntılar da 
aynı açmadan başlayarak TA/ 39’ da da devam etmektedir. Sokağa bitişik 

3  Öztan 2009: 332.
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dört ayrı mekâna ait duvarları ve bazı parçaları korunmuştur. Bu kısımda 
açmanın batı kıyısına yakın kısımda 2. 50 m. çapında yan yana iki silo 
kerpiçten yapılmıştır. Sokağın güneyinde II. kata ait iki evreli, büyük odaları 
olan avlulu bir yapı bulunmaktadır ( Resim: 3). Yol kıyısındaki avlunun içinde 
kalan kısımda, batı kesitine yakın bir konumda dikdörtgen biçimli yüksek 
kaideli bir ocak ile çevresinde yoğun küllü bir alan yer almaktadır. Bu kül 
dolgu içindeki çok sayıda cüruf ve sağlama yakın olan bir tanesi envanter 
edilmiş üfleç parçaları, çok sayıda tunç paçadan içlerinden iki tunç iğne 
envanter edilmiş ve bir çanakçık ele geçirilmiştir. Bu buluntular alanın bir 
madenci atölyesi olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır. Sokağın bir kısmında 
ve II. kat yapılarının tabanları seviyesinde yer yer görülmeye başlayan yanmış 
enkaz bu katın altındaki III. kat “Hizmet Binası” odalarının doğuya doğru 
geliştiğini göstermektedir.

TA/ 40 plan karesindeki iki odalı yapı ile sokak arasında kalan kısımda 
üst katın çöp çukurları tarafından fazlaca tahrip edilmiş olmasına karşılık 
bazı yapıların kalıntıları kısmen açılabilmiştir. Biri çöp çukurları arasında 
kalan kısımda, diğeri çöp çukuruna konulmuş iki bebek/ cenin iskeletine 
rastlanmıştır. Kemikler çok bozuk durumda olmasına karşılık her ikisi de 
hocker tarzdadır. Yanlarına bir hediye bırakılmamıştır. Aynı alanda kazılan 
5 metrelik kısmının kesiti önünde II. kat binasının doğusundaki kısmın 
yapılarla aynı seviyeye getirilmesi sırasında bir yetişkine ait iskelete 
rastlanmıştır. Yarı oturur durumdaki bu bireyin belden altına ait bir kemik 
mevcut değildir (Resim: 4). İskelete ait diğer kemiklerin anatomik dizilimde 
olmalarına karşılık belden altının olmaması ender karşılaşılan bir duruma 
işaret etmektedir. İskeletin doğu kıyısından başlayarak yaklaşık 2.00 metrelik 
bir alana dağılmış durumda irili ufaklı küp, çömlek, çanak ve fincan türü 
kaplara ait kırılmış parçalar ele geçirilmiştir. Bu kısım çevresi ile birlikte 
tümüyle temizlendiğinde, buranın bir mezar olarak hazırlanmadığı, aksine 
III. katın yangın enkazına kadar inen derinlikteki bir çöp çukuru olduğu 
belirlenmiştir (Resim: 5). Çöplük olarak kullanılan bu geniş alanın kıyısına 
bu yarım yetişkinin gömülmesinden ya da atılmasından sonra toprakla 
doldurularak kapatılmıştır.
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 Yukarıda belirtilenlerin dışında II. kat yapılarına ait envanterli buluntular 
biri üçayaklı sekiz çanak, biri yonca ağızlı altı fincan, bir maşrapa, yirmi 
ağırşak, biri taş iki ağırlık, bir insan başı figürini, bir damga mühür ile içinde 
maden artıkları olan çok sayıda pota parçasıdır. 

2008 yılında kazı yapılan alanlardan yukarıda sözü edilen büyük madenci 
çöplüğü dışında kalan bütün açmalarda III. katın yangın enkazına yer yer 
ulaşılmıştır. Bunlardan sadece TA/ 35 plan karesinde derinleşilmiş ve 
yüzeyden -270 m. den itibaren III. kat “ Hizmet Binası”nın kuzeye doğru 
eğimli duvarları belirmiştir. Bu enkaza ulaşılana kadarki dolgu içinde ele 
geçirilen buluntular pişmiş topraktan beş ağırşak, kemikten bir iğ parçası ile 
bir sap, II. katın ilk evresi için karakteristik olan birer çanakçık ve çaydanlık 
ile ikişer fincan ve çanaktır. 

Yangın enkazı içinde III. katın “Hizmet Binası”na ait kuzeybatı- güneydoğu 
yönünde uzanan odaları belirlenmiştir. Bunlardan bir oda açmayı tümüyle 
kaplamakta, kuzeybatı köşesi ise TA/ 34 plan karede devam etmektedir. 
Bunun da kuzeyindeki uzantılar diğer odadan kalan parçalardır. Öte yandan 
bu büyük odanın güneydoğusundaki ona bitişik bir başka odanın sadece bir 
köşesi bu açma içinde kalmıştır. Tamamı belirlenmiş olanı “Hizmet Binası” 
nın 24. odasıdır. İçten içe 4.50x 5.00 m. ölçülerindedir ( Resim: 6). Duvarlarının 
tamamı 1.00 m. kalınlıktadır. Oda içine dağılmış durumdaki yanmış ağaç 
kalıntıları tavana aittir. Bir kısmı az yanmış durumdaki ağaçlar içinde çapları 
25 cm.,  2.50 m. uzunluğunda olanlar bulunmaktadır. Odanın içinde – 3.60 
m. kadar inilmiş tabanına henüz ulaşılamamıştır. Oda içindeki enkazda ele 
geçirilen tek buluntu iri bir gaga ağızlı testiye kapatılmış olduğu anlaşılan 
üstünde aynı damga mührün 11 baskısının yer aldığı bir tıkaçtır. 

B. DB- EB/ 47- 48 Plan Karelerdeki Kazılar

İkinci kazı alanı, Sarıkaya Sarayı’nın güneybatı köşesinden 20 m. 
uzaklıktaki höyük yamacına yakın, 2007 yılında kazısına başlanan CB/ 
47- 48 plan karelerdeki açmanın doğusunda kalan DB- EB/ 47- 48 plan 
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karaleri kapsayan 400m2 lik kısımdadır. Höyük yamacındaki eğim nedeniyle 
açmanın kuzey kenarındaki dik alanda kazılara başlanmıştır. Yüzeyden 
– 50 cm. derinliğe kadar bir bütünlük oluşturmayan döküntü kerpiçlerden 
oluşan kalıntıların altında, açmanın batısına yakın bir konumda kuzeydoğu- 
güneybatı yönünde 3.50 m. uzanan duvar 50 cm. kalınlıktadır. Bu duvarın 
iki ucundan güneybatıya dönerek onunla bir mekân oluşturan doğu ve batı 
duvarları 3.80 m. uzunlukta takip edilebilmiştir. Yamaçta yer alması nedeniyle 
güneybatı duvarı erozyondan yok olmuştur. Bu mekânın tabanında, batı 
köşeye yerleştirilmiş bir ocak yer alır. Bu yapının kuzeyindeki alanda açma 
kenarına yakın bir konumda ağız kenarında boya ile yapılmış bant bezemeye 
sahip halka dipli basit bir çanak parçalar hâlinde ele geçirilmiş ve tümlenmiştir 
(Resim: 7). 

Bir ucu bu yapının kuzeybatı köşesini tahrip ederek başlayan modern 
bir mezar doğu- batı yönünde ( 2.00 x 0.75m. ) uzanmaktadır. Mezarın 
diğer kenarı bu alanda yer alan 2.65 m. çapındaki bir fırının doğu kenarını 
tahrip etmiştir. Fırının içinde pişmemiş durumda, çoğu parçalanmış tezgâh 
ağırlıkları ele geçirilmiştir. Aynı alanda açmanın batı köşesinde bir başka ocak 
daha yer almaktadır. Fırının güney kıyısında onunla aynı seviyedeki dört çöp 
çukurunun çapları 1.00- 1.50 m. arasında değişmektedir. 

Açmanın kuzeybatısındaki alanda ve çöp çukurlarında ele geçirilen 
seramikler, bir kısmı iç ve dışları portakal rengi konsantrik daire veya 
bitkisel bezekli kaplar ile yerli üretim mutfak kaplarından oluşmaktadır. Bu 
özellikleri ile yapıları Helenistik Çağın hemen öncesindeki döneme tarihlemek 
olanaklıdır. 

Kalın duvarın güney kenarından itibaren derinleşildiğinde, onların 
tabanından 1.50 m. aşağıda aynı dönemin erken evre yapılarının kalıntılarına 
ulaşılmıştır. Yamaçta yer almaları nedeniyle tahribat görmüş bu yapılara ait 
kalıntılar küçük parçalar hâlindedir. Bunlardan, açmanın ortasına yakın bir 
konumda güneybatı duvarı korunmamış tek sıra kerpiçle inşa edilmiş küçük 
bir odacık, onun güneybatısında yarısı korunmuş 2.20 m. çapında bir fırın 
ile hemen kuzeyinde etrafı taşlarla çevrili 50 cm. çapındaki bir diğer ocak 
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bu alanda saptanabilenlerdir. Fırınla ocak arasındaki alana atılmış konik 
gövdeli bir çanak bulunmuştur. Kalınlaştırılmış ve üst kısmı düzeltilerek dışa 
doğru sarkıtılmış ağız kenarında hepsi kabın içine doğru bakan üç koçbaşı 
kabartmasından ikisi korunmuştur. 

Kazı alanı doğu yönünde genişletildiğinde EB/ 47 plan karesinde, 
yamaçta yer alan tek mekânlı yapının doğusundan itibaren höyüğün 
kuzeyine doğru devam eden yaklaşık 5.00 m. lik büyük bir tahrip alanının 
olduğu görülmüştür. Bu tahribatın 1920’li yıllarda yapıldığı ele geçirilen 
bazı buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu tahribatın doğusundaki yamaçta 
güneybatı- kuzeydoğu yönündeki iki duvar parçası, batısında bağlı olduğu 
yapıya ilişkin bir bulgu olmayan kerpiç döşenerek yapılmış bir döşeme yer 
alır. Bu döşemenin hemen güneyinde bir vazo ile başı olmayan tunç iğne 
dışında buluntu da mevcut değildir. Bu alanda yaklaşık – 4.70 seviyesine 
kadar tahribin dolgusu mevcuttur. Buna karşılık – 5.50 m. kadar Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı seramik parçaları giderek artan sayılarda ele geçirilmiş, her iki 
plan karede de Asur Ticaret Kolonileri Çağının ilk kalıntılarına bu seviyelerde 
rastlanmaya başlanmıştır. Hemen hepsi Koloni Çağının II. katına ait bulgular 
batıdan doğuya doğru üç fırın, üç silo ile EB/ 47- 48 plan karalerindeki bazı 
yapıların kalıntılarıdır (Resim: 8).   

Bunlardan 2.75x 2.50 m. ölçülerindeki Fırın 1, kuzeybatı- güneydoğu 
yönünde köşeli bir duvarla desteklenmiştir. Ağzı doğuya bakan fırının içi 
yuvarlak olarak şekillendirilmiştir. Korunan yüksekliği 1.00 m. dir. Güneybatı 
köşesinde biri köşede, üst üste olan diğer ikisi onun biraz kuzeyinde olmak 
üzere üç havalandırma deliği vardır. İçinde bir kısmı kırık bir çanak ile bir 
insan/ tanrıça(?) figürini ele geçirilmiştir. Bu fırının kuzeyindeki 2. Fırın bir 
kenarından kesilmiş 2.10x 1.50 m. ölçülerinde oval planlıdır. Şekli dışında 
diğerinden farkı ağzının kuzeyde olmasıdır. Bunların dışında açmanın kuzey 
kenarına yakın bir konumda ancak yarısı korunmuş bir üçüncü fırının da 
bulunduğu saptanmıştır. Fırın 1 in önünde, 2. nin yanında yani doğusunda 
kalan yaklaşık 6.50 x 3.00 m. ölçülerindeki geniş bir alan onların küllüğü 
olarak kullanılmıştır. Küllüğün doğu ucu EB/ 48 plan karesine uzanmaktadır. 
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Biri bu küllü alanın hemen doğusunda olmak üzere yaklaşık kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan üç silo yer alır (Resim: 8). Bunlardan en kuzeydeki 
3. Silo EB/ 47- 48, 1 ve 2. ler DB- EB/ 48 plan karalerindedir. 1 ve 2. Silolar 
yuvarlağa yakın iken 3. sü oval biçimlidir. Üçü de kerpiçten inşa edilmiştir. 
1.50 m. de tabanına ulaşılan 2. Silo içinde bir sağlam fincan ile diğerleri kırılmış 
durumda birer çift gaga ağızlı testi (Resim:9), üç emzikli çaydanlık (Resim: 
10) ve kulplu çanak ele geçirilmiştir. EB/ 47- 48 plan karalerinin diğer küçük 
buluntuları hilâl biçimli bir tezgâh ağırlığı, ağırşaklar, siloların yakınındaki 
tunçtan kolcuklu baltadır (Resim: 11). 

EB/ 48 plan karesinde 1. ve 2. siloların doğusunda kalan alanda üç büyük 
çöp çukuru diğer kalıntılardır. Bunların güneydoğusuna doğru genişleyen 
kısımda (Resim: 8) yer alan bir kısmı üst katın çöp çukurları tarafından tahrip 
edilmiş küçük bir oda yer alır. Tam doğusuna gelen kısımda ise Asur Ticaret 
Kolonileri Çağının II. katına ait bazı yapıların kalıntıları yer alır. Bunlar biri 
güney, diğeri kuzeydoğudaki iki oda ile bunların arasındaki açık alandan 
oluşur. Güneydeki odanın 4.00 m. uzunlukta batı duvarı ile kuzey duvarı 
korunmuştur. Duvarların birleştiği kısma gelmiş üst katın (II. kat) tabanı kireç 
sıvalı bir silosu onları kısmen bozmuştur. Bu duvarlarla henüz bir bağlantısı 
olmayan Koloni Çağının I ve II. katlarına ait silo ve fırın gibi donanımları 
yorumlamak ancak çevresindeki alanların kazısından sonra olanaklı hâle 
gelecektir.  

Bunlarla aynı seviyede bir kısım açığa çıkarılmış II. katın yapılarına ait 
parçalar (Resim: 12) açmanın doğu kenarında yer alır. İki ayrı mekâna ait 
duvarlar önceki dönemin çöp çukurlarının üstüne oturmuştur. Bu çöplük ve 
çevresinde korunmuş olan parçalar Acemhöyük’te IV- VII. katlarda görülen 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı bir kısmı ağır dönen çarkta yapılmış çanaklar, 
az sayıda yerel boyalılar ve çan biçimli bardaklara aittir. Bu özellikleri ile 
çöplüğün Acemhöyük IV. katına ait olması gerekmektedir. Kültepe dışında 
Boğazköy’ de V c ve Yamaç 9. tabakadan da bilinen4 bu kaplar Koloni Çağının 
başlarına işaret etmektedir. Öte yandan bu çöplük ile onun üstüne oturan 

4  Gunter 1980: 277- 278.
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duvar arasında ve çevresinde III. katın yangınına işaret eden bir bulguya 
rastlanmaması, Sarıkaya Sarayı’nın güneydoğusundaki yamacın sarayın inşa 
edilip kullanıldığı sürede boş bırakıldığını göstermektedir.  

2. Çevre Düzenlemesi

Acemhöyük’te I. derece arkeolojik sit alanı içinde, Sarıkaya Sarayı’nın 
güneyinde bulunan eski kazı evi olarak kullanılmış köy evi, Konya Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’ nun kararları doğrultusunda kaldırılarak 
alan temizlenmiştir. Bu yapının enkazı ile birlikte kazı alanlarında açığa çıkan 
yeni atık topraklar ve önceki yıllardan kalanların büyük kısmı sit alanı dışına 
taşıttırılmıştır. 
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Resim 1: Koloni Çağı tabakaları üstündeki geç dönem tabanı üstünde bulunmuş aynı tipteki dört kaptan biri. 

Resim 2:  TA/ 37- 38 plan karelerdeki II. kat sokağı ve iki yanındaki yapıların korunan parçaları.
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Resim 3: TA/ 39- 40 plan karelerindeki II. kat yapısı ve fırın.

Resim 4: TA/ 40 plan karedeki çöp çukuruna atılmış/ bırakılmış yarım iskelet.
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Resim 5: Uzun süre kullanılmış çöp çukuruna atılmış kaplar, alt solda iskeletin kolun altındaki 
vazo parçası.

Resim 6:  III. kat Hizmet Binası’ nın 24. odası.
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Resim 7: DB/ 47 plan karesinden erken Helenistik dönem çanağı. 

Resim 8: EB/ 47- 48 plan karelerindeki II. katın silo ve fırınları.
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Resim 9: II. katın 2 numaralı silosundan çift gaga ağızlı testi.

Resim 10: II. katın 2 numaralı silosunda bulunan üç emzikli çaydanlık.
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Resim 11: EB/ 48 plan karesinde II. kata ait kolcuklu balta.

Resim 12: EB/ 48 plan karesinde IV. kat çöp çukuru üstüne oturtulmuş II. kat yapısı.
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I. Kazılar

2008 yılında kazılar, ana kaya üstündeki ilk iskâna ait verilerin 
incelenebilmesi için yerleşimin kuzeyindeki önceki yıl kazılan G/ 7- 8 plan 
karelerinin kuzeyindeki E- F/ 7- 8 plan karelerinin tamamında yürütülmüştür.  
Bu alanlarda Ortaçağ, Erken Kalkolitik ve Geç Neolitik dönemlere ait 
tabakalar incelenmiştir.

1. Ortaçağ Kalıntıları

Köşk Höyük’ te yapılan kazılarda yerleşimin en geç dönemini işaret eden 
Ortaçağa ait tek mekânlı bir yapı 2004 yılında açığa çıkarılmıştı. Yerleşimin 
en yüksek noktasına yakın bir konumdaki bu yapıda herhangi bir buluntuya 
rastlanmamasına karşın, Roma Çağına ait bir yapının üstüne oturması ve 
Geç Roma Devrine ait mimarî bir parçanın ikinci kez kullanılmış olması 
nedenlerinden dolayı Ortaçağa ait olarak tanımlanmıştı (Öztan v.d. 2007: 
530; Öztan v.d. 2009: 312). Öte yandan Köşk Höyük’ün doğu, kuzey ve batı 
yamaçlarının aynı dönemde mezarlık olarak kullanıldığı belirlenmişti. 

Şapel

2008 yılında E- F/ 7- 8 plan karelerinin tamamında, özellikle kuzeybatı 
yamaca doğru yaklaşıldığında Ortaçağ mezarlarının yoğunluk kazandığı 
görülmüştür. Bunun nedeni kazılan alanların en düşük kotunda E/ 7 plan 
karesinin tamamını kaplayan bir alana yapılmış binadan kaynaklanmaktadır.  
Bu alanda Köşk Höyük’ün üzerinde geliştiği ana kaya bazı bölümlerde 
düzeltilerek duvarlara yataklar hazırlanmış, büyük kısmında duvarlar 
bunların içine oturtulmuştur. Ancak temel seviyesinde bir kısmı korunmuş 
olan bu yapının iki apsisli bir şapele ait olduğu belirlenmiştir. Doğu- batı 
yönünde uzanan yapı içten içe 9.00 m. uzunluğunda, tamamı açılmış batıdaki 
nefi 5.00 m. genişliktedir. Apsislerden kuzeyde olanı açma içinde kalan 
yarısına kadar açılabilmiştir. Güneydeki apsisin oturduğu alanda apsis çevresi 
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yamuk olarak düzeltilmiş böylece bunun içine örülen duvara da destek 
sağlanmıştır ( Resim: 1). Ana kayada düzeltilen kısım apsisin tamamını ve 
bunun uzantısındaki nefin yarısına yakın kısmını kapsamaktadır.  Bu apsisin 
kuzey ucundan şapelin kuzeybatı köşesine doğru olan kısımda alçalan ana 
kaya düzeltme sırasında çıkan parçalarla doldurularak desteklenmiştir. Yarısı 
açılmış olan kuzey apsisinin oturduğu ana kaya ise onun ölçüsüne uygun bir 
biçimde yuvarlatılarak düzeltilmiştir.  Şapelin güney duvarı tamamen kayaya 
oturtulmuştur. Bu ve batı duvarının korunan kısmı dış yüzde düzgün kesme 
taşlarla kaplanmış içte kaba yonu taşla ve Horasan harçla örülmüştür.  

Yapının içindeki dolguda renkli pencere camlarına ait küçük parçalar, cam 
bir halka, bir kandil parçası, sırsız ve sırlı birkaç kap parçası ile temel seviyesinde 
kurşundan bir kabın parçaları (Resim: 2) ele geçirilmiştir. Bunlardan sırlı 
parçalar  (Resim: 2) Yrd. Doç Dr. Sema Bilici tarafından incelenmiş ve 13. 
yüzyıla tarihlendirilmiştir. Çevresinde yoğunlaşan mezarlara bırakılmış 
benzer veya aşağıda detayları belirtilecek diğer buluntular yapının işlevine 
açıklık getirecek niteliktedir. Mezarlığın bir köşesine inşa edilmiş bu yapı bir 
mezar şapeli olarak kullanılmış olmalıdır.    

Mezarlar

2008 kazıları sırasında açığa çıkarılan 59 mezardan 55 tanesi Ortaçağa aittir. 
Bu sayıya sadece kafatasları veya gövdelerin büyük kısmı mevcut olanlara 
verilen mezar numarası ile ulaşılmıştır. Ayrıca, özellikle Neolitik ve Kalkolitik 
Dönem yapıları içine oturtulmuş toprak mezarların bir kısmında korunmuş 
parçalar hâline veya dağınık durumda ele geçirilen insan kemiklerine de 
rastlanmıştır. 

Üçü şapelin içinde, diğerleri kuzey ve doğusundaki iki plan kareye 
yayılmış durumdaki mezarlar üç farklı tiptedir. Bunlardan ilki önceki yıllarda 
da karşılaşılan taş sanduka mezarlardır. 12 örnekle temsil edilen bu mezarlara 
yetişkin ve çocuklar gömülmüştür. Bir yüzleri özel olarak düzeltilmiş 
kireçtaşından kesilmiş bloklardan yapılmışlardır. Mezarların doğu ve batı 
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yönlerindeki dar kenarları daima bir tek taştan, buna karşılık uzun kenarları 
sayıları 2- 5 arasında değişen kesme taşlardandır. Bu mezarların 2008 
yılında ele geçirilenlerinin bir kısmında, ana kaya hafifçe oyularak mezar 
yeri hazırlanmış, kenarları belirtildiği gibi ayrıca taşlarla desteklenmiştir. 
Mezarlara ölü daima dorsal durumda sırt üstü, yatırılmış eller karında 
kavuşturulmuştur. Çok azına ölü süs eşyaları ile birlikte gömülmüştür. 
Çocuklara ait mezarlardan birinde tunçtan bir haç (Resim: 3), bir diğerinde 
ise bir yüzük ile cam bir bilezik ele geçirilmiştir. 

İkinci tipi toprak mezarlar oluşturur. 2008 yılında ele geçirilen 29 mezarla en 
yaygın olanlardır. Bunlarda ölü doğrudan doğu-batı yönünde açılan çukurlara 
öncekilerin özelliklerinde gömülmüştür. Yetişkin ve çocukların gömüldüğü 
bu tip mezarlardan sadece birinde lacivert ve yeşil cam boncuklardan oluşan 
bir kolye bulunmuştur. Bu mezar grubuna dâhil edilebilecek bir mezar ise 
toprağa kazılmış, kenarlarının kerpiçlerle sınırlandırılması ile diğerlerinden 
ayrılmaktadır. 

Mezarlardan dokuz tanesi ana kayaya oyulmuştur. Bunlardan dördü 
yukarıda sözü edilen şapelin batısında, ikisi güneyinde ( Resim: 4) olmak 
üzere çevresinde, üçü içinde bulunmaktadır. Kapadokya bölgesinden iyi 
tanınan Bizans karakterindeki bu mezarlar, toprak mezarlar tipinde olup 
onlardan ana kayaya oturtulmaları bakımından ayrılmaktadır. Bu tipe ait 
olması gereken ancak batıya doğru eğimli kayaya hazırlandığından kemikleri 
tamamen kaymış, ancak yanına bırakılmış bir testicik yerinde korunmuş bir 
mezar daha bulunmaktadır. 

Bunların dışında kalan mezarların kemikleri dağınık durumda olduğundan 
tiplerini tam olarak belirlemek olanaksızdır. Ancak kemiklerin toprak dolgu 
içinde bulunması onların da toprak mezarlar biçiminde yapıldıklarına kanıt 
sayılabilir. 

2008 yılında ele geçirilen mezarlardan üçü bebek, diğerleri çocuk ve 
yetişkinlere aittir. Her mezara çoğunlukla bir birey gömülmüştür. Sadece 
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iki mezar bu genel özellik dışında kalmaktadır. Bunlardan birine iki yetişkin 
birlikte, bir başkasına ise üçü yetişkin biri çocuk olmak üzere toplam 4 bireyin 
gömüldüğü saptanmıştır. 

Mezarlara bırakılan eşyalar geniş bir zaman diliminde kullanılmış 
örneklerdir. Ancak, en azından şapelin çevresindeki mezarları, üstünde 
konsantrik daire bezeği bulunan haçla da desteklendiği gibi aynı döneme, 13. 
yüzyıla tarihlemek gerekmektedir. 

 

2. Erken Kalkolitik ve Geç Neolitik Dönemlere ait Kazıları 

(E- G/ 7-8 Plan Kareler)

2008 yılında, Köşk Höyük’ ün I. tabakasına ait kalıntılar F/ 8 plan karesinin 
bir bölümünde belirlenebilmiştir. Bunlardan ilki F/ 8 plan karesindeki 
bir duvar parçasıdır. 60 cm. genişliğindeki bu duvarın F/ 9 plan karesinin 
kuzeydoğu köşesinde yer alan I. tabakanın en geç evresine ait bir yapının 
köşe yapan duvarının F/ 8 plan karesindeki uzantısıdır.  Duvarın açma 
içindeki 1.20 m. kısmından sonraki bölümü tamamen tahribata uğramıştır.  
Bunun hemen altındaki açma kenarına doğu-batı yönünde paralel uzanan ve 
G/ 8 plan karesinde kuzeye doğru dönen bir diğer duvar parçası I. tabakanın 
asıl yapısına aittir. Bu yapıya ait güney ve onu kesen doğu duvarı köşesinde 
bir seki ile tabanının bir kısmı korunmuştur. Mekânın ortasına yakın kısımda 
taban farklı seviyelerde parçalar hâlinedir. Sekinin bitiminden itibaren 
yerleşimin kuzeye doğru alçalması nedeniyle tabanın büyük bir kısmı 
erozyonla tamamen yok olmuştur. Odanın korunan kısmında taban üstünde 
çok sayıda ezme taşı, kemik kaşıklar ve obsidyen ok uçları ele geçirilmiştir. 

Bu tabanın altından itibaren 30 cm. lik bir dolgudan sonra II. tabakaya 
ait bir yapı da parçalar hâline korunabilmiş, donanımlarından bir köşedeki 
ocak dışında bir şey kalmamıştır. II. tabaka duvarlarının hemen kuzeyindeki 
yamaçta III. katın bir yapısına ait bir tek oda belirlenebilmiştir. Bu odanın 
korunan kısımdaki duvarın düzgün sıvası ve tabanı ile bir köşesindeki kil 
kutusu mevcuttur ( Resim: 5). 
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F/8 açmasının kuzeybatısında I ve II. tabakalara ait bu duvar parçaları 
dışında ana kayaya kadar herhangi bir mimarî mevcut değildir. Açmanın 
ortasına yakın kısımlarda ana kaya üstüne açılmış çöp çukurları bu kesimim 
olasılıkla açık alan olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu alana bitişik batıda 
E/ 8 plan karesinde şapelin dibine kadar uzanan çöp çukurları temizlenmiştir. 
Bunlardan 4 numaralı çöp çukuruna yeni doğmuş veya doğuma yakın bir 
fetüs ile 11. çöp çukuruna bir bebek iskeleti atılmıştır. Çöp çukurları IV. ve V. 
tabaka sakinleri tarafından kullanıldıkları için bu bebeklerin hangi tabakaya 
ait olduklarını söylemek olanaksızdır. Alanın tamamındaki çukurlar bu 
alana binlerce yıl sonra yapılan şapelin güneydoğusundaki yoğun mezarlar 
tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. F / 7-  8 plan karelerinde mezarlar 
çevresinde kalan kısımlarda bir mimarîye bağlı olmayan buluntular Geç 
Neolitik Devre ait iki cilâlı balta, ponza taşından bir tanrıça figürini birer 
fincancık ile obsidyen ok ucu; Erken Kalkolitik Döneme ait kilden bir tanrıça 
figürinidir. 

Batıda ana kayanın yüksek olduğu F/ 8 plan karesinin kuzeydoğusunda 
IV. tabakaya ait tek yapı iki odalıdır. Güneybatı- kuzeydoğu yönünde 
uzanmaktadır. Bir kısmı F/ 7 plan karesine giren yapının doğu köşesi 
2007 yılında kazılan G/ 8 plan karedeki III. tabaka binası duvarı altında 
kalmaktadır. Batı yönündeki girişi 90 cm. genişliktedir. Sıkıştırılmış toprak 
tabanı üstündeki dolguda ele geçirilen yanmış kamış kalıntıları üst örtüye 
ait olmalıdır. Bu büyük odadan geçilen doğudaki küçük odada bir ocak yer 
alır. Kuzeye doğru hafif eğimli olan alanda yapının kuzey duvarının ortasına 
ait bir parça korunabilmiştir. Duvarın diğer kısımları ana kaya üstüne kadar 
inen Ortaçağın taş sanduka ve toprak mezarları tarafından tahrip edilmiştir. 
Bu kısımda odanın içinde kalan, farklı ölçüde yapılmış doğu-batı yönünde 
uzanan bir duvar parçası olasılıkla III. tabaka yapılarından kalan parçadır.  

IV. tabaka yapısının en önemli buluntu grubu, kapının hemen iç kısmına, 
taban üstüne topluca bırakılmış silâhlardır. Bunlar obsidyenden yapılmış 
dokuz mızrak ucu ile bir ok ucu ( Resim: 6) ve odanın kuzeydoğusundaki bir 
cilâlı taş baltadır. 
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Bu yapının kuzey duvarından itibaren önce aynı seviyede, açmanın 
ortasından itibaren kuzeye doğru daha eğimli olarak alçalan kısımda 40- 70 cm. 
yükseklikteki dolgudaki Ortaçağ mezarları ana kaya üstüne kadar ulaşmıştır. 
Herhangi bir mimarîye rastlanmayan bu alanda IV. tabaka yapısının kuzey 
duvarından 4.00 m. uzaklıkta açmanın ortasına yakın bir konumda kemik 
ve taştan yapılmış kazıyıcı ve deliciler ile üstünde kullanımdan dolayı 
yivler oluşmuş bir ponza taşı dağınık durumda ele geçirildi. Bunların 
hemen yanından başlayarak yaklaşık 1.00 m. lik bir alana yayılmış 10 cm. 
lik bir dolgu içinde çok sayıda boncuk bir arada bulunuyordu (Resim: 7) 
.  Boncukların çoğunluğu molibden ile boyanarak turkuvaz renk verilmiş 
kilden, diğerleri obsidyen, kalker, kireç taşı, akik, apatit gibi taşlardan, 
ikişer tanesi bakır ve kemikten yapılmıştır ( Resim: 8-9). Parçaları ile birlikte 
5186 tane olan boncukların 4876 tanesi sağlam durumdadır.  Çapları 0.3- 20 
mm. arasında değişen boncuklar değişik şekillerdedir. Yapılırken kırıldığı 
için atılmış bu toplu buluntunun yukarıda sözü edilen âletlerle birlikte ele 
geçirilmesi yerleşimin kıyısındaki bu alanın bir işlik olarak kullanıldığını 
göstermektedir. 

F/ 7 plan karesinin doğu kenarındaki yapıların doğudaki uzantılarının 
belirlenmesi ve 2007 yılında açığa çıkarılmış yapılarla ilişkilerinin saptanması 
için G/ 7 plan karesinin batı ve güney kısmında da kazılar yapılmıştır. F/ 7 
plan karesinin doğusundaki dolgu içinde ele geçirilen alabasterden yapılmış, 
belden altı korunmuş bir tanrıça heykelciği bulunmuştur (Resim: 10). Aynı 
alanda parçalar hâline korunmuş IV. tabaka yapılarından birinin önünde 
tüften bir tanrıça figürini ele geçirilmiştir. Bu alanda yerleşimin ilk dönemine 
ait ana kaya üstüne açılmış çukurlar da Ortaçağın taş sanduka ve toprak 
mezarları tarafından tahrip edilmiştir ( Resim: 11) .

Yukarıda sözü edilen IV. tabaka yapısının kuzeydoğusunda G/ 7 
plan karesinde yer alan iki küçük mekânlı yapının kuzeybatı kenarında 
obsidyenden dört çekirdek, otuz iki tane mızrak ve ok ucu toplu olarak ele 
geçirilmiştir. Bunların hemen kenarında geç devir mezarlarının tahribinden 
kurtulmuş bir ocak bulunmaktadır. Bu ocağın doğusu 2007 yılında kazılan 
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kısma kadar temizlendiğinde, aralarında insan kemiklerine ait parçalar olan 
düzensiz bazı taşlar açığa çıkmıştır. Taşların kaldırılmasından sonra bu 
kısmın bir mezar olarak kullanıldığı, aşağıda belirtilecek işlemler sonrasında 
üstünün taşlarla kapatılıp sıvandığı, ayrıca üstüne mezarın yarısını kapatacak 
şekilde bir ocak yapılarak evin kullanılmaya devam edildiği belirlenmiştir. 
Mezara güneybatı- kuzeydoğu yönünde hocker olarak yatırılmış olan birey 
Öğ. Gör. Dr. Ö. Dilek Erdal’ ın belirlemelerine göre 20- 30 yaşları arasında 
bir kadına aittir. Bunun da başı 2007 yılında hemen yanındaki alanda 
açığa çıkarılan mezarda (Öztan v.d. 2009: 317, Resim: 6) olduğu gibi aynı 
yöntemle sonradan alınmıştır. Mezara bırakılan hediyeler bükük dizleri ile 
kolları arasındaki alana yerleştirilmiş altta iç içe konmuş bir yassı tabak, bir 
meyvelik, bu sonuncusunun içine yine iç içe durumda yerleştirilmiş üç çanak 
ile obsidyenden bir hançerdir ( Resim: 12). Ayıca başın arkasına gelen kısımda 
boyunlu bir çömlek, ayak bileği üstünde kemikten bir spatül, yanında 
kemikten bir âlet, kolları arasında obsidyenden bir dilgi diğer eşyalardır. 

Bu mekânın hemen doğusunda 2007 yılında kazılan III. Katın 4 numaralı 
odasının bölünerek kullanılmış a-c olarak adlandırılan (Öztan v.d. 2009: 
316- 317) kısmının kuzey duvarının dibinde IV. Kat’a ait bir duvarın parçası 
temizlenmiştir. Bir kısmı bu duvarın tam altına gelecek bir konumda bir 
başka mezarın var olduğu anlaşıldı. Bu mezarda da kafatası yoktur. Kemikleri 
çok dağılmış durumdadır ve mezara ait olabilecek bir buluntu da mevcut 
değildir. 

II. Küçük Eser Restorasyonu

Kazılarda parçalar hâline ele geçirilen seramiklerin konservasyon ve 
restorasyon işlemlerine önceki yıl olduğu gibi 2008 yılının ilk altı ayında 
TÜBİTAK 104 K 088 No.lu proje kapsamında sağlanan ödenekle Niğde 
Müzesi’nde devam edilebilmiştir. Böylece 2006 yılında farklı tabakalardan 
elde edilen 32 eserin konservasyon ve restorasyonu tamamlanmış 2008 yılında 
çıkarılanlarla birlikte 160 eser müze kayıtlarına geçirilmiştir.  
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III. Malzeme Değerlendirmeleri

2008 yılı kazılarında çıkarılan botanik ve faunaya ilişkin veriler ile 
mezarlarda ele geçirilen iskeletler üzerindeki çalışmalara yıl içinde de devam 
edilmiştir. 

Bunlardan botanik kalıntıları Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Oybak-Dönmez tarafından incelenmiştir. 
Mineralleşmiş ve kömürleşmiş olmak üzere iki grup hâlineki örnekler I. ve 
IV. tabakalardan toplanmıştır. IV. tabakanın botanik örnekleri F- G/ 8’ deki 
mızrak uçlarının ele geçirildiği yapı ile önündeki küllü alan ile aynı tabakaya 
ait yukarıda sözü edilen kafatası alınmış mezardaki (M. 47) çanakların içinde 
bulunmuştur. Oybak- Dönmez’ in belirlemelerine göre, yapının içindeki 
tamamen kömürleşmiş olanlar Hordeum vulgare/ arpa tane ve başak eksen 
parçaları, Triticum dicoccum emmer tane ve başakçık parçalarıdır. Yapının 
önündeki küllü alandaki Hordeum vulgare tanelerinin çokluğu buranın 
çöp yığma veya tahıl ürünlerinin işlendiği bir kısmı yansıtabileceğini 
göstermektedir.  M. 47 hediyelerinden 1 numaralı çanak içindeki Hordeum 
vulgare tanelerinin, 2 numaralı çanak içindeki mineralleşmiş Lithospermum 
tenuiflorum meyveleri mezar hediyesidir.  

Mezarlarda dağınık olarak ele geçirilen iskeletler Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü laboratuvarında Prof. Dr. Metin 
Özbek tarafından incelenmektedir. İskeletlerden kil sıvalı olanlar ve kafatası 
alınmış mezarlarla ilgili bir makale yayınlanmış, diğeri baskıya verilmiştir.   

  

Zooarchaeology at Köşk Höyük

The focus of work during the 2008 season at Köşk Höyük was to expand 
zooarchaeological research at the site from a specialized study of sheep and 
goat exploitation, which formed the basis for BA’s doctoral dissertation 
(Arbuckle 2006), to include more detailed analysis of all of the major taxa 
at the site and to incorporate a wider range of methodological approaches 
including isotopes (including oxygen, carbon, nitrogen, and strontium) and 
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ancient DNA in the analysis of the fauna. To this end new faunal material 
was examined increasing the total recorded sample size to more than 16,000 
specimens, new projects focused on understanding the nature and context of 
the exploitation of equids exploitation and also exploring the nature of carcass 
processing at Köşk were begun, and a sample of sheep and goat teeth were 
collected and exported for isotope analysis. 

Exploitation of Equids

One new line of research is currently focused on the difficult problem 
of identifying exactly which equid species are represented at Köşk in 
what proportions. It was previously reported that based on size and tooth 
morphology both wild horse (Equus ferus) and European wild ass (Equus 
hydruntinus) have been identified at Köşk in surprisingly large numbers (up 
to c.35% of the fauna in some contexts) (Arbuckle 2006; Öztan et al. 2008). 
However, there is still the problem of whether or not a third equid species, 
the hemione (Equus hemionus) was present at Köşk. This species has been 
identified in small numbers at several other Neolithic sites in central Anatolia 
(Martin and Russel 2006) and may have survived until Roman times, when 
authors describe a population of swift-of-foot onagri (usually translated as 
wild asses but which may in fact have been hemiones) on the Konya plain.

These results have since been supplemented by a preliminary metrical 
analysis of a sample of equid metapodial (i.e., foot) bones. Figures 1 and 2 
present Simpson Index values (a common method for differentiating equid taxa 
following Eisenmann and Berkoucke 1986) for four different measurements 
from a equid foot bones (metacarpus and metararsus) from Köşk. The ‘0’ line 
on each graph represents the average values for hemiones (from Eisenmann 
and Berkouche 1986) while the heavy solid line represents the hydruntine 
standard and the heavy dotted line represents wild horse (E. Przewalskii). 
These preliminary results clearly show the presence of two groups, one 
clustering around the wild horse standard and the other clustering around 
the hydruntine and hemione standards. Because hydruntines and hemiones 
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are closely related we have, so far, been unable to differentiate the two based 
on postcranial measurements alone. Although large numbers of hydruntines 
have been identified based on tooth morphology, the presence of hemiones 
is still in question. It is expected that this problem will be solved through 
a combination of the final analysis of the morphology and biometrics of 
the equid teeth, which is currently underway, as well as analysis of ancient 
DNA. 

Analysis of Butchery Marks

One of the goals of the 2008 season was to examine evidence for butchery 
marks on animal bones as part of a larger project focused on examining 
butchery patterns particularly the types of tools used in processing animal 
carcasses at Köşk. In this pilot study, we used vinyl polysiloxane, a material 
used commercially to make dental molds, to make high quality molds of 
cutmarks from twenty-six specimens from the Neolithic levels II-V. These 
molds were examined under moderate magnification (x20-100), photographed 
and compared to a sample of cutmarks made with a variety of stone tools 
including both retouched and unretouched blades and flakes made from both 
central Anatolian obsidian and chert, as well as bronze and copper knives. 
By examining the cross-sectional morphology of cutmarks we were able to 
identify that butchery was carried out primarily with very sharp unretouched 
obsidian blades and flakes, which fits well with the composition of the lithic 
assemblage at Köşk. 

Although important in its own right, this sample of cutmark data from 
Köşk plays an especially important part of a study currently in preparation 
that addresses cutmark evidence for the appearance of metal cutting tools in 
central Anatolia. Since copper has been identified in the early fifth millennium 
B.C. layers at Köşk (Öztan 2002) and elsewhere in Anatolia future work will 
seek to collect more cutmark samples from the upper layer at Köşk with the 
goal of identifying the temporal and cultural context of the initial use of metal 
cutting tools in the butchery process in central Anatolia. 
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Isotope Study

With the collaboration of Drs Cheryl Makarewicz and David Meiggs (of 
Stanford University and the University of Wisconsin respectively) we began 
the first stages of a new project at Köşk using a multi-isotope approach 
(including oxygen, carbon, nitrogen, and strontium) in order to address 
questions dealing with pastoral mobility in the Neolithic and Chalcolithic. 
Mobility in Neolithic communities remains a major question as does the 
role of specialized pastoralists in the increasingly complex societies of the 
Chalcolithic period. This new study is currently providing high-resolution 
data from which to interpret mobility patterns and their change over time from 
the Neolithic to the early Chalcolithic. Using an intra-tooth sampling method, 
the data that are now available which include carbon and oxygen values for 
some twenty-five teeth and strontium values for ten more are allowing us 
to follow Köşk herders as they move their herds in response to changes in 
seasonal availability of graze as well as changes in other variables such as 
the availability of labor and local political concerns. Reports interpreting the 
first results of the Köşk isotope study are currently in preparation and should 
provide an important and new window into the question of prehistoric 
pastoral mobility. 

Conclusion

The large faunal assemblage from Köşk Höyük provides an almost endless 
source for testing hypotheses concerning social and economic practices 
in Neolithic and Chalcolithic central Anatolia. With continued research 
we hope to further implement a new strategy of methodologically diverse 
zooarchaeological research at the site which will continue to produce valuable 
data at this important site. 
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Resim 1: E/ 7 plan karesinde temel seviyesinde korunmuş mezar şapeli.

Resim 2:  Köşk Höyük: Şapel içinde ele geçirilen kurşun kap paçaları ile sırlı seramiklerin bazıları.

Resim 3: Köşk Höyük: Bir çocuğa ait taş 
sanduka mezara bırakılmış haç. 
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Resim 4: Köşk Höyük: Şapelin güneyinde ana kayaya oyulmuş mezarlar. 

Resim 5: Köşk Höyük: Köşk Höyük: F/ 8 plan karesinde az bir kısmı korunmuş III. tabaka yapısı.
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Resim 6: Köşk Höyük: F-G/ 7- 8 plan karelerinin kesiştiği alandaki IV. tabaka yapısında bir kısmı 
toplu olarak bulunmuş mızrak ve ok uçları.

Resim 7: Köşk Höyük: F/ 7 plan karesindeki boncuk işliği.
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Resim 8: Köşk Höyük: Farklı taşlardan 
ve bakırdan yapılmış işlikteki 
boncukların bir kısmının güncel 
dizilimi.

Resim 9: Köşk Höyük: İşlikteki akik ve 
obsidyen boncukların güncel 
dizilimi.

Resim 10: Köşk Höyük: Alabasterden yapılmış tanrıça figürini.
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Resim 11: IV. tabaka yapısının kuzeyindeki alanda Ortaçağ mezarlarının 
tahrip ettiği ana kayaya açılmış çöp çukurları.

Resim 12: Köşk Höyük M. 49 numaralı başı alınmış kadına ait mezar ve 
hediyeleri.
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Fig. 1   (Açıklamalar figür grafiğinde yazılı)

Fig. 2   (Açıklamalar figür grafiğinde yazılı)
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AGORA KAZI ÇALIŞMALARI

R. Tamsü POLAT

Nysa Agora’sında kazı çalışmaları kuzey portiko’da iki alanda 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2007 kazı sezonunda basamak hâlinde 
bırakılan 1 No.lu dükkândaki geç dönem tabanları kaldırılarak söz konusu 
tabanlar altında ele geçirilen arkeolojik eserlerle geç dönem tabanlarını 
tarihleme yoluna gidilmiştir. Ayrıca 2007 yılında ortaya çıkarılan 3 ve 4 No.lu 
dükkânların güneyinde kuzey portiko orta sütun aksının bulunabilmesi için 
S3 olarak adlandırılan yeni bir açma açılmıştır.

Agora Kuzey Portiko 1. Dükkân’da Yapılan Çalışmalar 

2007 yılı kazı çalışmalarında S2 Açması 1 No.lu dükkânda gerçekleştirilen 
kazılarda söz konusu dükkân içerisinde farklı zamanlarda yapılmış üst 
üste üç taban döşemesi tespit edilmişti. Bu durum söz konusu dükkân 
içerisinde basamaklar hâlinde kazıların yapılmasını gerektirmişti. 2008 yılı 
çalışmalarında basamak hâlinde bırakılan tabanlar kaldırılarak altlarından 
gelen malzemenin stratigrafik bir tarihleme verip vermeyeceğine ve bu 
tarihlemenin agora’nın tamamında uygulanıp uygulanamayacağına yönelik 
gerçekleştirilmiştir. 3,20 x 3,40 m. ölçüsündeki ilk taban sıkıştırılmış sert 

F. Yurtseven, Mimar P. Yoncacı (M.A), Öğr. Gör. Restoratör-Arkeolog Y. Polat, Taş Ustası-
Restoratör Z. Bayraktar, Topograf – İnşaat Mühendisi E. İlter, Restorasyon Teknikeri V. 
İnan, Konservatör E. Çoğal, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon ve 
Konservasyon Bölümü öğrencisi katılmışlardır. Kanadalı yabancı ekip üyelerini Kanada 
Western Ontario Üniversitesi’nden Dr. M. Beckmann ile öğrencileri oluşturmuştur. Ayrıca 
Alman ekip üyesi olarak Prof. Dr. G. Hiesel, Prof. Dr. V. M. Strocka, Dr. E. Raming (Mimar-
Arkeolog), Dr. G. Sachs (Arkeolog), S. Hoffmann (M.A.), N. Möller ve D. Reichenecker 2008 
yılı kazı çalışmalarına katılmışlardır. Almanya Köln Üniversitesi’nden Epigraf Prof. Dr. W. 
Blümel yazıtları çalışmak üzere kısa süreli ziyarette bulunmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak 
Kırşehir Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Eylem Yurdakul 2008 yılı çalışmalarına katılmıştır. Adı 
geçen tüm heyet üyelerine Nysa’daki özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.
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topraktan oluşmaktadır. Tabanın kuzeyinde yer alan doğu-batı doğrultulu 
duvarı dik kesen kuzey-güney doğrultuda, 1,70 m. uzunluğunda, 0,54 m. 
genişliğinde üzerinde yer yer harçla birleştirilmiş orta büyüklükte taşlardan 
oluşan +0,93 m. kotunda bir duvar parçası saptanmıştır. Temeli olmayan bu 
duvar parçasının mekânın üst örtüsünü oluşturan tonoza ait olduğu tespit 
edilmiştir. Bu tonoz duvar parçası belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Söz 
konusu 1. taban kaldırıldıktan sonra +0,47 m. kotunda, orta büyüklükteki 
taşlardan oluşturulmuş 2007 yılında ortaya çıkarılan 3. dükkândaki tabanla 
aynı özelliği gösteren 2. tabanın tamamı ortaya çıkarılmıştır. Buradan düz 
dipli ve gövdeden hafif yivle ayrılan, üzerinde hamurundan farklı renkte 
astara batırılmış unguentarium’lara ait parçalar, günlük kullanım kaplarına ait 
seramik parçaları ve Geç Roma Dönemi sigillata örnekleri ele geçirilmiştir3.

Bu unguentarium’lar yaklaşık olarak M.S 6.-7. yüzyıla tarihlenirken, sigillata 
örnekleri de M.S. 6. yy. a tarihlenmektedir. 2. taban altındaki çalışmalar 
sonucunda, kuzey bölümde küçük boy taşlardan oluşan ve 3. taban olarak 
adlandırdığımız tabanın devamının güney bölümünde de devam edip 
etmediğini araştırmak amacıyla, 1,85 x 1,50 m. ölçülerinde derin olmayan 
bir sondaj açılmıştır. Yapılan çalışmalarda -0,20 m. kotunda harç kalıntısı 
ve bu harcın altında  -0,26 m. kotunda orta büyüklükte işlenmemiş taşlar 
saptanmıştır. Olasılıkla bu taşlar, tabanın temel bölümünü oluşturmaktadır. 
Böylece 3. tabanın aslında güney bölümde de var olduğu ancak, tahrip 
edildiği anlaşılmıştır. Dükkânın güneyinde yapılan çalışmalarda dörtgen 
formda bir ocak kalıntısı tespit edilmiştir.  Ocağın bulunduğu alandan yoğun 
miktarda cam parçaları ile pota parçaları bulunmuş olup, bu ocağın bir cam 
ocağı olabileceği düşünülmektedir.

Agora Kuzey Portiko S3 Açması

Kuzey portiko’da 2007 yılında ortaya çıkarılan 3. ve 4. dükkânların 

3 Bu sigillata örnekleri Hayes’in belirlediği form 3, 99, 101-105 ile benzerlik göstermektedir. 
Bkz. J. W. Hayes, Late Roman Pottery The Catalogue of Roman Fine Wares (1992).
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güneyinde 9,50 x 5,00 m. ölçülerinde S3 olarak adlandırılan yeni bir açma 
açılmıştır. Bunda amaç kuzey portiko orta sütun aksının belirlenmesi ve 
buradaki geç dönem yapılaşmasının işlevi ve döneminin saptanmasıdır.

Açmanın kuzeybatısından 4,00 m. uzaklıkta, kuzey duvarını 90˚ açıyla 
dik kesen kuzey-güney doğrultuda uzanan orta büyüklükteki döküntü 
taşların kaldırılmasıyla -0,02 m. kotunda bir adet in situ Attik-İon sütun 
kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Açmanın batısında ve açmanın kuzeyindeki 
geç dönem duvarına dik uzanan kuzey-güney doğrultulu kenarlarına orta 
büyüklükte taşların yerleştirildiği, aralarına yer yer pişmiş toprak çatı kiremit 
parçalarının konulduğu 3,75 m. uzunluğunda, 0,64 m. genişliğinde bir duvar 
parçası daha ortaya çıkarılmıştır. Doğrudan doğruya toprak zemin üzerinde 
yükselen harçsız duvar, belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Bu kaldırılan 
duvar içerisine devşirme olarak dikine yerleştirilmiş 0,60 m. çapındaki Dorik 
yivli sütun tamburunun toprağa yakın olan kısmında bir satır Eski Yunanca 
yazıt “AMICT” olduğu tespit edilmiştir. 

 Açmanın doğu sınırında da daha önce açmanın ortasında ortaya çıkarılan 
Attik-İon kaide ile aynı aksta yer alan diğer bir in situ Attik-İon sütun kaidesi 
daha ortaya çıkarılmıştır. Bu Attik-İon sütun kaidelerinin dördüncüsü S3 
açmanın batı kesitinde tespit edilmiştir. Böylece S3 açması içerisinde üç 
adet in situ Attik-İon sütun kaidesi tespit edilmiştir (Resim: 1). Söz konusu 
kaidelerin ortaya çıkışı kuzey portiko orta sütun akslarının tespitini mümkün 
kılmıştır. Buna göre kuzey portiko orta sütun aks uzunluğu, ön sütun aks 
uzunluğunun iki katı yani 4,50 m. dir. Bu durum ölçüler farklı olmakla birlikte 
doğu portiko’da da aynen uygulanmıştır. Doğu portiko’da orta sütun aksları 
ortalama 5,30 m., ön sütun aksları ise 2,65 m. dir. Böylece kuzey portiko’nun 
her iki sütun sırasının aksları doğu portiko’nunkilere göre daha dar olmakla 
birlikte toplamda sütun sayısı daha fazladır. Kuzey portiko’da önde 40, ortada 
20 adet Attik-İon kaide, İonik yivli sütun tamburları ve İon başlığının yer 
alması gerektiği 2008 yılı kazı sonuçlarıyla kesinleşmiştir. Orta sütun sırasına 
ait Attik-İon kaideler, kuzey portiko’nun kuzeyine birleşen tonozlu dükkân 
girişleri ile aynı aks üzerinde yer almakta olduğu en azından ilk üç dükkânda 
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belgelenmiştir. Bu durum dükkânlara girişi kolaylaştırmak amacıyla yapılmış 
olmalıdır. 

Açmada yapılan çalışmalarda 1 adet bronz Antoninus Pius Dönemi 
pseudo-autonomus Laodikeia sikkesi4 (M.S. 138-192) (NY.08-Env. 04), seramik 
parçaları, mimarî elemanlara ait parçalar ele geçirilmiştir.

Burada yapılan kazılarda bir heykelin sağ omuz ve kol kısmına ait bir 
parça ele geçirilmiştir. Muhtemelen burada devşirme olarak kullanılmış olan 
bu omuz ve kol parçasının 1921-1922 yıllarında K. Kourouniotis’in Gerontikon 
kazılarında ele geçirilen5 ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nde teşhir edilen Marcus 
Aurelius heykeline ait olduğu belgelenmiştir.  2008 yılı çalışmalarında T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Aydın Arkeoloji Müzesi’ne getirilen 
eser, restorasyonunun tamamlanmasından sonra Aydın Müzesi’nde teşhire 
konulmuştur. Böylece togalı Marcus Aurelius heykeline ait sağ omuz-kol 
parçası, aradan geçen yaklaşık 90 yıl sonra bulunmuş ve tümlenmiştir.

GERONTİKON (MECLİS BİNASI) KAZI ÇALIŞMALARI

M. KADIOĞLU

2006 yılında antik kentin Gerontikon’unda (Meclis Binası) başlatılan 
kapsamlı kazı çalışmalarına 2008 yılında toplam 3 açma ile devam edilmiştir. 
2008 yılı Gerontikon kazı çalışmaları yapının doğusunda, propylon’un arkasında 
(batısında) yer alan ön oda (S9 açması) tabanındaki mozaik döşemenin ve 
propylon stylobat’ının tamamının açılarak cephesine ait blokların tespitine 
yönelik S12 açmasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapının kuzey duvarı 
içerisinde kalan Hellenistik Stoa’nın eliptik İon sütunlarına ait üst yapısının 
araştırılması ve yapının kuzeyinden geçen olası doğu-batı yönlü caddenin 
tespiti için yapının kuzeyinde bir sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajlar dışında 
yapının hem kuzey hem de batı duvarı önündeki moloz yığıntı kaldırılarak 
2009 yılı stratigrafik kazıları için ön çalışmalar tamamlanmıştır. 

4 W. Wroth, Catalogue of the Greek Coins of Phrygia in the British Museum (1906) 294 (Laodiceia 
99-100).

5 K. Kourouniotis, ADelt 7, 1921/1922, 49 vd., 73 vd. Res. 32, 34, 55, 59.
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Ön Oda Mozaik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (S9)

2007 yılı kazı çalışmalarında S9 olarak adlandırılan açmanın mimarî planı ve 
propylon ile bağlantısı belgelenmiş ve bu alan ön oda olarak adlandırılmıştır. Söz 
konusu ön odadan geometrik mozaik döşeli bir koridor aracılığı ile Gerontikon 
ön avlusunun doğu stoa’sına geçildiği saptanmıştır. 2007 yılı çalışmalarında ön 
oda olarak adlandırılan mekânın da mozaik döşeli olduğu belirlenmiş, fakat 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılamayacağından bu çalışmalar 
2008 yılına bırakılmıştı. 5,25 m. eninde ve 7,00 m. boyundaki ön oda tabanı 
üzerinde kazılmadan bırakılan yaklaşık 0,15 m. lik toprak dolgu 2008 yılı 
çalışmalarında tamamen kazılmıştır. Bu çalışmalarda ön oda tabanını süsleyen 
mozaiğin büyük bir kısmının tahribata uğradığı görülmüştür. Kuzeybatı 
köşede yaklaşık 1,50 x 2,60 m. ve güneydoğu köşede 3,20 x 2,30 m. ölçülerinde 
küçük bir alanda varlığı tespit edilen geometrik desenli taban mozaiğinin çok 
tahribat gördüğü ve birbirlerinden bağımsız parçalar hâlinde korunduğu 
ortaya çıkarılmıştır. 2008 yılı çalışmalarında söz konusu mozaiğin restorasyon 
ve konservasyonu tamamlanmıştır.  Mozaik taban üzerinde ele geçirilen bir 
adet bronz Arcadius (M.S. 377-408) sikkesi6, ön odanın M.S. 5. yüzyılın başına 
kadar kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Hem koridor hem de ön oda 
mozaiğinin motif, renk, kompozisyon ve işçilik olarak çok benzer oluşu, 
her iki döşemenin de aynı dönemde yapıldığına işaret etmektedir. Koridor 
mozaiğinde görülen birbirini kesen daireler ile bu daireler içerisinde yer alan 
eşkenar dörtgen ve kalp motifleri, aynı şekilde ön odadan koridora geçişteki 
geçiş bandında da görülmektedir (Resim: 2). Bu durum da her iki mekânın ve 
mozaik döşemelerinin aynı dönemde yapılmış olduğuna işaret etmektedir. 
Söz konusu mozaik tabanın stratigrafik olarak tarihlenebilmesi için alanın 
kuzeydoğu köşesinde, mozaik tabanın tahribata uğradığı alanda 1,00 x 0,5 m. 
ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. Mozaik harç tabakasının üzerine oturduğu 
taşlı dolgu kaldırılmış ve – 1,10 m. kotuna kadar inilmiş ancak tarih verebilecek 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Yine söz konusu sondaj içerisinde 

6 Benzerleri için bkz. J.P.C. Kent, Roman Imperial Coinage, vol. X: The Divided Empire and The Fall 
of The Westem Parts AD 395-491 (1994) 246-247.
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mozaik tabandan önceki bir taban döşemesinin varlığına rastlanmamıştır. 
Buradaki yapılaşmanın Gerontikon’un scaenae frons’unun M.S. 2. yüzyılın 
ortasında S. İulius Antoninus Pythodoros tarafından inşa ettirilen kapsamlı 
projeden daha sonra, olasılıkla M.S. 4. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştiği 
kabul edilebilir. Bu alandaki kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan 
sonra mozaik taban jeotekstile ve üzerine 10 cm. lik bir kum tabakası ile 
kapatılmıştır.

S12 Açması Kazı Çalışmaları

Ön odanın doğu sınırında ve kuzey-güney yönlü caddenin (cardo maximus) 
batı kenarında varlığı tespit edilen mermer stylobat’ın Gerontikon’a doğu 
taraftan geçişi sağlayan bir propylon’a ait olduğu 2007 yılı kazı çalışmalarında 
ortaya konmuştur. 2008 yılında öncelikli olarak propylon’un cephesine ait 
olabilecek mimarî elemanların tespiti ile cardo maximus’un propylon’un önünde 
korunup korunmadığı araştırılmıştır. 

S12 olarak adlandırılan söz konusu açma içerisindeki kazı çalışmalarında, 
açmanın batı kenarında (P1= ± 0.00 noktasına göre) + 1,10 m. de harçsız 
devşirme taş ve bloklarla örüldüğü anlaşılan ve kuzey-güney akslı (stylobat’a 
paralel) bir geç dönem duvarı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu geç dönem 
duvarının açma genişliğince yaklaşık 3,00 m. lik kısmının ortaya çıktığı ve 
kuzeye doğru devam ettiği görülmüştür. Bu duvar içerisinde devşirme 
malzeme olarak bir Attik kaide parçası ve +0,70 m. kotta toga giyimli bir 
erkeğe ait torso ele geçirilmiştir. Açma içerisinde devşirme olarak geç dönem 
duvarında kullanılmış bir adet attik kaide (P15), P1 No.lu bloğun hemen 
doğusunda cadde üzerinde ve düşme pozisyonunda bir adet propylon 
alınlığının kuzey köşesini oluşturan tympanon (P11) bloğu ile açmanın doğu 
sınırına yakın yaklaşık 25 cm. toprak dolgu üzerinde bir adet eğimli korniş 
(P13) ele geçirilmiştir. P13 envanter numaralı korniş bloğunun doğrudan 
doğruya cadde blokları üzerinde değil de yaklaşık 0,25 m. lik bir toprak 
dolgu üzerinde bulunmuş olması, buradaki geç dönem yapılaşması ile ilgili 
olmalıdır.
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Açmadaki blokların açma dışına taşınmasından sonra caddeye henüz 
ulaşılamadığı için, açmada derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 
çalışmalar sırasında P1 röper noktasına göre -0,13 m. seviyede harçlı bir taban 
açığa çıkarılmıştır. Bu harçlı taban, 2007 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan 
ve cadde boyunca kuzeye doğru devam eden tabanın bir bölümüdür.  
Söz konusu taban, cadde üzerinde yer aldığı için daha geç bir döneme ait 
olmalıdır. Bu taban belgelendikten sonra kaldırılmış ve açmada derinleşmeye 
devam edilmiştir. P1 röper noktasına göre -0,23 m. seviyede konglomera 
bloklardan oluşan kuzey-güney akslı caddeye (cardo maximus) ulaşılmıştır. 
Cadde bloklarının üzerinde ele geçirilen II. Constantius Dönemine (M.S. 347-
348)7 tarihlenen bronz sikke caddenin en azından bu dönemde kullanımda 
olduğunu göstermektedir. 

S8 açmasının güneyinde S15 açması olarak adlandırılan alanda toprak 
üzerinde uç kısımları görülen mimarî bloklar açığa çıkarılmıştır. Bu 
alanda yine propylon’un üst yapısına ait bir adet arşitravfriz (P12), bir adet 
yatay konsollugeison (P16) ile bir adet üç faskialı arşitrav bloğu gün yüzüne 
çıkarılmıştır. 

Gerontikon’un Kuzey ve Batısındaki Temizlik Çalışmaları

2008 yılı kazı çalışmaları kapsamında Gerontikon’un kuzey ve batı duvarı 
boyunca temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle batı duvarı 
boyunca biriken taş yığıntı, batı duvarı hattının ölçülmesini ve dolayısıyla 
sağlıklı bir temel planının çıkarılmasını engellemekteydi. Kuzeyde de durum 
pek farklı olmadığından 2008 yılı çalışmaları öncelikli olarak stratigrafik kazı 
yapılacak toprağa ulaşana kadar bu taş ve toprak dolgunun kaldırılmasına 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda yapının batı duvarı ortaya 
çıkarılmıştır. Ayrıca bu temizlik çalışmalarında yapının kuzeybatı köşesinde 
yer alan fil ayağının da doğuda olduğu gibi profilli bir kaide üzerine oturduğu 

7  Benzerleri için bkz. J.P.C. Kent, Roman Imperial Coinage, Vol.. VIII: The Family of Constantine 
I (M.S. 337-364) (1981). Heracleia 45, 54, 59, Nicomedia 49, Cyzicus 48, 55, 63, Antiocheia 
113,118, Alexandria 33, 36, 39, 43.
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tespit edilmiştir. Bu yapının batı duvarına dik birleşen ve batı yönde uzanan 
tuğla duvarların varlığı ortaya çıkmıştır. 

Yapının kuzey duvarı boyunca yapılan çalışmalar, yapının kuzey duvarı 
içerisinde bulunan Helenistik Stoa’ya ait eliptik sütun tamburlarının orijinal 
yerlerini bulmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Sütun tamburları 
üzerinde keşfedilen taşçı işaretleri, tamburların yerleştiriliş sırasını tespit 
etmeyi mümkün kılmıştır. Önceki yıllarda geçici olarak birbiri üzerine konan 
sütun tamburlarının buluntu yerleri ve tamburlar üzerindeki eski Yunanca 
harfler yardımı ile doğu taraftan ikinci sütunun iki ve üçüncü tamburu ile 
üçüncü sütunun ikinci tamburu orijinal yerine yerleştirilmiştir. Dördüncü 
sütunun orijinal yerinden kaymış olan ikinci tamburu yerine yerleştirilmiştir. 
Ayrıca temizlik çalışmaları sırasında üçüncü ve dördüncü sütunun kuzeyinde 
düşme pozisyonunda söz konusu sütunlara ait eliptik İon başlıkları bulunmuş 
ve geçici olarak ait oldukları tamburlar üzerine yerleştirilmişlerdir. Doğudan 
dört No.lu sütun tamburu önünde düşme pozisyonunda bulunan eliptik İon 
başlığının kuzey yüzünde ekinus’un altındaki yiv üzerinde A (alfa) harfinin 
ve üçüncü sütun tamburu önünde ele geçirilen eliptik İon başlığının yine 
bir yüzünde ekinusun altındaki yiv üzerinde B (beta) harfinin yer alıyor 
olması, Helenistik stoa sütunlarının batıdan doğuya doğru yerleştirilmiş 
olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca sütun tamburlarının yerleştirilişindeki 
numaralandırmanın başlıktan başlayıp en alt tambura kadar sürdürülmüş 
olduğu yine tamburlar üzerindeki numaralandırmadan anlaşılmaktadır. 
Batıdan başlayarak tamburlar önce kuzey ve sonra güney yüzlerinde değişmeli 
olarak numaralandırılmıştır. Söz konusu numaralandırma, başlıklar için 
batıdan doğuya, tamburlar için yukarıdan aşağıya doğrudur. İlk tamburun 
üst kısımda A, alt kısımda B; ikinci tamburun üst kısımda B, alt kısımda Γ; 
üçüncü tamburun üst kısımda Γ, alt kısımda Δ ve dördüncü tamburun üst 
kısımda Δ işareti bulunmaktadır (A-B/B-Γ/Γ-Δ/Δ). 

2008 yılı temizlik çalışmaları Gerontikon’un ön avlusunun batı duvarı 
boyunca da sürdürülmüştür. Ön avluya dolayısıyla Gerontikon’a doğu taraftan 
girişi sağlayan anıtsal kapının (propylon) batı tarafta da var olup olmadığı 
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araştırılmış, ancak bu alanda giriş kapısının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
stoa’nın arka duvarının tam merkezde dışa doğru yarım daire niş yaptığı 
görülmüş, bu nişin bir çeşme ile ilişkisi olabileceği düşünülmüştür. 

Propylon Anastylosis Çalışması

S8, S12 v e S15 sondajlarında 2007 ve 2008 yılı çalışmalarında propylon’un 
alınlığına ait çok sayıda mimarî bloğun sağlam olarak ele geçirilmiş olması, söz 
konusu yapıya ait alınlığın anastylosis çalışmalarını mümkün kılmıştır. Kırık 
parçaları bulunan alınlık bloklarının restorasyonu tamamlandıktan sonra, 
propylon’un stylobat’ı üzerinde alınlığın sol (kuzey) yarısının yeniden kurulması 
(anastylosis) gerçekleştirilmiştir. Eksik blokları olmakla birlikte alınlığın sol 
yarısı hemen hemen tümüyle oluşturulabilmiştir (Resim: 3). Sol köşede yer 
alan küçük bir tympanon bloğu haricinde üç bloktan oluşan tympanon’un 
sol yarısı, köşe kornişi, yatay kornişlerin tamamı, mahya kornişi ve bir adet 
eğimli korniş ile alınlığın sol yarısı hemen hemen tamamlanabilmiştir. Alınlık 
merkezinde yer alan tympanon bloğunun ortasındaki büyük bir kalkan motifi 
ve tympanon tacı altında yer alan üç faskialı tympanon blokları, dönem için tekil 
örneğini oluşturmaktadır8.

GERONTİKON RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Mimarî Restorasyon

2008 yılı Gerontikon restorasyon çalışmaları birçok farklı alanda 
sürdürülmüştür. Öncelikli olarak propylon’un arka odasında yani koridora 
geçişi sağlayan ön odada ve Gerontikon’un doğu stoa’sındaki taban mozaiği 
restore edilmiştir. Propylon’a cadde zemininden çıkışı sağlayan ilk mermer 

8 Faskialı tympanon bloklarının tek erken dönem örneğini Milet Bouleuterİon’u oluşturmaktadır 
(H. Knackfuss, Das Rathaus von Milet (1908) Milet I,2, 32 vd. Res. 40); Krş. I. Kader, Propylon 
und Bogentor: Untersuchungen zum Tetrapylon von Latakia und anderen frühkaiserzeitlichen 
Bogenmonumenten im Nahen Osten (1996) Damaszener Forschungen 7, s. 1 vd.; M. Ortaç, 
“Zur Veränderung der kleinasiatischen Propyla in der frühen Kaiserzeit in Bauform und 
Bedeutung”, içinde: C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput, M. Waelkens (ed.), Patris und 
Imperium: kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in 
der frühen Kaiserzeit (2002) 175-186.
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basamak sırasının güney uçtaki iki bloğu yapıştırılarak basamak sırasındaki 
orijinal yerine kireç harcı ile sabitlenmiştir. Ayrıca Gerontikon’un cavea’sına 
ait oturma basamaklarının kopan parçaları yerlerine yapıştırılmıştır. Yine 
cavea’nın batı analemma duvarına bitişik merdiven sırasına (Klimakes=Scalaria) 
ait bloklar, yerlerine yerleştirilerek kireç harcı ile sabitlenmişlerdir. Gerontikon 
scaenae frons’una ait 2. ve 3. podyum restore edilmiş ve bu podyumların 
yaslanmış olduğu scaenae frons duvarındaki derz boşlukları kireç harcı ile 
doldurularak sağlamlaştırılmıştır. Bu çalışmalar dışında iki katlı scaenae frons 
cephesine ait tüm blokların tasnifi Gerontikon’un ön avlusunda tamamlanmıştır. 
Cephede yer alan sütunlar dışında heykel kaidesi, Attik-İon kaide, Korinth 
başlığı, İon başlığı, arşitrav, kapı kornişi, lento, söve, rankefrizi kaset ve kornişler 
gibi diğer tüm mimarî blokların parça restorasyonu tamamlanmıştır. Bu 
çalışmalar kapsamında yekpare bir mermer bloktan üretilmiş ancak birçok 
parçaya ayrılmış olan 3. podyumun podyum tacı tümlenerek orijinal yerine 
yerleştirilmiştir (Resim: 4). 

Heykel Restorasyonu

2008 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında İzmir Arkeoloji 
Müzesi’nde teşhir edilen Nysa Gerontikonu’ndan iki heykelin T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 
Aydın Müzesi’ne getirilmesi kazı imkânları ile sağlanmıştır. 2008 yılı Agora 
kuzey portiko S3 açmasında bir heykele ait geçme sağ kol-omuz parçası ele 
geçirilmiştir. Arka kısmında heykelin sağ kol-omzundaki yuvaya geçme 
çıkıntısı bulunan parçanın, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden getirilen togalı erkek 
heykelinin (Marcus Aurelius)9 sağ kol-omzundaki geçme yuvasına tam olarak 

9 K. Kourouniotis, ADelt 7, 1921/1922, 49 vd., 73 vd. Res. 32, 34, 55, 59; B. Schweitzer, 
“Archäologische Funde in den Jahren 1916-1922”, AA 37, 1922, 340-342; BCH 1922, 483, 552-
553, Fig. 23-24; M. Wegner, Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit (1939) 90, 101, 115, 202-203, 
282, 285; F. W. Goethert, “Studien zur Kopienforschung”, RM 54, 1939, 218, Dn. 6; H. G. 
Niemeyer,  Studien zur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser (1968) 31, dn. 193, 42, 85 
(No. 17); K. Fittschen, BJb 170, 1970, 546, Nr. 17 (Antoninus Pius): rez. zu H. G. Niemeyer,  
Studien zur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser (1968); R. Bol, Das Statuenprogramm 
des Herodes Atticus-Nymphäums, OF XV (1984) 23-24, dn. 83; 32, dn. 123; 92, dn. 301; H. R. 
Goethe, Studien zur römischen Togadarstellungen (1990) 135 (No. 102); F. Havé-Nikolaus, 
Untersuchungen zu den kaiserzeitlichen Togastatuen griechischer Provenienz: kaiserliche und private 
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uyduğu tespit edilmiştir (Resim: 5). Agora kuzey portiko’daki geç dönem 
duvarında devşirme olarak kullanıldığı belirlenen sağ kol-omuz parçasının 
esasen Gerontikon’un scaenae frons heykel kompozisyonuna ait olduğu, ancak 
daha sonraki devirlerde duvar yapmak amacıyla taşınmış olduğu bu buluntu 
ile de tespit edilmiştir. Konservasyonları tamamlanan söz konusu eserlere 
kaideler yaptırılmış ve Aydın Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 6). 

Ayrıca Nysa antik kenti kütüphane kazılarında ortaya çıkarılan ve önceki 
yıllarda Aydın Müzesi’ne teslim edilen mermer lâhit ile Alabanda tiyatrosunda 
bulunup Aydın Müzesi’nde sergilen panter avı sahneli paye başlığın kötü 
hava koşullarından etkilenmesini engellemek amacıyla, söz konusu eserlerin 
üzerlerine geçici tenteler yaptırılmıştır.

2008 yılı Gerontikon kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 
hassas belgeleme için yapı, üç boyutlu lazer tarayıcı (Riegl) ile taranmış ve 
yapıya ait tüm cephelerin düzlemsel fotogrametrik ölçümleri yapılmıştır 
(Resim: 7). Böylece yapının plan ve cephelerinin rölöveleri için ön çalışmalar 
tamamlanmıştır. Ayrıca scaenae frons, propylon ve Helenistik stoa’ya ait birçok 
mimarî bloğun çizimsel, fotografik ve tanımsal belgelendirmesi yapılmıştır.

CADDE-SOKAK SİSTEMİ KAZI ÇALIŞMALARI (S11-S14 SONDAJLARI)

M. KADIOĞLU

2005 yılında başlanan antik kentteki cadde-sokak sisteminin 
araştırılmasına yönelik çalışmalara 2008 yılında da devam edilmiştir. 
Bu çalışmalarda hem kentin batısında tespit edilen insula’nın kısa kenar 
uzunluğu olan 58,80 m. nin aynı şekilde kentin doğusunda da uygulanıp 
uygulanmadığına, hem de yine insula’nın diğer uzun kenarının tespitine 
yönelik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2008 yılında kazı 
çalışmalarına başlamadan önce Gerontikon yapısının kuzey, batı ve güneyinde 
jeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiştir10.  

Togati der Provinzen Achaia, Creta (et Cyrene) und Teilen der Provinz Macedonia (1998) 126, No. 
19, dn. 525; K. Fittschen, Prinzenbildnisse Antoninischer Zeit (1999) 134 dn. 739-740.

10 Bu çalışmalar Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği 
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Gerontikon’un stadion’a kadar uzanan batısındaki alanda jeoradar (GPR) 
ölçümleri gerçekleştirilmiş ve bu ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre, 
Gerontikon’un batı duvarından yaklaşık 23 ve 29 m. mesafede kuzey-güney 
yönlü birer duvarın var olabileceği görülmüştür. Ancak GPR sonuçlarına 
göre tespit edilen her iki duvarın güneye devam etmediği görülmüştür. Buna 
rağmen söz konusu alanda Gerontikon’un doğusundan geçen kuzey-güney 
yönlü caddeye (cardo maximus) paralel olası bir caddenin varlığı araştırılmıştır. 
Gerontikon’un kuzeybatısında kuzey-güney yönde 1,50 m. ve doğu-batı yönde 
5,00 m. ölçülerinde S13 olarak adlandırılan bir sondaj gerçekleştirilmiştir. 
Açmanın doğu sınırında jeoradar (GPR) ölçümlerini destekler nitelikte kuzey-
güney yönlü 0,60 m. kalınlığında +1,27 m. kotunda harçlı bir duvar kalıntısı 
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvar içerisinde mermer bir eşik taşının 
(+0,61 m.) kullanıldığı ve mekâna girişin doğu yönde olduğu, bu duvarın 
cadde kenarında yer alan dükkânlara ait bir duvar olduğu dolayısıyla hemen 
bu eşik taşının ait olduğu duvarın doğusunda kuzey-güney yönlü caddenin 
var olabileceği düşünülmüştür. Söz konusu duvarın önünde (doğusunda) 
derinleşme çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak bu alanda caddenin varlığına 
işaret edebilecek hiçbir buluntuya rastlanmamıştır. Duvarın batısında 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında +0,23 m. kotuna inildiğinde pişmiş toprak 
tuğlalardan oluşturulmuş bir döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu tuğla döşemenin 
nasıl ve hangi yapıya ait olduğunun belirlenmesi ve caddenin araştırılması 
için açma batı yönde 4,00 m. daha genişletilmiştir. Burada yapılan çalışmalar 
sonucunda tuğla döşeli mekânın doğu-batı yönde 6,00 m. eninde olduğu 
ve söz konusu bu mekânı batı taraftan 0,78 m. kalınlığında harçlı bir taş 
duvarın (+1,22 m. kotunda) sınırladığı görülmüştür. Jeoradar ölçümlerinde 
tespit edilen duvarların varlığı kazı sonuçları ile de desteklenmiş olmasına 
karşılık bu alanda caddenin varlığına işaret edecek herhangi bir buluntuya 
ne yazık ki rastlanmamıştır. 2009 yılında söz konusu açmanın genişletilmesi 
ve söz konusu duvarların takibi ile yapının işlevi ve cadde-sokak sistemi 
araştırılacaktır. 

Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Y. Kağan Kadıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selma Kadıoğlu ile 
ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje desteği için TÜBİTAK (Proje No: 
107K523) ve Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine teşekkür etmeyi bir 
borç biliriz.
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Gerontikon’un kuzeyinden geçen olası bir caddenin varlığı 2008 yılı 
çalışmalarında öncelikle jeoradar (GPR) yöntemiyle araştırılmıştır. Ancak 
jeoradar yönteminin bu alanda sağlıklı sonuçlar vermemesi, daha önceki 
yıllarda yapının kuzey duvarının doğusundaki açmada arkeolojik kazıları 
gerekli kılmıştır. 6,00 x 8,00 m. ölçülerindeki S11 açması, hem Gerontikon’un 
kuzeyinden geçen doğu-batı yönlü caddenin varlığını hem de Gerontikon’un 
kuzey duvarı içerisindeki eliptik sütun tamburları ile üst yapısının 
restitüsyonunu ortaya koyabilecektir. P1 noktasına göre (±0.00 noktası) 
+1,60 m. kotunda Gerontikon’un kuzey duvarına teğet doğu-batı yönlü ve 
büyük dikdörtgen konglomera bloklarla döşenmiş caddenin bir kısmı ortaya 
çıkarılmıştır. 4,10 m. genişliğindeki caddeyi kuzey taraftan yine doğu-batı 
yönlü harçlı bir duvar sınırlamaktadır. Açmanın kuzeybatı köşesinde söz 
konusu harçlı duvarın devamında mermer bir eşik taşının varlığı ve açmanın 
kuzey-doğusunda ele geçirilen bir adet öğütme taşı, bir adet dibek ve bir 
adet mortarium parçası, caddenin kuzeyine dükkân ya da ev sıralarının 
birleşmiş olabileceğini göstermektedir. Böylece 2008 yılı çalışmalarında 
Gerontikon’un kuzeyine teğet geçen 4,10 m. genişliğinde doğu-batı yönlü bir 
caddenin varlığı ile caddenin kuzeyine bir dükkân ya da ev sırasının birleştiği 
belirlenmiştir. Açma içerisinde Hellenistik stoa’nın eliptik sütunlarına ait 
bir adet sütun tamburu ele geçirilmesine karşılık üst yapı ile ilgili hiçbir 
mimarî bloğa rastlanmamıştır. Cadde blokları üzerinde orijinal yerinden 
kaymış olan bir adet dikdörtgen konglomera blok, açmanın kuzeybatısındaki 
boşluğa yerleştirilmiştir. Bloğun bu alana tam olarak uyması, söz konusu 
bloğun büyük olasılıkla yapının yıkılması sırasında üst yapıdan düşen 
blokların etkisiyle Gerontikon’un kuzey duvarına kadar sıçramış olabileceğini 
göstermektedir. Yine açma içerisinde ele geçirilen eliptik sütun başlıklarına ait 
bir adet ekinus yumurta parçasının yeri bulunarak yapıştırılmıştır. Caddenin 
kuzeyindeki duvara hemen eşik taşının doğusuna kuzey yönde devam eden 
harçlı bir duvar üzerinde bir adet mermerden Dor başlığı devşirme olarak 
kullanılmıştır. Bu başlığın üzerinde harçlı duvar kalıntısının olması buradaki 
geç dönem yapılaşmasına işaret etmektedir. 

Caddenin tarihlendirilmesine yönelik iki küçük sondaj (S11a-b) yapılmış 
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olmasına karşılık tarihleme konusunda bir netice elde edilememiştir. 
Konglomera bloklarının eksik olduğu cadde döşemesi altında biri Hellenistik 
stoa’ya ait ikinci eliptik sütunun kuzeyinde, diğeri ise caddeyi kuzeyden 
sınırlayan eşik taşının önünde (güneyinde) olmak üzere iki yerde taban 
altına inilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda caddenin güneyinde üç sıra ve 
kuzeyinde ise iki sıra paralel künk hattının varlığı tespit edilmiştir (Resim: 
8). 2008 yılı çalışmalarında ayrıca Gerontikon’un güneyinden geçen doğu-
batı yönlü caddenin varlığı da araştırılmıştır. Bu bağlamda Gerontikon’un 
güneybatısında, Gerontikon’un kuzeyindeki caddenin yaklaşık 65,00 m. 
güneyinde öncelikli olarak jeoradar taraması (GPR) yapıldıktan sonra 1,5 x 
12,5 m. ölçülerinde kuzey-güney yönlü yeni bir açma (S14) daha açılmıştır. 
Buradaki çalışmalarda P1 röper noktasına göre (ön avlu doğu stoa stylobat 
seviyesi) -2,85 m. seviyede geç döneme tarihlenebilecek bir yapı kalıntısının 
bir bölümü ile tuğlalarla örülmüş su kanalı kalıntısı açmanın doğu kenarında 
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu bu temelsiz geç dönem yapılaşmasının 1,50 
m. kuzeyinde yine geç dönemlere ait harçsız duvar kalıntısı saptanmıştır. 
Temelsiz ve kuru duvar niteliğindeki doğu-batı yönlü duvar daha alt 
seviyedeki olası caddeye ulaşmak için belgelendikten sonra kaldırılmıştır. 
Açma’da -3,35 m. kota inildiğinde sıkıştırılmış bir taban ve hemen bu tabanın 
altında -3,45 m. kotunda konglomera döşeli caddeye ulaşılmıştır. Böylece 
caddenin kuzey sınırı tespit edilmiştir. Kaldırılan geç dönem duvarının 
yaklaşık 2,00 m. kuzeyinde toprak yüzeyin yaklaşık 0,60 m. altında (-2,46 
kotunda) kireç harçlı taş örgüden oluşturulan duvarın hem doğu-batı hem 
de kuzey yönde devam ettiği belgelenmiştir. S14 açmasının kuzey kısmında 
doğu-batı yönde devam eden duvarla kuzey yönden aynı tarzda başka bir 
duvar birleşmekte ve burada söz konusu duvar köşe yapmaktadır. Dolayısıyla 
bu yapılaşma, doğu-batı akslı yeni caddenin kuzey sınırını belirlemektedir. 
Caddenin güney sınırı kesin olarak tespit edilemese de, cadde döşemesinin 
en güneydeki konglomera taşının bitimine kadar olan genişliği 3,65 m. olarak 
ölçülmüştür. 

Açmanın batısına doğru devam eden duvarı kuzey-güney yönde 
kesebilecek olası bir caddenin varlığının tespiti için açma, duvarın üzerinden 
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batıya doğru 8,00 x 1,50 m. ölçülerinde genişletilmiştir. Böylece önceki 

yıllarda batı şehirde insula büyüklüğünün 1 : 1 oranında yani yaklaşık 59,00 
x 59,00 m. olmadığı tespit edilmiş, ancak doğu şehirde de bunun teyidi için 
kazı çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda P1 
noktasına göre -2,65 m. seviyede geç dönemlere ait harçsız duvar kalıntısına 
rastlanmış ve bu duvarın batıya doğru 6,60 m. uzunluğunda devam ettiği 
görülmüştür. Harçsız duvar kaldırıldıktan sonra P1 noktasına göre -3,05 m. 
seviyede, açmanın doğusundan batısına doğru devam eden harçlı duvar açığa 
çıkarılmıştır. Böylece harçsız duvarın geç dönemlerde bu duvarın üzerine 
örüldüğü anlaşılmıştır.

Batı alanda derinleşmeye devam edilmiş ve P1 noktasına göre -4,09 m. 
seviyede ve kuzey duvarının T yapan bölümüne 5,00 m. uzaklıkta, söz 
konusu harçlı duvarı bölen mermer bir eşik taşı tespit edilmiştir. Söz konusu 
eşik taşı doğu-batı yönlü caddeden kuzey yönde bir mekâna girildiğine işaret 
etmektedir. Bu caddeyi kesip, Gerontikon’un batısından geçen kuzey-güney 
yönlü caddenin de bu yapının batısında olabileceği düşünülerek çalışmalar o 
bölümde yoğunlaştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda eşik taşının batısında 1,00 
m. kalınlığında bir duvarın kuzeye doğru köşe yaptığı saptanmıştır. Böylece 
batıya doğru 9,00 m. genişletilen açmada doğu-batı yönlü caddeyi sınırlayan 
harçlı taş örgü duvar ortaya çıkarılmış ancak beklenilen kuzey-güney 
yönlü caddeye rastlanmamıştır. 2008 yılında Gerontikon’un kuzeyindeki ve 
güneyindeki her iki cadde arasındaki mesafe 59, 00 m. olarak tespit edilmiştir. 
Doğu şehirde 59,00 x 59,00 m. ölçülerinde kare insula’nın kullanılmış 
olabileceğinden yola çıkılarak S14 açmasında 52,00 – 62,00. metreler ile 
S13’teki jeoradar sonuçlarına göre 60,00. – 70,00. metreler kazılmış ancak, 
kuzey-güney yönlü caddeye ulaşılamamıştır. Dolayısıyla doğu şehirde de 1 : 
1 insula oranının kullanılmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 2008 yılında 
Gerontikon’un kuzey ve güneyinden geçen caddelerin bir kısmı kazılarla 
ortaya çıkarılmasına karşılık Gerontikon çevresinde daha doğrusu doğu 
şehirde batı şehirde olduğu gibi insula büyüklüğü tespit edilememiştir. Bu 

yöndeki çalışmalara 2009 yılında da devam edilecektir.
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TİYATRO RESTORASYON ÇALIŞMALARI

M. KADIOĞLU

Tiyatro’da 2005 yılında başlanılan restorasyon çalışmaları 2008 yılında da 

sürdürülmüştür. Bu çalışmaları, Scaenae frons’a ait mimarî blokların ve sahne 

binasına ait duvarların restorasyonu oluşturmuştur11.

Scaenae Frons’a ait Mimarî Blok Restorasyonu

2008 yılı kazı sezonunda öncelikli olarak Anastylosis çalışmalarına devam 

edilebilmesi için scaenae frons’un 1. katına ait iki adet cephe arşitrav’ının 

restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu cephe arşitrav’larının birleşme 

yüzeylerinin mekânik temizliği tamamlandıktan sonra Araldite 2011 

kullanılarak yapıştırılmışlardır. 2,47 ile 2,54 m. arasında aks uzunluğuna sahip 

her iki arşitrav’ın12 boydan boya delinebilmesi ancak Bergama/Pergamon 

kazısından ödünç alınan matkap ve ekipman ile mümkün olabilmiştir13. 

Arşitrav’ın alt yüzeyinden 13 cm. mesafede ve 33 mm. çapındaki mil deliği 

hatasız bir şekilde yaklaşık, 2,5 m. boyunca matkap ucu sağa-sola ya da aşağı-

yukarı sapmadan açılabilmiştir. Matkap ve matkap ucu yeni bir mermer 

blok üzerinde test edildikten sonra antik malzeme üzerinde uygulanmıştır 

(Resim: 9). 32 mm. kalınlığında ve 1,4301 (TP 304) standardındaki paslanmaz 

krom-çelik millerin her iki ucuna 10 cm. uzunluğunda diş=paso (30 mm. 

metrik) açılarak, inox rondelâ (pul) ve somunlarla sıkılmış ve böylece cephe 

arşitrav’larının restorasyonu tamamlanmıştır. 

11 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 26.09.2006 tarih ve 383 sayılı kararı ile söz konusu restorasyon çalışmaları 
sürdürülmektedir.

12  M. Kadıoğlu, Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander (2006) Forschungen in 
Nysa am Mäander I, s. 208 vd. Kat. No. 157 ve 159.

13  Pergamon kazısı başkanı Prof. Dr. F. Pirson’a göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı çok 
teşekkür ederiz. 
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Sahne Binası Restorasyon Çalışmaları

Sahne binasının duvarlarının restorasyonuna 2006 yılında başlanmıştır. 
Önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılı sahne binası çalışmaları sahne binasının 
iç mekânlarını birbirinden ayıran kemerli girişler ile sahne binası dış (güney) 
duvarının restorasyonunda yoğunlaşmıştır. 2008 yılı çalışmalarında öncelikli 
olarak 5 No.lu kemerin üzeri kireç harçlı taş duvarla, diğer duvarların 
yüksekliğine kadar yükseltilmiştir. Ayrıca sahne binası 5 No.lu mekânın batı 
duvarındaki alnı çok tahribat görmüş olan yine çift sıra tuğla kemer restore 
edilmiştir.

2008 yılı sahne binası restorasyon çalışmaları, sahne binasının dış duvarında 
yoğunlaşmıştır. Orijinal korniş bloklarının tiyatroda sürdürülen kazılarda 
ortaya çıkmaması nedeniyle söz konusu duvar korniş bloklarının betondan 
tamamlanarak yerine yerleştirilmesi prensip olarak kabul edilmiş ve toplam 
38 adet korniş bloğu üretilmiştir Bu blokların yerleştirilmesiyle korniş sırası 
tüm dış duvar boyunca tamamlanmıştır (Resim: 10). Duvar korniş sırasının 
tamamlanması ile sahne binası arka duvarının yükseltilmesine devam 
edilmiştir. Sahne binasının güneydoğu köşesini oluşturan duvar kornişi 
üzerinden yaklaşık 1,80 m. yüksekliğe kadar duvar örülmüş ve böylece 
orta kapı eşik taşı seviyesinden +6,00 m. duvar yüksekliğine ulaşılmıştır. 
Sahne binası dış duvarı, kornişi üzerinde yaklaşık 17,00 m. uzunluğunda 
örülerek tamamlanmıştır. Böylece sahne binası 1., 2. ve 3. odaların arka 
duvarları restore edilmiştir. Ancak 2 No.lu odanın arka iç duvarı, Aydın 
İl Kültür Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı olarak çimento harçlı taş 
örtü ile yükseltildiği ve bu duvarın sağlam bir temel üzerine oturmadığı 
gözlenmiştir. Söz konusu çimentolu duvarın yıkılması ve orijinal duvarın 
temelinin bulunması için hemen duvar önünde, mekân içerisinde 2,50 x 4,00 
m. ölçülerinde bir açma açılmıştır. Söz konusu açmadaki çimentolu taş duvar 
kaldırılarak – 2,70 m. kota kadar inilmiş ve duvarın oturduğu temel ortaya 
çıkarılmıştır. Bu alandaki derinleşme çalışmalarında oda zemininden – 0,70 
m. kotta olasılıkla ilk scaenae frons’a (Augustus Dönemi) ait bir adet akroter 
parçası gün yüzüne çıkarılmıştır. Tiyatroda bu döneme tarihlenebilecek çok 
az sayıda mimarî bloğun ele geçirilmiş olması nedeniyle söz konusu akroter bu 
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dönemin varlığını ispatlama açısından büyük önem taşımaktadır. Kazılarla 
ortaya çıkarılan duvar temeli üzerinde 2 No.lu odanın güney iç duvarı orta 
kapı eşik taşı seviyesinde +6,00 m. kota kadar yükseltilmiştir. Aynı şekilde 3 
No.lu odanın güney iç duvarı da orta kapı lentosu üzerinden aynı seviyeye 
kadar yükseltilerek 2008 yılı restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

STADİON KAZI ÇALIŞMALARI

C. Özbil SERİN

Stadion kazı çalışmaları stadion’un kuzey-batısında toplam 13,30 x 4,80 
m. ölçülerindeki S6 açması olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmalarda arena duvarının ve oturma basamaklarının ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Açmanın doğusunda, batıya doğru devam eden oturma 
sırasına ait toplam 8 adet basamak ile açmanın kuzeydoğusunda 3 adet 
merdiven basamağı ortaya çıkarılmıştır. Böylece stadion’un mevcut oturma 
sırası sayısı 35’e ulaşmıştır. Toprak seviyesinden -4,30 m. kotunda açığa 
çıkarılan 8. oturma sırasının hemen güneyinde, oturma sırasına paralel, 
korunan yüksekliği 1,60 m. olan bir geç dönem duvarına rastlanmıştır. Bu 
duvar önceki yıllarda daha güneyde yapılan kazılarda ortaya çıkan duvar ile 
aynı özelliktedir. Bu duvarın altında da oturma basamaklarının takip ediliyor 
olması, duvarın geç dönemde arena alanını genişletmek amacıyla yapılmış 
olabileceğini ve orijinal parapet duvarı olmadığını göstermektedir. İki köprü 
arasına yerleştirilen stadion’un dıştan dışa uzunluğu yani iki köprü arasındaki 
mesafe 253 m. olarak ölçülmüştür. Böylece Nysa stadion’u Anadolu’nun en 
uzun stadion’larından biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Ele geçirilen geç dönem 
seramikleri ile 1 adet haç şeklinde demir kolye ucu yapının bu alanındaki geç 
dönem yapılaşmasına işaret etmektedir. 

GYMNASİUM KAZI ÇALIŞMALARI

M. BECKMANN

2008 yılı gymnasium çalışmalarında öncelikli olarak daha önceki yıllarda 
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açılan sondajlar temizlenerek dokümantasyonları yapılmıştır. 2008 yılı 
çalışmaları gymnasium’un palaestra’sının batı stoa’sının araştırılmasına yönelik  
olarak sürdürülmüştür.  Olası palaestra’nın batı portiko’sunun bulunduğu alanda 
iki adet stratigrafik sondaj gerçekleştirilmiştir. Her iki sondajda da batı stoa’nın 
stylobat temelleri ortaya çıkmış olmasına karşılık, stylobat bloklarına ilişkin hiçbir 
arkeolojik kalıntıya rastlanmamıştır. Stylobat temeli 1,50 m. genişliğinde ve 1,00 
m. derinliğindeki harçlı taş örgüden oluşmaktadır. Sondaj içerisinden çıkan 
seramik buluntular M.S. 1.-2. yüzyıla tarihlenmektedir. Stylobat temeli altında 
içerisinde hiçbir kültür kalıntısı bulunmayan ana toprağın başladığı tespit 
edilmiştir. Batı portiko’nun arka duvarı stylobat temelinin 6,30 m. batısında tespit 
edilmiş olmasına karşılık, arka duvarın Sultanhisar – Kavaklı yolunun altında 
kalması nedeniyle tamamen açılamamıştır. Portiko tabanında kuzey-güney 
yönlü yerleştirilmiş 8 adet pişmiş toprak künkten oluşan su boru hattı ortaya 
çıkarılmıştır. Bu alanda ele geçirilen seramikler, Geç Antik Dönem künkleri gibi 
M.S. 4-6. yüzyıla tarihlenmektedirler. Sonuç olarak 2008 yılı gymnasium kazı 
çalışmaları, palaestra’nın 6,30 m. enindeki batı portiko’sunu ortaya çıkarmıştır. 
Bu portiko Erken İmparatorluk Döneminde inşa edilmiş ve Geç Antik Dönemde 
kullanım dışı kaldıktan sonra pişmiş toprak künk hatlarının döşendiği alan 
olarak işlev görmüş olmalıdır. Amasya doğumlu ve Nysa’da eğitim gören antik 
coğrafyacı Strabon, hemen hemen aynı alanda Helenistik bir gymnasium’dan 
bahsediyor olsa da 2008 yılı kazıları bu konuda bilgi vermemektedir. Batı 
portiko’da ot temizliği sırasında ortaya çıkan bir arşitrav bloğunun üzerindeki 
beş harflik yazıt ΠΛΟΥΤ[..., bir özel isim ya da daha büyük bir olasılıkla tanrı 
Pluto ile ilişkili olabilir. Yeraltı tanrısı Pluto ve tanrıça Kore’nin önemli bir 
kutsal alanı Nysa’nın 5 km. batısında Akharaka’da (günümüzde Salavatlı, Sarı 
su mevkii) yer almaktadır. 

KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

2002 yılından itibaren Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyelerince antik kentin kütüphanesinde sürdürülen kazı ve 
konservasyon çalışmaları 2008 yılında kütüphane üzerine hazırlanmakta olan 
monografi üzerine yoğunlaştırılmıştır.
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Plan 1: Nysa kent planı (2008)

Resim 1:  Agora kuzey portiko, S3 açması
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Resim 2: Gerontikon (Meclis Binası) ön oda (S9) ve koridordaki mozaikli alan

Resim 3: Gerontikon (Meclis Binası) propylon anastylosis çalışması
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Resim 4:  Gerontikon (Meclis Binası) scaenae frons’una ait 3. podyumun podyum tacı restorasyon 
çalışmaları

Resim 5: Togalı Marcus Aurelius heykeli 
(restorasyon ve konservasyon 
sonrası)

Resim 6:  Zırhlı Antoninus Pius torsosu 
(restorasyon ve konservasyon 
sonrası
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Resim 7: Gerontikon /Meclis Binası’nın üç boyutlu lazer tarayıcı (Riegl) ile taranması ve 
fotogrametrik ölçüm çalışmaları

Resim 8: Gerontikon/Meclis Binası S11 a-b açması
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Resim 9: Tiyatro Scaenae Frons’a ait cephe arşitravlarının restore edilmeden önce günümüz 
mermeri üzerinde yapılan deneme çalışmaları.

Resim 10: Tiyatro sahne binası dış duvarındaki duvar korniş bloklarının yerleştirildikten sonraki 
görünümü.



296



297

Ergün LAFLI*
Eva CHRISTOF

DREI NEU ENTDECKTE PHALLOSSTEINE 
AUS DER CHORA VON HADRIANOPOLIS

*ÖZET

Aşağıdaki bildiride 2005 yılından beri güneybatı  Paphlagonia bölgesi’ndeki 
Hadrianopolis kenti ve chorası’nda yapılan yüzey araştırmaları ve kazıların 
sonucunda belirlenen mezar tipleri arasında özellikle üç adet daha önce 
yayımlanmamış phallos formlu mezar taşları üzerinde durulacaktır.

SUMMARY

The purpose of this brief paper is to present three recently discovered 
so-called phallos markers from the chora of Hadrianopolis, in southwest 
Paphlagonia. These phallos markers have been documented during the 
archaeological fieldwork since 2005. 

Der vorliegende Beitrag stellt in erster Linie drei neu entdeckte1 sog. 
Phallossteine aus der Chora von Hadrianopolis im südwestlichen Paphlagonien 
vor und vermittelt einen Überblick über das Spektrum eisenzeitlicher, 
hellenistischer und kaiserzeitlicher Grabformen in dieser Region.

*  Doç. Dr. Ergün LAFLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Oda No: A 418, Tınaztepe/Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, TR-35160 Izmir, TÜRKEI; E-Mail: 
<elafli@yahoo.ca>

 Mag. Dr. Eva CHRISTOF, c/o Institut für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 
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Die spätestens seit der frühen Kaiserzeit bestehende Stadt Hadrianopolis2 
und ihre Chora befinden sich geographisch in einer Schwellenlage am Übergang 
vom anatolischen Plateau zur Schwarzmeerküste. Die verkehrsgünstige Lage 
und der Wasserreichtum bildeten günstige Rahmenbedingungen und waren 
letztlich ausschlaggebend dafür, dass sich Hadrianopolis in der Kaiserzeit zur 
größten Stadt im gesamten südwestlichen Paphlagonien entwickeln konnte3. 
Der Prosperität von Hadrianopolis in der Kaiserzeit entspricht eine hohe 
Anzahl an Siedlungen in ihrer Chora4. 

Die frühesten Anfänge des Siedlungsraumes liegen jedoch schon weit 
zurück, erste Spuren führen in das 4. Jt. v. Chr.5. Dies ist aus dem häufigen 
Vorkommen von Höyüks abzuleiten. Allerdings enden die Höyüksiedlungen 
im Gebiet von Mermer, ca. fünf Kilometer östlich von Hadrianopolis. Über 
die vorhellenistische Zeit der Chora weiß man noch sehr wenig; erst ab 
hellenistischer Zeit scheint es Steinbauten gegeben zu haben6. Wahrscheinlich 
spielte reichlich vorhandenes Holz als Baumaterial eine wichtigere Rolle 
als Stein. Die größte Siedlung in der näheren Chora von Hadrianopolis ist 

2 Erstmalige Beschreibung von Lage und Ausdehnung durch G. Mendel (Mendel 1901: 6 f. Manche 
Ortsbezeichnungen von Mendel konnten von späteren Forschern nicht mehr identifiziert 
werden. Die von Mendel gemeinte “acropole” soll die byzantinische Befestigungsanlage im 
Osten von Hadrianopolis sein; “Adjumetlar” das heutige Hacıahmetler (oder Hacımatlar); 
“Kurdjilar” soll das Kürkçüler-Viertel bezeichnen; und “Bazar-bachi” entspricht dem 
heutigen Pazarbaşı-Viertel, 1 km westlich des Stadtzentrums von Eskipazar); Ausführliche 
Beschreibung und Nachweis der  geographischen Zugehörigkeit zu Paphlagonien durch 
Marek (Marek 1993: 118).

3 Eine eigenständige Münzprägung von Hadrianopolis fehlt jedoch völlig: Ders. 2003: 169. 
Bei den in den letzten drei Grabungskampagnen zahlreich gefundenen Münzen bilden 
diejenigen des 4. Jh. n. Chr. die größte Fundgruppe. Alle Münzfunde werden gemeinsam mit 
den Bleisiegeln und Bronzegewichten aus Hadrianopolis demnächst von E. Laflı publiziert. 
Die Inschriften auf Keramik werden ebenfalls von E. Laflı zu einem späteren Zeitpunkt und 
gemeinsam mit den anderen Keramikfunden veröffentlicht.

4 Marek 1993: 122ff.
5 Der Höyük bei Yazıboy ist eine frühbronzezeitliche Siedlung und damit eines der frühesten 

Zeugnisse für die Siedlungsgeschichte der Chora von Hadrianopolis.
6 In späthellenistischer Zeit soll Hadrianopolis noch Kaisereia geheissen haben. Bei den 

Grabungen in Hadrianopolis wurde nur wenig vorrömische Keramik des 2.-1. Jhs. v. Chr. 
gefunden. Frühhellenistische Keramik scheint völlig zu fehlen. Das späthellenistische 
Keramiksortiment aus Hadrianopolis umfasst hauptsächlich schwarz gefirnisste Keramik 
sowie graue Ware. Im nahe gelegenen  Kimistene gibt es jedoch sowohl  Funde, die weiter 
zurück datieren (späteisenzeitliche, sog. phrygische bemalte Keramik sowie graue Ware), als 
auch das gesamte Spektrum der im Hellenismus üblichen Keramik.  
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Kimistene, das sich ca. zehn Kilometer nordöstlich von Hadrianopolis, 
größtenteils auf dem Hügel Asartepe, etwa einen Kilometer östlich von dem 
Dorf Deresemail befindet7. Von Kimistene, wo bisher noch nie gegraben 
wurde, sind auf der Akropolis die Reste einer byzantinischen Stadtmauer 
und einer vielleicht hellenistischen Zisterne bekannt, ein kaiserzeitlicher, 
stets als ländliches Bergheiligtum bezeichneter Tempel8 und desweiteren 
zwei Nekropolen. Die Hauptevidenz für Grabanlagen und Grabskulpturen 
aus Hadrianopolis und seinem Umland stammen meistens aus der Kaiserzeit, 
v. a. aus dem 2.-3. Jh. n. Chr. Die beiden Nekropolen bei Kimistene, wohl 
aus dem 3. Jh. n. Chr., sollten zu der noch nicht entdeckten Siedlung von 
Kimistene gehört haben.  

Eisenzeitliche und hellenistische Grabtypen: Felsgräber und Tumuli

Die vorherrschenden Grabtypen des 1. Jahrtausends v. Chr. in Pontus-
Paphlagonien sind Felsgräber und Tumuli. Die Felsgräber sind aufgrund ihrer 
zumeist monumentalen Ausgestaltung,  wie im Fall von Amasya, wo sie weithin 
sichtbare Denkmäler bilden, recht gut dokumentiert9. Die in ihrer Ausführung 
wesentlich bescheideneren Felsgräber aus Hadrianopolis und seiner Chora 
waren bis vor kurzem kaum bekannt. Im Zuge mehrjähriger Surveys konnte 
R. Matthews in Hadrianopolis mehrere nebeneinander liegende in den Felsen 
eingearbeitete Gräber feststellen10. Ebenfalls in den letzten Jahren entdeckte 

7 Matthews–Metcalfe–Cottica 2009: 174-177 mit Abb. – Für die Inschriften aus Kimistene: 
Kaygusuz 1980. Außerdem finden sich in seinen Studien auch zahlreiche wertvolle 
topographische und archäologische Bemerkungen (u. a.): Kaygusuz 1983 und 1984; 
Matthews–Metcalfe–Cottica 2009: 200–216. Weitere 100 Inschriften sowie Steinmetzmarken, 
die in vier Feldkampagnen in Hadrianopolis und in seiner Chora von E. Laflı dokumentiert 
wurden, werden derzeit für die Veröffentlichung in einer Monographie vorbereitet: Laflı, in 
Vorbereitung. 

8 Über das Heiligtum in Kimistene: Matthews–Metcalfe–Cottica 2009: 175 Abb. 6.1. 176 Abb. 
6.2-5; Christof – Laflı in Vorbereitung.

9 Marek 2003: 30-43 mit zahlreichen Farbabbildungen; Zahlreiche Neudokumentationen 
durch Matthews 2009, 157-158. 159 mit Abb. 5.8.

10 Matthews–Metcalfe–Cottica 2009: 183 Abb. 6.16.
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E. Laflı in dem 15 km südöstlich von Hadrianopolis gelegenen Kepez, zwei 
bis dahin unbekannte Felsgräber und einen Tiefbrunnen, der auch als Grab 
benutzt worden sein könnte. Der von Raubgräbern aufgehäufte Aushub 
enthielt zahlreiche Fragmente hellenistischer Keramik. Die Datierung dieser 
Felsgräber ist ansonsten nicht möglich. Die Grabkammern in Kepez könnten 
auch zu einem Tumulus gehört haben. Die üblicherweise in Hadrianopolis 
anzutreffenden Felsgräber stammen meist aus der römischen Kaiserzeit. In 
Hadrianopolis ist das Felsgrab mit architektonisch gegliederter Fassade und 
den drei Klinen längst allgemein bekannt11.

Die Erforschung der Tumuli profitierte von den Intensivsurveys 
verschiedener internationaler und türkischer Teams, die eine Kartierung 
dieser Landschaftsmarken vornahmen. So konnten einige Tumuli aus dem 
Umland von Kastamonu12 neu erfasst werden. Dank der Feldforschungen 
von R. Matthews gibt es für Südwestpaphlagonien erstmals eine Liste von 
52 Tumuli13. Die Tumuli sind meistens beraubt, quasi nie wissenschaftlich 
ausgegraben, so dass man sie nur nach ihrer äußeren Gestalt und Größe 
beurteilen kann, beides Indizien, die jedoch keine genauere Datierung 
innerhalb des 1. Jahrtausend v. Chr., d. h. auch keine sichere Zuweisung an 
Eisenzeit oder Hellenismus ergeben.

R. Matthews und sein Team haben in ihrer Prospektionskampagne des 
Jahres 1998 mehrere Tumuli in der Chora von Hadrianopolis entdeckt. Das 
sind der Tumulus von Çeştepe (Abb. 1) in Eskipazar, der Tumulus im İstasyon-
Viertel im Osten von Eskipazar, der bei dem gleichnamigen Dorf gelegene 
İnceboğaz-Tumulus, der Sadekaya-Tumulus, der Saraycık-Tumulus und der 
Bölükören-Tumulus. Die Zeitstellung all dieser Tumuli ist, wie gesagt, nicht 
gesichert; nach Ausweis der Oberflächenfunde sollten sie in die Eisenzeit (1. 
Jt. v. Chr. bis vor den Beginn des Hellenismus) datieren. Auch an weiteren 
Orten in Paphlagonien gibt es zahlreiche Befunde für Tumuli. Mehrere 

11 Belke 1996: 156.
12 Marro u.a. 1996: 279; Kuzucuoğlu u.a. 1997: 275; Marro u.a. 1998: 317; vgl. Matthews 2009: 

156.
13 Matthews 2009: 156-160 mit dem Hinweis auf die ursprünglich sicher weit höhere Anzahl an 

Tumuli.
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Tumuli unterschiedlicher Größe lassen sich auf dem Weg von Eskipazar 
über Karabük nach Safranbolu mit freiem Auge in der Landschaft erkennen, 
die bislang unpubliziert blieben. Der bemerkenswerteste von ihnen ist jener 
Hügel, auf dem das byzantinische Kastell von Safranbolu erbaut wurde (Abb. 
2). In der Umgebung des ca. zehn Kilometer östlich von Safranbolu gelegenen, 
archäologisch weitgehend unerforschten Hacılarobası liegen Tumuli, die im 
Inneren gemauerte Grabkammern besitzen. 

Die drei neu entdeckten Phallossteine 

In engem Zusammenhang mit den Tumuli zu sehen sind drei jüngst 
entdeckte Phallossteine, alle aus lokalem Kalkstein, die jedoch ohne 
erkennbare Zugehörigkeit einerseits in Kimistene im freien Gelände, 
andererseits am Friedhof von Ortaköy gefunden wurden. Der Phallosstein 
(Abb. 3)14 liegt am Nordabhang der Akropolis. Er ist langgestreckt, Standfläche 
und halbkugeliger Oberteil setzen sich nur wenig vom Schaft ab. Wie bei 
den anderen auch ist seine Oberfläche verwittert und von Flechten befallen. 
Von dem zweiten Phallosstein aus Kimistene (Abb. 4)15, ist nur der obere 
halbkugelige Teil erhalten. Der dritte Phallosstein dient als Grabstein am 
Friedhof in Ortaköy (Abb. 5). Er weist im Gegensatz zu den anderen beiden 
eine deutliche Formgebung auf: an eine mäßig hohe, teilweise zerstörte 
Standplatte schließt unmittelbar ein Torus an, der zum Schaft überleitet. 
Der pilzförmige Oberteil ist an einigen Stellen beschädigt, insgesamt jedoch 
noch gut erkennbar.  Dadurch, dass die Typologie der Phallossteine noch 
nicht gesichert ist16, kann bei derzeitigem Wissensstand aus der bloßen 
Formgebung der Steine keine sichere Datierung  abgeleitet werden. Auf jeden 
Fall wird man für die drei Phallossteine aus der Chora von Hadrianopolis 
eine Zugehörigkeit zu den in der Region nachgewiesenen Tumuli sehen17, auf 

14 Gesamt H 1,78 m; Schaft H 80 cm.
15 Erh. H: 51 cm; max. Dm des halbkugeligen Abschnitts 58 cm, max. Dm des Schaftes 50 cm.
16 Christof 2008: Ebenda bes. 161 Kat. Nr. 71-78.
17 Marek 2003: 13: allgemeiner Hinweis auf die Zusammengehörigkeit von Tumuli und 

Grabphalloi, sowie von  Tumuli mit Löwenskulpturen; Christof 2008 mit mehreren Beispielen 
für die schon immer bekannte und wohl zwischenzeitliche in der Forschung unbeachtete 
Verknüpfung von Phallossteinen und Tumuli in Kleinasien; Matthews 2009, übergeht die 
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deren Scheitelpunkt sie einst standen. Sie bilden auf jeden Fall eine wichtige 
Evidenz für die bisher zu wenig beachteten Bestattungssitten  vorrömischer  
Zeit in der Chora von Hadrianopolis.

In Paphlagonien ist die Anzahl der Phallos-Steine sehr groß. Aus dem 
nördlich von Karabük gelegenen Eflani gibt es drei unpublizierte Phallossteine 
in den Dörfern Çamyurt, Acıağaç sowie Çörekli in Eflani18, die auf jeden Fall 
vorrömisch zu datieren sind. Indirekt verweisen Sie auf dortige Tumuli, von 
denen es tatsächlich Spuren gibt. Auch die Skulptur eines Löwen in Eflani 
(Abb. 6) sollte dereinst, wahrscheinlich mit einem entsprechenden Pendant, 
als Wächter an einem Tumulus aufgestellt gewesen sein19. 

Ein schon seit langem bekannter Phallosstein aus Daskyleion, heute 
im Museum von Izmir, zeigt sekundäre Reliefeinarbeitungen und die 
Umformung des ursprünglich unverzierten Grabmarkers zu einem 
bildgeschmückte Grabmonument einer Frau (Abb. 7)20. Durch die Datierung 
der Reliefdarstellungen ergibt sich für die Verwendung des Phallossteins auf 
einem Tumulus die Zeit vor dem 2. Jh. v. Chr.

Ausblick auf die Vielfalt kaiserzeitlicher Grabformen

Die Sitte, Felsgräber und Tumuli anzulegen, ist in Kleinasien nicht auf 
Eisenzeit und Hellenismus beschränkt, sondern dauert bis in die Kaiserzeit 
an21. In der römischen Kaiserzeit erfährt das Spektrum an Grabdenkmälern 

Phallossteine komplett; die Löwenskulpturen sieht er, wohl zu Recht, als typisches Indiz 
hellenistischer Tumuli (vgl. Abb. 6). 

18 Zufällige Beobachtung durch E. Laflı anhand einer Populärpublikation bildlichen Inhalts. 
– Der Phallosstein aus Acıağaç weist einen leicht beschädigten pilzförmigen Oberteil, einen 
anschließenden Torus, einen mittelhohen Schaft und eine grob gearbeitete, annähernd 
rechteckige Standfläche auf; der Phallosstein aus Çörekli mit pilzförmigem Oberteil, daran 
ansetzendem, eher flachem Torus, dem sich nach unten verjüngenden Schaft und einer relativ 
kleinen, nur unwesentlich über den Schaft hinausragenden Basis ähnelt einem Phallosstein 
aus Bolu, s. Christof 2008,167 Abb. 5 Kat. Nr. 70.

19 In Eflani sind weitere Löwen aus den Dörfern Göngören, Dendek und Ulugeçit bekannt.  
20 Pfuhl – Möbius 1977: Nr. 893 Taf. 133; zuletzt dazu: Christof 2008: 152 f. Kat. Nr. 36 Abb. 11 

a-c.
21 Wichtige neue Daten und Forschungsergebnisse zu den Tumuli in Kleinasien sind durch die 

Publikation des von 1. – 3. Juni 2009 am DAI-Istanbul in Zusammenarbeit mit der Istanbuler 
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eine starke Erweiterung an unterschiedlichen Grabmalformen, die größtenteils 
auch anderswo in Kleinasien üblich sind. 

In Hadrianopolis und seiner Chora gibt es mehrere Nekropolen, aber 
keine davon wurde bislang in ihrer Gesamtheit erforscht. In Hadrianopolis 
gibt es mindestens vier Stellen, an denen sich verschiedene Arten von 
Gräbern häufen. Einige von diesen Gräbern könnte man als „monumental“ 
bezeichnen, insofern als es sich entweder um in vertikale Felsen geschlagene 
Grabkammern oder um aus dem felsigen Boden heraus geschlagene Gräber 
handelt. 

In der Chora von Hadrianopolis ist die bemerkenswerte und größte 
Siedlung Kimistene. Hier befinden sich die bereits weiter oben genannten 
zwei Nekropolen, die im Zuge der Geländebegehungen als „Nekropol I“ 
und „Nekropol II“ bezeichnet wurden. Die Nekropole I erstreckt sich in 
weitläufiger Ausdehnung über den Hügel gleich nordwestlich der Akropolis. 
Die Nekropole II erstreckt sich entlang des Tales von Deresemail in nordöstliche 
Richtung. Beide Nekropolen sind besser intakt als die in frühbyzantinischer 
Zeit zerstörten Nekropolen in Hadrianopolis. Die Nekropolen aus Kimistene 
sind auch von der Datierung her homogener als jene in Hadrianopolis, indem 
sie Charakteristika des 2. bis 4. Jh. n. Chr. aufweisen und sowohl frühere als 
auch spätere Gräber fehlen.  

Die in den beiden Nekropolen von Kimistene vorhandenen vier 
Hauptgrabtypen sind folgende: (a) horizontal oder vertikal angelegte 
Felsgräber bzw. Felsgrabkammern (Abb. 8), (b) Grabtempel (Abb. 9), (c) 
Erdbestattungen mit Grabstein und (d) Sarkophage (Abb. 10)22. Bei den 
Grabsteintypen kann man zwischen Grabsteinen mit Giebel (Abb. 11-12)23 
und Grabstelen (Abb. 14-15) unterscheiden24. Zu den Grabstelen kann man 

Koç-Universität veranstalteten Tumulus-Kongresses zu erwarten.
22 Zwei gute Beispiele: das Fragment eines Erotensarkophags, Çavuşlar: Marek 2003: 132, Abb. 

191; sowie der Girlandensarkophag mit Medusamasken bei Tasma: Ebd.: 132, Abb. 192a-b.
23 Z. B. die Grabstele des Heiodoros und seiner Frau Basilissa. Die Büsten des Paares werden 

von Löwen flankiert. Im Dorf Deveci: Ebd.: 138, Abb. 210.
24 Dieser in Kleinasien weitverbreitete Grabstelentypus ähnelt den von Marek klassifizierten 

Grabsteintypen aus dem Museum von Amasra: Ders. 1993: Taf. 37; Zeichnung Nr. 5 (oben). 
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auch die säulenförmigen Grabstelen, die sog. Columellae rechnen, die 

außerordentlich beliebt waren und zahlenmäßig die rechteckigen Grabstelen 

bei weitem übertreffen (Abb. 13). 

Gegenüber von Asartepe und östlich des Dorfes Yalıkavak im Tal von 

Deresemail, in Sandıkkaya, befindet sich eine tempelähnliche Grabanlage, 

ein prostyles Bauwerk, dessen sehr gut erhaltene Architekturteile in einer 

illegalen Grabung freigelegt wurden. Einer davon, ein massiver rechteckiger 

Block, zeigt in einem Medaillon die Reste einer bärtigen Männerbüste in 

Vorderansicht, wohl eine Darstellung des Zeus25. Es ist gut vorstellbar, dass er 

ursprünglich zum Giebel dieses kleinen kaiserzeitlichen Grabgebäudes des 2. 

– 3. Jh. n. Chr. gehörte, wie es sie in der Kaiserzeit zahlreich in ganz Kleinasien 

gibt26. Dieses Grab ist ein gutes Beispiel für einen Grabtempel, von denen in 

dieser Region nicht viele bekannt sind.

In der Chora von Hadrianopolis lagen mehrere Siedlungen, deren 

Vorhandensein bisher ausschließlich durch das Vorhandensein der 

zugehörigen Grabanlagen bezeugt ist. Ein Beispiel dafür ist  das ca. 30 km 

östlich von Safranbolu gelegene Hacılarobası mit seinen  hauptsächlich 

in das 2.-3. Jh. n. Chr. datierenden mehr als 20 Felsgräbern (Abb. 8), Kult-

Nischen27 und einem Felsgrab mit Inschrift.  In den Surveys wurde auch 

ein von Raubgräbern illegal ergrabener Tumulus mit runder Grabkammer 

dokumentiert. Es ist gut möglich, dass der Fundort Hacılarobası ausschließlich 

eine Gräberstätte war. Außerdem sind von dort Giebelstelen   bekannt, die 

jenen in Phrygien ähneln (Abb. 12). 

Es ist bemerkenswert, dass die Chora von Hadrianopolis wenige antike 

Baureste besitzt, dafür jedoch die epigraphische Überlieferung in Form von 

Grabinschriften des 2.-4. Jh. n. Chr. umso reichhaltiger ausfällt. Besonders 

Zu den Grabtypen in Paphlagonien allgemein: Ders. 2003: 132-7.
25  Laflı 2007: 64, Abb. 9.
26  Cormack 2004.
27 Zu einer Kult-Nische in Hadrianopolis: Laflı 2007; Foto der Nische aus Hacılarobası: Laflı 

2007: 66, Abb. 13. Hier gibt es auch eine Liste aller paphlagonischen Nischen: Ebd. 56-7.
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zahlreich sind die Grabinschriften im 3. Jh. n. Chr.28. Das Vorhandensein 
einiger Grabepigramme29 verdeutlicht uns das Bildungsbewusstsein und den 
kulturellen Anspruch dieser Menschen im südwestlichen Paphlagonien im 3. 
Jh. n. Chr. 

Die Chora von Hadrianopolis weist wesentlich mehr Grabinschriften als 
Hadrianopolis selbst auf. Die Gründe für die relativ geringe Anzahl von 
Grabinschriften in Hadrianopolis selbst, könnte in der späteren byzantinischen 
Nutzung und Überbauung liegen, oder mit der Annahme von römischen 
Friedhöfen außerhalb der Stadt zusammenhängen, wie es die Evidenz in 
Köyceğiz zeigt, das ca. 6 km nördlich von Hadrianopolis liegt und wichtige 
Grabsteine mit Inschriften besitzt. 

Es ist bemerkenswert, dass sich die meisten Grabinschriften auf kleinen 
Grabsäulen, den sog. Columellae, befinden30. Dieser Grabtypus ist der am 
meisten verwendete und beliebteste in Hadrianopolis und seiner Chora. Das 
vorherrschende Material ist ein weißer Kalkstein, der aus lokalen Vorkommen 
bezogen wurde, möglicherweise aus dem 5 km westlich von Hadrianopolis 
gelegenen Mermer. 

Vorläufige Überlegungen 

Die Phallossteine im südwestlichen Paphlagonien stammen entweder aus 
der Eisenzeit (vermutlich 8. bis Ende 4. Jh. v. Chr.) oder dem Hellenismus 
und sie müssen unbedingt in Zusammenhang mit den Tumuli gesehen 

28 Laflı in Vorbereitung. 
29 U.a. Merkelbach - Stauber 2001: Nr. 10/02/12, 10/02/19 und 10/02/22 (mit dt. 

Übersetzung);
30 Beschreibung und Definition des Grabmaltyps: Marek 1993: 101; Zum Verbreitungsgebiet v. 

a. in Hadrianopolis und seinem völligen Fehlen z. B. in und um Amastris: Marek 1993: 116; 
Zu einer Columella aus Hanköy bei Eskipazar Marek 2003: 136-137 Abb. 205  ebenda mit dem 
Hinweis auf das bithynischen Hochland und Westpaphlagonien als Kernverbreitungsgebiete; 
Siehe auch Matthews–Metcalfe–Cottica 2009: 210 Abb. 6.85-6.86; 212 Abb. 6.91; 213 Abb. 6.92-
6.94; 214 Abb. 6.95-6.96.
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werden, bzw. umgekehrt. Über Lebensformen und Kultur im nordwestlichen 
Kleinasien sind wir aufgrund der bisher geringen, bzw. nicht ausreichend 
beobachteten archäologischen Funde nur rudimentär informiert. Eine Art 
Leitfossil für die Ausprägung der Eisenzeit in dieser Region bilden die sog. 
phrygische  bemalte und graue Keramik, sowie Felsgräber und Tumuli. 
Großteils unklar ist jedoch, was „Hellenismus“ für Paphlagonien konkret 
bedeutet. Vorkaiserzeitliche Schriftzeugnisse sind hier nicht überliefert. Neben 
der ausführlichen Beschäftigung mit der Kaiserzeit in Hadrianopolis und 
seiner Chora, die durch dicht erforschtes archäologisches Vergleichsmaterial 
aller Gattungen aus dem übrigen Kleinasien betrieben werden kann, wird es 
notwendig sein, den eisenzeitlichen und hellenistischen Phasen in Zukunft 
verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken, um eine Charakterisierung und 
eine Definition dessen zu erarbeiten, was Eisenzeit und Hellenismus für 
Hadrianopolis und sein Umland bedeuten.

ABKÜRZUNGS - UND LITERATURVERZEICHNIS

BELKE 1996, K. Belke, Paphlagonien und Honōrias. Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 249/
Tabula Imperii Byzantini, 9 (Wien 1996).  

CHRISTOF 2008, E. Christof, Anikonische Grabmarker in Kleinasien: Die sog. 
„Phallossteine“, EA 41 (2008) 147-173.

CHRISTOF – Laflı in Vorbereitung, E. Christof –  E. Laflı, Der Zeus-Tempel 
von Kimistene (in Vorbereitung). 

CORMACK 2004, S. Cormack, The Space of Death in Roman Asia Minor, 
Wiener Forschungen zur Archäologie 6 (Wien 2004). 

KAYGUSUZ 1980, İ. Kaygusuz, Gangra (Çankırı) Çevresinde Yeni Bulunmuş 
Grekçe Yazıtların Filolojik Değerlendirilmesi ve Bölgenin Eskiçağ Tarih ve 
Kültürüne Katkıları Yönünden İncelenmesi (unpubl. Diss.) (İstanbul 1980).

KAYGUSUZ 1983, İ. Kaygusuz, Kimistene’den Yazıtlar, TAD 26 (1983) 2, 111-146. 



307

KAYGUSUZ 1984, İ. Kaygusuz, Inscriptions of Kimistene (Paphlagonia), EA 
4 (1984) 69-72. 

KUZUCUOĞLU u. a. 1997, C. Kuzucuoğlu – C. Marro – A. Özdoğan - A. Tibet, 
Prospection archéologique franco-turque dans la région de Kastamonu 
(Mer Noire). Deuxième rapport préliminaire, Anatolia Antiqua 5, 1997, 
275−306.

LAFLI 2007, E. Laflı, A Roman Rock-Cut Cult Niche at Paphlagonian 
Hadrianoupolis. In: F. Bayram – B. Koral (Hrsg.), T. C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 24. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları 3080-2/Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü Yayınları 120-2) (Ankara 2007) 43-66.

LAFLI 2009, E. Laflı, Paphlagonia Hadrianoupolis’i Arkeolojik Kazıları ve 
Onarım Çalışmaları 2008 Yılı Çalışma Raporu, Arkeoloji ve Sanat 31/131 
(Mayıs-Ağustos 2009) 39-62.

LAFLI in Vorbereitung, E. Laflı, Hadrianopolis in Paphlagonien I: Inschriften 
und Steinmetzmarken aus den Kampagnen 2003 und 2005-2009. British 
Archaeological Reports, International Series (Oxford 2009, in Vorbereitung). 

LAFLI – Zäh 2008, E. Laflı   A. Zäh, Archäologische Forschungen im 
byzantinischen Hadrianupolis in Paphlagonien, Byzantinische Zeitschrift 
101/2 (2008) 681-712.

LAFLI – Zäh 2009 (im Druck), E. Laflı   A. Zäh, Beiträge zur frühbyzantinischen 
Profanarchitektur aus Hadrianupolis – Blütezeit unter Kaiser Iustinian I., 
Byzantinische Zeitschrift 102/2 (2009) (im Druck).

MAREK 1993, C. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und 
Nord-Galatia, IstForsch 39 (Tübingen 1993).

MAREK 2003, C. Marek, Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden 
Kleinasiens. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Orbis Provinciarum. 
Sonderbände der Antiken Welt (Mainz 2003).



308

MARRO u. a. 1996, C. Marro – A. Özdoğan –  A.Tibet, Prospection 
archéologique franco-turque dans la région de Kastamonu (Mer Noire). 
Premier rapport préliminaire, Anatolia Antiqua 4, 1996, 273-290.

MARRO u. a. 1998, C. Marro – A. Özdoğan - A. Tibet, Prospection 
archéologique franco-turque dans la région de Kastamonu (Mer Noire). 
Troisième rapport préliminaire, Anatolia Antiqua 6, 1998, 317−335.

MATTHEWS 2009, R. Matthews, Chapter Five: A Dark Age, Grey Ware and 
Elusive Empires: Paphlagonia through the Iron Age, 1200-330 BC. In: 
Matthews – Glatz 2009, 149-171.

MENDEL 1901, G. Mendel, Inscriptions de Bithynie, BCH 25 (1901) 5-92.

MATTHEWS–Metcalfe–Cottica 2009, R. Matthews–M. Metcalfe–D. Cottica, 
Landscapes with Figures: Paphlagonia through the Hellenistic, Roman 
and Byzantine Periods, 330 AD-AD 1453. In: Matthews – Glatz 2009, 173-
226.

MATTHEWS – Glatz 2009, R. Matthews – C. Glatz (Hrsg.), At Empire’s Edge: 
Project Paphlagonia. Regional Survey in North-Central Turkey. British Institute 
in Ankara, BIAA Monograph 44 (London 2009). 

MERKELBACH – Stauber 2001, R. Merkelbach – J. Stauber, Steinepigramme 
aus dem griechischen Osten. Bd. 2: Die Nordküste Kleinasiens. 
Marmarameer und Pontos, (München/Leipzig 2001) 

PFUHL – Möbius 1977, 1979, E. Pfuhl – H. Möbius, Die ostgriechischen 
Grabreliefs I (Mainz am Rhein 1977); II (Mainz am Rhein 1979).



309

Abb. 1: Der Tumulus von Çeştepe in Eskipazar, Ansicht von Osten. 

Abb. 2: Der Tumulus von Safranbolu, Ansicht von Westen.
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Abb. 3: Phallosstein vom Nordabhang 
der Akropolis von Kimistene.

Abb. 5: Phallosstein am Friedhof in Ortaköy.
Abb. 6: Hellenistischer Phallosstein 

aus Daskyleion –  nach: 
Pfuhl – Möbius 1977, Nr. 
893 (Izmir, Museum für 
Geschichte und Kunst).

Abb. 4: Der zweite Phallosstein aus Kimistene.
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Abb. 7:  Römischer Löwe aus Adak-Sükrüşeyh bei Eflani. Lokaler Kalkstein

Abb. 8: Eingang zu einer der römischen Felsgrabkammern in Hacılarobası.     
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Abb. 9: Marmorbasis aus der Moschee 
von Hacıahmetler; 3. Jh. n. Chr. H.: 
100 cm; Dm der Säulenbasis: 50 cm; 
Dicke des Steines: 60 cm.

Abb. 10: Römischer Sarkophagdeckel in 
Form eines Löwen; Im Bahçepınar-
Viertel, Eskipazar-Stadtzentrum, im 
Garten des Wohnhauses Nr. 7 in der 
Fevzi-Çakmak-Straße, verschleppt 
aus einer nicht näher bekannten Stelle 
in der Chora von Hadrianopolis. 
Lokaler Kalkstein. 

Abb. 11: Giebelstele im Belediye-Park von Eskipazar, wahrscheinlich aus der Chora; 2.-3. Jh. n. 
Chr.; max. H.: 154 cm; Länge: 230 cm; Dicke: 52 cm; Dm der Nische: 92 cm; Tiefe der Nische 
25 cm.
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Abb. 12: Römische Giebelstele verbaut in der Gartenmauer von Haus Nr. 79 im unteren Teil des 
Dorfzentrums von Hacılarobası bei Safranbolu; Länge: 99 cm; max. H. 36 cm; min. Dicke: 
9 cm; Nische: 30 x 31 cm. Lokaler Kalkstein.      

Abb. 13: Säulenförmige 
Grabstele, sog. 
Columella, mit 
Inschrift aus dem 
Dorf Kızılcapınar, 
im Dorfzentrum, 
Dm: 84 cm; max. 
gesamte Höhe: 89 cm; 
Buchstabenhöhe: ca.  4 
cm; 3. Jh. n. Chr.
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Abb. 15: Römische Grabstele aus dem 
Dorf Tamışlar, Emiroğlu-Viertel, 
im Garten der heute nicht mehr 
verwendeten Eski Camii (Alte-
Mosche).  Lokaler Marmor.

Abb. 14: Marmor-Grabstele mit Patera und 
Schlangen vor dem Rathaus von 
Eskipazar; gefunden in der Stadtmitte 
von Hadrianopolis; 3. Jh. n. Chr. H.: 
196 cm; Breite: 55 cm; Tiefe: 62.5 cm; 
(vgl. ein ornamentiertes Exemplar aus 
dem Museum von Bodrum und zwei 
weitere aus der von C. T. Newton 
ergrabenen Hagia-Marina-Kirche 
in Türkkuyusu, in Halikarnassos/
Karien).



315

K. Aslıhan YENER*

ALALAKH (TELL ATCHANA) ÇALIŞMALARI

Hatay İlinde Asi Nehri’nin kenarında bulunan Aççana Höyüğü yerleşim 
tabakaları (antik Alalakh), M.Ö. 2200-1300 yıllarına tarihlendirilmiştir. 
Alalakh kentindeki araştırma programımızın 8. yılı tamamlanmıştır.  Alalakh 
(Tell Atchana) kazı çalışmaları 1 Temmuz-27 Eylül 2008 tarihlerinde toplam 9 
açmada ve 900 metrekarede (Resim: 1) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mustafa 
Kemal Üniversitesi adına sürdürülmüştür.  Bu yıl 3 alanda yürüttüğümüz 
çalışmalar ile birlikte de höyüğün doğu, kuzey ve güney kanatlarında 
stratigrafisi ve doğu yamacında da nekropol alanı incelenmiştir.

Alan 1 33.32 Açması 

Aççana’da en erken tabakalarımız Saray Bölgesi’nde Alan 1, 33.32 
açmasındadır (Resim:2). VII. dönem sarayının 9 numaralı avlusuna 
yerleştirilen 12 x 9 m. lik bu açmanın Alalakh mimarî tabaka evre sistemine 
göre Orta Tunç Çağına tarihlenen  bir kısmı  2007 yılında açılmıştır.  Evre 3a 
ve 3b olmak üzere iki alt evreye ayrılmıştır.

3b Evresi

Kazı çalışmaları yarıda bırakılan 3b tabakası, yapının erken evresini temsil 
etmektedir.  Seramik ve küçük buluntuların neredeyse yok denecek kadar 
az olduğu bu tabakayı tarihlendirebilmemiz şu an için çok zor olsa da, M.Ö. 
18. yüzyılın ikinci yarısına denk gelebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca yapının 
duvar kalınlıkları ve uzunluklarına bakarak anıtsal bir özellik taşıdığı da 
söylenebilir. Orta Tunç Çağının sonundan itibaren bütün yapılarda 40 x 40 

* Profesör Dr. K. Aslıhan YENER, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi Rumeli 
Fener Yolu, Sarıyer, İstanbul /TÜRKİYE Yener.aslihan@gmail.com Tel: 0536 975-1703
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x 12 cm.lik tuğlalar kullanılmıştır.  Taban seviyesine ulaşamadığımız bu 
alanda VII. dönem sarayı ile olan  ortak mimarî özellikleri (payanda sistemi) 
ise dikkat çekicidir.  Woolley mimarî tabaka sistemine göre muhtemelen IX. 
tabakaya tarihlendirebileceğimiz bu yapının kerpiç dolgu tabakası içinde  
bulunan kilden bir silindir mühür baskısından yapılan mühür kopyası 
dışında buluntu tespit edilememiştir.  

3a Evresi Sokak Alanı

Doğu-batı uzantılı batı duvarının batı kanadında, pişmiş kerpiç 
tuğla kullanılarak hazırlanmış, 4 farklı kesitte de görünen taban seviyesi 
tespit edilmiştir.  Bu sokak tabakalarını, stratigrafik olarak tanımlamak 
maksadıyla Evre 3a IV-III-II-I tabakaları olarak adlandırabiliriz.  Binanın iç 
mekânında çok sayıda seramik malzeme bulunmamış olsa da, sokak alanı 
olarak tanımladığımız alandan gelen seramik buluntulara göre, 3.Evre 
koleksiyonunu gri açkılı S biçimli kaplar ve Amik-Kilikya (Çizim: 3) seramiği 
olarak tanımlanan göz boyamalı yonca ağızlı kaplar oluşturmaktadır. Ayrıca 
boyamalı yerel seramik örnekleri de mevcuttur.

32.57 Açması (Geç Tunç I - Orta Tunç II Geçiş Dönemi)

 Müze alanı içerisinde IV. dönem saray yapısının avlusuna yerleştirdiğimiz 
32.57 numaralı açmada kazı çalışmalarına 2006 yılında başlanmıştır.  2008 
çalışmaları sırasında 10 x 9 m.lik bir alanda üç mimarî evre 3a-b-c evreleri 
incelenmiştir. En erken evrede (3c) ancak sokak seviyesine inilmiş ve Geç 
Tunç I - Orta Tunç II Geçiş dönemi olarak tanımlanmıştır.

3b Evresi

Açmanın kuzeydoğu kanadında ise 2007 senesinde üst kısmını açmaya 
başladığımız bir sokak, iki kanadında da dikdörtgen yapının köşesi (Çizim: 4) 
ile bir seramik fırını mevcuttur. Fırının, mekânın 3b ve 3a evrelerinde yapısal 
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değişiklikler geçirip kullanıldığını biliyoruz. Devşirme bir taş olarak iki 
duvarın köşe yaptığı noktaya yerleştirilen blokta  görülen bir matkap deliği, 
Orta Tunç VII. tabaka sarayındaki orthostatlarda kullanılan matkap sistemine 
benzeyen bir âletle açılmış olmalıdır.  Bu yapıya ait bir başka önemli detay 
ise, açmanın kuzey kesitine denk gelen odada bir insan iskeletinin bulunmuş 
olmasıdır. Bu iskeletin yüzü koyun yatış pozisyonuna ve bulunduğu noktaya 
bakarak, burasının bir mezar olmadığını söyleyebiliriz.  Muhtemelen 3b 
evresini sonra erdiren yapısal çökme esnasında bu kişi hayatını kaybetmiş ve 
yıkıntı altında gömülü kalmıştır. Yetişkin bir erkek olduğunu anladığımız bu 
insan iskeleti uzman Nathan Harper tarafından incelenmektedir. 

Hem arka hem de ön yüzünde baskı olan kil parçası üzerine bir mühür 
baskısı dikkat çekicidir (Çizim: 5).  Bir avlanma sahnesinin betimlendiği 
baskıda, muhtemelen iki avcı ve bir deve kuşu  yer almaktadır. Bu mühür 
baskısı örneğinde de görüldüğü gibi mühürlerde birçok nesli tükenmiş veya 
tükenmek üzere olan hayvanlar  görülmektedir. Paleozooloji uzmanımız 
Canan Çakırlar’dan aldığımız bilgiye göre, Asya-Afrika bölgesi ile Anadolu 
bölgesi sınırında olmamız nedeniyle ilginç hayvan türlerinin bir arada 
bulunması olasılık dâhilindedir. 

Woolley stratigrafi sistemine göre muhtemel VI. tabakaya denk gelen  3. 
evre, Yakın Doğu kronolojisi için çok önemli bilgiler vermektedir.  Geç Tunç-
Orta Tunç geçiş evresinin görüldüğü,  Kıbrıs mallarının kullanımının ortaya 
çıkması gibi çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemi temsil eden bu 
açmanın 3. evre stratigrafisi, kronolojik açıdan birçok soruyu çözümleyecek 
bilgiler içermektedir.  Ayrıca, yerel seramik analizleri de önemli kronoloji 
sorunlarında kritik bir rol oynamaktadır.  Dr. Horowitz, Orta Tunç Çağı 
kalsit mineral katkılı mutfak kaplarının, Geç Tunç Çağında kabuklu katkılıya 
dönüştüğünü söylemektedir.  Bu değişim, Kıbrıs mallarının ilk göründüğü 
zaman ile eş zamanlıdır. Kullanılan kabuklu katkı maddesinin ekolojik 
değişikliklere de ışık tuttuğu konusu hâlen araştırılmaktadır.  700 metre 
ileride yer alan Tayinat höyüğü geoarkeolojik sonuçlarından alınan bilgilere 
göre Amik Gölü’nün Demir Çağında oluştuğu bilinmektedir ve bu gölün Geç 
Tunç Çağındaki başlangıcı araştırılmaktadır.
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3a Evresi

 Bu tabakaya ait en önemli değişiklik, 3b evresinde yuvarlak bir forma 

sahip olan seramik fırınının, iki bölmeli ve dikdörtgen formlu bir şekle 

dönüştürülmesidir. 2007 sezonunda bu fırına ait olan üst taban seviyesinin 

altında bulunan ve ateşleme odası olduğu düşünülen iki bölmeli bir 

kompartman açığa çıkarılmıştır.

45.44 Açması (Geç Tunç I- Orta Tunç Geçiş Dönemi)

Alan 3’te, höyüğün doğu yamacında yer alan 45.44 açmasındaki çalışmalara 

2007 yılında başlanmıştır. Şehri çevreleyen muhtemel bir sur ya da şehir 

duvarının ortaya çıkarıldığı açmada, evre stratigrafisine göre 1a, 1b; 2a ve 2b 

evreleri incelenmiştir.  2008 yılında da çalışmalarımıza devam ettiğimiz bu 

açmada, ikinci evreye ait c, d ve e tabakaları incelenmiştir.  Aynı zamanda şehir 

duvarının doğu tarafına denk gelen alanda yapılan çalışmada, toplam 20 adet 

insan mezarı daha sistematik olarak kazılmıştır.  Höyüğün doğu yamaçtaki 

stratigrafisini anlamak amacıyla çalıştığımız bu yamaç açması, Alalakh ölü 

gömme âdetleri hakkında son derece önemli bilgiler sağlamaktadır. 

2e Evresi 

En erken 2e evresi  3.23-2.65 m. boyutlarında olan oda (Çizim: 6), büyük 

bir yangın nedeniyle tahribata uğramış ve yapının çökmesiyle bütün in situ 

malzeme ile birlikte kerpiç molozu altında kalmıştır.  Bu oda içinde çok 

sayıda seramik kap bulunmuştur. Buluntuların çeşitliliğine dayanarak bu 

odanın saklama ve hizmet amaçlı kullanıldığını düşünmekteyiz.  İşlevi henüz 

bilinmeyen ve pota olma olasığı taşıyan bir kap bulunmuştur. Bunun yanı 

sıra, üstünde bir miktar kumaş parçasının korunduğu bir balta ucu ve  kartal 

ve geyik motifli bir silindir mühür, üslup olarak 32.57 açmasında bulunan 

mühürle aynıdır.  
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2d Evresi

Şehir duvarı olarak kazamat sistemi ile örülmüş bir sandık duvar 
mevcuttur. 3 ayrı kompartmanın varlığı bodrum katı olma ihtimali olduğunu 
ve bu odaların saklama amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Çok sayıda 
büyük formlu saklama kabının in situ bulunduğu bu yapı katı, şehir duvarını 
çevreleyen  ana duvar sistemine bitişik olarak inşa edilmiştir. Bu yapı katına 
ait en önemli buluntulardan biri ise, kırmızı boyalı Kıbrıs seramiğidir. White 
Painted V üslubuna ait bu kap Orta Tunç II-Genç Tunç I geçiş dönemlerine 
tarihlenir (Resim: 7) .  Bu yapı katında bulunan bu eserler sayesinde, Kıbrıs-
Amik Ovası ticarî ilişkilerinin daha erken dönemlerde de var olduğunu 
düşünmekteyiz. Taban üstüne denk gelen seviyede çok ilginç bir eser 
bulunmuştur. Açık ve üç ayaklı bu seramik kabın ayak kısımlarında, köpek 
veya koyun olduğunu düşündüğümüz hayvan başı işlemeleri mevcuttur.  
Başka örneklerine rastlamadığımız bu eser, seramik yapımındaki yerel estetik 
yaklaşımı sembolize etmektedir (Çizim: 8).

2c Evresi

Bu yapı katı 2d evresinde görülen, şehir duvarı ile iç mekânı birbirine 
bağlayan duvar sistemlerinin kullanımdan kalkmış olduğu ve bu açık alanın 
muhtemelen işlik olarak kullanıldığıdır.  Yapının batı odasında ise, 2b’de de 
fonksiyonunu korumakta olan  iki adet seramik fırınının 2d tabakasını kestiği 
görülmüştür. Bu fırınlar üslup olarak oldukça dikkat çekicidir. Pişirme ve 
ateşleme bölümü olarak değerlendirebileceğimiz derin çukurların üstü sıva 
ile kaplanmış ve bunlar fırının zeminini oluşturmuşlardır. 

44.45 Açması Batı Kanadı

Şehir duvarı ve buna bağlı olarak kurulmuş endüstriyel mekânı inceleme 
çalışmalarının yanı sıra, yamaç üzerinde yer alan ve uzun süre kullanılmış 
olan mezarlık alanı kazılmıştır. Yamacın eğimi ve farklı mezarların birbirlerini 
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kesmesi nedeniyle karışık ve dağınık bulunan mezarlar, genel olarak Genç 
Tunç I Çağına tarihlendirilebilir.  Bazı mezarlar 45.44 numaralı yan açmada da  
bulunmuştur.  Mezarlardan birinde Orta Tunç II Dönemine tarihlenen bronz 
bir iğne bulunmuştur (Çizim: 9) . Mezarlık geneline bakıldığında, hemen 
hemen tüm mezarların şehir duvarının dış tarafında yer alması, Alalakh 
ölü gömme adetleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Her birinin ölü 
gömme hediyesi olarak bir minyatür kap, bazen bir boncuk, kolye, figürin ya 
da  bilezik gibi süs eşyaları ile gömüldüğü tespit edilmiştir. 2008 sezonu ile 
birlikte toplam 10 adet mezar kazılmıştır.

43.54 Açması 

2007 kazı sezonunda çalışmalarına başlanan ve güney kale yapısı ile kuzey 
kale yapısı arasına düşen bir noktada yer alan 43.54 açmasındaki çalışmalara 
devam edilmiştir. 

2b Evresi

En erken evrede, 2b, iki farklı mekânın incelendiği bu yapının bir işlik alanı 
olarak kullanıldığı söylenebilir (Çizim: 10).  Kuzey kesite yakın iç mekânda, 
formu bozulmuş muhtemel ocak ya da fırınlar tespit edilmiştir.  Hemen 
yanında bölgesel bir yanma sonucu işlevini yitirdiğini düşündüğümüz kireç 
sıvalı bir tabanın varlığı saptanmıştır. Su ile ilişkili bir fonksiyonu olan bu 
alanlarda (banyo ya da işlikler) sıvalı tabanların hafif bir eğimle kullanılmış 
olması, bu yöntemin su birikmelerini hem işlevsel hem de mimarî açıdan 
engellemek için kullanıldığını düşündürmektedir.

2a Evresi

İşlik olarak tanımladığımız iç oda mekânında, bu yapıya ait iki taban seviyesi 
tespit edilmiştir. Kullanım özelliğinin değişmediği bu alanda, taban üstünde 
var olan yanıklık, bir yangından çok bir işlik tabanında oluşabilecek hasarları 
anımsatmaktadır.  Bu tabana ait dikkate değer en önemli noktalardan biri de 
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kütle halindeki demir buluntudur.  Amanos Dağları’nın demir rezervleri ve 
Asi Nehri’nin kumlarında tahminlere göre %20 oranında demir bulunması, 
demir kullanımı ve erken demir üretimi açısından son derece önemlidir. 

 2a ve 2b evrelerinde ayrıca Geç Hellenistik (Late Helladic) IIIA:2’ ye ait 
olan ve üzerinde bir ahtapot betimlemesi olan bir krater parçası bulunmuştur.  
Ayrıca bu evrelere ait minyatür kaplar da bulunmuştur. Kerpiç mimarînin çok 
tahribat gördüğü ve saptanamadığı bir sonraki 1. evreye ait yanmış tabanda 
bulunan  minyatür kaplar da, bu alanın uzun süre kullanıldığını ve  Boğazköy 
Büyükkale’deki havuzlar gibi bir tür törensel ya da ritüel fonksiyonu 
olduğunu göstermiştir. Diğer buluntular arasında yine eşi bulunmayan 
ibrikli kaplar ve bölgede nesli tükenen Nil kaplumbağası yer almaktadır. 
Yerel çanak çömleklerle birlikte bu bölgedeki üst tabakalar muhtemelen Geç 
Tunç II Çağına tarihlendirilebilir.  

Alan 4 (Güneybatı Tepe Düzlüğü) 64.72-64.82 Açmaları (Geç Tunç II-Geç Tunç 
I Geçiş Dönemi)

2006 ve 2007 yıllarında toplam 6 adet 10 x 10 m.lik açmada açığa çıkarılan 
Genç Tunç II anıtsal kale yapısının dış duvarının yer aldığı 64.72 ve 64.82 
açmalarında kazı çalışmalarına devam edilmiştir.  3a ve 3b olmak üzere iki 
ayrı tabakada incelediğimiz bu yapı katı, Genç Tunç I-Genç Tunç II geçiş 
dönemini temsil etmektedir. 

3b ve 3a Evresi

En erken 3b evresinde (Çizim: 11) küçük ebatlı bölme duvarları ile 
kullanım alanlarının ayrıldığı bu açık alanda tandırlar bulunmuştur. Sokak 
alanında, çok sayıda seramik kırığı ve kemikten oluşan sağlam bir sokak 
tabanı mevcuttur.  İç mekânın bir bölme duvarı ile ikiye ayrıldığı alanın bir 
işlik olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 3a evresinde bölme duvarlarının 
kalkmasıyla oluşan, yapının batı kanadına düşen ve 64.74/82 açmalarında 
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yer alan büyük bir açık alan mevcuttur.  Bu alanda büyük bir dövme taşı 

ve çok sayıda bazalt ufak el âleti bulunmuştur.  Bu alanda taş kullanılarak 

hazırlanmış bir su kanalı mevcuttur.  Bu mekânı, çok amaçlı kullanıma sahip 

bir avlu olarak tanımlayabiliriz. Buluntular arasında iğne veya temel votiv 

başı bulunmuştur.  Bir adet bronz ustura ve lapis lazuli ile yapılan iki silindir 

mühür de oldukça ilgi çekicidir. 

Alan 1 32.62, 32.63, 32.64 Saray Açmaları (Geç Tunç II Çağı)

Alalakh’ın en son Geç Tunç Çağı buluntuları bu yıl Alan 1 saray 

bölgesinden çıkmıştır.  M.Ö 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Hitit Kale 

yapısının (Çizim: 12) 80 x 80 m. lik bir kısmı 1930’lu yıllarda ortaya çıkarılmıştır.  

IV. dönem saray mimarîsinin üstüne denk gelen bu yapı Woolley tarafından 

kazılıp kaldırılmıştır. 2006 yılından bu yana düzenli olarak yapılan çalışmalar, 

Hitit Dönemine ait anıtsal kale yapısı açmaları olarak toplam 30 x 20 m. lik bir 

alanı kapsamaktadır.

32.52-53-54 açmalarının güney kanadına yerleştirilen 32.62 ve 32.64 

numaralı yeni açmalar ile 2003 yılında kazısına başlanılan 32.63 açmasında 

çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen 

bulgular sayesinde, Hitit kale yapısının tahmin edilenden daha kompleks bir 

yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışma sonucu, yapının güneye 

doğru devam ettiği sonucuna varılmış ve kazamat sistemlerinin varlığı tespit 

edilmiştir. Güneyde kazamatların kaybolduğu ve muhtemelen bir teras gibi  

boş bir alanın bulunduğu anlaşılmıştır.  Oldukça büyük olan bu bina, tüm 

saray bölgesinin kuzey kısmını kapsamakla birlikte    üst kısmı yok olmuştur.  

Kazamatların içindeki kerpiç dolgu malzemesinde çok sayıda seramik parçası 

mevcuttur.  Bu seramiklerin çoğunluğu anıtsal binayı Genç Tunç II Çağına 

tarihlendirmektedir. 
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Alalakh 2008 Jeo-Fizik Çalışmaları

Almanya’dan GGH grubu (Christian Hübner ve ekibi) tarafından 
gerçekleştirilen höyüğün bütün tepe düzlüğünün manyotometre kullanılarak 
taranması çalışması ile çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir (Resim: 13).  Doğu 
tarafında yapılan çalışma, 45.44 açmasında açığa çıkarılan şehir duvarının 
varlığını onaylamaktadır.  Aynı zamanda çok sayıda yanık alanın olduğu 
gözlenen doğu alanında birçok seramik fırınının daha olduğu anlaşılmıştır.  
43.54 açmasının batı kanadında büyük bir yapının varlığı tespit edilmiştir. Bu 
yapının varlığını doğrulamak amacıyla 2009 yılında bu alanda kazı çalışması 
yapılması planlanmaktadır.

Alalakh 2008 Deneysel Arkeoloji Çalışmaları

Yapılan kazı çalışmalarının yanısıra, toplam (4) ayrı deneysel arkeoloji 
projesi, ekip üyelerinin katılımı ile Murat Akar’ın başkanlığı altında 
gerçekleştirilmiştir. Alalakh mimarîsini daha iyi anlamak amacıyla, gelecek 
yıllarda Bakanlığımızın izni doğrultusunda, Woolley tarafından kazılan IV. 
ve VII. dönem saraylarında başlatılabilecek restorasyon projesi için kerpiç 
yapma çalışmaları, toplam (35) günde tamamlanmıştır. (3100) adet kerpiç 
tuğlanın hazırlanıp (Resim: 14) depolandığı bu çalışma sonrasında, hazırlanan 
kerpiç tuğlalar çeşitli deneysel çalışmalar için kullanılmıştır.  Arkeolojik 
tabakalardaki tandır ocaklarını daha iyi anlayabilmek amacıyla, kazı evi 
bahçesinde öğrencilerin çabaları ile bir tandır alanı inşa edilmiştir. Aynı 
şekilde, seramik uzmanlarımız yerel seramik gruplarını daha iyi anlamak 
maksadıyla bölgede bulunan kil yataklarından temin edilen kille seramik  
yapım çalışmalarını başlatmıştır.  Farklı katkı maddeleri  kullanarak Alalakh 
seramiklerini kopyalama çalışmaları  ile yerel seramik malzemenin daha iyi 
anlaşılabileceği kanısındayız. Bu malzeme tandırın içinde ateşlenmiştir.  

Bunların yanı sıra, yangın tabakaları ve toprak mimarîye  olan etkisini 
anlamak amacıyla model bir ev tasarlanmış ve ateşe verilmiştir (Resim: 15). 
Yapılan tüm çalışmalar hem video kamera hem de fotoğraf makinesi ile gün 
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gün belgelenmiştir. Yapılan bütün deneysel arkeoloji çalışmalarının raporu, 
www.alalakh.org adresli resmî internet sitemizde bilim dünyasının hizmetine 
sunulmuştur.  

Son olarak belirtmek istediğim diğer bir konu da, Bakanlıktan ve yerel 
yönetimden birçok ziyaretçimizin olduğudur. Önümüzdeki dönemlerde 
gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizden biri de,  Alalakh ve Tayinat 
höyüklerinin her ikisini de kapsayacak  bir Arkeoloji Parkı oluşturmaktır.  
Bu kapsamda olmak üzere,  bir ziyaretçi merkezi oluşturmak ve höyük 
alanında yer alan tescillenmiş eski kazı evini restore etmek de hedeflerimiz 
arasındadır.
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Adam Green (New York University); Michael Hayes, Bethany Qualls, Nathan 
Harper, Suzanne Pilaar (ABD); Christian Hübner, Grubert Armin, Birthe 
Hemeier (Almanya); Bakanlık temsilcisi Ahmet Hamdi Bülbül.
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Resim 1: Alalakh 2008 Açmaları. 
(Çizim: Murat Akar)

Resim 2:  Alalakh Grid Kare 33.32, Evre 3b Anıtsal Yapı. Orta Tunç Çağı (Foto: Murat Akar)
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Çizim 3:  Alalakh Grid Kare 33.32, Evre 3 Amik-Kilikya seramikleri.  (Çizim: Özgecan Yarma)

Çizim 4:  Alalakh Grid 
Kare 32.57 Evre 
3b. (Çizim : 
Murat Akar, 
Özgecan Yarma)
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Çizim 5: Alalakh Grid Kare 32.57 Evre 3 Kil parçası üzerine mühür baskısı, (Çizim: Dominique 
Collon)

Çizim 6:  Alalakh Grid 
Kare 45.44 Evre 
2e Yanmış oda, 
Evre 2d Kazamat 
(Sandık Duvar) Orta 
Tunç II-Geç Tunç 
I Geçiş dönemi. 
(Çizim:Murat Akar, 
Özgecan Yarma)
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Resim 7: Alalakh Grid Kare 45.44 Evre 2d Kıbrıs White Painted V Amfora Orta Tunç II-Genç Tunç 
I geçiş dönem. (Foto: Murat Akar)

Çizim 8: Alalakh Grid Kare 45.44 Evre 2d 
Hayvan ayaklı kap. Orta Tunç II-
Genç Tunç I geçiş dönem. (Çizim : 
Ben Claasz Coockson)

Çizim 9: Alalakh Grid Kare 45.44 Bronz 
Iğne Orta Tunç Mezar Alanı. 
(Çizim: Ben Claasz Coockson)



330

Çizim 11: Alalakh Grid Kare 64.72-64.82 Evre 3b 
Geç Tunç II-Geç Tunç I Geçiş Dönemi. 
(Çizim: Murat Akar, Özgecan Yarma)

Çizim 10: Alalakh Grid Kare 43.54 Evre 2b Genç Tunç Çağ. (Çizim:Murat Akar, Özgecan Yarma)
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Çizim 12: Alalakh Grid Kare 32.63. Geç Tunç Çağ Hitit Kale Yapısı. (Çizim: Murat Akar, Özgecan 
Yarma)

Çizim 13: Alalakh Magnetometre haritası  GGH Solutions in Geosciences, Frieburg Almanya.
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Resim 14: Alalakh Deneysel Arkeoloji Uygulamaları. Tunç Çağı boyutlarında kerpiç tuğla 
üretimi. (Foto: Murat Akar)

Resim 15: Alalakh Deneysel Arkeoloji 
Uygulamaları. Tuğla ev yangın 
kalıntısı. (Tasarım: Ben Claasz 
Coockson; Foto: Murat Akar)
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Remzi YAĞCI*
Fatih Hakan KAYA

SOLİ/POMPEİOPOLİS 2008 KAZILARI 

1*Mersin, Mezitli, Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti’nde 2008 yılı kazıları, 
Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 1 arkeoloji profesörü, 1 yardımcı doçent 
doktor, 2 arkeolog doktor, 1 araştırma görevlisi, 2 arkeolog, 1 restoratör-
mimar, 2 mimar, 1 harita mühendisi, 1 restoratör, 1 heykeltraş,  8 arkeoloji, 
1 sanat tarihi öğrencisi ve 27 işçi ile 17.07.2008 tarihinde Soli Höyük’te; 
05.08.2008 tarihinde Sütunlu Cadde’de başlatılan kazı çalışmaları 29.08.2008 
tarihinde sonlandırılmıştır. Soli Höyük’te G6, G4, F7/G7, G9, G10, G9/G10, 
H8, H9, F9 ve F7; Sütunlu Cadde’de ise E/F 42, F/G 42, F/G 43, F/G 44, F/G 
45 plan karelerinde yürütülmüştür.

SÜTUNLU CADDE

Soli/Pompeiopolis Sütunlu Cadde’de 2008 yılı kazıları 2007 yılında 
kazılan Sütunlu Cadde’nin doğu portikosunun doğusunda, Sütunlu 
Cadde’yi sınırlayan beton koruma duvarının dışında, modern Viranşehir 
Caddesi üzerinde yer alan F-G 42, 43, 44, 45 plan karelerinde ve 2005-2006 
kazı sezonlarında E-F 39, 40, 41 plan karelerinde açığa çıkarılan opus sectile 
taban döşemesinin yer aldığı doğu portikosunda E-F 42 plan karelerinde 
çalışılmıştır. Kazıların amacı, Sütunlu Cadde’nin Roma orijinali ve ardından 
gelen Bizans Dönemlerindeki olası eklemeleri anlamak ve 525 yılında 

* Prof. Dr. Remzi YAĞCI,  Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tınaztepe, Buca-İzmir/TÜRKİYE

 Arş. Görevlisi Fatih Hakan KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe, Buca-İzmir/TÜRKİYE
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gerçekleşen depremin yıktığı, doğu portikonun olası dükkân ya da diğer 
mekânlarını açığa çıkarmaktı. Bu amaçla başlatılan kazı çalışmaları sırasında 
F-G 42 açmasında 12.08.2008’de 6.24 m. seviyesinde bir kontekste bağlı 
olmayan Roma Dönemi bir bronz erkek heykelciği bulunmuştur.  19.5 cm. 
uzunluğundaki heykelciğin sol el parmakları dışında herhangi bir kırık ya 
da hasarı yoktur. Başında sivri yapraklarla oluşturulmuş bir tiara, başın arka 
alt bölümünde saçın topuzu olan, enseden her iki omza da saç buklelerinin 
düştüğü bu heykelciğin Apollon olduğu, stil ve ikonografik açıdan en çok 
Likya Apollon’u ile benzerlik gösterdiği görülmüştür (Resim: 1-2). Heykelcik, 
198 adet Roma sikkesi ve ahşap mobilyalarda aplik olarak kullanılabilecek 
çeşitli bronz nesneler birlikte bulunmuştur.   

2008 kazı sezonunda Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, Mersin Müzesi ve kazı 
evi deposunda bulunan parçalarla daha önceki yıllarda Mersin Müzesi’ne 
taşınan bir heykel başına ait parçalar üzerinde çalışmış (Resim: 3) ve bu 
parçaların hâlen gövdesi Mersin Müzesinde sergilenmekte olan Asklepios’a 
ait olduğunu parçaları birleştirerek saptamıştır. Ayrıca yine aynı heykelin 
gövde parçaları da bulunarak çalışmalar tamamlanmıştır1 (Resim: 4).

SOLİ HÖYÜK 

Soli Höyüğün güney doğusundaki G9/F9 ve G9 açmalarında 2002/2003 
kazı sezonlarında çalışılmış olup bu 2008 kazı sezonunda, öncelikle G9 
açmasında Hitit Dönemine ait kalınlaştırılmış kasa tipi (“cassemate”) İ.Ö. 15. 
yy. kazamatlı sur duvarları ve bu duvarların uzantısının görüldüğü F9 ve G9 
açmalarındaki mimarî kompleksin temizlenip bütünüyle açığa çıkarılmasına 
çalışılmıştır. 

  

G9 Açması

G9 açması ve G9-F9 servis yolu sınırında yer alan doğu-batı yönlü dere 

1 Tulunay, E.T. 2009, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Ocak 2009, sayı 27, 9.
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taşlarından oluşan Hitit Dönemi İ.Ö. 14. yy. duvarının altında kazı çalışmalarına 

başlanmıştır. Bu sektördeki çalışmaların amacı: İ.Ö. 15. yüzyıl Hitit kazamat 

sistemini açığa çıkarmaktı. Bu amaçla 15.71 m. den 14.93 kotuna kadar 14. 

yüzyıl duvarının dere taşları plan kare sistemine göre belgelendikten sonra 

kaldırılmıştır. Duvar taş dizisinin batı ucunda döküntü toprak içindenden bir 

insana ait kemik parçaları epeyce tahribat görmüş biçimde gelmiştir. Bunun 

yanı sıra ortaya çıkarılan dağınık seramiklere bakıldığında, tipik “Drab Ware” 

Hitit tabağı ağız parçaları, çömlek ve pithoslara ait kulp ve gövde parçaları yer 

almaktadır.

18.08.2008 tarihi itibarıyla 14.65 m. kotundan 14.37 m. seviyesine inilmiş 

bu seviyede kazamatlı duvar üzerinde yer alan çakıl taşları açığa çıkarılmıştır. 

Yapılan bu çalışma, F9 açmasında yer alan duvarın kaldırılması çalışmaları 

ile birlikte değerlendirilirse; H8-H9-G9 ve F9 plan kareleri içerisinde yer 

alan İ.Ö. 15. yüzyıl Hitit kazamatlı sur duvarı örgüsünün kuzey ve güney 

ucundaki alanlar açılarak höyüğün doğu yamacında yer alan sur sisteminin 

bir bütün olarak korunduğu anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda kazamatlı 

duvarın doğu cepheli uzantıları ve kazamat odası oldukça belirgin bir şekilde 

ortaya çıkarılmıştır. Bu durum mimarî çizim ile belgelenmiş ve üç boyutlu 

planı çıkan kısmı ile resimdeki gibi canlandırılmıştır (Resim: 5).  Kazı ve 

temizlik çalışmalarının ardından duvarlar jeotekstil ile örtülmüş, özellikle 

yağmur ve sel nedeniyle oluşabilecek statik sorunlara karşı kum torbaları ile 

desteklenmiştir.

Sonuç olarak: Soli’de Kizzuwatna’nın Hitit İmparatorluğu’nun 

egemenliğine girdikten (II/III. Tuthalia Dönemi, İ.Ö. yak. XV-XIV. yy.)  

sonraki dönemleri kapsayan yukarıda sözü eden açmalardan sonra elde 

edilen seramik grupları aşağıdaki biçimde incelenebilir:

1. İp baskılılar  (büyük ve orta ölçekli depo kapları) (Resim: 6 üst). 

2. RLWM (matara, kol, şişe biçimli libasyon kapları )2 (Resim: 6 alt )

2 Krş.  Eriksson, K.O. 1993, Red Lustrous Wheel-Made Ware, Jonsered.
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3. Kafes bezemeliler (kare ağızlı,  krater biçimliler)3 (Resim: 7-8).

4. Drab Ware tek renkli sığ ve derin kapların, yivlenerek işaretlenmiş 
olanları olasılıkla katı (Resim: 9) ve sıvı (Resim: 10) ve maddeler için ölçek 
kabı olarak kullanılmıştır4. “Drab Ware” tipi kaplar Soli Höyük’te İ.Ö. 15. 
yüzyıldan başlayarak yoğunlaşmaktadır.

Bu dört grup diğer büyük Hitit merkezleriyle bağlantılı ve benzerlik 
gösteren özellik ve standartlar taşımaktadır. İşaretli Drab Ware’in Hitit 
İmparatorluk Çağında belli merkezlerde standart üretimini, buralardan 
dağılımını ve bu üretim ve dağılımın merkezî bir yönetim tarafından, yani 
kral ve ona bağlı otoriteler/yerel yöneticiler tarafından yürütüldüğünü akla 
getirmektedir.

3 Soli Höyük’te kafes bezemeliler stratigrafik olarak şimdiye dek yapılan kazılara göre İ.Ö. 
14. yüzyıldan başlayarak görülmektedir. krş. Symington, D. 2001,”Hittites at Kilisetepe” La 
Cilicie: Espaces et Pouvoirs Locaux ( 2e millenaire av. J.-C.-4e sieclé ap. J.-C.) Actes  de la Table ronde 
internationale d’Istanbul, 2-5 novembre 1999 (Varia Anatolica XIII), (167-184), İstanbul, 171, fig.11

4 Krş. Goldman, H. 1956, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus II, from the Neolithic through the 
Bronze Age, New Jersey, fig. 319,  Gates,  M-H. 2001, “Potmarks at Kimet Höyük and the 
Hittite Ceramic Industry” La Cilicie: Espaces et Pouvoirs Locaux ( 2e millenaire av. J.-C.-4e sieclé 
ap. J.-C.) Actes  de la Table ronde internationale d’Istanbul, 2-5 novembre 1999 (Varia Anatolica XIII) 
, 137-157, İstanbul, Gates,  M-H. 2006, “Dating the Hittite Levels at Kinet Höyük: a Revised 
Chronology”, Byzas 4 (293-309), 306,  fig. 9. Bu işaretlerin anlamları ile ilgili yorumlar için bkz. 
Mielke, D.P. Kuşaklı-Sarissa 2, Die Keramik wom Westhang , Rahden Westf. 153, Abb. 145
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AİGAİ 2007-2008

1BOULEUTERİON (HALK MECLİSİ BİNASI) KAZISI

2007 yılı Aigai kenti kazı çalışmaları, 2004 yılından beri kazısı devam etmekte 

olan Bouleuterion’da gerçekleştirilmiştir. 2007 yılına kadar, Bouleuterion’un, 

oturma sıraları ve önünde yer alan dört mekânın kazısı tamamlanmıştır. 2007 

yılı kazı çalışmalarında Bouleuterion’un güney ve kuzey duvarlarının hemen 

dışında yer alan alandaki taş enkazın kaldırılarak, alanda yapı ile ilişkili diğer 

mekânların ve muhtemel bir girişin varlığı tespit edilmeye çalışmıştır. 

BOULEUTERİON DIŞI GÜNEYDOĞU BÖLÜMÜ

Bouleuterion’un doğuya bakan ön cephesi, güney bölümünde yuvarlak bir 

dönüş yaparak güneye devam etmektedir. Yaklaşık 14x5.70 m. boyutlarındaki 

alanda, bir bölümü Meclis Binası’nın enkazından oluşan çok yoğun bir taş 

yığıntı ile karşılaşılmıştır (Resim:1). Yoğun taş enkaz, arazinin konumu 

nedeniyle batıdan doğuya doğru çok belirgin bir eğim göstermektedir. 

Taşların bilinçli şekilde ciddî bir tahribat ve kırılma ile karşı karşıya oldukları 

* Prof.Dr. Ersin DOĞER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-
İzmir/TÜRKİYE
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İzmir/TÜRKİYE
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anlaşılmaktadır. Enkaz içinde ele geçirilen Bizans Dönemine ait bazı sırlı 
seramikler (M.S. 12-13. y.y.) alanda daha önceki yıllarda tespit ettiğimiz 
tahribat ile ilişkili olmalıdır. Ele geçirilen kenet ve zıvana delikli taş blokların 
hiçbiri üzerinde kurşun ele geçirilmemiştir. Bu açıdan söz konusu tahribat, 
Bizans Dönemindeki kurşun yağması ile ilişkili olmalıdır. 

Kazılan alanın batı sınırını oluşturan 4 No.lu duvarın güney bölümünün 
yaklaşık 70 cm. doğusunda 361.73 m. kodlarında toplam 22 adet sikkeden 
oluşan toplu bir buluntu grubu ele geçirilmiştir. Söz konusu sikkelerin tamamı 
M.S. geç 12 – erken 13. yüzyıla aittir. Şu an itibaryla herhangi bir tabaka ve 
düzlem ile ilişkili gibi görünmeyen Bizans sikkeleri muhtemelen deri ya da 
tekstil bir kese içinde saklanmış olmalıdır (Resim: 1).

Bu alanda toplam 6 adet mekân açığa çıkarılmıştır. Söz konusu mekânlar 
grubunun kuzey kenarı Meclis Binası’nın güney cephesine dayandırılmış ve 
Agora Caddesine bakmaktadır. Genel görünümleri ve duvarların Meclis Binası 
ile olan organik ilişkileri, mekânların Bouleuterion ile birlikte tasarlanmış 
oluklarını göstermektedir (Resim: 2). 

5 No.lu mekân içinde 362.13. m. kodlarında orijinal bir yürüme düzlemi 
tespit edilmiştir. Dağılmış olarak ele geçirilen kireç taban parçaları tabanın 
kireç harçlı yapıldığını göstermektedir. Taban üzerinde çok sayıda tümlenecek 
kap ve minyatür kaplar ele geçirilmiştir. 5 No.lu mekânın güney bölümünde 
361.70 m. kodlarında ana kaya ortaya çıkmıştır. Mekânın batı duvarına 
paralel uzanan ve yaklaşık 20 cm. genişliğinde, 10 cm. derinliğinde ana 
kayaya oyulmuş bir kanal belirlenmiştir. Kanalın üst kodu kuzeyde 361.66 
m., güneyde 361.64 m., alt kodu ise kuzeyde 361.48 m. iken güneyde 361.66 m. 
kodunda yer almaktadır. Kanal, mekânın batı kenarına yakın, kuzey-güney 
yönlü olarak uzanmaktadır. Kanal içinde 1 adet Hellenistik bronz Aigai 
sikkesi, 1 adet M.Ö. 2.-1. y.y. gümüş Atina sikkesi ele geçirilmiştir. Malzeme 
genel karakteri ile geç Helenistik Dönem özellikleri taşımaktadır. 

Mekânın batı kenarı boyunca uzanan kanal, orta bölümlerine yakın bir 
alanda doğuya dönmekte, diğer yandan kuzeye devam etmektedir. Kanal, 
mekânın kuzey kenarında 55x50 cm. ebadında bir ana kaya çukuruna 
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açılmaktadır. Mekânın kuzeybatı köşesinde açığa çıkan ana kaya çukuru 
içinde 4 adet bronz sikke ve bir bronz yassı ok ucu ele geçirilmiştir. Çukur, 
360.92 m. kodunda sona ermektedir.

6 No.lu mekân içinde 362.08 m. koduna oturan yoğun küçük buluntular, 
bu kodda bir Roma Dönemi tabanının varlığını kanıtlamaktadır. Mekânın 
batısında 361.73 m., doğusunda ise 361.72 m. kodlarında ana kaya ortaya 
çıkmıştır. 6 No.lu mekânın batı bölümünde 90x110 cm. ölçülerinde ana 
kayaya oyulmuş bir çukur belirlenmiştir. Ana kaya çukuru içinde toprak 
çok yumuşak, az kırık yonga taşlı, seramikli ve sarımsı kahverengi renklidir. 
360.68 m. kodunda sonlanan çukur içinde çok sayıda ve büyük parçalardan 
oluşan seramik buluntu ele geçirilmiştir. Çukur içinde ele geçirilen buluntular 
M.S. 2.-3. yüzyıllara ait Roma Dönemi seramikleridir.

Yaklaşık 3.10 x 1.35 m. ölçülerindeki 7 No.lu mekânın doğusunda yer 
alan kapının eşik seviyesi 361.73 m. kodunda yer almaktadır. 7 No.lu mekân 
içinde kapı, eşik seviyesine doğru buluntuların yatık durumda ele geçirilmesi 
bu kodlarda bir tabanın varlığını göstermektedir. 361.70 m. kodlarında ele 
geçirilen toplam beş adet bronz sikke muhtemelen taban ile ilişkili olmalıdır. 
Taban üstü ve içinde ele geçirilen buluntular genel karakteri ile M.S. 2.-3. 
yüzyıl Roma Dönemi özellikleri göstermektedir.

361.60-361.35 m. kodları arasında 7 No.lu mekânın güneydoğu köşesinde 
özellikle yığılmış gibi görünen çok sayıda tam ve tama yakın seramik kaplar 
ele geçirilmiştir. Buluntular arasında tam olarak korunmuş iki adet fincan, iki 
adet minyatür hydria ve çok sayıda seramik buluntu tespit edilmiştir (Resim: 
3). Buluntuların genel karakteri Helenistik Döneme işaret etmektedir ve ele 
geçirilen örneklerin neredeyse hepsi aynı kil ve hamur özelliklerine sahiptir. 
Seramik buluntuların yanı sıra tabaka içinde 4 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. 
Söz konusu buluntuların hangi amaçla bu noktaya bırakıldıklarını açıklamak 
için elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. 

7 No.lu mekân içinde ana kaya ortalama 361.60 m. kodlarında yer 
almaktadır. Mekânın güneydoğu köşesinde yer alan ana kaya çukuru, KB-
GD aksında uzanan ana kayaya oyulmuş bir kanala bağlanmaktadır. Kanal, 7 
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No.lu mekân içinde 2.70 m. uzunlukta, kuzeybatı bölümde 27 cm., güneydoğu 
bölümde ise 50 cm. genişliğindedir. Alt kodu 360.96 m. kodunda yer alan 
kanal, 5 No.lu duvarın altından devam ederek 6 No.lu mekânın batısında yer 
alan ana kaya çukuruna açılmaktadır.

Kazılan alanın Agora Caddesi’ne bakan doğu bölümünde, alanı sınırlayan 
4 No.lu duvar ile 6, 7 ve 10 No.lu mekânlar arasında, hol görünümlü, geniş 
bir alan yer almaktadır. Söz konusu alanın kuzey yarısı 8 No.lu mekân olarak 
adlandırılmıştır. Alanın güney bölümde 361.56 m., kuzey bölümde ise 361.61 
m. seviyelerinde yer alan bir taş döşeme açığa çıkarılmıştır. Döşeme üzerinde 
in situ buluntu ele geçirilmemiştir. Zemini taş plâkalarla döşenmiş olan alan, 
muhtemelen mekânların önünde, Agora Caddesi’ne bakan bir açıklık ya da 
sundurma olarak kullanılmış olmalıdır.

11 No.lu mekânın güney bölümünde 1,50x7,5 m. ölçülerinde yeni bir Ana 
kaya çukuru açığa çıkarılmıştır. 361.30 m. kodlarında sonlanan çukur içinde 
Roma dönemine ait çok sayıda seramik buluntu ele geçirilmemiştir. 11 No.lu 
mekân içinde, mekânın batı duvarını oluşturan 2 No.lu duvarın dibinde, 
kuzey-güney yönlü uzanan ve güney ana kaya çukuruna bağlanan bir ana 
kaya kanalı açığa çıkarılmıştır. Kanalın alt kodu 361.64 m. seviyesinde yer 
almakta ve 5 No.lu mekânda daha önce kazdığımız K-G kanalının devamı 
olduğu anlaşılmaktadır. 5 ve 11 No.lu mekânlar içinde yer alan ana kaya kanalı 
hem güney uçta hem de kuzey uçta bir Ana kaya çukuruna bağlanmaktadır. 
11 No.lu mekânın güneyinde yer alan başka bir kanalın doğu yönden çukura 
bağlandığı gözlenmiştir. Doğu-batı yönlü uzanan söz konusu kanal 10 No.lu 
duvar altından geçip 10 No.lu mekân içindeki kanalın devamı ile birlikte, 12 
No.lu mekândaki kuzey ana kaya çukuruna bağlanmaktadır.

12 No.lu mekân içinde orijinal bir düzlem ve taban tespit edilememiştir. 
12 No.lu mekânın doğu sınırı oluşturan 4 No.lu duvar üzerinde yaklaşık 
olarak 60 cm. genişliğinde, bir bölümü korunmuş bir kapı ortaya çıkmıştır. 4 
No.lu duvarın inşasından daha geç bir dönemde yapıldığı anlaşılan kapının 
iç kısmı taşla örülmüş ve kapı daha geç bir dönemde iptal edilmiştir. Mekânın 
güneyinde 361.35 m. kodlarında yer alan ana kaya, kuzey bölümde 361.45 
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m. kodlarında yer almaktadır. 12 No.lu mekânın doğu sınırını oluşturan 4 
No.lu duvarın kenarında, duvara bitişik ve paralel (kuzey-güney yönlü) bir 
ana kaya kanalı açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 10-15 cm. genişliğindeki kanal, 
güneyden kuzeye doğru bir eğim göstermektedir.

7 No.lu mekân içinde açığa çıkarılan KB-GD akslı ana kaya kanalı 12 No.lu 
mekândaki kuzey ana kaya çukuruna ulaşmaktadır. Ana kaya kanalları ve 
çukurlarının birbirleri ile olan ilişkileri göz önüne alındığında, drene edilecek 
olan su kanallar aracılığıyla bu çukura ulaşıp 4 No.lu duvar altından Agora 
caddesinin altında yer alan ana kanallara tahliye edilmiş olmalıdır.

BOULEUTERİON DIŞI GÜNEYBATI ALAN

Meclis Binası’nın, orkestra oturma sıralarının bittiği yerin güneyinde, 
Meclis’in dışında kalan alan “Bouleuterion Dışı Güneybatı Alanı”  olarak 
adlandırılmıştır. Bu alanda Meclis’in güney duvarına doğru dayanan bir taş 
döşeme ve muhtemel bir eksedranın bir bölümü 2004 yılı kazı çalışmalarında 
açığa çıkarılmıştır. Ayrıca yine 2004 yılı kazılarında bir bölümü açığa çıkarılan 
ve Meclis’in altından geçirilen kuzey-güney yönlü bir kanal görülmektedir 
(Resim: 4). 

Meclis’in oturma sıralarının batı bölümü altından suyun drene edilmesi 
amacıyla oluşturulmuş büyük bir kanal geçmektedir. KD-GB yönünde uzanan 
kanalın güneybatı kenarı ana kayaya dayandırılmış, kuzeydoğu yanı ise taş 
bloklarla sınırlandırılmıştır. Üzeri büyük blok taşlarla kapatılmış olan kanalın 
en kuzeybatıda yer alan kapak taşı 365.99 m. üst kodunda yer almaktadır. 
Kanalın kapak taşları kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sanki bir basamak 
oluştururcasına alçalmaktadır. Kanalın kazdığımız alandaki kuzeybatı ucuna 
yakın bir alanda kanalın içine doğru uzanan neredeyse bütünüyle korunmuş 
demir bir tava ele geçirilmiştir.

Alanın güneybatı bölümünde 1.90x2.80m. boyutlarında yeni bir mekân 
ortaya çıkmış ve 14 No.lu mekân olarak adlandırılmıştır (Resim: 5). Kazılan 
bölümü itibarıyla bakıldığında kendi içinde bağımsız, herhangi bir mekân ile 



348

ilişkili gibi görülmeyen 14 No.lu mekânın duvarları düzgün kesme blok taşlarla 

yapılmıştır. Taşların düzgün olan yüzeyleri duvar içlerinde yer almaktadır. 

Özellikle mekânın güneybatı köşesinde yer yer korunmuş olan duvar sıvaları 

(stucco) mekânın iç duvarlarının sıvalı olduğunu göstermektedir. 14 No.lu 

mekânın güney duvarı üzerinde 365.01 m. kodunda eşiğe sahip, çift kanatlı 

bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Aynı duvarın batı bölümünde ise 365.63 m. 

kodlarında yer alan bir pencere boşluğu yer almaktadır. 14 No.lu mekânın 

kuzey duvarın batıya doğru devam ettirilmiş ve bu alanda duvar ile ana kaya 

arasında dar bir alan oluşturulmuştur. 

Bu alanda ve 14 No.lu mekân içinde devam eden doğu-batı yönlü bir ana 

kaya kanalı tespit edilmiştir. Kanalın güney yüzü 14 No.lu mekânın kuzey 

duvar ile sınırlandırılmıştır. Kuzey yanı ise büyük blok taşların örülmesi ile 

oluşturulmuştur. Kanalın iç genişliği 45 cm.dir. Kanalın üstünü örten kapak 

taşlarından sadece en batıda yer alanı (366.43 m. kodunda) düz yerleştirilmiştir. 

in situ ele geçirilen kapak taşlarından birinin gösterdiği üzere bu alanda kanalın 

kapak taşları yaklaşık 35-40 derece eğim ile yerleştirilmiştir. Kapakların 

eğimli yontulmuş yüzlerinden biri 26 No.lu duvara dayanmaktadır. Kapak 

taşlarının yine eğimli yapılmış diğer yüzleri de diğer yan duvar üzerinde yer 

alan kertiklere oturtulmuştur (Resim: 5).

Bouleuterion kulisinin güneye bakan kısa kenarında, muhtemel girişin 

bulunduğu alanın güneyinde yapılan kazı çalışmalarında ana kayanın batıdan 

doğuya doğru alçaldığı belirlenmiştir. Bu alanda doğuya doğru yönelen 

basamak taşlarından 3 tanesi yerinde ele geçirilmiştir. Basamak taşlarının en 

batıda (yüksekte) yer alanı 367.89 m., en doğudaki ise 367.53 m. kodlarında 

yer almaktadır. Merdivenlerin batıya yönelmesi ilginçtir. Yapılan kazı 

çalışmaları sonucunda söz konusu merdivenlerin kulise bağlandıklarını net 

bir şekilde söylemek mümkün değildir. Diğer taraftan merdivenlerin batıda 

bittiği alanda ana kayanın yükseliyor olması, söz konusu merdivenlerin kulis 

ile ilişkili olması gerektiğini düşündürmektedir (Resim: 5). 
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BOULEUTERİON KUZEY CEPHE DIŞI, BATI ALAN

Meclis Binası’nın kuzey duvarın doğu kenarına bitiştirilmiş bir mekânlar 
grubu açığa çıkarılmıştır. Söz konusu mekânlar grubunun, eğimli olan doğu 
yüzünün teraslandığı anlaşılmaktadır. 14 No.lu duvar olarak adlandırdığımız 
kuzey-güney yönlü teras duvarı 370.98 m. üst kodunda yer almaktadır. Teras 
duvarı, Meclis’in kuzey duvarına yaklaşık olarak orkestra oturma sıraları 
doğrultusunda bağlanmaktadır. 14 No.lu duvarın, Bouleuterion’un kuzey 
cephe duvarına gelip dayanıyor olması, Meclis’in inşasından sonraki bir 
dönemde yapıldığını kanıtlamaktadır (Resim: 6).

14 No.lu teras duvarı ile oluşturulmuş olan düzlükte, yüzeyde tüm 
duvarları belirgin olan bir mekânlar grubu açığa çıkarılmıştır.  Sadece üst 
seviyeleri kazılıp bırakılan alanda ele geçirilen küçük buluntular M.S. 2.-3. 
yüzyıla işaret etmektedir.

Kulisi ve aynı zamanda Meclis’i batı kenarda sınırlayan duvara kuzey 
yönden gelip bağlanan kuzey-güney yönlü bir duvar tespit edilmiştir. Söz 
konusu duvar Kulis’in batı duvarına doğru gelip dıştan bağlanmakta, son 
noktasında ise tek sıra taşlarla kulis duvarına bitişmektedir. Alanda belirlenen 
mekânlar grubunu güneyde sınırlayan duvar ile Meclis’in kuzey cephe 
duvarı arasında yaklaşık 80-100 cm.lik bir açıklık yer almaktadır. Söz konusu 
açıklık, Meclis’in yapılmasının ardından, Roma Döneminde bu alana eklenen 
mekânlarla Meclis arasında yağmur sularının zarar vermesini önlemek üzere 
yapılmış bir peristasis olmalıdır (Resim: 6).

Peristasis, mekânlar grubunu doğuda sınırlayan 14 No.lu teras duvarının 
altından geçerek devam etmektedir. 14 No.lu duvar üzerinde yapılan 
açıklıkta, kanalın üst taşı 45 derecelik açı ile Meclis’in kuzey cephe duvarına 
dayandırılmıştır (Resim: 7). Kanalın kuzey yan cephesi için büyük bir dikme 
blok taş, güney yarısı için ise Meclis’in kuzey duvarı kullanılmıştır. Peristasis’in 
alt bölümünün ana kayaya oyulmuş bir kanala bağlandığı görülmüştür. Kanal 
batıdan doğuya doğru eğim göstermektedir. Kanal içi, batı bölümde 369.42 
m. kodunda, doğu bölümde ise 367.97 m. kodunda yer almaktadır.
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Peristasis içinde çok sayıda tam ve tama yakın seramik buluntunun yanı 
sıra çok yoğun cam, kemik buluntu, figürin, çatı kiremidi parçaları ve sikkeler 
ele geçirilmiştir. Peristasis içine atılmış gibi görünen buluntular M.S. 2. yüzyıla 
tarihlenmektedir (Resim: 8 - 9).

BOULEUTERİON KULİS ÇALIŞMALARI

Bouleuterion’un kulis bölümünün neredeyse tamamı 2004 yılı çalışmalarında 
açığa çıkarılmıştır.  2004 yılı çalışmalarında kuliste açığa çıkarılan çatı kiremidi 
enkazının kuzey bölümü kazılmadan yerinde bırakılmıştı. 2007 yılı çalışmaları 
kapsamında söz konusu çatı kiremidi enkazının mahiyetini anlamak üzere 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kulis bölümünün önünde (doğu) yer alan 
sütunların oturduğu euthynteria seviyesi 368.81 m. kodundadır. Çatı kiremidi 
enkazının da 368.80 m. kodlarındaki düzlem üzerine oturduğu çok açıktır. 2004 
yılında aynı düzlemde ele geçirilen çatı kiremidi parçaları içinde çok sayıda 
tümlenecek durumda örnek mevcuttur. Çatı kiremitlerine ilişkin olarak ilginç 
olan nokta ise, Helenistik Döneme ait siyah firnisli çatı kiremitleri ile firnissiz 
çatı kiremitlerinin bir arada kullanılmış olmasıdır. Firnisli çatı kiremitleri 
muhtemelen Meclis’in inşa edildiği M.Ö. geç 2.-erken 1. yüzyıla aittir.

BOULEUTERİON ANASTYLOSİS ÇALIŞMALARI

Aigai kazısının başladığı 2004 yılından beri kazısı devam etmekte olan 
Halk Meclisi Binası’nda 2007 yılına kadar yüzlerce mimarî üst yapı elemanı 
ve yazıtlı-yazıtsız heykel kaidesi parçası ele geçirilmiştir. Buluntuların önemli 
bir bölümünü Dor düzenli yapıların en önemli unsurlarından olan triglyph-
metop dizilerine ait irili ufaklı parçalar oluşturmaktadır. Kırmızı renkli, 
volkanik yerel taştan yapılan triglyph-metop dizileri, muhtemelen yapının 
Agora meydanına bakan güney cephesi ve Agora Caddesi’ne bakan doğu 
cephesi üzerinde yer almaktaydı. Boyut açısından iki farklı tipte yapıldıkları 
anlaşılan triglyph-metop dizilerinden büyük boyutlu olanlar, sadece doğu 
cephe üzerinde birinci kat seviyesinde kullanılmış olmalıdır. Daha küçük 
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boyutlu olduğu anlaşılan ikinci grup örnekler ise yapının hem güney hem 
de batı cephesini çevreliyor olmalıdır. 2007 yılı çalışmaları kapsamında, söz 
konusu triglyph-metop dizlerinden büyük boyutlu örneklerin tamamının 
1/10 oranında çizimi yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. 

Bouleuterion kazısında bugüne kadar çok sayıda yazıtlı ve yazıtsız heykel 
kaidesi parçaları ele geçirilmiştir. Bu örneklerden bir bölümünün bronz heykel 
kaideleri oldukları açıktır. Bunun dışında orijinalinde nerede durdukları tespit 
edilemeyen başka mermer kaideler ele geçirilmiştir. Diğer bir önemli grup, 
Meclis’in kuzey cephesi üzerindeki bir niş içine yerleştirildikleri anlaşılan 
mermer heykellere ait heykel kaideleridir. Söz konusu heykel kaideleri, bir sıra 
hâlinde dizilmiş, alt ve üstü profilli yazıtlardan oluşmaktadır. Bu guruba ait 
parçaların tamamının çizimi yapılıp fotoğrafları çekilmiştir. 2007 çalışmaları 
kapsamında, Bouleuterion’un ileride yapılacak olan restorasyon çalışmaları 
ve anastylosis çalışmaları için kullanılmak üzere toplamda yaklaşık 100 adet 
mermer ve taş parça kayıt altına alınmıştır.

2008 YILI AKROPOLİS ÇALIŞMALARI

2008 yılında Aigai’ın kuruluş sürecine ilişkin veriler elde etmek amacıyla, 
akropolisin güney tarafında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 
sonucunda üç evreye sahip bir mekân açığa çıkarılmıştır. Mekânın inşa 
tarihinin M.S. 1.-2. yüzyıl olduğu saptanmıştır (Resim:10). Mekânın ilk 
evresine ait tabanın üzerinde saptanan çatı enkazına ait verilere dayanarak 
mekânın terk edildikten sonra uzun bir süre kullanılmadığı ve kullanılmadığı 
dönem süresince mekânın doğal yollarla yıkıldığı tespit edilmiştir. Uzun 
bir dönem kullanım görmeyen mekân, olasılıkla M.S. 3. yüzyıl ile birlikte 
tekrar kullanılmaya başlanmış ve mekânda doğu-batı doğrultulu bir 
duvarın örülmesi sonucunda iki oda elde edilerek bazı değişikliklere 
gidilmiştir. Güneydeki oda için mekânın doğu tarafında ikinci bir giriş daha 
oluşturulmuştur. Ancak mekânın neden ve hangi amaca yönelik bölündüğü 
şu an için tespit edilememiştir. Mekânın kullanım gördüğü son evre Bizans 
Dönemidir, ancak bu dönem içerisinde mekân fonksiyonunu bütünüyle 
yitirmiş ve söz konusu mekân, bir nevi avlu olarak kullanılmış olmalıdır.
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Kazılan alanda edilen en erken buluntular, açmanın güney tarafında ana 
kaya üzerinden ele geçirilen, M.Ö. 6. yüzyıla ait seramik parçalarıdır. Ancak, 
söz konusu seramikler ile ilişkili herhangi bir mimarî oluşumun varlığından söz 
etmek mümkün değildir. Açmada Arkaik Döneme ait seramik buluntularının 
ele geçirilmesine karşın, Klasik Dönem ile ilişkili hiçbir bulgunun olmaması 
dikkat çekicidir. Arkaik tabakaya göre daha üst kodlarda olması gereken 
Klasik Döneme ait muhtemel tabaka, büyük olasılıkla kendinden sonra gelen 
Roma Dönemi yerleşimi tarafından tesviye edilmiştir.

TOPOGRAFİK PLAN VE HÂLİHAZIR ÇALIŞMASI

Aigai kazısının 2007 çalışmalarının en önemli bölümlerinden birisini 
kentin topoğrafik haritasının hazırlanması ve hâli hazırının çıkarılması 
oluşturmuştur. Aigai antik kentinin üzerinde yer aldığı Gündağı’nın 
yaklaşık 400 hektar tutan tamamının topoğrafik haritası çıkarılmıştır. İkinci 
aşama olarak kentin önemli kamu yapılarının ve belirlenebildiği kadarıyla 
sur sistemi topoğrafik harita üzerine yerleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda 
kentin halihazır çalışmasına devam edilecektir.
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Resim 1: Bouleuterion Dışı Güneydoğu Bölüm’de ele geçirilen Bizans sikkelerinin buluntu 
durumu ve sikkelerden üç örnek

Resim 2: Bouleuterion Dışı, 
Güneydoğu Bölüm

Resim 3: Bouleuterion Dışı, Güneydoğu Bölüm, 7 
No.lu mekânın güneydoğu köşesinde ele 
geçirilen seramik buluntular
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Resim 5: Bouleuterion Dışı, 
Güneybatı Bölüm

Resim 4: Bouleuterion Dışı, Güneybatı Bölüm
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Resim 6: Bouleuterion Kuzey Cephe Dışı, Batı Alan’da açığa çıkarılan peristasis

Resim 7: Bouleuterion Kuzey Cephe Dışı, 
Batı Alan, doğudan görünüm

Resim 8: Peristasis içinde ele geçirilen 
Roma Dönemi seramikleri
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Resim 9: Peristhasis içinde ele geçirilen Roma Dönemi seramikleri

Resim 10: Akropolis sondajının kazı sonrası görünümü
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Eylem ÖZDOĞAN *

Heiner SCHWARZBERG
Mehmet ÖZDOĞAN

KIRKLARELİ HÖYÜĞÜ 2008 YILI ÇALIŞMALARI

1GİRİŞ

1980’lı yıllardan bu yana sürdürülmekte olan Trakya Araştırmaları Projesi 

kapsamında, 1993 yılında başlayan Kırklareli Höyüğü çalışmalarına 2008 

yılında da devam edilmiştir21. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim 

* Ar. Gör. Eylem ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul - 
TÜRKİYE.

 Dr. Heiner SCHWARZBERG, Münih Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Münih/ALMANYA.
 Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul-

TÜRKİYE.
1 2008 yılı çalışmaları İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına Prof. Dr. 

Mehmet Özdoğan’ın başkanlığındaki bir ekip tarafından 18.07.2007 ile 23.09.2007 tarihleri 
arasında Bakanlık temsilcisi M. Umut Doğan’ın katkılarıyla gerçekleşmiştir. Bu yılki 
çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
ile DÖSİMM ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Sekreterliği’nin parasal desteği 
ile gerçekleşebilmiştir. Söz konusu kurumlara yapmış oldukları destek için en içten 
teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu kurumların yanı sıra Berlin Alman Arkeoloji Enstitüleri 
yayın hazırlığı ile başta arkeobotanik ve arkeozooloji olmak üzere arkeometrinin çeşitli 
alanlarındaki analizlerin yapılması, The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP)  ise 
değerlendirme ve belgeleme çalışmaları için destek sağlamışlardır.

 2008 yılı kazı ekibimiz Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, kazı başkan yardımcısı ve alan sorumlusu 
Ar. Gör. Eylem Özdoğan, (İstanbul) Dr. Heiner Schwarzberg (Münih), Mimar restoratör Ar. 
Gör. Zeynep Eres (İstanbul), Prof. Dr. Norberd Benecke (Berlin), Uzm. Michael Hochmunt 
(Berlin), Arkeolog-restoratör Ahmet Demirtaş (İstanbul), Arkeolog-desinatör İlknur Arı 
(İstanbul), Ar. Gör. Dr. Emre Güldoğan (İstanbul), Restoratör Onur Çoban (İstanbul), 
fotoğrafçı Selahattin Dereli (İstanbul), atölye sorumluları Zeynep Sunal (İstanbul), Özgür 
Yılmaz (İstanbul), Filiz Şeker (İstanbul) ve Beste Bozok (İstanbul) alan sorumluları Öğr. 
Gör. Özlem Aytek (Denizli), Şafak Nergiz (İstanbul), Hande Özyarkent (İstanbul), Mehmet 
Karauçak (İstanbul), açma başları Frank Stremke (Halle-Saale), Elif Girgin (Edirne), 
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Dalı ile Alman Arkeoloji Enstitüleri işbirliği ile yapılmakta olan çalışmalar ile 
Anadolu ve Balkanlar arasındaki kültürel ilişkilerin anlaşılmasını sağlayacak 
arkeolojik bulguların ortaya çıkarılmasının yanı sıra bölgedeki kültür 
varlıklarının belgelenmesini ve özellikle çalışmaların sürdürüldüğü Kırklareli 
İl’inde kültür sektörü ve kültür varlıkları yönetimi bilincini oluşturacak 
projeleri yönetmek amaçlanmaktadır. 2008 yılında, projenin çok yönlü 
boyutu ile de uyumlu bir şekilde Aşağı Pınar ile Kanlıgeçit mevkilerinde kazı 
ve Kırklareli Kültür Sektörüne yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Doğu Trakya’da, Anadolu ve Balkan yarımadalarının arasında, temas 
noktası olarak nitelendirilebilecek bir bölgede yer alan Kırklareli Höyüğü; 
Aşağı Pınar ve Kanıgeçit adıyla bilinen iki yerleşim alanından oluşmaktadır. 
Aşağı Pınar höyüğü Neolitik ve Kalkolitik Döneme, Kanlıgeçit ise İlk Tunç 
Çağına tarihlenmektedir. Ergene Havzası’nın kuzey kesiminde bulunan 
yerleşimler uzun bir zaman dilimini yansıtması dolayısıyla, Doğu Trakya 
tarihöncesi dönem kronolojisi için anahtar niteliği taşımaktadır. 

Aşağı Pınar Höyüğü Orta-Son Neolitik ile İlk-Orta Kalkolitik dönemlere 
tarihlenen ve hemen hemen kesintisiz bir süreci yansıtan dokuz tabakadan 
oluşmaktadır. Höyükteki en eski yerleşimle ilgili veriler oludukça sınırlıdır. 
Ancak buradaki çanak çömlek topluluğu, M.Ö. 7. binyılın sonlarına ait olan 
ilk yerleşimin Anadolu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. M.Ö. 6. binyılın 

Sevda Öztürk (İstanbul), Mehmet Emin Çeber (İstanbul), Hazal Azeri (İstanbul), (Ecem 
Dalgakıranlar (İstanbul) ve ile açma yardımcıları Damjan Krsmanovic (Melborn), Dorukan 
Şahin (İstanbul), Berivan Güldaş (İstanbul), Timuçin Akdal (İstanbul) ve Öznur Demirhan 
(İstanbul) oluşmuştur.

 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. Kent genelinde, elde ettiğimiz bilimsel sonuçları kültür sektörüne 
dönüştürmemiz için önemli bir teşvik unsuru olan bu destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Her 
yıl olduğu gibi bu yılki katlılarından dolayı Muhasebeci Mithat Sazara’ya da teşekkür ederiz. 
Önceki yıllarda olduğu gibi Kırklareli’ndeki en büyük desteğimiz ekibimizin değişmez bir 
parçası olan Casim Karabaş’ın özverili çabaları ile gerçekleşmiştir. 

 Her türlü sorunumuzun çözümünde büyük kolaylık sağlayan ve çalışmalarımıza destek 
olan Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Müdür Vekili Naci Gürbüz (Meteoroloji 
Müdürlüğü), Fikret Macit ve Zekeriya Kurtulmuş ile başta Sayın İrfan Candar olmak üzere 
Kırklareli Müzesi’nin tüm çalışanları ve Bakanlık temsilcimiz M. Umut Doğan’a içten 
teşekkür ederiz. 
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başlarına tarilenen 7. ve 6. tabakalar ise hem mimarî hem de buluntu topluluğu 
bakımından iyi tanımlanmış ve geniş bir alanda açılmıştır. Eldeki bulgular söz 
konusu dönemde yerleşimdeki Anadolu etkisinin yerini Balkanlar’a özgü bir 
yaşam biçimine bıraktığını ve Bulgaristan’dan bilinen Karanovo grubunun 
yayılım sahası içinde kaldığına işaret etmektedir. Bu tabakalarda bulunan 
dal örgü mimarî ve kırmızı renkli beyaz boyalı çanak çömlek topluluğu, 
Karanovo I ve II evreleriyle paraleldir. Yerleşmedeki Karanovo etkisi yaklaşık 
bin yıl boyunca, Karanovo II-III, III ve IV evrelerine paralel olarak devam 
etmekte ve neredeyse kesintisiz bir tabakalanma göstermektedir. Kronolojik 
açıdan devamlılık gösteren höyükte, kültürel açıdan bazı kırılmaların 
olduğu gözlenmektedir. M.Ö. 6. binyılın ortalarında görülen bir değişim ile 
tanımlanabilecek bu kültürel kırılma, Karanovo II-III evesiyle birlikte bütün 
Balkanlar’da izlenebilmektedir. Özellikle çanak çömlek topluluğunda görülen 
ve kırmızı renkli beyaz boyalı bir mal grubunun yerini, koyu renkli ve açkılı 
bir çanak çömlek topluluğuna bırakmasıyla tanımlanan değişim Aşağı Pınar 
Höyüğü’nde ‘5-6 Geçiş Evresi’ olarak adlandırılan bir tabaka ile başlamakta 
ve 5-1. tabakalarıyla birlikte tümüyle hâkim olmaktadır.

Aşağı Pınar höyüğünün 300 m. kadar batısında yer alan Kanlıgeçit 
Mevkii ise İlk Tunç Çağına tarilenmektedir. Buradaki yerleşim daha çok bir 
iç kale olarak düzenlenen alanı yansıtmakta, ancak tanımlı bir aşağı şehir 
bulunmamaktadır. M.Ö. 3. binyılın ikinci çeyreğinde başlayarak aynı binyılın 
sonlarında kesintiye uğrayan yerleşimde dört tabaka tespit edilmiştir. En 
alttaki 4. ve 3. tabakalarda dal örgü dörtgen planlı yapılar bulunmakta ve 
buluntu topluluğu Balkanlar’daki çağdaşlarıyla paralelik göstermektedir. 
2. tabaka ile birlikte yerleşmedeki mimarî geleneğin değiştiği ve buluntu 
topluluğunda Anadolu etkisini yansıtan özelliklerin hâkim olmaya başladığı 
anlaşılmaktadır. Kendi içinde üç evresi bulunan bu tabakayla birlikte dal örgü 
mimarî yerini önce kerpiç, daha sonra taş temelli megaron planlı yapılara 
bırakmaktadır. 2. tabakada gözlenen Anadolu ilişkilerinin 1. tabakada devam 
ettiği ve yerleşimin bir sur ve glasi ile çevrelendiği görülmektedir. Troya II ile 
yakın benzerlikler gösteren 2. ve 1. tabakalar Anadolu tipi yerleşim modelinin 
Doğu Trakya’nın içlerine kadar etki ettiğini göstermesi bakımından önem 
taşımaktadır.
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AŞAĞI PINAR

Kırklareli Kenti içinde, kent merkezinin 500 m. kadar güneyinde bulunan 
Aşağı Pınar Höyüğü, Ergene Nehir sisteminin bir parçası olan Şeytandere’nin, 
günümüzde artık kurumuş olan, Haydardere adındaki küçük kolunun 
hemen güneyinde yer almaktadır. M.Ö. 7. binyılın sonunda Haydardere’nin 
yaklaşık olarak 50-60 m. kadar güneyine kurulan ilk yerleşim zaman içinde 
güneye doğru kayarak bu yönde bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle höyükte  
uzun bir zaman dilimini yansıtan ancak, Anadolu’daki çağdaşlarından farklı 
olarak  yayvan ve sığ bir dolgu oluşmuştur. 1993 yılından bu yana sürdürülen 
geniş alan kazıları, höyüğün güney ve kuzey kesimlerinde bulunan Kalkolitik 
Dönem tabakalarının detaylı olarak tanımlanmasını sağlamış, son yıllarda 
çalışmaların ağırlığı Neolitik Dönem tabakalarının bulunduğu kuzey kesime 
verilmiştir. Bu nedenle 2008 yılında da kuzey kazı alanında bulunan ve önceki 
yıllarda kazılmaya başlanan, yaklaşık olarak 1200 m2 boyutlarında bir alanda, 
Neolitik Döneme tarihlenen 6-8. tabakalarda çalışılmıştır. 

En üstte bulunan 6. tabakadaki çalışma 2008 yılında tümüyle bitirilmiştir. 
Buradaki kazılar M.Ö. 6. binyılın ikinci çeyreğine tarihlenen bu tabakada, 
doğu-batı doğultusunda uzanan ve yedi odadan oluşan bir yapı dizisinin 
olduğunu göstermiştir. Bitişik düzende ve dal-örgü tekniği kullanılarak inşa 
edilen yapı dizisi şiddetli bir yangın ile tahribata uğramış bu nedenle oldukça 
iyi korunagelmiştir. Jeofizik ölçümler yanığın kuzeydoğu doğrultusunda 
kazılmamış alan boyunca devam ettiğini ve bu kesimde açılmamış en az altı 
odanın daha olduğunu göstermiştir. Gerek açılmış olan kısım, gerekse jeofizik 
sonuçları buradaki yapıların kuzeye doğru iç bükey bir yay çizecek biçimde 
Haydardere’ye paralel olarak uzanan bir yapı dizisi oluşturduğunu işaret 
etmektedir. Yapım tekniği ve yapı içi öğeleri bakımından Balkanlar’daki 
çağdaşlarıyla yakın paralelikler gösteren yapıların bitişik düzende inşa 
edilmesi Balkanlar’dan çok Anadolu ile ilişkili bir yerleşme modelini 
anımsatmaktadır. Bu tür bir yerleşme düzeninin en yakın benzerlerine Ilıpınar 
ve Aktopraklık gibi Kuzeybatı Anadolu yerleşimlerinde de rastlanmaktadır. 
Ancak buradaki örneklerin Aşağı Pınar’dan farklı olarak kerpiçten yapılmış 
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olduğunu, dolayısıyla 6. tabaka mimarîsinin Anadolu ve Balkan kültürlerinin 

ortak etkileşimi sonucunda şekillendiğini söylemek mümkündür. 6. 

tabakadaki yapı dizisi boyut ve konum açısından standart olmayan, ancak 

belirli bir düzen oluşturacak biçimde inşa edilen odalardan oluşmaktadır. 

Boyutları 30-65 m2 arasında değişen odalar kuzey yönünde dişler oluşturacak 

şekilde yay biçiminde sıralanmaktadır. Gerek ortak bölme duvarlarının 

kullanılması, gerekse yapıların dizilişi, planlanmış bir yerleşim düzeninin 

olduğunu göstermektedir. Buradaki yapı dizisi Kalkolitik Döneme ya da 

Demir Çağına tarihlenen ve höyüğün büyük bir kısmîna yayılan çukurlar 

tarafından yoğun olarak tahrip edilmiştir. 2008 yılında yapılan çalışmalar 

sırasında yapı dizisinin olasılıkla “5-6 Geçiş Evresi” olarak adlandırdığımız 

tabakadan inen bir duvar hendeği tarafından da tahrip edildiğini göstermiştir. 

50 m. uzunluğunda bir açıklığı geçerek doğu batı doğrultusunda uzanan 

duvar hendeğinin 3-4 m aralıklarla, güneye doğru 2x3 m. boyutlarında dişlere 

sahip olduğu anlaşılmıştır. 50 cm. eninde ve 1-1,5 m. derinliğinde olan duvar 

hendeğinin planı, buranın daha çok bir çevirme sistemi ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir. 

2008 yılında yapı dizisi içindeki çalışma tamamlanmış, ardından doğudaki 

beş oda kaldırılarak derinleşilmeye başlanmıştır. Buradaki yapıların hemen 

altında 7. tabakaya ait taban düzlemlerine rastlanmıştır. 6. tabakadaki yapıların 

inşası sırasında alanın düzlenerek traşlanması, daha alttaki yapıların, yer 

yer bulunan taban düzlemleri haricinde, tümüyle tahrip edilmesine neden 

olmuştur. Ancak her iki tabakadaki yapıların aynı yere inşa edilmiş olması ve 

7. tabaka yerleşimini güneyden çevreleyen bir hendeğin 6. tabaka yapılarını da 

sınırlamış olması, çanak çömlek topluluğunda görülen devamlılığın mimarî 

açıdan da geçerli olduğunu göstermiştir. 2008 yılında 7. tabaka hendeği içinde 

de yoğun olarak çalışılmış, doğu-batı doğrultulu hendeğin doğu yönünde 

devam ederek doğuda henüz derinleşmemiş açmalara girdiği anlaşılmıştır. 

Ancak doğu tarafta açılan kesimin batıdaki kadar iyi korunagelmemiş olduğu 

saptanmıştır.  
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2008 yılında 6. tabaka yapılarının kuzeyindeki alanda da derinleşilmiştir. 
Bu kesimde 6-8 tabaka çanak çömlek topluluğunu içeren dağınık ve küçük taş 
döküntülerinden oluşan bir alan ile karşılaşılmıştır. Akıntı nitliğinde küçük 
taşlardan oluşan dolgu uzun bir zaman boyunca açık alan olarak kullanılan 
bir görünüme sahiptir. Buradaki taş toplulukları zaman zaman üst yapısı hafif 
bir malzeme kullanılarak inşa edilen basit yapıları çağrıştıracak bir yoğunluk 
göstermektedir. Gerek bu alanda, gerekse 6. tabakaya ait yapı dizisinin 
altında görülen 8. tabaka dolgusu, yerleşmede mimarî açıdan henüz çok 
tanımlı olmayan yeni bir tabakanın olduğunu göstermesi bakımından önem 
taşımaktadır. Anadolu’da daha çok koyu yüzlü bir çanak çömlek topluluğu 
olarak bilinen bir malzemeyi içeren bu dolgu, höyükteki en eski yerleşimin 
Balkanlar’dan çok Anadolu ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

2008 yılında Aşağı Pınar Höyüğü’nde yaptığımız çalışma her ne kadar 
Neolitik Dönem tabakalarının anlaşılmasına yönelik olarak sürdürülmüşse 
de, daha üstteki tabakalarla ilgili bazı yeni bulgulara da ulaşılmıştır. Kazı 
alanın kuzey kesiminde, 5. tabakaya ait olduğu düşünülen yeni bir yapı 
kalıntısı bulunmuştur. Yapım tekniği ve plan özellikleri bakımından daha 
önceki yıllarda bulunan yapılarla ortak özellikler gösteren bu yapı, 5. tabaka 
yerleşiminin yayılım alanını vermesi bakımından önemlidir. Bu tabakada 
bulunan toplam 11 adet yapı kalıntısı 5. tabakanın höyüğün kuzeyinden 
başlayarak güneyine kadar yayıldığını göstermektedir. 

KANLIGEÇİT 

2005 yılındaki çalımanın ardından, Kanlıgeçit Mevkii’ndeki kazılara yayın 
hazırlıkları nedeniyle bir süre ara verilmiş, bu yıl yayına yönelik sorunların 
çözümü dolayısıyla kazıya yeniden başlanmıştır. Bu nedenle kazı alanın 
güneyinde bulunan bir yapı kalıntısının açılmasına ve çevresindeki alanda 
derinleşelerek 3. ve 4. tabaka mimarîsinin anlaşılmasına yönelik bir çalışma 
gerçekleşmiştir. Buradaki kazı çalışmalarına ek olarak alanının güneyine 3x4 
m. boyutlarında bir sondaj ve yerleşimi kesen demiryolunun batısına 4x6 m. 
boyutlarında yeni bir açma açılmıştır. 
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Önceki yıllarda yapılan kazılar, alanının büyük bir kısmîna yayılan ve 
geniş olarak açılan 2. tabaka ile ilgili kapsamlı sonuçlar vermiş, bu tabakanın 
kendi içinde devamlılık gösteren üç evresinin olduğunu göstermiştir. En 
iyi korunagelen 2 b evresinde, üç adet taş temelli megaron ve avlu olarak 
kullanıldığı düşünülen bir açık alan bulunmaktadır.  Bu alanı güney batı 
yönünde sınırlayan bir başka taş duvar ise bu evredeki yerleşimi çevreleyen 
bir duvar sistemi ile ilişkilendirilmiştir. 2005 yılında yapılan çalışmalar, 
temenos duvarı olarak nitelendirilen bu duvarın çevirme sistemi ilişkili 
olmadığını, güneye doğru devam eden bir yapının kuzey cephesi olduğunu 
göstermiştir. 2008 yılında, yapı kalıntısını ve megaronlar ile ilişkisini 
anlamak amacıyla, alan güneye doğru genişletilmiş ve buradaki kalıntıların 
27,5x11,20 m. boyutlarında megaron planlı büyük bir yapıya ait olduğu 
anlaşılmıştır. Daha kuzeydoğuda bulunan üç megaron ile aynı doğrultuda, 
güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanmasına karşın, buradaki 
megaronun diğerlerinden oldukça büyük olduğu görülmüştür. Ortalama 1 
m. kalınlığında olan uzun duvarların iç ve dış yüzlerine, diğerlerinden farklı 
olarak 2-2,5 metrede bir yaklaşık 1 m. genişliğinde payandalar eklenmiştir. 
Megaronun güneydoğuya bakan ön kısmînda ise diğer üç megaronda olduğu 
gibi bir ante bulunmaktadır. Arka kısmîndaki antenin ise daha küçük olduğu 
düşünülmektedir. Ancak kuzey uzun duvarı demiryolu yapımı, güney 
duvarı ise demir yolunun yanı sıra geç dönemlerde oluşan tahribat nedeniyle 
bulunamadığı için yapının batı tarafı tam olarak anlaşılamamıştır. Öndeki 
antenin içinde yaklaşık 4 m çapında  2,9 m. derinliğinde bir çukur tespit 
edilmiştir. Çukurda megaron ile çağdaş, Anadolu tipi nitelikli kırmızı astarlı 
İTÇ II çanak çömleği ve çok sayıda at kemiği bulunmuştur. Gerek boyutları, 
gerekse hemen önünde bulunan ve adak çukuru niteliği taşıyan büyük çukur, 
buranın kamusal bir mekân olduğunu düşündürmektedir.

Megaronun çevresindeki alanda da derinleşilmiş ve 2c evresinin 
megaronların yapımı sırasında tesviye edildiği anlaşılmıştır. Bütün bu alanda 
kaldırılan 2c tabakasının altından, yer yer bu tabaka ile karışmış 3. tabaka 
dolgusu ile karşılaşılmıştır. Ancak alan içine sonraki evrelerde serilmiş 
olan killi blokaj, dolgunun anlaşılmasını güçleştirmiştir. Tabakanın mimarî 
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açıdan tanımlanmasını güçleştiren bu duruma karşın, önceki yıllarda yapılan 
çalışmalar söz konusu tabakanın şiddetli bir yangın ile tahribat görmüş olan 
bir dolguya sahip olduğunu göstermektedir. 

Kazı alanın güneyinde, tabaka kontrolü yapmak amacıyla 3x4 m. 
boyutlarında bir sondaj açılmıştır. Burada megaron evresinin yaklaşık 1 m. 
daha altındaki bir seviyede, bu evre ile çağdaş mimarî kalıntılara rastlanmıştır. 
Tek sıra taştan oluşan ve köşe yapan bir duvar ile döküntü niteliğindeki taş 
kümelerinden oluşan dolgu, yerleşimin güney kesimde de kuzeydeki gibi bir 
teras yaptığını göstermiştir. 

2008 yılında kazı alanını batı yönünde sınırlayan demir yolunun batısında, 
tabaklanmayı kontrol etmek ve mimarînin bu yönde devam edip etmediğini 
anlamak amacıyla 4x6 m. boyutlarında  bir alanda çalışılmıştır. Doğu kenarı 
demiryolunun eğimli dolgusu üzerine gelen açmada, yüzeyi oluşturan ince 
toprak tabakasının hemen altında, düzensiz taş kümelerine rastlanmıştır. Bu 
taş topluluğunun demiryolunun doğusunda, alanın kuzeydoğusuna gelen bir 
kesimde görülen glasinin devamı niteliğinde, düzensiz ancak eğimli taşlardan 
oluştuğu anlaşılmıştır.  Üst kısımları, özellikle de demiryoluna yakın olan 
kesiminde, oldukça bozuk olan taş topluluğu batıya doğru  yaklaşık 2 m. kadar 
daha devam etmektedir. Bu durum alandaki arkeolojik dolgunun demiryolu 
yapımı sırasında tahrip edilerek karıştırıldığını, ancak daha batıdaki taşların 
in situ olduğunu göstermektedir.

KORUMA VE SERGİLEME ÇALIŞMALARI

Projemiz kapsamında elde ettiğimiz verilerin, bölgenin sosyal ve ekonomik 
zenginliğine katkıda bulunacak bir kültür sektörü projesine dönüştürülmesi 
de amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda 1993 yılında başlayan Kırklareli 
Projesi; Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit mevkilerinde sürdürülen kazı çalışmalarının 
yanı sıra bölgedeki kültür varlıklarının belgelenmesi, jeoarkeoloji gibi bilim 
dalları ile ortaklaşa sürdürülen araştırmalar ve kazı alanlarının birer açık 
hava müzesine dönüştürülerek kentin sosyal kimliği ile bütünleşecek bir 
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yapıya kavuşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir çalışmadır. Uzun yıllardan 

bu yana südürülmekte olan geleneksel köy mimarîsinin belgelenmesi ile ilgili 

çalışmalarımız, bölgedeki dal örgü mimarî geleneğin özellikle Aşağı Pınar 

yerleşimindeki mimarî ile pek çok ortak özellik içerdiğini göstermiştir. Kazıda 

bulunan yapı kalıntıları ile ilgili deneysel bir uygulama örneği olarak 1997 

yılında bir dal ev yapılmış, sonraki yıllarda geleneksel köy mimarîsinin hızlı 

bir şekilde yok olma süreci içinde olduğu da göz önünde bulundurularak, 

köylerden sökülerek getirilen üç yapı kalıntısı yeniden inşa edilmiştir. Gerek 

köy mimarîsi gerekse deneysel uygulama çalışmaları, höyükteki mimarî yapım 

tekniği ve yerleşim düzenini daha iyi anlamamızı sağlamanın ötesinde bu 

tür yapıların, tarihöncesi dönem yerleşimlerinin ziyaretçiler tarafından daha 

iyi algılanmasını da sağladığını göstermiştir. Bütün bu deneyimler özellikle 

Aşağı Pınar Mevkii’nde yapılması planlanan açık hava müzesinin, arkeolojik 

kalıntıların yanı sıra, kurulacak örnek bir köy modelini de kapsayacak bir 

şekilde düzenlenmesi gerektiğini göstermiş ve bu konuda kapsamlı bir proje 

yapılmıştır. 

Planlanan projenin ve kültür sektörü bilincini geliştirecek uygulamaların 

gerekliliğini duyurmak ve Kırklareli İli’nde yapmış olduğumuz çalışmaları 

tanıtmak amacıyla, 2008 yılında Aşağı Pınar Mevkiinde bulunan dal evler 

bir sergi alanı olarak yeniden düzenlemiştir. Sergi planı iki bölümden oluşan 

bir düzen içinde gerçekleştirilmiştir. İlk bölüm pano, poster ve fotoğraf gibi 

görsel malzeme kullanılarak Trakya Araştırmaları Projesi’ni ve yapılması 

düşünülen açık hava müzesi ile prehistorik köyün tanıtımını ve ‘arkeoloji 

nedir?’ sorusu bağlamında arkeoloji bilim dalı ile Aşağı Pınar yerleşiminde 

ortaya çıkarılan bulguların tanıtımını içermektedir. Yerleşmeyi tanıtırken 

görsel malzemenin yanı sıra tabaka planlarına sadık kalınarak yapılan 

mimarî maketler kullanılmış ve bu tür öğelerin, çalışmayı daha anlaşılabilir 

kıldığı gözlenmiştir. İkinci bölüm ise restore edilerek 2 m. kadar yükseltilen 

6. tabakaya ait bir duvar ile yine restore edilerek birleştirilmiş 4. tabakaya ait 

bir tavan canlandırmasından oluşmaktadır. 
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SONUÇ

Kalkolitik ve Neolitik dönemlere tarihlenen Aşağı Pınar Höyüğü 
Anadolu ve Balkanlar arasındaki kültürel ilişkinin anlaşılmasını sağlayacak 
özellikler göstermektedir. Burada en altta bulunan 8. tabaka, özellikle çanak 
çömlek topluluğu bakımından Anadolu’daki çağdaşlarıyla pek çok ortak 
özellik içermekte, diğer taraftan Balkan kültürlerinde iyi bilinen bir dönemi  
yansıtan 7. ve 6. tabakalar başlangıçta  iki faklı etkileşim bölgesi arasında 
kalan yerleşimin bir süre sonra daha çok Balkanlar’dan bilinen kültürlerin 
yayılım sahası içinde kaldığını göstermiştir. 2008 yılında ağılıklı olarak 7. 
ve 6. tabakalar içinde çalışılmış, dönemin mimarîsi ve buluntu toplulukları 
detaylı olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tabakalar arasında şimdiye kadar 
özellikle çanak çömlek gruplarında görülen devamlılığın, mimarî ve yerleşme 
düzenine de yansıdığının görülmesi 2008 yılının en önemli sonuçlarından 
biri olmuştur. Hemen hemen aynı yerde inşa edilen yapılar arasındaki ilişki, 
kesintisiz bir iskânı temsil etmektedir. 

Aşağı Pınar Höyüğü’nde önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar buradaki 
Kalkolitik Dönem tabakalarının geniş bir alanda açılmasını ve detaylı olarak 
tanımlanmasını sağlamıştı. 2008 yılında yapılan çalışmalar bu verileri 
doğrulamakla birlikte yeni bazı sonuçlara ulaşmamızı sağlamıştır. Kazı 
alanının kuzeyinde 5. tabakaya tarihlenen bir yapı kalıntısının bulunması bu 
tabakanın çok düzenli bir yerleşim planına sahip olduğunu ve yaklaşık olarak 
7000 m2 boyutlarında bir alana yayıdığını göstermiştir. 

Aşağı Pınar Höyüğü’nün 300 m. kadar batısında kalan Kanlıgeçit 
Mevkii’ndeki çalışmalar, yayına yönelik sorunların çözümüne büyük katkı 
sağlamıştır. Özellikle kazı alanını güneyinde yapılan çalışmalar, megaronların 
bulunduğu 2b evresinin yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. Bu alanda 
27,5x11,20 m. boyutlarında büyük megaron planlı bir yapı tespit edilmiş, 
boyutları ve hemen doğusunda bulunan adak çukuru yapının kamusal bir 
işlev taşıdığını göstermiştir. Bu evreden gelen kaliteli ve ithal görünümlü 
Anadolu İTÇ II çanak çömleği, yerleşmenin özellikle bu dönemde Anadolu 
ile oldukça yakın ilişkilerde olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni açılan 



367

megaron ile birlikte geniş bir alana yayıldığı görülen 2b evresinde bulunan 
çok sayıdaki at kemiği de bu evrenin sanılandan daha büyük ve merkezi bir 
yerleşimi yansıttığını düşündürmektedir.

Kırklareli ilinde sürdürdüğümüz çalışmalar bu yıl bilimsel bilginin 
üretimi kadar paylaşımı ve aktarımıyla ilgili önemli sonuçlar vermiştir. 
Aşağı Pınar Mevkii’nde, kazı alanını burada yaptığımız çalışmalar ile 
kurmayı planladığımız açık hava müzesi ve kültür sektörü projesini tanıtan 
serginin kentte beklenen ilgiyi görmesi, kültür sektörünün bir ihtiyaç olarak 
algılanmasını sağlamış ve bu anlamda çalışmalarımız için de itici bir güç 
oluşturmuştur.
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Fig. 1: Aşağı Pınar 2008, Kuzey Kazı Alanı
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Fig. 2:  Kanlıgeçit 2008, genel plan

Fig. 3:  Aşağı Pınar 6. tabaka yapı kalıntısı. 
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Fig. 4:  Aşağı Pınar 6.tabaka duvar detayı.

Fig. 5: Aşağı Pınar, 7. tabaka, taban ve platform
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Fig. 6:  Aşağı Pınar, 6. tabaka çanak çömleği

Fig. 7:  Kanlıgeçit, büyük megaron yapısı ve önündeki adak çukuru 
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Fig. 8:  Kanlıgeçit, İTÇ tüm kaplar

Fig. 9:  Kanlıgeçit, kil tekerlekler



373

Fig. 10:  Aşağı Pınar dal evler.

Fig. 11:  Aşağı Pınar dal ev sergisi, tanıtım posterleri ve maketler.
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Fig. 12:  Aşağı Pınar dal ev sergisi, 4. tabaka maketi

Fig. 13:  Aşağı Pınar dal ev sergisi, orta öğretim öğrencileri sergiyi gezerken.
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sürdürdük. Bu çalışma alanlarından ilki Latrina, diğerleri ise Gymnasium’un 
orta bölümlerindeki yapılanmayı saptamak amacıyla açılan VI, VII, ve VIII 
No.lu alanlardır (Resim: 1).  

Latrina

Gymnasium kuzeydoğu bölümündeki Latrinada kazı çalışmalarına 2006 
yılında başlanmıştır. Doğu-batı yönünde inşa edilen Latrinanın doğusunda 
havuz; kuzey, güney ve batısında ise tuvâlet ihtiyacının giderildiği bölümler 
bulunmaktadır. Havuzun her iki yanında Latrina girişleri yer alır. Latrinanın 
kuzey, girişi antik caddeye güney girişi ise Gymnasium’un güneyinde 
bulunan palaestraya açılmaktadır. Latrinanın bir diğer girişi ise kuzeybatıda 
bulunmaktadır. Latrinanın oturma yerlerinin bulunduğu alan 20.15x15 
m. ölçülerindedir. Bilinen tuvâlet ölçüleriyle oranlandığında bu tuvâletin 
yaklaşık 68 kişilik olabileceği düşünülmektedir. 

2008 yılı kazı çalışmalarında Latrinanın fosseptik kanalları temizlenmiştir. 
Kanallar 0. 45 m. genişliğindedir. Fosseptik kanallarının temiz su kanallarının 
oturduğu zeminden derinliği ortalama olarak 2.75 m. dir. Moloz taşlarla 
örülmüş fosseptik kanallarında harç olarak çamur kullanılmıştır. Fosseptik 
kanallarının zeminine yassı plâka taşlar kille birlikte döşenerek sızdırmazlık 
sağlanmıştır. 

Gymnasium’un hamam bölümünden gelen atık su kanalları, Latrinanın 
fosseptik kanallarına bağlanmaktadır. Yıkanma yerlerinden Latrina kanallarına 
ulaşan bu kanallardan bir tanesi Latrinanın güneybatı köşesine yakın bir 
noktada yer almaktadır. Moloz taş ve büyük dörtgen blokların belirli bir 
düzende örülmesi sonucunda oluşturulan kanalın üzeri yassı plâka taşlarla 
kapatılmıştır. Latrina kanallarına ulaşan diğer iki gider deliği batı duvarında 
yer almaktadır. Batı duvarı içerisinde yer alan iki gider deliğinden güneyde 
yer alanı diğer iki gider deliğine oranla daha fazla tahriat görmüştür. Bu gider 
deliğinin üst örtüsü batı yönüne doğru 2.30 m. boyunca yassı plâka taşlarla 
kapatılmıştır. Daha sonra üst örtü sistemi kemer olarak devam etmektedir.
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Latrinanın tuvâlet ihtiyacının giderildiği kuzey, batı ve güney bölümlerinin 
altında bulunan fosseptik kanalları Latrinanın doğu bölümünde bulunan 
havuzun altındaki doğu kanalına bağlanmaktadır. Latrinanın açık durumda 
bulunan güney fosseptik kanalı yapının güneydoğu köşesinin altından kemerli 
bir kanalla 2.60 m. doğu yönüne doğru devam etmektedir. Daha sonra kuzey 
yönüne doğru devam eden kanal, havuzun ve sokağın altından geçerek sütunlu 
caddenin altından geçen kanalizasyon kanalına bağlanmaktadır. Doğu kanal 
üst örtüsü, tuğla plâkaların karşılıklı çatılmasıyla oluşturulmuştur. Fosseptik 
kanallarının eğimi incelendiğinde Hamam-Gymnasium yapısında atıkların 
batıdan doğu yönüne doğru akıtıldığı saptanmıştır.

Buluntular: Latrinanın fosseptik kanallarından gün ışığına çıkarılan 
buluntular iki grup altında incelenmelidir. Birincisi Latrinanın geç dönem 
kullanım evrelerini saptamamıza büyük katkı sağlayan küçük buluntulardır. 
Latrina ve sokağın altından devam eden fosseptik kanalından 1774 adet kazı 
envanterine kaydedilen küçük buluntu ele geçirilmiştir. 

Envanterlik eserlerin büyük çoğunluğunu sikkeler oluşturmaktadır. Latrina 
ve sokak altındaki fosseptik kanalından toplam 1224 adet sikke bulunmuştur. 
Sikkelerin 165 adedi güney kanalından, 122 adedi batı kanalından, 842 
adedi kuzey kanalından, 95 adedi ise sokak altındaki fosseptik kanalından 
elde edilmiştir.  Bulunan sikkelerin 1157 adedi bronz, 67 adedi ise altındır. 
Sokak altındaki fosseptik kanalından, TR.08.GYM.II.1656 No.lu pişmiş toprak 
kabın içerisinden toplam 67 adet altın sikke elde edilmiştir. (Resim: 2). Altın 
sikkelerin tamamı Bizans İmparatorları III. Leo ve V. Konstantinos’un ortak 
imparatorluk yıllarına (M.S. 717-745) aittir. 

Fosseptik kanallarından elde edilen envanterlik eserlerin en önemli 
grubunu hiç şüphesiz sağlam ve sağlama yakın olarak ele geçirilmiş çok 
sayıdaki pişmiş toprak kaplar oluşturmaktadır. Pişmiş toprak eserlerin 
latrinanın fosseptik kanalları içerisinde sağlam olarak bulunması oldukça 
önemlidir. Tek kulplu, yuvarlak gövdeli bardak benzeri kaplar, terra sigillata 
taklidi tabaklar, çift kulplu skyphos benzeri kaplar, büyük boyutlu saksı benzeri 
saklama kapları, yuvarlak gövdeli saklama kapları, süs amaçlı yapılmış 
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oinochoe benzeri kaplar, lekaneler, matara, sürahi benzeri tek kulplu kaplar, 
kâseler, tek kulplu yonca ağızlı testicikler, tek kulplu testicikler, ampullalar, 
bardaklar ve kandiller, genel olarak Geç Roma-Erken Bizans Dönemine 
tarihlendirilmektedir. Bu özel buluntuların yanı sıra çok sayıda bronz, cam 
ve pişmiş toprak eserler de ele geçirilmiştir.  

Latrinanın erken yapım evresini tarihlendirmeye yardımcı olacak diğer 
buluntu grubunu ise mimarî öğeler oluşturmaktadır. Latrinanın fosseptik 
kanalları içerisine düşmüş veya atılmış çok sayıda mimarî parça ele geçirilmiştir 
(Resim: 3). Latrinanın mermer oturma plâkaları, plaster parçaları ve çok sayıda 
bezemeli ve profilli parça yapının ilk yapım evresinin M.S. II. yüzyılın sonu 
olduğunu kanıtlamaktadır. Plaster parçalarının bazılarında tamirat izleri 
görülmektedir. Bu durum Latrinanın yapımından sonra tahribat geçirdiğini 
ve onarım gördüğünü kanıtlamaktadır.

Latrina Restorasyon Çalışmaları

Tralleis antik kentine gelen ziyaretçilerin Latrinayı daha kolay 
algılayabilmesi için Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan 
gerekli izin alınarak yapının güneybatı köşesinde restorasyon çalışmalarına 
başlanmıştır. Restorasyon çalışmalarında çoğunlukla in situ bulunmuş 
latrinanın orijinal malzemeleri kullanılmıştır. Latrina oturma taşları ve temiz 
su kanallarının eksik olan kısımlarının ise aslına uygun biçimde restorasyonu 
yapılmıştır (Resim: 4).  

VI ve VII No.lu Alanlar

Gymnasium’un orta bölümlerindeki yapılanmayı anlamak amacıyla 
yaptığımız çalışmalara 12.08.2008 tarihinden itibaren VI ve VII No.lu 
alanlar olarak adlandırılan açmalarda başlandı (Resim: 5). Kalınlığı yer yer 
beş metreyi bulan moloz dolgu toprak kaldırılarak alan tabaka kazısına 
hazır hâle getirildi. Tralleis Gymnasiumu ile benzer planda yapılmış diğer 
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yapılar incelendiğinde, bu kazı sezonunda çalıştığımız mekânların hamamın 

gezinti salonları (ambulatio) ve yüzme havuzu (natatio) bölümleri olduğu 

düşünülmektedir. Yüzme havuzunu batı yönünden sınırlayan duvarlar doğu 

yönüne doğru yıkılmışlardır. Duvarların dolgu toprağın üzerine devrilmesi 

ve altında yakın dönemlere ait buluntuların gelmesi, yakın tarihli bir deprem 

sonucunda yıkıldığını akla getirmektedir. Bu düşüncemizi destekleyen en 

önemli kanıtlar VI ve VII No.lu alanlarda ele geçirilen küçük buluntulardır. 

Anılan alanlarda Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen lülelerin bulunması 

bu mekânların Geç Osmanlı Döneminde kısmen de olsa kullanıldığını akla 

getirmektedir.

Buluntular: 2008 kazı sezonunda, gelecek yılki çalışmalarımıza hazırlık 

amacıyla VI ve VII numaralı alanlardaki dolgu toprak kaldırıldığı için az 

sayıda buluntu elde edildi. Geç Osmanlı Dönemine ait lüleler, Gymnasium’un 

üst örtüsünde kullanılmış monogramlı tuğla parçaları, kandil parçaları ve 

çeşitli objeler ele geçirilmiştir. 

VIII No.lu Alan

Gymnasium yapısının orta bölümlerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara 

30.10.2008 tarihinden itibaren VIII No.lu alan olarak adlandırılan açmada 

devam edilmiştir. Burada da kalınlığı yer yer 5 metreyi bulan dolgu toprağın 

tabaka vermeyen dolgu bölümü kaldırılarak alan tabaka kazısına hazır hâle 

getirilmiştir. Benzer örnekler incelendiğinde bu alanın soyunma odaları 

(apodyterium) ve soğukluk (frigidarium) mekânlarının bir bölümü olduğu 

düşünülmektedir.

Buluntular: VIII No.lu alanda genel olarak dolgu toprağın kaldırılması 

nedeniyle buluntu sayısı azdır. Seramik kap parçaları, heykel parçaları, 

monogramlı tuğla parçaları ve bir adet kandil ele geçirilmiştir. 
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BATI NEKROPOLİS ALANI KAZI ÇALIŞMALARI

Murat ÇEKİLMEZ

2008 yılında Tralleis antik kentinde farklı alanlarda yapılan çalışmalardan 
birisi de Batı Nekropolis olarak adlandırdığımız alanda gerçekleşti. Nekropol 
alanında yapılan kazıların amacı, 2007 yılında kazı çalışması yaptığımız B 
300–200 K 300–400 Plan karesi dışında, Tralleis Batı Nekropol alanındaki 
farklı mezar türlerini saptamak, gömü gelenekleri hakkında daha ayrıntılı 
sonuçlar elde edebilmekti. Bu amaçlara yönelik olarak 2007 yılında genel 
temizlik çalışmaları yaptığımız alanda, 5.98 x 5.11m. ölçülerindeki açma ile 
kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmaları, 19.08.2008 tarihinde başlamış ve 
29.08.2008 tarihinde sona ermiştir. 

Yapılan kazı çalışmalarıyla, doğal eğimden yararlanılarak kuzey-güney 
doğrultusunda yerleştirilen tonozlu bir oda mezara rastlanmıştır (Çizim: 1). 
Bu tonozlu oda mezarın tonozunun üzerinden başlayarak üst kısımda, bir 
taban kısmı yapılmış ve bu alanda sunak kısmı oluşturulmuştur. Sunak 
olarak adlandırdığımız kısım, doğu tarafta yarım daire şeklinde bir adak 
alanı ile onu çevreleyen teras kısmından oluşmaktadır. Sunağın tabanı doğu 
bölümünde bir kısım korunmakla birlikte batıda tonozun çökmesi nedeniyle 
korunamamıştır. Bu alanının sunak olarak adlandırılmasının nedeni, 2007 
yılındaki temizlik çalışmaları sırasında buradaki teraslanmış alanda sağlam 
durumda bir terrakotta boğa heykelciğinin bulunmuş olmasıdır. Dikdörtgen 
bir kaide üzerinde yükselen boğa, stilize edilmiş, hörgüçlü ve güçlü bir şekilde 
betimlenmiştir. Kalıp yapımı terrakotta heykelcik, açık kiremit rengi hamurlu 
ve aynı renkte astar boyalıdır (Resim: 6).

Sunak alanı olarak adlandırdığımız kısmın batısındaki tabanı takip etmek 
amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında altındaki mezar yapısının tahribat 
görmüş olan tonozuna rastlanmış ve bu alanda çalışmalara devam edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda, tonozun tahribat görmüş kısımlarına ait yoğun 
harçlı moloz taşların mezarın içine doğru çökerek düştükleri görülmüştür. 
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Kuzey–güney doğrultusundaki yapı, 5.45 m. uzunluğunda ve 3.40 m. 
genişliğindedir (Çizim: 1). Mezar odasının kuzeyinde 1.24 m. genişliğinde, 
daha sonradan tahrip edilerek kapatılan bir girişe rastlanmıştır. Girişten 
güneyde bulunan mezar odasına ulaşmak için 3.40 m. genişliğinde bir 
basamak yapıldığı anlaşılmıştır. Dikdörtgen şeklindeki yapının köşelerinde, 
tonozu desteklemek amacıyla moloz taşlardan örülerek oluşturulan 
bölmeler yer alır. Bu bölmelerden güneybatı ve güneydoğuda 1.36 x 0.72 
m. ölçülerindedir, üzerlerinde yer alan ve moloz taşlardan yoğun harç 
kullanılarak inşa edilen 2.11 m. yüksekliğindeki tonozu desteklemektedir. 
Yapının kuzeyinde yer alan bölmeler ise sonradan tahrip edilmiştir. Ayrıca 
mezar odasının kuzey cephesinde 0.51 m. yüksekliğinde, 0.45 m. genişliğinde 
iki adet niş belirlenmiştir. Tonozlu mezarın mezar odasının tabanı kuzeyde 
sıkıştırılmış taş, güneyde ise sıkıştırılmış toprak taban şeklinde döşenmiştir. 
Kuzey taraftaki sıkıştırılmış taş taban üzerinde bulunan 1 No.lu mezarın çok 
fazla tahribata uğradığı belirlenmiştir. Bu nedenle mezarın yönü hakkında 
bir değerlendirme yapılamamıştır. Mezarda bulunan kandil parçaları, kemik 
parçaları ve kap parçaları belgelendikten sonra kaldırılmıştır.  

 Çalışmalar sırasında, tonozlu mezarın kuzeydoğu köşesinde bulunan 
bölmenin güneyinde, taş taban üzerinde, baş kısmı bölmenin güney duvarına 
gelecek şekilde kuzey-güney doğrultusunda yatırılan, 2 No.lu mezar olarak 
adlandırılan iskelete rastlanmıştır. Yaklaşık 1.30 m. uzunluğundaki iskelete 
ait birkaç sağlam kemik dışındaki diğer kemiklerin yok olduğu görülmüştür. 
İskeletin ayak ucunda ve karın kısmında birer adet kandile ait parçalar, 
iskeletin batıya bakan ağız kısmında ve ayak ucunda ise birer adet bronz 
sikke ele geçirilmiştir. İskeletin ağız kısmında ele geçirilen, TRL.08.NA.27 
kazı envanter numaralı bronz sikke Tralleis basımı olup Alexander Severus 
(M.S. 222-235) Dönemine tarihlenmektedir. 

Buluntular

Yapılan çalışmalar sonucunda, kazı envanterine geçebilecek nitelikte 27 
adet küçük buluntu ele geçirilmiştir. Küçük buluntular arasında on üç adet 
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pişmiş toprak kandil ve parçaları, dört adet bronz sikke, iki adet terrakotta 
figürin parçası, bir adet terra sigillata kâse, bir adet pişmiş toprak ayaklı kâse, 
bir adet altın küpe ve bir adet altın tel parçası, bir adet cam unguentarium 
parçası, bir adet cam boncuk, bir adet kemik iğne parçası, bir adet demir 
çivi bulunmaktadır. Ele geçirilen bir kandilin tondosunda, “Pompeianus” 
monogramı yer almaktadır. Anılan monogramın atölye veya usta ismi olduğu 
düşünülmektedir.
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Çizim 1: Yığma tonozlu oda mezar

Resim 1: Latrinanın kuzeydoğudan görünüşü 



384

Resim 2: TRL.08.GYM.II.1656 envanter 
numaralı kap ve içinden 
çıkan altın sikkeler

Resim 3:Latrina kanalizasyon kanalından bulunan Korinth plaster başlığı ve mermer 
oturma plâkası parçaları
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Resim 4: Latrina güneybatı köşesi restorasyon çalışmaları

Resim 5: VI ve VII No.lu alanların genel görünüşü

Resim 6: 2007 yılındaki temizlik çalışmaları sırasında, sunak alanından bulunan 
terrakotta boğa heykelciği. 
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*İzmir İli Nif Dağı Kazısı 2008 yılı çalışmalarımız, 15 Ağustos - 19 Eylül 
tarihlerinde arazide, Karamattepe, Dağkızılca, Başpınar ve Ballıcaoluk 
mevkilerinde1; kazı öncesi, devamı ve sonrasında da İzmir Arkeoloji 
Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Kazımıza sağlanan olanaklara ve katkıda bulunan özverili çalışmalara 
içtenlikle teşekkür ederim2.  

∗ Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı  34134  Laleli - İstanbul / TÜRKİYE. e-posta:ttulunay@
istanbul.edu.tr

1 İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak 
sınırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve 
nekropol alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2006, s. 195 Resim 1; Tulunay 2007, s. 
357 Resim 1 ve Tulunay 2009, s. 422 Resim 1.  

2  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, verdikleri 
kazı izni (30.07.2008 / B.16.0.KVM.0.12.01.00.222.0.1(35) - 140489; İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İÜ BAP Proje Nu: 2195) ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne, (Yatırım Bütçesi’nden 
de ek ödenek aktarımıyla) sağladıkları destek; Genel Kurmay Başkanlığı’na, telsiz ve çadır 
donatımı ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, görev izni için çok teşekkür ederim. “Nif 
(Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi”nin 2008 yılı bilimsel ekibinde toplam 63 kişi 
görev almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Araş. 
Gör. Dr. Müjde Türkmen (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Daniş Baykan - İÜ; Mustafa 
Bilgin (Keramik Uzmanı - M.A.); Dinçer Savaş Lenger (Nümismat - M.A.); Defne Tekay - İÜ 
(M.A.); İsmail Baytak; Göknur Bektaş - İÜ; Hande Buğalı - MSGSÜ; Selma Ekşi Demirbaş; 
Çağdaş Gülenç; Mehmet Güngör (Fotoğraf Sanatçısı); Emre Kavaklıoğlu - İÜ; Esen Kaya - İÜ; 
Deniz Köseoğulları; Merve Özkılıç - MSGSÜ; Sanat Tarihçileri: Doç. Dr. Asnu Bilban Yalçın 
(Bizans Mimarlığı ve Plastiği Uzmanı) - İÜ; Yrd. Doç. Dr. Lale Doğer (Bizans Seramiği Uzmanı) 
- EÜ; İrem Okan - İÜ; Mimar: Araş. Gör. Hasan Tahsin Selçuk - YTÜ (M.A.); Koruma-Onarım 
Uzmanı: Araş. Gör. Ceren Baykan - MSGSÜ; Klâsik Filolog: Selen Ak - İÜ; Paleoantropolog: 
Alper Yener Yavuz - ÇUÜ; Kemik Analizi Uzmanı: Araş. Gör. Gizem Akkaya - UÜ; Jeoloji 
Mühendisi: Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel - NÜ; Jeofizik Mühendisleri: Prof. Dr. Abdullah Ateş 
- AÜ; Yrd. Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç - CÜ; Araş. Gör. Özcan Bektaş - AÜ (M.A.); Şerife 
Boğazkesen - CÜ; Dilek Demir - CÜ; Sinan Koşaroğlu - CÜ; Jeodezi Mühendisleri: Can Öncül; 
Okan Özege; Jeodezi Teknikerleri: Esra Babaoğlu; Burhan Dinçer; Ali Güven; Öğrenciler: Bekir 

“NIF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:                                        
2008 YILI KAZISI”

Elif Tül TULUNAY*
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KARAMATTEPE: 21 Kasım 2007 tarihinde ‘Birinci Derece Arkeolojik 
Sit’ olarak tescil edilen Karamattepe’de 2008 yılı kazısına başlarken, 
öncelikle 2007’de yapı temelleri ile mezarlar üzerine örtülmüş jeotekstil 
ve toprak kaldırılarak arazi temizlenmiş, ardından jeodezi ve jeofizik 
çalışmaları yapılmıştır. 2007 yılı ölçümleri doğrultusunda saptanan karelaj, 
0 noktasına göre 10’ar m. aralıkla dikilen ve numaralandırılan kazıklarla 
yerine oturtulmuş; ayrıca her 5 m.ye çakılan ara kazıklara ipler çekilerek, 5 
x 5 m.lik açmaların sınırları belirlenmiştir. Bir yandan eldeki mimarî plan 
karelaja göre denetlenirken, diğer yandan kuzeydeki kazılmamış alan jeofizik 
yöntemlerle araştırılmıştır3. Scintrex marka Smartmag modeli el tipi yüksek 
duyarlıklı manyetometre (suseptibilite cihazı SM-4) kullanılarak, araları 1 m. 
olan profiller boyunca kuzey-güney yönlü alınan ölçüler sonucunda, burada, 
yapısal olabilecek nitelikte belirtilere (anomalilere) rastlanmıştır.

Jeofizik ölçümle elde edilen veriler ile önceki yıllarda gün ışığına çıkarılan 
dikdörtgen mekânlara ait temel kalıntıları izlenerek, bu yıl Karamattepe’de 27 
yeni açmada çalışılmış ve toplam açma sayısı 50’ye ulaşmıştır. Açmalarda, her 
aşamada çizilen mimarî plan eşliğinde, ana kayaç (marn / kepir) seviyesine 

Sadık Aksoy - İÜ Arkeoloji; Öykü Aymaz - İÜ Arkeoloji; Adviye Zeynep Azamat - İÜ Koruma 
ve Onarım; Ayşegül Bayrak - İÜ Arkeoloji; Deniz Bayraktar - MSGSÜ Arkeoloji; Çiğdem Bilgiç 
- YTÜ Mimarlık; Aslı Selay Darğa - MSGSÜ Mimarlık; Nilay Develioğlu - İÜ Koruma Onarım; 
Pınar Ekinci - PAÜ Arkeoloji; M. Ali Çağlar Erdoğan - İÜ Sanat Tarihi; Alphan Fiçor - İÜ Klâsik 
Filoloji; Çiğdem Güven - YTÜ Mimarlık; Okan Kalaycı - İÜ Arkeoloji; Niyazi Karahan - İÜ 
Koruma ve Onarım; Gökşen Kaya - İÜ Sanat Tarihi; Neslihan Kılıç - İÜ Koruma ve Onarım; Soner 
Koç - İÜ Arkeoloji; Canan Eda Özgener - MSGSÜ Mimarlık; - Aren Semerci - MSGSÜ Mimarlık; 
Dilek Sümer - İÜ Sanat Tarihi; Beste Tekin - İÜ Sanat Tarihi; Dilara Tekin - MSGSÜ Mimarlık; 
Deyyan Tulunay - ANÜ İktisat; Ali Uçar - MSGSÜ Mimarlık; Selma Ünlüer - İÜ Sanat Tarihi; 
Irmak Güneş Yüceil -  İÜ Koruma ve Onarım ve Bakanlık Temsilcisi: Sevdiye Bayram (Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi - Arkeolog). Ekibimin özveriyle çalışan tüm üyelerine ve 
Bakanlık temsilcimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, bize çok yardımcı olan, 
İzmir Valiliği; İzmir İl Kültür-Turizm Müdürlüğü; İzmir İl Özel İdaresi Kültür-Turizm ve Spor 
Daire Başkanlığı; İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; İzmir 
Arkeoloji Müzesi; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Torbalı Orman İşletme Şefliği; Kemalpaşa 
ve Torbalı Kaymakamlıkları; Dağkızılca ve Vişneli Köyleri Muhtarlıkları; Kemalpaşa ve Torbalı 
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri; İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü; İESOB Uygulamalı Eğitim Oteli 
(Birlik Otel) ve Güzelyalı Rotaract Kulübü’ndeki ilgili yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına 
içten teşekkürlerimizi sunarız. 

3 2008 yılı Jeofizik araştırmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Abdullah Ateş ve Yrd. Doç. Dr. 
Aydın Büyüksaraç ile öğrencilerine, verdikleri ön rapor ve açıklamaları için çok teşekkür 
ederim.
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dek inilmiş; ayrıca geçen dönemlerde, kökleri çevresinde toprak bırakılarak 
korunmaları amaçlanan meyve ağaçlarından bazıları, yapı temelleri üzerinde 
konumlandıkları ve planın anlaşılmasını zorlaştırdıkları için kesilmiştir. 

Ağaç kökleri kaldırılırken ele geçirilen küçük buluntular, özellikle 
keramik parçaları (Resim: 5 b), dikdörtgen mekânlara sahip yerleşimi M.Ö. 
6. yüzyılın ilk yarısına tarihlememizin ne denli doğru olduğunu bir kez daha 
kanıtlamıştır. Ayrıca, bu yıl gün ışığına çıkan ve henüz tam anlaşılabilir bir 
plan vermeyen, bazı köşeleri yuvarlatılmış (apsisli ?) yapılara ilişkin temel 
kalıntılarının (Resim: 1), Erken Arkaik, ya da öncesi (Geometrik) Döneme ait 
olabileceğine de, M.Ö. 8.-7. yüzyıl keramik örnekleri (Resim: 5 a) tanıklık 
etmektedir.

Karamattepe’de farklı tarihlenebilecek bu yapılaşmaya ait, yalnızca 
en alttaki bir-iki taş sırası korunagelmiş temeller, ana kayaç (marn/kepir) 
üzerinde yan yana yer almakta, bir tabakalaşma göstermemektedir. Yakın 
geçmişte bağcılık yapılması nedeniyle, toprağı pullukla derin sürülmüş ve 
daha sonra üzerine meyve ağaçları dikilmiş olan alanın birçok kesiminde, 
yüzeye çok yakın olan temel taşları yerinden oynamış veya başka yere 
sürüklenmiş, hatta ana kayacın yer yer kopmasıyla, toprakla karışık marn/
kepir katmanları oluşmuştur. Aslında Karamattepe’deki yıkımın, arkaik 
yerleşim tamamen terk edildikten sonra, doğal koşulların yanı sıra, Helenistik 
Dönem nekropolisinin oluşum sürecinde, taşların sökülerek mezar yapımında 
kullanılmasıyla hızlandığı anlaşılmaktadır.

Karamattepe 2008 yılı kazısında, 2 mezar (KM 5 inhümasyon, KM 6 
kremasyon) ve kontekstleri, 6 bronz sikke, 64 adet ok ucu / namlu (1’i bronz 
63’ü demir), çeşitli metal eşya ve keramik parçaları bulunmuştur:

KM 5: Yerleşimin kuzeyinde (XXXIV numaralı açmanın kuzeydoğusunda) 
yer alan, yüzeye yakınlığı nedeniyle büyük ölçüde hasara uğramış, 
yanlarına diklemesine yerleştirilmiş yassı destek taşlarından yalnızca 
doğu ve güneyindeki birkaçı ele geçirilen, ana kayaca oyulmuş doğu-batı 
doğrultusunda dikdörtgen bir mezardır (Resim: 2). İçinde, orta erişkin bir 
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kadının iskelet parçalarına ve ayak ucunda (batıda) gömülü bir bebeğe ait iki 
adet diş ile el parmak kemiklerine rastlanmıştır4.

Mezar kontekstinden, yalnızca tek bir bronz küpe ele geçirilmiştir (KM 
5 konteksti, Resim: 2); sivri uçlu ince bir telin, gövdesi üzerine kıvrılıp 
sarılmasıyla oluşturulmuş helezon biçimlidir. 

KM 6: Açma XXX’da (62 numaralı kazığın güneybatısında) yer alan, çevresi 
düzensiz taş döşeli, üzeri yassı bir kapak taşı ile kireçle tutturularak örtülmüş, 
kepire (ana kayaç / marn) oyulmuş kare kesitli düzgün bir çukur içine, ağzı 
güneybatıya bakacak şekilde yanlamasına yerleştirilmiş bir kremasyon 
amphorasından oluşmaktadır (Resim: 3  a - b). Ayrıca, amphoranın altına 
da, tek kulplu bir testi ile içe dönük kenarlı bir kâse konulmuştur (Resim: 4). 
Amphoranın içinden çıkan toprakta, yumuşak dokuyla birlikte yakıldıkları 
için şekil değişikliklerine uğramış iskeletlerin maksimum humerus (pazu 
kemiği) sayısı ile çene parçalarına bakılarak, dört birey (1 kadın, 1 erkek, 2 
çocuk) saptanmış ve 5 adet (2 tanesi yarım) eksik parçaları olan, üçgen alınlıklı 
altın şerit diadem5 bulunmuştur (KM 6 konteksti Resim: 4) 

Keramik uzmanımızın6 raporuna göre, amphoranın hafif yayvan ve aşağı 
sarkık kenarlı ağız profili, Erken Hellenistik Dönemin hydria formlarıyla 
yakın benzerlik göstermektedir7. İç bükey profilli boynu, yumuşak bir 
geçişle dış bükey profilli bir omuza bağlanır. Geniş karınlı gövdesi, dibe 
doğru daralarak halka kaideyle son bulur. Oval kesitli iki kulp, boynun üst 
kısmından başlayarak omuz üzerine dik oturmaktadır. Hamuru, açık kırmızı 
renkli, mikalı, az oranda kireç katkılı, ince kumlu ve yumuşak dokuludur. 
Yüzeyi çok aşınmıştır. 

Tek kulplu testinin ağız kenar profili, içte ve dışta hafifçe kalınlaştırılarak 

4 Kazımızda bulunan mezarlardan iskeletlerin çıkarılmasını titizlikle gerçekleştiren 
Paleoantropolog Alper Yener Yavuz’a ön raporunda verdiği bilgiler için çok teşekkür 
ederim. 

5   Benzerleri için bkz. Y. Akyay Meriçboyu, Antik Çağ’da Anadolu Takıları, İstanbul, 2001, s. 
184 vd. 

6 Kazımızın keramik çizim ve değerlendirme çalışmalarını yürüten Mustafa Bilgin’e, ön 
raporunda verdiği bilgi için çok teşekkür ederim. Keramik buluntulara ilişkin gruplama 
ve ayrıntılar, hazırlanmakta olan Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi serisinin ilk kitabında 
kendisi tarafından yayınlanacaktır.

7 KM 4 hydriası için bkz. Tulunay 2009, s. 423 Resim 4.  
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bilezik şeklinde boyundan ayrılmıştır. İçbükey profilli boyun, doğrudan 
dik bir omuzla birleşmektedir. Gövde dışbükey bir profil yaparak hafifçe 
dibe doğru daralıp halka kaideyle son bulmaktadır. Şerit kulp, hemen ağız 
kenarının altından başlayarak omuz üzerine dik oturmaktadır. Gri hamurlu, 
yoğun mikalı, az oranda iri taşçık katkılı, ince kumlu ve hafif sert dokulu kabın, 
fırınlama hatalarından dolayı gövde üzerinde yer yer kahverengiye dönmüş 
mat siyah astarı, ağız kenarı hamur renginde kalacak şekilde daldırılmasıyla 
yüzeye uygulanmıştır.

Konteksteki üçüncü kap, içe dönük kenarlı, ters konik kaideyle son bulan 
derin bir kâsedir. Hamuru, açık soluk kırmızı renkte, mikalı, az oranda 
mineral katkılı, ince kumlu ve sık dokuludur. Vişneçürüğü renginde akıtma 
boyalı yüzey, mat ve hafif pürüzlüdür. Kâsenin yüzeyine uygulanan akıtma 
boya, Helenistik Dönemin karakteristik bir özelliği olarak, içe dönük kenarlı 
kâselerde sıkça karşımıza çıkan bir bezeme türüdür.

Alınlıklı altın şerit diademler, kalıba çakma yöntemiyle yapılarak 
kesilmiştir. Düz olan alt bölümde boncuk ve yumurta dizileri, üçgen alan 
genelinde ise sarmal dallar ile bezenmiştir; bazen arada bir kuş motifi de 
vardır.

KM 6, hem konteksindeki keramik hem de altın diademleriyle M.Ö. 325 
- 275 yıllarına tarihlenmektedir. Karamattepe’de 2006 - 2008 sezonlarında 
kazılan, 2’si kremasyon, 4’ü inhümasyon 6 mezarın (KM 1 - KM 6) konteksti 
de, bu alanın Erken Hellenistik Dönemden itibaren M.Ö. 3.yüzyıl boyunca 
nekropolis olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Keramik: 2008 Karamattepe kazısında, genellikle, M.Ö. 6. yüzyılın ilk 
yarısına ve M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine ait keramik parçaları ele geçirilmiştir. 
Ayrıca, M.Ö. 8. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen “Kuşlu Kotyle” ve skyphos 
/ Krater parçaları (Resim: 5 a) ile Oryantalizan (doğucul) stilde bezeli, Korinth 
taklidi bir aryballos parçası (Geç Protokorint / M.Ö. 625 - 600) da bulunmuştur 
(Resim: 5 b): Omuz frizine ait bezemenin merkezinde, siluet tekniğiyle 
yapılmış koşan bir hayvan (köpek ?) figürü ve çengel motifi vardır. Figürün 
altında üç sıra ince bant bezeme, üstte ise açık palmet motifi görülmektedir. 
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Hamur, açık devetüyü renkte, az oranda mikalı, mineral katkılı, ince kumlu 
ve yumuşak dokuludur. Bezemeler kahverenginin tonlarında yapılmış olup 
mat yüzeylidir.

M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Oryantalizan (doğucul) stilde 
bir tabak ise, form ve bezeme özellikleri açısından, Aiolis ve Kuzey İonia 
örnekleriyle yakın benzerlik göstermektedir (Resim: 5 b). İçe eğimli düz ve 
geniş ağızlı tabağın dibe doğru daralan hafif dışbükey profilli gövdesi, alçak 
bir kaide üzerinde yükselmektedir. Açık soluk kırmızı renkli hamuru, yoğun 
mikalı, mineral katkılı, ince kumlu ve yumuşak dokuludur. Astarı büyük 
ölçüde dökülmüş olup bezemeler kırmızı-kahverengi tonlardadır. Ağız 
kenarı yüzeyinde, iki bant arasında meander motifi kuşağı görülmektedir. 
İç bezeme, enli düz bir bant ile uçları buna değen ve ortada yer alan bir 
rozet (yıldız ?) motifinden oluşur. Dış yüzeyde, ağız kenarından başlayan 
ve eşit aralıklarla yerleştirilen, ilki kalın, diğerleri ince üç adet bant bezeme 
görülmektedir; kaide altına da bir bant çekilmiştir.

M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen, iç ve dış yüzeyleri siyah parlak 
astarlı Attik vazo parçaları, kırmızı renkte, çok iyi arıtılmış, ince kumlu, çok 
az mikalı ve yumuşak dokulu bir hamura sahiptir. 

Değerlendirmeye alınan üç örnekten ikisi, tondoları rulet bezemeli olan, 
içe dönük kenarlı sığ kâse ile aşağı sarkık kenarlı ve dirsekli kâsedir (Resim: 
5 b). Üçüncü örnek ise, koruma - onarım uzmanlarımız tarafından titizlikle 
tümlenen, Herakles düğümlü kulplara sahip bir kantharostur (Resim: 5 b). 
Her üç örneğin de bire bir benzerleri Atina Agorası’nda bulunmuştur. 

Sikkeler: Kazı alanının güney / güneybatı kısmındaki XIV, XVIII, XXX, 
XXXV (2 adet) ve kuzeydoğusundaki XLV numaralı beş açmada toplam 6 
adet bronz sikke gün ışığına çıkarılmıştır. Kazımızın nümismatı tarafından 
incelenerek tümü M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bu sikkelerden biri hariç 
diğerleri tanımlanabilmektedir: Kolophon (2), Rhodos, Magnesia ve Miletos 
darbı sikkeler, geçen yıl bulunanlara oranla daha kötü korunagelmişlerdir. En 
iyi durumdaki Magnesia sikkesi, Miletos sikkesi ile birlikte XXXV numaralı 
açmada bulunmuştur; 1,9 gr. ağırlığında ve 1,3 cm. çapındadır. Ön yüzünde 
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sola Apollon başı arka yüzünde ise sağa doğru boğa protomu ve ΜΑΓ   ..Α..Σ...
ΓΑΣ lejantı vardır. 

Ok uçları / namlular: 2008 yılında bulunanlar (1’i bronz diğerleri demir 64 
adet) ile birlikte, Karamattepe’de son üç yıldır yapılan kazılarda ele geçirilen 
ok uçları / namluların (137 adedi demir, 5 adedi bronz) toplam sayısı 
142’ye ulaşmıştır. Metal eserler uzmanımız tarafından geçen yıl tipolojik 
gruplandırması yapılan8 ve bu yıl yeni bir tipe rastlanmayan buluntuları 
tarihleme ve yayına hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Koruma-onarım çalışmaları: Karamattepe 2006 ve 2007 kazılarında açığa 
çıkarılan kırılgan bazı temel taşlarının dağılmasını önlemek amacıyla, 2008 
çalışmaları sırasında, koruma-onarım uzmanımızın nezaretinde, çatlakların 
giderilmesi gerekmiştir. Taşlar yerinden oynatılmadan bir uygulama 
yapılması zorunlu olduğu için, akışkan ve enjekte edilebilecek bir bağlayıcıya 
gereksinim duyulmuş ve hem incelticisi hem de çözücüsü su olan Primal 
AC33 ticarî markalı sıva sağlamlaştırıcısı, arazi genelindeki temel taşlarının 
çatlaklarına şırınga ile tatbik edilmiştir. Ayrıca, kuru temel duvarının taşları 
arasındaki bağlayıcı toprağın akması nedeniyle taşların yerinden oynamaması 
için, az saman katkılı toprak harcıyla araları doldurularak, görünümü 
bozmadan sağlamlaştırma uygulamaları da denenmiştir. 2009 kazısında, bu 
uygulamalar üzerindeki kış etkileri de gözlenerek, daha etkin sonuçlar için 
veri toplanması planlanmaktadır. 

Kazı bitiminde, gün ışığına çıkarılan tüm temeller ve mezarlar, koruma 
amaçlı olarak yalnızca kalın jeotekstil ile örtülmüş; bitki oluşumunu 
engellemek için, üzerine toprak atılmamıştır. Tüm kazı alanının çevresi, pırnar 
/ pırnal denilen ve uzun süre yeşil kalan dikenli yapraklı çalı dallarından 
(Kermes / Kırmız Meşesi - quercus coccifera) oluşturulmuş doğal ve estetik 
görünümlü, fakat kolay geçit vermeyen bir çitle çevrilmiştir. 

Dağkızılca: Birinci Derece Arkeolojik Sit olarak, 17 Ekim 2008 tarihinde tescil 

8 Bkz. Tulunay 2009, s. 424 Resim 6.  Kazımızın ok ucu / namlu ve diğer metal buluntuları Dr. 
Daniş Baykan tarafından çalışılmaktadır ve hazırlanmakta olan Nif Dağı Araştırma ve Kazı 
Projesi serisinin ilk kitabında yayınlanacaktır.   
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edilen Dağkızılca nekropolis’inde, 2008 yılı kazı sezonu, aynı Karamattepe’de 
uygulanan yöntemlerle yapılan jeodezi ve jeofizik çalışmalarıyla başlamıştır. 
2007 yılında gün ışığına çıkan pişmiş toprak lâhdi bulduğumuz yerin 
çevresinde, manyetik alandaki küçük değişimleri gözlemek için Envimag 
manyetometresi ile bazda alınan jeofizik ölçümler, DM 2’nin yakınında 
açılmamış oda mezar olabilecek kuvvetli anomaliler verince, buradaki XXII - 
XXI - XX  ve XIX numaralı açmalarda, taban (konglomera) seviyesine dek kazı 
yapılmış ve kaçak kazıcıların orta kısımda birkaç metre arayla yere çaktıkları 
2 adet 1,5 m. uzunluğunda inşaat demiri saptanmıştır. Jeofizik ölçümleri 
yanılttığı anlaşılan bu demir çubuklar nedeniyle, burada umutla yaptığımız 
kazıda mimarî buluntu ele geçirilmediğinden, açılan geniş kazı çukuru, 
içinden çıkan ve büyük kısmı elenen toprakla tekrar kapatılmıştır.

2004 ve 2005 yıllarında yaptığımız Nif Dağı yüzey araştırmaları sırasında, 
Dağkızılca’da, kaçak kazıldıklarını saptadığımız iki oda mezar (DM 4 ile DM 
11), plan ve rölöve çizimi için 2008’de temizlenmiştir. Soyulmuş olmalarına 
rağmen, her ikisinden de buluntu ele geçirilmiştir.

DM 4: Nekropolisin güneyinde, orman içinde bir tepede yer alan tek 
odalı mezarın çatısı ve yan duvarlarının üst kısımları, defineciler tarafından 
tahrip edilmiştir. Taban seviyesine dek sürdürdüğümüz kazıda, mezar odası 
tabanının kuzey yarısının, ana kaya düzlenerek oluşturulduğu anlaşılmıştır 
(Resim: 6). Güney tarafta ise ana kaya kuzeye göre daha alt seviyede 
kaldığından düz bir taban elde edebilmek için kaplama taşları kullanıldığı 
görülmüştür. Buradaki kaplama taşlarından ikisi eksiktir. Mezar odası dışına 
atılmış durumdaki bir taşın, ölçülerine göre mezar tabanındaki kırık yere ait 
olması mümkündür. Mezar odasının içine devrilmiş olan duvar ve tavana ait 
blok taşlar, numaralandırılıp kaldırılmıştır.

Mezar odasının girişi doğudadır; lentosu ve yerinden kayarak dromosa 
doğru hafifçe yatmış olan kapak taşı (kapı) in situ ele geçirilmiştir. Girişin 
güney tarafındaki kireç harcı kalıntılarından, kapak taşının buraya sabitlendiği 
anlaşılmıştır. 
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Mezar odasından sonra, doğusundaki dromos kazılmıştır (Resim: 6). 
Dromosun yan duvarları, mezar odasınınkiler kadar düzgün ve özenli 
yapılmamıştır. Taban temizliği sonunda, dromos tabanının da mezar 
odasında olduğu gibi, ana kaya oyulup düzlenerek yapıldığı görülmüştür. 
Fakat mezar odasının tabanını oluşturan ana kaya daha özenli işlenmişken, 
dromosun tabanı kabaca bırakılmıştır. Mezar odası ile dromosun içinden ve 
etrafından çıkan moloz taşlar mezarın yakınında biriktirilerek kazı sonunda 
düzenleme çalışması yapılmıştır.

Buluntuları dağıtılmış olan DM 4’ten toplanabilen veriler doğrultusunda, 
mezar kontekstinde, toplam dört bireyin (1 kadın, 1 erkek, 2 çocuk) iskeleti 
saptanmış; altın varak ve bronz üzeri kaplama altın diadem parçacıkları; 
Roma İmparatorluk Dönemine ait 4 adet bronz sikke, tüm ve tümlenebilen 
kandil parçaları (Resim: 7) ile çok miktarda çeşitli keramik ve cam parçaları 
ele geçirilmiştir.

DM 11: 2007 sezonunda, açma XIII ve XIV’teki, yıllar önce kepçeyle 
kazıldığı söylenen, tahrip edilmiş ve blok taşları kırılmış oda mezarın üzeri 
toprakla örtülmüştü. 2008 sezonu başında, bu açmaların kepçeyle tekrar 
kaçak kazıldığı, doğu-batı doğrultusunda, yaklaşık 8 m. uzunluğunda 
ve 2,5 m. derinliğinde bir çukur açılarak mezarın yeniden tahrip edildiği 
gözlemlenmiştir. Atık toprakta keramik parçaları görüldüğünden, öncelikle 
mezara ‘DM 11’ adı verilmiş, sonra çukurun içindeki toprak ve taşlar 
düzenlenmiş, toprak dışarı atılmış ve elenmiştir. Kuzey ve güney kesitler 
temizlenerek, mezarın güney duvarına ait bir kısmı ile kuzeybatı köşede, 
ortasında 9 cm. derinliğinde ve yaklaşık 40 cm. çapında yuvarlak oyuğu 
bulunan 95 cm. uzunluğunda, işlevi tam anlaşılamayan bir taş ortaya 
çıkarılmıştır. Çukur içindeki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 
doğu-batı doğrultusunda ve girişi doğuda olan oda mezarın önceden kısmen 
açıldığı anlaşılan dromosunda kazıya başlanmıştır. Buluntuların hiç biri in situ 
ele geçirilmemiştir. Bazı buluntular taşların arasında sıkışmalarından dolayı 
ezilmiş, fakat tümlenebilir olarak açığa çıkarılmıştır. Dromos tabanının kesme 
taşlardan (kireç taşı) düzensiz derzlerle örülü ve duvarlarının kısmen in situ 
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olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle dromosun başlangıcındaki kesme taşların iç 
taraftaki üst köşeleri üçgen ölçü almak için kullanılmıştır. 

Boyutlarını belirleyemediğimiz, belki 2 odalı olan mezarın, kuzeyinde 
duvar kalıntısına rastlanmazken, güneyinde moloz taşlarla örülü 1,51 m. 
yüksekliğinde bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Tahribat nedeniyle gerçek 
uzunluğu saptanamamakla birlikte, 2,01 m.lik kısmı izlenebilmektedir. 
Odada, biri güneyde diğer ikisi batıda olmak üzere üç adet taban taşı tespit 
edilmiştir. 

DM 11’de ele geçirilen insan kemiklerine göre 3 birey (1 erkek, 1 kadın, 
1 çocuk) gömülüydü. Buluntular arasında, tüm ele geçirilen bir kandil çok 
zariftir (Resim: 7);  çift yanma delikli diskusun etrafı asma yapraklı ve üzüm 
salkımlı bir dal ile çevrelenmiştir; ağız kenarı dil motiflidir. Kaidede çift ayak 
damgası vardır. Gövde çapı 7,2 cm. yüksekliği ise 4,15 cm. olup hamuru 
kırmızı renklidir.  

DM 11’den çıkan birçok parçadan tümlenmiş olan, 22,5 cm. yüksekliğindeki 
tek kulplu ve akıtma ağızlı, karın ve boyunda yer yer kırmızı astar görülen 
oinokhoe de zarif bir forma sahiptir.

Keramik uzmanımızın değerlendirmesine göre, Dağkızılca 
Nekropolisi’ndeki mezarlardan çıkan keramikle, DM 4 mezarı, M.Ö. 1. 
yüzyılın ilk yarısına; DM 11 mezarı ise,  M.Ö.1. yüzyılın ikinci yarısı ile 
imparator Augustus Dönemine tarihlenebilir. Bu tarihler mezarların inşa 
dönemini yansıtmayabilir; mezarlar belki birkaç kez kullanılmış veya 
soyulmuş olabilir. Zira,  DM 4’te dört tane ve DM 11’de beş tane olmak üzere, 
2008’de Dağkızılca’da ele geçirilen toplam 9 adet bronz sikke daha geç bir 
döneme (Maximinus?) aittir.

Başpınar: Başpınar Mevkii’nde bulunan ve kaçak kazılarla talan edilmiş 
olan Laskarisler Dönemi Bizans yapı kompleksinin planını çıkarmak amacıyla, 
2007 yılında başladığımız ve 2008 yılında devam ettiğimiz arkeolojik kazılar, 
Bizans sanatı uzmanımızın9 ayrıntılı raporuna göre, aşağıdaki sonuçları 

9 Doç. Dr. Asnu Bilban Yalçın tarafından değerlendirilen Bizans yapı grubu, hazırlanmakta 
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vermiştir:

Büyük kuzey mekânın güney duvarına bitişik olan ve 2008 yılında kazısı 
hemen hemen tamamlanan küçük yapının, Orta Bizans mimarîsinde ‘kapalı 
kollu Yunan haçı’ planında tanımlanan, bir kilise olduğu kesinlik kazanmıştır 
(Resim: 8). Haç kesimli 4 paye üzerinde yükselen yapı, olası bir kubbe ile 
örtülüdür; doğusunda hem iç hem de dıştan yarım yuvarlak formda 3 apsis 
açılımlıdır; orta apsisinde iki basamaklı basit bir synthronon vardır ve bunun 
önünden başlayarak orta nef boyunca batıya ilerleyen opus sectile döşemeye 
sahiptir.

2008 yılı kazı ve temizlik çalışmaları, kilisenin özellikle 2007’de açılamayan 
batı ve güneyine doğru, perimetral duvarlarını belirlemek amacı ile devam 
etmiştir (Resim: 8).

Bunun sonucunda, güney ve güneybatıdaki kubbe taşıyıcı payeler ortaya 
çıkmış, ayrıca batıda bir narteksin varlığı saptanmış; buradan, kuzey, güney 
ve orta nefe açılan kapılar olduğu görülmüştür (Resim: 8). Narteksten naosa 
açılan orta kapının eşiği, opus sectile döşemeden bir basamak yukarıdadır; bu 
nedenle narteksin tabanı da, naosun tabanından biraz yüksek olabilir. Narteks 
batıya (dışarıya) doğru tek bir kapı ile açılmaktadır. Batı duvarının dışında 
herhangi bir mekân veya dış koridor olup olmadığı, ancak gelecek sezon 
çalışmalarında anlaşılabilecektir. Fakat burada arazinin hafif eğimli olması, 
basamaklı bir geçişin varlığını akla getirmektedir.

Kilisenin dış duvarı, güneyde, narteks ve batı payeleri doğrultusuna dek 
düzenli gitmekte, kubbe altı hizasında ise güneye bir açılım göstermektedir. 
Duvarın, doğuya devam ederek, doğu payeleri hizasında, güneye doğru 2,5 x 
1,5 m.lik bir paye formunda olduğu anlaşılmıştır. Bunun güney karşısında, L 
formunda küçük bir paye daha tespit edilmiştir. İkisi arasındaki geçit (kapı?), 
kilisenin güney-doğusundaki, şapel olabilecek, apsisli küçük bir mekâna 
açılmaktadır. Buraya, kilisenin içinden de giriş sağlanmaktaydı; güney 
apsis bitiminde, doğu-batı yönünde yerleştirilmiş olan dikdörtgen mermer 

olan Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi serisinin ilk kitabında yayınlanacaktır. Verdiği ön 
bilgi için kendisine çok teşekkür ederim.  
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levhanın, bu mekâna geçişi sağlayan eşik olduğu düşünülebilir. Bu durumda, 
kilisenin, güneyindeki şapel ile birlikte planlanmış olması gerekir. Şapelin batı 
ve güneyindeki çalışmalar sona ermediği için, bunun izole bir parekklesion 
(yan şapel) olup olmadığı ya da başka bir duvarla farklı bir mekâna daha 
bağlanıp bağlanmadığı henüz kesin olarak söylenememektedir.

Kilisenin orta nefinde, orta apsis önünden nartekse açılan orta kapıya 
dek uzanan opus sectile döşemenin, 2008’de açılan ve iki küçük nar ağacı 
altına rastlaması nedeniyle kaçak kazıcıların tahribinden kurtulmuş olan, 
batı payeler ile narteks arasındaki bir bölümü çok iyi korunagelmiştir. Orta 
nef boyunca yayılan opus sectile, iç içe geçmiş bordürler ortasında yer alan 
dikdörtgen orta panodan oluşmaktadır. 2007 yılında, yapımında, farklı renkte 
taşlar yanı sıra değerli mermerlerin (porfir ve serpentino gibi) de kullanıldığı 
gözlemlenmişti.  Bunlardan bazıları, düz levhâli bordür parçalarında 
rastlanan silme izlerinden anlaşıldığı üzere, mimarî süsleme ortamından 
devşirilmiştir; fakat desen ve uygulamadaki homojen konsept, opus sectilenin 
itinalı bir çalışma olduğunu göstermektedir (Resim: 8).

Kazı alanı üzerindeki toprak yığınından, bu yıl da, kilisenin mimarî plâstik 
süslemesine ait işlenmiş mermer ve taş parçaları ile Bizans Dönemi öncesine 
tarihlenen devşirme malzeme çıkmıştır.

Ele geçirilen malzemenin çoğunu silmeli parçalar ve dil motifiyle süslü 
kaplama levhaları oluşturur; altıgen kesitli sütuncuk parçaları, muhtemelen 
altar, kiborion vb. gibi templona ait olmalıydı.

Dar yüzünde, kalp biçimli bir sarmaşık yaprağı ile sonlanmış halkalı örgü 
motifli friz bulunan, matkap kullanılarak işlenmiş mermer bir levha, kırılarak 
ikiye ayrılmış ve metal bir kenet ile birleştirilip tamir edilmiştir (Resim: 9). 
Bu, durum, mermer malzemenin ne denli kıt olduğunu ve yerine hemen 
yenisinin konulamadığını düşündürmektedir. 

Deseni oldukça iyi korunagelmiş bir epistylium parçasında, Orta Bizans 
Döneminin tipik bir süslemesi olan, çifte sütunların taşıdığı kemerler arasında 
stilize palmet desenleri görülür (Resim: 9). 

Taş eserler konusunda belirtilmesi gereken en önemli nokta, çoğunun 
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kronolojik bütünlük oluşturmasıdır;  yani desen, form ve işlevleri ile Orta 
Bizans Dönemi özellikleri taşımaları yanı sıra, kaliteli işçilik gösterirler. 

Kilise’nin duvarlarında sıva kalıntılarına da rastlanmıştır; güney duvarının 
içe bakan yüzünde ve narteksin dış batı duvarında, muhtemelen ‘a secco’ 
olarak çalışılmış, renkli desenli duvar resimleri bulunmuştur. Bir bordüre 
ait olduğu düşünülen parça, Orta Bizans Dönemine özgü stilize palmet ve 
dallardan yapılmış bir desene sahiptir (Resim: 9). 

Başpınar 2008 kazısında, kilisenin güneybatı köşesinde küçük parçalar 
hâlinde bulunan ve ancak yarısı tümlenebilen bir tabak, Bizans keramiği 
uzmanımıza göre, formu ve cidarı yanı sıra, içindeki tavus kuşu figürünün, göz, 
gaga boyun yapısı ve çizgi kalitesine bakıldığında, 13. yüzyıla tarihlenmelidir; 
ancak, tabağın ağız kenarı içindeki örgü motifli bant ve kuşun gagasındaki 
rozet - çiçeğin tam bir benzeri bilinmemektedir. Tabağın dış kısmında da örgü 
motifli ve düz bantlardan oluşan bezemeler görülmektedir (Resim: 9).

Koruma - onarım çalışmaları: Başpınar’da da, Karamattepe’de olduğu gibi 
koruma - onarım çalışmaları da yapılmıştır: Öncelikle opus sectile taban, toprak 
ve tozdan arındırılmış, harcının tutuculuğu kontrol edilmiş, harçtan kurtulmuş 
parçaların altındaki ve görünürdeki harç taban primal ile sağlamlaştırılmıştır. 
Yerinde fakat çatlak ve yüzey kaybı olan parçalara da koyulaştırılmış primal 
uygulanarak, üzerlerine kaplanan film tabakası ile tutunmaları sağlanmıştır. 
Eksik taşlar yerine, çok ince elenmiş kum doldurulmuş ve sertleştirilmiştir. Bu 
uygulamada amaç üstten gelecek basınca karşı, taban taşlarının dayanımını 
artırmak ve harçtan kurtulmasını önlemektir. Dış konturunda, kum - primal 
karışımlı bir hamurla sınırlandırılarak, dağılması geciktirilen opus sectile, 
yapılan uygulamaların gözlenmesi amacıyla, 2009 yılı kazı sezonunda 
kısmen açılıp kontrol edilecektir. Kilise ile kuzeyindeki büyük mekânın 
kazısı tamamlandığında, hazırlamakta olduğumuz taban onarımı ve mimarî 
yenileme projesi gerçekleştirilecektir. 

Büyük kuzey mekân ile kiliseyi ayıran duvarın güney kısmındaki taş ve 
harçlarının arasına, büyük çam ağacının kökleri girdiği ve duvarda çatlaklar 
oluşturduğu gözlemlendiğinden,  kışın ağacın devrilme ihtimali düşünülerek, 
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köklerin en çok tahrip ettiği ve ağaca en yakın olan duvarın cephesindeki 
taşlar sistematik numaralandırılmıştır. 

Kilisenin iç mekâna bakan duvarlarında (özellikle apsisler ve synthronon) 
rastlanan fresk, sıva ve harçların tamamı primal püskürtme ve akıtma yöntemi 
ile sağlamlaştırılmış ve büyük ölçüde jeotekstil ile kaplanmıştır. Kazı sonunda 
arazi düzenlenerek, Karamattepe’deki gibi çalıdan bir çit ile çevrilmiştir

Ballıcaoluk: 2008 yılında, Ballıcaoluk’ta, kalenin kesin planını saptamaya 
yönelik ölçüm, sondaj ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. Araziye çıkıldığında 
ilk göze çarpan, maalesef yine kaçak kazı çukurları olmuştur. 2007 yılında, 
Karamattepe ile birlikte Ballıcaoluk’un da, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilân 
edilmesine karşın, burada kaçak kazılara hâlen devam edilmesi, özellikle 
dinamit patlatılması, gerek kale duvarlarına gerekse yapılara onulmaz 
zararlar vermektedir. 

Ballıcaoluk Kalesi’nin doğu kesimindeki, içi moloz taş ve toprakla dolu, 
dörtgen planlı, doğu kısmı toprak altında olan küçük yapının durumu, 2004 ve 
2005 yıllarındaki Nif Dağı yüzey araştırmaları sırasında çizim ve fotoğraflarla 
belgelenmişti. Kaçak kazılar yapıyı daha fazla bozmadan planını çıkarmak 
amacıyla, 2008 yılında bu yapıda temizlik ve kazı çalışmaları yapılmıştır 
(Resim: 10). 

Kazı sonucunda, yapının doğu tarafında, büyük kısmı tahribat görmüş, 
yalnızca kuzeydoğu başlangıcı korunagelmiş bir apsis bulunduğu anlaşılmıştır. 
Biri batıda diğeri kuzeyde, iki girişe sahip yapının, batı girişi 1,10 m.; kuzey 
girişi ise 0,83 m. genişliğindedir. Her ikisinin de eşik taşı yoktur (Resim: 10). 

Yapının iç duvarlarında, mavi, beyaz, kırmızı ve sarı renklerde boyalı sıva 
kalıntıları vardır Mavi ve kırmızının hem bant hâlinde süs, hem de fon olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Seviye inme çalışmaları sırasında, yapının güney duvarı kenarında, kireç 
harçlı olduğu anlaşılan tabana ait sağlam bir kısım bulunmuştur. Yapıda 
kayda değer küçük buluntu ele geçirilmemiştir; fakat doğu sur duvarının 
ölçüm çalışmaları sırasında, iki adet tezgâh ağırlığı bulunmuştur; böylece bu 
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çevrede ele geçirilen tezgâh ağırlıklarının sayısı beşe yükselmiştir. (Resim: 11).

Doğu sur duvarı dışta büyük, içte daha küçük kesme taşlarla harçsız olarak 

örülmüş, orta kısımda dolgu amacıyla toprak ve küçük taşlar kullanılmıştır. 

Ayrıca duvarı sağlamlaştırmak ve dolguyu tutmak amacıyla iç ve dış örgüde 

bazı taşlar atkı olarak kullanılmıştır. Duvarın büyük kısmı tahribat görmüş 

olduğundan atkı taşlarının düzenli olup olmadığı belirlenememiştir. 2004 - 

2005 yıllarındaki Nif Dağı yüzey araştırmalarımızda sağlamlığı belgelenen 

doğu sur duvarının, 2006 yılında tahrip edilmiş olduğu görülmüştü. Yapılan 

incelemede, tahribat sonucu duvarın dış cephesinde bulunan 2,90 m. 

uzunluğundaki blok taşın devrildiği, duvarın iç cephesinin yıkıldığı ve bunun 

önündeki toprağın kazıldığı tespit edildi. İç cephe duvarının kalıntısı güneye 

doğru takip edilerek yapılan sondajda duvarın devamı bulundu. Duvarın ana 

kaya üzerine oturtulduğu, ayrıca iç kısımda duvarın batısındaki ana kayanın 

düzlendiği belirlendi. Ballıcaoluk sur duvarlarının incelenmesi ve planının 

çıkarılması10 çalışmalarına 2009 sezonunda da devam etmeyi planlıyoruz.

Müze Çalışmaları: Nif Dağı kazısı yayın çalışmaları kapsamında, müzeye 

teslim edilen envanterlik eserlerin; profesyonel fotoğraf çekimi yapılmış; 

küçük eserlerden, keramik, madenî eser, özellikle ok ucu / namlu gibi bronz 

ve demir eşyanın, altın diademlerin ve 2006 yılında KM 1’de bulunan cam 

kâsenin, son temizlik ve koruma - onarım işlemleri tamamlanmış; 2007 

yılında Dağkızılca’da kazılan pişmiş toprak lâhdin restorasyon çalışmaları 

kazı boyunca bir ekiple İzmir Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

2009 yılında da çalışmalarımıza daha geniş bir ekiple ve daha kapsamlı bir 

programla devam etmeyi diliyoruz.

10 Dr. Müjde Türkmen tarafından araştırılmaktadır ve Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi 
serisinin ilk kitabında yayınlanacaktır.
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Kısaltmalar:
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Dpn.    Dipnot.
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Resim: 1 Nif Dağı - Karamattepe, köşesi yuvarlatılmış (apsisli?) yapı temeli

Resim: 2 Nif Dağı - KM 5 ve konteksti
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Resim:  3 Nif Dağı - KM 6 buluntu durumu.

Resim: 4 Nif Dağı - KM 6 konteksti.
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Resim: 5 a- Nif Dağı - Karamattepe, keramik buluntular.

Resim: 5 b- Nif Dağı - Karamattepe, keramik buluntular.
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Resim:6 Nif Dağı - DM 4; plan ve görünüşler

Resim: 7 Nif Dağı - DM 4 ve DM 11’de bulunan kandiller
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Resim: 8 Nif Dağı - Başpınar, Bizans Kilisesi: plan, görünüm ve opus 
sectile

Resim: 9 Nif Dağı - Başpınar, Bizans Kilisesi’nden mimarî süsleme parçaları ve  “Tavuslu  
Tabak”
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Resim: 10 Nif Dağı - Ballıcaoluk, Bizans yapısı

Resim: 11 Nif Dağı - Ballıcaoluk, ağırlıklar
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*09.07.2007 tarihinde başlanan Smyrna antik kenti kazı, araştırma ve 
restorasyon çalışmalarının ikinci kazı sezonu 04.02.2008 tarihinde başlamış 
24.12.2008 tarihinde sonlandırılmıştır. Uzun soluklu kazı sezonunda Bakanlık 
temsilciliği görevini Selçuk Müzesi uzmanlarından Hünkar Keser ile yine 
aynı müzeden Lale Pancar yürütmüş, çok sayıda uzman ve öğrenci kazı 
çalışmalarına katkıda bulunmuştur.1  

Çalışmalar Agora ve Basmane mevkileri olmak üzere iki alanda 
sürdürülmüştür. Ağırlıklı olarak çalışmaların sürdürüldüğü Smyrna 
Agorası ve Batı Alan’da 4 noktada kazı ve 1 noktada restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Basmane mevkinde ise 2 noktada kazı 
çalışmaları sürdürülmüştür. 

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

1  Selçuk Müze Müdürü Cengiz Topal’a sabır ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
 Katkıda bulunanlar: Prof.Dr. Binnur Gürler (D.E.Ü), Doç.Dr. Cumhur Tanrıver (Ege Üniv.), 

Yrd.Doç.Dr. Barış Salman (Ahi Evren Üniv.), Öğr.Gör.Dr. Sevinç Gök Gürhan (Ege Üniv.), 
Öğr.Gör. Murat Kılıç (D.E.Ü), Araş.Gör. Burak Yolaçan (D.E.Ü.), Dr. Marcus Kohl (İFEA), 
Uzm. Arkeologlar Gülay Karcı (Doktora Öğr.-D.E.Ü.), Mehmet Önder (Ege Üniv.), Gülten 
Çelik, Seçil Canlıer; Arkeologlar Gözde Şakar (Yük.Lis.Öğr.-D.E.Ü.), Ayfer Levent (Yük.
Lis.Öğr.-D.E.Ü), Mete Mutlu Şahan (Yük.Lis.Öğr.-D.E.Ü.), Çağdaş Yılmaz, Dijvar Talun, 
Neslihan Kaya, Tuğçe Güçlü, Sarp Alatepeli, Barış Aylaz, Pembegül Doğan, Rabia Aktaş, 
Damla Karaman, Şebnem Durmaz, Işıl Öksen, Henri-Louis Fernoux, Marie-Laure Maraval, 
Cecile Durin, Delphine Jonville; Restoratörler Duygu Yolaçan, Eylem Özmen, Şeyhmus 
Çakmak, Kenan Muslu, Elif Güven Yıldırım, Sinem Akamca, Yeşim Zoroğlu, Hande Kınar; 
Arkeoloji öğrencileri Olcay Kılınç, Özge Karagözoğlu, Aydın İncesu, Sibel Çakmak, Burcu 
Altuner, Müjde Atıcı, Sinem Kır, Hakan Göncü, Levent Alpaslan, Seda Enli; Mimarlık 
öğrencileri Merve Tekin, Ece Aslan.        

2008 YILI SYMYRNA ANTİK KENTİ KAZISI

Akın ERSOY*
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Smyrna Agorası Çalışmaları

Avlu: Kesit ve Temizlik Çalışması

Resim 1’de 1 numara ile gösterilmiş olan noktada, agora avlu alanının 

doğu yönündeki orijinal kültür toprağının batı yüzünde 2007’de başlanan 

kesit çalışması 2008 yılı kazı sezonu sonunda sonlandırılmıştır. Stratigrafiye 

dönük çalışmalar 2008 yılında G2/H2/I2-17-22 plan karelerinde genişleyerek 

devam etmiş,  ayrıca kesit önünde 14.00 m. yaklaşık seviyesindeki orijinal 

avlu mermer döşeminin taban seviyesinin üzerinde ve altında kalmış olan 

önceki kazı dönemlerinde yapılmış sondajların temizliği yapılarak ekibimizin 

elinde bulunmayan bilgi ve verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Önceki dönem sondajlarının temizlikleri sırasında Bizans dönemine ait 

14 adet mezar tespit edilmiş olup bunların büyük bölümünde çoklu gömü 

yapıldığı gözlenmiştir (Resim: 2). Mezarlardan ikisinde (Mezar 08/6 ve 08/7) 

sadece çocuk gömüsünün yapıldığı belirlenmiş, yapılan ilk gözlemlerde 

iskeletlerde beslenme yetersizliği ve salgın hastalıklara işaret eden bulgulara 

rastlanmıştır. 14.64 ile 13.00 m. yaklaşık seviyeleri arasında bulunan mezarlar 

2007 yılında F2/G2-22/23 plan karelerindeki Avlu 1 sondajında 13.88 – 12.99 m. 

seviyelerinde tespit edilen mezarlar ile benzer gömü seviyelerine sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu gömü seviyeleri Geç Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kimi 

zaman orijinal mermer zemin üzerine kimi zaman da mermer zemin tahrip 

edilerek agora avlu alanının mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir2.  

Temizlik çalışması sırasında ayrıca H2/19 plan karesinde 13.60 m. üst 

seviyesinde ortaya çıkarılmış ve mimarî karakteri Helenistik Döneme işaret 

eden en az üç sıra taştan ibaret bir basamaklı yapı ile H2-20/21 plan karelerinde 

13.33 m. yaklaşık üst seviyesinde korunmuş andezit taş kırıklarından oluşan 

olasılıkla Hellenistik orijinli bir taban düzlemi tespit edilmiştir. Basamaklı 

yapının Roma Dönemi mermer taban döşeminin imalatı sırasında tahrip 

olduğu öngörülmüştür. 

2 Ersoy, A., 2007 Yılı Smyrna Antik Kenti Kazısı, KST  30/2, 2008, s. 33-35, Res. 2-3.
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Bazilika: Kuzey Cadde

Resim 1’de 4 numara ile gösterilmiş olan noktada, Bazilika’nın kuzey 
cephesinde, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan Bazilika kuzeybatı ve 
kuzeydoğu kapıları arasındaki duvar bölümünün neden tahrip edilmiş olduğu 
ve söz konusu iki yan kapı arasında bir başka geçişe izin verip vermediğini 
araştırmak üzere Bazilika kuzey cephesinin merkezinde, kuzeyinden geçen 
caddeyi de kapsayacak şekilde bir araştırma kazısı gerçekleştirilmiştir.

D2/E2-35 plan karelerinde, 5,50 m. x 4,50 m. yaklaşık boyutlarında açılan 
açmada 10.79 – 8.63 m. seviyeleri arasında mimarî izlere rastlanmamasına 
karşın, Hellenistik-Roma-Bizans-Osmanlı dönemlerine ait karışık seramik 
malzeme elde edilmiştir.

Daha alt tabakalarda bulunabilecek olan mimarî bulgulara kazı sezonu 
içinde  ulaşabilmek için 8,63 m. yaklaşık seviyesinde, açmanın doğu 
yarısında yaklaşık 2,5 metrelik kısım kazı dışı bırakılmış, batı yönde 2,5 m. 
x 3,50 m. boyutlarında bir alanda derinleşilmiştir. Burada 7,16 m. ile 6.96 m. 
üst seviyelerinde  temel blokları tespit edilmiş, bu blokların Bazilika kuzey 
duvarı temeline ait oldukları anlaşılmıştır. Kazı çalışmalarının devamında 
7.38 m. üst seviyesinde başlayan, 1.00 m. genişliğinde ve tabanı 5.25/36 m. 
seviyesinde olan kuzey-güney yönelimli tonozlu kanalizasyon sistemi ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 3). Tonozlu sistemin agorada toplanan suyun olasılıkla 
Agora Kuzey Cadde boyunca uzanan kanalizasyon sistemine eklemlenmek 
üzere kullanıldığı öngörülmüştür. Cadde, kanalizasyon sistemi ve buradaki 
olası bir anıtsal kapıya yönelik çalışmalar 2009 yılında da devam edecektir. 
Ancak buradaki kayıp duvar bölümünün, kireç yapılmak ya da yapı 
malzemesi olarak kullanılmak üzere sonraki dönemlerde sökülmesinden 
kaynaklandığını söylemek şimdilik yanlış olmayacaktır.

Bazilika 2. Galeri Graffiti Konservasyonu

Bazilika’da yapılan bir diğer çalışma Resim 1’de 5 numara ile gösterilmiş 
olan noktada, Bazilika 1. ve 2. Galeriler’de bulunan graffitili panolar da 
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sürdürülen konservasyon çalışmaları olmuştur. 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 edildiği, yine neme bağlı olarak çözünen veya çözünemeyen 
tuzların neden olduğu yüzeysel kalker oluşumları ile toz ve kirlerin varlığının 
belirlendiği graffitili sıvalarda, 2007 yılında başlanan çalışmalar 2008 yılında 
da sürdürülmüştür.  Çalışmanın genel ilkesi sıvaların sağlamlaştırılması, eski 
müdahalelerin (toluen içinde çözülmüş Paraloid B 72 kullanılarak fiks edilmiş 
sargı bezleri)  kaldırılması ve kısmî temizlik olarak belirlenmiştir.

2. Galeri’de 6. panodan 11. panoya kadar olan graffitili sıvalar ile 
karşılarındaki kemer ayakları üzerindeki korunmuş sıva bölümleri yukarıda 
ifade edilen genel ilkeler çerçevesinde sağlıklaştırılmıştır (Resim: 4). 
Yapılan tespitlere bağlı olarak yüzeysel toz ve kirler yumuşak kıl fırçalarla 
temizlenmiş, var olan çok katmanlı sıva ayrışmaları ile sıva ve duvarlar 
arasındaki ayrılma ve boşluklar toz, toprak ve harç atıklarından temizlenmiş, 
çok katmanlı bölümlerde sıva tabakalarının arası Primal AC 33 ile, geniş ve 
büyük boşluklarda sıvı harç enjekte edilerek, sıva kenarları ise kaba harç 
ile doldurulmuştur. Eski müdahaleler aseton ile çözülerek kaldırılmıştır. 
Söz konusu çalışmaları takiben ıslak sünger ve alkol emdirilmiş pamuklu 
çubuklarla boyalı yüzeyler dışındaki bölümlerin kısmî temizliği yapılmıştır. 

Smyrna Agorası Batı Alan Çalışmaları

Bouleuterion/Batı Yapısı

Resim 1’de 2 numara ile gösterilmiş olan noktada, Agora’nın batısında kalan 
ve Batı Alan olarak tanımlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesince kamulaştırma 
ve yıkımların yapıldığı alanda L1/M1/N1-27/28/29/30/31/32/33 plan 
karelerinde Bouleuterion’un ortaya çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları 
2008 yılı kazı sezonu boyunca sürdürülmüştür. L1/M1/N1-31/32/33 plan 
karelerinde, korunmuş duvar yükseklikleri 18.32 m. olarak tespit edilen 
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önünde taş döşeli holü ile doğusunda ona açılan iki odadan ibaret olan geç 
19. yüzyıl yapısının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bu plan karelerde kazı 
çalışmaları 17.24 m. seviyesine kadar sürdürülmüştür. İki seviye arasındaki 
dolgunun özellikle kunduracı atıkları olmak üzere modern malzemelerden 
oluştuğu görülmüştür (Çizim: 1). 

Geç Yapı’nın güneyinde L1/M1/N1-29/30 plan karelerinde, 18.32 m 
yaklaşık kazı üst seviyesinden 15.01 m yaklaşık seviyesine inilmiştir. Söz 
konusu plan karelerde Geç Yapı ile bağlantılı olduğu düşünülen, tuvâlet, 
çöp ve benzeri atıklar için kullanıldıkları anlaşılan 4 adet mekân ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 5, Çizim: 1). Geç Yapı’nın güneyinde, Fosseptik 1 olarak 
tanımlanan 15.01 m. alt seviyesine ulaşılan mekânın moloz taş+tuğla malzeme 
ile inşa edildiği görülmüştür. Aynı zamanda Geç Yapı temeli olarak da 
kullanılmış olan kuzey duvarının fosseptik içinde 15.79 m. üst seviyesindeki 
bir subasman üzerinde yükseldiği gözlemlenmiştir.  Güney subasmanı 16.12 
m. batı subasmanı 16.71 m. üst seviyesindedir. Fosseptiğin inşası sırasında 
Bouleuterion’un M1 – 29 plan karesinden gelen ve bu plan karede de devam 
eden yarım tonozlu altyapısının tahrip edilmiş olduğu izlenmiştir (Resim: 
6). Bu noktada tonozun korunan üst seviyesi 15.71 m. olarak ölçülmüştür. 
Fosseptik 1’in güney duvarı tek açıklıklı bir kemere sahiptir. Olasılıkla bu 
kemer üzerinde yükselecek olan duvarın yükünü taşımak üzere planlanmış 
olmalıdır. İlk gözlemlerimiz Fosseptik 1 içinden çıkan malzemenin 19. yy.ın 
ikinci yarısına ait olan günlük kullanım kapları olduğu şeklindedir.  

Fosseptik 1’in güneyinde, M1-29/30 plan karelerinde, Fosseptik 1’e 
bitişik olan ancak organik bir bağı olasılıkla olmayan ikinci bir fosseptik ile 
karşılaşılmıştır(Resim: 5, Çizim: 1). 15.93 m. üst seviyesinde korunmuş olan 
fosseptiğin alt seviyesi 14.74 m.’dir. Fosseptik 2 içinde 13.83 m. seviyesine kadar 
inilmiştir. Yuvarlak planlı olarak inşa edilmiş olan bu fosseptiğin bir önceki gibi 
moloz taşlardan yapıldığı, fosseptiğin doğu duvar eğrisinin oluşturulmasında 
Bouleuterion’un yarım tonozlu altyapısının korunmuş olan moloz taştan 
yapılmış iç duvarının kullanıldığı görülmüştür. Fosseptik 2 içinden elde edilen 
malzeme de Fosseptik 1’den elde edilen malzemenin paralelidir. 
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Fosseptik 2’nin yine güneyinde ondan bağımsız olarak inşa edilmiş ve 
Mekân 1 olarak adlandırılan L1/M1-29 plan karesi içindeki mekân, 15.68 m. üst 
seviyesinde tespit edilmiş olup, içinde 13.02 m. alt seviyesine kadar kazılmıştır 
(Resim. 5, Çizim: 1). Mekânın kuzey duvarının daha önce diğer üç yöndeki 
duvarlarının ise sonraki bir aşamada inşa edildiği anlaşılmıştır. Mekânın 
güney duvarının korunan üst seviyesi 14.46 m. olan bir apsisli duvarın 
üzerine bindirildiği görülmüştür. İçinden 17 -19. yüzyıllara tarihlendirilen 
yoğun Osmanlı seramik örnekleri ele geçirilen mekânın kuzey, doğu ve batı 
duvarlarının subasman seviyesi 13.41 m. olarak ölçülmüştür. Mekânın son kez 
bu seviyede kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Mekânı sınırlayan duvarlardan, 
son aşamada inşa edilen batı duvarının alt seviyesinin de altından benzer 
seramiklerin gelmeye devam etmesi, mekânın bir seramik deposu veya 
seramik çöplüğü gibi bir alanın üzerinde inşa edildiğine işaret edebilir. 
Burada bulunan seramik örneklerinin birkaç kap formunu (lâzımlıklar, tek 
ve çift kulplu testicikler, ibrikler vb.) tekrarladığını burada not etmek gerekir. 

L1-29 plan karesinde, Mekân 1 ile Fosseptik 2’nin batısında 15.59 m. üst 
seviyesinde duvarları bulunan bir başka mekân (Mekân 2) daha tespit edilmiş 
olup, bu mekân 14.23 m. seviyesine kadar takip edilmiştir (Resim: 5, Çizim: 
1). Mekânın 14.97 m. seviyesinde kayrak taşı, mermer ve tuğla parçalarından 
ibaret zemininin üzerinden Osmanlı Dönemi cam, lüle, pişmiş toprak 
misketler, demir çivi vb. buluntulara ulaşılmıştır. Mekânın nasıl bir işlevi 
olduğu açık olmamakla birlikte, L1-28 karesinin batı kesitinden çıkan ve L1-
28/29 karelerinde kuzey-güney yönde devam eden 14.90 m. alt seviyesinde ve 
24 cm. genişliğinde, kuru duvar tekniğiyle yapılmış basit bir pis su kanalının 
bu mekâna doğru yöneldiğini de belirtmek gerekir.

Fosseptik 2, Mekân 1 ve 2’nin batısında L1-29/30 plan karesinde korunmuş 
üst seviyesi 15.92 m .olan ve 2.82 m. yaklaşık çapında Sarnıç olarak tanımlanan 
bir eklenti daha tespit edilmiştir (Resim: 5, Çizim: 1). Sarnıç’ın içinden 15.11 
m. seviyesinden itibaren mermer ve pişmiş toprak tuğla ve seramik parçaları 
ele geçmiş, 14.94 m. seviyesinde zeminine ulaşılmıştır. Duvarları 14.77 m. 
yaklaşık seviyesinde sona eren Sarnıç’ın zemininin bir kısmında derinleşilmiş, 
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bu noktadaki kazı çalışması 14.23 seviyesinde sonlandırılmıştır. Sarnıç 
içi malzemesinin Roma-Bizans-Osmanlı seramik örneklerinden oluşması 
sarnıç dolgusunun çevredeki inşaî faaliyetler sırasında yapılan dolgulardan 
kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Batı Alanı Bouleuterion plan kareleri seramik kasası dökümleri mekân 
ve/veya plan karelerde inilen en alt seviyelere kadar Osmanlı seramik 
örneklerinin ulaştığını göstermektedir. 19 yüzyıl ve erken Cumhuriyet 
yapılaşmalarının altyapı çalışmaları sırasında Roma tabakalarını ve yapılarını 
tahrip ettiği ve az da olsa kullandığı anlaşılmıştır. Yapılan seramik analizleri 
henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte bu seramiklerle beraber gelen lüle 
örnekleri Osmanlı Dönemi izlerinin 17. yüzyıla kadar ulaştığını göstermiştir. 
Yukarıda özetlenen altyapıya ilişkin mekânlardan sadece Fosseptik 1’in Geç 
Osmanlı Dönemi yapısı ile ilişkilendirmek mümkün olabilmiştir. Diğer altyapı 
mekânları ile bir yapıyı ilişkilendirmek arkeolojik olarak mümkün olmamıştır. 
Ancak Basmane Mevkii Şifa Parseli kazısında fosseptiklerin birbirleri ile 
bağlantılı çift hazneli mekânlardan ibaret olması Fosseptik 1 ile bitişik 
durumdaki Fosseptik 2’nin birlikte Geç Yapı’ya hizmet ettiğini söylememize 
imkân verebilir. Ayrıca Mekân 2’ye batı yönden bir pis su kanalının ulaşması 
bu yöndeki bir başka yapı ile ilişkilendirmemize olanak sağlamaktadır. 
Olasılıkla Mekân 1’de batı yöndeki bu yapının fosseptik sisteminin ikinci 
haznesi olarak değer kazanabilir. Ancak buna ilişkin bir bağlantı iki mekân 
arasında tespit edilmiş değildir. Korunan duvar yükseklikleri 18.32 m. 
olan ve Batı Alan’daki en yüksek kültür toprağı üzerinde bulunan L1/M1/
N1-31/32/33 plan karelerindeki Geç Yapı ile L1/M1-25/26/27/28/29 plan 
karelerinde inilen 13.02 m. seviyesi arasında iki Osmanlı yapı evresinin 
varlığından söz etmek mümkündür. Lüle örneklerinin de gösterdiği gibi 
bu yapı evrelerinin 17. yüzyıl ile 19. yy. ikinci yarısı arasındaki bir süreci 
ifade ettikleri anlaşılmaktadır. Seramik analizi sonuçları bu yapı evrelerinin 
kronolojisini açıklayacaktır.  Nitekim kazı raporunda kısmen açıklandığı gibi, 
bunlardan ilki 15.00 m. seviyesi ve üzerinde, ikincisi ise 16.30/40 m. seviyesi 
ve üzerindedir.  
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L1/M1/N1-27/28/29/30/31/32/33 plan karelerinde ortaya çıkarılan 
Bouleuterion yapısı Osmanlı Dönemi yapılaşma müdahaleleri ile ancak sınırlı 
izler halinde izlenebilmektedir (Çizim: 2). L1/M1-29/30 plan karelerinde, 
Bouleuterionun alt yapısının bir parçası olan Fosseptik 1 ve 2 içindeki 
ambulacrum eğrisi ancak izlenebilmiştir.  Ambulacrum moloz taş ve kireç 
harcı duvar örgüsü üzerine ince kesitli dörtgen paket taşlardan ibaret yarım 
tonoz örgüden oluşmaktadır (Resim: 7). Ambulacrumun dış eğrisini oluşturan 
apsidal duvar doğu yönde kemerli açıklıkları bulunan dikine iki duvar ile 
desteklenmiştir. N1-30 plan karesindeki bu iki duvarın her biri üzerinde 
birbirini takip eden birer kesme taş kemerli kapı açıklığına sahiptir. İki 
duvar arasındaki mekânın tonozlu üst örtüye sahip olduğu mevcut izlerden 
anlaşılabilmektedir. N1-30 plan karesinde kalan bu mekânın tonozlu üst örtüsü 
(korunan tonoz üst  seviyesi 17.28 m.), Ambulacrumun daha alt seviyedeki 
yarım tonoz üst örtüsü (korunan yüksekliği 15.94 m - olası gerçek üst seviyesi 
yaklaşık 16.58 m.) ile birlikte Bouleuterion’un oturma basamaklarının 
eğrisini meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bouleuterion’un orkestra kismî 
ve kaplamasına ilişkin iki noktada kismî izler tespit edilebilmiştir. İlki 14.23 
m. seviyesinde küçük bir bölümde korunmuş olan düz mermer kaplamadan, 
ikincisi 14.92 m. seviyesinde yine küçük bir bölümde korunmuş olan opus 
sectile tarzı baklava desenlerinden ibarettir. Bugün için iki farklı düzlemde 
korunmuş olan bu döşeme izlerinin Bouleuterion’un iki inşa evresi ile 
açıklanması gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır. Bouleuterion’a ilişkin bir 
başka iz daha önceki dönemde de ortaya çıkarılmış olan ön cephe duvarının 
bir bölümünün daha tespit edilmiş olmasıdır. Üst seviyesi 14.98 m. olan bu 
duvarın kalınlığı 0.81 m. olarak ölçülmüştür. Duvarın 1.58 m. genişliğindeki 
bir temel üzerinde yükseldiği ve dıştan 0.12 m. içeriye çekilerek süpürgelik 
meydana getirildiği tespit edilmiştir.  

Batı Alan açmalarını ( Bouleuterion ve Faustina açmaları/plan kareleri)  
agoradan ve dolayısıyla Osmanlı mezarlık alanından ayırarak M1-22/29, 
N1-19/21 ile O1-14/19 plan kareleri boyunca yaklaşık 85 m. uzunluğunca 
kuzey-güney yönünde uzanan ve son zamanlara kadar Batı Alan’da agoraya 
cephe veren yapılar için temel duvarı olarak da kullanılan duvarın mezarlık 
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duvarı (2008/D3) olarak 17. yüzyıldan itibaren Batı Alan’daki işlik ve 
konutlardan oluşan yapılaşmayı ayırdığı anlaşılmıştır. Bu duvarın agorayı 
Osmanlı yapılaşmasından ayrı tutarak korunmuşluk derecesini artırdığı 
görülmektedir.      

Mozaikli Salon 

Batı Portiko ile Batı Yapısı (Bouleuterion) arasında kalan ‘Mozaikli Salon‘ olarak 
tanımlanan alanda mozaik döşemin tespiti ve korunmuşluk durumunu görmek 
için bir çalışma yapılmıştır. Çalışmalar çerçevesinde önceki dönem kazıları ile 
ortaya çıkarılan ve üzeri jeotekstil ve toprak ile kapatılan mozaik döşem yeniden 
temizlenmiş gerekli görülen yerlerde kireç harcı kullanılarak sağlamlaştırılmaya 
gidilmiş ve önce Bims daha sonra  jeotekstil ve kum ile kapatılmıştır. 

      

Faustina Açmaları

Resim 1’de 3 numara ile gösterilmiş olan noktada, Faustina Kapısı’nın 
batısında 30.10.2008 ile 28.11.2008 tarihleri arasında genel olarak N1-
17/18/19/20, L1/M1/N1/O1-15/16, O1-17 ve L1/M1-22/23 plan karelerinde 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Alanı doğudan sınırlayan ve  ‘Mezarlık Duvarı’ 
olarak tanımladığımız 08/D3 duvarının batısındaki söz konusu bu açmalarda 
17.09-16.42 m. yaklaşık üst seviyelerinde başlanan kazılar 14.30 m. alt 
seviyesine kadar sürdürülmüştür. Bu seviyeler arasında Osmanlı Dönemi yapı 
temelleri ile istimlâk ve yıkımları yapılan 20. yüzyıl yapıların arkada kalan 
temel izleri onlara ait pişmiş toprak temiz ve pis su iletim hatlarıyla birlikte 
ve iç içe ele geçirilmiştir (Çizim: 3). K1/L1/M1/N1-15/16 plan karelerinde 
yapılan kazı çalışmalarında ise geç 19. yy. ve 20. yy. boyunca kullanılan 
temeller ile olasılıkla aynı döneme tarihlendirilebilecek bir çeşme yapısı ile 
bir havuz ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3). Özellikle L1/M1-23 plan karelerinde 
yoğun plâstik oyuncak atıkları ile çağdaş tuğla örnekleri ortaya çıkarılmıştır. 
Ortaya çıkan malzeme 20. yüzyıl boyunca Batı Alan’da yenilenen binaların 
hangi işlevlerle kullanıldığına işaret etmektedir.
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Basmane Mevki Kazı Çalışmaları

Şifa Hastanesi Kazısı

İzmir Konak İlçesi Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki Fettah 
Mahallesi 59 Pafta 369 Ada 9 Parsel’in bir bölümünde Bakanlığımızın 
03.09.2007 tarih ve 151245 sayılı yazılı izni ile bilimsel nitelikli kazı çalışmaları 
kazı başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. 2007 ve 2008 yılı kazı sezonları 
çerçevesinde, kazı çalışmaları 31.11.2007 ile 11.07.2008 tarihleri arasında 
sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. 

Kazı alanı bütününde yaklaşık 9.66 m. seviyesinde başlayan kazı 
çalışmalarında bu seviyeden yaklaşık 7.10 m. seviyesine kadar Osmanlı yapı 
temellerinin indiği görülmüştür. Bu seviyeler arasında ortaya çıkarılan ve 
Cumhuriyet Döneminde de kullanıldığı anlaşılan Geç Osmanlı yapısının 
temelleri, ilişkili fosseptikler, pis su kanalları ve pişmiş toprak temiz su iletim 
hatları ortaya çıkarılmıştır.

B1, B2, C1 ve C2 plan karelerinde 8.63 m. üst seviyesinde başlayan ve 5.60-
5.67 m. seviyesinde tabanına ulaşılan bir sarnıç tespit edilmiştir (Resim: 8). 
Mekânın yaklaşık genişliği 4.86 m.  kazılabilen yaklaşık uzunluğu 9.30 m. olup 
en yüksek seviyede korunmuş olan güney duvarı 2.92 m. yüksekliğindedir. 
Her bir duvarı farklı kalınlıkta olan yapının batı duvarı 0.80 m. güney duvarı 
0.66 m. doğu duvarı 0.73 m. kalınlıktadır. Doğu duvarı temelinin moloz 
taşlarla özensiz inşa edildiği buna karşılık batı duvarının özenli bir işçilik 
gösterdiği izlenmektedir. 

Duvar kalınlıklarındaki farklılıklara ilâve olarak işçilik farklılıkları 
mekânın bir anda inşa edilmemiş olduğu izlenimi vermiştir. Mekânın zemini 
isodomik tarzda yerel taşlarla döşelidir. Tabanın güneyden kuzeye doğru 0.07 
m. eğimli olduğu, duvarların moloz taş ve tuğla hatlarla almaşık olarak inşa 
edildiği izlenmiştir. Batı duvarı üzerinde güneybatı köşeden 0.57 m. kuzeyde, 
zeminden 1.07 m. yukarıda 0.30x0.30 m. boyutlarında ve 0.28 m. derinliğinde 
her biri 0.07 m. iççapında iki pişmiş toprak boru çıkışı bulunan kare görünüşlü 
bir niş bulunmaktadır. Hemen hemen yapının yüksekliğini ortalayan bu niş 
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içindeki boru ağızlarının su çıkışının mekânın içine doğru değil, dışına hizmet 
etmek üzere yapıldığı, depo içindeki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak 
devre dışı bırakılmasının planlanmış olduğu öngörülmüştür. Bunun dışında 
sarnıca suyun gelişi ve çıkışı hakkında herhangi bir bilgi edinmek mümkün 
olmamıştır. Su girişinin olasılıkla korunan duvar yüksekliklerinin üzerinde, 
su çıkışının ise mekân tabanının eğimi esas alındığında, kazı alanının dışında 
kalan kuzey duvarı üzerinde olduğu düşünülmüştür. 

İnşa tekniği bakımından Geç Antikçağ özelliği gösteren yapının taban 
seviyesinden toplanan malzemenin çoğunluğunun Geç Roma kırmızı astarlı 
seramik parçalarından ibaret olması yapının mimarîsinden yola çıkarak 
öngörülen tarihi desteklemektedir. Söz konusu seramik kasalarında az sayıda 
Erken Roma, Geç Bizans ve Osmanlı Dönemi malzeme örnekleri mevcut ise 
de, üst seviyelerde rastlanan bu karışıklığın bu seviyeye de ulaşan sonraki 
dönem temel hafriyatlardan kaynaklandığı değerlendirmesi yapılmıştır. 
Yapının zemin seviyelerinde su toplanmasından kaynaklanan kalker izlerine 
rastlanmaması yapının kısa bir süre içinde kullanım dışı kalmış olabileceğini 
düşündürmüştür. Tonoz üst örtüsünün küçük bir kismî zemin üstünde 
bulunmuş olan sarnıcın 6. yüzyılın ortalarındaki deprem sırasında yıkılmış 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Sarnıcın hemen batısında iki duvar ile sınırlandırılmış sert ve kil döşenmiş 
toprak bir yolun güneydoğu-kuzeybatı yöneliminde geçtiği ve yol kesitinde 
değişik dönemlerde geçirilmiş yedi adet pişmiş toprak su iletim hattının 
varlığı  tespit edilmiştir.

Sarnıç ve yolun alt tabakalarında, bir başka deyişle daha erken bir 
tarihte inşa edilmiş (D1, D2, E1 ve E2 plan karelerinde) A Mekânı olarak 
adlandırılan bir mekân ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Kazı çalışmalarında 
sadece iki duvarı ortaya çıkarılabilmiş olan mekânın, doğu duvarının 4.65 m. 
seviyesinde subasmanı olduğu ve temellerin 4.17 m. seviyesine kadar indiği 
tespit edilmiştir. 0.60 m. kalınlığında ve almaşık teknikle inşa edilmiş olan 
doğu duvarı güneydoğu köşeden 4.75 m. boyunca kuzeye doğru uzanmakta 
ve parselin kuzey kesitine girmektedir. Güney duvarı ise 5.70 m. boyunca 
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izlenmektedir. A Mekânı’nın sonraki bir süreçte kuzey yönde kazı alanı 

içinde kalan üçüncü bir duvar ile bölümlendiği görülmüştür. Kuzey bölme 

duvarının temel alt seviyesi doğu duvarının temel alt seviyesinin yaklaşık 

0.50 m. üstünde, 4.61 m. seviyesindedir. Bu seviye farkı da kuzey duvarın 

bölme duvarı olarak sonradan eklemlendirildiğini göstermektedir. Kuzey 

bölme duvarı ile oluşan mekânın taban seviyesi 5.19 m. korunan en üst 

duvar seviyesi ise 5.89 m. olarak tespit edilmiştir. Bölünmüş mekânın kuzey 

duvarı kuzeydoğu köşesinde yaklaşık 1.15 m. genişliğinde bir kapı açıklığının 

bulunduğu görülmüştür. Bölme duvarının güney ve doğudaki ana duvarların 

aksine sadece tuğladan inşa edildiği, sıvandığı ve duvara tuğla taşıyıcıları 

olan ahşap veya taş bir tezgâhın eklemlendirildiği anlaşılmıştır. Bölünmüş 

mekânın güneydoğu köşesinde, korunan üst seviyesi 5.39 m. alt seviyesi 4.21 

m. olan 1.20 m. yaklaşık iç çapında ve 0.05 m. cidar kalınlığında bir pithos yer 

almaktadır.

Mekânın taban malzemesi Roma Dönemi ağırlıklıdır. Aynı zamanda 

çok sayıda boyalı sıva parçaları ile tessara örnekleri ele geçirilmiştir. Çatı 

kiremitleri ile birlikte ele geçirilen bu malzeme aynı zamanda bir yangın 

tabakasına da işaret etmekte olup mekânın kullanımının bir yangın ile son 

bulduğu anlaşılmaktadır. Pithos ile birlikte amphora parçaları, mutfak 

kaplarına ait parçalar, Terra sigilata örnekleri (kâse ve tabaklar) ve bardaklar 

bu mekânın mutfak veya benzeri bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. 

Aynı seviyeden küçük boyutlu bir büst (olasılıkla Gordianus III (238-244)) ile 

bir Aphrodite Genetrix heykelciği ele geçirilmiştir (Resim: 9). A Mekânı’nın 

M.S. 3. yüzyıl içinde bir yangın ile son bulduğu, mekânının ana yapı içinde 

bir bölme duvarı ile ayrılmasının ise yaklaşık M.S. 1.yüzyılın sonu, 2. yüzyılın 

başında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Mekânı çevreleyen doğu ve güney 

duvarlarının ilk inşası ise M.S. 1. yüzyılın başında veya içinde gerçekleştirilmiş 

olmalıdır. İlk yapının da üstteki gibi mutfak malzemesi ağırlıklı olması ilk 

planlandığı aşamada da bu amaçla inşa edilmiş olabileceğine işaret etmektedir.
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A Mekânını takiben hemen batısındaki alanda F1 ve F2 plan karelerinde, 
aşağı seviyede, yukarıda ifade edilen kil dolgulu sokak ile aynı yönelimde 5.01 
ile 5.06 m. üst seviyelerinde taş döşeli caddenin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 10). Yapılan kazı çalışması caddenin genişliğinin belirlenmesini 
sağlamamıştır. Ayrıca caddenin altında Smyrna’nın önemli kanalizasyon 
hatlarından birinin varlığı tespit edilmiştir. Bu, bugün için  Smyrna’nın bilinen 
kanalizasyon sistemine ilişkin birkaç örnekten birisi olması bakımından 
önemlidir. Kanalın 0.60 m. genişliğinde, 0.95–1.00 m. yaklaşık yüksekliklerde 
olduğu, zeminin düz yerel taş plâkalardan, duvarlarının ise moloz taşlardan 
inşa edildiği tespit edilmiştir. Kanalın ve dolayısıyla caddenin modern 
yapılaşmaların altında güneydoğu-kuzeybatı yönünde açıkça devam ettiği 
görülmüştür. Cadde üstü malzemesi Roma Dönemi ağırlıklıdır. Az sayıda da 
olsa geç malzeme örneğine rastlanması, kanalizasyonun Geç Antikçağa kadar 
aktif olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir.

Söz konusu caddenin Şifa Hastanesi’nin bodrum katında bulunan tonozlu 
mekânların ait olduğu, olasılıkla Hamam-Gymnasion kompleksine yöneldiği 
veya bu komplekse hizmet verecek şekilde yapı adası boyunca mevcut 1301 
sokak izinde devam ettiği öngörülebilir. Caddenin şimdiki sokak izinde 
devam etmesi dönemler boyunca bu mevkideki mevcut sokak dokusunun 
korunduğunu işaret etmektedir. A1 ve A2 plan karelerinde tespit edilen Roma 
Dönemine tarihlenen anıtsal bir yapıya ait olan mimarî parçalar bu adada 
anıtsal bir yapının olduğunun bir başka göstergesi olarak yorumlanmıştır.

Altınpark Kazısı

Basmane semtinde Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan 
Altınpark park alanı kazısı Bakanlığımızın izniyle 14 Nisan – 5 Aralık 2008 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Daha önce İzmir Müzesi tarafından 14 ayrı 
sondaj kazısının yürütülmüş olduğu bu parselde yaklaşık 10x25 metrekarelik 
bir alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Parselin kazısı tamamlanan bölümünde 
tam bir yapı ünitesi ortaya çıkarılmış olmasa da, Smyrna’nın Roma Dönemi 
kentleşmesine ilişkin önemli veriler elde edilmiştir (Resim: 11). 
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Kazı yapılan bölümün tümünde yaklaşık olarak 11.00 m. seviyesinden 
8,70 m. alt seviyesine kadar ulaşılmıştır. 10.00 m. seviyesinden üst seviyeye 
kadar 1960lı yıllarda belediyeye ait bir yapının temellerinin ulaştığı ve 
bu temellerin park alanında 9.55 ile 10.86 m. seviyeleri arasında gömü 
yapılmış olan Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet Dönemine ait mezarlığı 
da tahrip ettiği görülmüştür.  Tüm mimarî ve küçük buluntular genel 
olarak değerlendirildiğinde, belli bir stratigrafiden bahsetmek zordur. Her 
tabakanın 20. yüzyıl da dâhil olmak üzere bir sonraki dönemde karıştırıldığı 
görülmüştür. Ele geçirilen Helenistik seramikler, daha alt seviyelerden 
Helenistik tabakaların gelebileceğini göstermekle beraber, daha büyük bir 
olasılık olarak malzemenin Pagos’un eteklerinden buraya kadar sürüklenmiş 
olmasını değerlendirmek mümkündür. 

Altınpark kazısının bir başka sonucu kentin Magnesia Kapısı’ndan çıkıp 
Smyrna’nın kuzey ve doğu kırsalı ile Magnesia, Phokaia ve Pergamon’a 
uzanan yola ait bir bölümün ortaya çıkarılması olmuştur.  Kentin Roma 
Döneminde Altınpark Roma Dönemi yerleşim alanı örneğinde olduğu gibi 
büyümesi ile sur dışına taşan yerleşmenin içinden geçen bu yolun altında, 
yolun uzunlamasına aksı altında  büyüyen yerleşmeye paralel olarak bir 
kanalizasyon şebekesinin de tesis edildiği görülmüştür. Kazı sezonu içinde 
yapılan alan araştırmaları Anafartalar Caddesi aksını takip eden bu yolun düz 
bir hat hâlinde bugünkü modern Kemer Köprüsü’ne ulaştığını göstermiştir. 
Modern köprünün çevresinde yaptığımız bir araştırma köprünün altında 
oldukça iyi durumda korunmuş olduğunu tespit ettiğimiz tek açıklıklı 
Helenistik-Roma Dönemi köprüsünün varlığını göstermiştir (Resim: 12). 
İzmir’in Kervan Köprüsü adıyla ünlenen bu köprüsünün daha fazla zarar 
görmesini engellemek üzere vakit geçirmeden tescilinin yapılması için 
Koruma Bölge Kurulu’na önerilmiştir.    

 

Mimarî Projeler

Koruma, onarım, sağlıklaştırmaya yönelik olarak 2008 yılı boyunca mimarî 
proje ve uygulamalar sürdürülmüştür.
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1. Batı Portiko Cryptoporticusu’nda 1. Galeri Üzerinde Bulunan Kemerli 

Konstrüksiyona Ait 6 Adet Kemerin Restorasyon Projesi

 Batı Portiko’nun cryptoporticusunu güçlendirmeye yönelik olarak ve 

Gezi Yolu oluşturmak üzere 1. Galeri kuzey sonundaki mevcut kemerlerin 

sağlıklaştırılmasına yönelik olarak söz konusu alandaki 6 adet kemerin 

onarımı ve konservasyonu için rölöve ve restorasyon projesi tamamlanmıştır. 

2.’de açıklanan lento projesi ile birlikte İ.Ü. Taşınır Kültür Varlıkları Koruma 

ve Onarım Bölümü’nden teknik rapor alınarak İzmir I Numaralı Koruma 

Bölge Kurulu’ndan onarım izni almak için proje 2009 yılı içinde Kurul 

Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

2. Batı Portiko Cryptoporticusu 2. ve 3. Galerileri Arasında Yer Alan Geçişlerden 

İkisinin Üzerinde Bulunan Lento Bloklarının Sağlamlaştırılması Projesi

 Orta vadeli hedef olarak belirlenen Gezi Yolu oluşturulması ve Batı 

Portiko’nun sağlıklaştırılması çerçevesinde portikonun 2. ve 3. galerilerini 

bağlayan iki açıklığa ait lento bloklarının onarımları için gerekli rölöve ve 

restorasyon projeleri tamamlanmış, alınacak teknik rapor eşliğinde 1.deki 

kemer projesi ile birlikte onay için İzmir II Numaralı Koruma Bölge Kurulu’na 

2009 yılı içinde sunulacaktır. 

3.  Bazilika Cryptoporticusu Batı Sonu Rölöve ve Uygulama Projesi

Koruma ve onarıma yönelik projeler üretmek için Agora’da 1994 yılında 

yapılan ve dijital ortamda bulunmayan rölöve çalışması  dışında yeni dönem 

kazılarına devredilmiş herhangi bir rölöve çalışması olmadığından öncelikle 

1994 rölöve çalışmasının dijital ortama aktarılmasına devam edilmektedir. 

Bütüne yönelik rölöve çıkarma işinin bir parçası olarak Bazilika batı sonu 

rölövesine de başlanmıştır. Çıkarılacak rölöve üzerinden Bazilika’nın bu 

bölümünün sağlıklaştırılmasına dönük restorasyon projesi üretilecektir. 
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4. Kuzeybatı Kapı Rölöve Çalışması

Bazilika’nın yıkılma tehlikesi gösteren Kuzeybatı Kapı’nın onarımına 
yönelik  rölöve çalışması tamamlanmıştır. 2009 yılında gerekli kaynak 
bulunması halinde restorasyon projesi hazırlanacaktır. 

5. Mozaik Döşem için yapılan Geçici Koruma Çatısı Uygulaması.

Mozaik döşemin doğal ve fizikî koşullardan korunması için üzerine 
geçici koruma çatısı planlanmış, bu düşünce projelendirilerek Koruma Bölge 
Kurulu’nun izni ile İzmir İl Özel İdaresi’nce uygulaması yapılmıştır.  

6. Bazilika Ek Geçici Koruma Çatısı

Bazilika cryptoporticusu 1. ve 2. galerilerdeki sıvalar üzerinde 
korunmuş olan graffitiyi fizikî ve doğal dış etkenlerden koruyarak kalıcı 
konservasyonunun yapılması için sağlıklı bir alt yapı tesis etmek adına 
örtülmesine yönelik ek geçici koruma çatısı planlanmış, proje Koruma 
Bölge Kurulu’ndan izin alınıp İzmir Ticaret Odası’nca maliyeti karşılanarak 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
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Çizim 1: Bouleuterion plan karelerinde Geç Osmanlı - Cumhuriyet Dönemi ile Roma 
yapılaşma izleri (2008)



426

Çizim 2: Bouleuterion plan. (2008)
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Çizim 3: Batı Alan Faustina plan karelerinde Osmanlı-Erken Cumhuriyet yapılaşma izleri
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Resim 1: Agoranın genel görünüşü ve çalışma noktaları.

Resim 2: Mezar 6
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Resim 3: Bazilika Kuzey Cadde açması kazı sonrası görünüşü

Resim 4: Kemer ayaklarındaki sıvaların sağlıklaştırma müdahaleleri sonrası durumu
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Resim 5: Bouleuterion plan karelerindeki Mekân 1 ve 2, Fosseptik 2 ve Sarnıç’ın genel görünümü

Resim 6: M1–30 plan karesindeki Fosseptik 1 ve Bouleuterion’un yarım tonozlu alt yapı izleri
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Resim 7: Bouleuterion’un alt yapısına ait yarım tonoz ve kemerli kapı açıklığı

Resim 8: Sarnıcın görünüşü 
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Resim 9: Şifa kazısından 
elde edilen büst ve 
Aphrodite heykelciği

Resim 10: A Mekânı, üst seviyedeki toprak dolgulu sokak ve taş döşeli cadde izleri
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Resim 11: Altınpark Roma Dönemi mimarî izleri ve Roma caddesi

Resim 12: Helenistik ve Roma Dönemi Kervan Köprüsü
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2008 YILI DİYARBAKIR İLİ, SALAT CAMİİ YANI KAZISI

Yutaka MİYAKE*

2008 yılı Diyarbakır İli Salat Camii Yanı kazısı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iziniyle, Diyarbakır Müze Müdürlüğü 
başkanlığında, Japonya Bilim Teşvik Kurumu’nun maddî desteği ile (Bağış 
No. 20401029), Tsukuba Üniversitesi’nce oluşturulan ekibimiz tarafından 
gerçekleştirilmiştir1. Her şeyden önce, bu çalışmaların yapılmasında, başta 
Diyarbakır Müze Müdürü Sayın Mehmet Arif Bilici olmak üzere, yukarıda 
adı geçen bütün kurum, kuruluş ve ilgili kişilere içtenlikle teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz.

1. KONUMU VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Salat Camii Yanı, ilçe merkezi Bismil’in yaklaşık 20 km. doğusunda, 
Dicle’nin kolu Salat Çay’ın sol kenarında yer almaktadır. Çanak Çömlekli 
Neolitik Çağa ait bu yerleşmede, 2003 yılında ayrıntılı yüzey araştırmaları 
gerçekleştirildi (Miyake 2005a, 2005b) ve onun ardından 2004 yılından itibaren 
kurtarma kazılarına başlandı (Miyake 2006, 2007a, 2007b, 2008). 2007 yılında 
ise, bir süre arazi çalışmalarına ara verilmiş olup, ilk üç sezondan çıkan 
malzemeler üzerinde çalışılmıştır. Dolayısıyla 2008 yılındaki kazı çalışmaları, 
dördüncü kazı sezonunu oluşturmaktadır.

* Doç. Dr. Yutaka MİYAKE, Tsukuba Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
 1-1-1 Tennohdai, Tsukuba-shi, İbaraki, 305-8571 JAPONYA. 
1 Bilimsel başkanlığımda sürdürülen 2008 yılı çalışmalarına, kazı heyeti olarak Masatoshi Tao 

(Tokyo Kaseigakuin Üniv.), Osamu Maeda (Tokyo Kaseigakuin Üniv.), Dr. Kenichi Tanno 
(Research Institute for Humanity and Nature), Miho Miyake (serbest), Murat Akman (serbest) 
ve Chie Akashi (Waseda Üniv.) katılmıştır. Ayrıca bu çalışmalara Bakanlık temsilci olarak 
Erzurum Koruma Kurulu’ndan Sayın Muammer Budak katılmıştır. Bize karşı her zaman 
hoşgörülü ve yapıcı olması nedeniyle kendisine teşekkür borçluyuz.
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2008 yılın sonuçlarına girmeden önce, önceki çalışmalarda elde ettiğimiz 
bu yerleşme ile ilgili genel sonuçları kısaca hatırlatmakta yarar vardır. Salat 
Camii Yanı’nda Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait en az üç evrenin varlığı, 
sağlam tabakalanma içinde tespit edilmiştir. Ele geçirilen çanak çömleğe 
dayanarak ayırılan bu evreler, eskiden yeniye doğru 1. , 2. ve 3. evre 
olarak adlandırılmıştır. Ana toprağın hemen üzerinde tespit edilen 1. evre 
tabakalarında da çanak çömlek parçalarının ele geçirilmesi, bu yerleşmede 
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ tabalakaların bulunmadığı ve büyük olasılıkla 
Çanak Çömlekli Neolitik Çağdan itibaren iskân edildiğini göstermektedir. 

1. evrede, oldukça bol miktarda iri taneli mineral katkı içeren ve yüzeyi 
iyi açkılanmış çanak çömlek, en yaygın grubu oluşturmaktadır. Buna benzer 
özelliği taşıyan çanak çömlek, son yıllarda Akarçay Tepe, Mezraa Teleilat, Tell 
Halula ve Tell Seker al-Aheimar’da, Çankak Çömleksiz Neolitik tabakalarının 
hemen üzerinde tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Salat Camii Yanı 1. evresini de, 
Çanak Çömlekli Neolitik Çağın başlangıcına tarihlendirmek mümkündür. 
Ayrıca, Batman’ın doğusunda yer alan Sumaki Höyük’te de benzer malzemeye 
rastlanması, bu çanak çömlek grubunun Dizle havzasında yoğun bir şekilde 
yayılmış olduğu izlenimini bırakmaktadır.

Bir sonraki 2. evrede ise, mineral katkılı açkılı çanak çömleğin yerine bitkisel 
katkılı kaba mal çoğunluğu oluşturmaktadır. Aynı yöne giden gelişme, Orta 
Fırat vadisi ve Balikh vadisinde de izlenmektedir. Bu bölgede tespit edilen 
ve Tell Assouad grubu olarak değerlendilebileceğimiz çanak çömleğin, genel 
olarak Salat Camii Yanı 2. evre malzemelerine yakınlık göstermiş olduğu 
söylenebilir.

Salat Camii Yanı 3. evresi çanak çömleği, Kuzey Mezopotamya’da Proto-
Hassuna olarak bilinen gruba yakınlık göstermektedir. Proto-Hassuna, uzun 
süre kuzey Mezopotamya’nın en eski çanak çömlek grubu olarak kabul 
edilmekte idi. Ancak Salat Camii Yanı’nda tespit edilen tabakalanmanın 
açık şekilde gösterdiği gibi, Proto-Hassuna’nın Çanak Çömlekli Neolitik 
Çağın başlangıcına değil, daha gelişmiş evreye tarihlendirilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır.
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Salat Camii Yanı’nda bulunan çanak çömleğin, bu üç evre boyunca 

Kuzey Mezopotamya’yla yakınlık gösterdiği söylenebilir. Bunlarda bir tür 

benzer öğeler bulunmakla kalmayıp bütün çanak çömleğin özelliklerinde 

hemen hemen paralel olarak gelişmeler izlenmesi, Dicle havzasıyla 

kuzey Mezopotamya arasındaki kültür ilişkisinin çok yoğun olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca bu yakınlık sadece çanak çömlek için değil, diğer 

küçük buluntular için de geçerlidir. Salat Camii Yanı’nda ele geçirilen küçük 

taş kaplar, pişmiş topraktan çeşitli boncuklar, taştan ağırşaklar ve duvar 

sıvası üzerindeki resimlerin benzerlerine Kuzey Mezopotamya’nın çağdaş 

yerleşmelerinde rastlamak mümkündür.

2. 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Geçen sezonlarda elde edilen bu olumlu sonuçlara dayanarak, 2008 

yılında da yaklaşık olarak aynı alanda çalışılması kararlaştırılmıştır (Çizim: 

1). Özellikle 1. evre tabakaları üzerinde yoğunlaşarak, bu evreye ait yapı 

kalıntıları ortaya çıkarılarak, yerleşme düzeninin daha net bir şekilde 

anlaşılmasına çalışılmıştır. Önceki sezonlarda 2. evreye ait tabakalarda, 

dikdörtgen planlı pisé duvarlı yapılar ve onlar arasındaki açık alanda oval 

biçimli ocaklar, toprak içine kazılarak yapılan ateş çukurları ve depolama 

çukurları tespit edilmiştir. Ancak 1. evrede ise, kazılmış alanın yamaçta sınırlı 

kalması nedeniyle, yalnızca taş döşemeler bulunabilmiştir. Dolayısıyla 2008 

yılının başlıca amaçlarından bir tanesi de, 1. evredeki yerleşme düzeninin 2. 

evre ile farklı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması olmuştur.

a. Yapı Kalıntıları

Yapı kalıntıları ile ilgili sonuçları baştan söylemek gerekirse, her yapı 

kalıntısının aynı şekilde 1. evre tabakalarında da tespit edilmiş olduğu 

sonucunu çıkarabiliriz (Çizim: 2). 



438

Pisé Duvarlı Yapı

Dikdörtgen planlı pisé duvarlı yapılar, taş temelsiz ve direkt olarak toprak 
üzerine inşa edilmiştir ve genel olarak bölme duvarlarıyla bir kaç odaya 
bölünmüştür. Tam planı açığa çıkarılan 166 No.lu yapının uzunluğu yaklaşık 
5 m., genişliği ise 3.5 m. kadardır (Resim: 1). Ara duvarlarla 7 mekâna 
bölünmüştür. Ortada bulunan ince uzun koridor şekilindeki bir mekân ile 
onun her iki tarafında bulunan üçer küçük mekândan oluşmaktadır. Bu 
yapının batı duvarında ise, ne tür işlev gördüğü tam anlaşılmayan, buna 
bitişik olarak yapılmış iki tane ek duvar tespit edilmiştir.

Bu yapıyla ilgili en ilginç sonuç, mekânlar içinde toplam yedi tane 
gömünün tespit edilmesidir (Çizim: 3). Ortadaki ince uzun mekândan üç, 4 
No.lu mekândan iki ve diğer iki mekândan birer tane gömü bulunmuştur. 
Hemen hemen aynı seviyede tespit edilen bu gömülerin çoğu, hocker tarzında 
sağa ya da sola yatırılmış şekilde ve duvara bitişik şekilde gömülmüştür 
(Resim: 2, 3). Maalesef herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır.

Bu iskeletleri inceleyen Hacettepe Üniversitesi’nden Antolopolog sayın 
Yılmaz Erdal’dan edinilen bilgiye göre, bunlardan ikisinin fetus olduğu, 
dördünün ise doğumdan hemen sonra ölüp gömüldüğü ortaya çıkmıştır. 3 
No.lu mekânda bulunan gömünün ise, 3-3.5 yaş arasındaki çocuğa ait olduğu 
anlaşılmıştır. Bu iskeletlerin ikisinde kafatası deformasyonu ile ilgili izler 
de tespit edilmiştir (Resim: 4). Yine Sayın Erdal’dan edinilen bilgiye göre, 
kafatası deformasyonu Hakemi Use iskeletlerinde de tespit edilmiştir. Bu yeni 
keşifler, Tell Arpachiyah ve Değirmentepe gibi Halaf ve Obeid dönemlerinde 
örnekleri bilinen kafatası deformasyonu geleneğinin, daha eskiye dayandığını 
göstermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Oldukça küçük olan 2 No.lu mekânın içinde bir çömleğe ait parçalar 
tespit edilmiştir (Resim: 5-6). Bu parçaların tümünün gerek dış yüzeyinin 
üste bakar bir şekilde bulunmuş olması, gerekse dipten omuza kadar eksiksiz 
olarak tümlenebilmiş olması, bunların bilinçli olarak kırılarak döşenmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu parçaların altında herhangi bir buluntu ya 
da ize rastlanmamasına rağmen, büyük olasılıkla organik bir maddenin 
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üstünün parçalarla örtülmüş olduğu düşünülebilir. Üstelik bu parçaların 
gömüler ile hemen hemen aynı seviyede bulunmış olması, bu varsayımı 
desteklemektedir. 

Ayrıca gerek bu mekânları dolduran dolgu toprağın duvarlarla aynı 
cinsteki topraktan olması, gerekse mekânlar içinden hemen hemen hiç yok 
denebilecek kadar az sayıda buluntuların ele geçirilmesi, bu pisé duvarlı 
yapının bilinçli olarak toprakla doldurulmuş olduğu izlenimini bırakmaktadır. 
Ve bu aşamada bebek ve çocuk iskeletlerinin yapıyla birlikte gömüldüğü 
düşünülebilir. İstisna olarak bu yapıdan tespit edilen eserlerin tüm olarak ele 
geçirilmesi, özellikle uzunluğu 20 cm.ye yakın oldukça uzun kemik spatulanın 
tüm olarak ele geçirilmesi, bu eserlerin içinde bulunan gömülerle birlikte bu 
yapıya hediye olarak bilinçli şekilde konulduğu söylenebilir. Ayrıca diğer 
bazı yapılarda da bebek ya da çocuk gömülerin bulunması, bu tür adetin bu 
dönemde yaygın olduğunu göstermektedir.

Ocak

Ocakları, yapım özelliklerine göre iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci 
grup, sert tabana sahip ve taban altına iri taşlar döşenmiş olan türlerdendir 
(Çizim: 4). İnce çakıltaşı, karışımlı taban, iyi yanma sonucu siyah renk alıp 
oldukça sertleşmiş durumdadır. Önceki yıllarda tespit edilen bu tür ocaklar 
oldukça standartlaşmış olup uzunluğu yaklaşık 2 m. kadar idi. Ancak 2008 
yılında tespit edilen ocakların daha küçük boyda olması, 1. evrenin bir özelliği 
olarak değerlendirilebilir.

İkinci grup ocaklar ise, kilden pek kalın bir tabanı olmayan ve sarı renk 
almış olanlardır. Taban altında konulan taşlar da birinci gruba göre daha 
küçüktür. Bunun gibi pek özenle yapılmamış ocakların bulunmasını da, 1. 
evrenin bir özelliği olarak ele alınabilir.

Ateş Çukuru

Toprak içine kazılarak yapılan ateş çukurları, önceki yıllarda yüze aşkın 
örneğe rastlanmış ve 2008 yılında da toplam 23 tane tespit edilmiştir. Bu 
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ateş çukurlarının kenarlarında belirgin biçimde yanma izleri görülmekte ve 
bazılarında çukurun içinde yanmış taşlar in situ bulunmaktadır (Çizim: 5). 
Ayrıca ateş çukuru içinde yakıt olarak kullanıldığı düşünülen bol miktarda 
kömürleşmiş bitki kalıntıları da tespit edilmiştir. Büyük olasılıkla bu 
çukurların ve içindeki taşların ateş yakılıp yemek pişirmek için kullanıldığı 
düşünülebilir. 

Ateş çukuru ya da roasting pit olarak tanınan kalıntılar, aslında Çanak 
Çömleksiz Neolitik Çağda daha yaygın olarak 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 Nolitik Çağdan beri alışılagelen 
yemek pişirme tarzının, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ içinde değiştiğini 
göstermektedir. 

Çanak çömleğin ortaya çıkması, bu değişimde en büyük rolü oynamış 
olabilir. 2008 yılında tespit edilen 1. evre çanak çömlek grubunun, iri taneli 
mineral katkıyı bol miktarda içermesi, derin kap biçimlerinin yaygın olup 
tutamaklarının bulunması nedeniyle, bunların pişirme kabı için elverişli 
olduğu söylenebilir. Eğer bu varsayım doğru ise, yakındoğuda çanak çömleğin 
pişirme kabı olarak ortaya çıktığını öne sürmek mümkün olacaktır. 

b. Buluntular

Çanak Çömlek

2008 yılında ele geçirilen çanak çömleğin büyük çoğunluğunun, Çanak 
Çömlekli Neolitik Çağın en eski evresine (1. evreye) ait olduğu söylenebilir. 
Oldukça bol miktarda mineral tanecikleri içeren ve yüzeyi iyi açkılanmış 
çanak çömlek, en yaygın grubu teşkil etmektedir. Ancak katkı maddesi ve 
hamurun cinsine dayanarak, bunu birkaç alt gruba ayırmak da mümkündür. 
Bu alt gruplar, 1) bol miktarda beyaz renkli ve iri taneli taşçık katkılı mal, 2) 
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bol miktarda siyah renkli ve iri taneli taşçık katkılı mal, 3) ince mineral tanecik 
katkılı mal ve 4) iyi kilden yapılan ince hamurlu mal olarak gösterilebilir. 

Bunun yanı sıra, sayısı pek fazla olmamakla birlikte, az miktarda ince 
bitkisel katkı içeren parçalar da ele geçirilmiştir. Aslında bitkisel katkılı mal, 
bir sonraki 2. evrede çoğunluğu oluşturmaktadır. Ancak 1. evrede tespit edilen 
bu bitkisel katkılı malın, gerek katkı maddesinin az miktarda olması, gerekse 
bitkisel katkının ince olması açısından, 2. evredeki bitkisel katkılı kaba mal ile 
farklı olduğu söylenebilir. Üstelik kap yüzeyi de iyi açıklanmıştır.

Kap biçimleri açısından alt mal grup arasında herhangi bir fark 
görülmemektedir. Genel olarak kap biçimlerinin basit olduğu söylenebilir 
(Resim: 6). Az sayıda sığ ve açık kap biçimlerin bulunmasına rağmen, derin 
ve kapalı biçimli kaplar daha yaygındır. Dip ise genellikle düz ve geniştir. 
Ağız kenarı altında yerleştirilen yatay tutamaklar, 1. evre çanak çömleğin en 
büyük özelliklerinden bir tanesidir.

Yontmataş Endüstrisi

Yontmataş endüstrisinde obsidyen ve çakmaktaşı, hammadde olarak 
kullanılmıştır, ve bu iki grup arasında oldukça belirgin fark görülmektedir. 
Çakmaktaşı endüstrisi esas olarak yonga endüstrisinden oluşmaktadır. 
Günümüzde hâlâ Salat Çayı’nın yataklarında bulunabilen yerel çakmaktaşı, 
hammadde olarak kullanılmıştır. Çok platformlu yonga çekirdekleri çok 
sayıda ele geçirilmiştir ve kabuklu yongaların oldukça yaygın olarak ele 
geçirilmesine karşın, delici olarak düşünülen birkaç parçanın dışında iyi 
şekillendirilmiş âetlere pek rastlanmamıştır. 

Obsidyen ise, esas olarak dilgi endüstrisinden oluşmaktadır. Tek 
platformlu ve mermi biçimli dilgi çekirdeklerin bulunması, bu yerleşme içinde 
dilgilerin üretilmiş olduğunu göstermektedir. Çoğu dilgiler ve dilgiciklerden 
oluşmaktadır ve aralarında sayısı az olmakla birlikte trapez, side blow blade flake 
ve corner thinned blade gibi Kuzey Mezopotamya’daki çağdaş yerleşmelerde 
tanınan âletler ele geçirilmiştir. Bu durum, yontmataş endüstrisinin de yine o 
bölge ile yakın ilişki içinde olduğu göstermektedir.
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Küçük Buluntular

Küçük buluntular arasında, geçen sezonlarda olduğu gibi, pişmiş 
topraktan yapılan hayvan figürinleri en büyük buluntu topluluğunu 
oluşturmaktadır (Çizim: 6). Özellikle çok sayıda şematize edilmiş iki bacaklı 
hayvan figürinlerinin ele geçirilmesi dikkat çekicidir (Resim: 7).

Aralarında bız ve spatulaların bulunduğu kemik âletler ise, pek yaygın 
olduğu söylenemez. Ancak 2008 yılında büyük olasılıkla kuş kemiklerinden 
yapılan çok sayıda silindir biçimli boncuk ele geçirilmiştir (Resim: 8). Taş 
eserler olarak, çeşitli biçimdeki boncuklar, ağırşaklar, taş kaplar ve yassı 
baltalar ele geçirilmiştir. Ayrıca boncuk ve bilezik gibi süs eşyaları arasında 
pişmiş topraktan yapılan eserler de bulunmuştur (Resim: 9). Bunların ilk 
başta bahsedildiği gibi, benzer örneklerine kuzey Mezopotamya’da rastlamak 
mümkündür.

2008 yılında ilk olarak doğal bakırdan yapılan bir boncuk ele geçirilmiştir. 
Bu boncuk, hammaddesi olan doğal bakırın çekiçlenerek küçük levha hâline 
getirilmesinden sonra, kıvrılarak halka hâline getirilmiştir. Yapıştırılmış 
olan bakır levhanın ucu, belirgin biçimde görülmektedir. Bu, daha önce ele 
geçirilen malahit parçalarla birlikte, bakır işletmeciliğinin var olduğunu 
göstermek açısından büyük önem taşımaktadır. Doğal bakırdan yapılan 
eserler, bilindiği gibi Çayönü ve Aşıklıhöyük gibi Çanak Çömleksiz Neolitik 
Çağ yerleşmelerinde ve Çatalhöyük, Tell Ramad ve Yarimtepe I gibi Çanak 
Çömlekli Neoltik yerleşmelerinde de tespit edilmiştir. Salat Camii Yanı’nda 
ele geçirilen bu boncuk, bu buluntu topluluğuna yeni bir örnek olarak 
katılmıştır.
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Çizim 1: Salat Camii Yanı topoğrafik plan ve çalışma alanı

Çizim 3: 166 No.lu yapı ve içinde bulunan 
gömüler

Çizim 2: 1. evreye ait yapı kalıntıları
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Çizim 4: 158 No.lu ocak

Çizim 5: 160 No.lu ateş çukuru
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Resim 1: 166 No.lu yapı

Çizim 6: Pişmiş topraktan hayvan figürinleri
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Resim 2: 185 No.lu gömü

Resim 3: 188 No.lu gömü
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Resim 5: 166 No.lu yapı 2 No.lu mekân

Resim 4: Kafatası deformasyonu (188 No.lu gömü)
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Resim 6: 166 No.lu yapı 2 No.lu mekândan çıkan çömlek

Resim 7: Şematize edilmiş hayvan figürinleri



450

Resim 8: Kemikten boncuklar

Resim 9: Pişmiş topraktan boncuklar   
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Ralf VON DEN HOFF*

AIZANOI 2008

*Özet

2008 yılı Aizanoi kampanyasında, Helenistik ve Erken Roma Dönemi 
yerleşmesini araştırmak için Tapınak platosunun güneybatısında açılmış 
olan sondajlardaki çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede, 2007 yılında 
bir kısmî açığa çıkarılmış olan Erken Roma Dönemine ait bir çeşme binası 
da incelenebilmiştir (Fig. 3-4). Kendisi yuvarlak olan çeşme binası, bir 
kenarı yaklaşık 15 metre olan kare bir plan üzerine oturmaktadır ve bugüne 
kadar Anadolu’da  karşımıza çıkan bu tür yapıların en büyüğü ve en eskisi 
olma özelliğini taşımaktadır. Büyük bir olasılıkla bu bina antik kente su 
dağıtma işlemini görmekteydi. Zeus Tapınağı’nın M.S. 1. yüzyılda yapımına 
başlanmasıyla bu çeşme binası sistematik olarak sökülmüştür. Çeşme 
binasının güneyinde, varlığı daha önce de tespit edilmiş olan, kazık temelli 
duvarların izlerinin yanı sıra, bugüne kadar Aizanoi’da tespit edilebilen tek 
bir kaleye ait duvarlara ve atölye atıklarıyla birlikte Hellenistik yerleşmeye 
işaret eden duvar kalıntılarına rastlanmıştır.   

***

Die diesjährige Kampagne der Arbeiten des Deutschen Archäologischen 
Instituts Istanbul in Aizanoi dauerte vom 4. August bis zum 13. September1. 

* Prof. Dr. Ralf VON DEN HOFF, Abteilung Klassische Archäologie, Institut für 
Archäologische Wissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fahnenbergplatz, 
D-79089 Freiburg/ALMANYA; vd.hoff@archaeologie.uni-freiburg.de

1  An der Grabung nahmen überdies teil: Ahmet Atila, Heike Bücherl, Philip Brize, Gülşen 
Dikbaş, Ilona Dudzinski, Eva Kasubke, Nikolas Möller, Thekla Schulz-Brize, Stefan Seiler, 
Barbara Sielhorst, Heiko Türk und Michael Wörrle. Christian Hübner und Birthe Hemeier 
(Giese, Grubert & Hübner GbR, Freiburg) führten die geophysikalischen Prospektionen durch, 
William Aylward (University of Wisconsin, Madison) Forschungen an Architekturteilen.
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Das Ministerium für Kultur und Tourismus war durch Herrn Ziya Kılınç vom 
Malatya Arkeoloji Müzesi vertreten, dem wir für seine hilfreiche Unterstützung 
herzlich danken. Ebenso unterstützte uns wie immer äußerst kooperativ Herr 
Metin Türktüzün, der Direktor des Kütahya Arkeoloji Müzesi, dem dafür 
ebenfalls großer Dank gilt.

Ziele der Arbeitskampagne 2008

Die Arbeiten der Kampagne 2008 hatten drei Ziele:

1. Im Jahre 2007 hat ein neues archäologisches Forschungsprojekt in Aizanoi 
begonnen mit dem Ziel, die vor- und frührömischen Befunde der Siedlung 
in größerem Umfang zu untersuchen.2 Die vorbereitende geophysikalische 
Untersuchung des Tempelareals sollte abgeschlossen werden. Die Sondagen 
im Randbereich des unter den flavischen Tempel liegenden Siedlungshügels 
waren fortzusetzen und zu erweitern. Dabei galt es besonders, Funktion und 
Datierung des ‚Wasserbauwerks’ zu klären, das 2007 teilweise aufgedeckt 
worden war.3

2. Die laufenden Forschungen zum Fundmaterial, zur Architektur und zu 
den Inschriften von Aizanoi sollten fortgesetzt werden. Zudem mussten erste 
Überlegungen zu neuen Forschungsprojekten zur Frühgeschichte Aizanois 
zwischen der Bronze- und der Eisenzeit unternommen werden.4

3. Um die antike Stätte auch in denkmalpflegerischer Hinsicht aufzuwerten 
und ihre Anschaulichkeit zu fördern, war schon 2007 mit der Erarbeitung 
eines denkmalpflegerischen Konzeptes begonnen worden. Diese Arbeiten 
sollten fortgesetzt werden.

2  s. R. von den Hoff – K. Rheidt, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 1 (2009) 497-499.
3  R. von den Hoff – K. Rheidt, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 1 (2009) 500-501.
4 Die Inschriften auch im Umland Aizanois werden von Michael Wörrle (Kommission für 

Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts) bearbeitet, die 
Architektur des Tempeldachs von Thekla Schulz-Brize (Fachhochschule Regensburg), 
die Skulpturfunde der Theatergrabungen von Philip Brize (Regensburg). Planungen für 
Projekte zur Frühgeschichte Aizanois werden unternommen von Ulf Schoop (University of 
Edinburgh).
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Geophysikalische Untersuchungen

Nach der geophysikalischen Untersuchung des westlichen Randbereichs 
des Tempels im Jahre 2007 konnten zwischen 10. und 16. August die übrigen 
Fläche des Tempelplateaus und ein Teil des nordwestlich angrenzenden 
Areals, auf dem sich ein spätantiker Grabbau befindet, untersucht werden 
(Fig. 2). Dabei kamen Geomagnetik, Georadar und elektrotomographische 
Profilmessung zum Einsatz. Es wurde deutlich, dass besonders die nördlichen 
und südwestliches Teile des Tempelplateaus bodennahe, vermutlich 
byzantinische Bebauung und Störungen aufweisen. Weitere Grabungen 
versprechen deshalb für die hellenistischen Befunde im südlichen Teil des 
Tempelhofes am meisten Erfolg. Unklar ist die Interpretation einer rundlichen 
Struktur in der Westecke des Areals. Westlich des Tempelhofes findet 
sich keine dichtere antike oder jüngere Bebauung. Für die Frage nach der 
Siedlungsgrenze bedeutet dies, wie schon 2007 vermutet, dass auf der Höhe 
des Tempels die antike Siedlung ihre Westgrenze besaß, ohne dass Hinweise 
auf eine Ummauerung vorliegen.  Die geophysikalischen Untersuchungen 
wurden von G. Hübner (Firma Giese, Grubert & Hübner GbR, Freiburg) 
durchgeführt.

Sondagen im Südostbereich des Tempelplateaus

Im Südostbereich des Tempelplateaus (Fig. 1) wurde die 2007 begonnene 
Arbeit in den Sondagen 1, 2 und 3 fortgesetzt; nordwestlich neben Sondage 3 
wurde die neue Sondage 4 geöffnet. Die Arbeiten in Sondage 1 und 3 wurden 
beendet.

In Sondage 3 ergaben sich aufschlussreiche Befunde zur byzantinischen 
Bebauung des Tempelplateaus. Hier finden sich Raumstrukturen und ein 
Plattenpflaster, die zeitgleich mit der byzantinischen Befestigungsmauer 
an deren Innenseite errichtet wurden. In Sondage 4 kam ein schräg zur 
Befestigungsmauer liegender Raum mit aufwändig gebauten, noch bis zu 
1,5 m hoch anstehenden Mauern zutage, der zu einem wichtigeren Bauwerk 
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byzantinischer Zeit gehören muss und dessen Vorplatz von Südosten durch 
eine Treppe erreichbar war. Eine ungestört die Sondagenfläche querende 
antike Tonrohrleitung verspricht darunter liegende römische und vorrömische 
Befunde.

Das 2007 in Sondage 1 zutage gekommene ‚Wasserbauwerk’5 wurde 
abschließend auch in der angrenzenden Sondage 3 untersucht (Fig. 3). Es 
war 2007 als eine mehr als 7 x 5 m bedeckende Opus-Caementicium-Fläche 
mit senkrecht dazu stehenden Tonrohrleitungen zu Tage getreten (Fig. 3: 
b). 2008 wurde zunächst ein Tiefschnitt innerhalb des Monuments angelegt. 
Dieser ergab, dass die Opus-Caementitium-Fläche (Oberfläche auf 1010,45–
1010,74 m ü. NN) als Kern des Bauwerks bis zu 1,50 m dick ist und auf einer 
Fundamentschicht aus großen Steinblöcken liegt. Die Gruppen von dreifachen 
Tonrohrleitungen gehören zu Wasserableitungen aus dem zentralen Bereich 
des Monuments nach außen. Wir haben also tatsächlich ein außerordentlich 
großes Monument vor uns, dessen Aufbau offenbar vollständig abgeräumt 
wurde, und zwar bei der Errichtung der Tempelhofhallen in flavischer Zeit. 
Die Fundamente der Innensäulen der Tempelhofhallen aus dem späten 1. Jh. 
n. Chr. (Fig. 3: d) stehen nämlich auf der Opus-Caementitium-Fläche. Dies 
und die Keramik aus dem Opus Caementitium und der Fundamentschicht 
erlaubt eine Datierung der Anlage ins frühe 1. Jh. n. Chr. Auch ein Tiefschnitt 
am Rand des Bauwerks in Sondage 3 ergab, dass vor seiner Errichtung hier 
Siedlungsreste noch des späten 1. Jhs. v. Chr. oder des frühen 1. Jhs. n. Chr. 
lagen oder Erde mit Resten dieser Zeit angeschüttet wurde, als man das 
Bauwerk errichtete.

In Sondage 3 wurde der Westrand des Bauwerkes ausgegraben (Fig. 3: 
rechts). Hier zeigte sich, dass der Rand des Bauwerks aus einer mächtigen 
Bruchsteinmauer mit einzelnen, wie Binder eingesetzten Quadern besteht 
(Fig. 3: a). Innerhalb dieser Ummauerung liegt der Zentralbereich des 
Monumentes. Dabei handelt es sich um die nun als kreisförmig erkennbare, 
am Rand abgemauerte Opus-Caementicium-Fläche (Fig. 3: b). In Sondage 

5  Vgl. R. von den Hoff – K. Rheidt, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bd. 1 (2009) 500 Abb. 2.
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3 liegt auch der Ausfluss einer der Drillingsrohrgruppen (Fig. 3: e). Der 
Durchmesser des zentralen Caementitium-Kreises beträgt annähernd 9 m. In 
der Mitte dieser Kreisfläche liegt eine bereits 2001 freigelegte quadratische 
Vertiefung, auf die eine Tonrohrleitung von Norden her zuführt. Auf 
der Grundlage der erhaltenen Reste und der Annahme einer um das 
kreisförmige Zentrum herum symmetrischen Anlage lässt sich so vorläufig 
ein quadratisches Bauwerk mit einer Seitenlänge von ca. 15 m rekonstruieren 
(Fig. 4). In der Mitte befand sich ein kreisförmiges, erhöhte gelegenes und 
stark fundamentiertes Wasserbecken. Von diesem Becken aus floss das 
Wasser durch 6 sternförmig angeordnete Drillingsrohrleitungen in ein tiefer 
liegendes, das Zentrum umgebende Becken (Fig. 3: c). Der endgültige Ausfluss 
des Wassers aus der Brunnenanlage muss an einem der nicht ausgegrabenen 
Ränder des Monumentes liegen. Ob die Zuleitung durch die in der Mitte des 
Brunnens endende Tonrohrleitung erfolgte und das Wasser dort durch Druck 
nach oben stieg, oder ob der Brunnen durch eine andere Zuleitung versorgt 
wurde, ist noch offen.

Der Brunnen erinnert an Wasserverteiler wie das castellum aquae in 
Nîmes.6 Auch die Lage oberhalb der östlich liegenden Siedlung und an der 
Stelle, an der antike Wasserleitungen die Stadt erreicht haben müssen, spricht 
für eine solche Funktion.7 Da aber mit Sicherheit auch Ab- und Zuläufe in 
Wasserbecken unterschiedlicher Höhe erkennbar sind und das Bauwerk 
rund und symmetrisch angelegt ist, ist eine Brunnenfunktion wahrscheinlich. 
Es handelt sich damit um einen Brunnen vom sogenannte Meta-Sudans-
Typ.8 Neuerdings wurde eine ähnliche, aber kleinere und wassertechnisch 

6 H. P. M. Kessener, Frontinus and the castellum aquae at Pompeii and at Nîmes, in: G. Wiplinger 
(Hrsg.), Cura aquarum in Ephesos. Proceedings of the 12th International Congress on the History 
of Water Management Ephesus-Selçuk, Turkey, October 2-10, 2004 (Leuven 2006) 349-357; A. 
Veyrac, Nîmes romaine et l‘eau, Gallia Suppl. 57 (Paris 2006).

7 Zur Lage der Wasserleitungen s. vorläufig K. Rheidt, Archäologie und Spätantike in 
Anatolien, in: G. Brands - H.-G. Severin (Hrsg.), Die spätantike Stadt und ihre Christianisierung 
(Wiesbaden 2003) 239-247 Taf. 96b.

8  W. Letzner, Römische Brunnen und Nymphaea in der westlichen Reichshälfte (Münster 1990) 82-
87; vgl. auch die Monopterosbrunnen: F. Glaser, Antike Brunnenbauten (κρηναι) in Griechenland 
(Wien 1983) 112-114; 159-162; C. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. 
Funktion im Kontext (München 2001) 60 f. – Zur Meta Sudans in Rom s. A. Gabbrielli et al., 
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weniger komplizierte Anlage dieser Art in Alexandreia Troas ausgegraben, 
dort gleich vor dem Tempel gelegen.9 Sie wurde ins 2. Jh. n. Chr. datiert. 
Nach gegenwärtigem Stand ist der neue Brunnen in Aizanoi der größte 
und früheste Prachtbrunnen dieses Typus in Kleinasien.10 Die bislang erst 
für die flavisch-trajanische Zeit sicher nachgewiesene Versorgung Aizanois 
durch Wasserleitungen muss damit zudem bereits früher datiert werden. 
Der architektonische Ausbau der Stadt scheint tatsächlich bereits vor der 
Neuerrichtung des Tempels wesentlich vorangetrieben worden zu sein.

In der Nordostecke von Sondage 2 konnte nicht nur der Ausbruch der 
Westecke des Brunnens beobachtet werden. In dieser Sondage ließ sich auch 
hellenistisch-frührömische Bebauung freilegen (Fig. 5). Am Südwestrand 
der Sondage traten die Reste der Bruchsteinfundamentierung der bereits 
früher weiter südöstlich beobachteten Pfahlgründungsmauer11 zutage (Fig. 
5: a; Oberkante 1008,38 m ü. NN). An ihre Nordseite hat man einen aus 
quadratischen Ziegelplatten gelegten Kanal angebaut (Fig. 5: b, c). Als die an 
die 1,50 m dicke Mauer ausgeraubt und der Graben verfüllt wurde, rutschen 
einzelne der Kanalplatten in den Raubgraben. Die Mauer wurde nach dem 
Fundmaterial im 1. Jh. n. Chr. abgebrochen, spätestens bei Errichtung der 
Tempelhofhallen. Ob sie gemeinsam mit dem großen Brunnen Bestand hatte, 
der nur 4 m von ihrer Innenseite entfernt liegt, ist noch zu klären. Jedenfalls 
stören und überbauen die Pfahlgründungsmauer und ihr Kanal die Reste 
älterer, hellenistischer Bebauung in diesem Areal (Fig. 5: d). Bisher ist nur 
erkennbar, dass diese Bebauung mehrphasig war und ein spätes Laufniveau 
in Höhe von 1009,14 m ü. NN lag, ähnlich den früher weiter südöstlich 
festgestellten Befunden.12 Offenbar waren auch hier Räume mit bemaltem 

La Meta Sudans. La più antica fontana di Roma (Roma 2000); S. Zeggio – G. Pardini, Roma. Meta 
Sudans. I monumenti, lo scavo, la storia, Fastionline 99 (2007) 1-25 (http://www.fastionline.
org).

9 S. Feuser, Der Brunnen vor dem Podiumtempel, in: E. Schwertheim (Hrsg.), Studien zum 
antiken Kleinasien 6 (Bonn 2008) 145-156.

10  Vgl. C. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion im Kontext 
(München 2001).

11  K. Rheidt, AA (2001) 264 Abb. 23, 27.
12  Rheidt a. O. 260 nennt als Niveaus der Fußböden des hellenistischen Hauses weiter südöstlich 
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Wandverputz versehen, dessen nach der Zerstörung umgelagerte Fragmente 
sich in großer Zahl im Mauerausbruchsgraben der Pfahlgründungsmauer 
fanden. Hellenistische Keramik auch besserer Qualität hat sich hier vielfach 
gefunden. Zudem existieren eine Reihe von Werkstattfunden, besonders solche, 
die mit der Produktion hellenistischer Bleiglasurkeramik in Zusammenhang 
stehen (Fig. 6), was auf Werkstätten in diesem Siedlungsareal hindeutet.

In der kommenden Arbeitskampagne werden sie hellenistischen Befunde 
und ihre chronologische Stellung im Detail zu untersuchen sein. 

Fundbearbeitung und Einzelforschungen

Michael Wörrle setzte seine Bearbeitung der Inschriften und den 
Inschriftensurvey in der Aizanitis fort. Thekla Schulz-Brize erstellte noch 
ausstehende Bauteilzeichnungen der Teile des Tempeldaches, um die 
Publikation vorzubereiten. Philip Brize setzte die Aufnahme der Skulpturfunde 
aus den Theatergrabungen fort.

Denkmalpflegerische Arbeiten

Steinfunde der Jahre 2005 bis 2007 wurden im Garten der ehemaligen 
Schule besuchergerecht aufgestellt u.a. ein großer Türgrabstein aus einer 
der Nekropolen und ein zwischen 2004 und 2006 aus der Umgegend 
hergebrachter, säulenförmiger Grabstein. Ein bei Hacikebir gefundener, 
zweifach verwendeter spätantiker Meilenstein wurde zusammengesetzt und 
ebenfalls aufgestellt.13 Die Arbeiten an einem Vorschlag für ein Tourismus- 
und Denkmalpflegekonzept für Aizanoi konnten fortgesetzt werden. Dabei 
ist u.a. an die Wiedererrichtung eines Teils des Tempelostgiebels am Boden 
auf dem Tempelfundament gedacht, an dem auch die in Bronzebuchstaben 
aufgesetzte, neu gelesene Dedikationsinschrift des Tempels14 sichtbar gemacht 
werden könnte.

1009,00 m und 1008,20 m ü. NN.
13 Vgl. B. Levick et al., Monuments from the Aezanitis, MAMA 9 (Gloucester 1988) Nr. 1-6.
14 R. Posamentir – M. Wörrle, Der Zeustempel von Aizanoi, ein Großbau flavischer Zeit, IstMitt 

56 (2006) 227-245.
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Publikationen

In einem bereits 2007 erschienenen Aufsatz behandelt Kai Jes die 
Urbanistik Aizanois im 2. Jh. n. Chr.15 Thomas Drew-Bear publizierte eine 
der Inschriften des Theaters, die 2005 vom Museum Kütahya freigelegt 
worden waren.16 Zu Aizanoi in hellenistischer Zeit legte Klaus Rheidt seine 
Überlegungen in einem Aufsatz vor.17 Corinna Rohn fasste Ergebnisse ihrer 
Forschungen zum Theater-Stadion-Komplex zusammen.18 Die Bearbeitung 
der Inschriftenfunde aus Aizanoi und der Aizanitis durch Michael Wörrle 
wurde und wird weitergeführt; ein Aufsatz zu Caesarbriefen aus Aizanoi ist 
in Druckvorbereitung für die Zeitschrift Chiron.

15 K. Jes, „Eine Stadt von edler Abkunft und hohem Alter“. Kulturelles Gedächtnis in Aizanoi 
im 2. Jh. n. Chr., in: O. D. Cordovana – M. Galli (Hrsg.), Arte e memoria culturale nell’età della 
Seconda Sofistica (2007) 153-168.

16 T. Drew-Bear in: XXV. Araştirma Sonuçuları Toplantısı (2007) Bd. 2, 261 Ab. 1-2.
17 K. Rheidt, Aizanoi in hellenistischer Zeit, in: E. Schwertheim – E. Winter (Hrsg.), Neue Funde 

und Forschungen in Phrygien (Bonn 2008) 107-122.
18 C. Rohn, Olympisches in Aizanoi. Griechisches in den anatolischen Bergen, in: F. Pirson – 

U. Wulf-Rheidt (Hrsg.), Austausch und Inspiration. Kulturkontakte als Impuls architektonischer 
Innovation. Kolloquium anlässlich des 65. Geburtstages von Adolf Hoffmann (Mainz 2008) 174-
183.
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Fig. 1: Aizanoi 2008: Übersicht über die 
Sondagen im Südostbereich des 
Tempelplateaus

Fig. 2 Aizanoi 2008: Geomagnetik-Prospektion des Tempelplateaus und des westlich und südlich 
anschließenden Gebietes
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Fig. 3: Aizanoi 2008, Sondage 1 und 3: Übersicht von Nordosten

Fig. 4: Aizanoi 2008, Sondage 1 und 3: Baubefundplan der Brunnenanlage



461

Fig. 5: Aizanoi 2008, Sondage 2: Pfahlgründungsmauer, Kanal und hellenistische Bebauung von 
Nordwesten

Fig. 6: Aizanoi 2008, Sondage 2: Werkstattreste mit Bleiglasurkeramik



462

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

1. Yazıların A4 kağıdına, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile  
tirelemeye dikkat edilerek,  Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,

2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile 
yazılması,

3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,

4. Çizim ve 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,

5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak belirtildikten 
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,

6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,

7. CD’ye kaydedilmiş metnin  çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu 
olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),

8. 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.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımızın www.
kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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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

The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and will not 
be given back.

Note the books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr






