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Engin ÖZGEN*
Atilla ENGİN

OYLUM HÖYÜK, 2008

12Kilis İli, merkez ilçe, Oylum Köyü sınırları içerisinde yer alan Oylum 
Höyük’te, 2008 yılı çalışmaları,  31.07.2008 - 08.09.2008 tarihlerinde 
yürütülmüştür. Kazı ekibi üyeleri; Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşen Açıkkol, Antropolog Hayat Yıldız, Antropolog 
Meryem Uzun, Antropolog Özlem Surul; Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü lisans öğrencileri Mehmet Bahçıvan, Duygu Süer, Çisil Sezgin ve 
Ümitcan Ekinci; Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans öğrencileri 
İbrahim Sarı, Necla Akengin, Derya Tarhan, Cem Er, Serpil Gökdemir, Melike 
Tümer ve Sonay Alkan; Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü lisans 
öğrencileri Mehmet Ali Doğan, Mesut Gül, Gürkan Duran, Kübra Karabulut, 
Adem Korkmaz ve Süleyman Demirel Üniversitesi Restorasyon Bölümü 
lisans öğrencileri Melih Giray Kurulay ve Ayşe Adıgüzel’den oluşmuştur. 
Gaziantep Müzesi’nden Dr. Burhan Balcıoğlu Bakanlık temsilcisi olarak görev 
yapmıştır. 13 

Kazı çalışmaları, 2007 yılında olduğu gibi höyüğün kuzeybatı yükseltisi 
üzerinde sürdürülmüştür (Resim: 1). Bu çalışmaların başlıca hedefi; höyüğün 
kuzeybatı kesiminde yerleşim stratigrafisini ortaya koymak, Tunç Çağlarına 
ait tabakaları geniş bir alanda araştırmak ve önceki kazı sezonlarında bu 

∗  Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Merkez Öğretim Üyesi Lojmanları No: 23/5, 
Bilkent-Ankara/TÜRKİYE. E-İleti: eiozgen@bilkent.edu.tr.

 Yrd. Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 58140-Sivas /TÜRKİYE. E-İleti: aengin@cumhuriyet.edu.tr.

1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
Bakanlık temsilcisi Sayın Dr. Burhan Balcıoğlu’na ve gayretli çalışmalarından dolayı kazı 
ekibi üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.
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alanda başlayan çalışmaları sonuçlandırmaktır. Kazı çalışmaları, 2007 kazı 
sezonunda çalışmalara başlanan K 21, K 22 ve J 22 açmaları ile ilk kez 2008 
sezonunda kazılmaya başlanan L 22 ve J 21b açmalarında yürütülmüştür. K 
21, K 22, J 22 ve L 22 açmaları 10 x 10 m. boyutlarında, J 21b Açması ise yamaç 
eğimi nedeniyle 5 x 10 m. boyutlarındadır.

K 22 AÇMASI

K 22 Açması’nda 2007 yılı çalışmalarında, Roma Devrine tarihlenen bir 
kerpiç teras yapısı ile bu terasa oturtulmuş, kısmen geç evre silo çukurları 
tarafından tahrip edilmiş, iki evreli, taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş 
yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştı (Özgen v.d. 2009: 140, Resim. 1-3). Açmanın 
kuzeybatı köşesinde ise, daha eski bir yapı evresini temsil eden, ancak geç 
evre çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edildiğinden niteliği tam olarak 
anlaşılamayan yaklaşık 4 m. uzunluğunda, kerpiç duvarlı küçük bir mekân 
açığa çıkarılmıştı. 2007 yılı çalışmalarında, kerpiç teras ve çukurlar (1. evre), 
taş temelli yapılar (2a ve 2b evresi) ve tahribat görmüş olan kerpiç duvar (3 
evre) olmak üzere 3 yapı katı belirlenmiştir.

2008 yılı çalışmaları, 2. evreye ait taş temellerin (Resim: 2) kaldırılması 
ile başlamıştır. Duvarlardan birinin, geç evreye ait yumuşak küllü toprak 
içeren bir çöp çukuru üzerine gelen kısmı, daha büyük taşlar kullanılarak 
güçlendirilmiştir. Bu çalışmalarda, 4 yeni yapı evresi daha tespit edilmiştir. 

3. Yapı Evresi 

3. Yapı evresi, Demir Çağına ait çok sayıdaki yuvarlak çukurlar ile 
kısmen açmanın doğu profili içerisinde kalan bir fırın (ÖBY24 30) ve kille 
biçimlendirilmiş yuvarlak bir ocak (ÖBY 83) ile temsil edilmektedir (Resim: 
2-3). Çukurlar, yaklaşık 1,5-2 m. çapındadır.  Çukurların içerisindeki kireçli 
beyaz sıva izleri bunların tahıl depolamada kullanılan silolar olduğuna 

2 Özgün Buluntu Yeri.
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işaret etmektedir. Beyaz sıva izi birçok çukurun tabanında görülmektedir. 
Çukurlardan birinin doğu kesimi bir taş sırası ile güçlendirilmiştir. İçlerinde 
seramik parçaları ve hayvan kemikleri bulunan küllü toprak bulunması, 
çukurların silo işlevini yitirdikten sonra çöp çukuru olarak kullanıldıklarını 
göstermektedir. 

Fırın yapısı (ÖBY 30), doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgene yakın bir 
plan arz etmektedir (Resim: 3). Yaklaşık 10 cm. kalınlığında kille inşa edilen 
fırın içerisine düşmüş olan pişmiş kil parçaları, fırının olasılıkla tonozlu bir 
örtüye sahip olduğunu göstermiştir. Küllü toprak dolguya sahip olan fırın 
içerisinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

4. Yapı Evresi  

Demir Çağına tarihlenen 4. yapı evresinde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
uzanan büyük bir kerpiç yapının kuzey ve doğu kesimi açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 4).  Kuzeydoğu köşesi K 21 Açması içerisinde kalan yapının batı 
ve güney kesimi 3. yapı evresine ait çukurlar tarafından tahrip edilmiştir. 
Yapının kuzey duvarında taş temel kullanılmamış, ancak doğu duvarı ile bu 
kesimdeki bir iç mekân duvarında tek sıra taş temel kullanılmıştır. Duvarlar 
bir kare, diğeri dikdörtgen biçimli yan yana iki sıra kerpiçle inşa edilmiştir. 
Açmanın kuzeydoğu bölümünde açığa çıkarılan iç mekân duvarları, yapının 
çok mekânlı olduğuna işaret etmektedir.

Açmanın batı profil duvarına yakın bölümde açığa çıkan ve kısmen 3. yapı 
katına ait bir çukur tarafından tahrip edilmiş bir ocağın (ÖBY 59) bu yapıya 
ait olduğu anlaşılmıştır. Yuvarlak biçimli ocak kille şekillendirilmiştir.

5. Yapı Evresi

5. Yapı katında, Erken Demir Çağına tarihlenen, bir kısmı yaklaşık 3,5 
m. çapında olan beyaz kireçli harçla sıvanmış yuvarlak tahıl siloları açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 5). Büyük silo çukurları düzgün yuvarlak planlı olup tek 
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sıra ince kerpiçlerle sınırlandırılmıştır. Çukurların duvarları ve tabanı, kalın 
kireç ve saman katkılı bir harçla sıvanmıştır. Çukurlar içerisinde, seramik ve 
hayvan kemiği parçaları dışında buluntuya rastlanmamıştır.

6. Yapı Evresi 

6. yapı evresi, açmanın orta bölümünde korunan kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde uzanan tek sıra bir taş temel duvarı (ÖBY 79) ile açmanın güneydoğu 
köşesinde açığa çıkan ve bir yapının kuzeydoğu köşesine ait kerpiç duvarla 
(ÖBY80) temsil edilmektedir. Seramik malzemeye göre bu tabaka Geç Tunç 
Çağına tarihlenmektedir. Bu tabakada yumuşak açık kırmızı renkli bir toprak 
yapısı dikkati çekmektedir. Geç Tunç Çağı tabakasının, Demir Çağına ait 3. 
ve 5. yapı katlarının çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır.

K22 Açması’ndaki çalışmalarda, Demir Çağına tarihlenen pişmiş toprak 
ve taştan ağırşaklar, taş boncuklar, pişmiş topraktan dokuma ağırlıkları, 
demirden ve bronzdan bizler ve iğneler, taştan ve kemikten seramik perdah 
âletleri, bir adet pişmiş topraktan oyuncak tekerlek parçası, bir minyatür taş 
balta, fayanstan bir silindir mühür parçası, taştan bir damga mühür, demirden 
bir kesici parçası, pişmiş topraktan bir boğa figürini başı ele geçirilmiştir.

K 21 AÇMASI

K 21 Açması’nda 2007 yılı kazı çalışmalarında, Roma Devrine tarihlenen 
2 yapı evresi gün ışığına çıkarılmıştı (Özgen v.d. 2009: 141, Resim: 4). 2008 
yılı çalışmalarında, 2007 yılında açığa çıkarılan 2. yapı katına ait taş temel ile 
1. yapı katına ait kırmızı kerpiçli büyük yapı duvarları kaldırılmış ve 3. ve 4. 
yapı katları açığa çıkarılmıştır.

1. Yapı Evresi 

1. yapı evresi, 2007 yılında yüzey toprağının yaklaşık 10 cm. altında açığa 
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çıkan Roma Devrine ait, yaklaşık 2 m. genişliğinde masif kerpiç duvarlara 
sahip büyük bir yapının kuzeydoğu köşesi ile temsil edilmektedir (Özgen 
v.d. 2009: 141, Resim: 4). Yapı,  kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır 
(Resim: 6). 2008 yılı çalışmalarında alt tabakalara ulaşmak için kerpiç yapıya 
ait duvarlar kaldırılmıştır. 

Kazı çalışmalarında, kerpiç duvarın taş temelsiz olduğu, ancak güney 
duvarının altındaki 3. yapı evresine ait iki çukur ile duvarların sınırlandırdığı 
mekân içinde yer alan bir çukurun taş ve kil harçla doldurularak yapı temelinin 
güçlendirildiği anlaşılmıştır. Bu çalışmalar 1. yapı katına ait duvarların 2., 3. 
ve 4. yapı katlarını tahrip ettiğini göstermiştir.

2. Yapı Evresi

2007 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan, yüzeyden kısmen gözüken 
güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan büyük bir yapının güneydoğu 
bölümüne ait taş temel duvarlar 2. yapı evresini temsil etmektedir. 1. yapı 
evresinin masif kerpiç duvarı, taş temelli bu yapının iç duvarlarını kısmen 
tahrip etmiştir. Yapının hemen güney duvarı kenarında kırılmış toplu küp 
parçaları ele geçirilmiştir. 2008 yılı kazı sezonunda bu tabakadaki taş temeller 
kaldırılmıştır.

3. Yapı Evresi

3. yapı evresinde, K 22 Açması’nda olduğu gibi, Demir Çağına ait çok 
sayıdaki yuvarlak çukurlar yer almaktadır. Yaklaşık 2-3 m. çapında olan bu 
çukurlar alttaki 4. yapı katı mimarîsini tahrip etmiştir. Çukurlardan üçü, 
1. yapı evresinin duvar ve mekân tabanını güçlendirmek için boşaltılmış, 
çukurlar taş ve kil harçla doldurulmuştur.

4. Yapı Evresi

4. yapı evresinde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan çok mekânlı bir 
yapı kalıntısı ile, K 22 Açması’nda 4. yapı evresine ait bir yapının kuzeydoğu 
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köşesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 6-7). İki yapı arasında dar bir koridor 

uzanmaktadır. Bu yapı katı, 1. yapı evresine ait masif kerpiç duvar ile 3. 

yapı evresine ait çukurlar tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Tabakadaki 

yapılar kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Açmanın güneydoğu 

köşesinde açığa çıkan, bir binanın kuzeydoğu köşesini oluşturan kerpiç 

yapının sadece doğu duvarında tek sıra taş temel kullanılmıştır. 

Çok mekânlı diğer yapının açma içerisindeki kerpiç duvarlarında ise taş 

temel kullanılmamıştır. Yapıda açık kırmızı, yeşilimsi gri ve kireç katkılı 

beyaz olmak üzere üç farklı renkte kare ve dikdörtgen kerpiçler kullanılmıştır. 

Yapının özellikle batıdaki iç mekân duvarlarında ikinci bir yenileme evresi 

tespit edilmiştir. İç mekân duvarları, 1. yapı evresi masif kerpiç duvarı 

tarafından kısmen yok edilmiştir. Yapının kuzeydoğu-güneybatı yönünde 

bir birine paralel uzanan üç adet dikdörtgen mekânda, sıkıştırılmış toprak 

tabanın altına, küçük-orta boy moloz taş kaplama yapılmıştır. Yapının 

güneydoğudaki odasının tabanı, kuzeydeki odaların tabanından yaklaşık 

20 cm. daha yüksek olup yapının mekân tabanları arasında seviye farkları 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yapının kuzeyindeki mekân tabanı üzerinde, 

yerinde korunmuş kırık küp parçaları ele geçirilmiştir. Küpün, dip kısmının 

oda tabanı altına gömülerek yerleştirildiği anlaşılmıştır.

K21 Açması’ndaki çalışmalarda; Demir Çağına ait seramikten oyun taşları, 

bronzdan ve demirden iğne ve biz parçaları, pişmiş topraktan bir ağırşak 

parçası, pişmiş topraktan bir dokuma ağırlığı, bronzdan bir saç spirali, taştan 

bir ağırlık, pişmiş topraktan bir figürin başı ve deniz kabuğundan bir kolye 

tanesi ele geçirilmiştir.

J 22 AÇMASI

2008 yılı çalışmaları kapsamında, 5 x 10 m. boyutlarındaki J22a ve J 

22b açmaları arasındaki açma duvarı kaldırılarak açma birleştirilmiştir. 

Bu çalışmalarda, Demir Çağına ait taş kaplı bir zemin döşemesi ile hemen 
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bunun kuzeyinde yer alan ve büyük bir çömleğin alt gövdesinin zemin altına 
yerleştirilmesi ile oluşturulmuş bir ocak açığa çıkarılmıştır. 

2008 yılı çalışmalarında J 22 Açması’nın daha yüksek kod seviyesine sahip 
olan J22b kesiminde kazılar sürdürülmüş, kazı sezonu sonunda 2007 yılı 
çalışmalarında J22a Açması’nda açığa çıkarılan Orta Tunç Çağı yapı katına 
ulaşılmıştır. J22b Açması’nda 2007 yılı kazı sezonunda toplam dört yapı katı 
tespit edilmişti.35 2008 yılı kazı sezonunda sürdürülen çalışmalarda M.Ö. 2. 
binyıla tarihlenen üç yeni yapı katı daha belirlenmiştir. Bu tabakalar, Demir 
Çağına ait çukurlar nedeniyle kısmen tahribat görmüştür. Üstteki 5. yapı 
katı Geç Tunç Çağına aitken, alttaki 6. ve 7. yapı katları Orta Tunç Çağına 
tarihlenmektedir.

5. Yapı Evresi

Demir Çağına ait 4. tabakanın hemen altında, açık kırmızı renkte toprağı 
ile M.Ö. 2. binyıl tabakası belirgin olarak ayırt edilebilmektedir. Seramik 
türü malzemeye göre Geç Tunç Çağına tarihlenen 5. yapı evresi, Demir 
Çağı çukurları tarafından kısmen tahrip edilen bir kerpiç duvarla temsil 
edilmektedir (Resim: 8). Açmanın orta bölümünde yer alan ve kuzeydoğu-
güneybatı yönünde uzanan duvar, kare ve dikdörtgen kerpiçlerle inşa 
edilmiştir. Taş temelli olan duvar üzerinde birkaç sıra kerpiç korunmuştur. 
Duvarda tek sıra taş temel kullanılmıştır. Temelin dışa bakan yüzlerinde iri 
taşlar kullanılırken, orta kısmı harç ve küçük taşlarla doldurulmuştur. Duvarın 
kuzey yüzünde temel seviyesinde ortaya çıkan taşlar, duvarın bir payanda ile 
desteklendiğini göstermektedir. Duvarın güneybatıya doğru uzanan bölümü 
yamaç erozyonu nedeniyle yok olmuştur. Duvarın kuzey ve güneyinde, 3. 
yapı evresine ait çukurlar tabaka içerisine girmiştir.

Duvarın kuzeyindeki alanda düzensiz bir kerpiç döşeme ile yan yana iki 
kil ocak açığa çıkartılmıştır (Resim: 9). 3. yapı evresine ait çukurlar bu alanı 
kısmen tahrip etmiştir. Ocaklardan biri yuvarlak, diğeri at nalı biçimlidir. 

3  Bkz. Özgen v.d. 2009: 142-143.
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At nalı biçimli ocak kille biçimlendirilmiş ve çevresi kerpiç parçaları, küçük 
taşlar ve kil harçla desteklenmiştir.

6. Yapı Evresi

6. Yapı evresinde, Orta Tunç Çağına ait bir yapının 2 mekânı kısmen, 2 
mekânı tümüyle açığa çıkarılmıştır (Resim: 10). Bu yapı, 2007 yılında açmanın 
J22a bölümünde açığa çıkartılan iki evreli Orta Tunç Çağı yapısının batı 
bölümünü oluşturmaktadır.46 Batı bölümü 2007 yılı çalışmalarında ortaya 
çıkarılan odanın doğu duvarına yakın bölümde, kilden yapılmış yuvarlak bir 
ocak yer almaktadır.

Taş temel üzerine kerpiçle inşa edilen bu yapı iki evrelidir. Temel 
duvarlarından, yapının geç evrede daha büyük inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
Olasılıkla yamaç yükseltisine bağlı olarak yapı duvarlarının bir kısmı tek sıra 
taş temelliyken, duvarların bazı bölümlerinde birkaç sıra taş kullanılmıştır. 
Taş temelde, dışa bakan yüzde büyük taşlar kullanılmış, duvar içerisi ise 
küçük taşlar ve kil harçla doldurulmuştur. Kerpiç sadece bir duvar üzerinde 
kısmen korunmuştur. Duvarlar üzerinde, odalar arasında bağlantıyı sağlayan 
iki kapı boşluğu belirgin olarak görülmektedir.

Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yapının, 2007 yılı kazı sezonunda 
J22a Açması’nda de tespit edildiği gibi57 bir yangın tahribatı ile son bulduğu 
anlaşılmaktadır. Tabakadaki küllü ve kırmızı renkli toprak yapısı ile 
kuzeydeki mekân tabanı üzerinde, küllü toprakla karışık yerinde kırılarak 
korunmuş pişmiş toprak kap parçaları bu yangın tahribatına işaret etmektedir. 
Kap parçalarının büyük bir kısmı ise açmanın kuzey profil duvarı içerisinde 
kalmıştır. Güneydeki odada ise, basit toprak bir mezarın hemen yanına, taban 
altına açılmış bir çukur açığa çıkarılmıştır. Çukur içerisinde, düzensiz taşlar 
ile ağız kısmı eksik, kırık durumda bir çömlek ele geçirilmiştir.

Yapının iki odasında birer basit toprak mezara rastlanmıştır (Resim: 11). 

4  Bkz. Özgen v.d. 2009: 145-146, Resim 10-11. 
5  Bkz. Özgen v.d. 2009: 145.
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2007 yılı kazı sezonunda J22a Açması’nda aynı yapıda açığa çıkarılan 8 basit 
toprak mezarla birlikte, yapı içerisindeki mezar sayısı 10’a yükselmiştir. 
Odalardan birinin duvarı boyunca görülen uzun dikdörtgen bir çukurun 
mezar olabileceği düşünülmüş, ancak çukurun 6. yapı evresinde temel 
taşları çıkarılan, 7. yapı evresine ait erken yapının temel çukuru olduğu 
anlaşılmıştır. 

Evin tabanı altına yerleştirilen gömütlerden biri (ÖBY 103) bir bebeğe ait 
olup mezar içine herhangi bir mezar eşyası bırakılmamıştır. Bebek, iç duvara 
paralel olarak kazılan dikdörtgen mezar çukurunun kuzey ucuna doğu-batı 
yönünde, dizler karına çekilmiş pozisyonda sol tarafı üzerine yan yatırılmıştır. 
Bebeğin başı batı taraftadır. Yapı içerisindeki mezarlarda, ölünün yatırılışı 
açısından bir yön birliği görülmemektedir. Mezar, oda içerisindeki ocağın 
hemen kuzeyinde yer almaktadır. 

Diğer bir basit toprak mezar (ÖBY 100) ise çoklu gömüt olup mezara 
sadece kötü korunmuş pişmiş toprak bir şişe bırakılmıştır (Resim: 11). Bu 
mezar, güneydeki odanın tabanı altına, kapı girişine yakın bir bölüme 
yerleştirilmiştir. Mezar içerisine, dizler karına çekilmiş ve yan yatmış 
pozisyonda (hocker) bir bebek, bir çocuk ve yetişkin bir erkek gömülmüştür. 
Yetişkin ve çocuk aynı anda gömülmüş, bebek ise daha sonra mezar çukuru 
batıya doğru biraz genişletilerek mezar içerisine yerleştirilmiştir. Bebek için 
herhangi bir eşya mezara bırakılmamıştır. Kemikler, yapı içerisinde açığa 
çıkarılan diğer mezarlarda olduğu gibi iyi korunmamıştır.

6. yapı evresinde yapılan çalışmalarda, M.Ö. 2. binyıla ait bronz bir balta ile 
çok sayıda bronz obje ve öğütme taşları ele geçirilmiştir. Bronz balta (Resim: 
14), OTÇ evinin ÖBY 86 No.lu mekânının tabanı altında ele geçirilmiştir. 2007 
yılında, aynı yapının J22a bölümünde oda tabanı altında ele geçirilen bronzdan 
temel adak heykelcikleri ele geçirilmişti.68 Yaklaşık 11 cm. uzunluğunda, 4 cm. 
genişliğinde ve 0,6 cm. kalınlığında olan yassı baltanın da yapı temel adağı 
olduğu anlaşılmıştır. 

6  Bkz. Özgen v.d. 2009: 145, Resim 15.
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7. Yapı Evresi  

Kazı çalışmalarında, 6. yapı evresine ait yapı kalıntılarının altında, kısmen 
aynı planı yansıtan daha erken bir yapı evresi gün ışığına çıkarılmıştır. 
Ortaya çıkarılan kalıntılar, 6. yapı evresi duvarlarının, aynı planda, kısmen 
7. yapı evresi duvarları üzerine inşa edildiğini göstermiştir. Daha erken Orta 
Tunç Çağını temsil eden yapı katı duvarları 6. yapı katı duvarları altında 
kaldığından tamamen açığa çıkarılmamıştır. Ancak bu erken evre yapısının 
daha küçük boyutlu olduğu anlaşılmaktadır.

J22 Açması’ndaki çalışmalarda; Demir Çağına ait kurşundan tel parçaları 
ve demir objeler ve pişmiş toprak ağırşaklar ile dokuma ağırlıkları ele 
geçirilmiştir. M.Ö. 2. binyıl tabakalarında ise, Orta Tunç Çağına tarihlenen 
bronzdan iğne ve iğne parçaları, pişmiş topraktan figürin parçaları, taştan 
bir dokuma ağırlığı, gümüşten yassı oval bir obje, kireçtaşından bir silindir 
mühür, biri taştan diğeri boynuzdan yapılmış iki ağırşak, kemikten bir ağırşak 
parçası, bir sapan taşı ve pişmiş topraktan bir oyuncak tekerlek parçası ele 
geçirilmiştir.

L 22 AÇMASI

L 22 Açması çalışmalarına ilk kez 2008 yılında başlanmıştır. Yapılan 
çalışmalarda, dört yerleşim tabakası açığa çıkarılmıştır. 

1. Yapı Evresi

Açmanın güneybatı köşesinde, yüzey toprağının hemen altında, kuzeybatı-
güneydoğu yönünde uzanan, Roma Devrine tarihlenen taş temelli büyük bir 
kerpiç duvar açığa çıkarılmıştır. Duvar, 4. yapı evresine ait sıkıştırılmış toprak 
tabanı tahrip etmiştir.

2. Yapı Evresi 

2. yapı evresi, güney yarısında açığa çıkan, bir düzen arz etmeyen ve 
bağlantı göstermeyen iki taş temel kalıntısı ile temsil edilmektedir. Açmanın 
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güney yarısı, yamaç eğiminden dolayı daha yüksek seviyededir. Açmanın 
güneydoğu köşesindeki, büyük taşlarla inşa edilmiş temel kalıntısı, 4. yapı 
katına ait kerpiç bir yapıyı kısmen tahrip etmiştir.

3. Yapı Evresi

3. yapı evresinde, 4. yapı katı duvarlarını tahrip eden dört adet sığ çukur 
açığa çıkarılmıştır. Yuvarlağa yakın planlı çukurlarda küllü toprak yapısı 
görülmüştür. Çukurlarda hayvan kemikleri ve seramik parçaları dışında 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ele geçirilen bulgulardan, çukurların 
çöp çukuru olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Çukurlardan biri içerisinde 
bir köpek iskeleti ele geçirilmiştir. 

Bu yapı katına ait sıkıştırılmış toprak bir taban tespit edilmiştir. Açmanın 
güneydoğu köşesine yakın bölümde, taban üzerinde, kırık durumda, kısmen 
korunmuş pişmiş toprak bir amfora ile toplu halde, çok sayıda pişmemiş 
kilden yapılmış dokuma ağırlıkları ele geçirilmiştir.

4. Yapı Evresi

Açmanın doğu yarısında, 4. yapı evresini temsil eden en az dört mekâna 
sahip olduğu anlaşılan kerpiç bir yapı açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). Yapı 
yaklaşık olarak kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Demir Çağına 
tarihlenen kerpiç yapının bir duvarı 3. tabakaya ait bir çukur tarafından 
kısmen tahrip edilmiştir. Duvarlarda taş temel kullanılmamıştır. Yapının 
batısındaki alanda, sıkıştırılmış toprak tabanın üst üste beş kez yenilenmiş 
olduğu tespit edilmiştir.

L 22 Açması’nda yürütülen kazı çalışmalarında, taştan, fayanstan ve 
pişmiş topraktan ağırşaklar, taş ve firit boncuklar, demirden delici uç ve 
kesici parçaları, diyorit taşından yapılmış bir silindir mühür, pişmiş topraktan 
bir damga mühür, pişmiş topraktan bir dokuma ağırlığı parçası ve yarısı 
korunmuş bir amfora parçası ele geçirilmiştir.
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J 21b AÇMASI 

J 21b Açması’ndaki çalışmalarda, K22 Açması’nda açığa çıkarılan ve 

Roma Devrine tarihlenen kırmızı masif kerpiç duvarın kuzeydoğu-güneybatı 

yönünde açmanın güneyinde uzandığı görülmüştür. Kırmızı kerpiç duvar 

daha geç bir evreye ait iki çukur tarafından kısmen tahrip edilmiştir. 

Kırmızı kerpiçli masif duvarın hemen kuzeyinde Demir Çağına tarihlenen 

üç yapı evresi belirlenmiştir (Resim: 13). Bu evrelere ait bir taş temel kalıntısı 

ile iki kerpiç duvar açığa çıkarılmıştır. En eski evreyi temsil eden kerpiç duvar, 

yaklaşık olarak kuzey-güney yönünde uzanan bir odayı sınırlandırmaktadır. 

Odanın tabanı üzerinde yerinde korunan büyük bir küp açığa çıkarılmıştır. 

Topraktaki basınçla kırılan küpün dışının samanlı beyaz bir harçla sıvandığı 

ve kısmen taban altına gömüldüğü anlaşılmıştır.
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Resim 1: 2008 yılı çalışma alanı
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Resim 2: K 22 Açması, 2. ve 3. yapı evresi

Resim 3: K 22 Açması, 3. yapı evresi fırını (ÖBY 30)
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Resim 4: K 22 Açması, 4. yapı evresine ait duvarlar

Resim 5: K22 Açması, 5. yapı evresi siloları
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Resim 6: K21 Açması, 1. ve 4. yapı evresi

Resim 7: K21 Açması, 4. yapı evresi mimari kalıntıları
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Resim 8: J22b Açması, 5. yapı evresi

Resim 9: J22b Açması, 5. yapı evresi kerpiç platform ve ocaklar
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Resim 10: J22 Açması, 6. yapı evresi

Resim 11: J22 Açması,  
 OTÇ mezarı (ÖBY 100)
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Resim 12: L22 Açması, 4. yapı evresi

Resim 13: J21b Açması
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Resim 14: OTÇ’ye ait temel adağı bronz balta
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1 2008 yılı Resuloğlu Kazı Heyeti’ni , Çorum Müze Müdür Vekili Dr.Önder İpek, Prof.Dr.Tayfun 
Yıldırım , Prof.Dr.İzzet Duyar (Antropolog), Araş.Gör.Derya Duyar (Antropolog), Çorum 
Müzesi’nden Hatice İpek, Banu Çilingir, Metin Çakar ile Prehistoryen Ahmet Ertekin, Konya 
Selçuk Üniversitesi’nden Uzman Sevgi Gürdal,  A.Ü.D.T.C.F. Önasya Arkeolojisi öğrencileri  
Özgür Topaçoğlu, Gamze Sezen, Almıla Dağıstanlı ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencisi Yalçın Batur oluşturmuştur.  Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip 
üyelerimize müteşekkiriz

2 T.Yıldırım,” An Early Bronze Age Cemetery at Resuloğlu, near Uğurludağ, Çorum. A 
Preliminary Report of the Archaeological Work Carried out Between Years 2003-2005”, 
Anatolia Antiqua XIV (2006), p1-14; T.Yıldırım,Ö.İpek,”Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlığı 
2007 Yılı Çalışmaları”, ÇORUM KÜLTÜR SANAT, Sayı 8 (2007), s.2-6.
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2008 yılı mevsiminde, bir önceki sezonun bulgularına göre, mezarların 
yoğun olduğu B açmasının batı, kuzeybatı ve güneybatı yönüne doğru 
genişlediği anlaşılan alanların araştırılması hedeflenmiş ve B açmasının  sözü 
edilen  kesimlerinde 5 x 5 metrelik 7 açmada ( AB 26, AB 27, AB 28, AB 30, AA 
30, AC 27, AC 28 plan kareleri) çalışılmıştır. Ayrıca,  AC / 29 plan karesindeki 
açmada 1.5 x 5 m.lik bir alan kazılmıştır.  Güneydoğu Höyüğü’ne bakan doğu 
kesiminde ise (doğu yamacı) 2.5 x 5 m.lik  üç ayrı açmada ( E 28, E 29, E 30 ) kazı 
yapılmıştır. Söz konusu açmalarda 30 adet  çömlek veya  küp mezara, 2 adet 
taş sandık mezara ve bir çocuğa ait toprak mezara  rastlanmıştır.  Mezarların 
bir kısmı ne yazık ki günümüzde soyulmuş ve tahrip edilmiştir. Ayrıca, 
açmanın kuzey bölümünde, Eski Tunç Çağının ikinci yarısında terkedilen ve 
bir bölümü mezarlar tarafından  tahrip edilmiş birinci seviyeye ait, tam plan 
vermeyen mimarlık kalıntılarına rastlanmıştır.  

Doğu Yamacındaki Çalışmalar

Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda Doğu yamacına bakan kesimde yer 
alan   mezarların çoğunluğunun taş sandık tipinde mezarlar olduğu ancak,  ne 
yazık ki yamaca yakın bu mezarların tamamının soyularak tahrip edildiğini, 
Resuloğlu halkının varsıl kesiminin bu alanda  daha itinalı yapılmış taş sandık 
mezarlara ve höyüğe yakın bir alana gömüldüklerini belirtmiştik. Ayrıca, 
Doğu yamacındaki çalışmalarda,  sandık tipindeki mezarların hemen yanına 
yerleştirilen çoğu  mezarın, çocuklara ve yetişkinlere ait az sayıda küp mezar 
tipinde olduğunu gözlemlemiştik. Bu yılda Doğu yamacında eski yıllarda  
defineciler tarafından yağmalanmış mezarlara ait molozların bulunduğu 
kesimde (E 28, E 29 ve E 30) plan karelerinde gerçekleştirilen  temizlik ve 
kazılarda, sandık, küp ve toprak mezar tipinde 8 mezar daha belirledik 
(Resim:1). Mezarların çoğu soyulmuş olmakla birlikte, molozların temizliği 
sırasında  az sayıda in situ iskelete ve muhtelif ölü hediyelerine rastlandı.  E 
28 plan karesinde yer alan ve doğu-batı aksına hoker tarzda yerleştirilmiş 
bir çocuğa ait iskelet, Resuloğlu’nda bugüne kadar açığa çıkarılan tek toprak 
mezar tipinde gömüdür.  İskeletin hemen güneyindeki tahrip edilmiş bir 
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küp mezardaki bireyle akrabalık bağı olabilir.  Çocuğa ait tek mezar hediyesi 

boynundaki akik, frit, fayans ve bakır boncuklu kolyesidir.  

Doğu yamacında E 29 karesinde  yer alan taş sandık mezarlardan biri  

tamamen tahrip edilmiş ve içi boşaltılmıştır.  Mezarın batısında bulunan ve 

defineciler tarafından tahrip edilmiş bir başka küp mezara ait iskeletin sadece 

başı korunmuştur. Bir erişkine ait iskeletin başının  altında ele geçirilen bronz  

iğne tesadüfen soyguncuların gözünden kaçmıştır.  Resuloğlunda bu tür özel 

surette bükülen ve daha çok çenenin altında ele geçirilen iğneler, bizce giysilerin 

iki yakasını tutturmak için kullanılmıştır. Doğu yamacında tahrip edilmiş iri 

taş sandık mezarlardan birinin kenar taşları yerlerinden oynatılmıştır. 230 

No.lu sandık mezarın kuzeybatısında yerinde korunmuş bir sığır başı, aynı 

mezara ait olmalıdır. Bilindiği gibi Resuloğlu’nda ölü yemeği uygulamasına 

işaret eden sığır başı ve ayakları bırakma adeti3, hem küp hem de taş sandık 

mezarlarda yaygındır. Mezar taşlarının temizliği sırasında ele geçirilen iki 

bronz mezar eşyası, bu bölgede az bulunan tiplerdendir. Altıgen piramit 

başlı iğne (Resim:2), Orta Karadeniz Bölgesi’nde M.Ö.II.binyıla tarihlenen 

örneklerin4  öncüsü olmalıdır.  Mezarın güney kenarında ele geçirilen kırık 

bir bronz balta (Resim:3), Mecitözü’nde bulunan ve şu anda Çorum Arkeoloji 

Müzesi’nde sergilenen sap delikli baltanın tam eşidir. Prof. Dr. T. Özgüç, 

Anadolu’da ender görülen ve birçok tali tipe ayrılan bu tür silâhların tarihinin 

M.Ö.III. binyılın son çeyreğinden daha önceye ait olamayacağını yazmıştır5. 

Doğu yamacında yapılan çalışmalarda ele geçirilen diğer ölü hediyelerini 

bronz yuvarlak veya küre başlı iğneler oluşturmaktadır. Tahribattan ötürü 

maalesef bu eserlerin ait oldukları mezarları saptayamadık. 

3 T.Yıldırım/İ.Ediz, “2006 Yılı Resuloğlu Eski Tunç Çağı Mezarlık Kazısı”, 29.Kazı Sonuçları 
Toplantısı,Cilt 2. Ankara 2008, s.445

4 Ö.Bilgi, “Orta Karadeniz Bölgesi Protohistorik Çağ Maden Sanatının Kökeni ve Gelişimi” 
BELLETEN  LXV / 2001 , Sayı 242, s.16, Tablo 28, şek.207. 

5  T.Özgüç, “Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Çağı Eserleri”, BELLETEN XLIV / 1980, 
Sayı:175, s.464, Lev.XIII/1. 
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B Açmasındaki Çalışmalar

Geçen kazı sezonunda B açmasının kuzeybatı köşesinde yer alan AA / 
26 plan karesinde, tam bir plan vermeyen, ancak açmanın kuzey ve batısına 
doğru devam ettiği anlaşılan mimarlık kalıntıları (taş temeller) açığa 
çıkarılmıştı. 2008 çalışmalarında temellerin kuzey ve batı uzantıları araştırıldı 
(Resim:4).  Mezarlığın kuzeybatı köşesindeki mimarlık kalıntıları tam bir 
plan vermemektedir. Devrine göre oldukça büyük ölçekte bir evin güney ve 
doğu duvarları ile odanın ortasında çatıyı destekleyen ağaç direklerin bastığı 
taşlar tespit edilebilmiştir. Yaklaşık 80 cm. genişliğindeki  temellerin güney 
bölümü, iri taşların içersine ufak taşlar yerleştirilerek takviye edilmiştir.   
Mimarlık kalıntıları I. seviyeye aittir ve temellerin hemen yanında korunmuş 
taban kısmında ele geçirilen seramiğe göre, Eski Tunç Çağının ikinci yarısını 
temsil etmektedir. Bu kesimdeki evlerin sahipleri, burayı terkettikten sonra ( 
yüzey bulgularına göre, mezarlığın yaklaşık 100 m. doğusundaki güneydoğu 
höyüğünde yaşamış olmalılar) eski yerleşim alanın bir bölümünü mezarlık 
olarak kullanmışlardır.  Kuzeybatı köşedeki mekânın içerisinde herhangi 
bir mezara rastlanmadı. Geçen yıl mekânın güneydoğu bölümünde kısmen 
korunan sert taban üzerinde açık kırmızı astarlı ve  tırnak baskılı Alişar’ın 6M 
ve Alaca Höyük’ün 7-5. mimarlık katlarından tanıdığımız bir  çömlekçik ele 
geçirilmişti. Bu yıl  odanın geri kalan bölümündeki enkaz içersinde, az sayıda 
çanak çömlek parçasının yanında   pişmiş toprak ağırşaklar, çakmaktaşı-
silikalı orak dilgi ve bir taş balta parçası ele geçirildi (Resim:5).  

Kuzeybatı köşedeki yapıyla aynı kotta yer alan   güneydeki  bitişik komşu 
evin taş temelleri büyük ölçüde mezarlar tarafından tahrip edilmiştir. Yapının 
güneydoğu bölümü tamamen tahribat görmüştür.  Bu alandaki mezarların 
üzerine dizilen veya kapak kısmına konan taşların biçim ve karekteri, temel 
taşlarıyla aynıdır.  Dikdörtgen plan veren mekânın kuzey duvarına yakın , 
kısmen tabanı korunan bir alanda ele geçirilen, çakmaktaşı, kalsedon dilgilerle, 
bir ağırşak ve bir kulp parçasından oluşan az sayıdaki eşya, odanın envanteri 
hakkında bilgi vermektedir.  Bu odaya ait tamamlayabildiğimiz pişmiş toprak 
kap örneklerinden birini, M.Ö.III. binyılın sonlarında, Orta Anadolu’nun 
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kuzeyinde benzerlerine sıkça rastladığımız içi siyah, dışı kahverengi-krem 

astarlı tek kulplu çanak temsil etmektedir (Resim:6).  

2008 yılında B açmasının batı, kuzeybatı ve güneybatı bölümünde açığa 

çıkarılan mezarların çoğu kuzeydoğu-güneybatı ya da doğu-batı yönünde 

yerleştirilmiş küp veya çömlek mezarlardır (Resim:7). Mezarların bir kısmı 

eskiden ya da günümüzde soyulmuştur. Bu alanda toplam 30 mezar tespit 

edilebilmiştir.   Daha önceki yıllarda  olduğu gibi küplerin ağızları yassı sal 

taşıyla kapatıldıktan sonra ,  ağız çevreleri ve yan  kenarları çeşitli boyda taşlarla 

takviye edilmiştir.  Bazı küplerin ağızları da  çeşitli formlarda çömleklerle 

kapatıldıktan sonra, üzerleri taşlarla desteklenmiştir.  Bazı mezarlarda, defin 

işlemi sırasında küp mezarların üzerine toprak atıldıktan sonra yaklaşık bir, 

birbuçuk metre çapında kabaca daire şeklinde taş çevriklerle mezar yerleri belli 

edilmiştir.   Bu uygulama, Eski Tunç Çağının ikinci yarısında, daha çok Batı 

Anadolu’da bilinmekle beraber, Orta Anadolu’nun kuzeyinde Kalınkaya’da 

tek bir örnekle6,  Resuloğlu mezarlığında ise  yaygın olarak görülmektedir. Bu 

âdet, şimdilik sadece küp mezarlara uygulanmıştır.

Daha önceki yıllarda gerek taş sandık, gerekse küp mezarların yanına 

veya üzerine sığır başları ile ön ayaklara ait kemiklerin belli bir düzende  

bırakıldıklarını tespit etmiştik. Bu yıl da iri bir küp mezar üzerinde iki sığır 

başına ve ayaklarına rastladık (Resim:8).   Kurban töreni ve ölü yemeğini 

belgelendiren bu adet7, bölgede ilk kez Alaca Höyüğün kral mezarlarında 

belgelenmişti. Resuloğlu mezarlığı, bu âdetin halk mezarlarında da yaygın 

bir şekilde uygulandığını  gösterdi.  Üzerine sığır başı ve ayakları bırakılan 

küp mezar, iki yetişkin bireye aittir.  İskeletlerden erkek olanı (ki aynı mezara 

daha geç bırakıldığı anlaşılıyor) daha sağlam korunmuştur. Defin sırasında 

kadına ait iskelet, küpün dibine doğru  ittirilmiştir.  Resuloğlu’nda sıkça 

rastladığımız ve aynı aileye mensup bireyleri temsil ettiğini düşündüğümüz 

6 Bizi Kalınkaya mezarları konusunda bilgilendiren Dr.Thomas Zimmermann’a teşekkür 
ederiz.

7 T.Özgüç, Ön Tarih’te Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri. T.T.K.B. Ankara 1948, s.92 vd.
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bu tür çift gömü âdetine, Alaca Höyük ve daha kuzeyde Tekeköy mezarlığında8 
rastlanmıştır.  

2008 yılında  açılan küp mezarlarda, ölülerin  yatırılış şekilleri açısından 
yeniliğe rastlanmamıştır. Sağlam durumdaki iskeletlere göre, mezarlardaki 
bireylerin hepsi hoker tarzda gömülmüştür.  Ayakların karına çekilmesi, 
kolların bükülerek ellerin çene hizasında bırakılması, Resuloğlu mezarlarında 
görülen  yaygın uygulamalardır. Mezar küplerinin veya çömleklerinin çoğu 
geçmiş yıllardan bildiğimiz tiptedir.  Ancak, AA / 30 plan karesinde açığa 
çıkarılan basit ağız kenarlı, armudî gövdeli, omuzlarında karşılıklı yatay 
kulpları bulunan bir mezar kübü (Resim:9),  Resuloğlu’nda az rastlanan 
örneklerdendir. Bu senenin onarılan mezar kap kacağı içerisinde bebek 
gömülerinde kullanılan kahverengi astarlı çömlekler bulunmaktadır. 
Antropolojik çalışmalar, Resuloğlu’nda  çömlek mezarlara bırakılmış bebek 
ve çocukların sayısının  fazla olduğunu ortaya koymaktadır.  

B açmasının güneybatısı mezarların en yoğun göründüğü kesimdir. Bu 
alanda yer alan küp mezarların arasında iki taş sandık mezara rastladık 
(Resim:10). Mezarlardan biri döneminde soyulmuş ve kemikler karıştırılmıştır, 
diğerinin ise yan uzun kenar taşı sökülmüş, ancak iskelet yerinde korunmuştur.   
Soyulmuş taş sandık mezarın taban kısmının taş döşeli olması Resuloğlu için 
yeniliktir. 

2008 yılının en ilginç mezarlarından biri ağzı geniş bir çömlekle kapatılmış 
217 No.lu küp mezardır.   Mezarın dışına son derece kaliteli, 7 ayrı parçadan 
oluşan, iki ayrı renkte astarlı   çanak çömlek bırakılmıştır. İki vazonun kapağı 
yerinde korunmuştur. Bu bölgede bir mezarın dışına, ölü hediyesi olarak 
bırakılmış bu kadar çok sayıda kaliteli kap kacağa ilk kez rastlanmaktadır. 
Siyah astarlı vazoların üzerine kapatılan kapaklar tezat oluşturacak şekilde 
kırmızı astarlıdır (Resim: 11).  Kapaklardan birinin tutamak deliğinde  keten 
iplere ait izler korunmuştur. Böylelikle, kapların içlerine sunu sıvısı ya da 
yiyecek bırakıldıktan sonra,  kapakların keten bağlar vasıtası ile vazoların 

8 A.g.e. s.68.
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omuzlarındaki delikli tutamaklara bağlandıkları anlaşılmaktadır. Resuloğlu 
örnekleri, Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Alaca Höyük H mezarına bırakılmış 
kapaklı çömleği9 yalnızlıktan kurtarmaktadır.  Bölgede, bu tür kapaklı kapları 
mezarlara bırakma âdeti hem kral hem de halk mezarlarında uygulanmıştır.   
Kapaklı kapların yanında ele geçirilen siyah astarlı yiv bezekli, parlak perdahlı 
mezar kaplarının sayısı artmaktadır.  

217 No.lu küp mezara bırakılan genç bir bireye ait iskelet iyi korunmamıştır. 
Ancak yerinde korunmuş muhtelif eşya, mezar envanterinin dağılımını 
göstermesi açısından öğreticidir (Resim:12).  Kolyeler, küpeler, metal 
kaplar, iğneler, bilezik ve halhallar Resuloğlu mezarlarının değişmeyen   ölü 
hediyeleridir. Mezara bırakılan süs eşyaları daha önceki yıllardan tanıdığımız 
tiptedir. Ancak bu kadar bol sayıda akik pandantiflere sahip frit ve uzonitten 
yapılmış kolyeye şimdiye kadar rastlamadık.  Aynı mezara ait diğer kolye, 
bakır ve deniz kabuğu boncuklardan oluşmuştur.  Akikli kolye dizisi 
arasına yerleştirildiğini tespit ettiğimiz , ancak kırılmamaları için şimdilik 
ayrı tuttuğumuz gümüş disk biçimli üç kolye tanesine, Resuloğlu’nda ilk 
defa rastlanmaktadır. Orta Anadolu’da altın örnekleri10 bilinen disk biçimli, 
ortaları kanallı kolye tanelerinin gümüş paralelleri Kuzey Mezopotamya’da 
Tell Brak kazılarından açığa çıkarılmıştır11. Bölgeler arası ilişkilere ışık tutan 
bu tip süs eşyaları, Yakın Doğu’da Erhanedan sonu ve Akkad Dönemi 
için iyi bir tarihleme öğesidir. İskeletin başının  alt kısmında ve boyun 
kenarında ele geçirilen damga mühür formunda iki çift küpe, bu senenin 
az sayıda altın mezar eşyalarındandır. Küpelerden biri masif, diğeri bronz 
üzerine kaplamadır. Göğüs üzerine bırakılmış bronz tek kulplu kap kısmen 

9 H.Z.Koşay, T.T.K. Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı, 1937- 1939 Daki Çalışmalara ve 
Keşiflere Ait İlk Rapor, Ankara 1951. Lev.CXXVIII/H.129. Eskiyapar’da ele geçirilen bir başka 
kapak için bkz. W.Orthmann, “Beobachtungen an dem Hüyük in Eskiyapar”, Istanbuler 
Mıtteilungen, Band 12(1962), Abb.3/6.

10 T.Özgüç, “New Observations on the Relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and 
North Syria during the Third Millennium B.C.”, in Ancient Anatolia, Aspects of Change and 
Cultural Development, Essays in Honor of M.J.Mellink. Edit by J.V.Canby et al., Wisconsin 1986, 
p.43, fig.3-39 Kültepe, Eski Tunç III, mezar buluntusu.

11 H. McDonald, J.Curtis, R.Maxwell-Hyslop, “Third-millennium Metalwork”, in Excavations at 
Tell Brak Vol.2 Nagar in the third millennium BC. Edit by D.Oates et al., london 2001, p.245-246, 
no 140. 
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özel surette bükülmüştür. Bronz kabın en yakın paralelleri Alaca Höyük 
mezarlarına bırakılmıştır12. İskeletin çene altından, göğüs kafesinden ve 
dizlerinin altından elde edilen bronz iğne sayısı ondur. İğneler, Resuloğlu’nun 
bilinen tiplerindendir. İskeletin kollarında bir çift bronz halka biçimli bilezik 
ile ayaklarda masif halhallar yerinde korunmuştur. 

2008 yılının  iyi korunmuş bir başka küp mezarı, 220 No.lu mezardır 
(Resim:13). İkiztepe mezarları dışında, Orta Anadolu’nun kuzeyinde M.Ö.III.
binyıla tarihlenen çoğu küp mezarlıkta, ölü hediyelerinin yerinde korunmuş 
örneklerini böylesine detaylı bir şekilde görebildiğimiz mezarların sayısı 
azdır. Kuzeydoğu-güneybatı yönüne yerleştirilen bir küp mezarda, yüzü 
kuzeye çevrilmiş, hoker tarzda yatırılmış iskeletin yerinde korunmuş ölü 
hediyelerini; madenî silâhlar, iğneler, boyunluk ve ortası kabartılı bronz bir 
çanak oluşturmaktadır.  

2008 yılı sonuçlarına göre Resuloğlu mezarlarına bırakılan en fazla madenî 
süs eşyalarını  bronz iğnelerin oluşturduğu anlaşılmaktadır.  Bu sene açığa 
çıkarılan bronz iğneler arasında , vazo başlı, yivli veya yivsiz, küre ya da basık 
küre başlı tipler sayıca fazladır. Mezarlara bırakılan bronz boyunlukların 
sayısı artmaya devam etmektedir.  Bir çocuk mezarına bırakılan uçları kanca 
ve ilmek biçimli boyunluk, Resuloğlu’nda görülen yeni bir tipe aittir. Bu yıl 
da, Resuloğlu’nun frit, akik, deniz kabuğu, uzonit, bronz boncuk ve askılardan 
oluşan geleneksel kolyelerinin sayısı artmıştır.   

Sonuç olarak, Resuloğlu’nda B ve Doğu yamacı açmasındaki çalışmalarla 
geçen yıl 201 olan mezar sayısı, bu yıl toplam 11 açmada ortaya çıkarılanlarla 
birlikte 239’a yükselmiştir.  Mezarların, açmanın güney, batı ve kuzeybatı 
yönüne doğru devam ettiği anlaşılmaktadır.  

12 H.Z.Koşay, T.T.K. Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı, 1937- 1939 Daki Çalışmalara ve 
Keşiflere Ait İlk Rapor, Ankara 1951, s.63, Lev.CXXXIII/H.18, H mezarı.
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Resim 1: Doğu yamacındaki çalışmalar 

Resim 2: Altıgen piramit başlı bronz iğne
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Resim 3: Bronz balta parçası

Resim 4: B açmasının kuzeybatı bölümündeki mimarlık kalıntıları
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Resim 5:  İlk yapı katına ait küçük eserler 

Resim 6: I. seviyeye ait bir mekânın tabanında ele geçirilen küçük eserler
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Resim 7: B açmasındaki mezarlar 

Resim 8: 213 No.lu küp mezar ve sığır kemikleri
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Resim 9:   211 No.lu küp mezar 

Resim 10: Taş sandık tipinde mezarlar
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Resim 11:   217 No.lu mezara ait kapaklı kaplar 

Resim 12: 217 No.lu mezara ait ölü hediyelerinin dağılımı
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Resim 13: 220 No.lu mezara bırakılan madenî eşyalar
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1KENTSEL YÜZEY ARAŞTIRMASI

Direnç Ölçer ile Jeofiziksel Yüzey Araştırması

Mayıs ayında Saray Yapı Grubu bölgesinde, bir Geoscan RM15 direnç 
ölçer ile 15 gün süreyle uzaktan algılama yöntemiyle yüzey araştırması 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Toplam 42.000m2 (4,2 hektar) alan incelenerek, 
Saray Yapı Grubu’nun tamamı ile bitişik kentsel yapı adalarının bazı 
bölümleri ortaya çıkarılmıştır. Direnç yöntemiyle yüzey araştırması sırasında 
örnekleme yoğunluğu daha önceki yıllarda olduğu gibi yine metrede iki 
okuma seviyesinde tutulmuştur. Yüzeyde çok sayıda taş bulunması probların 
yerleştirilmesini güçleştirmektedir. Taşların arasından okuma yapabilmek 
için uzun problar kullanılması olağanüstü sonuçlar vermiş olmakla birlikte,  
bir günde tamamlanabilen alanın genişliği fazlasıyla küçülmüştür. 2006 ve 
2007 direnç yöntemiyle yüzey araştırması sonuçları Saray Yapı Grubu ve 
çevresi için topografik GPS, hava fotoğrafı ve gradyometre ile gerçekleştirilen 
yüzey araştırmalarının verileri ile birlikte incelenmiştir. İşlenmemiş ve 
işlenmiş verileri gösteren şekiller karşılaştırılmış ve buna ek olarak yüzeyde 
izlenebilen mimarî kalıntılar belgelenmiştir. Son olarak Saray Yapı Grubu ve 
çevresinin detaylı bir ön-planı hazırlanmıştır.
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 Françoise SUMMERS Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE.
 E-Posta : fsummers@metu.edu.tr http://www.kerkenes.metu.edu.tr
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Saray Yapı Grubunda Yeni Bulgular

Yeni görüntüler (Çizim: 2 - 3), ileride kazı çalışmaları ile kanıtlanması 
önem taşıyacak yeni ve daha detaylı yorumlara olanak vermektedir. 

Öncelikle, yapı grubunun doğu ucunu kaplayan büyük Yapı A ve bunu 
destekleyen eğimli taş kaplı yüzeyin (glacis) erken bir evreye, hatta büyük 
olasılıkla şehrin kurulduğu ilk döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Daha geç 
tarihli düzenlemeler sonrasında bu savunma amaçlı yapının yalnızca doğu 
ucu değişmeden kalmıştır. Batıda, bugüne kadar şehirde tanımlananların 
en büyüğü olan, yak. 140 m. uzunluğunda trapezoid-biçimli bir yapı adası 
yer almaktadır. Bu yapı adasında yer alan yapılar arasında en dikkat çekici 
olanlar, orta kısmının güneyinde bulunan ve dikdörtgen-biçimli birer salon 
ile birer ön-odadan oluşan bir çift büyük iki-odalı yapıdır. Yine aynı adada 
bulunan sık dokulu yapılar arasında, depolama amaçlı olabileceği düşünülen 
hücre dizileri öne çıkar.

Belki de bir nesil kadar sonra, bu tahkim edilmiş nokta ile geniş konut 
amaçlı yapı adası arasındaki boşluk, içlerinde daha önce kazı çalışması ile 
incelenen Kabul Salonu ile Kesme Taş Yapının da bulunduğu kamu binalarıyla 
dolmuştur. Yeni direnç ölçer görüntüleri, Kesme Taş Yapının doğusundaki 
taş kaplı avlunun diğer tarafında bulunan ve belki de salonunun ortasında bir 
ocağı olan üçüncü bir büyük iki-odalı yapının varlığını ortaya çıkarmıştır.

Şehrin yok ve terk edilişine yakın tarihli son bir evrede ise Anıtsal Giriş 
eklenmiştir. Ancak henüz bu dört ana evreli planlı yapılaşma senaryosunu 
kanıtlama olanağına sahip değiliz. Kuşkusuz yapının son hâline gelişinde 
pek çok evre söz konusuydu; işçiler ile ahşap, çamur, taş ve ot demetleri gibi 
yükler taşıyan araba ve hayvanların gürültüsünün duyulmadığı, inşaat için 
uygun hava koşullarına sahip tek bir gün bile boşa harcanmamış olmalıdır.

Erken dönemlerin tahkimata verdiği önemin azalması ve iki-üç nesil sonra 
kendine güven ve zenginliğin artmasıyla, geç evrelerde sarayın anıtsal bir 
kapı ile girilen, büyük yarı-ikonik taş idoller, heykeller ve eski Frig dilinde 
yazıtlı heykelli bir anıt ile çevrelenmiş güzel bir avlundan geçilerek ulaşılan 
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yapılardan oluşan yeni bir düzene kavuştuğu izlenmektedir. İnsan Pteria 
krallarının Kabul Salonunda ziyaretçileri kabul ettiğini veya devlet işlerini 
konusunda kararlar aldığını kolayca hayal edebilir.

Bu büyük yapı grubunun kuzeyinde, merkezî bir planlama iradesinin 
varlığına işaret eden ızgara benzeri bir sokak düzeni ile kesilen daha küçük 
ölçekli yapı adalarının bulunduğu görülmektedir. Detayları izlemek her 
zaman kolay olmasa da, bu yapı adaları genel anlamda, Saray Yapı Grubu’nu 
içeren özgün adanın daha küçük uyarlamalarıdır. Öne çıkan küçük hücre 
dizileri depolamaya verilen öneme işaret ederken, konut amaçlı olduğu 
düşünülen iki-odalı yapılar, beklenebileceği gibi Saray adası içinde bulunan 
ikiliye oranla daha küçük ölçeklidir.

İlk araştırma sezonundan beri varlığından haberdar olduğumuz dikkat 
çekici çok büyük diğer bir yapı ise, görüntünün sağ üst köşesinde yer 
almaktadır. İçinde hiç bir sabit düzenleme veya eleman algılanmayan bu özel 
yapının işlevine ilişkin ipuçları hâlen belirsizliğini korumaktadır. Bunun bir 
tapınak olabileceği önerisini ortaya atmamak güçtür.

ŞEHRİN ULAŞIM AĞI ÜZERİNDE DENEME KAZILARI

Haziran ayı ile Temmuz ayının ilk haftasında, şehrin kuzey bölümünde 
yedi deneme açması kazılmıştır (Resim: 1). Tüm açmalar 1 m. genişliğinde olup 
uzunlukları 9,5-23,5 m. arasında değişmektedir. Bu çalışma, eski yerleşim için 
hazırlanan bilgisayar simülasyonlarını test etmek amacıyla 2004 yılında özgün 
sokak ve caddeler üzerinde başlanan kazı programının devamı niteliğindedir. 
Günümüz şehir plancılarının trafik analizi amacıyla kullandıkları ile benzerlik 
gösteren bu bilgisayar simülasyonları, insanların bir zamanlar kent mekânını 
nasıl kullandığını ortaya çıkarmaktadır. Simülasyonlar, şehir planında hangi 
caddelerin ana arter ve hangilerinin ara sokak olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca trafik hacmi, başlangıcı ve hedefinin analizi ile bu simülasyonlar hangi 
kentsel yapı adalarının kamusal amaçlı olduğu ve hangilerinin de daha özel 
amaçlara hizmet etmiş olabileceği konusunda bilgi vermektedir. Kazılan 
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her caddeden toprak örneği alınmış ve 2004 yılında olduğu gibi bu örnekler 

analiz amacıyla İngiltere Cambridge Üniversitesi McBurney Geoarchaeology 

Laboratory’ye gönderilmiştir. Bu örneklerin analizi sayesinde, bilgisayar 

simülasyonlarının sonuçlarını değerlendirmek mümkün olacaktır.

Deneme Açmaları

TT26-TT32 aralığında numaralandırılan deneme açmalarının (TT) 

konumları şehrin uzaktan algılama yöntemiyle elde edilen planından 

yararlanılarak belirlenmiş, böylece açma uçlarının sokağı sınırlayan kentsel 

yapı adalarına ait kuru örgülü granit duvarlarla sonlanması sağlanmıştır. Her 

deneme açması sokağın her iki yanındaki kentsel yapı adasına ait duvarlar ile 

tüm sokak genişliğini içine almaktadır. Güney duvarı ana kayadaki bir çatlak 

içindeki moloz dolgu üzerine inşa edilmiş olan TT28 hariç tüm açmalarda ana 

kaya seviyesine kadar inilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan sokak ve caddelerden hiç biri kaplamalı 

olmayıp tamamı stabilize topraktır. Her açmada, hem kentsel yapı adaları 

içinde hem de sokak ve caddelerde yerleşime ait buluntulara rastlanmıştır; 

bunların analizi devam etmektedir. Buluntular arasında hayvan kemikleri, 

keramik parçaları, tohumlar ve çeşitli metal obje parçaları sayılabilir. Elde 

edilen kemik ve tohumların analizi ODTÜ’de, ek toprak örneklerininki ise 

University of Utah’da yapılmaktadır.

Kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, özgün yüzeyleri 

korumak ve bitki gelişimini engellemek amacıyla açma tabanlarına jeotekstil 

serilmiş, kentsel yapı adası duvarları mevcut yüzeyden iki taş sırası yukarıda 

kalacak biçimde yeniden inşa edilerek ziyaretçiler tarafından kolay izlenir 

hâle getirilmiş ve açmaların tamamı yeniden toprakla doldurulmuştur. 

Doldurma işlemi, insan ve hayvan güvenliği ile özgün yüzey ve duvarların 

sert kış koşullarında zarar görmemesi için zorunludur. 
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KAPADOKYA KAPISI

Kapadokya Kapısı olarak adlandırılan yapı grubunun Doğu Kulesi’nin 

taş kaplı eğimli yüzeyi (glacis) için inşa edilen taş kaplı ahşap destek, kışın 

meydana gelen hasarı gidermek amacıyla kısmen onarılmıştır. Ayrıca Güney 

Kulesi’nin ön duvarının bir bölümü tamamlanıp yükseltilerek, koyun ve 

keçi gibi hayvanların özgün kapı geçitini kullanmaları ve böylece moloz 

duvar çekirdeğinin daha fazla zarar görmesi ve yıkılmasının engellenmesi 

sağlanmıştır. Temizlik sırasında elde edilen taşlar kapı geçidinin yatmış olan 

yan duvarının çökmesini engellemek için desteklenmesinde kullanılmıştır.

Açma TR13

Açma TR13’te kapı iç odasının iç (doğu) köşesinde bulunan gevşek taş 

dolgu temizlenerek özgün yüzeyin seviyesi ve niteliği belirlenmiştir (Resim: 

2). Gevşek moloz dolgunun dengesizliği özgün yüzeye ulaşılmasına izin 

vermemiş olsa da, inilen derinlik niş ya da girintilerindeki taban seviyesinin, 

kapı iç geçidininkinden yüksek olmadığının belirlenmesine olanak 

sağlamıştır.

İki kalın çamur sıva tabakasının varlığı büyük olasılıkla bu girintilerin 

üzerinin örtülü olduğuna işaret etmektedir. Ek temizlik ve belgeleme 

çalışmaları, kapı geçiti, nişleri ve iç odasının duvar yüzlerinde yatay ahşap 

kirişlerin kullanıldığına dair başka kanıtların da ortaya çıkarılmasına olanak 

vermiştir. Başta, ahşabın yanıcı olması nedeniyle savunma açısından sistemi 

güçsüz hâle getireceği ve 7 km. surda kullanılacak miktarda ahşabın elde 

edilmesi için büyük orman alanlarının ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacağı 

gerekçesiyle, duvar dış yüzlerinde ahşap kullanılmış olabileceği fikri 

reddedilmiştir. Ancak, taş kaplı eğimli yüzeyin (glacis) hemen üst seviyesinde 

duvar yüzüne yerleştirilecek ahşap elemanlar kârgir örgüyü güçlendirebilir 

ve sur halkasının tamamının neden dikkat çekici biçimde aynı seviyeye 

indirgenmiş olduğunu açıklayabilir. 
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Taş dolgusunun gevşek ve bir bölümünün fazla iri olması, derin sondaj 

açmasının tamamlanmasını engellemiştir. Daha geniş kapsamlı bir kazı 

çalışmasını gelecek sezonlara bırakarak, sondaj kuyusunun içine jeotekstil 

serilmiş ve saman balyaları ile doldurularak üzerine toprak örtülmüştür.

Kapı iç geçidinin çarpık aksını ve kule planlarının düzensizliğini gösteren 

plan (Çizim: 4) tamamlanmıştır. Açma TR13’ün yeniden kazılması sonucu 

ortaya çıkarılan yeni duvarlar belgelenmiş ve kesit çizimlerine eklenmiştir. 

JEOMANYETİK TARİHLEME ÇALIŞMASI

Deneme Açması TT15 ve Saray Yapı Grubu’ndan jeomanyetik örnekler 

toplanmıştır. Daha önceki yıllarda her iki noktada da kazı yapılmış ve 

şehrin yıkılışı sırasında oluşmuş ağır yangın tahribatı izlerine rastlanmıştır. 

Bu örnekler ODTÜ’den Nurettin Kaymakçı ve Pınar Ertepınar Kaymakçı 

tarafından yürütülen ve Anadolu Platosu’nda son 10,000 yılda (Holosen 

Dönemde) manyetik kuzeyin yer değiştirmesine bağlı olarak yerleşimleri 

tarihlendirecek bir teknik geliştirilmesini amaçlayan jeolojik bir projede 

kullanılacaktır. Türkiye’de yürütülen pek çok başka arkeolojik araştırma 

projesinden de aynı amaçla örnek toplanmıştır. 

KONSERVASYON VE İLLÜSTRASYON ÇALIŞMALARI

Yarı-anikonik taş betimler üzerindeki yorucu çalışmalara ek olarak, 

farklı boyutlardaki sarmal taş yastıkların geçen yıl onarılan ve belgelenen 

en iyi örnekleri, bu araştırma sezonunda devam eden restorasyon programı 

kapsamında bütünlenerek fotoğraflanmıştır (Resim: 3). Ayrıca parçalar 

birleştirildikçe ortaya çıkan diğer mimarî elemanlar üzerindeki çalışmalar 

da sürdürülmektedir (Resim: 4). Bu mimarî parçaların rekonstrüksiyon ve 

konservasyonuna 2008 yılında devam edilecektir.
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Çizim 1: Direnç yöntemiyle yüzey 
araştırmasının ilerleyişini 
gösteren harita

Çizim 2: Saray Yapı Grubu ve çevresinde gerçekleştirilen direnç  yöntemiyle yüzey araştırmasına 
ait işlenmemiş veriler
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Çizim 3: Saray Yapı Grubu ve çevresinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu 
toplanan farklı verilerin birlikte değerlendirilmesi ile elde edilen plan

Resim 1: 1m. genişliğindeki deneme açması çalışmaları
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Resim 2: Açma TR13’te Kapadokya 
Kapısı’nın iç odasına ait 
yeni duvar yüzleri ortaya 
çıkarılmıştır

Çizim 4: Kapadokya Kapısı’nın 
güncellenmiş planı
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Resim 3: Bulunan mimarî elemanların onarım ve restorasyon çalışmaları

Resim 4: Parçalanmış idollerden birinin restorasyon öncesi çizimi yapılırken
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1Kerkenes Dağ’daki Demir Çağı başkentinde sürdürülmekte olan 

araştırmaların 13 Mayıs’ta başlayıp 14 Temmuz’da kazı deposunun 

kapatılmasıyla sona eren 2008 sezonu birkaç farklı unsurdan oluşmaktaydı. 

Sezon, şehir içerisindeki yüksek güney sırtta yer alan Saray Kompleksi ve çevresi 

ile Kapadokya Kapısı’nın hemen içerisindeki alanda hâlen yürütülmekte olan 

araştırma kapsamında, Christine Markusesen tarafından yürütülen jeofizik 

araştırma ile başlamıştır. Mayıs ayının son haftasında Ankara’da yapılan 

Kazı Sonuçları Sempozyumu’nun ardından Dr. Scott Branting, CBS (Coğrafî 

Bilgi Sistemleri) Ulaşım çalışmasına sokaklarda enlemesine kazdığı altı yeni 

deneme açması ile devam etmiştir. Araştırmalar bu sene şehrin kuzeydoğu 

bölümünde yoğunlaştırılmış ayrıca şehrin aşağı kesimlerinde sokak ağı ve 

kentsel birimlerin kontrolüne de devam edilmiştir. 

Depoda ve yeni Taş İşlik’te çalışan Noël Siver, çok sayıda mimarî parçanın 

organizasyonunda ve parça birleşimlerinin bulunmasında oldukça ilerleme 

kaydetmiştir. Susanne Brendt-Ersöz graffiti ve “duvarcı işaretleri”ni çalışır, 

Seppi Lehner metal örnekleri alır, ve Ben Claasz Coockson geçmiş senelerde 
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 Çeviri: Ahmet Çinici
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kazılmış olan Saray Kompleksi’nde ortaya çıkarılmış olan buluntuların harika 
çizimlerini yaparken Ahmet Çinici de Kapadokya Kapısı rekonstrüksiyon 
çizimlerinde ilerleme kaydetmiştir. Noël Siver sezonun büyük bölümünde 
Yozgat Müzesi’ndeki salonda sergilenecek objelerin restorasyonuyla 
uğraşmıştır. Bu objelerin yerleştirilmesi ise Erik Lindhal tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

JEOFİZİK ARAŞTIRMA

Mayıs ayı içerisinde, yukarı kentteki iki farklı alanda Geoscan 
RM15 dirençölçer aygıtı ile 7 günlük bir uzaktan algılama araştırması 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Bu alanlardan ilki Saray Kompleksi’nin 
güneybatısında, geçen sezon araştırılmış olan alanın devamında yer 
almaktadır. İkincisi ise Kapadokya Kapısı’nın hemen arkasında, şehrin hem 
Demir Çağı hem de daha geç Bizans yerleşimi içeren bir bölgesindedir. Bu alan, 
hem devam etmekte olan Kapadokya Kapısı monografı yayın çalışmalarını 
desteklemek hem de çok tabakalı alanlarda yapılacak direnç araştırmaları için 
bir örnek durum oluşturmak amacıyla seçilmiştir.

7 gün içerisinde toplam 12.800 metrekare (1,28 hektar) alan araştırılmıştır. 
Okumalar, önceki yıllarda olduğu gibi, metrede iki okuma örneklem 
yoğunluğunda, yarım metre aralıklarla alınmıştır. Saray Kompleksi’ne komşu 
alandaki sonuçlar, ana sokakların her iki yanında bulunan birkaç tane kentsel 
yapı bloğunu ve bunları oluşturan yapıları oldukça detaylı bir şekilde ortaya 
koymuştur (Çizim: 2). Bu sokak, Saray Kompleksi’nden başlayarak Göz 
Baba Kapısı’na kadar uzanmaktadır ve 1995 yılında hava fotoğrafları ile ilk 
haritalama çalışmalarının yapılmasından beri projenin odak noktalarından 
birini oluşturmuştur. Harçlı moloz taş duvarları yüzeyde açıkça görülebilen 
Bizans yapısının yer aldığı, Kapadokya Kapısı’nın hemen arkasındaki alandan 
alınan sonuçlar ise direnç araştırmasının, Demir Çağı taş temelleri imgelerini 
ahşap çerçeveli binalarda, derin moloz taş doldurulmuş odalara kıyasla, daha 
iyi açığa çıkardığını ortaya koymuştur (Çizim: 3).
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CBS ULAŞIM ÇALIŞMALARI

Devam etmekte olan Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) Ulaşım çalışmaları ile 
ilgili olarak toplam altı adet, TT 33-38, Ulaşım Deneme Açması kazılmıştır. 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu bir metre genişliğindeki deneme açmaları, 
geçen senelerde gerçekleştirilmiş olan  jeofizik araştırma ve yüzey gözlemleri 
ile belirlenmiş olan sokakları enine kesecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu 
çalışmalarda varsayılan sokak yüzeyleri üzerindeki kalıntıların ve trafiğin 
geçmiş olduğu açık mekânları tanımlayan yapı birimlerinin yıkıntılarının, 
eğimleri enine kesen sokaklarda, eğim aşağı ya da yukarı devam eden 
sokaklardan daha iyi korunmuş olduğunu görmek sürpriz olmamıştır. Yine 
de bir kez daha hiçbir sokak yüzeyinin açıkça tanımlanamamış olması bir 
hayal kırıklığı yaratmıştır.

Bu kazılarda bazı çanak çömlek parçaları bulunmuştur, ancak başka 
yerlerde olduğu gibi Kerkenes’teki granit içeren toprağın asitlik derecesi de 
çanak çömleğin iyi korunamamasına neden olmuştur. Ele geçirilen çanak 
çömleğin gövde parçaları geri doldurma işleminden önce ait oldukları 
açmalara geri konurken, tanısal (diagnostic) parçalar gelecekteki olası bir 
çalışma için alıkonmuştur. Benzer biçimde, az miktarda ele geçirilen hayvan 
kemikleri de kötü korunmuştur. Dikkati çekici tek buluntu, belki de bir iç 
dolgu parçası olan, kırık bir taş objedir.

Şu ana dek kazılmış olan CBS Ulaşım Deneme Açmaları’nın Kerkenes’teki 
uzaktan algılama çalışmalarından çıkarılmış olan iki sonucu doğrulaması 
ilgi çekicidir. Bunlardan birincisi Demir Çağı kentinin kentsel yapı blokları 
ve birimleri ile dolu olduğu, ikincisi ise kentin kısa ömürlü olduğudur. Bu 
Ulaşım Deneme Açmaları’nın çoğunda kentin yangın sonucu yıkıma uğramış 
olduğuna dair kanıtların yakalanması, bu doğrusal mekânların iki tarafında 
uzanan yapı birimi duvarlarında yanıcı nitelikte maddelerin muhtemelen ya 
çok az olması ya da hiç olmamasından, ayrıca görünüşe göre şehrin yıkıma 
uğraması ve terk edilmesi ile yapı birimi duvarlarının zamanla trafiğin geçmiş 
olduğu mekânlar içerisine doğru yıkılması arasında önemli miktarda erozyon 
meydana gelmiş olması nedeniyle, zor olmaktadır.
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Bu açmaların açılmasındaki ana amaçlardan birisi sokak yüzeyi olduğu 
düşünülen yerlerden ve bu varsayımsal yerlerin altından toprak örnekleri 
almaktır (Resim: 1). Bu örneklerden 2008 yılında da alınmış ve laboratuvar 
analizi için İngiltere’de Cambridge’e ve ABD’ye gönderilmiştir. Bu 
analizlerin sonuçlarının, CBS ile yapılan, öngörülen yaya trafik hacimleri 
modelinin kalibrasyonuna imkân vereceği umulmaktadır. Bu örnekler Ek 5’te 
listelenmiştir.

Kerkenes’teki deneme açmalarında standart olageldiği üzere, toprak 
altına gömülerek korumaya alınmış antik duvarlara görsel bir referans 
sağlamak amacıyla duvar üstlerine birkaç sıra taş konulmuştur. Açma 
tabanlarına jeotekstil serilmiş ve antik duvarların korunması ve besi 
hayvanları ile ziyaretçilerin zarar görmesini önlemek amacıyla açmalar geri 
doldurulmuştur. 

TAŞ İŞLİK’İN DÜZENLENMESİ

Genelde uygulanan yöntem olan mimarî blokların açık bir alanda 
depolanmasından Kerkenes’te vazgeçilmiştir, çünkü mimarî bezeme 
için seçilmiş olan ve birçoğu M.Ö. 6. yy. da kentin yok edilmesi sırasında 
parçalanmış ve yakılmış olan kumtaşı ve bunlarla ilgili Eosen kayaların 
yağmur, kar ve dondurucu sıcaklıklara maruz kaldığında hızlı bir şekilde 
parçalandığı görülmüştür. 2007 senesinde yeni, geniş bir işlik inşa edilmiştir. 
Bu binanın bir yarısı tamamen kapalıyken, diğer yarısı üstü kapalı bir 
verandadan oluşmaktadır. Tanımlanabilir özellikleri olan tüm mimarî taş 
parçaları artık bu işliğin tamamen kapalı olan kısmında korunmaktadır 
(Resim: 2). Özelliksiz parçalar ise gelecekteki bir tarihte yapılacak kazıları 
beklemek üzere veranda altındaki kapalı birimlerde depolanmaktadır.

PARÇA BİRLEŞİMLERİNİN BULUNMASI, TAMİR VE RESTORASYON

Saray Kompleksi’nin Anıtsal Girişi’nde ortaya çıkarılmış olan büyük, yarı-
ikonik, kumtaşı idollerden en iyi korunmuş olan üç tanesine ait parçaların 
birleştirilmesinde ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme büyük oranda bütün 
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parçaların laboratuvar ve depo binalarının dört yanındaki teraslar yerine 
yeni işlikte bir arada bulunmasından kaynaklanmaktadır. Önemli bir gelişme 
de, yeni birleşimlerin idol bloklarının yangından önce veya yangın sırasında 
parçalanmış olduğunu kesin olarak ortaya çıkarmış olmasıdır. Farklı yanma 
süreçlerinin sonucunda farklılaşan renkler ve birleşen parçaların dokuları, 
birleştirme işlemini özellikle zaman alıcı ve güç kılmaktadır.

Başka bir keşif ise orta boy bitişik sarmal taş yastıkların, aralarındaki ortak 
merkezli daireler ile ifade edilen sarmal taş yastık kenarlarıyla beraber, yatay 
sıralar hâlinde düzenlenmiş olmasıdır. Böyle bir düzenleme, tek başına ayakta 
duran Sarmal Taş Yastık Tabla’dan (bkz. aşağıda) bilinmektedir, ancak bir ucu 
köşe parçası gibi görünen mimarî parça, iki bitişik sarmal taş yastık arasına bir 
şekilde sıkışmış (ikiden ziyade) sadece bir sarmal taş yastık kenarına sahiptir 
(Resim: 3). 2009 yılında daha başka birleşimlerin bulunması beklenmektedir.

Saray Kompleksi’nin Anıtsal Girişi’nde serbest duran ve yangından önce 
parçalanmış olası bir anıtın parçası olan Sarmal Taş Yastıklı Tabla, tamamen 
restore edilmiş ve Yozgat Müzesi’ndeki özel olarak inşa edilmiş kaideye 
yerleştirilmiştir (Resim: 4). Heykelin (belki de ayaklarını tasvir eden ve şu an 
kayıp olan bir parça ile) bu bloğun üstüne monte edilmiş olması da olasılık 
dâhilindedir.

Yedi adet küçük parça, teşhir için hazırlanmakta olan bir insan heykeline 
monte edilmiştir (bkz. aşağıda). Bu parçaların monte edilmesi parçanın 
anlaşılması konusuna bir katkıda bulunmamakla ve kafa karıştırıcı bir nokta 
olan eksik sol kolun pozisyonu sorusu hakkında hiçbir ipucu sağlamamakla 
birlikte, parçanın dayanıklılığına katkıda bulunmuştur. Heykelin Yozgat 
Müzesi’ndeki sergi için hazırlanması, heykelin içi boş etek kısmına oturan 
ve bu şekilde gövdenin ağırlığını taşıyan, içsel metal bir standın yapılmasını 
da gerektirmiştir. Heykel Yozgat Müzesi’ne etek, gövde ve kafa şeklinde, üç 
parça hâlinde taşınmış ve yeni yapılan vitrinde birleştirilmiştir. 

GRAFFİTİ VE İŞARETLER

Kapadokya Kapısı’ndaki taş şevde (glacis) ortaya çıkarılmış olan iki kumtaşı 
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bloğun yeni çizimleri yapılmış ve yeni fotoğrafları çekilmiştir. Gayretli bir 
çalışma ile birçok yeni idol tasviri tanımlanmış ve bunlar eski Frig alfabesine 
ait karakterlerin kazınmış oluğuna dair daha önce yapılan tahminler hakkında 
soru işaretleri uyandırmıştır. Aynı zamanda çanak çömleklerdeki graffitinin ve 
genelde usta işaretleri olarak tanımlanan, Saray Kompleksi’ndeki işaretlerin 
kataloğu da kontrol edilmiş ve güncellenmiştir. 

METALLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Kerkenes Dağ’da ortaya çıkarılmış olan metal objelerden örneklerin 
alınması programına 2008 sezonu içerisinde başlanmıştır. California 
Üniversitesi Costen Arkeoloji Enstitüsü’nde kimyasal bileşim analizi (Ek 
6’da listelenmiştir) yapılmak üzere toplam 83 metal örneği (çözelti ve katı) 
alınmıştır. Bu örneklerin 58 tanesi aşındırmasız teknikler kullanılarak, kalan 
25 tane tanımlayıcı olmayan objenin örnekleri ise 1 ile 4mm. arasında değişen 
boyutlardaki parçacıklar hâlinde alınmıştır. Bazı objelerden hem aşındırmasız 
hem de aşındırıcı teknikler kullanılarak örnekler alınmıştır. Bu veriler objelerin 
malzeme ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve maden cevheri - buluntu 
ilişkisini çözümlemek üzere kullanılacaktır. Bu araştırmanın amacı Kerkenes 
Dağ’da ortaya çıkarılan metal buluntulardan elde edilecek çıkarımlarla, görece 
kısa bir zaman süresini kapsayan metal elde etme ve tüketme stratejilerinin 
anlaşılmasını sağlamaktır.

İLLÜSTRASYON

Geçmiş senelerdeki kazılarda ortaya çıkarılmış olan objelerin çizimleri 
yapılmıştır. Bunlar hem Yozgat Müzesi’ndeki sergideki objeleri hem de 
konzervasyonu ve restorasyonu devam etmekte olan objeleri kapsamaktadır. 
Bunlara ek olarak planlanmakta olan yayın için Kapadokya Kapısı’nın 
planları, kesitleri ve rekonstrüksiyonu konusundaki çalışmalara da devam 
edilmiştir.
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YOZGAT MÜZESİ KERKENES GALERİSİ İÇİN SERGİ HAZIRLANMASI

Yozgat Müzesi Müdür Vekili Hasan Şenyurt’un teşvikiyle, müzenin zemin 
katındaki birkaç oda arkeolojik sergiler için ayrılmıştır. Bu odalardan bir tanesi 
ise tamamen Kerkenes’deki Demir Çağı buluntularına ayrılmıştır. Chicago 
Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Ensitüsü’nin profesyonel düzenleyicisi 
olan Erik Lindahl, yeni serginin tasarımını yaparak yerleştirmiştir. Objelere 
eşlik eden etiketler, fotoğraflar ve haritalar Kerkenes Dağ’da yapılmakta olan 
çalışmanın önemini ve sergideki her bir objenin işlevini Türkçe ve İngilizce 
olarak anlatmaktadır. Bu objelerin en dikkat çekicilerini kumtaşı heykel, 
küçük ölçekteki kabartma heykelin ve eski Frig yazıtının en iyi parçaları, eşsiz 
mimarî elemanlardan yapılan bir seçki ve geniş tunç bir plâkadan kesilmiş 
olan dağ keçisi figürünün aşağı yarısı oluşturmaktadır. 

YAYIN

Catherine Draycott, Geoffrey D. Summers and Claude Brixhe tarafından 
yazılan Kerkenes Special Studies 1: Sculpture and Inscriptions from the Monumental 
Entrance to the Palatial Complex at Kerkenes Dag, Turkey kitabı Chicago 
Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Ensitüsü yayınlarının 135. sayısı 
olarak yayınlanmıştır. Yayının pdf versiyonu aşağıdaki adresten ücretsiz 
olarak indirilebilir: 

https//oichicago.edu/research/pubs/catalıog/oip135.html.

Yeni yayınlardan bazıları şunlardır:

2008  Atalan Çayırezmez, N., P. Ertepınar Kaymakçı and G. D. Summers. 
“Remote Sensing Methods at Kerkenes: Combining Geophysical and Other 
Methods”, Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of 
Hacettepe University 29: 87-100.

2008  Summers G. D. “Periodisation and Terminology in the Central 
Anatolian Iron Age: Archaeology, History and Audiences”, Ancient Near 
Eastern Studies 45, 202-217.
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2008  Summers, G. and F. Summers, “A Preliminary Interpretation of 
Remote Sensing and Selective Excavation at the Palatial Complex, Kerkenes”, 
Anatolia Antiqua XVI: 53-76.

TEŞEKKÜRLER

Öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Orhan Düzgün ile ekibi ve temsilcimiz Mahmut Altuncan’a 
destek ve yararlı önerileri için teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Karaman 
Müzesi’nden Bakanlık temsilcisi Mahmut Altuncan’a, rutin görevlerine 
ek olarak, Yozgat Müzesi’ndeki yeni sergi konusunda sunduğu uzman 
yardımları için özellikle teşekkür ederiz. Benzer biçimde bize her konuda 
destek olan Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat Müzesi çalışanları 
ve Müdür Vekili Hasan Şenyurt’a da teşekkür borçluyuz. Projemizi çeşitli 
biçimlerde desteklemeye devam eden Yozgat Valisi Amir Çiçek, Yozgat 
Belediye Başkanı Yusuf Başer ile İl Özel İdaresi, TEDAŞ ve Türk Telekom 
yöneticileri ve ekiplerine müteşekkiriz. Sorgun Kaymakamı Ertuğrul Kılıç 
ve Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve ekiplerine de yardımları ve 
cömert bağışları için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Projemiz Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü himayesinde bulunmakla 
ve kurumun Türkiye’deki çalışma olanaklarını kullanmakla beraber, bu 
kurumdan maddî destek almamaktadır. Ankara’da Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi araştırma ve yayın çalışmaları için mekân sağlamakta ve Chicago 
Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Ensitüsü’nde gerçekleştirilen arazi 
sonrası çalışmaları Scott Branting tarafından yürütülmektedir.

Bizlere geleneksel Anadolu misafirperverliğiyle ev sahipliği yapan 
Şahmuratlı Köyü sakinleri ile artık emekli olan eski Muhtar Osman Muratdağı 
ve halefi Turan Baştürk’e teşekkür borçluyuz. Sorumluluk bilinciyle 
görevinden çok daha fazlasını yapan Kerkenes Bekçisi Mehmet Erciyas’a 
da müteşekkiriz. Son olarak tüm ekip üyelerine, kazı evi çalışanlarına ve 
Şahmuratlı Köyü’nden çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız. 
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Onların adanmışlıkları, heyecanları ve emekleri olmaksızın bu noktaya 
gelinemezdi.

Sponsorlar

2008 arazi sezonunun ana sponsorları the Archeocommunity Foundation, 
the Binks Trust, Çimpor Yibitaş, Yozgat Çimento, the Joukowsky Family 
Foundation, John Kelly Consulting, John Notz, Chicago Üniversitesi Yakın Doğu 
Araştırmaları Ensitüsü, Toreador Turkey, Kay Torshen ve ABD’den adının 
açıklanmasını istemeyen bir bağışçıdır. Arkeolojik araştırma Ankara’daki 
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından desteklenmektedir ve enstitü müdürü 
Lutgarde Vandeput’a desteği için teşekkürlerimizi sunarız. 

Kerkenes Projesi ODTÜ Rektörlüğü tarafından sağlanan ofis mekânlarında 
TAÇDAM, ODTÜ Müzesi, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Yüksek Lisans ve 
Doktora Programı, ODTÜ Arkeometri Yüksek Lisans Programı ve Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

Kerkenes Projesi’nin tüm kollarındaki katılımcıların tam listesini 2008 yılı 
Kerkenes Haberleri 11’ de bulabilirsiniz. 
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Çizim 1: Direnç araştırması İlerleme Haritası ve CBS Ulaşım Deneme Açmaları
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Çizim 2: Saray Kompleksi bölgesindeki araştırmalar.
 (a) GPS haritası; (b) Gradyometre haritası; (c) Direnç ölçer haritası
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Çizim 3: Kapadokya Kapısı 
bölgesindeki 
araştırmalar. 

(a) Bizans 
Kompleksi’nin 

yüzeydeki 
araştırılan duvarını 

da içeren GPS 
haritası; (b) 

Gradyometre 
haritası; (c) Direnç 

ölçer haritası
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Resim 1: Sokağı enlemesine kesen TT33 açmasından mikromorfolojik 
inceleme için örnek alınıyor

Resim 2: Yeni bir araya getirilmiş bitişik sarmal taş 
 yastıklar ve arasındaki sarmal taş yastık kenarı
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Resim 3: Sarmal taş yastıklı tablanın restore edilmiş durumu

Resim 4:  Erik Lindahl 
heykeli Yozgat 
Müzesi’nde 
yerleştirirken



65

                                                                                                                           
Ömer ÖZYİĞİT*

2008  YILI  PHOKAİA  KAZI  ÇALIŞMALARI

2008 yılı kazı çalışmaları, Phokaia antik kentinde 10.07.2008 tarihinde 

başladı ve altı ay boyunca süren çalışmalar 25.12.2008 günü sona erdi1. Üç 

grupta toplanan bu çalışmalar,

a) Athena Tapınağı kazıları,

b) III.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 1585 ada,  

1 parsel  ve 1576 ada, 4 parsel kazıları.

c) Foça Osmanlı Mezarlığı kazı ve düzenlemeleri 

olarak gerçekleştirildi2.

*  Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-
İzmir/TÜRKİYE. 

1 Aydın Müzesi’nden Bahtiyar Rıza Nuğral, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Kazı 
ödenekleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Özel İdaresi tarafından karşılandı. İzmir 
Büyükşehir  Belediyesi ile Foça Belediyesi de çalışmalara katkı sağladı. Bu çalışmalara yardım 
eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.  

2 Kazı çalışmalarına Yrd.Doç.Dr.Aynur Civelek,  Öğr. Gör. Sabri Arıcı, Muammer Demren, 
M.A. Murat Fırat, M.A.İclal Erdil, M.A. Esin Aksoy, M.A. Gamze (Özbütev) Öçkoymaz,  
İbrahim Günerhanal, Ertan Aksoy, Haldun Toksöz, Kenan Doğan, Cengiz Bayar, İlknur 
Kurul, Aslı Kökdemir, M.A. Emre Okan arkeolog olarak katıldı. Seramik restorasyonu 
çalışmaları, Firdevs Müjde Gökbel tarafından yapıldı. Athena Tapınağı’na ilişkin mimarlık 
elemanlarının onarımları ile Osmanlı Dönemi mezarlığının mezar taşlarının birleştirilmeleri 
ve tamamlanmaları Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren tarafından gerçekleştirildi. 
Bu çalışmalarda Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin yanı sıra 
Trakya Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü öğrencileri 
görev aldı. Çizim çalışmaları ise, Mimar Şebnem Köksal,  Yalın Pekvar  ve M.A. Esin Aksoy 
tarafından yapıldı.
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a) ATHENA TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI (Çizim: 1)

Phokaia Athena Tapınağı, İon dünyasının en eski tapınaklarından biridir. 

Bu İon tapınağı, tapınak mimarlık düzenine ve kronolojisine yeni boyutlar ve 

kavramlar getirecek niteliktedir. 1952-1970 yıllarında aralıklarla yapılan Ord.

Prof.Dr. Ekrem Akurgal başkanlığındaki çalışmalardan sonra 1998 yılında 

yeniden ele alınan çalışmalar3,  tapınağın bir bölümünün yeniden ayağa 

kaldırılmasını hedefliyor.

10.07.2008 tarihinde başlayan 2008 yılı kazıları, temizlik çalışmalarıyla 

başladı. İlk bir hafta boyunca tüm antik kentte daha önceki yıllarda çalışılan 

alanlar temizlendi. Athena Tapınağı kazı alanındaki çalışmalara ise 14.07.2008 

günü başlandı ve bu çalışmalar yıl sonuna kadar  aralıksız sürdü. 2008 yılı 

kazı çalışmaları, Athena Tapınağı “ Batı Açmaları ” içerisinde ve tapınağın 

bulunduğu yerde yer alan eski ortaokul binasının batısında gerçekleştirildi4. 

Foça Cemil Midilli Lisesi’nde eğitimin aktif olması nedeniyle kazılar kutsal 

alanın batısında yürütüldü. 2008 yılı kazı çalışmaları da 2007 yılı çalışmalarının 

devamı niteliğinde olup 2007 yılında kazılan alanların komşu plan karelerinde 

çalışıldı. Bu açmaların bir bölümü, tapınağın Arkaik Dönem podium duvarının 

batısında, bu podium duvarı ile Roma Döneminden Osmanlı Dönemine kadar 

sürekli kullanılan sur duvarı arasındaki üçgen biçimindeki alanda yer alır. 

Diğer bir bölümü ise Arkaik Dönem podium duvarının doğusunda, tapınak 

alanı içerisinde, daha üst kodlarda, eski ortaokul binasının batısında yer alır. 

2008 yılında “ Athena Tapınağı Batı Açmaları ” nın F9-11, G9-11, H8-9 ve 

K8 plan karelerinde çalışıldı. Athena Tapınağı’nın yükseldiği yerde bulunan, 

eski ortaokul binasının batısındaki kazılar ise E4-6, F4-6, G4-6, H4-H5, K3-5 

kareleri ile L3 ve L4 plan karelerinde gerçekleştirildi.   

3 Ö.Özyiğit, “ 1998 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı  2, Ankara 2000, 
33-46, Çizim: 1-2, Resim: 1-13.

4 Athena Tapınağı kazı çalışmaları, Arkeolog Kenan Doğan ve Haldun Toksöz tarafından 
gerçekleştirildi. 
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ATHENA TAPINAĞI BATI PODIUM DUVARININ DIŞINDAKİ 

(BATISINDAKİ) AÇMALAR

2008 yılı Athena Tapınağı çalışmalarının bir bölümünü de Arkaik Dönem 
batı podium duvarının batısındaki kazılar oluşturur. “ Athena Tapınağı 
Batı Açmaları ” denen  bu alandaki kazılarda F9-11, G9-11, H8-9 ve K8 plan 
karelerinde çalışıldı (Çizim:1).

Athena Tapınağı batı podiumunun batısındaki çalışmalar, iki ayrı bölümde 
yapıldı.  2007 yılı kazıları sırasında G9 plan karesinde ortaya çıkarılan Bizans 
kuyusu, bu çalışmaları birbirinden ayırır. 

A) Batı Podium Duvarının Batısında Kalan Güney Açmaları

2008 yılı kazı çalışmalarına bu alanda başlandı. F9-10, G9-11 plan kareleri 
bu çalışmaların yapıldığı alanlardır. Bu plan karelerde protohistorik bir yapı 
kalıntısına ve çanak çömleğe rastlanmadı. Oysa aşağıda anlatılacağı üzere 
bu alanın hemen kuzeyindeki açmalarda çok sayıda II. binyıl seramikleri 
ele geçirildi. Roma Döneminden Osmanlı Dönemine kadar onarım gören 
sur duvarının hemen önünde, G10ve G11 plan karelerinde ele geçirilen bir 
diğer Bizans kuyusu ile Geç Roma Dönemine ilişkin fırın izi bu alandaki göze 
çarpan buluntulardır. 

II. Bizans Kuyusu

2007 kazıları sırasında ortaya çıkarılan bu kuyu, Bizans Dönemi 3. yapı 
katına ait olmalıdır. Kuyunun bileziği de 2007 kazıları sırasında ele geçirildi; 
fakat bu kuyunun oldukça büyük bir tahribata uğradığı anlaşıldı. G11 plan 
karesinde, denizden 4.11 m. olarak ölçülen taş döşeme taban seviyesinde 
kuyunun bileziğinin bulunmasına karşın, kuyunun korunan taş örgüsünün 
en üst seviyesi 1.76 m.dir. Olasılıkla kuyunun bu tahribatı daha sonraki 
dönemlerde gerçekleşmiş olmalıdır. Yapılan stratigrafik kazılarda söz 
konusu kuyunun Bizans Dönemi II.yapı katı ile Bizans Dönemine ilişkin 
tüm nekropolisleri tahrip ettiği görülür. Üst seviyesi 1.76 m.olarak ölçülen 
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bu II.Bizans kuyusunun korunan iç çapı 0.88 m., dış çapı ise 1.20 m.dir. Taş 
dolu olan bu kuyunun içerisine girilip kazı yapılamadı. Kuyu duvarlarının 
çökme tehlikesi göstermesi, buradaki çalışmaları engelledi; ancak Bizans 
kuyusundaki gibi arkeolojik materyale rastlanmadı. Öte yandan bu II.Bizans 
kuyusu, I. Bizans kuyusu gibi üstünün en son Antik Dönemde kapatılmamış 
olması nedeniyle I. Bizans kuyusu gibi terminus ante quem’e sahip değildir. 
Düzgün bir biçime sahip olmayan moloz tüf taşlarından oluşturulan Bizans 
kuyusunun, Bizans dönemi 3.yapı katına ait olması nedeniyle İ.S.11.yüzyılın 
ikinci yarısından evvel oluşturulmadığını sanıyoruz.

4.Seramik Fırını

Batı podium duvarının batısında 2005-2007 yıllarında yapılan kazılarda üç 
adet terra sigillata fırını bulunmuştu. Bu fırınlar, tahribata uğramış olsa bile 
yine de plan verebilecek nitelikteydi; ancak 2008 yılı çalışmalarında tek bir 
taşı bile korunmadan, II. Bizans kuyusunun hemen kuzeyinde ele geçirilen bu 
fırının izleri denizden 1.68 m. seviyesindedir. Duvar taşı ele geçirilmemiş olan 
bu fırının taşlarını tutturmada kullanılan kireç harcı kalıntılarıyla karşılaşıldı. 
Daire biçimindeki fırının ancak yarı izi ortaya çıkarıldı. 2.63 m. çapındaki bu 
fırının içinde ve çevresinde yanmış toprak izleriyle karşılaşıldı.

Geç Roma Dönemine ilişkin fırının temellerinin en alt kodu olan 1.68 m.nin 
altında Geç Roma ve sonrasına ilişkin bir seramik parçasına rastlanmadı. 
Fırının ele geçirildiği plan kare ile buna komşu tüm plan karelerde (F9-10, 
G9-10) denizden yaklaşık 2.00 m.den itibaren Geç Roma Dönemi seramikleri 
ele geçirilmedi. Bu seviyenin altında ise Arkaik Dönem Tapınağı’nın tahrip 
katmanı, Erken Roma Dönemi seramikleriyle karşılaşıldı. 

G10 Plan Karesindeki Katmanların Kronolojisi

Kaya zemini yüksekliği doğudan batıya, yani denize doğru azalır. F9 plan 
karesinde ana kaya 2.36 m. seviyesinde bulunmuşken, G10 plan karesinde 
1.50 m.den 0.75 m.ye kadar değişik eğilimler gösterir. 
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G10 plan karesinde 2.10-2.00 m. seviyesinde mermer yongalar ele geçirildi; 
bu nedenle Roma Dönemi Tapınağı’nın yapım evresinin seviyesi, G10 plan 
karesinde bu seviyeye uygun düşer; ancak Geç Roma Dönemine ait fırının 
temelleri 1.68 m.ye kadar indiği için 2.00-1.68 m. arasında az sayıda karışmış 
Geç Roma Dönemi seramiği ele geçirildi. 1.68 m.nin altında kesinlikle Geç 
Roma Dönemi seramiği yoktur. 1.68-1.35 m. arasındaki katman, iki ayrı 
katmanda incelendiğinde 1.68-1.50 m. seviyesinde en geç parçanın İ.S. 2. 
yüzyılın son çeyreğine ait olduğu görülür; ancak türdeş nitelikte Arkaik 
Dönem seramikler yoğunluktadır. Bunun altında 1.50-1.36 m. düzeyinde ise 
yalnızca türdeş nitelikte Arkaik Dönem seramiği görülür. En son katman olan 
1.35-1.05 m.seviyesinde ise yine türdeş Arkaik Dönem seramiği karşımıza 
çıkar.    

B) Batı Podium Duvarının Batısında ve I.Bizans Kuyusunun Kuzeyinde Kalan 

Açmalar (Çizim:1)

Bu çalışma alanında G8-G9, H7-H9 ve K7-K8 plan karelerinde çalışıldı. 
Çalışmalar 16 Temmuz 2008 yılında başladı ve aralıklı olarak 6 Kasım 2008 
tarihine kadar sürdü. Bu alandaki kazıların amacı Athena Tapınağı’ndan 
daha eski tapım alanlarına ait malzemelere ulaşmaktı; bu nedenle çalışmalara 
batı podium duvarının önünde, yani batısında başlandı.

Geç Roma Dönemi Duvarı

H8 plan karesinde yapılan kazılarda tek sıra taşı kalmış bir duvara rastlandı. 
Bu duvar batı podium duvarına paralel devam ettikten sonra batıya doğru 
bir dönüş yapıyor; ancak bu duvarın her iki ucunun da tam korunmadığını 
görüyoruz. Güney yönünde korunan taşların deniz seviyesinden yüksekliği 
1.98 m., diğer tarafta ise 1.78 m.dir. Duvarın her iki tarafında yapılan kazılarda 
ele geçirilen en geç seramik Roma Dönemine ilişkindir. Genellikle Arkaik 
ve Klâsik Dönem seramikleri ele geçirildi. Geç Roma Dönemine ilişkin 
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malzemenin ele geçirilmemiş olması, bu duvarın Geç Roma Döneminden 
olduğunu gösterir. Büyük olasılıkla bu duvar, 2 ve 3 numaralı fırınları 
çevreleyen duvardı; ancak oldukça az bir kısmının günümüze ulaşabildiğini 
görüyoruz5.

Podium Duvarı Önündeki Çalışmalar

Arkaik podium duvarının Roma Döneminde geçirmiş olduğu onarımın 
bulunduğu H7, H8 ve K7 plan karelerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar 
sonucunda, depremle yıkılan Arkaik Dönem podium duvarının Roma 
Dönemindeki onarımı sırasında yığılan taşların altında düzgün bloklarla 
desteklendiği görüldü. Dikdörtgen biçiminde son derece düzgün olan, yan 
yana dizilmiş beş blok ile bunların kuzey tarafında onlara dikey olarak 
yerleştirilen iki adet blok daha ortaya çıkarıldı (Resim: 1). Öte yandan daha 
üst seviyede yeni bir blok daha bulundu. Böylece toplam olarak sekiz adet 
büyük blok ele geçirildi. Tüf taşından yapılmış olan bu blokların denizden 
yükseklikleri en güneyde 1.29 m.dir. Bu seviye kuzeye doğru düşüş gösterir. 
Blokların genişlikleri genelde birbirine yakındır. Genişlikleri 68-78 cm. 
arasında değişir. Uzunlukları ise 1.14-1.65 m. arasındadır. Blokların üstleri ve 
altları son derece düzgün işlenmişken, altları daha kaba biçimdedir. Bunlar 
büyük olasılıkla Arkaik Dönem tapınağının stylobate taşları idi ve büyük 
depremle yıkılmasından sonra aşağıya düşen bu taşların, Roma Dönemi 
tapınağının yapımı sırasında, arkaik podium duvarının onarımında burada 
kullanıldığını görüyoruz. Bu taşların yanlarında yapılan kazılarda, taşların 
üst seviyesinden aşağıya doğru olan bölümlerde Arkaik Dönem seramiğinin 
türdeş olarak ele geçirildiğini görüyoruz. Yani Roma Döneminde Arkaik 
Dönem toprağı kazılmış ve bu bloklar içine yerleştirilmiş olmalıdır. Bu 
alandaki buluntular, bize Arkaik Dönem tapınağının stylobate taşları üzerine 
bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. 

5 Buradaki çalışmalar, Arkeolog Muammer Demren ve Cengiz Bayar tarafından 
gerçekleştirildi.



71

H8, H9 ve K8 Plan Karelerindeki Kazılar

Bu alanda Geç Roma Dönemine ait 2 ve 3 numaralı fırınlar bulunuyordu. 
Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve kaldırılan fırınların olduğu bu plan 
karelerde kazılar yapıldı. Geç Roma Dönemi fırınlarının altında olması 
nedeniyle, doğal olarak seramikler de Geç Roma Dönemi öncesine ilişkin 
olmalıydı. Yapılan kazılarda birtakım katmanlara rastlandı ve seramikler, bu 
katmanlara göre ayrıldı. 

I.Tabaka (1.73-1.20 m.): Bu tabaka da ikiye ayrılır.

1a Tabakası (1.73-1.35 m.): Taş dolgu yoğunluktadır. Burada türdeş nitelikte 
Arkaik Dönem seramiği ele geçirildi; fakat az sayıda daha sonraki döneme 
örneğin, Klâsik Döneme ilişkin, İ.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına ait seramik 
malzemeler de bulunur. Arkaik Dönem seramikleri içerisinde Oryantalizan 
malzeme ağırlıklıdır. Ayrıca çok sayıda çatı kiremidi parçası vardır. Bunlar 
tapınağa aittir. Çatı kiremitleri içerisinde stroterler yoğunluktadır. Tapınağın 
İ.Ö. 6.yüzyıl başına ait orijinal çatı kiremitlerinin yanı sıra, Klasik Dönem 
onarım kiremitlerinin de ele geçirildiğini görüyoruz. Ayrıca bu katmandan, 
mimarî terracotta parçalarının da geldiğine tanık oluyoruz.  

1b Tabakası (1.35-1.20 m.): Burada türdeş Arkaik Dönem seramikleri 
mevcut. Klâsik Döneme ait seramikler de bulunuyor. Hem Arkaik hem de 
Klâsik Döneme ait çatı kiremitleri de var. Arkaik Dönem seramikleri içerisinde 
Oryantalizan Dönemden olan seramikler ağırlıklıdır. 

II.Tabaka (1.20-1.05 m.): Bu tabakada toprak daha incedir. Türdeş nitelikte 
Arkaik ve Oryantalizan dönem seramikleri yoğunluktadır. Attika seramiği de 
az sayıda görülür. Ayrıca Arkaik ve Klâsik Dönem çatı kiremidi parçaları da 
vardır.; fakat Klâsik Dönem çatı kiremitleri azdır.

III.Tabaka (1.05-0.83 m.): Burada yine türdeş nitelikte özellikle İ.Ö.7.yüzyıl 
oryantalizan seramiği vardır. Çatı kiremitleri de mevcut. Bu katman 
protohistorik seramiklerin başlaması açısından önemlidir. Burada Klâsik 
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Dönem seramiği yoktur. II. binyıl seramik parçaları, İ.Ö. 7.yüzyıl parçalarının 
yanında görülür. III. katmanın başında ele geçirilen en önemli bulgu, K8 
açmasında ve 1.03 m. seviyesindeki bir friz parçasıdır (Resim: 2). Araba 
yarışına ait olan bu friz parçası tapınağa aittir. Bu mimarî terracotta, önemli 
buluntular arasındadır. Tapınağın batı tarafında da doğu yönde olduğu gibi 
pişmiş topraktan yapılmış frizin var olduğunu gösterir.

Podium Duvarı Önündeki Arkaik Dönem Öncesi Katmanları (Resim:3)

H8,H9 ve K8 plan karelerinde 0.83 m. seviyesinin altında, yaklaşık deniz 
seviyesine kadar tam plan vermeyen çok sayıda duvar ortaya çıkarıldı. 
Ayrıca H8 plan karesinde 0.74 m. seviyesinde hayvan kemiklerinin yakıldığı 
bir ocak da bulundu. Bu açmalarda ele geçirilen seramikler, İ.Ö.II.binyıl ile 
Protogeometrik Döneme tarihlenir; bu nedenle ortaya çıkarılan duvarlar da 
Erken Geometrik Dönemden İ.Ö.II. binyıl içine kadar yayılır.

Athena Tapınağı Alanı Üzerindeki ( Batı Podium Duvarı İle Eski Ortaokul 

Yapısı Arasındaki ) Açmalar

2008 yılı Phokaia Athena Tapınağı kazılarının bir bölümü tapınağın yer 
aldığı eski ortaokul yapısının batısında kalan E4-E6, F4-F6, G4-G6, H3-H5, 
K3-K5, L3-L5 plan karelerinde  gerçekleştirildi. Bu alan Arkaik Dönem batı 
podium duvarı ile eski ortaokul binası arasında kalır. Bu çalışmalarda Roma 
İmparatorluk Dönemi Athena Tapınağı’na ilişkin kireç harçlı peristasis ve 
cella duvarları (Resim: 4) ile arkaik tapınağın batı cella duvarına ait kayalara 
oyulmuş taş yatakları ve yine bu döneme ait peristasis duvarı yatakları 
(Resim:5) ele geçirildi. Bunların yanı sıra Geç Osmanlı yapı katlarına ait 
duvarlar gün ışığına çıkarıldı. Bu duvarların yanı sıra Osmanlı Dönemine 
ilişkin sikkeler ve seramik eserlerle de karşılaşıldı (Çizim: 2-3; Resim: 6).

Kybele Açık Hava Kutsal Alanı İle İlişkili Buluntular

Eski Ortaokul yapısının batısındaki çalışmalarda Kybele kültünün 
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yaşandığı döneme ilişkin izlere de rastlandı. Ana kayanın işlenmesiyle 
oluşturulmuş ve düzleştirilmiş yüzeye sahip kademelerden meydana Kybele 
tapımıyla ilgili oluşumlar,  F5 ve G5 plan karelerinde, Osmanlı Dönemi yapı 
katları içindeki kazılarda ele geçirildi. 

Bu kademelerin daha üst kodlarında ana kaya üzerinde oluşturulmuş 
altı adet libasyon çukuru da Kybele kültüyle ilgili diğer kanıtlar arasındadır 
(Resim:7). Arkaik Dönem Athena Tapınağı’ndan önceki döneme (İ.Ö. 
600’den öncesine) ait olan bu çukurların çapları, 20 ile 60 cm. arasında 
değişir. Derinlikleri ise 15-59 cm.dir. Tüm bunlar, Arkaik Dönem tapınağının 
Kybele Kutsal Alanı üzerine yapıldığını, Kybele Kutsal Alanı’nın da Athena 
Tapınağı’nın inşası sırasında deniz kıyısındaki kuzey yamaca taşınmış 
olduğunu gösterir. Liman Kutsal Alanı adını vermiş olduğumuz bu yeni 
kutsal alan, 1993 yılında kazılmış6 ve çevre düzenlemesi de 1994 yılında7 
gerçekleştirilmişti.

b) III.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN 

1585  ADA,  1 PARSEL  VE 1576 ADA, 4 PARSEL KAZILARI

1) 1585 Ada, 1 Parseldeki Kazılar ve Drenaj Kanalları (Resim: 8)

1585 ada, 1 parsel yukarıda söz edilen drenaj kanalının bulunduğu 1585 
ada, 4 parsele bitişiktir. Onun daha alt düzeyinde ve kuzeyinde bulunur. 
Bunun da daha kuzeyinde ilk yerleşim alanı kalıntılarının rastlanıldığı 1577 
ada, 4 parsel yer alır. Diğer bir değişle bu parsel, ilk yerleşim alanı ile en 
güneyde, yani en üst düzeyde bulunan 1585 ada, 4 parsel arasında kalır. 

Söz konusu parsel oldukça büyüktür. 3014 metrekare alanındaki bu 
parselde kazılar iki aşama gösterir. İlk aşama kazıları İzmir Müze Müdürlüğü 

6 Ö.Özyiğit, “ 1993 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ”, 16. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1995, 
425-432, Çizim: 2-4, Resim: 1-6.

7  Ö.Özyiğit, “ 1994 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 1996, 
4-5, Çizim: 1-3, Resim: 1-7.
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tarafından gerçekleştirildi8. Daha sonraki ikinci aşama kazıları ise tarafımızdan 
yapıldı. 

İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ilk dönem kazı çalışmaları 
sırasında, parselin batı bölümünde kazılan bazı sondajlarda birtakım 
kanalların bulunduğunu ve bu kanalların daha önceki yıllarda kazılan 1585 
ada, 1 parseldeki kanalın devamı olabileceğinden söz edildiğini görüyoruz. 
Bunun üzerine, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun kararıyla9 söz konusu parselin batı bölümünde bilimsel nitelikli 
kazılar gerçekleştirildi10. 

Parselin batısında yapılan bilimsel kazı çalışmasında İzmir Müzesi 
Müdürlüğü’nün kazmış olduğu 21-30, 39-41 No.lu 13 adet sondaj, birbirleriyle 
birleştirilerek bütünlük sağlandı ve eski sondajlar ile yeni açmalar plan 
karelere yerleştirildi. Kazılar sonucunda güney yönünde yer alan 1585 ada, 
4 parselde daha önceleri ortaya çıkarılmış olan drenaj kanalının burada da 
devam ettiği görüldü; ancak kanalın 1585 ada, 4 parseldeki seviyesi ile 1585 
ada, 1 parseldeki seviye farkı nedeniyle suyun akış hızının tahribata yol 
açtığı, su kanalının yenilendiği ve yatak değiştirdiği 1585 ada, 1 parseldeki 
kazılardan anlaşıldı.

Yapılan kazılarda Arkaik döneme ilişkin iki önemli kanalın varlığı ortaya 
çıkarıldı. Bu kanallardan “ Eski Kanal ”  olarak adlandırdığımız birincisi 
daha eskiye ait olup olasılıkla İ.Ö.7.yüzyılın sonlarından veya 6. yüzyılın 
başlarındandı. Dere yatağının yer değiştirmesiyle yüzyıla yakın bir sürede 
tahribata uğrayarak iptal oldu ve batısında ikinci bir kanal yapıldı. “ Yeni 
Kanal ” olarak adlandırdığımız bu diğer kanalın İ.Ö.6. yüzyılın ikinci yarısında 
yapıldığını sanıyoruz.

8 1585 ada, 1 parseldeki, III.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda bulunduğu için burada İzmir 
Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazıları yapıldı. Kazılar, Arkeolog Selahattin Sert ve 
Sanat Tarihçisi Dilara Doğu tarafından 01.04.2008-26.04.2008 tarihlerinde yapıldı. Çalışmalar 
41 adet sondajda gerçekleştirildi. 

9 İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, söz konusu parselin 
batı bölümünde kazıların bilimsel kazıya dönüştürülerek sürdürülmesine 29.07.2008 tarih ve 
4091 sayılı kararıyla karar verdi.   

10 Parselde bilimsel nitelikli kazılar, 7 Ekim 2009-25 Aralık 2009 tarihlerinde başkanlığım altında 
Arkeolog Uygur Akın tarafından yapıldı. Ortaya çıkan kanalların planları ise Mimar Şebnem 
Köksal tarafından çizildi.  
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BİRİNCİ DRENAJ KANALI  “ ESKİ KANAL ” 

(İ.Ö.7.Yüzyılın Sonu - 6.Yüzyılın  Başı)

Bu kanalı “ Eski Kanal ” diye adlandırmamız yanlış olmaz. Diğer kanalın 
doğusunda, C 4, D 2-4, E 2-3, F 1-2 plan karelerinde yer alıyordu. Güney-kuzey 
doğrultusundaydı. Epeyce tahribat görmüş bir durumdadır. Bu tahribatın, 
İ.Ö. 6.yüzyılın içerisinde büyük seller nedeniyle oluştuğunu sanıyoruz; çünkü 
bunun hemen batısında yeni bir kanalın oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. 
Her iki kanal da yukarıda anlatılan 1585 ada, 4 parselde yer alan drenaj 
kanalının 1585 ada, 1 parseldeki devamı niteliğindedir. 

İKİNCİ DRENAJ KANALI  “ YENİ KANAL ” (İ.Ö. 6.Yüzyılın İkinci Yarısı) 

Eski kanalın  batısında, A 3-4, B 2-6, C 3-6 plan karelerinde yer alan bu 
yeni kanal, eski kanalın yerine yapılmış olmalıdır. 1585 ada, 4 parseldeki eski 
kanalın yenilenmiş bir devamıdır. Bu kanalın yönü biraz değişik olmasına 
karşın, yaklaşık olarak güney-kuzey yönünde uzanır. Daha güneyde, 
1585 ada, 4 parselde bulunan kanalın daha sonraki bir dönemde yapılmış 
devamıdır. Bu yeni kanalın iç yüzeyinin de diğer kanallar gibi iri, büyük 
taşlardan oluşturulduğunu görüyoruz. 

Bu kanalların yapım teknikleri, 1585 ada 1 ve 4 parsellerde ortaya konulan 
ve  İ.Ö.7.yüzyılın sonlarına veya 6.yüzyılın başlarına tarihlenen eski kanalların 
yapım tekniğinden farklılık gösterir. Eski kanalların duvarları daha az kalın 
ve iç dolgularında ise yalnızca küçük boyutlu taşlar kullanılmıştı. Kesinlikle 
dolgularda toprak malzemeden yararlanılmamıştı.

Yeni Kanal’ın tarihlenmesi:  1585 ada, 1 parselde bulunan İkinci Drenaj 
Kanalı’nda ele geçirilen seramikler kanalın içinde ele geçirildi. Bunlar 
sürüklenerek gelen ve kanaldan daha sonraya ait olan seramiklerdir. 
Genellikle İ.Ö.6.yüzyıl sonu ve Klâsik Döneme aittirler. Kanalın iç dolgusunda 
ise 6.yüzyıla ait seramik ele geçirildi. Yeni kanal eski olan birinci kanaldan 
daha sonradır ve onun devre dışı kalması nedeniyle oluşturulduğunu 
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sanıyoruz. Eski kanalın İ.Ö.7. yüzyılın sonu veya 6.yüzyılın başından olması 
nedeniyle, yeni kanal İ.Ö.6.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır. Öte 
yandan bu kanalın kuzeydoğusunda, 1577 ada, 4 parseldeki  ilk yerleşim 
alanı kalıntılarının olduğu yerde bulunan ve İ.Ö. 6 yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlenen drenaj kanalıyla aynı yapım tekniğini göstermesi nedeniyle de bu 
iki kanal eş zamanlı olmalıdır. Yapım tekniklerin, tarihlerinin ve yönlerinin 
aynı olması nedeniyle 1577 ada 4 parseldeki kanalın 1585 ada, 1 parselde 
bulunan yeni kanalın devamı olduğu kanısındayız.

2) Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1576 Ada, 4 Parselde Yapılan  Kazılar 
(Resim: 9-10) 

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi’nde, III.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içerisinde kalan 1576 ada, 3 parselde ilk olarak İzmir Müze Müdürlüğü 
tarafından başlatılan kazılar, çıkan buluntular nedeniyle İzmir II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.10.2008 tarih ve 4249 
sayılı kararıyla Foça Kazı Başkanlığı tarafından sürdürüldü. Söz konusu 
parselde 02.12.2008 tarihinde ele alınan kazılar, 25.12.2008 tarihinde son 
buldu. 

Böylelikle 1585 ada, 1 ve 4 parsellerle 1577 ada, 4 parselde ele geçirilen 
toplam dört kanal bize Phokaia antik kentinin İ.Ö. 7.yüzyıl sonları ile 
6.yüzyılın ikinci yarısındaki drenaj kanalları üzerine bilgi verir. Buradaki 
1576 ada, 4 parseldeki kanal da bunların bir devamıdır; ancak stilin çok daha 
farklılaşarak geliştiğini gösterir. Sonuç olarak, tüm bu kanallar bize Phokaia 
antik kentinin Arkaik ve Klâsik Dönemlerdeki su drenaj kanalları yönünde 
bilgi vermesi açısından önemlidir.

C) FOÇA OSMANLI MEZARLIĞI KAZI VE DÜZENLEMELERİ (Resim: 11-12)

Amaç 

Batı Anadolu’da Osmanlı Dönemi mezarlıklarının hemen hemen tamamı, 
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inşaat alanı yaratmak amacıyla ortadan kaldırıldı. Toplanabilen mezar 
taşlarının bir bölümü de  müzelere götürüldü. Sanat tarihi yönünden değeri 
büyük olan ve Türk-İslâm tarihinin yazılı belgelerine sahip bu önemli 
alanlar, rant elde etmek amacıyla bilinçsizce ortadan kaldırıldılar. Böylelikle 
Atalarımızın manevî değerlerine de büyük saygısızlık yapıldı. Mezar 
taşlarının özgün yerlerinde korunmalarıyla mezarlık alanının tarihsel kimliği 
ve manevî değeri de korunmuş olacaktır. Yazıtlı ve süslemeli mezar taşlarının 
onarılarak yerine dikilmesi ve in situ (özgün konumunda) açık hava müzesi 
olarak sergilenmesi, tarihî mezarlığın yaşamasını sağlayacak ve yaşayan kent 
merkezine 300-400 yıllık ağaçlarıyla büyük bir yeşil doku kazandıracaktır.  
Amaç halkın rahatlıkla gezebileceği, bilgi ve görgüsünü artırabileceği tarih ve 
tarihî eserlerle kaynaşabileceği bir açık hava müzesi yaratmaktır. 

Foça Osmanlı Dönemi Mezarlığı Açık Hava Müzesi  2008 Yılı  Çalışmaları

“ Foça  Osmanlı  Dönemi  Mezarlığı  Açık  Hava Müzesi Projelendirme 
Çalışmaları ”, 6 Ekim 2008 günü başladı ve 14 Aralık 2008 günü sona erdi. 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar: 

a) Temizlik  Çalışmaları 

Çalışmalara öncelikle temizlik işleriyle başlanmış ve tüm mezarlık 
taşlardan, otlardan arındırılmıştır. Temizlik çalışmaları, mezarlık alanının 
batı bölümünde 2008 yılı çalışma alanı olması nedeniyle daha titiz olarak 
gerçekleştirildi. Ana yolun batı bölümünde de  temizlik çalışmaları daha ince 
yapıldı.

b) Alana Plan Kare Sisteminin Uygulanması

Önce plan üzerinde tüm Osmanlı Mezarlığı 5x5 m.lik karelere bölündü, 
tüm karelere harf ve numara verildi. Plan üzerinde yapılan işlem, arazide 
çalışılacak alana uygulandı. Çalışmalar boyunca mezar taşlarının ve diğer 
buluntuların hangi kareler içerisinde yer aldığının anlaşılması sağlandı. 
Yapılacak çalışmalar için bu grid sistemi (kareleme) esas alındı. Böylelikle 
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çalışmalar bilimsel bir çalışmaya dönüştürüldü. Mezar taşlarının plan kareler 
içerisinde fotoğrafları çekildi ve kazı çalışmaları boyunca bu işlemler sürekli 
yapıldı. 

c) Ana Yolun Ortaya Çıkarılma Çalışması

Osmanlı Dönemi Mezarlığı’nın ortasından geçen anayol, doğu-batı 
doğrultusunda uzanır ve mezarlığı kuzey ve güney diye iki bölüme ayırır. 
Her iki ucu doğu ve batıda giriş kapılarıyla sonlanır. Yolun kodu batıdan 
doğuya doğru yükselir. Bu yolun taban seviyesi tüm mezarlık alanlarından 
daha aşağıdadır; bu nedenle erozyonla dolmuş ve kullanılmaz durumdaydı. 
Üzerinde de çalılıklar ve yabanî otlar vardı. Öncelikle 6 Ekim 2008 tarihinde 
çalışmalara yolun batı kapısı bölümünden başlandı. İlk iş olarak yolun 
üzerindeki ot, ağaç, çalı, küçük ağaç gibi bitki örtüsü kaldırıldı. Sonra yolu 
kaplayan toprak tabakanın kazısına başlandı. Yolun batı kapısından itibaren 
yaklaşık 80 m.lik bölümü tümden kazıldı ve yolun kaplamasını oluşturan 
Arnavut Kaldırımı diye söylenen taş kaplama tabana sahip yol iyi korunmuş 
bir durumda ortaya çıkarıldı. Yapılan kazılar sonucunda yolun iki tarafında 
bulunan destek duvarlarının da zaman içerisinde yıkılmış olduğu görüldü. Öte 
yandan yolun taban kaplamasında daha geç dönemlerde yapılan onarımlarda 
birtakım mezar taşlarının da kaplama taşı olarak kullanıldığı anlaşıldı. 

d) Mezarlık Alanındaki Kazı Çalışmaları

Yaklaşık 30 dönüm mezarlık alanında üst üste binlerce mezar bulunmaktadır. 
Bu mezarların parsel parsel ele alınması, arkeolojik yöntemlerle alttaki 
arkeolojik katmanlara zarar vermeyerek kazılması gereklidir. Oluşturulan 
plan kare sistemi içinde mezar taşlarının özgün konumlarının belirlenmesi de 
en önemli noktalardandır. Restorasyonu için yerinden kaldırılan parçaların 
envanterlenmesi de parçaların özgün konumları için oldukça önemlidir.

Kazı çalışmaları ana yol dışındaki bölümlerde yolun kuzeyinde ve 
güneyinde olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirildi. Güneyindeki çalışmalar 
kuzeydekilere göre daha geniş bir alanı kapsar.
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1) Mezarlığın Güney Bölümündeki Çalışmalar  

Bu alanda ele geçirilen mezar taşlarının en eskilerinin yerel tüf taşından 
yapılmış olduğu anlaşıldı. Bu taşların yazısız olduğu saptandı. Mezarlıkta 
Hicri 920 (1514) tarihinden itibaren mezarlarda mermer kullanımının giderek 
arttığı saptandı. Mezar taşlarının kent zenginleştikçe daha ayrıntılı ve özenli 
olarak yapıldığı saptandı. Mermer mezar taşlarının tüf taşlarından daha iyi 
korunması nedeniyle okunmalarının da daha kolay olduğu görüldü. 

Alanda 2008 yılı çalışmaları sırasında yaklaşık 200 kadar taşın yazıtı 
okundu. Bunun sonucu olarak kentteki önemli kişiler, sülâle isimleri, lakaplar 
ve mesleklerle ilgili birçok veriye ulaşıldı. 

Mezarlığın güney bölümündeki çalışmalar yaklaşık 2000 metrekarelik bir 
alanda gerçekleştirildi. Bu alanın yaklaşık 1500 metrekarelik bir bölümünde 
çalışmalar hemen hemen sonuçlandırılmış durumdadır. Bu bölgede toplam 
290 mezar taşı temizlenerek restorasyon ve konservasyonları yapıldı ve 
özgün yerlerine dikildi. Bunların 140 adedi ise oldukça parçalı olduğundan 
restorasyon sonucunda yeniden tümlendiler. 

2) Mezarlığın Kuzey Bölümündeki Çalışmalar

Mezarlığın batı kapısından girildikten sonra solda kalan bu kuzey bölüm 
çalışmalarında 200 metrekarelik bir alanda çalışıldı. Temizlik çalışmalarından 
sonra kazı çalışmaları yapıldı. Bu alanda 45 adet mezar taşı özgün yerlerine 
dikildi. Bu taşların 35 tanesi kırık ve parçalı durumdaydı. Envanteri yapılan 
taşların in situ fotoğraf ve çizim çalışmaları yapıldıktan sonra temizlik ve 
konservasyon çalışmaları yapıldı.   

e) Mezar Taşlarının Konservasyon ve Restorasyonları

1) Mezar Taşlarının Parçaları Bulunarak Birleştirilmesi ve Onarılmaları

Kazı alanında ortaya çıkarılan mezar taşı parçaları, özgün konumları 
kaybedilmeden tümlenmeye çalışıldı. Birbirine uyan parçalar, çelik krom 
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çubuklarla desteklenerek birbirlerine yapıştırıldılar. Böylece birleştirilen 
parçaların aralarına dolgu yapılarak mezar stelleri tümlendiler. 

2) Tümlenen Mezar Taşlarının Temizliklerinin Yapılması

Mezar taşlarının tümlenmelerinden sonra her bir mezar taşı, aygıtlı veya 
aygıtsız olarak temizlendiler. Hastalıklarından arındırıldılar. 

3) Mezarların Düzenlenmeleri

Mezarların saptanacak özgün yerlerinde yeniden konstrüksiyonlarının 
gerçekleştirilmesi, çalışmaların  önemli bölümünü oluşturur. Bu düzenleme 
çalışmaları, mezarlık giriş alanından içeriye doğru uygulandı. İşlemi 
tamamlanan mezar taşları, özgün konumlarında dikilerek mezarların 
düzenlenme işlemleri yapıldı. Yapılacak çalışmalarda kazı grubunun 
restorasyon grubuyla birlikte çalışması,  çalışmaların sağlıklı yürütülmesi 
yönünden önemlidir.

f) İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Onayına  
Sunulacak Projenin Hazırlanması Çalışmaları

   Kazılar sırasında ortaya  konulacak taşınmaz nitelikli eserlerin, duvarların, 
yolların, taş döşemelerin plana geçirilmesi  çalışmaları, yani rölöve çalışmaları, 
önemli çalışmalardan olup Koruma Kurulu’nun onayına sunulacak projenin 
de temelini oluşturacaktır. 

Bu çalışmalar sırasında hazırlanacak restorasyon ve çevre düzenlemesi 
projesinde ana yol, tali yollar, bunlara ilişkin duvarların restorasyonu, 
yapılacak kazılar sonucunda ortaya çıkacak ada ve parseller ile mezarların 
durumlarına göre, dinlenme birimleri ve kültürel alanlar oluşturulması göz 
önünde bulundurulacaktır. Bu alanlarda bilgilendirme panoları ve gece 
aydınlatması olacaktır. 
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Çizim 1: Athena 
Tapınağı Batı 

Açmaları. 2008 
yılı kazıları 

sırasında 
çalışılan plan 

kareler

Çizim 2:  Tabak (Env. Ph. 2008/17). Athena Tapınağı, 
E5, I. ve II. yapıkatının arasında çıktığı  
için tarihi, I.yapıkatından eski olmalıdır. 
*8.50-8.20 m., 15.09.2008. Osmanlı Dönemi 
(olasılıkla 18.yüzyıl).

Çizim 3: Kandilli  
Fener (Env. Ph. 
2008/13). Athena 
Tapınağı, E5, 
*8.10 -8.00 m., 
15.09.2008. 19. 
yüzyıl.
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Resim 1: H 7-8 plan kareleri. 
Roma İmparatorluk 
Döneminde Athena 
Tapınağı podium  
Duvarının onarımı 
sırasında kullanılan 
stylobate blokları.

Resim 2: H 8 plan karesinde,  
içinde bir ocakla ele 
geçen, İ.Ö.II.binyıla 
ilişkin duvar.
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Resim 3: Arkaik Dönem Athena Tapınağı’na ilişkin mimarî terracotta parçası (Env. Ph. 2008/30). 
Araba yarışı sahnesi. Pişmiş toprak. K 8 plan karesi. *1.03 m. İ.Ö.600-590 yılları.

Resim 4: Eski ortaokul binasının batısındaki çalışmalarda, E 5-6, F 6 plan karelerinde ele geçirilen 
Roma İmparatorluk Dönemine ait kireç harçlı peristasis ve cella temel duvarları.
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Resim 5: Eski Ortaokul binasının 
batısındaki  çalışmalarda 

ortaya çıkarılan, Arkaik 
Dönem  Athena Tapınağı 

peristasis duvarının 
oturduğu kayalara 

oyulmuş yatak. K 4  Plan 
karesi. İ.Ö.600 yılları.

Resim 6:  Kandilli fener. (Env. Ph. 
2008/13). Athena Tapınağı Batı 
Açmaları. Podium duvarlarının 
çevrelediği  alanın ve Eski 
Ortaokul binasının Batısı. E 5 
plan karesi.  *8.10-8.00. Osmanlı 
Dönemi (19.yüzyılın başları).
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Resim 7:  Kybele kültüyle ilgili adak çukurları. İ.Ö. 600’den öncesi.

Resim 8: Foça, Atatürk Mahallesi, 1585 ada, 1 parselde çıkan Arkaik Dönem drenaj kanalları.
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Resim 9: Foça, Atatürk Mahallesi, 1576 ada, 4 parselde çıkan Klâsik Dönem drenaj kanalı.

Resim 10: Foça, Atatürk Mahallesi, 1576 ada, 4 parselde çıkan Klâsik Dönem 
 drenaj kanalından ayrıntılı görünüş. 
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Resim 11:  Foça Osmanlı Dönemi mezarlığı. Demir parmaklıklı çevre duvarının arkasında 
onarılan mezar taşları ve yeniden düzenlenen mezarlardan bir görünüm.

Resim 12:  Foça Osmanlı Dönemi mezarlığı. Çalışmalar sırasında kazılarak bir bölümü  ortaya  
konan mezarlık ana yolu. Sağda onarılan mezarlar.



88



89

Aykut ÇINAROĞLU*
Duygu ÇELİK

2008 YILI ALACA HÖYÜK KAZILARI

Alaca Höyük’te 2008 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile 15.05.2008-
04.12.2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

Bu yıl yürüttüğümüz kazıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM , 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Türk 
Tarih Kurumu, ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanlığı aynî ve nakdî 
katkı sağlamışlardır2. 

2008  yılı çalışma programı şu başlıklar altında belirlenmiştir.

A. Kazı Çalışması

1. Höyükte ve Hitit Barajı alanında temizlik çalışması.

* Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-
Ankara/TÜRKİYE, aykut_cinaroglu@hotmail.com

 Duygu ÇELİK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. sin_
duygu @hotmail.com 

1 2008 Alaca Höyük kazısına; Bakanlık temsilcisi olarak Yozgat Müzesi’nden Ümit Öztalas 
katılmıştır. Arkeolog Semra Çınaroğlu,Arkeolog Duygu Çelik , Ankara Üniversitesi, D.T.C. 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri; Azem Narin , Necip Yılmaz, Ali Güney, 
Burak Sönmez, Kamil Sağlam,Ayşe İpek,Trakya Üniversitesi’nden Hacı Mehmet Turgut 
katılmıştır.

2  Bu seneki en büyük malî destek, geçen sene olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM 
tarafından sağlanmıştır. Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Saykan’ın 
kazıya sağladıkları aynî destek 2008 yılında da devam etmiştir. Yerel yöneticilerimize bir kez 
daha teşekkür ederiz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi 
ve Türk Tarih Kurumu da destek sağlamıştır. 
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2. Höyükte maden atölyesinin devamının araştırılması.

3. Mabet-sarayın uzantılarının araştırılması.

4. II. İstinat duvarının sınırlarının saptanması çalışmaları.

B .Alaca Höyük Eski Tunç Çağı Kralı Mezarları Projesi Çalışması

A- KAZI ÇALIŞMASI

Alaca Höyük Eski Tunç Çağı kral mezarlarını canlandırma projesinin 
gerçekleştirilmesi 2006 yılında gündeme gelince, 2007 yılı kazı çalışmalarının 
büyük bölümü proje alanında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle de önceki yıllarda 
başlanan Hitit mabet-saray binasının kuzeydoğu kısmındaki araştırmalar da 
daha küçük ölçüde yapılmıştı. 

2008 yılı çalışmaları iki farklı alanda yürütülmüştür.  ilk kez 2001 yılında 
bir bölümü açılan atölye yapısının açılmayan kuzey bölümlerinin ortaya 
çıkarılması için3, topografik haritada LVIII-LXI/34–38 plan karelerine denk 
düşen I No.lu açmada kazı çalışmalarına başlanmıştır 4 (Çizim: 1).  LIX-LXI/34–
38 plan karelerinde yer alan II No.lu açmada yürüttüğümüz çalışmalarda ise 
mabet-sarayın devamını araştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

2008 yılı üçüncü çalışma alanımız ise, Eski Tunç Çağı kral mezarlarını 
canlandırma projesi üzerinde olmuştur. 

 

I .NO.LU AÇMA 

1- FRİG KÜLTÜR KATI

2007 yılı raporumuzda da belirttiğimiz gibi Hitit maden atölyesinin 

3  Çınaroğlu,A.-Genç,E.; 2003, s. 510, Çizim 2; 2004, s. 280-281, Çizim 3.
4  Çınaroğlu,A.-Genç,E.;2000 s.328-329; 2002 428-429.
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devamını açığa çıkarabilmek için, 2008 yılında LIX-LX/ 34-38’de çalışılmıştır. 
Bu çalışmalar esnasında höyüğün stratigrafisine uygun olarak bütünlük arz 
etmeyen Frig yapıları ve bu yapılara bağlı bir adet tahıl deposu açığa çıkarıldı. 
Bu yuvarlak tahıl deposunun taş duvarları kuru sistemdir. Toprak seviyesinin 
altına yapılan kuru sistem duvarlı tahıl deposunun iç kısmına bakan taşları 
düzgünce yerleştirilmiş, dışı ise düzensiz bir şekilde yapılmıştır. Daha önceki 
kazılarımızda saptandığı gibi bu alanda da Frig yapılarının iki katmanlı 
olduğu gözlenmiştir. Bu sene açığa çıkarılan Frig yapı kalıntı izlerinin geç 
döneme ait olduğu, bulunan küçük eser grubuyla anlaşılmıştır.  Bu küçük 
eserlerden monokrom tek kulplu testi, iki adet çift kulplu çömlek (Resim: 1). 
Ayrıca bu tabakanın polikrom seramik parçaları da etütlük olarak ayrılmıştır. 
Bunlara ilâveten etütlük olarak ayrılan bir adet fibula parçası ve bir ok ucu, 
bir adet kemik delici ele geçmiştir (Resim: 2-3).

II. NO.LU AÇMA

1- FRİG KÜLTÜR KATI

Topoğrafik haritada LVIII-LXI/34-38 olarak belirlenen plan karelerinde 
yapılan çalışmalarda, önceki senelerde olduğu gibi, Frig Dönemine ait birçok 
basit yuvarlak çukurlar tespit edilmiştir. Bunların bazıları çöp çukuru, 
bazıları da tahıl deposu olarak kullanıldıkları, yapılan kazı çalışmalardan 
anlaşılmıştır. Bu çukurların içinden etütlük içerikli boyalı Frig kap parçaları 
bulunmuştur. 

2008 yılı kazı çalışmalarımız özellikle önceki yıllarda mabet-saray binasının 
doğu kısmında açığa çıkarılan, yeni odaların devamında yürütülmüştür. 
Bu araştırmalar sırasında höyüğün kuzeydoğu kısmına yer alan Hitit 
yapılarının, Frig Döneminde büyük ölçüde tahrip edildiğini, önceki yıllara 
ait raporlarımızda belirtmiştik. Bu yıl, özellikle höyüğün kuzeyinde yapılan 
kazılarda, Frig iskânının kısmen yoğunlaştığı 2008 yılı kazılarında da teyit 
edilmiştir. Özellikle Frig tahıl depolarının açığa çıkarılması bu iskânın 
yoğunluğunun bir başka kanıtını teşkil etmektedir.
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I No.lu açmada açığa çıkarılan tahıl deposunda olduğu gibi, bu alanda 
da açığa çıkarılan biri yuvarlak, diğer ikisi ise kare şeklindeki tahıl depoları, 
yüzeyin altına oyularak inşa edilmiştir (Resim: 4; Çizim: 2).  Bu depoların 
duvarlarının iç kısmındaki taşlar, düzenli olarak örülmüş, dış kısmındaki 
taşlar ise, doğal şekillerinde bırakılmıştır (Resim: 5). Tabanları da taş döşelidir.  
Her üç deponun da içinde hiçbir buluntu tespit edilmemiştir. Bu depoların 
ait olduğu Frig evlerinin izleri 2005–2007 yıllarında yürüttüğümüz kazı 
çalışmalarımızda tespit edilebilmişti. Ayrıca, bu alanda herhangi bir bütünlük 
vermeyen mimarî öğeler açığa çıkartılmıştır (Resim: 6). Bunlarla ilintili olarak, 
yer yer taş taban kalıntıları tespit edilmiştir. 

1- HİTİT KÜLTÜR KATI

Yukarıda da belirttiğimiz üzere LVIII-LXI/34-38 plan karelerinde   
yürütülen kazılarda, mabet-saray binasının yeni odaları araştırılmıştır. 2007 
yılında Ayrıca Hitit katmanında bir bakıma önceki yıllarda açığa çıkarılan 
mabed-saray binasına ait olduğu anlaşılan bir odanın, doğu duvarının tespiti 
üzerine, 2008 yılında bu alanda çalışmalarımız devam etmiştir. Ancak, yapılan 
araştırma sonucunda, odanın Frig kültür katına ait depo odası  tarafında tahrip 
edildiği anlaşılmıştır.  Ancak, bu alanda yürütülen kazılar sonucunda, maden 
atölyesinde ele geçirilen buluntuların benzerleri bu  alanda tespit edilmiştir. 
Bunlar ay biçimli ağırlık (Resim: 7) , tabak (Resim: 8), bir adet minyatür tabak 
ve bir adet  kapak ayrıca, çok sayıda ağırşak, tunç orak (Resim: 9), çeşitli 
formlarda başları bulunan iğneler (Resim: 10), tunç  deliciler (Resim: 11) ve 
bir adet etütlük olarak ayrılan ocak ayağı açığa çıkarılmıştır.

Önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi, anıtsal Hitit yapılarının temelleri 
Alaca Höyük’ün Eski Tunç Çağı katmanlarını azımsanmayacak ölçüde tahrip 
etmiştir. Bu temellerin kazımı sırasında, Eski Tunç Çağı eserlerinin bazıları 
Hitit tabakasında da ele geçmektedir. Bunların en güzel örneklerinden üçü bu 
sene ele geçirilmiş ve restore edilerek müzeye kazandırılmıştır. İki adet, testi5 

5  Fischer,F.;1963 s. 34, 117,118 Taf. 21, Taf 22 (231 Büyükkale IV d), Taf 28 (240–241 Yukarı şehir 2)
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(Resim: 12), bir adet  maşrapa (Resim: 13), iki adet fincan, bir adet vazo, bir 
adet idol (Resim: 14),  bu alanda ele geçirilen eserlerdir.

A. Eski Tunç Çağı Kral Mezarları Projesi Çalışması

Alaca Höyük Eski Tunç Çağı kral mezarları canlandırma projesi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve ilgili koruma kurulunca 
onaylanmıştır. Söz konusu projenin yürütücülüğü kazı heyetimize 
verildiğinden 2007 yılı kazılarında çalışılan ve kazısı bitirilen alan üzerine 
proje gereği alt yapılar 2008 yılında oluşturulmuştur. Hazırlanan alan üzerine 6 
adet mezarın taş duvarları orijinal ölçülerine göre, yeniden yapılmıştır. Ayrıca 
mezarların içine konulacak ölü hediyelerinin bire bir kopyaları yaptırılmış, 
mezarların üstüne konulacak yekpare camların siparişi verilmiştir. Ancak 
camların yapımını üstlenen firmanın yekpare cam yerine parçalı, teperli 
camlar getirmesi nedeniyle bunlar projeye uygun bulunmamıştır. Sayın 
Vali’yle yaptığımız görüşme sonucunda camlar kabul edilmemiş ve çalışma 
bu safhada durdurulmuş, çevre düzeniyle birlikte yeni projelendirme yönüne 
gidilmiştir. 

Ayrıca iklim koşulları ve çevre yapısı göz önüne alındığında proje 
alanında yağış ve rüzgâr sonucu erozyon tespit edilmiş ve bunun önlenmesi 
yoluna gidilmiştir. Bu konu gündeme geldiği zaman, proje alanının batı ve 
kuzeyinde mevcut taş duvarların dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Mezarların inşa edildiği alanın kuzey ve batı kısımları yoğun bir biçimde 
erozyona uğradığından taş duvarla erozyonun önlenmesi yoluna gidilmiştir.

Ayrıca, höyüğün oluşumu dikkate alındığında, proje alanının yazın çok 
tozlu, ilkbahar ve sonbahar aylarında ise çamurlu olacağının göz önünde 
bulundurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu husus da Sayın Vali’yle 
vardığımız görüş birliği üzerine proje alanında yürüyüş bandına gereksinim 
duyulması ve sonbahar aylarında yağmur nedeniyle çalışmanın büyük 
zorlukla yürütülmesi sonucunda höyüğün kültürel dokusuna uygun olacak 
şekilde yürüyüş bandı yapılmıştır. 
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Heyetimiz her yıl raporlarımızda belirttiğimiz gibi, küçük onarımlara 
son derece önem vermektedir. Böylece ören yerinin turizm açısından 
görünürlülüğünün bozulmamasına çok dikkat edilmektedir. Her yıl 
çalışmalarımızın büyük bir bölümü küçük onarımlara ayrılmaktadır. Ayrıca 
her yıl gözlenen doğa ve insan tahribatının en düşük ölçeğe indirilmesi, 
hedefimizdir. Bu sayede gerek önceki yıllarda açığa çıkarılan gerekse yeni 
dönem kazılarımızda bulunan mimarlık kalıntılarını, turistlere anlamlı bir 
şekilde sunma gayreti içindeyiz. 

2009 yılı çalışmaları yukarıda belirtilen I ve II No.lu açmalara ve Eski 
Tunç Çağı kral mezarlarını canlandırma projesinin tamamlanmasına yönelik 
olacaktır.
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Roland R. R. SMITH*
Bahadır YILDIRIM

APHRODİSİAS, 2008

1Aphrodisias’ta 2008 yılında (12 Mart – 28 Eylül) New York Üniversitesi’nin 
araştırma ekibi, arkeolojik kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmalarından 
oluşan bir program uygulamıştır. Çalışma projeleri şunlardır: (1) kazı ve 
mimarî belgeleme çalışmaları; (2) alan ve eser konservasyonu; (3) heykel 
çalışmaları, yayın ve konservasyonu; (4) epigrafik çalışmalar; (5) mimarî 
anastylosis ve (6) müzenin yeni salonunun açılması. Yeni kazı çalışmaları, 
kentin kuzey-güney doğrultusundaki ana caddesinde başlamıştır. Anastylosis 
projesi Sebasteion üzerinde yoğunlaşmıştır. Mayıs ayında, Sebasteion 
kabartmalarının teşhiri için Aphrodisias Müzesi’nde yeni bir salon açılmış 
ve Eylül ayında İstanbul’da açılan olan Aphrodisias’tan bir grup heykelin 
teşhir edildiği sergi hazırlanmıştır. Bakanlık temsilcileri, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Binnur Karadağ ve Alişan 
Işık’tır.

1. Kazı ve Mimarî Belgeleme Çalışmaları (Resim: 1-7)

Bahadır Yıldırım tarafından yönetilen kazı ve mimarî belgeleme çalışmaları, 
Atrium Evi, Sivil Bazilika ve Kuzey-Güney Caddesi’nde yoğunlaşmıştır.

Kuzey-Güney Caddesi: Kazı çalışmalarının temel amaçlarından biri 
ziyaretçilerin kenti gezerken kullanabilecekleri güzargâhları genişletip 

*  Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Kazı Başkanı, NYU –Aphrodisias Kazıları, Klasik Arkeoloji 
Lincoln Profesörü, Oxford University/İNGİLTERE.

 Dr. Bahadır YILDIRIM, Kazı Başkan Yardımcısı, NYU - Aphrodisias Kazıları, Institute of Fine 
Arts, Aphrodisias Office, 1 East 78th Street, NY, NY 10075, USA, email: bhy2@nyu.edu
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antik kenti daha iyi algılayabilmelerini sağlamaktır. Bu düşünceyle, 2008 
yılında kentin ana caddelerinden olan Kuzey-Güney Caddesi’nin 90 metre 
uzunluğundaki bir bölümünün üzerinde, B. Yıldırım yönetiminde en az üç yıl 
sürecek kazı çalışmaları başlamıştır. Bu cadde, Tetrapylon’dan Sebasteion’un 
girişine kadar uzanmaktaydı. Kazılar, (a) Aphrodisias’ın en iyi durumdaki 
antik caddesini ziyarete açacak; (b) antik dönem sonrası Aphrodisias kenti ve 
klâsik kentin terk edilmesi hakkında arkeolojik kanıtlar ortaya koyacaktır.

Caddenin Tetrapylon’un doğusunda uzanan kuzey ucu, 1983-1986 arasında 
50 metre kadar ortaya çıkarılmıştır. Bu sezon, dört açma (NAve 08.1-4), 21 
x 21 metrelik bir alan boyunca, daha önce kazılan alanın hemen güneyinde 
kazılmıştır (Resim: 2). Açmalar, Maryl Gensheimer, Kathryn Hagen, Alexis 
North, Nicole Potdevin ve Leslie Wallick tarafından yönetilmiştir. Beşinci açma 
ise (NAve 08.Scarp), önceki yıllardaki açmaların hemen güneyindeki kesitte 
stratigrafiyi anlamak amacıyla kazılmış ve Christopher Wayner tarafından 
yönetilmiştir. Açmalarda, kısmen döşenmiş bir cadde, muhtemelen satış 
tezgâhları için yapılmış moloz taş zeminler ve bu zeminlerle bağlantılı büyük 
miktarda keçi kemikleri ile, çoğu 15.-16. yüzyıla ait Osmanlı sikkesi olan 
800’dan fazla sikke ortaya çıkarılmıştır (söz konusu sikkeler Kenneth Harl ve 
Adil Özme tarafından tanımlanmıştır). Bu buluntulardan daha aşağı seviyede, 
kazılan alanın güney ucunda harçlı bir duvar ve bir ocak ortaya çıkarılmıştır. 
Güneydoğu açmasının (NAve 08.4) (Resim: 3) güney kısmında ve kuzeybatı 
açmasının (NAve 08.1) kuzey kısmındaki çalışmalar, caddenin mermer 
döşemesini ve kuzey ve güney portikolarının bir kısmını açığa çıkarmıştır. En 
önemli buluntu, bir köylü ve keçiyi betimleyen Geç Roma Dönemine ait paye 
başlığıdır (inv. 08-59). Başlık, duvar kaplamaları, cam duvar mozaikleri ve 
boyalı duvar sıvası parçalarıyla birlikte bulunmuştur (Resim: 4-5).

Kazı alanının güneyinde yer alan taş duvar yapının kuzeydoğu ucuna, 
yapının dayanıklılığını anlamak amacıyla sondaj yapılmıştır (NAve 08.Sondajı, 
Leslie Wallick tarafından yönetilmiştir). Bu yapı, ana caddenin batı kıyısında 
yer almaktadır. Sondaj, duvarın taş örgüsünün modern seviyenin altında da 
devam ettiğini göstermiştir. 
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Atrium Evi: 2008 sezonunda, Atrium Evi mimarîsi ve buluntuları hakkında 
geniş bir çalışma yapan Ian Lockey tarafından bir sondaj (AtrH 2008.1) 
kazılmıştır. Sondaj, 2007 yılında başlanan açmanın içindedir ve amacı, 
Sebasteion’un kuzeyindeki bu Geç Antik Dönem villasının kronolojisi ve 
erken evrelerini öğrenmektir. Sondajda bulunan eşik taşının alt seviyesinde 
ve 2007’de bulunan şist duvarın üst seviyesinde, Geç Helenistik Dönemden 
kalma moloz bir duvar ve harç-çakıl karışımı, yer döşemesi ya da drenaj 
olabilecek bir yüzey bulunmuştur. Bütün bu buluntular, evin Geç Helenistik 
Dönemine, yani İ.S. geç 3. ve erken 4. yüzyıllarda apsisli ve sütunlu cephenin 
inşasından önceye işaret etmektedir. Açmanın üstten görünümünün planı 
yapılmış, blokların incelenmesinden sonra ise 10 metre yükseklikteki apsisli 
cephenin görünümü çizilmiştir.

Sivil Bazilika: Sivil Bazilika’nın mimarîsi üzerinde çalışan Phil Stinson, 
Güney Agora’ya açılan (İ.S. geç 1. yüzyıl) dikdörtgen planlı (yak. 30 x 140 
m.) yapının güney tarafında araştırmalarını sürdürmüştür. 2008 sezonunda, 
yapının güney duvarının mimarîsini anlamak amacıyla, toprak üstünde 
görünen bir payenin yakınında bir açma (12 m x 8 m.) (SWC 12) kazılmıştır 
(Resim: 6). Açmada öncelikle, Alexis North tarafından kazılan bir dizi geç Bizans 
mezarı, daha sonra da yıkılıp yere düşmüş mimarî bloklar bulunmuştur. Bu 
bloklar daha sonra vinç yardımıyla çıkarılmıştır. Muhtemelen İ.S. 7. yüzyılda 
bir felâket sonucu yıkılan bloklar arasında salonun güney tarafındaki paye ve 
üzerindeki kemer bulunmaktadır.

Bu payenin üstünde gösterişli bir kompozit başlık yer almaktadır (inv. 08-
52 and 08-53). Başlık,  yan yana kemerlere bakan iki grup çıkıntılı protom 
hayvan başı ile süslenmiştir. Her grupta üçer adet hayvan başı bulunur (ortada 
kükreyen bir aslan, yanlarda da birer boğa) (Resim: 7). Payeyi oluşturan altı 
adet parça ve başlık kazı evine getirilmiş ve Mavi Depo’da özgün hâlinde 
birbirlerine eklenmiştir.

Açma, aynı zamanda onursal anıtlar için kullanılan alanı da ortaya 
çıkarmıştır. Payenin kuzey tarafında, bir heykel kaidesi ve yetmiş beşten fazla 
küçük drape parçası, bir adet kol parçası ve bir adet bütün kulak bulunmuştur. 
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Herhangi başka bir heykel parçası veya kaidelerin üstüne konan heykel 
tabanlarından bulunamamıştır. Bazilika’nın güneyindeki 1962’de kazılmış 
Roma caddesinde duran kayık biçimli mermer fıskiye teknesi (inv. 08-50) kazı 
evine getirilmiştir. Ulrike Outschar tarafından gerçekleştirilen, Bazilika’da 
önceden yapılan sondajlarda çıkan seramikler üzerindeki çalışmalar, güney 
salonun temellerinin Nero Döneminden daha geç olmadığını göstermiştir. 
Mimarî belgeleme çalışmaları, açmanın kesit ve üstten görünümünü, 
yapının kuzey cephesi ile güney salonun batı duvarının cephe görünümünü 
içermektedir.

Diğer mimarî çalışmalar: Sebasteion’un yeni rekonstrüktif çizimleri 
yapılmıştır (Harry Mark, Felipe Rojas). Yapının batı cephesindeki propylon ve 
doğusundaki tapınağın etrafı Christopher Wayner tarafından temizlendikten 
sonra, yapının üstten görünümü Nina Cherian tarafından çizilmiştir. Andrew 
Leung ve Katherine Welch, stadyumun belgelenmesi ve yayını çalışmalarına 
devam etmiştir. Nekropolislerdeki (kuzey, kuzeybatı ve güneydoğu) 
mezar yapıları Heather Awan tarafından temizlenmiş ve fotoğraflanmıştır. 
Piskopos’un Sarayı’ndaki bloklar, binanın yayını için Michelle Berenfeld 
tarafından çizilmiştir. Ayrıca, kent duvarlarının yayın çalışmaları Peter De 
Staebler tarafından yürütülmüştür.

2. Alan Konservasyonu (Resim: 8-9)

Alan konservasyonu projeleri, kazı alanlarında, belli başlı yapılarda ve 
Hadrianus Hamamları’nda yürütülmüştür. Tetrapylon’un doğu kısmında 
bakım çalışmaları (temizlik ve harç onarımı) yapılmış, Bouleuterion 
temizlenmiş ve oturaklar arasında yer alan harçlardaki boşluklar onarılmıştır. 
Tiyatro sahne binasındaki Dor düzeni saçağın kırık blokları Thomas Kaefer 
tarafından onarılmıştır. 2002 yılında kazılan Piskopos’un Sarayı’ndaki üçlü 
apsisin mermer döşemesi yerine sabitlenmiş, Atrium Evi’ndeki tetrastil 
avlunun büyük döşeme taşları 2006’daki kazı için çıkarıldığından, tekrar taş 
ve kum tabana yerleştirilmiştir. Çalışmalar, Kent Severson yönetiminde Raina 
Chao ve Anna Serotta yardımıyla gerçekleşmiştir. 
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Eski açmaların doldurulması: Aşağıda belirtilen açmalar temizlenmiş, 
tabanlarına jeotekstil döşenmiş ve toprak ile doldurulmuştur: (a) Kuzeydoğu 
sektördeki yirmi açma (NES 02.5-.23 ve NES 00.2); (b) Kuzey Temenos evinin 
kuzeydoğu köşesindeki eski açma (bu açmadaki mermer tekne alınmış ve 
batıdaki bitişik odaya konmuştur); (c) doğu kent kapısı civarındaki ve Kuzey 
Agora’nın orta ve kuzeyindeki sondajlar. Kuzey Agora’nın doğu ucundaki 
fıskiye tabanı temizlenmiş, alt yapısını korumak için etrafı harçsız duvarla 
çevrilmiştir. Sebasteion Tapınağı’nın iç kısmını açığa çıkaran eski bir açma 
doldurulmuş ve alan ziyaretçilerin Sebasteion kompleksini ve anastylosisi 
seyredebilmeleri için bir platform hâline getirilmiştir.

Bazilika: Bazilika’daki bu seneki açma, tabanına jeotekstil konularak ve 
üç tarafına harçsız duvar örülerek korunmaya alınmıştır. Bazilika’nın tüm 
döşemeleri 20 cm. temiz toprakla kapatılmıştır. Kuzey Cadde’ye, Bazilika’ya, 
Piskopos’un Sarayı’ndaki üç apsisli salona ve kazı evi arkasına Arazi 
Depolama Üniteleri (alçak harçsız duvarlarla çevrili ve tabanı jeotekstille 
örtülü, parçaları geçici olarak gömmek için kullanılan alan) inşa edilmiştir.

Hadrianus Hamamları: Hadrianus Hamamları’nın detaylı temizliği ve 
incelenmesine başlanmış, hamamların konservasyonu için maddî destek 
bulmak amacıyla bir proje hazırlanmıştır. Oda 3-5 ve 9-12’nin bitki örtüsü 
temizlenmiş, buralara bitki öldürücü uygulanmıştır. Oda 6 (Resim: 8-9), 7 ve 
12 bitkilerden temizlenmiş, ve kırık mermer döşemeler meydana çıkarılmıştır. 
Hassas bölgeler, geçici olarak jeotekstil ve 10 cm. kum-çakıl karışımıyla 
kaplanmıştır.

3. Heykel Belgeleme, Araştırma ve Konservasyonu (Fig.: 10)

Aphrodisias’taki heykel araştırmalarının amacı, 1961-1990 arasındaki 
kazılarda bulunan malzemenin kaydını yapmak, buluntu yerlerini ortaya 
çıkarmak, malzemeyi araştırmak ve yayınlamaktır.

Yayınlar: Yayın projeleri aşağıdaki malzeme üzerinde yürütülmüştür: 
Bouleuterion heykelleri (Christopher Hallett), Sebasteion kabartmaları (R. 



108

Smith, Maryl Gensheimer, Harry Mark ve Leslie Wallick ile) ve Sebasteion 
Propylon’dan heykeller (Julia Lenaghan, Felipe Rojas ile). Bu sezon yeni 
Sebasteion salonuna yerleştirilen Mavi At’ın çizimleri yapılmıştır (Nicholas 
Quiring). Agora Kapısı’ndaki mitolojik kabartmalar üzerindeki çalışma metni 
kontrol edilmiş ve yayına hazırlanmıştır (Pascale Linant de Bellefonds). İki adet 
yayın yapılmıştır: Christopher Ratté ve R.R.R. Smith tarafından editörlüğü 
yapılan Aphrodisias Papers 4: New Research on the City and its Monuments  
(Portsmouth, RI 2008); ve R.R.R. Smith ve Ahmet Ertuğ, Aphrodisias: City and 
Sculpture in Roman Asia (Ertuğ & Kocabıyık, İstanbul 2009).

Yeni Stoa Depo: 2007’de, yeni Sebasteion salonuna yer açmak için yıkılan 
deponun yerine yeni bir depo inşa edilmiştir. Bu sezon, genellikle mermer 
eserlerden oluşan ve geçici olarak 6 adet konteynere depolanan malzeme, 
Yeni Stoa Depo’ya nakledilmiş ve malzemenin yeni raf numaraları 
veritabanlarına girilmiştir. Çalışma Esen Öğüş yönetiminde, Ian Lockey ve 
Heather Awan’ın yardımlarıyla yürütülmüştür. Eski kazılardan çıkan büyük 
miktarda seramik ve etütlük malzeme de Garaj Evi deposundan Yeni Stoa 
Depo’ya taşınmıştır. Bu çalışma Bahadır Yıldırım yönetiminde Alexis North 
yardımıyla yürütülmüştür. 

Lâhit Araştırmaları: Roma Dönemi lâhitleri üzerinde çalışmalar devam 
etmiş, lâhit veritabanına yeni eserler girilmiş ve yazıtlar eklenmiştir. 
Veritabanı bu sezon itibarıyla 800 kayıt içermektedir. Bu çalışma, Esen Öğüş 
tarafından yürütülmüştür. Lâhitleri kontekstleri içinde inceleme çalışması 
Heather Awan tarafından, kentteki sütunlu lâhitleri araştırma projesi ise Esen 
Öğüş tarafından sürdürülmüştür.

İstanbul Sergisi: İstanbul’da Eylül 2008 – Ocak 2009’da sergilenen 
Aphrodisias heykelleri için detaylı çalışma ve hazırlıklar yürütülmüştür. 
Aphrodisias’tan Roma Portreleri adındaki sergi, müzeden ellibir adet, çoğu daha 
önce hiç teşhir edilmemiş eser içermektedir. Temmuz ayında, kazı ekibince 
sergi için bilgi panelleri, eser etiketleri, ve bir katalog, R.R.R. Smith ve Julia 
Lenaghan tarafından editörlüğü yapılan Aphrodisias’tan Roma Portreleri 
(Yapı Kredi Yayınları 2008) yazılmıştır. Sergi, Yapı Kredi Bankası ve T. C. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
sponsorluğunda ve İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür 
Merkezi’nin Vedat Nedim Tör Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Heykel Konservasyonu: Bu sezon heykel konservasyonu ile ilgili en önemli 
çalışma, İstanbul’daki sergiye gönderilen ellibir adet eser hazırlanması 
olmuştur. Eserleri kaideye oturtmak için açılan deliklerden mermer örnekleri 
alınmaktadır ve bu örneklerin incelenmesi için gelecek sene izin alınacaktır. 
Eylül’e kadar sürecek çalışmalar, Birleşik Krallık Cliveden Conservation’dan 
Adrian Powell ve Trevor Proudfoot ile Hikmet Apaydın ve diğer yerli 
uzmanlarca yürütülmektedir. Diğer heykel konservasyonu çalışmaları 
Sebasteion anastylosisi ile ilgilidir ve Cliveden Conservation’dan Nicholas 
Barnfield ile Emma Kate Bertenshaw tarafından yürütülmektedir.

4. Epigrafik Çalışmalar

Kent ve çevresindeki yeni yazıtlar Angelos Chaniotis, Benjamin Gray 
ve Andrej Petrovic tarafından kaydedilmiştir. En önemli yeni buluntu, 
Geç Helenistik veya Erken İmparatorluk Dönemine ait, yeni Sebasteion 
salonunun doğu tarafının güneyinde bulunan mezar stelidir (I 08-01). Bu stel, 
Charixenos’un oğlu rahip Diogenes Kokos tarafından Pluton ve Kore adına 
bir tapınak, stoa ve heykel yapımından bahsetmektedir. Epigrafi ekibi ayrıca, 
Tetrastoon’da, yani Tiyatro’nun önündeki sütunlu meydanın güneybatı 
köşesinde döşemeye kazınmış Geç Antik Dönem tuğlacı işaretlerinin detaylı 
kaydını yapmıştır. Ayrıca ekip, Aphrodisias yazıtları veritabanındaki yazıtları 
çevirmeye devam etmiştir.

5. Anastylosis: Sebasteion (Resim: 11-12)

Üç katlı Sebasteion Güney Yapısı’nın doğu ucunun anastylosisi 2005 
yılında başlamış, bu sezonda Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetiminde, 
Özgür Öztürk ve Fatma Gül Öztürk’ün yardımlarıyla sürmüştür (1 Haziran 

– 28 Eylül).
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Çalışmalar, Oda 2’nin birinci ve ikinci katları üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Birinci katta şu çalışmalar yapılmıştır: (1) arka duvarın ve Oda 2 ile 3’ü ayıran 
duvarın tamiri; (2) beton tavanı taşıyacak özel ahşap kirişlerin yerleştirilmesi; 
(3) rekonstrüksiyonu gerçekleştirilen mermer cepheyi yapıya sabitleyen 
statik kemerin inşası. İkinci kattaki çalışmalar ise: (1) Oda 1’in arka duvarının 
yapılmasının yanı sıra Oda 1 ve 2’yi ayıran duvarın inşası; (2) eksik blokların 
yapay taşlardan kopyalarının yapılması; (3) Oda 2 üzerindeki ikinci kata ait 
üç kabartmanın kalıbının çıkarılması; (4) yapının kısa doğu tarafındaki ikinci 
kat kabartmalarının sökülmesi ve yeniden takılması; (5) yeni İon başlıklarının 
üretilmesi ve İon düzeni arşitrav ve frizlerin onarılması. Yapıya yerleştirilen 
beş kabartmanın yanı sıra, İon düzeni kattan üç kabartmanın kalıbı alınarak 
binaya yerleştirilmiştir.

6. Yeni Sebasteion Salonu (Resim: 13-15)

12 Mart- 30 Mayıs arasında, otuzbeş adet Sebasteion kabartması ve Sivil 
Bazilika’ya ait Mavi At (Resim: 13), Aphrodisias Müzesi’ndeki yeni Sevgi 
Gönül salonuna yerleştirilmiştir (Resim: 14-15). Yeni salon Cengiz Bektaş 
tarafından tasarlanmış, Geyre Vakfı (İstanbul) tarafından finanse edilmiştir. 
Eserler üzerindeki konservasyon çalışmaları ve eserlerin montajı Gerhard 
Paul, Thomas Kaefer ve Trevor Proudfoot tarafından yürütülmüştür. Yeni 
müze salonu 31 Mayıs 2008 ‘de açılmış ve Aphrodisias’ın büyük destekçisi ve 
Geyre Vakfı eski başkanı merhum Sevgi Gönül’ün adı verilmiştir.

Ekip Elemanları

Arkeologlar: Orhan Atvur, Heather Awan, Michelle Berenfeld, Peter De 
Staebler, Maryl Gensheimer, Kathryn Hagen, Christopher Hallett, Julia 
Lenaghan, Esen Öğüş, Ian Lockey, Alexis North, Ulrike Outschar, Nicole 
Potdevin, Roland Smith, Philip Stinson, Leslie Wallick, Christopher Wayner, 
Katherine Welch, Bahadır Yıldırım. Anastylosis mimarları: Gabriel Kaefer, 
Thomas Kaefer, Özgür Öztürk, Gerhard Paul, Rudolf Spiel. Mimarlar: Eliza 
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Bober, Nina Cherian, Casey Milbrand, Andrew Leung, Harry Mark, Nicholas 
Quiring, Felipe Rojas. Konservatörler: Raina Chao, Anna Serotta, Kent Severson. 
Mermer konservatörleri: Nicholas Barnfield, Emma Kate Bertenshaw, Adrian 
Powell, Trevor Proudfoot. Epigraflar: Angelos Chaniotis, Benjamin Gray, 
Andrej Petrovic. Fotoğrafçılar: Ian Cartwright, Guido Petruccioli

Sponsorlar

Aphrodisias kazıları New York Üniversitesi ve Institute of Fine Arts 
tarafından finanse edilmekte, aşağıdaki birey ve kurumların paha biçilmez 
desteği ile gerçekleşmektedir: İstanbul Geyre Vakfı (başkan Ömer Koç); New 
York’taki Friends of Aphrodisias (başkan Nina Köprülü); Londra’daki Friends 
of Aphrodisias Trust (başkan Lady Patrica Daunt); İzmir’deki Aphrodisias 
Sevenler Derneği (başkan Lise Sur). Bizleri tüm destekleyenlere cömertlikleri 
için minnettarız.

APHRODISIAS, 2008

Roland R. R. SMITH*2

Bahadır YILDIRIM

New York University’s research team carried out an active program of 
archaeological excavation, documentation, and restoration at Aphrodisias 
in 2008 (12 March – 28 September). Projects included: (1) excavation and 
architectural recording; (2) site and objects conservation; (3) sculpture study,  
publication, and conservation; (4) epigraphic recording; (5) architectural 
anastylosis; and (6) museum installation. A major new campaign of excavation 

* Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Excavation Director, NYU Excavations at Aphrodisias, Lincoln 
Professor of Classical Archaeology, Oxford University/ENGLAND

 Dr. Bahadır YILDIRIM, Field Director, NYU Excavations at Aphrodisias, Institute of Fine 
Arts, Aphrodisias Office, 1 East 78th Street, NY, NY 10075, USA, email: bhy2@nyu.edu



112

was begun on the city’s main north-south avenue. Anastylosis remained 
focused on the Sebasteion. A new museum hall of the Aphrodisias Museum 
was opened in May for the display of the Sebasteion reliefs. And an exhibition 
of Aphrodisias sculpture was prepared for display in an exhibition that took 
place in Istanbul in September. The government representatives were Binnur 
Karadağ and Alişan Işık, both from the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums.  

1. Excavation and Architectural Recording (Figs. 1-7)

Excavation and architectural recording, supervised by Bahadır Yıldırım, 
was concentrated on the Atrium House, Civil Basilica, and the North-South 
Avenue.

North-South Avenue. A major goal in fieldwork is to improve visitors’ 
circulation and experience of the site. With this idea in mind, a program of 
excavation of some of the main ancient thoroughfares of the ancient city was 
begun in 2008 and directed by B. Yıldırım. A major excavation of at least three 
years of over 90 meters of the north-south avenue was begun this season. 
The avenue ran from the Tetrapylon to the entrance of the Sebasteion, and its 
excavation will (a) open up the best-preserved ancient street of Aphrodisias 
for visitors; and (b) provide detailed archaeological evidence for the post-
antique life of Aphrodisias and the abandonment history of the classical city.

The north end of the avenue passing to the east of the Tetrapylon 
was exposed for about 50 meters in excavations in 1983-1986. This year, 
four trenches (NAve 08.1-4) were opened over a 21 x 21 meter area of the 
unexcavated portion of the avenue immediately to the south of these earlier 
excavations (Fig.: 2). These trenches were supervised by Maryl Gensheimer, 
Kathryn Hagen, Alexis North, Nicole Potdevin, and Leslie Wallick. A fifth 
trench (NAve 08.Scarp) along the south scarp of these earlier trenches was 
dug in order to better understand the stratigraphy of the area, and supervised 
by Christopher Wayner. These trenches revealed remains of a partially paved 
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road and rubble platforms perhaps for temporary market stalls, which were 
associated with a heavy concentration of goat bones and over 800 coins, largely 
Ottoman of the fifteenth and sixteenth centuries (identified by Kenneth Harl 
and Adil Özme). At a lower level than these features, at the south end of 
the excavation, were found remains of rubble and mortar walls and an oven. 
Further excavation in the south half of the southeast trench (NAve 08.4) (Fig.: 
3) and in the northern half of the northwest trench (NAve 08.1) exposed the 
marble paving of the avenue and portions of its east and west colonnades. 
The most important find was a Late Roman marble pilaster capital featuring a 
peasant with a goat (inv. 08-59), which was found with wall revetment, glass 
wall mosaics, and wall painting (Figs. 4-5). 

A small sounding (NAve 08.Sounding, supervised by Leslie Wallick) was 
made at the northeast corner of a large masonry structure south of the area of 
the new excavations (it lies along the west edge of the trajectory of the avenue) 
in order to assess its stability. The sounding revealed that its masonry courses 
continued below modern ground level. 

Atrium House. In 2008 a sounding (AtrH 2008.1) supervised by Ian Lockey, 
who is making a full study of the Atrium House complex and its excavated 
contents, was continued in a trench begun in 2007. Its purpose was to 
investigate the earlier phases and chronology of this late antique mansion to 
the north of the Sebasteion. The sounding exposed a late Hellenistic rubble 
wall and mortar rubble packing, perhaps for a floor level or drain, below 
the level of a threshold and above a schist wall uncovered in 2007. All these 
features appear to be part of a late Hellenistic phase of the house before it 
was refurbished with an aedicular apsidal façade in the late third or early 
fourth century A.D.  A state plan of the trench and a reconstruction of the 
approximately 10 meter high bays of the apsidal façade were completed after 
study of the extant blocks. 

Civil Basilica. Study by Phil Stinson of the architecture of the Civil Basilica, 
a long rectangular building (ca. 30 x 140 m.) opening off the South Agora 
(late first century A.D.), continued with more intensive investigation of the 



114

unexcavated areas of the hall at its south end. A new trench (12 m. x 8 m.) 
was dug in 2008 (SWC 12) near an exposed, in situ pier to understand the 
architecture of the south wall of the hall (Fig.: 6). The trench revealed first a 
series of late Byzantine graves, excavated by Alexis North, and then a dense 
concentration of large, fallen architectural blocks, which had to be carefully 
removed by crane prior to and during excavation. This architectural debris, 
part of a catastrophic collapse of the building probably in the seventh century 
A.D., included the well-preserved elements of the pier and the arches it 
supported along the south side of the hall. 

The pier supported an elaborate composite pilaster capital (inv. 08-52 and 
08-53) which is decorated with two sets of three projecting animal protomes 
(a pair of bulls with a roaring lion between) facing into the adjacent archways 
(Fig.: 7). Six monumental elements of the pier, including the unique capital, 
were brought into the excavation compound and have been reassembled in 
their original configuration in the Blue Depot. 

The trench also showed the area had been used for honorific monuments. 
The shaft of a statue base was found in situ fallen next to its plinth at the 
north side of the pier, together with more than seventy-five small fragments 
of drapery, part of an arm, and a fragment of an intact ear. No other parts of 
the statue were found nor the crown molding of the surviving shaft, which 
was uninscribed. A large marble fountain basin in the form of a boat and 
decorated with dolphins, which was excavated in 1962 and had remained 
exposed on the Roman street to the south of the Basilica, was brought into 
the excavation compound (inv. 08-50). Further study by Ulrike Outschar of 
pottery from the Basilica associated with earlier soundings indicates that the 
foundation deposits of its south hall date no later than the Neronian period. 
Architectural documentation included an elevation and state plan of the 
trench, as well as a state elevation of the north façade of the building and of 
the west wall of the south hall. 

Other architectural study and recording. New reconstruction drawings were 
made of the Sebasteion (Harry Mark, Felipe Rojas) and its state plan was 
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completed (Nina Cherian) after thorough cleaning of the area along the west 
façade of its propylon and the temple at its east end, supervised by Christopher 
Wayner. Andrew Leung and Katherine Welch continued documentation work 
for the publication of the Stadium. Tomb structures in the necropolises (N, 
NW, and SE) were cleaned and photographed (Heather Awan). Drawings of 
blocks in the Bishop’s Palace were made for a final publication of the building 
(Michelle Berenfeld). Publication work was also pursued on the City Walls 
(Peter De Staebler).

2. Site Conservation (Figs. 8-9) 

Site conservation projects focused on excavated areas, selected major 
monuments, and the Hadrianic Baths. Maintenance (cleaning and mortar 
repair) was carried out on the east side of the Tetrapylon. The Bouleuterion was 
cleaned and gaps in the mortar between seats were repaired. Broken blocks 
of the Doric cornice of the Theatre stage building were repaired by Thomas 
Kaefer. The marble floor in the triple apse of the Bishop’s Palace (excavated 
in 2002) was re-laid, and the heavy paving slabs inside the tetrastyle court of 
the Atrium House (lifted for excavation in 2006) were put back in position 
on packed stone and sand beds. This work was supervised by Kent Severson 
with Raina Chao and Anna Serotta. 

Filling old trenches. The following old trenches were cleared of debris, lined 
with geotextile and filled with soil: (a) twenty trenches in the North East 
Sector (NES 02.5-.23 and NES 00.2); (b) an old trench in the northeast corner 
of the North Temenos House (a marble basin was first removed from it and 
set in the adjacent room to the west); and (c) several small, deep sondages 
around the east city gate and in the center and east end of the North Agora. 
The fountain platform at the east end of the North Agora was cleared of debris 
and a dry-laid stone retaining wall built around the perimeter to protect the 
substructure. An old trench exposing the interior of the Sebasteion temple 
was filled, and the area was formed into a platform from which visitors can 
view the Sebasteion complex and the anastylosis.
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Basilica. This year’s excavation in the Basilica was stabilized by covering 
the floor with geotextile, as well as the construction of a dry-laid stone wall 
around three sides of the trench. All floors were covered with 20 cm. of clean 
soil.  Field Storage Units (low, dry-laid stone walls lined with geotextile for 
temporary reburial of fragments) were constructed at the North Avenue, at 
the Basilica, in the triple-apsed hall of the Bishop’s Palace, and behind the 
excavation house.  

Hadrianic Baths. Extensive cleaning and examination of the Hadrianic Baths 
was undertaken, and a new project was prepared in order to raise funds for 
the conservation of the Baths.  Rooms 3-5 and 9-12 of the Baths were cleared of 
overgrowth and herbicide applied to the cut stems.  Rooms 6 (Figs. 8-9), 7, and 
12 were cleared of overgrowth, soil, and grass to reveal the shattered marble 
floor, and the most sensitive areas temporarily covered with geotextile and 10 
cm. of mixed sand and gravel.  

3. Sculpture Research, Publication, and Conservation (Fig.: 10)

The aims of sculpture research at Aphrodisias remain to record the material 
found in the excavations of 1961-1990, to recover its find locations, and to 
study and publish the material. 

Publication. Publication projects were pursued on the following bodies 
of material: the statues from the Bouleuterion (Christopher Hallett), the 
Sebasteion reliefs (R. Smith, with Maryl Gensheimer, Harry Mark, and Leslie 
Wallick), and the statues from the Sebasteion Propylon (Julia Lenaghan, with 
Felipe Rojas). Further drawings were made of the Blue Horse, which was 
installed this year in the new Sebasteion museum hall (Nicholas Quiring). 
The manuscript concerning the mythological relief panels from the Agora 
Gate (by Pascale Linant de Bellefonds) was further checked and revised for 
publication, and the following two publications appeared: Aphrodisias Papers 
4: New Research on the City and its Monuments  (Portsmouth, RI 2008) edited 
by Christopher Ratté and R.R.R. Smith; and Aphrodisias: City and Sculpture in 
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Roman Asia (Ertuğ & Kocabıyık, İstanbul 2009) by R.R.R. Smith and Ahmet 
Ertuğ.

New Stoa Depot. A new Stoa Depot was built in 2007 to replace the depot, 
which was demolished in order to make room for the new Sebasteion 
museum hall. This year, the material (mainly marble fragments), which 
had been temporarily stored in six containers, was transferred to the new 
Stoa Depot, and the new shelf locations of all the material were entered in 
the database inventory. This work was supervised by Esen Öğüş, with Ian 
Lockey and Heather Awan. A large body of pottery and study finds from the 
old excavations was also moved into the new Stoa Depot from the Garage 
House depot of the Excavation House. This work was supervised by Bahadır 
Yıldırım, with Alexis North.

Sarcophagus studies. Further research was pursued on the sarcophagi of 
the Roman period, refining the sarcophagus database, which now contains 
some 800 items. This work was carried out by Esen Öğüş. The inscriptions 
were added to the database and new fragments were included. The study of 
sarcophagi in context was continued by Heather Awan, and the project on the 
columnar sarcophagi from the site was pursued by Esen Öğüş. 

İstanbul Exhibition. Detailed study and preparation were carried out for an 
exhibition of sculpture from Aphrodisias held in İstanbul (September 2008 
– January 2009). The exhibition, Roman Portraits from Aphrodisias, consisted 
of 51 pieces from the Museum, many of which had never been displayed 
before (Fig.: 10). In July, a complete set of labels and wall panels for the 
exhibition as well as a catalogue Roman Portraits from Aphrodisias (Yapı Kredi 
Publishing 2008), edited by R.R.R. Smith and Julia Lenaghan, was written 
by the excavation team. The exhibition sponsored by Yapı Kredi bank and 
the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism was held at the Vedat Nedim Tör Museum 
of the Yapı Kredi Cultural Centre on İstiklal Caddesi in İstanbul.  

Sculpture conservation. The major work of sculpture conservation was the 
uniform mounting and preparation of the fifty-one marble pieces sent for 
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the exhibition in İstanbul. Marble samples were taken from the drill cores 
necessary to mount the heads. This work was carried out by Adrian Powell 
and Trevor Proudfoot of Cliveden Conservation, U.K., with Hikmet Apaydın 
and local specialists. Other sculpture conservation work for the Sebasteion 
anastylosis was carried out by Nicholas Barnfield and Emma Kate Bertenshaw 
of Cliveden Conservation.

4. Epigraphic Research

New inscriptions from the site and the territory were recorded by Angelos 
Chaniotis, Benjamin Gray, and Andrej Petrovic. The most important new 
inscription is a late hellenistic or early imperial stele found in the area 
immediately south of the east end of the new Sebasteion museum hall (I 
08-01). It records the construction of a stoa and a temple with its statues 
for Plouton and Kore by their priest, a man called Diogenes Kokos, son of 
Charixenos. The epigraphic team also made a detailed study of a dense set of 
late antique mason’s marks inscribed on the paving of the south-west corner 
of the Tetrastoon, the colonnaded square in front of the Theatre. They also 
continued to refine and translate the texts in the database of Aphrodisias 
inscriptions (it contains more than 2000 items).

5. Anastylosis: Sebasteion (Figs. 11-12)

The physical anastylosis of the east end of the three-storeyed South 
Building of the Sebasteion, begun in 2005, was continued under the direction 
of Thomas Kaefer and Gerhard Paul, assisted by Özgür Öztürk and Fatma 
Gül Öztürk (1 June – 28 September). 

Work focused on the first and second storeys of Room 2.  In the first storey, 
the following work was carried out: (1) repair of the back wall and dividing 
wall of Rooms 2-3; (2) installation of specially treated wooden beams to 
carry the concrete ceiling; and (3) construction of a static ‘belt’ or ‘ring’ that 
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anchors the back of the reconstructed marble facade to the building. Work on 
the second storey consisted of the following: (1) making up the back wall of 
Room 1 and the dividing wall of Rooms 1 and 2; (2) casting of missing blocks 
in artificial stone; (3) making reinforced casts of three reliefs for the second 
storey over Room 2; (4) dismantling and re-erecting the second-storey reliefs 
of the short, east end of the building; and (5) pouring new Ionic capitals and 
repairing the architrave-friezes of the Ionic order. A further three reinforced 
casts of the marble reliefs from the Ionic order were completed and mounted 
on the building alongside the five already mounted. 

6. New Sebasteion Hall (Figs. 13-15)

From 12 March to 30 May, sixty-five Sebasteion reliefs and the Blue Horse 
(Fig.: 13) from the Civil Basilica were installed in the new Sevgi Gönül Hall of 
the Aphrodisias Museum (Figs. 14-15). The new hall was designed by Cengiz 
Bektaş and sponsored by the Geyre Vakfı (İstanbul). The conservation work 
on the sculptures and their installation were carried out by Gerhard Paul, 
Thomas Kaefer, and Trevor Proudfoot. The new museum hall was opened on 
31 May 2008, and named in honor of the late Sevgi Gönül, a great supporter 
of Aphrodisias and president of the Geyre Vakfı.

Staff

Archaeologists: Orhan Atvur, Heather Awan, Michelle Berenfeld, Peter 
De Staebler, Maryl Gensheimer, Kathryn Hagen, Christopher Hallett, Julia 
Lenaghan, Esen Öğüş, Ian Lockey, Alexis North, Ulrike Outschar, Nicole 
Potdevin, Roland Smith, Philip Stinson, Leslie Wallick, Christopher Wayner, 
Katherine Welch, Bahadır Yıldırım. Anastylosis architects: Gabriel Kaefer, 
Thomas Kaefer, Özgür Öztürk, Gerhard Paul, Rudolf Spiel. Architects: Eliza 
Bober, Nina Cherian, Casey Milbrand, Andrew Leung, Harry Mark, Nicholas 
Quiring, Felipe Rojas. Conservators: Raina Chao, Anna Serotta, Kent Severson. 
Marble conservators: Nicholas Barnfield, Emma Kate Bertenshaw, Adrian 
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Powell, Trevor Proudfoot. Epigraphists: Angelos Chaniotis, Benjamin Gray, 
Andrej Petrovic. Photographers: Ian Cartwright, Guido Petruccioli.

Sponsors

The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and 
the Institute of Fine Arts with invaluable support from private individuals 
and the following groups of friends of the project: the Geyre Vakfı in İstanbul 
(President, Ömer Koç); the Friends of Aphrodisias in New York (President, 
Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias Trust in London (President, Lady 
Patrica Daunt); and the Aphrodisias Sevenler Derneği in İzmir (President, Lise 
Sur). We are very grateful to all these loyal supporters for their outstanding 
generosity. 
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Resim 1: Aphrodisias. Şehir Merkezi, vaziyet planı
Fig. 1:  Aphrodisias. City center, state plan
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Resim 2: Aphrodisias 2008. Hava fotoğrafı - NAve 08.1-4, önde açmalar, geride 
Tetrapylon

Fig. 2:  Aphrodisias 2008. Aerial view of NAve 08.1-4 Trenches in foreground 
(Tetrapylon in background)
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Resim 3: Aphrodisias 2008. Hava fotoğrafı - NAve 08.4
Fig. 3:  Aphrodisias 2008. Aerial view of NAve 08.4 



124

Resim 4: Aphrodisias 2008. 
NAve 08.4’ten 
çıkan köylü ve 
keçisini tasvir 
eden paye başlığı

Fig. 4:  Aphrodisias 2008. 
Pilaster capital of 
peasant with goat 
from NAve 08.4

Resim 5: Aphrodisias 2008. NAve 08.4’ten çıkan paye başlığı yakınında  
bulunmuş olan cam duvar mozaiği parçaları

Fig. 5:  Aphrodisias 2008. Glass wall mosaic fragments found near pilaster capital in 
NAve 08.4 
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Resim 6: Aphrodisias 2008. 
Sivil Bazilika: SWC 
12 açma

Fig. 6:  Aphrodisias 2008. 
Civil Basilica: SWC 12 
trench

Resim 7: Aphrodisias 2008. Sivil Bazilika: SWC 12’dan çıkan paye ve  figürlü başlığa ait üç 
görünümü

Fig. 7:  Aphrodisias 2008. Civil Basilica: Three views of pier and figured capital from SWC 12
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Resim 8: Aphrodisias 2008. Hadrianus Hamamları: Temizlik öncesi Oda 6’nın görünümü
Fig. 8:  Aphrodisias 2008. Hadrianic Baths: View of Room 6 before cleaning

Resim 9: Aphrodisias 2008. Hadrianus Hamamları: Temizlik sonrası Oda 6’nın görünümü
Fig. 9:  Aphrodisias 2008. Hadrianic Baths: View of Room 6 after cleaning
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Resim 10: Aphrodisias 2008. Yapı Kredi Sergisi: Aphrodisias’tan Roma  Portreleri
Fig. 10:  Aphrodisias 2008. Yapı Kredi Exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias

Resim 11:  Aphrodisias 2008. 
2008 sezonun 
sonunda Sebasteion 
Anastylosisi, Güney 
Binası’nın Doğu 
ucunun kuzeybatıdan 
görünümü

Fig. 11:  Aphrodisias 
2008. Sebasteion 
Anastylosis at end 
of 2008 season, view 
from northwest at 
East end of South 
Building
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Resim 12:  Aphrodisias 2008. 2008 sezonun sonunda Sebasteion Anastylosisi, Güney Binası’nın 
Doğu ucunun kuzeydoğudan görünümü

Fig. 12:  Aphrodisias 2008. Sebasteion Anastylosis at end of 2008 season, view from northeast 
at East end of South Building 

Resim 13:  Aphrodisias 2008. 
Sivil Bazilika’dan 
Mavi At 

Fig. 13:  Aphrodisias 2008. 
Blue Horse from 
Civil Basilica
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Resim 14:  Aphrodisias 2008. Sevgi Gönül Salonu’nun içten görünümü
Fig. 14:  Aphrodisias 2008. View of interior of the Sevgi Gönül Hall

Resim 15:  Aphrodisias 2008. Sevgi Gönül Salonu’nun içten görünümü 
Fig. 15:  Aphrodisias 2008. View of interior of the Sevgi Gönül Hall
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Mustafa BÜYÜKKOLANCI*

2008 YILI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI 
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

1İzmir İli, Selçuk İlçesi’ndeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı ve 
onarım çalışmaları 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2008 tarih ve 117376 sayılı kazı ve 
sondaj ruhsatnamesi ve izniyle yapılmıştır. 11 Temmuz–04 Eylül tarihlerinde 
gerçekleşen çalışmalara Çankırı Müzesi Arkeoloğu Gülay Şahin Bakanlık 
temsilcisi olarak katılmıştır.

Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ve DÖSİMM tarafından İzmir Valiliği, İl Özel İdaresi’ne gönderilen 
20.000 TL ile yapılmıştır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü BAP 
projesinden kazılara altyapı desteği sağlarken Selçuk Belediyesi onarım 
çalışmalarına usta-işçi ve malzeme desteğinde bulunmuştur. İzin veren ve 
destekleyen kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden 
bu satırların yazarı başkanlığındaki kazı ekibine Mimar Restoratör Mehmet S. 
Erol, doktorantlar: Erim Konakçı, Özlem Aytek ve Sedat Akyol, arkeologlar: 
Mustafa M. Erdem, Zerrin Kuzu ve Fethiye Kocabaş ve bölüm öğrencileri İzzet 
Önal, Semih Belik, Cansu Yılmaz, Ş. Deniz Akyol, Esra Karadirek ve Murat 
Delibalta katılmıştır. Tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim. 

2008 yılında çalışmalar Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek kısmındaki İç Kale’de 

*  Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü. Kampus-Denizli /TÜRKİYE. mbuyukkolanci@pau.edu.tr
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yoğunlaşmıştır. Kazılarda geçen yıl başlanan Güney Yamaç Evler’in kazısına 
devam edilmiş ve bir ada tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Burada genel olarak 
iki katlı olan evlerin zemin ve bodrum (depo) olarak tanımlanan bölümleri 
açığa çıkarılmıştır. Ayrıca Kale Hamamı kazıları kısmen tamamlanmıştır. 

2008 yılında acil onarım gerektiren İç Kale sur duvarlarında onarımlara 
başlanmıştır. Kale surları için projeli çalışmalar öncesinde çok tehlikeli durumda 
olan Batı Kapısı’nın iki yanındaki sur duvarlarının basit onarımı İzmir 2. 
No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ve Selçuk 
Belediyesi’nin sağladığı işçi ve malzeme desteği ile gerçekleştirilmiştir.

2008 YILI AYASULUK İÇ KALE KAZILARI

Ayasuluk İç Kalesi; içinde cami, hamam, altı adet sarnıç ve konutların 
yer aldığı etrafı surlarla çevrili bir savunma yapısıdır. Burada 2008 yılındaki 
kazılarında amacımız; temizlik çalışmaları sonrasında kalenin güneyinde 2007 
yılında kazılmaya başlanan konutların doğuya doğru olan uzantısını bulmak 
ve kalenin güney yamacındaki bir konut adasını açığa çıkarmaktır (Resim: 1).

Bu amaç doğrultusunda önce kalenin genelinde ot ve bitki temizliği 
yapılmış, daha sonra “Kale Yamaç Evleri” olarak tanımladığımız konutlardaki 
kazılara başlanmıştır. Kazılar sonunda toplam 15 odadan oluşan 3 ev açığa 
çıkarılmıştır (Plan: 1-2).

A Evi

A evi 6 oda ve batıdaki giriş holünden oluşmaktadır. Genel ölçüleri 15.40 
x 16.00 m. olan evin 4 ve 5 No.lu odaları 2008 yılında açığa çıkarılmıştır. 4.10 
x 3.82 m. ölçülerindeki 4 No.lu odanın ortasında damı destekleyen taşıyıcı 
ahşap direğin kaidesi olarak kullanılan bir sütun başlığı açığa çıkarılmıştır.

Evin kuzeydoğusundaki 5 No.lu odanın genel ölçüleri 6.25 x 3.60 m. dir. 
Bu odanın doğusunda 2.00 x 3.50 m. ölçülerinde, kireç harçlı zemine sahip bir 
bölme vardır. 
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 A evine giriş ve odalara dağılım evin batısında kuzey-güney yönünde 
uzanan Arnavut kaldırımlı yola bağlı holden yapılmaktadır (Plan: 2).

Kale Camii’nin yakınında bulunan A evi iki katlı olmalıdır. Kuzeydeki 4, 
5 ve 6 No.lu odalar evin yaşama alanlarıdır. Alt kısımda yani güneyde yer 
alan 1, 2 ve 3 No.lu odalar evin depo bölümleridir. Bu odalar taş döşemeli yol 
kenarında olduğu halde yolla herhangi bir bağlantıları yoktur. Depo olarak 
kullanıldıkları için kapı girişleri bulunmamaktadır. Odalara giriş üstteki 
odaların tabanındaki açıklıktan yapılmaktaydı. Olasılıkla bu odaların üst 
katlarında yola ve güneye bakan yaşam katları bulunuyordu.

B Evi

B evi, 2007 yılında kazılan 8-12 No.lu odalardan oluşmaktadır. Teras 
evlerinin orta kısmını kaplayan bu evin genel ölçüleri 13.40 x 12.90 m. dir. 2008 
yılı kazılarında 8-11 No.lu odalarda detaylı taban araştırmaları yapılmıştır 
(Plan: 2, Resim: 2).

Evin kuzeyindeki 8 No.lu oda 4.55 x 5.80 m. ve onun güneyindeki 9 No.lu 
oda 5.68 x 5.35m ölçülerindedir. Yapılan çalışmalarda, 9 No.lu odanın kuzey 
duvarı önünde 1.15 m. genişliğinde ve 4.55 m. uzunluğunda bir platform 
bulunmuştur. Platform batıda ana kaya ile birleşmekte ve yükselmektedir. 
Büyük olasılıkla burası oturma veya yatma sekisi olarak kullanılmaktadır.  
Odanın kuzey, güney ve doğu duvarları taş ve tuğla ile kireç harcı kullanılarak 
inşa edilmiştir. Bu duvarlar geçen yılki çalışmalarda Bizans Dönemine 
tarihlenmiştir. Ancak aynı duvarların Osmanlı Döneminde de kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Güneyde, ortada giriş bulunan duvarın önüne çamur harçlı 
bir destek duvarı örülmüştür. 

B evi altı odadan oluşmaktadır. Bunlardan 8-10a üst terasta yer alırken 
11 ve 12 No.lu odalar güneyde alt terasta yer almakta ve B evinin deposu 
konumundadır. Depo kısımlarının üzerinde olasılıkla birinci kat odaları 
bulunmaktadır. Evin ana girişi direkt olarak sokağa açılan 9 No.lu odadan 
yapılmaktadır. 8, 11 ve 12 No.lu odaların girişleri bulunamamıştır. 
Muhtemelen üst katındaki odalardan giriş yapılmaktadır.
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C Evi

Teras evlerinin doğusunda yer alan C evi 13-15 No.lu odalardan 
oluşmaktadır. Genel ölçüleri 13.00 x 9.60 m. dir. Bu evdeki kazılar tümüyle 
2008 yılında yapılmıştır. Evin batısında yer alan 13 No.lu oda 9.20 x 5.60 
m. ölçülerindedir. Kuzeybatı köşesinden güneye doğru uzanan ana kaya 
bulunmuştur. Bu geniş odanın da depo amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu odanın kuzeydoğu köşesindeki 2.90 m. genişliğindeki açıklık 15 No.lu 
odaya geçisi sağlar. Odanın GB köşesinde bulunan normal boyda Korint 
düzenli bir sütun başlığı olasılıkla destek direği altlığı olarak kullanılmıştır.

13 No.lu odanın doğusunda, evin ve adanın güney doğusunda yer alan 14 
No.lu oda 4.50 m. x 5.40 m. ölçülerindedir. GD köşesi geniş açı yapmaktadır. 
Odanın güneybatı köşesinde 0.90 m çapında çeyrek daire şeklinde tuğla 
döşemeli bir ocak yer alır. Odanın kuzeybatı köşesindeki 1.40 m. genişliğinde 
kapı açıklığı sonradan kapatılmıştır. 

C evinin kuzeydoğu’sunda yer alan 15 No.lu oda 4.80 x 6.10 m. 
ölçülerindedir.  Taban seviyesine kadar kazılan bu oda önce doğusundaki 
sokağa açıkken sonradan 3.80 m. uzunluğunda bir duvarla kapatılmıştır. 
Sadece kuzey ucunda 1.00 m. lik kapı açıklığı bırakılmıştır. Bu nedenle 15 
No.lu odanın olasılıkla önceden bir avlu olduğu düşünülmektedir (Plan: 2, 
Resim: 2-3).

C evi A ve B evlerinin doğusunda en altta kalan terasta yer alır. Bulunan 
odaların büyük olasılıkla depo olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. C evi 
de aslında iki katlı olmalıdır. Üst kat günlük yaşam için kullanılırken alt kat 
depo veya ahır olarak kullanılmıştır. 13-15 No.lu odalardan çok sayıda at nalı 
çıkması bu görüşü desteklemektedir. 

TAŞ DÖŞEMELİ YOL 

2002 ve 2007 yıllarında kazısı yapılan güney yamaç evlerinin önünde 
doğu-batı yönünde uzanan Arnavut kaldırımı şeklindeki taş döşemeli yolun 
kuzeydeki Kale Doğu Kapısı ve doğu sarnıçlara uzanan 13.00 m.lik bölümü 
2008 yılında kazılmıştır (Plan: 2, Resim: 2-3). 
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2.80 m. genişliğinde Arnavut kaldırımı tarzında taş döşemeli yolun 
bu bölümü güney kısımlardan farklı olarak orta kısımda su yolu şekline 
dönüştürülmüştür. Bu durum yoldaki yağmur sularının sarnıçlara doğru 
yönlendirildiğini göstermektedir.

KALE HAMAMI

7.85 x 3.35 m. ölçülerinde küçük hamam yapısı ılıklık, sıcaklık ve külhan 
bölümünden oluşur. Bu bölümler kubbeleri hariç sağlam kalabilmiştir. 1999 
yılında sıcaklık ve ılıklık bölümü kısmen kazılmıştır. 2008 yılında bölümlerin 
tabanlarına ulaşmak ve hamamın güney kısmındaki duvarların hamamla 
bağlantılısını araştırmak amacıyla kazılara başlanmıştır (Plan: 1-3; Resim: 4).

Hamamın sıcaklık bölümünün köşelerinde taban döşemesine ulaşılmış ve 
kış aylarında tahribat olabileceği düşünülerek cehennemlik kısmı kazılmadan 
bırakılmıştır. Ayrıca bu bölümün kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinde, 
cehennemlik dumanın dışarı atılmasını sağlayan tütekliğin baca boşlukları 
tespit edilmiştir. 

Hamamın kuzey duvarında, dışta taban seviyesinden 1.20 m. yüksekte ve 
sıcaklığın kuzeydoğu köşesinde maslak adı verilen niş şeklinde su dağıtım 
merkezi açığa çıkarılmıştır. Bu merkezden dağıtılan su külhan ve sıcaklığa 
duvar içine yerleştirilen ince künklerle ulaştırılmaktadır.

Doğudaki ılıklıkta yapılan kazılarda odanın güney duvarı önünde taban 
döşemesine ulaşılmıştır. Bu bölümle sıcaklık arasında 0.75 m. lik bir geçit 
vardır.

2008 yılında hamamın külhan bölümü kazılarak sistem anlaşılmaya 
çalışılmıştır.  Külhan, daire şeklindeki kazan oturma yeri, ateşlik ve sıcak su 
havuzuna (1.70 x 0.90 m.) sahiptir. Bu bölümdeki ateşlik ve kazanın çapı 0.70 
m. dir. Külhanın üzerini örten tuğla tonoz sağlam durumda kalabilmiştir. Bu 
hamamın güneydeki bir yapı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir

Külhanın batısında taş ve tuğla döşemeli bir yol (5.70 x 2.30 m.) açığa 
çıkarılmıştır. Hamam yapıldıktan sonra odun deposu olarak kullanılan bu 
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yol parçasının güneyden gelip Bizans Bazilikası’nın (Osmanlı Döneminde 
sarnıç) narteks kısmına bağlanan Bizans Dönemine ait yol parçası olduğu 
düşünülmektedir. Ancak araya Türk Döneminde başka bir yapı inşa edilince 
kesintiye uğramıştır. 

Hamamın güney bitişiğinde 1.35 m. genişliğinde hamamın güney duvarına 
paralel kireç harçlı masif bir duvar bulunmuştur. Bu duvarın hamamın güney 
duvarına destek amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Kireç harçlı taş duvarın 
güneyine 0.80 m. kalınlıkta, 1.95 ve 1.25 m. uzunlukta çamur harçlı iki duvar 
dik olarak bağlanmaktadır. Bu duvarlar daha sonraki kullanımlarla ilgilidir.

İÇ KALE BATI KAPISI ÇEVRESİNDE YAPILAN ACİL ONARIMLAR

Selçuk İlçe merkezindeki Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek yerine inşa edilen 
İç Kale; Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşımaktadır. 
İç Kale’nin surları moloz taş ve devşirme malzemeyle inşa edilmiştir. Kısmen 
sağlam kalabilmiş sur duvarları 15 kuleyle güçlendirilmiştir. İç Kale’nin biri 
batıda, diğeri doğuda olmak üzere iki kapısı vardır. Batı kapısı ve çevresi 
öteden beri yıkılma tehlikesi olan ve acil onarım gerektiren en önemli bölümdü 
(Resim: 5-6).

2007 yılından itibaren “Bakanlar Kurulu Kararlı Üniversite Kazıları” 
arasına alınan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı başkanlığının öncelikli 
amacı, İç Kale’de kazı, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yaparak 
kaleyi ziyarete açmaktır. Onarım ve çevre düzenlemesi ağırlıklı bu proje 
gerçekleştirilirse dünyaca ünlü Efes antik kentinin az bilinen ve gezilemeyen 
bir kesiti olan Bizans ve Türk Dönemi Efesi’nin kalesi (Ayasuluk) Açık Hava 
Müzesi şeklinde gezilip görülür hâle gelecektir. 

İç Kale Sur Duvarlarının ve Kulelerinin Onarım Tarihçesi

İç Kale’nin sur duvarları (batı yönü hariç), 1963 yılında dönemin Genel 
Müdürlüğü tarafından Efes Müzesi Müdürlüğü gözetiminde yüklenici 
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bir firma tarafından onarılmıştır. O dönemin malzemesi ve şartlarına göre 
yapılan onarımlar günümüzde bazı sorunlar yaratmaya başlamıştır. Özellikle 
bu onarımlarda kullanılan çimentonun yeterli olmaması ve kumun temiz 
olmaması bazı bölümlerde yıkılmalar ve yıpranmalara neden olmuştur. 
Örneğin o dönemde onarılan kuzeybatı köşe kulesi tamamen çökmüş 
durumdadır. Aynı durum kalenin güneydoğu kısmında da oluşmuş ve 1999 
yılında beden duvarlarından bir bölümü çökmüştür.

1999 yılında çöken kısım dahil güney sur duvarları ve kuleleri İzmir 2 
No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.1999 
tarih ve 8059 sayılı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM tarafından 
bir yüklenici firmaya ihale edilerek 2000 yılında kısmen onarılmış ve derz 
çalışmaları yapılmıştır. Orijinaline uygun olarak yapılmış bu onarım beğeni 
kazanmıştır. 

2008 yılında kazı başkanlığı olarak Selçuk Belediyesi’nin de katkılarıyla kale 
duvarlarının aynı yöntemle bakım ve onarımını yapmayı planladık. Bu amaçla 
önce sur duvarlarından başlamak üzere kale içindeki hamam ve sarnıçların 
onarımı için projeler yapılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün bilgisi dâhilinde Selçuk 
Belediyesi ile proje yapımı için yazışmalar yapmıştır. Bu amaçla İzmir Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü’nden proje yapımı yaklaşık maliyet hesabı istenmiş 
ve belgeler Selçuk Belediye Başkanlığı’na intikal ettirilmiştir. İzmir Valiliği 
ve Özel İdare Genel Sekreterliği kale surları ve içindeki yapıların onarım 
projesinin yapımı için yaklaşık maliyet hesabındaki miktarı 2009 yılında 
Selçuk Belediyesi’ne vermiş ve ihale aşamasına gelinmiştir. 

2008 Yılında İç Kale Batı Kapısı ve Çevresinde Yapılan Onarımlar

2008 yılı kazı sezonu içinde kalenin Batı Kapısı çevresinde hiç onarım 
görmeyen ancak yıkılma tehlikesi arz eden bölümlerin acil onarımları 
planlanmıştır. Bu kapının yakın çevresi 1963 yılında kısmen onarılmış ancak 
çalışma üst seviyedeki (kısmen iç dolgu olarak sağlam kalabilmiş) bölümlere 
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kadar ulaşmamıştır. Bu bölümler aradan geçen zaman içinde daha da çürümüş 

ve çökme tehlikesi oluşmuştur.

Bu kapı ve çevresinde tehlike arz eden duvarların onarımı için İzmir 2 

No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş 

ve Kurul 14.08.2008 tarih ve 4163 sayılı kararı ile basit onarım uygulamasına 

izin vermiştir. Sezon sonuna doğru Kale Batı Kapısı ve çevresi (kapı kemeri 

projeye uygun olarak ileride yapılmak kaydıyla) onarılmış ve tehlikesiz hale 

getirilmiştir (Plan: 1; Resim: 7-8). 

Kapının güneyinde eskiden onarılmış 3.00 m. lik bölümün üst kısmında 

4.00X3.50. m. lik bozuk bölüm moloz taşlar ve düzgün olmayan tuğla atkılarla 

örülmüştür. Bu işlemler sırasında iç kısım da yine moloz taş ve kireç harcı ile 

doldurulmuştur.

Aynı zamanda kapının kuzey bölümünde 2.50 x 4.00 m. lik duvar yüzeyi 

ve dolgusu da aynı yöntemle sağlamlaştırılmıştır. Bu bölümde ileride proje 

ile yapılacak kapı kemeri ve üst bölümü hiçbir müdahale yapılmadan 

bırakılmıştır. Daha sonra Batı Kapısı’nın kuzeyindeki birinci ve ikinci kuleler 

arasında çökme tehlikesi gösteren büyük bir oyuk kireç harcı kullanılarak 

moloz taş ve tuğla ile örülerek kapatılmıştır.

Bu çalışmalar Selçuk Belediyesi tarafından kazımıza sağlanan ve daha 

önce Ayasuluk Dış Kale duvarlarında çalışmış deneyimli ustalarla orijinaline 

uygun olarak yapılmıştır.
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Plan 1: Ayasuluk İç Kale’nin genel planı
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Plan 2: Ayasuluk İç Kale Güney Yamaç Evler ve Kale Camii planı

Plan 3: Ayasuluk İç Kale Hamamı 2008 kazıları sonrası planı
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Resim 2: Ayasuluk İç Kale Yamaç Evleri’nin yukarıdan görünümü

Resim 1: Ayasuluk İç Kale Yamaç Evleri 2008 yılı kazısı öncesi durumu
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Resim 3: Ayasuluk İç Kale Yamaç Evleri’nin kazı sonrasındaki görünümü

Resim 4: Ayasuluk İç Kale Hamamı kuzeyden genel görünümü
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Resim 5: Ayasuluk İç Kale Batı Kapısı’nın onarım öncesi görünümü

Resim 6: Ayasuluk İç Kale Batı Kapısı’nın onarım başlangıcındaki görünümü 
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Resim 7: Batı Kapısı çevresinin onarımının son aşamasındaki görünümü

Resim 8:Batı Kapısı çevresinin onarım sonrasındaki görünümü
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Yaşar ÇORUHLU*

KARS / ANİ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ ne bağlı olarak yapılan ve Bakanlar Kurulu ile başkanlığı tarafımıza 

verilen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına sürdürdüğümüz 

Ani kazılarının 2008 yılı çalışmaları, hazırlık faaliyetleri dahil olmak üzere 28 

Temmuz 2008 – 31 Ağustos 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir 1

ALAN ÇALIŞMALARI

Daha önce de çeşitli vesilelerle sık sık vurgulandığı gibi Ani’ 

de gerçekleştirdiğimiz kazıların amacı şehrin mimarî dokusunun 

*  Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi,Sanat Tarihi Bölümü,  Türk ve İslâm Sanatları Anabilim Dalı, Beşiktaş-İstanbul / 
TÜRKİYE. E.posta : ycoruhlu@msgsu.edu.tr

1 Başkanlığımız (Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu) idaresinde sürdürülen kazımızın 2008 yılı 
çalışmalarında başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden öğretim üye ve 
öğrencileri yanında değişik üniversitelerden öğretim üyeleri, lisans üstü eğitim öğrencileri 
ve lisans öğrencileri bulunmuşlardır. Ayrıca Elif Çiçek Çoruhlu’da lise öğrencisi olarak 
faaliyetlere katılmıştır. Kazı iznimizi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
ve malî desteği sağlayan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne öncelikle 
teşekkür etmek isterim. Kazımızın başkan yardımcılığını yürüten Yrd. Doç.Dr. Tülin 
Çoruhlu’ya, öğretim üyeleri, Doç. Dr. Ali Boran, Yrd. Doç.Dr. Nuri Seçgin’ e, Öğr. Gör. Cavit 
Ünal’a, envanter sorumlusu asistanım J.Özlem Oktay’a, çizim ve buluntu restorasyonlarını 
gerçekleştiren Füsun İlter ve Yasemin Köhserli’ye , ayrıca kazımızda yer alan yüksek lisans, 
doktora ve lisans öğrencilerine, uyumlu ve fedâkarca çalışmaları sebebiyle çok teşekkür 
ediyorum. Çalışmalarımızda çeşitli şekillerde yardımcı olan Kars Valiliği’ne, Kars Müzesi 
Müdürü Necmettin Alp beyefendiye, kazı komiserimiz Zeynel Abidin Yaşlı’ya da teşekkürü 
bir borç bilirim. Ayrıca, kazımızda gelecek yıllara ilişkin programımız için gerekli olan 
jeofizik ölçümleri gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’e ve aynı 
fakülte ve bölümden öğrenci  Bilgehan Çoruhlu’ya özverili  ve yararlı, katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım.  Yardımlarını hiç esirgemeyen Kars İl Özel İdaresi yetkilileri ve İl 
Kültür Müdürlüğü’ne de teşekkür ederim. 
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ortayaçıkarmaktır. Bu nedenle kazıda gerçekleştirdiğimiz açmaların 
bulunduğu alanlar birbirine yakın bölgeler olarak seçilmiştir. Böylece 
zamanla şehrin büyüklüğüne göre daha dar bir alana işaret eden çalıştığımız 
bölge tamamıyla açıldığında, tüm yapı kalıntılarıyla bu alandaki doku 
ortaya çıkarılmış olacaktır. İleride bu alana (ki bu alan Orta Sur bölgesinin 
merkezinde kaldığı alandır) komşu alanlar da kazılmak suretiyle bu anlayışa 
uygun olarak çalışmalarımız devam edecektir.

Elimizdeki alan çok geniş olduğu için kazı dışındaki fotoğraflama ve 
envanter çalışmaları biraz yavaş sürmektedir. Çünkü İl Özel İdare Binası’nın 
kapasitesine uygun sayıda götürebildiğimiz ekip üyesi sayısı, ancak değişik 
açmalarda yürüttüğümüz kazıyı yapabilmeye olanak sağladığından 
yüzeydeki çalışmalara fazla vakit ve eleman ayrılamamaktadır; zaten ana 
amacımız da kazı yapmak olduğundan yüzeydeki yapılar ile ilgili çalışmalar 
ister istemez ikinci planda kalmaktadır. İleride kalıcı kazı evimiz inşa edildiği 
takdirde daha çok elemanı istihdam edebildiğimiz zamanlarda ikinci planda 
kalan bu işler  de daha hızlı ilerleyecektir.

Bununla birlikte şehrin bazı özellikleri ile ilgili detayları açığa kavuşturmak 
için şahsımız tarafından bazı yüzey incelemeleri gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Nitekim son çalışma mevsiminde Arpaçay boyundaki kısımlar 
doğudan batıya, Türkçe Kız Kalesi denilen manastıra kadar olan alan karış 
karış gezilmiş ve Arpaçay üzerinde başka köprü olup olmadığı ve köprüden 
yukarıya çıkan İpek Yolu’ nun nasıl bir güzergâh izleyerek  şehrin içine 
ulaştığı tespit edilmeye çalışılmış ve elde dilen inceleme neticeleri Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’ nde gerçekleştirilen Ortaçağ ve 
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda 
sunulmuştur. Bu tip çalışmaların gerektirdiği incelemeler gelecek kazı 
sezonunda da sürdürülecektir. 

Bu yılki alan çalışmalarına jeofizik incelemeleri de bir yıl aradan sonra 
yeniden eklenmiştir. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, jeofizik 
mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve aynı 
bölümden öğrencisi Bilgehan Çoruhlu tarafından, gösterdiğimiz boş alanlarda 
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( Orta sur bölgesinin kuzeye doğru olan dış kesimleri ve Ebü’l Muammeran 

Camii’ nin bulunduğu doğu taraftaki boş alan ) Jeofizik incelemeler yapılarak 

toprak altındaki yapılaşma durumu  tespit edilmeye çalışılmıştır . Orta Sur’un 

kuzey yüzüne bitişik açmalarımızın az ilerisinde çalışılacak alanların köşe 

koordinatları alınarak 1 X 1 m.lik ( A, B, C, D,E,F alanları) alanlarda Proton 

Manyetometresi kullanılarak toprağın altındaki duvar kalıntıları-yapılaşma 

tespit edilmeye çalışıldı. Aynı işlem Ebu’l Muammeran Camii kalıntısının 

bulunduğu yer ile Fethiye Camii’nin (Katedral) kabaca kuzeybatı kesimindeki 

herhangi bir kalıntının izlerinin görülmediği boş alanda da gerçekleştirildi 

ve burada da toprak altında yapı kalıntıları olduğu tespit edildi. Bütün bu 

sonuçlar gerekli şema, diyagram ve görünümlerle sonraki yıllarda kazılacak 

bölgelere esas teşkil etmek üzere bilgisayara aktarıldı.

Söz konusu alanlardaki mimarî kalıntılar  henüz tümüyle ortaya 

çıkarılmadığından konservasyon ve restorasyon projeleri yaptırılmamıştır. Bu 

projeler mimarî kalıntılar tamamen meydana çıkarıldığında yaptırılacaktır.  

Bakanlıkça ihâle edilerek yaptırılan mevcut binalardaki metal kenetler ve 

dayaklarla sağlamlaştırma çalışmaları bizim irademiz dışında yapılmış ve bu 

konuda görüşümüz de alınmamıştır. Bizce pek uygun olmayan bu çalışma 

sonucunda daha şimdiden bazı kenetler gevşemiş, bazı direkler düşmüştür. 

Ayrıca metalin yıldırım çekeceği de düşünülürse ve küçük genleşmelerin bile 

zararı olacağı hesaplanırsa bu yöntemin uygun olmadığı zaten görülecektir. Bu 

sistemin yerine geçici duvar ve taşla yapılan destekleme sistemi kullanılsa daha 

gerçekçi bir geçici koruma yapılmış olurdu. Yine yüzeyde mevcut yapılardan 

Tigran Honents Kilisesi ile Ebü’l Manuçehr Camii’ nin restorasyonları 

Bakanlıkça ihâle edilmiş ve  bizim kazı sezonumuz bittikten sonra çalışmalara 

başlanmıştır. Bu durum sevindirici bir gelişme olarak karşılanabilirse de  

ihâleyi alan şirketin restorasyonu ne derece iyi yapabileceği tartışılabilir.  

Bu nedenle en azından ihâle sistemi değişene kadar restorasyon yapmaktan 

kaçınılmalı, ancak  doğa ve insan tahribatı devam ettiğinden tüm yapılarda 

(restorasyon yerine) konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 
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Bu yılki kazı sezonumuzda hayvanların sürüler hâlinde ören yeri yan 
kapılarından içeriye girmelerini engellemek için ana girişin dışındaki kapı 
ağızları örülen geçici taş duvarlarla kapatılmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI (Çizim: 1)

Alan Temizliği

Belirlenen alanlar kazılmadan önce dikenler ve otlardan arındırılarak 
temizlenmiştir . Bu meyanda II Numaralı Konut alanı  bütünüyle tekrar 
temizlenmiş, açılması planlanan kısımlar da ot ve dikenlerden arındırılmıştır. 
Ayrıca Orta Sur bölgesinin doğu ve batı kısmındaki açmalara da önce 
temizlik faaliyeti ile başlanmıştır. Maalesef her sene olduğu gibi bu sene de 
ot ve dikenle kaplanan çarşı yolu dükkânları da tekrar bir grup tarafından 
temizlenmiştir. Benzer temizlik faaliyetleri bizim kazdığımız, antik yol denen 
yol ve atölyeler kısmında da  yapılmıştır.

II. Konut (Çizim: 2)

Geçen yıl, 8 numaralı mekân, 31 numaralı mekân, 11 ve 12. mekânlar ve 31 
numaralı mekânın kabaca güney tarafı yani duvarın dışındaki alan kazılmış 
ve 32 numaralı mekân ise kazılmaya başlanmıştı.

2008 sezonunda ise evin batıya doğru olan kısmında henüz açılmamış olan 
kısmın kazılmasına başlanmıştır.Kazılma sırasına göre 33 No.lu Oda adı verilen 
bu bölüm ( içten kuzey duvarı ve açıklık 8.28m. batı duvarı 8.26m., güney 
duvarı 8.80m., doğu duvarı 8.98m. dir; böylece mekân aşağı yukarı 70-75m. 
karelik bir alana sahiptir (Resim: 1a ).Duvar kalınlıkları Kuzeyde 76 veya 87 
cm. batıda 67-77cm. arasında, güneyde 72cm. dir.  Salon daha önce kazılanlara 
nazaran çok daha büyük  olduğundan kazı sezonu boyunca nerdeyse sadece 
bu mekân tam olarak ortaya çıkarılabilmiştir.  Bu alanda kazı çalışmaları 5x10 
m.lik iki açma hâlinde yürütülmüştür. Bu mekânın da diğerleri gibi çatısı yok 
olmuş durumdadır. Taştan inşa edilmiş olan bu salonun doğu bitişiğindeki 
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mekânın duvarına, batıdan bitişen ayrı bir duvar yapılmak suretiyle  çok 
kalın bir çifte duvar oluşturulması  ve taş duvarların niteliği, söz konusu 
mekânın II numaralı konuta,  sonraki bir tarihte eklendiğini göstermektedir. 
Doğu duvarı, doğu bitişiğindeki mekânın batı duvarına bitişik altta bir sıra 
nispeten düzgün taşla örülüp üst kısmı moloz taşla örülmüş kaba bir duvar 
görünümündeydi.

Çalışmalara devam edildiğinde, - 1.21m. derinlikte, batı duvarına 
bitişik olarak ele geçirilen ve duvara dâhil kemerli taş raf parçası veya 
ocak üst bölümü olduğu anlaşılan  bir nişin kavsara kısmı ortaya çıkarıldı. 
Bu niş parçasının yüksekliği 51cm. genişliği 60cm., et kalınlığı 24cm. olup 
üzerinde çerçeve yapan geometrik bordürler, oyma rozet ve palmet motifi 
bulunmaktadır. Sözü edilen batı duvarında ayrıca duvarda oluşturulmuş 32 
ve 34cm. genişliğinde yan yana duran iki taş raf nişi tespit edilmiştir. Bunun 
gibi bir taş parça da batı duvarı önünde sabit noktadan -1.48m. derinlikte 
ele geçirildi. Uzunluğu 30cm., dıştan yüksekliği 18cm, kanal genişliği 14cm. 
ve kanal duvarı yüksekliği 8cm. olan bu taş parça muhtemelen bir çörten 
parçasıdır.

33 numaralı mekânın doğu yarısındaki birinci açmada odanın kabaca 
güneydoğusunda köşeye yakın yerde belki kemerli bir açıklığa veya nişe 
işaret eden bir bulguya rastlandı.

33 numaralı mekânda, zaman içinde ilk tabana ulaşılmış ve batı ve 
güney duvarı tarafında sekiler ortaya çıkarılmıştır. Bu sekiler belirlenen 
sabit noktadan -1.80m. kotunda ve batı tarafta 90cm. genişliğinde güney 
kesiminde 87cm. genişliğindedir. Ancak salonda çökme olduğundan bazı 
bölümlerde çarpıklık söz konusu olmuştur. Kuzeydoğu kısmında bir rampa 
( belki eskiden basamaklarda mevcuttu) sonradan kapatıldığı anlaşılan bir 
kapıya çıkıyor ve söz konusu mekân buradan geçen yıl kazılmaya başlanan 
34 olarak numaralandırdığımız odaya bağlanmaktadır. Bu alanda yapılan 
kazı çalışmaları esnasında bol miktarda duvarlardan dökülmüş kesme taş 
ve moloz taşlar çıkarılarak evin batı tarafına kuru duvar tekniğiyle duvar 
şeklinde yerleştirilerek bu kesimden büyük baş hayvanların gelerek evin 
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kalıntılarına zarar vermemesi için kısmi tedbir alınmış oldu. Ayrıca ileride bu 
mıntıkadaki kazılar tamamlanınca restorasyon projeleri yaptırıldıktan sonra 
restorasyonda kullanılacak özgün malzeme de yapının yakınında muhafaza 
edilmiş oldu.

-2.00m. kotunda tabana ulaşılan, 33 ile numaralandırılan bu yeni ortaya 
çıkardığımız salon ile birlikte II Numaralı Konut’un batı tarafından sınırı 
teşkil eden duvara ulaşılmış oldu. Kabaca güney tarafa denk gelen duvarın 
dışında kalan toprak yığını da açılmak suretiyle güney duvarı dıştan da 
açılmış oldu. Ayrıca bu kesimde düzensiz taş parçaları ile döşenmiş bir zemin 
olduğu da görüldü. Bu zemin doğuya doğru gidildikçe duvara bitişik yapılmış 
mekân kalıntıları tarafından kesilmiştir. 33 numaralı mekâna bitişik geçen yıl 
kazdığımız odanın dışındaki  bu kalıntılar kazı sezonu dışındaki zamanlarda 
kaçak kazı yapan defineciler tarafından tamamen tahrip edilmişti.

Böylece gelecek yıl bu kesim  açıldığında evin batı tarafı ortaya çıkarılmış 
olacak ve sonraki çalışma mevsiminde ise kuzey hattındaki odalar-mekânlar 
da ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır  .

Bahsedilen büyük salonun tamamıyla kazılabilmesi hayli uzun zamanı 
aldığından geçen yıl kazılmaya başlanan 32 numaralı mekânın kazısında 
ilerleme kaydedilmesine (-1. 48m. kotuna kadar inilmiştir) rağmen henüz 
tabana ulaşılamamıştır. Öte yandan, bunun önündeki 34 numaralı  mekânda 
kazı süresi içerisinde ancak birkaç tabaka (-68cm) inilebilmiştir.

 

ORTA SUR BÖLGESİNDEKİ KAZILAR (Çizim: 1)

Orta Sur Doğu Açmaları (Çizim: 3)

Kentin Eski Şehristan bölümünü sınırlayan bir surun olduğu hem eski 
gravürlerden hem de Ebu’l Manuçehr Camii’nin bulunduğu kısımdan içeriye 
geçit veren karşılıklı iki pilon ve soldakinin yanında bulunan daha küçük 
boyuttaki burçtan anlaşılmaktaydı. Kaynaklarda 10. yüzyılda Bagratlı Aşot 
II tarafından inşa edildiği bildirilen bu surun sözü edilen baş taraftaki daha 
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doğuda kalan iki burcu içten tamamen, dıştan kısmen toprak altında kalmış 
durumdaydı. Surun bu kabaca doğu kesimine OSD (Orta Surun Doğusu) kodu 
verilmiştir. Böylece burada OSD-1, OSD-2 ve OSD-3 , OSD-4 açmaları ile biri 
küçük iki burcun dış tarafının toprak altında kalan kısımları açığa çıkarılmaya 
çalışılmıştır (Resim: 1b ve c). Esasında sur ilk yapıldığında dış tarafında 
sadece girişte kesilen bir hendek olduğu anlaşılan bu yerde, muhtemelen 
Türk devirlerinde bir bölümü zayıf bir kısmı sağlam taş duvarlara sahip 
dörtgen mekânların eklendiği görülmüştür. Bu mekânlar kendi dönemlerinde 
birkaç Devre kullanılmıştır. Yönümüzü İç Kale’ye yani kabaca güneye 
döndüğümüzde sağdaki ilk burcun önünde bir mekân ortaya çıkarılmış 
ve hemen normal zemin seviyesinde bir tandıra rastlanmıştır (Resim: 1b). 
Söz konusu tandır küpünün ağız çapı dıştan 53cm. içten 37cm. dir. Kırmızı 
hamurdan yapılmış söz konusu eser, ağız kısmı doğu-batı yönlerinde kırık ve 
genel olarak pek iyi durumda olmadığından yerinde bırakılmıştır.Bu eserin 
içinde -48cm. derinliğinde, 16 mm. çapında bir yüzü yeşil sırlı diğer yüzü 
astar üzerine  kahverengi sır altına yazılmış İslâm harfli henüz okunamayan 
bir ismi içeren minik keramik parçasına  rastlandı. 

Bu tandırlara daha çok sayıda olmakla beraber daha üst seviyede pilonun 
kavsinin sağa doğru döndüğü kısımdaki küçük mekânda da ancak daha 
yukarı seviyede (+ 46cm. ve +48cm.) rastlanmıştır (OSD-3) .Doğu yönündeki 
birinci tandır + 46cm. seviyesinde, 72 cm. çapında ve et kalınlığı 2cm. dir. 
Dip kısmı yoktur. Ağızdan  56 cm. aşağıda taşların üzerine oturtulmuştur. 
Ağızdan 25cm. derinlikte küller , daha aşağıda büyük taş parçaları ve 
kulplu testi kırıkları, güveç kapağı gibi nesneler çıkarılmıştır. Açmanın 
kuzey tarafına yakın 2. tandır + 48cm. seviye yüksekliğinde, ağız çapı 
66 cm. olup mevcut derinliği ağızdan aşağı doğru 55cm. seviyesinde idi 
ve içinden parçalar çıkmıştı. Bu grupta batı ve güney yönünde de benzeri 
ölçülerde birer tandır vardı (batıdaki3. tandır ağız çapı 76cm, güneydeki 
diğeri ağız çapı 88cm. ). Bütün tandırların güneybatı yönüne uzanan hâlk 
arasında küfle denen tüteklikleri bulunuyordu. Tandırlar ortaya çıkarıldıktan 
sonra, haftada bir gün yapılan tatilden sonra kısmen tahrip edilmiş olarak 
bulundu. Güney yönde bulunan 4. tandırda güneybatı yönüne uzanan küfle 
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dışında dip kısmına doğru inen keramik baca sistemi olduğu görülmüştür. 
Bu bacanın ağız çapı 16cm., et kalınlığı 8mm. olarak ölçülmüştür. Benzeri 
bir baca 3. tandırda da bulundu ve bu bacaların parçaları tümlenmek üzere 
korumaya alındı.   Bu kısmın nisbeten geç dönemde mutfak gibi kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Taş duvarlı bir  oda olduğu anlaşılan bu kısmın mutfak mekânı 
gibi kullanıldığı hem tandırlardan hem de bulunan ve biri tümlenmek üzere 
ayrılan keramik güveç kaplarından da anlaşılmaktadır.  Ancak burcun ve ona 
batıdan bağlanan sur duvarının zemin seviyesine inebilmek için bu kısmın 
fotoğrafları ve ölçüleri alınarak söz konusu tandırlar kaldırılmış ve zemin ana 
toprak seviyesine indirilmiştir. 

Bu mekânın  da sağ tarafında, daha batıda bulunan sur duvarı önünde (+ 
60 cm.seviyede) ve buradaki küçük burcun doğu tarafında tabanı taş döşeli 
bir küçük mekân daha ortaya çıkarılmıştır.Bu döşeme sur duvarından düşen 
taşlar nedeniyle orta kesimde tahribata uğramıştır. Bu mekânın yaslandığı 
güney kısmındaki sur duvarında özellikle süslenmiş bir taş dikkati çekmiş ve 
fotoğraflanarak çizimi yapılmıştır (Bu taş 24 x 74cm. ebadındadır.). 

OSD-1 açmasının girişin solundaki pilonun kabaca kuzey tarafında ortaya 
çıkarılan küçük mekânda, duvarın sol tarafında (açmanın KD. köşesinden 
alınan yol seviyesindeki sabit taşa göre alınan ) sabit noktamıza göre +42cm. 
kotunda, taş niş veya belki de ocak nişi parçası  bulunmuştur. Bu taş niş 
parçalarının bulunduğu yerde, ayrıca bir küpün kalıntısı çıkarıldı. Toprağa 
özenle yerleştirilmiş bu küçük küpün  kırık ağız çapı 26cm, karın genişliği 
42cm. olup alt kısmı parçalanmıştı. Bu keramik kabın içinde iki iri taş parçası, 
hayvan başına ait kemik parçaları, keramik parçaları ve Türk İslâm Dönemi 
için (Selçuklu Devri ve sonrası Türk dönemleri) karakteristik olan firuze sır 
altına siyah dekorlu keramik parçalarına rastlanmıştır. Bu küçük buluntular 
bile surun dışında kalan ilâve mekânların Türk devirlerinde yapıldığını ve 
kullanıldığını gösteriyor. 

Bütün bu mekânların kabaca kuzeye doğru olan kesiminde – giriş pilonunun 
karşısında bir küçük mekân daha ortaya çıkarılmıştır. Kazı süremizin sonuna 
doğru bu alandaki kazılar tatil edildiğinden bu bölümün gelecek dönem 
açılmaya devam edilmek üzere kazılmasına son verilmiştir.
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Orta Sur Batı Açmaları (Çizim: 1 ve 4)

Orta sur bölgesinde ikinci açma bölgemiz surun batıya doğru uzanan ve 
öteki uca yakın bölümünde idi. Buradaki açmaya OSB ( Orta Sur’un Batısı) 
kodunu verdik. Burada toplam olarak üç açmada ( OSB-1, OSB-2 ve OSB-3 
açmaları)  ve eklerinde çalışılmıştır. Kazılış sırasını esas alırsak  OSB-1’ deki 
ilk mekân ya da oda 1. , bunun batısında ve ona bitişik oda 2. (kısmen OSB-1 
açması içine girer) ve doğu bitişiğindeki oda 3. oda olarak ifade edilebilir 
(Resim: 2 a,b,c ; 3 a,b).  

Burasının kazılmak üzere seçilmesinin temel sebebi, surun tamamen toprak 
altında kalmasına rağmen toprak yüzeyinde belli belirsiz duvar izleri ve bir 
burcun kavsinin belli olmasıydı. Surun en batıdaki ucu ise yüzeyde hiçbir 
ipucu vermiyordu, burada olması gereken burçtan hiçbir eser yoktu; ayrıca 
surun  batı ucu topografik açıdan aşağı doğru inen en zor yerde olduğundan 
ve bu kesim açılırsa sur duvarının tahribi fazla olabileceğinden çalışmalara az 
doğudan başlanması daha uygun görülmüştü. 

Dolayısıyla sur hattının bir bölümü ve sura bağlı mekânların ortaya 
çıkarılması amacıyla burada kazılara başlanmış oldu . Kabaca kuzeyden 
güneye doğru bakıldığında solda kalan bir burç kazının ilk birkaç gününde 
aşama aşama ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu burcun iç kavsi daha yukarıda 
olmakla birlikte daha geniş dıştaki duvarın üst bölümleri tamamen tahribata 
uğramıştı. Bu dış dairevî duvarın alt bölümleri ancak kazının ilerleyen 
zamanları içerisinde meydana çıkarılabildi. Böylece buradaki burcun toprak 
altında günümüze ulaşabilen kısmı ortaya çıkarılmış oldu. Söz konusu burcun 
daha batıya doğru olan tarafı tabaka tabaka inilmeye devam edilince yuvarlak 
burcu ortadan ikiye ayıran bir taş duvarın ona dikey olarak bitiştirildiği 
anlaşıldı. Bu kesimdeki toprağı aşağıya doğru indikçe burcun batı yarısının 
önünde yapılmış taş duvarlı bir mekânın varlığı anlaşıldı (1. oda- mekân) 
(Resim: 2 a ve b) . Surun kuzeye bakan tarafına yerleştirilmiş bu mekânın surdan 
sonra yapıldığı kesin olarak belli olmaktaydı; çünkü surun yüzeyini kapatan 
bir ikinci duvar yoktu ve sur duvarı aynı zamanda buradaki mekânın duvarı 
olarak kullanılmıştı.Sur duvarı üzerinde ortaya çıkarılan sıva kalıntıları da 
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bu hususa işaret eder. Bu nedenle sur duvarının 10.yüzyılın son yarısında 
inşa edildiği bilindiğinden ve sur dışındaki sura ulaşmayı engelleyen hendek 
alanı üzerine yapıldığı için şehrin sur dışına taşması bu kadar kısa bir süre 
içinde olamayacağından, çıkarılan ve mesken olarak kullanıldığı tahmin 
edilen mekânların duvar yapısı ve çıkan küçük buluntulara da bakılarak en 
geç 11. yüzyılın ikinci yarısının sonlarından itibaren inşa edilmiş ve iskân 
edilmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Bu mekânların 12-13. yüzyıllarda da 
kullanıldığı hatta Osmanlı Döneminde de burada yaşandığı ileri sürülebilir. 
Buluntuların karşılaştırma ve ayrıntılı değerlendirmeleri yapıldıktan sonra 
inşa ve kullanma tarihleri daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.   

 Bu kısmın kazısı tamamlandığında mekânı sınırlayan kuzeydeki diğer 
taş duvar da ortaya çıkarılmıştı. Bu taş duvarın doğuya yakın köşesinde bir 
girişin eşiği de meydana çıkarıldı. Burasının yola ya da bir başka mekâna 
belki de bir koridora bağlandığı anlaşılmakla birlikte gerçek durum ancak 
2009’daki kazılarımızla aydınlanacaktır. Gri kesme taşla kaplı duvarların 
yine diğer yapılarda uygulanan bir teknikle ele alındığı anlaşılmaktadır. 
Duvarın,ortası yani iç kısmı bağlayıcı ve dolgu maddesi olarak moloz ve 
toprakla doldurulmuş dış kısımları ise kesme taş  olarak yapılmıştır.

Böylece ortaya çıkarılan bu dörtgen mekânın burca bitişen duvarında yani 
kabaca doğu kesiminde bazı mimarî plâstik öğeler ortaya çıkarıldı. Söz konusu 
duvarın burca yakın olan kısmında siyah renkli iri gözenekli  taştan ayrıca 
yekpare olarak yontulmuş rafların duvara yerleştirilmiş olduğu görüldü. 
Bunlar yan yana palmet formu şeklinde oluşturulmuş iki nişçik ile yine aynı 
formda üç tane küçük stilize palmet şeklini andıran daha küçük üç nişçikten 
oluşur. Oldukça kabarık vaziyette ortaya çıkmış Mühr-ü Süleyman şekilleri 
yan yana duran iki büyük niş üzerinde yer alır.  Bunun hemen kuzeye doğru 
olan bitişiğinde yine aynı siyah taştan yapılmış kemerli (kemer açıklığı 110cm.
olan) bir geçit-pencere yer almaktaydı. Bu kemerli bölüm doğrudan doğruya  
(kuzey tarafı henüz kazılamamış olan) doğu bitişiğindeki odaya açılmaktadır. 
Burasının yan taraftaki, benzeri şekilde taş duvarlı mekâna açılan geniş bir 
pencere mi yoksa bir açıklık mı olduğu ancak gelecek sezon kazılarımızda 
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yandaki ( doğuda kalan ) mekânın kuzey duvarının ortaya çıkarılmasıyla 
mümkün olacaktır. Gerek bu söz konusu kemerli açıklığın ve gerekse zencirek 
şeridi çerçeveli ve küçük kemerli nişlerden oluşan rafların  bulunduğu siyah 
taş bloğun üzerinde oldukça yüksek kabartma hâlinde Mühr-ü Süleyman 
tasvirlerinin (üstelik de birden çok sayıda) bulunması dikkati çekmiştir. 
Kemerli açıklığın sağ ve sol sövesi üzerinde yer alan Mühr-ü Süleyman 
kabartmalarının soldakinin çapı 25cm. sağdakinin çapı ise 22 cm. dir. Bu 
farklılık herhâlde kemerin sol söve genişliğinin 45cm., sağ söve genişliğinin 
ise 40 cm. olmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi yapıyı ve orada 
yaşayanları koruyan bir çeşit tılsım veya nazarlık sayılan bu simgeler köken 
olarak Hz. Süleyman’a atıfta bulunmakla birlikte Türk İslâm sanatlarında 
yaygın olarak hem taş tezyinat hem de el sanatlarında kullanılması nedeniyle 
bize önemli ipucu da vermiş olmaktadır. 

Söz konusu mekânın muhtemelen bir savaş veya bir afet sırasında yandığı 
tabana yakın seviyeden çıkan kül tabakalarından ve yanmış muhtemelen 
ahşap olan tavana ait kiriş parçalarından anlaşılmıştır. Tavanın üst kısmı ise 
muhtemelen sıkıştırılmış topraktan oluşturulan düz bir dama sahipti. Bu raf 
ve kemerli kısmın hemen dibinde in situ ele geçirilen çoğu keramik ve bazıları 
madenî eserler de bu yangın esnasında dışarı çıkarılamayıp döküldüğü gibi 
kalmış eşyalardan oluşmaktaydı .

OSB-1 açmasındaki odanın tabanında, kabaca kuzeybatı tarafında daha 
önce Ani’nin  çeşitli yerlerinde de bulunanlara benzer şeklinde iki adet 
pişmiş topraktan tandır daha ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kemer açıklığının 
yakınında bir dibek taşı da bulunmuştur. Taş dibeğin iç çapı 30cm.  olup 42 
X 48cm. ölçülerindedir. Kalınlınlıkları saat yönüne göre 5cm. (kuzey), 1cm. 
(doğu), 10cm. (güney), 7cm. (batı) dir.

İlk olarak ortaya çıkardığımız odada sur duvarı üzerinde sıva kalıntıları 
tespit edilmiştir. Sıva üzerinde fresko vb. herhangi bir uygulamanın izlerine 
rastlanmamıştır. Bu husus sıvanın geç dönem kullanımlarına ait olduğunu 
gösterebilir.
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Bu açmada tabanın surun üzerindeki belirlenmiş noktadan -324cm. aşağıda 
olduğu belirlenmiştir.

Bu mekânı kapsayan açmanın, açılan diğer yarısı bu mekânın batı tarafında 
ve ona bitişik başka bir mekânın daha bulunduğunu göstermekteydi (Resim: 
2a ve c). Kazı sezonun bitişine doğru OSB-2 açması ile söz konusu bitişik 
mekânın duvarının üst bölümünü de ortaya çıkarmaya muvaffak olduk (2. 
Oda-Mekân). Her iki odanın müşterek duvarı sura bitiştiği güney kısmında 
incelmektedir. Muhtemelen burada kazanılan boşluğa bir ahşap dolap veya 
raflar  yerleştirilmiş olmalıydı. En geniş yerinde 63cm. kalınlıkla başlayan 
duvar kuzeyden güneye 544 cm. uzanmaktadır. Duvar güneye yakın kısma 
doğru 340cm.uzandıktan  sonra 19 cm.lik girinti yaparak daralmakta ve 
bu daha ince kısım 42cm. kalınlıkla güneydeki sur duvarına bitişmektedir 
(toplam uzunluğu 204 cm). OSB-2 açmasıyla ortaya çıkarılan daha batıdaki 
odanın batı duvarı kazının ilerleyen vakitlerinde kısmen ortaya çıktı ; ancak 
yine taştan ve benzeri şekilde inşa edilmiş bu duvarın üstü toprak yüzeyine 
yakın olduğundan çok tahribat görmüş durumdaydı. Mekânda kayda değer 
tek şey kuzey doğusunda taş basamaklarla ulaşılan bir girişin bulunmasıdır. 
Bu giriş bize mekânların o zamanki yol seviyesinden daha düşük bir kotta inşa 
edildiğinin işareti olabilir. Herhâlde söz konusu odaların kuzey kesimindeki 
boş alan açıldıktan sonra bu durum çözüme kavuşacaktır. Bu kısmın kazısı da 
2009 sezonunda tamamlanmaya çalışılacaktır. 

Az evvel sözünü ettiğimiz burcun doğu kısmını da ( OSB-3) daha 
önce ifade ettiğimiz gibi kuzey duvarı hariç tamamıyla ortaya çıkarmış 
bulunmaktayız ki böylece burcun doğu yarısının alt bölümü de tamamen 
ortaya çıkarılmış oldu (3. Oda-mekân) (Resim: 3a ve b) . Bu arada bu mekânın 
doğudaki duvarında da yine önceki mekândaki üsluba benzer şekilde siyah 
taştan  dekoratif  görünümlü bir raf, pano hâlinde yekpare olarak oyulmuş 
ve hazırlanan yerine yerleştirilmiş vaziyette ortaya çıkarılmıştır (sur duvarı 
üzerindeki sabit noktadan -216cm.de). Bu taş rafın az aşağısında yukarıdan 
-262 cm. de ise doğu duvarı ortaya çıkmaya başladı. Batı bitişiğindeki oda 
gibi, kuzeybatı köşesinde bir tandırın ortaya çıkarıldığı bu oda da kesme taş  
duvarlı olup burada -3. 01m. seviyesine kadar inilmiştir.
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ANTİK YOLDAKİ KAZILAR (Çizim: 5)

Ebu’l Muammeran Camisi’nin bir papaz tarafından dinamitle patlatılarak 
yıkıldığı belirtilen minare yıkıntılarının hemen kuzeyindeki yol ‘Antik Yol’ 
olarak anılmaktaydı. Bu yolun hemen iki tarafında kazılmamış bölümler 
bulunuyordu. 2007 sezonunda eldeki jeofizik verilerine de dayanarak hiçbir 
yeri atlamaksızın bu yolun iki yanındaki toprak alanı açmaya karar vermiştik 
ve o sezon içerisinde yolun sağındaki 7 atölye mekânını kazmak suretiyle ilk 
defa olmak üzere ortaya çıkarmıştık (Resim: 3 c sağ taraf).

2008 sezonu kazıları bu kısımda da oldukça verimli geçti. Geçen yıl 
kazdığımız kısmın karşı tarafında yani yolun batı kenarındaki alanı açmaya 
karar verdik ve bu alanı AYD-B ( Antik Yol Dükkânları- Batı) olarak kodladık. 
Sonuçta burada yapılan kazılarla yine ilk defa olmak üzere 7 adet atölye daha 
gün ışığına çıkarılmış oldu ( Resim: 3 c). Bu atölyeler genellikle iki bölüm 
hâlinde cepheleri yola açılan ve doğudan batıya dikdörtgen şemada uzanan 
taş duvarlı yapılar idi. Kabaca 3.5 x 4m. , 3 x 4.5m. , 3.5 x 6m. gibi ölçülere sahip 
bu atölyeler bazılarının ayrı bir arka odası olan, dikdörtgen küçük mekânlar 
olarak yapılmıştı.  Buradaki çalışma ile bu yola bakan söz konusu kısımdaki 
atölyeler, bir sıra hâlinde minare kaidesinin bulunduğu yere kadar uzanmış 
oldu. Bu arada kazdığımız atölyelerden 4 numaralı olanının arkasında ona 
bağlanan başka duvar kalıntıları da bulundu. Bu husus belki de az arkada batı 
tarafında yer alan kervansaray ve ona bağlı yapıların bu dükkânlara bitişecek 
kadar yayıldığını göstermektedir. 

Atölyeler üst toprak seviyesinin hemen altında bulunduğu için tahribat 
gördüğünden çatılarına ilişkin herhangi bir ipucu elde edilememiştir. Bununla 
birlikte yine epey tahribat görmekle birlikte tabanlarındaki iç bölünmelerin 
özellikleri, bunların yapılan işlerin farklı aşamalarını gerçekleştirecek 
şekilde planlandığını göstermektedir. Hatta bazı atölyelerin yüzyıllar içinde 
tekrar tekrar kullanıldığı taban seviyelerinin değişikliğinden ve ilâvelerden 
anlaşılmaktadır.

İşliklerin içinden çıkarılan ve çok da fazla olmayan buluntular daha çok 
madenî eser parçaları olduğundan ve elde edilen bol miktardaki demir 
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cüruflarına bakılarak bunların maden işleme atölyeleri oldukları sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca bu cürufların içinde veya yakınında bulunduğu, soğutma 
tekneleri olarak düşünülebilecek taş oyma teknelerin bulunması da bu hususu 
destekleyen deliller olarak ifade edilebilir. Bu atölyeler belki de at koşum 
takımlarının maden parçaları, nallar ve hatta bulunan bazı bıçak ok ucu gibi 
parçalardan yola çıkılarak silâh yapımında kullanılmaktaydı. Bunların satışı 
da herhâlde toptan ve perakende olarak gerçekleştirilmekteydi.

Buluntular

2008 yılı kazı sezonunda bir önceki yıla nazaran çok daha fazla mimarî 
dışında kalan küçük boyutlu buluntular elde edilmiştir. Bunların in situ 
ele geçirilen, mevcut ya da bütünlenebilecek örneklerinin hemen hemen 
tamamı Orta Surun Batısı olarak kodladığımız açmalardan ele geçirilmiştir. 
Anlaşıldığına göre Ani’ de geçmiş tüm eski  dönemlerde surun bu bölgesi hiç 
kazılmamış veya karıştırılmamıştır. Böylece yukarıda kısa izahını yaptığımız 
surun kuzeyine bitişik olarak yapılmış ve ilk kez bizim gün ışığına çıkardığımız 
mekânlarda ortaya çıkarılan buluntular da eski kazı dönemlerimize nazaran 
daha zengin olmuştur.

Bu yüzden söz konusu yıldaki çalışmamızın sonucunda daha çok 
envanterlik eser Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiş hatta bunlardan gövdesi 
üzerinde insan ve hayvan figürlü kompozisyon içeren bir bordüre sahip ve 
restoratörlerimiz tarafından tümlenmiş büyük bir keramik küp kazı sonunda 
hemen müze teşhirinde yerini almıştır. Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen 
bütün hâlinde veya tümlenmiş (32 adet eserin restorasyonu yapılmıştır) eser 
miktarı; 70 adet keramik kap, ikisi sikke 18 adet madenî eser ve ilâve olarak 
korozyonlu temizlenmemiş 124 adet sikke, 7 adet taş eser, 2 adet cam ve 17 
adet cam boncuk, 8 adet opak cam boncuk, 3 adet kemik hâlka-boncuk olarak 
ifade edilebilir. Bunun dışında 122 adet etütlük eser ve sınıflandırılarak 
kasalara konulan çok sayıda keramik, madenî ve cam eser parçası, gibi eserler 
de buluntu toplamına ilâve edilebilir. 
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II Numaralı Konut’un yeni açılan mekânlarından  ortaya çıkarılan küçük 
buluntular parçalar hâlinde ve vasattır. 

II. Numaralı Konut’un 33 numaralı salonundan çıkarılan  küçük buluntuları 
arasında plastik özellik gösteren yerinden kopmuş bir küçük kemerli formda 
taş raf parçası önemlidir. Bunun bir benzeri de Orta Sur Doğu açmalarındaki 
küçük mekânların daha kuzeyde olanında yine düşmüş olarak ele geçirilmişti. 
Bunun dışında söz konusu evin kazılan kısımlarında çoğunlukla Türk İslâm 
Dönemine ait sırlı ve sırsız keramik parçaları ve bazı çok korozyonlu sikkeler 
elde edilmiştir. 

II Numaralı Konut 33 No.lu oda ve yakın çevresinden elde edilen ve 
envantere kaydedilmiş eserler arasında bir kısmı kırık üzerinde kabartma 
lotus şekli bulunan daire şekilli keramik parça bulunmaktadır (11.yüzyıl 
sonu-12.yüzyıl). Bunun mühür olduğu düşünülmüştür( Çapı 5.5. cm, et 
kalınlığı 0.7cm.) (Resim: 4a).

II Numaralı Konut’un 33 numaralı mekânının kabaca güneyine düşen 
alanda bulunan 0.5cm. çapında ve mevcut uzunluğu6 cm. olan uç kısmı basık 
daire gövdesi yuvarlak formlu siyah camdan saç iğnesi de dikkati çeken bir 
buluntudur( muhtemelen 11-12. yüzyıl).

Yeşil sırlı keramik parçaları kırmızı hamurlu ve beyaz astarlıdır. Çoğunlukla 
kazıma (sgraffito) tekniğiyle desenlenmiş olmakla birlikte, bazı parçalar astar 
boyama (slip) veya başka tekniklerle veya düz yeşil sırla sırlanmış olarak 
ele alınmışlardır. Süslemeli olanlarında basit geometrik kompozisyonlar ve 
serbest kompozisyonlar vardır ki bu grup Ortaçağda XI-XIII . yüzyılların 
keramiklerinde yaygın olarak görünür. Ani - Azerbaycan ekseninde de aynı 
yüzyılarda bu tip keramikler görülmektedir. Bunların Bizans veya Hıristiyan 
sanatlarına veya aynı Devrin Türk İslâm sanatlarına ait olup olmadıkları 
belirlenmesi zor bir husustur ancak  evin yeni açtığımız odasından çıkarılan 
firuze sırlı keramik parçaları için aynı belirsizlik söz konusu değildir. Bunlar 
Türk İslâm keramiklerine (olasılıkla Büyük Selçuklu Devri) ait parçalardır. 
Çoğunluğu XI-XII.yüzyıl özellikleri taşıyan basit dekorlu küçük keramik 
parçalarıdır ancak gri hamurlu beyaz astarlı firuze sırlı ve gövdesi koyu mavi 
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bir şemsenin salbekli üst bölümünü gösteren çini parçası gibi nisbeten daha 
geç Devre ait örnekler  de dikkati çeker. 

Sırsız keramik parçalarında geçen yıl ele geçirilenlere benzeyen basit 
dekorsuz keramik kandil parçası gibi örnekler vardır. Ani’de son üç yıldır 
başkanlığım idaresinde gerçekleştirilen kazılarda sırlı hiçbir kandil örneğine 
rastlanmadı, sadece bu yıl yüzey taramaları esnasında içi ve dışı yeşil sırla 
kısmen kaplanmış kırmızı hamurdan şekillendirilmiş bir pişmiş toprak kandil 
parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca, önceki yılda da benzerleri çıkarılan figürlü 
sırsız parçalar da ortaya çıkarılmıştır. 

Konut kazısında  biri kobalt renkte bir cam kandile ait olduğu düşünülen 
cam parçası dışında çoğu cam şişe veya kap dip parçaları olmak üzere cam 
parçaları da ele geçirilmiştir.

Orta Sur Doğu açmalarında (OSD) yukarıda söylediğimiz gibi tüm veya 
tüme yakın keramik parçalar geç dönem tabakasında bulunan tandırlar idi.

 Bu kesimde ele geçirilen sırlı ve sırsız keramik parçaları da çoğunlukla 
Türk İslâm Dönemine ait idi. Bazılarında Arap harfli İslâm yazısı parçaları 
göze çarpıyordu. Bu şekilde bir ibare bulunan küçük yuvarlak şekilde 
kesilmiş bir sırlı keramik parçası daha önce de ifade edildiği gibi,söz konusu 
tandırın içerisinden çıkarılmıştır. Çapı 19 mm., et kalınlığı 5mm olan tandır 
küpünün içerisinde 48cm. derinlikte bulunan bu daire şeklinde kesilmiş 
keramik parçasında açık sarı sır altına kahverengi ile yazılmış Arap harfli 
yazının içerdiği isim okunamamıştır. Parçanın arkası yeşil sırlıdır. (11-12. 
yüzyıla Büyük Selçuklu Devrine ait olmalıdır) (Resim: 4b). 

OSD açmalarından büyük giriş burcunun duvara bitişen dibindeki açmada 
üst seviyeye yakın bir tabakada bir arada dörtlü bir grup oluşturacak şekilde 
pişmiş topraktan yapılmış tandırlar ortaya çıkarılmıştır. Bu tandırlar her türlü 
ölçüleri alınarak ve fotoğrafları çekilerek sur tabanına ulaşmak amacıyla 
yerinden kaldırılmıştır.

Kuzeydeki mekânlardan birinden ise dibi kırık belki bir pişirme kabı olan 
küp biçiminde bir kerâmik kap çıkarılmıştı. Ağız kısmı da kısmen kırık olan 
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ve kırmızı hamurdan şekillendirilmiş bu kabın ağız çapı aşağı yukarı 28cm. 
.olup mevcut yüksekliği 27cm. dir. İri hâlka kulplardan biri mevcut olup 
diğeri kırıktır. Et kalınlığı ağız kesiminde 1 cm. dir. Gövde üzerinde kabartma 
çubuk şeklinde dolanan hatlar dışında bir dekora sahip değildir.

OSD açmalarında yaptığımız kazılarla ortaya çıkarılan mekânların 
içinden çıkarılan küçük buluntuların çoğu bir bölümü etütlük küçük keramik 
parçalardan ibarettir.

Tipik dairevi formda güveç kaplarına ait, kulplu, bir kısmı isle kararmış 
kırmızı iri taneli hamurdan parçalar (Resim: 5a) , dairevi güveç kabı kapakları, 
yeşil sırlı basit ve serbest dekorlu keramik parçaları (ki bunların bir kısmı 
kazıma dekorlu bir kısmı astar dekorludur) , Selçuklu (Büyük Selçuklu) 
Döneminin karakteristik firuze sırlı keramik parçaları (bazıları desensiz 
bazıları firuze sır altına siyah dekorludur) (Resim: 5b) , firuze sırlı boncuklar 
veya boncuk parçaları) , sır üstüne yaldız uygulanmış (perdah veya lüster 
tekniği denen teknikle dekorlanmış) lacivert veya beyaz sır üstüne yaldız 
uygulanmış muhtemelen fincan veya bardaklara ait gri hamurlu parçalar 
(Resim: 5c) . Bu tip parçalardan beyaz sır üzerine yaldızlı birkaç parça bir 
tabağın parçaları olup parçanın birinde küfi yazı harflerinin üst bölümü 
görülmektedir (Resim: 5d). 

OSD-1 açmasından sarı sır altına bir oval madalyon şekli içine İslâm yazılı 
okunamamış bir ismin yazılı olduğu bir parça da dikkati çeker. Bu parça 
kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır (Resim: 5 d). 

Bunların dışında kırmızı hamurlu beyaz astar üzerine kahverengi dekorlu 
şeffaf sır altına uygulanmış keramik tabak parçaları da vardır. Etütlük 
parçalar içerisinde dikkati çeken birkaç keramik parçası arasında kabartma 
dekorlu olanlar bulunmaktadır (OSD-2 açması).  Beyaz hamurlu, beyaz 
astarlı, mavi sırlı kabartma süslemeli parçalar yanında, firuze sır altına kırmızı 
hamurlu,,beyaz astarlı ve kabartma dekorlu, yeşil sır altına kırmızı hamurlu, 
beyaz astarlı ve kabartma dekorlu örnekler de vardır. Bunların dekoru bazen 
anlaşılamamakta diğerlerinde ise basit geometrik çubuk veya dalgalı hatlar 
bulunmaktadır.
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OSD açmalarında cam bilezikler, cam şişe dipleri ve cam kandil parçaları 
olabilecek parçalar, sikkeler, bir ağırşak, hâlka şeklinde kemik boncuklar, 
madenî kaplama levhâları ve kap parçaları, madenî çengel veya olta olabilecek 
parçalar, korozyonlu sikkeler, muhtelif ebatta aşırı korozyonlu metal çiviler, 
tandıra ait kömür parçaları ve aralarında bir kuş başının da bulunduğu 
hayvan iskelet kalıntıları  ele geçirilmiştir. 

Orta Sur Batı açmalarında ilk kazıya başlanan açmada (1.mekân veya oda) 
biri burç içinde biri de az dışarıda duvar üzerinde  hemen yüzeye yakın üst 
kısımda iki tandır kalıntısı ortaya çıkmıştır. İkinci ortaya çıkarılanın tütekliği 
sağlam olduğu için envantere dâhil edilmek üzere kazı evine götürülmüştür. 
Bu üst seviyedeki tandırlar şehirde Osmanlı Döneminde de yerleşme 
olduğunu göstermektedir. Burç içinde olan tandır muhtemelen ısınma amaçlı 
olarak kullanılmıştır. 

Bu bölgede burç kavsinin az batı kesiminde yaptığımız açmada (1.mekân 
veya oda), duvarın kuzey yüzüne bitişik alanda toprağı açmaya başladıktan 
az sonra sırsız ama insan ve hayvan figürlü çok sayıda keramik kap, bazıları 
küp (pithos) parçaları olarak ele geçmeye başlamıştır. Bu parçalar benzeri 
üslupta olup alt tabakalarda da devam ediyordu. Söz konusu parçalardan 
tümlenebilenlerin bir bölümü ekibimizdeki keramik restoratörleri tarafından 
tümlenerek Kars Müzesi’ne kazandırıldı (Resim: 6a,7,8a,b ). Bunlardan biri 
üzerinde özellikle durmaya değer. Söz konusu eserin  bir benzeri bizim 
başkanlığını sürdürdüğümüz yeni dönem Ani kazılarından evvelki dönemde 
ortaya çıkarılmış ve müzeye konmuştu. Bizim Türk Devri tabakalarında ortaya 
çıkardığımız bu eser böylece kabaca öteki eserin tarihlendirilmesinde de 
faydalı oldu.Tümlenerek müzeye kazandırılan eserimiz 66cm. yüksekliğinde, 
ağız çapı: 27cm, karın çapı :64 cm, taban çapı ise 16cm. olan  kırmızı hamurlu 
ve kırmızı astarlı  bir zahire küpü idi (Resim: 6a).  Bu eserin karnı üzerinde, 
ağız kısmına daha yakın yerinde şerit hâlinde kabı dolanan birbirleriyle 
ilişkili sahneler hâlinde hayvan ve insan figürlü baskı tekniğiyle yapılmış 
kabartmalar bulunmaktadır. Ayrıca bu şerite dikey olarak uzanan başka bir 
şeritte oluşturulan basit geometrik süslemede uygun yerlere açılan yuvalar 
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içine Selçuklu ve diğer Türk devirleri için karakteristik olan firuze (=Türk 
mavisi, türkuaz) renkli sırlı keramik parçaları kakma olarak uygulanmıştır.

Bu eser ile benzer teknik ve üslupta insan-hayvan şekilli süslemelere sahip 
birçok başka sırsız parça da ele geçirilmiştir (Resim: 6b). Bunların bir kısmı 
günlük yaşantı sahneleri, bir bölümü av sahneleridir. İnsan figürleri veya 
süvari tasvirleri karakteristik özelliklere sahip olup incelikle işlenmişlerdir. 
Hemen tamamında küçük baş hayvanların tasvirlerinin bulunduğu keramik 
parçalarında hayvan tasvirlerinin kimi biraz daha gerçekçi bir anlayışla kimisi 
ise hayvan üslubu etkilerini çağrıştırır şekilde daha üsluplanmış olarak tasvir 
edilmiştir. İnsan ve hayvan figürlü tasvirler kompozisyon oluşturan ve akan 
sahneler hâlindedir ve sahneler yer yer doğa ortamını belirtmek için ağaç ve 
bitkilerle de doldurulmuştur. Benzeri üslup 11-13. yüzyıllarda Ortaçağ Türk 
Sanatı eserlerinde görüldüğü gibi bu üslubun ikonografik kökenleri bölgenin 
ve iç asyanın demir çağlarına kadar inebilir vaziyetdedir. Buna benzer parçalar 
daha önce 2007 sezonumuzdaki kazıda da ele geçmişti. Bu yıl ele geçen aynı 
teknikteki sırsız İslâm yazılı bir parça bunların Türk-İslâm dönemleriyle 
ilişkisini vurgulayabilir. Bu İslâmi yazılı keramik parçanın ilginç özelliği 
arap harfli yazının keramik kap parçası üzerine kabartma olarak ama ters 
olarak uygulanmış olmasıdır. Yazı ayna ile okunmaya çalışılmış ama başarılı 
olunamamıştır. Yazının ters olması nedeniyle bu parçanın bir kalıp parçası 
olup olmadığı da tartışılabilir.  Öte yandan benzeri teknik ve üsluptaki bu 
parçalarda görülen sayıca  yoğunluk söz konusu sırsız keramik grubunun 
Ani’de çok rastlanan ve burada üretilen bir gruba ait olduğunu gösterebilir.

İlgi çekici diğer örnekler ise OSB-1 açmasının yani Orta surun batısına 
yakın kesimde ortaya çıkardığımız burcun sol tarafında ve surun kuzeyine 
bitişik mekânda  (1.mekân veya oda) sur duvarı üstünden aldığımız sabit 
noktaya göre – 324cm ile – 343cm. arasında kalan seviyede ele geçen bütün 
veya bütüne yakın özgün durumda kaldığı gibi ele geçen buluntularda 
görülmektedir. Bunların çoğunluğu sırlı veya sırsız keramik eserler olmakla 
birlikte içlerinde bir madenî küçük tas (Resim: 10b), kandil ve kandil askısı 
veya belki de buhurdan olabileceğini düşündüğümüz madenî eserler de 
vardır. 
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Bu grubun in situ örnekleri ile birlikte, onların üzerine düşmüş çatıya 
ait yanmış ağaç kiriş parçaları ve yer yer rastlanan yangın tabakaları 
bize bu eserlerin saldırı, deprem veya sabotaj ya da kaza ile çıkmış bir 
yangın sonucunda evin acele ile terk edilirken kalan parçalar olduğunu 
göstermektedir. Bu durumu ifade eden en ilginç örneklerden biri, OSB-1 
açmasındaki mekândan sözü edilen derinlikte elde edilen bir keramik güveç  
kabı (testi) olarak niteleyebileceğimiz sırsız kırmızı hamur ve kırmızı astarlı 
ve çarkta yapıldığı anlaşılan eserdir. Yüksekliği 28.4cm., ağız çapı 21.5cm., 
karın çapı 29cm. ve taban çapı 21.5cm. olan bu kabın içerisinde kabın yarısını 
dolduran kömürleşmiş vaziyetde buğday taneleri ve etleri yok olmuş küçük 
kemik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 7).

Bu tabakada elde edilen,çok dikkati çeken bir  grup eser işlev olarak 
birbirine yakın vazifeleri gören küçük boyutlu keramiklerden oluşur. Bunların 
bir kısmı sırsız bir kısmı sırlıdır. Küçük sürahi tarzı veya sıvı kabı olarak 
kullanılabilecek kaplar yanında yuvarlak ve Selçuklu ile sonraki Türk-İslâm 
devirlerine de kullanılan firuze veya yeşil sırlı desensiz yuvarlak kül tablasını 
andıran daîrevî formlu baharat,tuz vb. malzemeler için kullanıldığı anlaşılan 
kaplar (Türk mavisi sırlı örneklerden birinin yüksekliği 3.3cm., ağız çapı  
7.6cm. , kaide çapı 4cm., ağız kalınlığı 0.9cm.dir. Yeşil sırlı örneklerden biri 
ise yüksekliği 2.9cm. ,ağız çapı 8cm., taban çapı : 4.8cm., ağız kalınlığı 0.9cm.
dir ) ve aynı şekilde yeşil sırlı aynı zamanda sır içine akıtma yapılmış  ikiz 
bölümlü bir sırlı baharat kabı (tuz veya biberlik olabilir) bunlar arasındadır 
(Resim: 8a). Birbirine yapıştırılmış iki bölümlü küçük keramik kabın ölçüleri 
şöyledir: Yükseklikleri 8.1 cm-8.2cm, toplam uzunluğu 10.8cm., boyun çapları 
3.9cm, ağız çapları 5.7cm – 5.5cm. Özellikle bu küçük boyutlu eserler grubu 
in situ çıkarıldıkları yerin hemen  yanında doğu tarafındaki duvar üzerine 
yerleştirilmiş olan taş raflardan düşmüş olmalıdır.

Aynı tabakada ele geçirilen, sarı sırlı , kırmızı hamurlu bir diğer keramik 
tabağın içi basit ama 11- 13.yüzyıllar için  yaygın bir süsleme kompozisyonu 
içerir (Resim:8b). Parçalar hâlinde ele geçirilen ve tümlenen eserin merkezdeki 
dairevi kaba hatlarıyla belirlenmiş çiçek motifinden çıkan dikey çift çizgilerle 
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tabak içi beş eşit alana bölünmüş olup her alanın içinde basit daîrevi hatlı 
çiçeği andıran kaba motifler bulunmaktadır. Tabak kenarında kazıma ile 
oluşturulmuş çift çizgi kenarı çevrelemekte olup merkezdeki kompozisyonu 
sınırlandırmaktadır. Bu parça nitelikleri uygun olduğundan tümlenmek 
suretiyle envantere alınmıştır (Ağız çapı 18.5cm., kaide çapı 8 cm, et kalınlığı 
1cm; yükseklik 10cm.dir). Eser kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır.

Buna benzer eksik parçaları tümlenmiş kırmızı hamurlu, yeşil şeffaf sırlı 
bir diğer örnek OSB-1 açmasından çıkarılmıştır. Tabağın içi sır altına kazıma 
olarak çift ışınsal çizgi ile yedi üçgen bölüme ayrılmıştır, ancak bu bölümlerin 
içinde süsleme yoktur ( Ağız çapı 20cm., kaide çapı 7.1cm., ağız et kalınlığı 
1.1. cm., gövde et kalınlığı 1.3cm., yüksekliği 8cm, kaide yüksekliği 1.3cm. ).

OSB-1 açmasında ortaya çıkarılan mekândan  Selçuklu  üslubunda  sıraltı  
tekniğiye işlenmiş duvar çinisi parçası da ele geçirilmiştir (Resim: 8c). Bu 
buluntuda bir tabiat manzarası olduğu anlaşılan bir kompozisyon parçası  
sır altına uygulanmış mavi konturlu yıldız formu çerçeve içinde yer almakta 
olup bu formun dış kenarlarında Arap harfli yazı parçası bulunmaktadır. Gri 
hamurlu, beyaz astarlı çini levhanın tamamının kare bir levha olduğu tahmin 
edilebilir. Bu parça sura bitişik olarak inşa edilmiş  11.y.y. sonu ve 12. yüzyıllar 
arasında inşa edildiğini ve sonraki devirlerde de  mesken olarak kullanıldığını 
sandığımız taş duvarlı mekânlarda duvar çinisinin de kullanılmış olması 
gerektiğini göstermektedir. Sır altına işlenmiş ancak perdahlı görünümünde 
parça muhtemelen Büyük Selçuklu Dönemine aittir.Söz konusu çini parçasında 
net olarak,  suyu ifade eden dolgulanmış zemin üzerine yerleştirilmiş iki su 
kuşu teşhis edilebilmektedir. Diğer detaylar belirgin değildir.  Bazı Rumî 
kıvrımlarda ve kuş figürlerinde kısmen mavi kullanılmış diğer yerlerde ise 
kahverengiye çalan yeşilin bir tonu kullanılmıştır. Yıldız şekilli Selçuklu lüster 
çinilerine uygun üslup taşıyan bu parçada yer alan yazı henüz okunamamakla 
birlikte, söz konusu yazının bu tip eserlerde çok görülen şiir parçası olduğu 
veya iyi niyet temennisi cümlelerini içerdiği düşünülebilir. 

Etütlük olarak ayrılmış,sırsız keramik parçalar arasında; kırmızı hamurlu 
sivri uçlu  kapak kulpu, üzerinde buhar deliği bulunan kulplu kırmızı 
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hamurdan bir kapak parçası, ayna (=diskus) kapağı olmayan basit dekorsuz 
kandillerin parçaları, yüzeyine açılmış yuvalara kakılmış firuze renkli çini 
parçaları ile dekorlanmış kırmızı hamurlu kap parçası, boyun kısımlarına 
baskı veya kazıma ile yapılmış basit geometrik şekilli (basit zencirek veya 
ip dekorlu) şerit süslemelere sahip kırmızı hamurlu keramik kap parçaları, 
38cm. yüksekliğinde, 12cm.çapındaki tabandan yukarıya doğru genişleyerek 
yükselen ve ağız çapı 25cm et kalınlığı 0.8cm. olan bir küpten  (Üst kısmında 
kırıklar vardır ve üzerinde kabartma çubuk hâlinde gövdeyi dolanan unsurlar 
dışında süslemesi olmayan kırmızı hamurdan kap) özellikle söz edilebilir.

Sırlı etütlük parçaları ise yeşil sırlı, firuze sırlı, perdahlı, kabartma desenli 
vb. sınıflara ayırarak incelemek mümkündür.

Gri hamurlu birkaç parça dışında çoğunlukla kırmızı hamurlu parçalardan 
oluşan keramik Etütlüklerde bazı örnekler  karakteristiktir. Üç parçadan oluşan 
ilk keramik tabak yeşil sıraltına siyah dekorludur. Küçük bir parçadan kabın 
tabanında dairevî alan içinde de süsleme olduğu anlaşılmaktadır. Kabın yan 
çeperinde ağız kenarında şerit hâlinde bir süslemenin bulunduğu görülüyor 
-ki bu zikzak şeklinde zencirek motifi içermektedir. Beyaz astar üzeri kazınmak 
ve siyahla boyanmak suretiyle desenlenmiştir. İkinci  tabağın parçaları ise 6 
adettir ve yine beyaz astar üzerine ve yeşil sır altına siyah dekorlu olarak 
yapılmıştır (Resim: 8d). Tabanda daire çerçeve içerisinde ortalarında yürek 
veya nokta şeklinde süsleme olan 6 kollu yıldızlar oluşturan altıgenlerin 
birbirine bağlanmasından oluşan bir geometrik süsleme kompozisyonu 
vardır. Burada altıgenler yeşil sırlı beyaz astardan, yıldız kolları ise siyah 
boyayla yapılmıştır. Tabak kenar duvarında ise şerit hâlinde tabağın kenarını 
çevreleyen dışta daire içte balık sırtına benzer desenden oluşan süsleme 
vardır. 

Açık veya koyu yeşil sır altına dekorlanmış bazı parçaların süslemeleri 
ise kazıma tekniğiyle yapılmış, birbirini kesen bazı geometrik hatlar, bir 
merkezden yayılan ışınsal kazıma teknikli hatlar veya başka basit geometrik 
düzenlemelerden oluşmaktadır. Bazı yeşil parçalar ise astar boyamalıdır. 
Ancak  yeşil parçaların bazısı İslâm alfabesiyle yazılmış yazı veya yazı taklidi 
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süslemelere sahip olmasıyla dikkati çeker. Bunun gibi okunamayan küçük 
parçalar hâlinde Türk İslâm yazılı örneklere firuze sır altına siyahla yazılmış 
olarak veya sarı ya da kahverengi sır altına beyaz harfli olarak da rastlanmıştır 
(Resim: 9a).

Türk İslâm (Selçuklu)  keramik sanatı için karakteristik olduğunu 
söylediğimiz firuze sır altına dekorlu parçalar OSB 1-3 açmalarında da 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar  diğer eser örnekleri gibi bu açmalarda yer alan 
1-3 numaralı mekânların içinden çıkmıştır. Bununla birlikte bu parçalar çok 
küçük olduğundan geometrik, bitkisel ve muhtemelen hayvan figürlü oldukları 
anlaşılmakla birlikte süsleme özellikleri net olarak belirlenememektedir. Bazı 
parçalar ise firuze sırlı ancak dekorsuzdur, bazıları da kabartma dekorludur.

Etütlük keramik parçalarında bir diğer önemli grubu ise koyu veya açık 
sarı sır altına dekorlu örnekler bulunmaktadır. Bazıları ise kahverengi sıraltına 
dekorludur. Desenler basit geometrik kompozisyonlar veya münhanî hatlı 
motiflerden oluşan süslemelerden ibarettir. Bu parçalardan dışı yeşil sırlı olan 
birinin içinde sarı sır altında kazıma tekniğiyle birbiri içine girmiş kıvrımlar 
yapan hatlardan oluşan bir süsleme vardır. İç yüzündeki sır delikleri fırında üç 
ayağın yapıştığı bölgeyi göstermektedir. Bu husus bu parçadan yola çıkılarak 
Ani’de yerel keramik üretiminin yapıldığı fikrini destekleyebilir. Et kalınlığı 
dibe doğru 0.7 cm- 1.1cm. arasında değişen bu kırmızı hamurlu keramiğin 
mevcut yüksekliği 5.1cm. olup kaide çapı 6.2cm. ve kaide yüksekliği 0.8cm.
dir.

Bütün bu ele alınanların dışında başka karakteristik Etütlük keramik 
parçalar da mevcuttur. Bunlar arasında OSB-1 açmasından çıkarılan (1 
No.lumekân) kırmızı hamurlu mavi-beyaz denilen gruptan iki keramik parçası, 
lüster tekniğiyle işlenmiş süslemeli tabak parçaları (Resim: 10a), kobalt mavisi 
veya siyah sırlı tek renk keramik parçaları, mavi sıraltına dekorlu parçalar ( 
bazıları beyaz hamurlu ve kabartma dekorlu) , seladon taklidi  parçalar, kırmızı 
hamurlu şeffaf  açık sarı sır altına kazıma kahverengi dekorlu kenarında yazı 
taklidi süsleme, tabana birleşen kısımda örgü şeklinde zencirek şeridi süsleme 
ve merkezinde basit sade çiçek dekorlu bir süsleme mevcut (Ağız çapı 15 
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cm, kaide çapı 8.5 cm., et kalınlığı 0.5cm. - 1.2cm: yüksekliği 9cm.) kayda 
değer bir parça (Resim: 9b) , yine kırmızı hamurlu açık sarı sıraltına dekorlu 
merkezinde Selçuklu tarzı bir yıldız şekli bulunan bir parça, beyaz hamurlu 
mavi sır üzerine yaldızlı (perdahlı) süslemeli tümlenebilir sürahi parçaları 
(2009 yılında tümlenecektir) özellikle sözü edilebilecek örneklerdendir. Ayrıca 
literatürde kürevî konik kaplar olarak anılan Orta Asya’dan Anadolu’ya İpek 
Yolu çevrelerinde yaygın olarak görülen ecza sıvıları kabı, malt kabı veya neft 
kabı olarak kullanıldığına dair rivayetler olan sırsız baskı tekniğiyle işlenmiş 
keramik kapların parçaları da önemle ifade edilebilir (Resim 9c). Bu kürevî 
kaplardan bir örnek de tüme yakın olarak ele geçirilmiştir.

Keramik etütlük parçalar dışında cam buluntular da dikkati çeker. 
Bunların bir kısmı cam bilezik parçalarıdır ve firuze, beyaz, siyah renkli opak 
olanları vardır. Bazıları ise mavi, yeşil, lacivert renkli ışık geçiren parçalardır. 
Bir kısmı düz bir kısmı burma dekorludur. Bazı örneklerde burma dekoru 
yivlere sarılan ayrı renkli cam hamurundan yapılmıştır.Bir burma desenli 
bilezik parçası ise mavi, beyaz ve kırmızı renk sarmallara sahiptir.Bileziklerin 
dışında yeşil, mavi veya beyaz çeşitli cam kapların dip ve bazı gövde parçaları 
da ele geçirilmiştir.Bir kısım parçalar ise cam kandillere ait parçalar olarak 
yorumlanmıştır.

Sözü edilen açmalarda keramik çeşitli renklere sırlı boncuklar yanında 
opak cam boncuklar da ele geçirilmiştir. Bunlardan biri, yumruk hâlinde 
kapatılmış bir insan eli biçiminde olması ile dikkati çeker.

Ele geçirilen madenî parçaların bir bölümü çeşitli ebatta çivilerdir. Bir 
kısım aşırı korozyonlu madenî parçaların ise ahşap kapı üzerine raptedilmiş 
rezeler veya diğer parçalarla ilgili olduğu sanılmaktadır. Bu tür lotus kesiti 
veya damla şeklinde biten bazı parçaların ortasında çivi vardır. Bazı rozet 
şeklinde küçük madenî parçalar da ele geçirilmiş olup madenî buluntuların 
bir kısmı iki şeyi birbirine bağlayan hâlkalardır. Küre şeklinde ortası delik 
(boncuk,düğme?) parçalar, yarı daire veya daire formunda kap veya başka 
şeylere ait parçalar ve aşırı korozyonlu sikkeler diğer madenî buluntulardır. 
Bütün bunların dışında bazı madenî kap parçaları ve aplike olarak kullanılmış 
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madenî parçalar da ele geçirilmiştir. Envanterlik buluntu olarak ayrıldığını 
belirttiğimiz zincirli bir askıya sahip madenî kandil veya buhurdanlık olarak 
kullanılmış olabilecek bir eser ve yine envantere kaydedilmiş madenî küçük 
bir tas olan bir eser ise en kayda değer madenî buluntulardır (Resim :10b) .

Madenî eserler arasında ayrıca hâlka şeklinde veya taşlı yüzük şeklinde 
imal edilmiş bazı yüzüklere de rastlanmıştır.

OSB-1 açmasındaki 1. mekândan çıkan bir mızrak ucu da madenî eser 
grubu için de zikredilebilir.

OSB açmalarında bazı kemik ve taş nesneler de ele geçirilmiştir. Ayrıca 
koyun, inek,tavuk veya kuşlara ilişkin çoğu yemek kalıntısı olan hayvan 
kemiklerine ve hatta bir at kafatasına da rastlanmıştır.

Atölyelerin küçük buluntuları iki grupta ele alınabilir: dibek, taş tekne 
gibi atölyenin mobilyası sayılabilecek taş buluntular ve bunların  dışındaki 
taşınabilir küçük buluntular.

 Etütlük keramik parçalar yeşil veya firuze sır altına desenli olarak yapılmış 
küçük parçalardır. Bazı parçalar ise sır içine akıtma tekniğiyle desenlenmiştir; 
ayrıca II numaralı konuttaki kazılarımızda ve Orta Sur bölgesi kazılarımızda 
ortaya çıkan basit ve bölgesel üretim olduğu düşünülebilecek cilalî sırsız  
keramik hamurunun çark üzerinde el ile kandil formuna sokulmasından 
ibaret ayna kısmı olmayan kandil parçaları burada da bulunmuştur.

Atölyelerdeki buluntuların çoğunluğu madenî buluntulara aittir 
(Resim: 10c,d,e) . Aşırı olmamakla beraber yoğun olarak metal cüruflarına 
rastlanmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bunlar atölyelerin en azından bir 
bölümünün demir veya metal işleme atölyeleri olduğunu gösteriyor.

Bu metal parçalar arasında kap çeperleri veya gövdelerinden kopmuş 
parçalar, taşlı yüzük parçaları, muhtelif boylarda çiviler, kemer tokası 
parçası olabilecek nesneler, hâlkalar, at koşum kayış bağlantı parçaları, metal 
çubuklar, uzunluğu 30.5cm. , sap çapı 1.7cm.olan , üçgen şeklinde genişleyen 
gövde kısmının genişliği 5.8cm. olan aşırı korozyonlu bir demir spatula gibi 
örneklerden söz edilebilir.
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Madenî buluntuların bazıları silâhlara ait parçalardır. Bunlardan biri bir 
demir ok ucudur. Bu temrenin uzunluğu 4.6cm.dir. Biçimi eşkenar dörtgen 
şeklinde olup genişliği 3.4cm, kalınlığı 0.9cm, ağırlığı ise 19.8 gr.dır. Bunun 
gibi silâhlara ait parçalardan biri bir mızrak ucu parçası ve T. Çoruhlu’ya göre 
bir tebere ait olduğu düşünülebilecek yarı daire (yay) biçiminde bir parça da 
özellikle vurgulanabilir. 

Madenî buluntular arasında aşırı korozyonlu sikkeler de belirtilebilir.

Atölye kazılarında az miktarda bilezik parçaları ve şişe parçalarından 
oluşan cam buluntular da ele geçirilmiştir.

Ayrıca atölyelerden az sayıda elips formlu, pişmiş toprak veya obsidyenden 
oluşan ve ağırlık olarak kullanıldığı düşünülen nesneler ele geçirilmiştir. 
Ne olduğu anlaşılmayan boynuzdan bir nesne de vardır.Bu arada muhtelif 
atölyelerden çıkan yanmış odun parçaları atölyelerin içerisindeki ahşap 
teşrifat veya aksama ait olmalıdır. 
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Çizim 1: Ani II numaralı 
evde yeni açılan 
bölümler (alt) 
ve Orta Sur 
bölgesinde OSB ve 
OSD açmalarıyla 
açılan kısımları 
gösteren vaziyet 
planı 

 (Rölöve E.Taner 
İlerde-Hakan 
Kaytan)

Çizim 2: Ani II numaralı 
evde tamamen 
veya kısmen 
kazılarak 
ortaya çıkarılan 
32,33,34 
numaralı  
odalarla 
birlikte evin 
planı. 

 (Rölöve 
E.Taner İlerde-
Hakan Kaytan)
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Çizim 3:. Ani, Orta Sur doğusunda girişin yakınında bulunan burçların önündeki 
kazılan mekânların planı. ( Rölöve E.Taner İlerde-Hakan Kaytan)

Çizim 4:  Ani Orta Sur’un 
batı kesiminde 
(OSB açmaları) 
kazılarak 
ortaya çıkarılan 
sur, burç ve 
mekânları 
gösteren plan.

 (Rölöve E.Taner 
İlerde-Hakan 
Kaytan)
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Çizim: 5. Antik Yol’un batısında 2008 de kazılan atölyeler ve karşı tarafındaki 2007’de kazılarak 
ortaya çıkarılan atölyelerin planı. (Rölöve E.Taner İlerde-Hakan Kaytan)

Resim 1: a- II numaralı ev 33 numaralı mekânın kazısı bittikten sonraki görünüşü, b- Orta Sur’un 
doğu girişi önünde çıkarılan mekânlar ve tandırın görünüşü. c-Orta Sur’un doğusunda 
kazılarak ortaya çıkarılan kalıntıların kazı sonundaki genel görünümü (Fotoğraflar: 
Yaşar Çoruhlu 2008 ).
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Resim : 2 Orta Sur batı açmalarında kazılmak suretiyle ortaya çıkarılan, sur ve surun kuzey 
tarafında meydana çıkarılan mekânlardan görünüşler : a-OSB 1 ve 2 numaralı mekân, 
b- OSB 1 numaralı mekân, c- OSB 2 numaralı mekân (Fotoğraflar Yaşar Çoruhlu 2008 )

Resim 3: a ve b- Orta Sur’un batısındaki OSB açmalarında ortaya çıkarılan 3. mekân ve bu mekânın 
içinde kalan burcun görünümleri. c- Antik Yol atölyelerinin kazı sonunda görünüşü (sol 
taraftakiler 2008, sağdakiler 2007 sezonu kazılarıyla ortaya çıkarılmıştır 

 (Fotoğraflar: Yaşar Çoruhlu 2008)
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Resim 4: a- II Numaralı konut 33 No.lu odadan keramik mühür. b- OSD-1 açmasındaki tandırın 
içinden elde edilen, daire şeklinde kesilmiş Arap harfli yazılı sırlı keramik parçası 
(Fotoğraflar: Tülin Çoruhlu 2008 )

Resim 5: Orta Sur’un 
doğusundaki 
açmalardan çıkarılan 
keramik parçaları: 
a-sırsız güveç kabı 
parçaları, b-firuze 
renkli sır altına siyah 
dekorlu (muhtemelen 
Selçuklu Devri) 
keramik parçası , c- 
Perdahlı muhtemelen 
Selçuklu Devrine ait 
keramik parçası, d- 
Şeffaf sır altına Arap 
harfli yazılı keramik 
parçaları (Fotoğraflar: 
Tülin Çoruhlu 2008) 
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Resim 6: a-OSB-1 açmasından parçaları çıkarılan ve tümlenen baskı tekniğiyle yapılmış insan ve 
hayvan figürlü ve firuze sırlı keramik parçalarından kakma dekorlu 11-12. yüzyıllara 
tarihlendirilebilecek (muhtemelen Selçuklu Devri) büyük pişmiş toprak kübün görünüşü 
b- OSB-1 açmasından elde edilen ve atı üzerinde av yapan bir süvariyi gösteren sırsız 
keramik parçası (Fotoğraflar: Yaşar ve Tülin Çoruhlu 2008)

Resim 7: OSB-1 (1 numaralı 
mekân) dan çıkarılan 
ve  içinde  in situ 
kömürleşmiş buğday 
taneleri bulunan 
keramik kabın restore 
edilmiş durumu 
(Fotoğraf: Tülin 
Çoruhlu) 
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Resim 8: OSB-1 açmasından çıkarılan bütün hâlinde bazıları restore edilmiş ve bir kısmı parçalar 
hâlinde keramikler: a-Ortaçağ Türk Devri keramikleri (muhtemelen 11-12.yüzyıl). 
Küçük boyutlu keramik çanaklar firuze ve yeşil sırlıdır, ön taraftaki çift bölümlü olanla 
birlikte baharat, tuz vb. kaplarıdır. b- Sarı sır altına kazıma dekorlu tümlenmiş keramik 
tabak, c- hayvan figürlü duvar çinisi parçası,d- şeffaf yeşil sır altına siyah dekorlu 
keramik tabak parçaları (Fotoğraflar: Tülin Çoruhlu 2008)

Resim 9: OSB-1 açmasından elde edilen keramik buluntu örnekleri: a- Arap harfli yazılı parçalar, 
b- kenarında yazı taklidi süslemesi bulunan açık sarı sır altına kahverengi dekorlu 
keramik tabak, c- kürevî kaplar denilen pişmiş topraktan yapılmış ecza veya sıvı 
kaplarının parçaları (Fotoğraflar: Tülin Çoruhlu 2008)
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Resim 10:  a- OSB-1 açmasından perdahlı keramik kap parçası (Selçuklu Devri), b- OSB açmaları 
1 numaralı mekândan çıkarılmış küçük bakır tas, c,d ve e- Antik yol atölyelerinden 
çıkarılan bazı madenî buluntu örnekleri (Fotoğraflar: Tülin Çoruhlu 2008) 
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Cambaz, Mimar Onur Karahan ve İnşaat Mühendisi Murat Alakoz tarafından 
yapılmıştır. Kazı çalışmalarında Demirköy’den 15 vasıfsız işçi görev almıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Demirköy Fatih Dökümhanesi olarak adlandırılan merkezî işletmede 
arkeolojik kazı çalışmaları 2003-2006 yıllarında Kırklareli Müzesi Müdürü 
Zülküf Yılmaz’ın başkanlığında müze kurtarma kazısı olarak Büyük 
Dökümhane’de sürdürülmüştür (Yılmaz ve Uysal 2006, Danışman vd. 2007). 
Bu kazı çalışmaları büyük dökümhane olarak bilinen ve demir üretimi ve 
dökümü gibi teknik işlemlerin yapıldığı işlikten 8 metre yükseklikteki teras 
alanında yapılmıştır. Bir garnizon niteliğindeki bu üst terasta daha ziyade idarî 
birimlerin, yaşam birimlerinin ve depo mekânlarının bulunduğu anlaşılmıştır 
(Plan: 1). Mimarî kalıntılar işletme mekânının batı, kuzey ve doğusunu 
çevreleyen sur duvarları boyunca geniş bir avlunun etrafinı sarmaktadır. Bu 
mimarî yapıları güney batıdaki mescit tamamlamaktadır. Yapılan arkeolojik 
kazılarda iki ana tabakayı belirleyen mimarî yapılar gün ışığına çıkarılmıştır. 
Bulgular her iki yapı katının da daha önce gerçekleşmiş bir yangın tabakasının 
üzerine kurulduğunu göstermiştir (Yılmaz ve Uysal 2006). 

Merkezî işletmenin idarî mekânlarında sürdürülen kazı çalışmalarının 
yanı sıra aynı kapsamda 2005 ve 2006 yıllarında işletmenin 250 metre kadar 
kuzeybatısında yerel adıyla Kabakçının Tarlası olarak bilinen alandaki işlikte 
de kazı çalışmaları yapılmıştır (Danışman vd. 2007, Özbal vd. 2007). 20 x 50 
metre genişliğindeki bu işlikte bir bakır izabe fırını, tamamen tahrip edilmiş 
bir dökme demir izabe fırını ve bir de yumuşak demir üretimi için kullanılan 
Renn fırını bulunmuştur. Bu fırınlarla ilgili körükleri çalıştıracak iki su kanalı 
ve çark yerleri, Renn fırınında üretilen “Bloom” hâlindeki demir-cüruf 
karışımının külçelerin konsolide edilmesinde kullanılan su gücü ile çalışan 
çekiç düzeneklerinin bulunduğu platform ile diğer demircilik işlemlerinde 
kullanılan işliklerle ilgili ayrıntılar gün ışığına çıkarılmıştır (Plan: 2). 

2008 kazı dönemi çalışmalarında merkez dökümhanenin set üzerindeki 
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idarî mekânda henüz açığa çıkarılamayan doğu sur duvarı ile oldukça tahribat 
görmüş altıgen şeklindeki güneydoğu köşede bulunan kulenin temellerinin 
ve duvara bitişik mimarî yapıların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunu 
gerçekleştirmek için güneydoğu burcundan başlayarak doğu duvarı boyunca 
kuzeye doğru 10 x 10  mertelik iki açmada çalışılmıştır. Açığa çıkarılan mimarî 
yapılar ve buna bağlı buluntular altı değişik bölümde değerlendirilecektir.

Doğu Sur Duvarı (Plan: 3, Alan 1)

Doğu sur duvarlarının bir kısmı, kuzeydoğu kulesi ve ona bitişik idarî 
mekânlar 2006 döneminde yapılan kazılar sonucunda belirlenmiştir. 2008 kazı 
döneminde ise doğu sur duvarının güneydoğusundaki kuleye doğru uzanan 
kısmının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla önce sur duvarının dışından 
sur boyunca bir kanal açılmıştır. Duvarın yerleşim alanına bakan iç yüzü ise 
iki açmada aşamalı olarak yürütülen kazılar sonucunda belirlenmiştir. Zaman 
zaman 1 metre yüksekliğe ulaşan sur duvarları, diğer kazı çalışmalarında 
olduğu gibi kireç harçı kullanılarak taştan hatılsız olarak yapılmıştır 

Güneydoğu Kulesi (Plan: 3, Alan: 2)

Doğu sur duvarının güney ucunda altıgen güneydoğu kulesi başlamaktadır. 
Başlangıçta kule duvarları ile ilgili hiçbir yapı taşı bulunmadığından 
duvarın kuleye ulaştığı dış noktadan derinleşerek kulenin temel duvarlarına 
ulaşılabildi. Kulenin tahribat görmemiş temellerine ulaşabilmek için özellikle 
doğudaki yamaçta gereğinde iki metre derinliğe inilmiştir (Resim: 1). Bu 
kulenin diğerlerine oranla daha çok tahribata uğraması güney ve doğuya 
doğru inen oldukça dik bir yamacın kenarında bulunmasındandır. Çalışmada 
kule duvarlarının dış yüzü açılan derin hendeklerle belirlenmiştir. Tamamıyla 
toprak ve molozla dolu olan kulenin iç kısmında ise sadece duvarın iç 
kenarlarının belirlenmesi için temizlik yapılmıştır. Altıgen kulenin birleştiği 
ve set üzerindeki idarî mekânı alttaki işlliklerden ayıran güney duvarı da dik 
yamaçtan dolayı epeyce tahribat görmüştür. Doğu sur ve kule duvarları da 
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diğer kısımlarda olduğu gibi ahşap hatıl kullanılmamıştır. Güney duvarın 
kalıntılarında ise alt işliği koruyan istinat duvarında olduğu gibi ahşap hatıl 
izleri bulunmaktadır.

Demirci İşliği: (Plan: 3, Alan: 3)

Sur duvarları içerisindeki iki açmada başlayan toprak ve moloz kaldırma 
işlemlerinden kısa bir süre sonra zemin siyahlaşarak cüruf-kömür karışımı 
bir dokuya dönüşmüştür. Seviye kazılarının devamında mimarî kalıntılar 
belirmeye başlamış ve bu mekânın yan yana doğu-batı istikametinde uzanan 
iki tezgâhlı bir demirci işliği olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Güneydoğu 
kulesinin hemen girişindeki tezgâhta tahribat çok  daha fazladır. Onun 
hemen kuzeyindeki ikinci tezgâh nispeten daha iyi korunmuştur (Çizim: 
1). Kil ve taş bloklardan yapılmış olan tezgâhlar işlik zemininden 30 – 35 
santim yüsekliktedir. Tezgâhların üzerindeki ayrıntıların büyük bir kısmı 
bozulmuştur ancak içleri kil ile sıvanmış ocakların tezgâh üzerindeki izleri 
belirgin bir şekilde görülmektedir. Killi ocak çukurları tezgâhın doğu ucuna 
daha yakındır bu nedenle gerekli körük düzenekleri ocak ile doğu sur duvarı 
arasında bulunmalıdır. Ancak bunlara ait herhangi bir kalıntı bulunamadığı 
gibi tuyer delikleri de tahripabata uğramıştır. Ocakların üzerinden ve işlik 
tabanından çeşitli büyüklükte cüruf parçaları toplanmıştır. İşliğin hemen 
kuzeyinde temel taşları kalmış ve kuzeydeki mekâna giriş kapısı olan bir 
duvar bulunmaktadır. Bu kapı vasıtası ile depo niteliğinde olabilecek küçük 
mekâna giriş sağlanmıştır (Plan: 3, Alan: 6). Tezgâhların batısında ise bir 
kısmı taş bir kısmı ise yassı kare şeklindeki tuğlalardan örülmüş bir duvar 
kalıntısı bulunmaktadır. Tuğla duvarın batı tarafında kömürlü ve küllü bir 
tabakadan çok sayıda demirci ocağı cürufu ile demirci atığı hurda metal parça 
ve kırpıntılar toplanmıştır.

Çöplük (Plan: 3, Alan: 4 ve 5)

Güney tezgâhın batı ucundan açmanın batısına doğru uzanan hafif 
kavisli bir duvar temeli bulunmaktadır. Tek sıra taş bloklardan oluşan 
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duvar güney sur duvarının önündeki  çöplük olarak belirlenen (Alan 4) 
alanı çevrelemektedir. Bu çöplük mekânında çeşitli paslanmış hurda demir 
parçalar ve kül birikintisinin yanı sıra 100 kilogram mertebelerinde demirci 
ocağı cürufu bulunmuştur. Aynı tür ikinci bir çöplük alanı ise küçük depo 
mekânının (Alan 6) kuzey duvarının arkasında bulunmuştur. Bu çöplük 
alanından da çeşitli hurda demir parçaları ve külün yanı sıra 100 kilogram 
kadar demirci ocağı cürufu bulunmuştur.

Depo Mekânı (Plan: 3, Alan: 6)

Demirci işliğinin kuzey duvarı ile kuzey çöplüğü arasındaki dikdörtgen 
şeklindeki mekân konumu itibarı ile bir depo niteliğindedir. İşlikten buraya 
bir kapının bulunması da bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bu küçük mekânın 
kuzey duvarı ise killi bir zeminin üzerinden başlamaktadır. Harçsız dört-
beş sıra taştan oluşan duvarın üst kısmında ise kül, cüruf, kil ve kiremit 
parçalarından oluşmuş bir yığıntı birikmiştir (Resim: 3, Çizim: 2). Doğusu sur, 
kuzeyi ve güneyi belirlenen duvarlarla çevrili mekânın batı tarafı ise tamamen 
açıktır. Depo alanında bir miktar cüruf ve çivi gibi metal parçalarından başka 
bir şey bulunamamıştır.

Arkeolojik bulgular ve izlenen tabakalaşmalar incelendiğinde demirci 
işliğinin bu alanda dökümhanedeki faaliyetin durmasından sonra kurulduğu 
izlenimi çıkmaktadır. İşliğin tabanında düzgün aralıklarla olmasa da 
sundurma direklerinin yerleştirilebileceği payanda niteliğinde taşlar 
bulunmaktadır. Ayrıca küçük depo mekânının güneydoğu köşesinde bir 
direk çukuru bulunmaktadır.

DEMİRCİ İŞLİĞİ

Bugün Anadolu’nun küçük yerleşimlerinde zaman zaman görülen demirci 
işliklerinin mimarî yapısı ve demir gereçlerin üretiminde uygulanan yöntemler 
demir çağından beri hemen hemen hiç değişmemiştir (Resim: 4). Demirci 
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işliklerinin arkeolojik kazısı yapılırken bazı özel önlemler alınmalıdır. Mimarî 
hiçbir kalıntı bulunmasa da işliğin tabanına saçılmış olan atık malzeme ve 
çekiçleme cüruflarının dağılımından işliğin yapısını ve mimarîsini belirlemek 
mümkün olmaktadır. Ocak, depo, örs çukuru, çöplük gibi mimarî kalıntıların 
yanı sıra bu mekânlarda bulunabilecek çekiç, örs, maşa, delgi gibi demirci 
ustasının kullandığı âletler ile demircilik işlemlerinden arta kalan hurda demir 
atıkları ile demirci ocağı ve çekiçleme cüruflarının doğal konumlarından 
belgelenerek toplanıp ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir (Serneels ve Perret 
2003, Unglik 1991, Crew 1996, Teylecote, 1962). 

Demirci işliklerinde genel olarak yumuşak (örs) demir veya çelik 
kullanılarak çivi, nal, balta, bıçak, tırpan, kapı kilitleri, menteşeleri vs. gibi 
tarım ve ev âlet ve gereçleri üretilir. Demirci ustası bu tür âletleri profil, kütük 
veya saç hâlinde veya hurda demir malzemelerden üretir. Yapılmak istenen 
âlete uygun şekilde kesilen demir parçası ak kor hâle geldiğinde yumuşar 
ve örs üzerinde çekiçlenerek şekillendirilir. Malzeme çelik niteliğinde ise 
çeşitli termal işlemler uygulanarak (çeliğe su verme gibi) üretilen malzemeye 
istenilen nitelikler kazandırılır. Şekillendirmenin yanı sıra iki demir parçasını 
birbirlerine kaynatılabilmesi için akkor hâle getirilmiş ve özel yöntemlerle 
üzerindeki oksit tabası temizlendikten sonra örs üzerinde çekiçlenerek yapılır. 
Demirci işliğinde ayrıca cürufları iyi temizlenmemiş luppe parçalarının son 
konsolidasyonu da yapılabilir. Demirci ustası bu tür işlemleri yerine getirirken, 
çeşitli atıklar oluşur. Bunların bir kısmı üretim sırasında oluşan metalik 
kırpıntılar veya hurda parçalardır. Diğer atıklar ise cüruf niteliğindedir. 
Ak kor hâle gelmiş bir demir parçasının yüzeyi çabucak oksitlenir. Bu oksit 
tabaka ocaktaki kül, veya ocağın sıvanmış kili ile temas ettiğinde bunların 
içerdiği silikondioksit ile birleşerek fayalit türü cüruf oluşturur (Çizim: 3). 
Öte yandan demirci çekiçleyerek iki parçayı kaynak yapacaksa, birleştirilecek 
demir parçaların yüzeyinde oksit tabaka bulunmamalıdır. Demirci ustası 
kaynak yapacağı demir parçalarının yüzeyindeki oksit tabakayı temizlemek 
için üzerlerine bir miktar çok ince kum atar. Silikon dioksitten oluşan kum 
hemen demiroksit ile birleşir ve sıvı fayalitik nitelikte cürüf hâlinde ocağın 
içine akarak birikmeye başlar. Aynı şekilde çalışılan demir malzeme çelik 



185

niteliğinde ise, ısıtılma ve soğutma aşamalarında çelikteki karbonun yanarak 
kaybolmaması için bol miktarda kum kullanılarak üzeri kapatılır. Bu şekilde 
oluşan sıvı hâldeki cüruf ocağın içine akar, ocağın yuvarlak şeklini alarak 
birikir ve ağırlıkları 200 gram ile 2.5 kilogram arasında değişen kütleler 
oluşur. Altı yuvarlak üstü düz veya biraz çukurca olan demirci ocakları 
cüruflarının şekilleri, komposizyonu ve mikroyapıları demircinin uyguladığı 
işleme göre farklılıklar gösterir. Demirci ustası ara ara ocağını temizler ve 
biriken bu cüruf kütlelerini çıkarır. Demirköy merkezi dökümhanede kazısı 
yapılan demirci işliğinde ve ilgili çöplük alanlarda toplam 250 kilogram kadar 
yukarıda açıklanan niteliklerde demirci ocağı cürufu bulunmuştur (Resim: 5). 
Bu cüruflardan seçilen bazı örneklerin bilimsel inceleme sonuçları arkeometri 
toplantısında sunulmuştur (Özbal 2009). 

Demirci işliklerinde hem işlik düzenini, hem de sürdürülen çalışmaların 
niteliğini belirleyen başka bir buluntu ise çekiçleme cüruflarıdır (Starley 1995). 
Bunlar demirci ustasının ak kor hâldeki demirin çekiçlenerek şekillendirilmesi 
sırasında etrafa saçılan boyları 1-3 mm. civarında olan küresel granüller 
(Resim: 6A) veya ince balık pulu şeklinde yongalardır (Resim: 6B). Çekicin her 
darbesinde demirin üzerindeki oksit tabaka veya eriyik cüruf işlik tabanına 
düşene kadar küresel bir hâle döner ve dağılır. Gözle seçilemeyecek kadar 
küçük olan bu malzeme işlik tabanından bir mıknatıs ile toplanabilir. Özellikle 
fazla mimarî  iz kalmamış işliklerdeki çekiçleme cüruflarının işlik tabanındaki 
dağılımı saptandığında işliğin çalışma düzeneği belirlenir, zira çekiçleme 
cürufları örsün bulundu yerde daha fazla olacaktır. Çekiçleme cüruflarının 
mikroyapı ve komposizyonları işlikte yapılan  demircilik  işlemlerinin 
belirlenebilmesine de yardımcı olabilir. Demirköy dökümhanesindeki  demirci 
işliği tabanından çok miktarda bu nitelikte çekiçleme cürufu toplanmış ve 
metalografik yöntemlerle incelenmiştir. 

METAL BULUNTULAR

Demirci işliğinde ve çöplük mekânlarında çeşitli hurda demir parçalarının 
yanı sıra daha önceki kazı dönemlerinde olduğu gibi çok sayıda çivi 
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bulunmuştur (Resim: 7). Ahşap mimarî için çivi önemli bir malzemedir. 
Demirköy kazılarında bulunan çeşitli ebattaki bütün çivilerin gövdeleri 
dört köşeli olup dört köşeli demir çubuklardan istenilen boyuttaki bir parça 
kesildikten sonra çekiçlenerek şekillendirilmişlerdir. Yumuşak (örs) demir 
veya çok az çelik niteliği olan dört köşe çubukların demirköyde yassı profillerin 
yarılması ile üretildiğini gösteren parçalar bulunmuştur (Özbal 2009). 
Çivilerin yanı sıra çöplük mekânında kırık bir demirci maşası, çekiç, körük 
üfleçi gibi demirci âletlernin yanı sıra çok sayıda testere parçaları, sıyırıcı, 
kapı menteşesi, çengel, kapı kiliti, kasnak parçaları, hâlka, nal parçaları, bız ve 
niteliği belirlenemeyen yüzlerce demir parçası bulunmuştur. Bunların yanı 
sıra iki adedi güney demirci tezgâhının bir köşesinde olmak üzere üç adet 
geç dönemlere tarihlendirilen top mermisi çekirdeği bulunmuştur. Demirköy 
dökümhanesinin kurulma amacı humbara veya yuvalak olarak tanımlanan 
havan topu güllesi üretmektir. Dökme (pik) demirden üretilen humbaralar 
özellikle kale muhasaralarında kullanılır ve şarapnel etkisi yapardı. Bu gülleler 
ağızdan dolma top ve havanlarda kullanılırdı. Daha önceki kazı dönemlerinde 
sağlam humbara örnekleri bulunmuştu. 2008 kazı döneminde bulunan ve 
dökme demirden yapılmış üç top mermisi örneği ise XIX. yüzyılda geliştirilen 
kamadan doldurulan ve çekirdek ve kovandan oluşan top mermisinin 
çekirdeğidir. Dökme demirden üretilmiştir ve dökümhanenin son dönem 
ürünlerinden olabilir. Diğer ilginç bir demir buluntu ise üzerine basılınca 
kapanan bir yabanî hayvan kapanıdır ve XIX. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

SERAMİK BULUNTULAR

2008 kazı döneminde de 2006 kazı döneminde olduğu gibi çok sayıda 
seramik parçası bulunamamıştır. Bulunan seramik topluluğu 19. yüzyılın 
sonları ile 20. yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir. Demirci işliğinin 
bulunduğu güney açmada çok az sayıda seramik parça bulunmuştur. 
Seramiklerin önemli bir bölümü kuzey açmada ele geçirilmiştir. Burada 
bulunan parçalardan bazıları tümlenerek belirgin bir form elde etmek mümkün 
olmuştur (Resim: 8 A ve B, Çizim: 4 A ve B). Keramiklerin önemli bir kısmı 
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kuzey açmanın merkezinde bulunan büyük bir çöp çukurunda bulunmuştur. 
Burada bulunan bir cam bardak parçasının üzerinde “i®e Cam” ibaresi 
bulunmaktadır ve 20 yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebilir. Bazı seramik 
buluntular arasında da bu döneme tarihlendirilebilecek şekerlik, porselen tabak 
parçaları bulunmaktadır. Sadece bir adedi tümlenebilen  birçok pişirme kabı 
parçaları, kırmızı keramik üzerine saydam sırlı parçalar ve yeşil sırlı parçalar 
bulunmuştur. Daha önceki kazı dönemlerinde olduğu gibi lüle pipolar en 
fazla çalışıldığından tarihlendirme bakımından en yararlı buluntular olmuştur 
(Resim: 9, Çizim: 5). Bulunan lüleler 19. yüzyıl ortaları ile 20. yüzyılın başlarına 
tarihlendirilmektedir. Turuncu renkli, gövdesi arı pedeği şeklinde süslenmiş 
bir lüle bulunanlar arasında en iyi korunmuştur durumdadır. 

SONUÇ

2008 sezonu kazı çalışmaları kısa süreli de olsa gün ışığına çıkarılan 
demirci işliği, dönemin demircilik işlemlerini anlamak bakımından son 
derecede yararlı olmuştur. Buluntular dökümhanenin son dönemlerine 
tarihlendirilmişlerdir. Dökümhanenin ileride bir açık hava müzesi hâline 
getirilmesi hedeflendiğinden açığa çıkarılan tüm mimarî yapılar jeotekstil 
ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca demir üretiminin yapıldığı ana işliğin 
8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının daha fazla tahribat görmemesi 
için özel tel örgü perde ile koruma altına alınmıştır. Üretim alanındaki kazı 
çalışmaları başlamadan önce tüm yüzey taşları alınmış olan istinat duvarının 
restorasyonu yapılacaktır.

TEŞEKKÜR

2008 Sezonu çalışmalarına malî katkıda bulunan DÖSİMM fonundan 
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Çizim 1: Kuzey tezgâh

Çizim 2: Depo duvarının profili
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Çizim 3: Demirci ocağı cürufunun oluşumu

Çizim 4 A: Yeşil sırlısu testisi
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Çizim 4 B: Pişirme kabı

Çizim 5 B: Kırmızı astarlı lüle
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Plan 1: Demirköy dökümhanesi idarî birimlerin planı

Plan 2: Küçük işliğin (Kabakçının Tarlası) planı
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Plan 3: Büyük dökümhanede demirci işliği planı

Resim 1: Güneydoğu kulenin temelleri
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Resim 2: Demirci işliğinde tezgâhlar

Resim 3: Depo mekânının kuzey duvarı
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Resim 4: Anadolu’da bir demirci işliği

Resim 5: Demirci ocağı cürufları
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Resim 6: Çekiçleme granülleri (A) ve yongaları (B)

Resim 7: Hurda demir parçalar
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Resim 8: Yeşil sırlı su testisi (A) ve pişirme kabı (B)

Resim 9: Pişmiş topraktan lüle
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2008 YILI KUBAD-ABAD KAZILARI

Rüçhan ARIK*

1Kubad-Abad’daki 2008 dönemi kazıları için 01.08.2008 tarihinden itibaren 
işçi çalıştırılmaya başlanmış; 18.08.2008 tarihinde ise kazı çalışmalarına son 
verilmiştir. Bu yılki kazı faaliyetlerine heyet üyesi olarak Prof. Dr. Rüçhan 
Arık (kazı başkanı), Prof. Dr. M. Oluş Arık (Sanat Tarihçisi, ÇOMÜ), Prof. 
Dr. A.Osman Uysal (Sanat Tarihçisi, ÇOMÜ), Yard. Doç. Dr. Derya Yalçıklı 
(Arkeolog, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, ÇOMÜ), Dr. Muharrem 
Çeken (Sanat Tarihçisi, A.Ü.), Uzman Türker Türker (Arkeolog, Protohistorya 
ve Önasya Arkeolojisi, ÇOMÜ), Dr. Mesut Dündar (Sanat Tarihçi, ÇOMÜ), 
Araş. Gör. Yusuf Acıoğlu (Sanat Tarihçisi, ÇOMÜ), Araş. Gör. Oğuz Koçyiğit 
(Arkeolog-Sanat Tarihçi, ÇOMÜ), Deniz Hepdinç (Restoratör, A.Ü.), Gamze 
Günay (Restorasyon ve Konservasyon Bölümü, A.Ü.) ile bir grup öğrenci 
iştirak etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen süre boyunca, önceki yıl kazılarına girişilen II. 
Avlu’da ve dikdörtgen planlı binanın kuzeyinde ortaya çıkmaya başlayan 
hamam kalıntısı çevresinde kazılara devam edilmiş; ayrıca önceki yıllarda 
ortaya çıkmış bazı etütlük parçaların konservasyon ve restorasyon işleriyle 
uğraşılmıştır.

A) II. Avlu Kazı Çalışmaları

Kubad Abad 2008 yılı çalışmalarının yürütüldüğü ilk kazı alanı Büyük 
Saray ve Küçük Saray binaları arasında yer alan İkinci Avlu’dur.  Bu 

∗  Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi-Çanakkale/TÜRKİYE.
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kesimde, önceki sezonlarda gerçekleştirilen kazılar neticesinde Selçuklu ve 
prehistorik döneme ait bulgular açığa çıkarılmıştı. Elde edilen bu verilerin 
detaylı araştırılması ve yayılımının saptanması amacıyla avlunun kuzeydoğu 
kesiminde yer alan GG/29 açmasında kazı çalışmaları yürütülmüştür 
(Resim: 1). 

Kazı alanının güney profili yakınında yüzey seviyesinden 0.40 m. 
derinlikte bir insan iskeleti açığa çıkarılmıştır (M 14). İskeletin korunan 
bölümü bacak kemikleri ile sınırlıdır. Vücudunun üst bölümü tamamen 
tahribata uğramış iskelet kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda sırt üstü 
yatırılmıştır. İskeletin hemen altında saptanan ana kaya mezarın bu seviyeye 
yapılmasının sebebini açıklamaktadır. Açığa çıkarılan bu mezar, İkinci 
Avlu’da 2007 sezonu kazıları sırasında bulunan mezarlarla aynı özelliklere 
sahiptir. Olasılıkla Selçuklu Dönemi sonrasında bu bölgenin mezarlık alanı 
olarak kullanıldığı ve mezarlığın avlunun kuzeydoğusuna doğru yayıldığı 
izlenimi uyandırmaktadır (Resim: 2).  

Mezarın altında saptanan ana kaya açmanın güney ve güneybatı kesiminde 
de açığa çıkarılmıştır.  Sürdürülen kazılar sırasında alanın güneybatı ve kuzey 
kesiminde yoğun kül ve fırınların üst örtüsüne ait pişmiş toprak yıkıntı ile 
karşılaşılmıştır. Bu yıkıntının altından bir tanesi güneydoğu köşede, diğer iki 
tanesi ise alanın merkezi ve kuzeydoğusunda yer alan üç adet fırın tabanı 
ele geçirilmiştir. Fırınların taban altında 0.40-0.70 m. çaplarında daire biçimli 
çevreden toplanan prehistorik döneme ait seramik parçalarıyla oluşturulmuş 
bir döşemenin var olduğu saptanmıştır. Alanın merkezi ve kuzey kesiminde 
fırın seviyesinde sıkıştırılmış topraktan bir zemin açığa çıkarılmıştır. Merkezde 
yer alan fırın tabanının doğusunda, sert zemine açılmış iki adet dikme deliği 
belirlenmiştir. Bu delikler 0.26 ve 0.30 m. çaplarında olup kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda sıralanmıştır. Delikler aralarındaki mesafe 0.50 m. 
dir. Bu alanda sürdürülen çalışmalar sırasında ele geçirilen parçalar hâlindeki 
çini, seramik ve cam kaplara ait parçalar Selçuklu Dönemini işaret etmektedir. 
İkici Avlu’daki bu bulgular, alanın dikmeler yardımıyla üstü örtülmüş 
fırınlardan oluşan bir işlik olarak bir dönem kullanıldığını göstermektedir 
(Resim: 3). 
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İkinci Avlu’da prehistorik döneme ait arkeolojik tabakaların araştırılması 
amacıyla, açmanın kuzeybatı kesiminde 2.50 x 2.00 m. ölçülerinde küçük bir 
alanda çalışmalara devam edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda, iki 
duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu duvarlardan birincisi doğu profilinden 
başlayarak doğu-batı doğrultusunda uzanmakta olup, 1.10 m. uzunluğunda 
0.40 m. genişliğindedir.  Diğer duvar kuzey-güney doğrultusunda 
uzanmakta olup korunan uzunluğu 0.80 m. genişliği 0.40 m.dir. İki 
duvarın arasında tahribat nedeniyle oluşmuş bir boşluk bulunmaktadır. 
Aynı mekâna ait olduğunu düşündüğümüz bu iki duvar tek sıra moloz 
taş örgüden oluşmaktadır (Çizim: 1). Duvarların arasında kalan kesimden 
elde edilen dağınık durumdaki seramik buluntular Geç Kalkolitik Dönemi 
işaret etmektedir. Duvarların ait olduğu yapının planı ve çevresi hakkında 
bilgilerimiz önümüzdeki sezonlarda geniş alanlarda sürdüreceğimiz kazılar 
sayesinde daha ayrıntılı olarak belirlenebilecektir.

B) Dikdörtgen Planlı Binanın Kuzeyindeki Kazı Çalışmaları

2007 yılında kazısı tamamlanan dikdörtgen planlı binanın kuzey tarafında 
geçen yıl başlanan çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir (Resim: 5). Burada 
geçen yıl ortaya çıkarılan köşklü hamam kalıntısının güney kısmındaki LXI-T, 
LXII-T, LXI-R, LXII-R, LXII-S plan kareleri kazılmıştır.

LXI-T,LXII-T açmalarında öncelikle yüzey toprağı ve yüzeydeki otlar 
temizlenmiş, ardından 2007’de ortaya çıkarılan hamamın güney duvarının 
kuzey cephesi derinlik sağlanarak ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğu 
köşesinde kapı eşiği, güneydoğu köşesinde hatıl seviyesinde 3 adet döşeme 
taşı tespit edilmiştir. Bu döşeme taşları 22x22cm. ebadında tuğlalarla 
çerçevelenmiş hâlde ortaya çıkarılmıştır. Tuğlalarla çerçevelenmiş bu kareye 
yakın mekânın kuzey kısmında tuğlalara paralel mermerden yapılmış 
devşirme bir sütunce ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu tuğlalarla çevrili kare 
mekân ölçümleri yapılıp fotoğraflanarak yerinde bırakılmıştır.

Yüzeyden -55cm derinliğe kadar yapılan çalışmalarda slip tekniğiyle 
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yapılmış seramik parçaları, sırsız ve yeşil sırlı seramik parçaları, çini parçaları, 
ağırşak, cam ve çiviler buluntularımız arasındadır.

Yüzeyden - 80cm. derinlikte mekânın kuzeybatı köşesine paralel kuzey 
güney doğrultulu tek sıra tuğlalarla örülmüş yay biçiminde bir başka duvar 
burada ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Belirlenen tuğla duvar ve açmanın batı 
duvarı arasındaki bölümde birkaç parça kırılmış sırsız seramik bulunmuş, 
mekânın kuzeyinde sıraltı tekniğiyle yapılmış türkuaz renkli küçük çini 
parçaları, sırlı-sırsız ve yeşil sırlı  seramikler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
açmanın kuzeybatı yönünde kod noktasından -70cm. derinlikte bir adet sikke 
bulunmuştur.

Yüzeyden -106 cm. derinlikte kapı açıklığının batısında, mekânın 
kuzeydoğusunda sırsız ve siyah renkte seramik parçaları, cam parçaları, çini 
parçaları ve metal parçaları diğer buluntularımız arasındadır. Ayrıca açmanın 
ortasında dıştan 120x120cm. içten 67x67cm. boyutlarında tuğla döşemeli bir 
de küvet bulunmuştur (Resim: 7). 

LXI-T, LXII-T açmaları içinde kalan mekânın kazısında, -122 cm.ye 
ulaşıldığında, mekânın güneybatı köşesinde çini parçaları tespit edilmiştir. 
Mekânın farklı derinliklerinde cam parçaları, metal ve sırsız seramik 
parçalarına ve Selçuklu işi tuğlalara da rastlanmıştır. Kare planlı tuğla döşeli 
alanın etrafında aynı ebatta tuğlalar bulunmuş, güneybatı yönünde bulunan 
seramik ve çini parçalarının etrafında (-129 cm.) düzensiz taş ve tuğladan 
oluşan yıkıntı ortaya çıkarılmıştır. 

Bu arada, LXII-S açmasının güneybatı kısmında bir adet sikke bulunmuş 
ve kaydedilmiştir. Sikke yüzeyden -92cm. derinlikte bulunmuştur. Ayrıca 
metal parçalara ve sırsız seramik parçalarına da rastlanmıştır. Mekânın güney 
kısmında ortalama bir metre derinlikte sırsız seramik ve ufak boyutlarda 
madenî parçalar bulunmuştur.  Güneybatı kısımda yer alan düzensiz taş ve 
tuğla dizisinin oluşturduğu yay biçimindeki bölümün ortasındaki topraklı 
alan kazılmıştır. Mekânın ortasındaki tuğla döşemeli alanın etrafında sırlı-
sırsız seramikler ortaya çıkarılmıştır. 
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Açmanın güneybatı kısmında yer alan tuğla ve düzensiz taş ile örülü yay 
biçimindeki alanın batı duvarı hizasında kod noktasından  -147cm. derinlikte 
sırsız seramikler ve kuzey duvarının hizasında kod noktasından  -127cm. 
derinlikte açık kahverengi volkanik taş bulunmuştur. Kod noktasından -132cm. 
derinlikte çivi olabileceğini düşündüğümüz metal bir obje bulunmuştur. 

Yapının güney duvarı yakınında kod noktasından -158cm. derinlikte; 
güney duvarından 381cm, kuzeyden -127cm. uzaklıkta bir adet sikke daha 
bulunmuştur. Yapının kuzeybatı köşesinde doğu kot noktamızdan -157cm. 
derinlikte metal parçası ele geçirilmiş, güneybatı yönünde yay biçimli tuğla 
örgülü kısımdaki yığıntı taşlar kaldırılmıştır. Bu kısımda kod noktamızdan 
-169cm. derinlikte bazı sırsız seramik kap ağız parçaları bulunmuştur.  

LXII-T açmasında ise kod noktasından -167cm. derinlikte bir başka sikke 
bulunmuştur. LXI-T açmasının kuzeyinde dolgu toprağının kaldırılması sonucu 
çıkan küllerden buradaki tuğla kalıntının ocak olduğu düşünülmektedir.

LXI-T açmasının batısında, kare biçimli tuğla kalıntı ile mekân giriş 
kapısının önünde yüzeyden -193cm. derinlikte yine bir sikke bulunmuş 
ve bunun dışında LXII-T açmasının güneyinde, kod noktasından -190cm. 
derinlikte bir başka sikke daha ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca sırsız seramikler, 
bir çivi, cam parçaları ve kare mekânın güneybatısındaki yay biçimli bölümde  
-185cm. derinlikte bir künk bulunmuştur.                                                                                   

LXI-T,LXII-T açmalarındaki çalışmalarımıza LXII-T açmasının 
güneydoğusundaki taş yükseltileri kaldırarak devam edilmiştir. -123cm. 
derinlikte kama ya da bıçak olabileceğini düşündüğümüz bir metal eşya 
bulunmuştur (Resim: 8). Kapı açıklığının kuzeydoğusundaki kare biçimli 
tuğla yükselti kaldırılarak burada çalışmalara devam edilmiştir. 

LXI-R ve LXII-R açmalarındaki çalışmalarımız sırasında yüzeyden -30 cm. 
derinlikte, yeşil ve türkuaz sırlı seramikler, sırsız seramikler, metal parçaları, 
türkuaz sırlı çini parçaları ve cam parçalarından kadeh parçası olabileceğini 
düşündüğümüz cam buluntusu, üzerine türkuaz sır akıtılmış taş parçası ve 
kemikler ele geçirilmiştir.                                                                                                                        
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LXI-R açmasında başladığımız kazı çalışmasının ilk etabında açma 
içersindeki duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Duvar kalınlığı 130cm olarak 
ölçülmüş ve mekânın güney duvarının doğuya; doğu duvarının da kuzeye 
devam ettiği anlaşılmıştır. Yapının içten duvar derinliği -40cm;dıştan duvarı 
görebilmek için açtığımız derinlik -70cm. dir.Açmanın tam ortasında kare 
mekânlı yapının güney duvarının dış tarafında duvar çizgisini belirlemek için 
açılan kısmın -58cm. derinliğinde kürevî konik biçiminde, geometrik desenli 
bir kap parçası bulunmuştur. Çeşitli sırsız seramik parçaları, metal parçaları, 
cam parçaları da çıkarılan buluntular arasında yer almaktadır.                                                                                                                       

LXII-R açmasının güneyinde kapı açıklığı bulunmuş, LXII-S açmasının 
güneyindeki düzensiz taşlar kaldırılmış ve aynı yerde kod noktasından  -95cm. 
derinlikte seramikler bulunmuştur. Mekân duvarının bulunması için açılan 
duvar diplerinden sırsız seramikler ve türkuaz renkli çiniler bulunmuştur 
(Resim: 9).

Mekânın duvar yüzeyi temizlenmiş ve yan açmalarda da düzenlemeler 
yapılarak kazı çalışmalarına son verilmiştir. Söz konusu açmalardaki 
çalışmalar, tuğla duvarlı hamam kalıntısının güney tarafına bitişik konumda 
dikdörtgen planlı bir oda ile buna ve birbirlerine kapı ile bağlanan iki odadan 
oluşan bir bölümü açığa çıkarmıştır. Taş duvarlı olan bu bölüm, hamama 
bitişik bir köşke işaret etmektedir. Böylece külliyenin güney tarafındaki 
köşklü hamamdan sonra onunla aynı nitelikte ikinci bir köşklü hamamın 
varlığı tespit edilmiş olmaktadır.

C) Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Kazı süresince, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu’ndan 
ekibimize katılan bir restoratör ve bir öğrenci; 2002 yılında bulunan “depo 
çinileri” ile kazı evinde muhafaza edilen iki cam eşya ve bu yıl ele geçirilen yedi 
adet bakır sikkenin konservasyon ve restorasyonları üzerinde çalışmışlardır.

18.08.2008 itibarıyla işçi çalıştırılmasına son verilen kazı çalışmalarında 
kalıntıların fotoğraf ve çizim ile belgeleme işlemleri yapıldıktan sonra; 2002 
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yılı etütlük depo çinilerinden restorasyon ve konservasyonları tamamlanan 
224 adet yıldız ve haçvari biçimli çiniler ile aynı aşamalardan geçen 1990 yılı 
kazısına ait iki cam eşya ve 2008 yılında bulunan yedi (7) adet bakır sikke 
envanter fişleri hazırlanarak bir tutanakla Konya Müzesi’ne teslim edilmiştir. 
Kazı sonunda açmalardaki mimarî kalıntılar geçici korumaya alınmış ve son 
olarak kazı evi buluntu deposu mühürlenmiştir.
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Çizim 1: II. Avlu 29 / GG açması
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Resim 1: II. Avlu 29 / GG açması kazı öncesi görünüm

Resim 2: II. Avlu 29 / GG açmasında bulunan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda sırt üstü 
yatırılmış insan iskeleti



208

Resim 3: Bir dönem ikinci avlunun üstü örtülü fırınlardan oluşan bir işlik olarak kullanıldığına 
işaret eden ocak tabanları

Resim 4: 29 / GG açmasının kuzeybatı kesiminde ortaya çıkarılan erken dönem duvarları
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Resim 5: Dikdörtgen planlı binanın kuzey tarafında çalışılan alanın genel görünümü

Resim 6: Mermerden yapılmış devşirme sütunce ve hamamın kuzey duvarı
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Resim 7: Kuzeygüney doğrultulu tek sıra tuğlalarla örülmüş yay biçimindeki duvar kalıntısı ve 
kare biçimli tuğla döşemeli küvet

Resim 8: LXII-T açmasının güneydoğusunda bulunan kama ya da bıçak olabilecek metal obje
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Resim 9: Hamam yapısının kuzeyinde devam eden kazılar sırasında ele geçirilen türkuaz renkli 
çiniler
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THE HIRBEMERDON TEPE ARCHAEOLOGICAL 
PROJECT 2008: A PRELIMINARY REPORT1

1Hirbemerdon Tepe is a site located along the left bank of the upper Tigris 

river valley, about 40 km. southeast of the modern city of Bismil, at the 

southeastern limit of the river valley where the natural limestone formation 

rises towards the Tur ‘Abdin, creating a perfect landscape for a combined 

subsistence economy that includes agricultural activities along the river 

terrace and pastoral and hunting activities in the uplands. In addition, even 

though the site is characterized by multiple phases, its major archaeological 

period of occupation is the early second millennium B.C, when both the Outer 

Town and the High Mound were occupied. 

In 2008, the archaeological work at Hirbemerdon Tepe continued following 
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the premises traced in the previous six years of work and have been based upon 
a broader understanding of the role the site had in the history of the upper 
Tigris river valley. During this archaeological campaign, the Hirbemerdon 
Tepe Archaeological Project was focused on defining and further investigating 
the following points:

1) To enlarge the exposure of the area of the architectural complex dating 
to the Middle Bronze Age in the High Mound (Area A). In particular, 
archaeological excavation was performed in the public/ceremonial sector 
located in the southern part of the complex.

2) To begin with the excavation of the Step Trench AB-AC that will cut 
through the whole High Mound and guarantee a better understanding of 
the chronological phases of occupation in this area of the site. In so doing, 
we decided to first test the area north of the architectural complex to better 
define the phases of occupation occurring before the construction of the 
architectural complex at the beginning of the second millennium B.C.

3) To continue with the regional survey of the area surrounding the site of 
Hirbemerdon Tepe.

Excavation on the High Mound

The investigation on the High Mound aimed at extending the eastern 
limit of the architectural complex of the Middle Bronze Age. In so doing, 
we excavated a 20x10 m. trench positioned along the main E-W section 
(Fig. 1). As noticed in the previous archaeological campaigns, the latest 
archaeological loci correspond to a series of badly disturbed architectural 
features belonging to the Medieval/Islamic period and the Iron Age phase. 
While the Medieval/Islamic is recognizable only in a few patches of walls 
and little material culture (e.g., Glazed Ware),2 the levels belonging to the 
Iron Age phase are more complex to identify and are comprised of an Early 

2 For a better understanding of these later phases, we are planning the excavation of a step 
trench starting from the 2009 season.
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Iron Age/Neo-Assyrian period, a Late Assyrian and a post-Assyrian (i.e., 
Late Iron Age or Hellenistic) phase. The first period is marked by a series of 
architectural features that appear to be associated with working activities and 
by the presence of mostly local pottery (e.g., Grooved Ware and holemouth 
jars) and Common Ware of the Neo-Assyrian period; the Late Assyrian phase 
has shown a few architectural features, pottery and an iron dagger similar to 
the one found at Ziyaret Tepe (Matney et al. 2007: Fig. 20); while the latest part 
of this Iron Age horizon is mostly characterized by the presence of intrusive 
pits and one infant burial.3 Moreover, the material culture associated with 
this later phase is represented by different variations of painted ware (e.g., 
jars with long painted triangles framed by horizontal lines) that belong to 
a broad post-Assyrian horizon visible at numerous other sites of the upper 
Tigris region (Matney et al. 2007: 43-44).    

However, the most important archaeological phase at Hirbemerdon Tepe 
is represented by the Middle Bronze Age and, in the High Mound, by the 
presence of a large architectural complex. 

The Architectural Complex of the Middle Bronze Age

Starting from the first work of archaeological reconnaissance at the site 
of Hirbemerdon Tepe in 2003 (Laneri 2005), it has been clear that the main 
phase of occupation of this small-sized site was the first half of the second 
millennium B.C. that is the Middle Bronze Age (Fig.2 and 3). This is especially 
evident from the pottery assemblage that characterizes the site as well as 
numerous other settlements of the region, the so-called Red Brown Wash 
Ware (Laneri et al. 2008). 

With these premises in mind, our main scientific efforts have been dedicated 
to investigating the large architectural structure that appeared in the images 
of the geomagnetic survey done on the High Mound in 2004 (Laneri 2006). 

3 A detailed analysis of the Iron Age period at Hirbemerdon Tepe is currently under process 
and will published at the end of 2009.
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The archaeological work has confirmed the premises and a series of 
radiocarbon dates have further demonstrated that this architectural complex 
chronologically ranges between ca. 2064 and 1416 B.C. (Laneri et al. 2006).   
The architectural complex can be possibly divided into three main sectors 
(Fig. 2): one central sector dedicated to more public/ceremonial activities; 
another area, separated from the central one by a long alley, that is marked 
by the presence of long narrow buildings built in an agglutinated manner and 
that show clear signs of working activities, such as mortars, pestles, grinding 
stones and hydraulic facilities found in situ; and finally, a third sector located 
in the southwest corner with an unclear function. 

In particular, the archaeological work of last summer concentrated on 
investigating the southeastern part of the public/ceremonial sector (Fig. 3). 
This section of the architectural complex is composed of at least two large 
outdoor spaces, in one of which the archaeologists have discovered numerous 
unique objects whose function was ceremonial. Moreover, most of these 
objects, such as highly decorated ceramic vessels, human and animal clay 
figurines, and clay votive plaques (Fig. 4), were recovered nearby a stone 
basin located along the southwestern edge of the piazza.

Next to the piazza lays a monumental building that has only one entrance 
from the main alley and is based on an antechamber and a series of rooms. 
Among these rooms, a long room appears as the most important one. It is 
directly accessible from the antechamber through a door that is in axis with the 
main door serving the whole building and is marked by a stone altar and two 
perpendicular drains located behind it (Fig. 3). This room was monumental 
as is demonstrated by its size, the thickness of the outer walls and the large 
flagstones paving it. Moreover, a foundation deposit, consisting of a piglet 
inserted in a fine cup of the Red Brown Wash Ware assemblage, was found in 
the northeastern corner of this room and further emphasizes its importance. 
During the excavation of 2008, our main goal has been to bring to light the 
room lying directly east of the long-room, that is room 52. This room has its 
entrance from a vestibule located next to the antechamber and was sealed 
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by the collapse of the roof. Along the western wall the archaeologists found 
a squared bench of stone foundation and mud-brick superstructure. A few 
broken objects were found in this room confirming our preliminary hypotheses 
of a ‘cleaning’ of these ceremonial spaces prior to their abandonment. The 
ceremonial objects were probably disposed of and purposely broken in the 
main piazza. 

Due to a steep slope in the virgin soil, the public area was built using a 
terracing system and, as a consequence, outdoor spaces were used to chain 
together the whole sector. Thus, another outdoor space was created in ancient 
times to connect the previously described building to the uppermost one. 
Because of later pits and of the slope, this building is poorly preserved and 
consists of a series of outdoor and indoor rooms and wide external walls. 
Due to its poor state of preservation, it is very difficult to reconstruct both 
the function and the distinctive features of this building. However, its central 
location and monumentality both in plan and architecture together with an 
almost total lack of working tools suggests a public purpose for this sector. 
To further emphasis its monumentality, the western side was built on top of 
an extraordinary retaining construction consisting of a wide stone wall built 
next to a mud-brick substruction and a series of small rooms constructed in a 
casemate manner in order to connect this higher building to the piazza located 
at a lower level. Four meters of difference in elevations are recognizable 
between the floors of the uppermost building and the piazza’s floor. The rooms 
were accessible from the piazza and the monumentality of the whole façade 
should have been of primary importance in creating the urban landscape of 
the architectural complex. Moreover, in one of these rooms numerous whole 
and broken vessels were found, whereas the other one was filled with mid-
sized stones and fragmented storage jars.

In terms of pottery assemblage, most of the pottery categories found 
within the architectural complex have clear parallels with repertoires from 
contemporaneous Middle Bronze Age sites of the upper Tigris river valley 
in which the ubiquitous presence of the Red Brown Wash Ware appears 
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as a marker for the first half of the second millennium B.C. whereas the 
painted ware (that we named Pseudo-Khabur Ware) forms a clear link with 
northeastern Syria (Laneri et al. 2008). 

In terms of paleobotanical analysis carried out at the site by Matte Held, 
the assemblage of crops is quite typical for the Middle Bronze Age in this 
region as well as at other northern Syrian and southeastern Anatolian sites 
(Laneri et al. 2008). However, the presence of grapes and other remains of Vitis 
Vinifera within some of the rooms of the ‘architectural complex’ appears of 
great importance for a better understanding of the socioeconomic landscape 
of the region during the Middle Bronze Age. 

For the faunal remains, the analysis has been initiated by Remi Berthon who 
has included in his study both the Middle and Late Bronze Age levels (Laneri 
et al. 2008). The first data show a subsistence based on domestic animals. 
According to Berthon, cattle were of great importance in the food supply at the 
site during these archaeological phases. The high number of pigs and caprines 
bones also suggests that both had an important role in the economy of the 
site. While pigs were a good meat supplier, sheep and goat could have been 
used also for secondary products as indicated by the relative high number of 
old individuals. Hunting was also an important factor at Hirbmerdon Tepe 
during the second millennium B.C. as has been demonstrated by the presence 
of antler and deer bones.

The Step Trench AB-AC

Another important step towards a better understanding of the chronological 
sequence at Hirbemerdon Tepe is the excavation of a long step trench of about 
3 meters wide and 50 meters long that will further investigate the northern 
sector of the High Mound (Fig. 1). As a preliminary step in this direction, last 
summer we decided to investigate the area north of the architectural complex 
(the AB section). In so doing, we have been able to define a few disturbed 
floors directly underneath the complex’s architecture. In particular, Locus 12 
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has brought to our attention a high density of Dark Rimmed Orange Bowls 
that are typical of a late third millennium B.C. horizon. Other samples of Dark 
Rimmed Orange Bowls were found out of context during the excavation and 
survey. Moreover, in the Outer Town Dark Rimmed Orange Bowls were 
brought to light in layers directly underneath Middle Bronze Age levels and 
together with earlier types of Red Brown Wash Ware. The element that is 
emerging from this section of the Step Trench AB-AC is the presence of a 
scattered and badly disturbed phase of architecture belonging to the late third 
millennium B.C.. Thus, these data confirm a cultural continuity at this site 
between the late third and early second millennia B.C.

In addition to these data, fragments of the first half of the third millennium 
B.C. pottery assemblages (e.g., Fine Ware and Metallic Ware) and a few 
fragments of Chaff-Faced Ware of the Chalcolithic period were found directly 
above the natural bedrock. These sherds are probably part of a washing of 
earlier archaeological contexts not recognizable by the excavation, but they 
further confirm a possible occupation at the site during these periods.   

Hirbemerdon Tepe Regional Survey

The Hirbemerdon Tepe Survey (HMTS) conducted its second season in 
June 2008.  Our survey region is a 48 km2 area on the right bank of the Tigris 
(Fig. 5).  Our goals are to document traces of sedentary and non-sedentary 
human occupation of the region and to identify various forms of human land 
use and modification beyond the sites.  We are particularly interested in the 
patterns of MBA settlement contemporary with Hirbemerdon, and also the 
traces of pastoral nomadic groups that have settled in the region over the last 
millennium or more.

The survey region can be roughly divided into two geomorphological 
areas: a western zone of cultivated Tigris terraces and low hills (Doğan 
2005, Kuzucuoğlu 2002), and an eastern zone of dry eroded uplands that are 
unsuitable for agriculture.  Because of its agricultural potential the terraces 



220

are where most sedentary settlement is found.  The eastern uplands have very 
limited pockets of cultivatable soil and have been used primarily as pasture.  

In the 2007 season, most of our efforts were in the western cultivated terraces.  
The largest sites (tepes) were defined by the edges of mounding and collected 
in sub-areas.  These sites were only a small portion of the total archaeological 
landscape, however.  Elsewhere, fieldwalkers made transects at 25 m. intervals 
across harvested agricultural fields.  Artifacts were marked with color coded 
flags (red for lithics, blue for ceramics) and collected.  The positions of the 
flags were then recorded via a GPS-enabled mobile computer.    Sites were 
defined by interpolating the density of surface scatters in a GIS framework.  
The eastern uplands, which were subjected to a brief reconnaissance that was 
guided by high resolution Ikonos satellite imagery in 2007, were the primary 
focus of survey in the 2008 season.  A range of sedentary sites, campsites, and 
various landscape features were identified (discussed below).  In total, we 
recovered 92 places that were termed “sites,” although they vary from multi-
hectare mounded tepes to light scatters of Paleolithic tools.  The general classes 
of site types are described below.

Tepes.  The HMTS region has three mounded sites. Hirbemerdon Tepe (Site 
1) and Kavuşak Tepe (Site 4) were already identified by Algaze during his 
survey of the Batman-Bismil region (Algaze 1989, Algaze et al. 1991).  Other 
mounded sites exist to the south (Güzel Köy, Site 34) and southwest (Ahmetli 
Tepe, beyond the survey limits).  Mounded sites in the Upper Tigris region 
are small compared to those found in the broad alluvial plains in adjacent 
areas of northern Mesopotamia, mostly under 5 hectares.  All of the mounded 
sites in the HMTS region had MBA occupation.

Unmounded Ceramic Scatters.  The cultivated fields in the HMTS region 
are characterized by an almost continuous scatter of small artifacts at a low 
density, a phenomenon known throughout the Near East and Mediterranean 
(Wilkinson 1982, Bintliff and Snodgrass 1988).  Transect walking in the area 
immediately around Hirbemerdon Tepe revealed elevated concentrations 
of artifacts that represent sites (Fig. 6).  Two of them (Sites 19 and 22) were 
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low scatters of Islamic pottery, including distinctive Medieval green glazed 
sherds.  A third area west of Hirbemerdon (Site 2) consisted of chaff-tempered 
handmade sherds of probable Neolithic date.  A fourth area immediately NE 
of Hirbemerdon, on the opposite side of a wadi, contained MBA and Iron 
Age sherds, and is probably to be considered a suburb of Hirbemerdon itself.  
Further to the south, a scatter of Hellenistic sherds (Site 8) has been traced 
over 8 ha in the area of Tepekonak where the survey of Gürol Barın and 
colleagues (2004) have also recovered extensive cemeteries.  None of these 
sites would have been identified via traditional survey methods, and they 
demonstrate the abundance of sites that can be recovered with intensive field 
walking methods.

Lithic Scatters.  Also included in these field scatters were a substantial 
component of Paleolithic tools and flakes.  The ridge NW of Hirbemerdon was 
particularly rich in finds, including a dozen Acheulian hand axes (Fig. 7).  The 
Paleolithic survey of Taşkıran and Kartal (2004) has already demonstrated the 
wealth of Paleolithic remains in the Hirbemerdon area, particularly on the 
Ramandağ on the left bank of the Tigris.

Cemeteries.  On the high ridges bordering on the major wadis, the looted 
remains of several cemeteries were identified.  Sites 7 and 9, two large 
cemeteries composed of stone-lined cist graves, surrounded the Hellenistic 
Site 8.  These cemeteries had already been visited as part of the Classical 
survey of Gürol Barın of Dicle University.  Other smaller looted burials were 
identified further down the wadi at Sites 11, 12, 13, and 20.

Cairn Fields.  Many of the agricultural fields contain small piles of stones, 
generally 2 m. in diameter and 0.5- 1 m. high.  In some cases, it is certain that 
these cairns come from the clearance of stones out of the fields by modern 
farmers.  In other cases, these cairn fields are much older, as evidenced by 
the lack of disturbance and abundant growth of lichens.  The largest fields 
are Site 16, where 172 cairns were mapped and described (Fig. 8), and Site 
53, with 188 cairns mapped thus far.  A smaller field of 5-10 cairns was found 
north of Tepekonak (Site 15).  These stone piles are difficult to interpret from 
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surface survey alone.  They may mark the burials of pastoral nomads, or 
they might represent some other form of symbolic or ritual activity.  Because 
they have little associated material culture, they are difficult to date without 
excavation.

Campsites.  The Upper Tigris region as been the location of winter pasture 
grounds (kışlak) since at least the 15th century, when tribes of the Akkoyunlu 
confederacy controlled the area (Woods 1999).  In more recent times, 
transhumant Kurdish tribes have migrated between the Taurus mountains 
in the summer and descended into the Tigris valley and foothills during the 
winter months (Cribb 1991:196-207, based on the work of Beşikçi, Hütteroth 
1959).  In the 2008 field season, several campsites in the eastern uplands were 
visited and planned (reported in detail in Ur and Hammer 2009).  Site 18 is 
a 20th century camp consisting of stone built rectangular animal enclosures 
and cleared spaces where tents were erected (Fig. 9).  Further down the wadi, 
an older and more disturbed campsite (Site 26) is probably far older, but had 
little surface artifacts in association.  The archaeology of pastoral nomads has 
been understudied in the Near East, and the eastern uplands offer important 
new empirical evidence for them.  

Cisterns and Other Water Catchment Features.  Near the campsites in the 
eastern uplands were found several features for capturing and storing runoff 
rainfall.  These features would have been critical for providing drinking water 
for people and animals in this otherwise dry zone.  Southeast of the Site 18 
campsite, a cistern (sarnıç) was cut into the side of a wadi (Site 24).  It was fed 
by two small channels carved into a large area of exposed bedrock.  Rainfall 
would have flowed across the bedrock, into the channels, and then into the 
tank of the cistern, which could have held 9 m3 of water.  Another method 
of water capture was found at Site 28, where a circular stone structure was 
built in the base of a wadi.  Water flowing down the wadi would have been 
redirected and held in the structure.  This feature was probably intended 
for watering animals.  These water catchment features demonstrate the 
modifications and adaptations of human groups to the otherwise inhospitable 
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eastern uplands, and show that the landscapes of pastoral nomads can be 
found by archaeological survey in this region.

Conclusions

The archaeological work enacted in 2008 at Hirbemerdon Tepe and its 
surrounding region has further demonstrated the importance of the site in the 
political landscape of the upper Tigris region during the Middle Bronze Age. 
In addition to this element, Step Trench AB-AC will allow us to determine a 
more coherent chronology for the occupation of the High Mound. Due to its 
strategic location at the frontier between cultivable lands and uplands suitable 
for pastoralism and hunting, the Hirbemerdon Tepe Regional Survey will 
allow us to further investigate a fundamental topic for archaeological studies, 
relating to the relationship between pastoralist and agricultural communities 
during both ancient and more recent times. 
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Fig. 1: Map of Hirbemerdon Tepe
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Fig. 2: The architectural complex of the Middle Bronze Age 

Fig. 3: View of the ceremonial/public sector of the Middle Bronze Age 
architectural complex
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Fig. 4:  A partially 
reconstructed clay 
votive plaque found 
in the piazza of the 
architectural  
complex.

Fig. 5: The Hirbemerdon Tepe Survey region.
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Fig. 6: Surface artifact concentrations in the area around Hirbemerdon Tepe

Fig. 7: Lower Paleolithic hand axes from the Tigris terrace NE of Hirbemerdon Tepe
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Fig. 8: The cairn field at Site 16

Fig. 9: The pastoral nomadic campsite at Site 18.
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Halime HÜRYILMAZ*

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK
2008 YILI KAZILARI 

GGGGGİRİŞ

Gelibolu Yarımadası’na 11 mil uzaklıkta bulunan Gökçeada, volkanik 
kayaçlardan oluşan dik yamaçlı tepeleri, derin vadileri ve kısa mesafede 
değişen kıyı görünümü ile dikkat çekmektedir. Büyük bir bölümü volkanik 
serilerden oluşan adanın, ova denilebilecek düzlükleri akarsuların genişlemiş 
vadi tabanlarına tekabül etmektedir. Kaynağını adanın yüksek rölyefine 
yerleşmiş küçük kollardan alan Büyük Dere, Zeytinli Köyü’nden sonra 
kuzeye yönelerek, Kale koyunda Ege denizine kavuşmaktadır. Adanın en 
geniş alüvyon düzlüğünü kuzey-güney yönünde ikiye bölen bu akarsu, 
adını verdiği vadiyi bereketli kılmakta ve halkın geçim ekonomisinde 
büyük rol oynamaktadır. Bugünkü bilgilerimiz ışığında, vadinin tarihöncesi 
dönemlerden günümüze ulaşan en eski yerleşim birimi olma özelliğini 
koruyan Yenibademli Höyük’te, 13. dönem çalışmalarına 28 Temmuz – 12 
Eylül 2008 tarihlerinde devam edilmiştir1.

*    Prof.  Dr.  Halime   HÜRYILMAZ,  Hacettepe   Üniversitesi   Edebiyat  Fakültesi  Arkeoloji 
Bölümü,  06800 Beytepe – Ankara / TÜRKİYE.  halimeh@hacettepe.edu.tr

1 Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  adına  yönetimimde  sürdürülen kazılara Prof. 
Dr. Doğan Perinçek   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Arkeolog Eşe  Bilgiç, Arkeoloji  
Bölümü öğrencileri Süleyman Batman, Fatma  Üçağıl,  Hatice  Dedeoğlu,  Sevgi  Engin,  
Semih  Çıkrıkçı  (Hacettepe  Üniversitesi),  Fatih  Baytaroğlu (Mustafa  Kemal  Üniversitesi) 
ve  restorasyon  yapmak üzere Güven Öztürk  ve Cenk Güçlü (Bergama Meslek 

  Yüksek Okulu) katılmışlardır. Kültür  ve Turizm  Bakanlığı’nı  Kastamonu  Müzesi’nden 
Selma  Bozacı temsil etmiştir.  Kazının  harcamaları  DÖSİMM ve Gökçeada  Kaymakamlığı’nın 
sağladıkları ödeneklerden  karşılanmıştır. Lojistik destek, Gökçeada Belediyesi tarafından 
verilmiştir. Kazı  çalışmalarına  katılan ve büyük bir özveriyle görev yapan  meslektaşlarıma 
ve öğrencilerime, ayrıca sağladıkları  ödenek ve yardımlarla  kazıların devamını   sağlayan   
kurumların  değerli  yöneticilerine   teşekkürlerimi  sunarım. Kazı   ödeneğinin   harcanması 

 konusunda desteklerini esirgemeyen Çanakkale Valisi Sayın Orhan Kırlı’ya ve manevî 
yardımlarını sürdüren İl Kültür Müdürlüğü yetkililerine teşekkürü borç bilirim. 
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2008 yılı için öngörülen program doğrultusunda, çalışmalar “Arkeolojik 
Kazılar” ve “Yan Bilim Dalları Araştırmaları” olmak üzere iki yönde  
sürdürülmüştür. 

KAZI ÇALIŞMALARI 

Höyüğün tepe düzlüğünde önceki yıllarda kısmen ortaya konan mimarî 
kalıntıların planlarını tamamlamak ve Erken Bronz Çağ (EBÇ)  II döneminin 
sosyokültürel yaşantısı hakkında daha fazla bilgi sağlanması amacıyla, G 8 ve 
G 9 açmalarında kazılara devam edilmiştir (Çizim: 1). 

A.  G 8 Açmasındaki Çalışmalar 

Höyüğün kuzey kesiminin orta bölümünde yer alan G 8 açmasında (5.00 x 
10.00 metre), yüzey toprağının hemen altında I. yapı katına ait iki ayrı yapının 
taş örgülü temelleri açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2, Resim: 1). EBÇ II dönemine 
tarihlendirilen bu kalıntılardan doğu yönde  bulunanı 6.50 metre uzunlukta 
ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultudadır. Ortalama genişliği 0.75 metre  olan 
bu  yapı temelinde belirlenen yanal kayma, çok şiddetli olmayan bir deprem 
olayına bağlanabilmektedir. Kuzeybatı yöndeki uzantısı kesit içinde kalan 
söz konusu yapı temelinin, tahminen 3.50 metre uzunluğundaki bölümü 
kazılmayan alan içinde kalmaktadır. Aynı temelin güneydoğudaki uzantısı  
ise, kuzeybatı-güneydoğu yönde inşa edilen I. yapı katının ilk yapısının arka 
kapalı duvarına içten yaslanmaktadır. Depremden etkilendiği düşünülen 
bu yapı  temeli,  birinci yapının batı yöndeki uzun  duvarına ait olması  
gerekmektedir. Zaman içinde  kullanılmaz hâle gelen ve batıya doğru eğim 
yapan bu yapı temelinin hemen batısına yenisi inşa edilerek birinci yapının 
iç genişliği de artırılmıştır. Yeni inşa edilen batı yöndeki uzun duvarın  5.50 
metrelik bölümü  açığa çıkarılmıştır. Kuzey ucu kazılmayan alan içinde kalan  
bu yapı temelinin, daha 3.00 metrelik bölümü korunmuş olması gerekmektedir.  
Yapının önceki yıllarda tespit edilen doğu yöndeki uzun duvarının korunan 
boyutu göz önüne alındığında, birinci yapının dıştan 10.30 metreden daha 
uzun olabileceği ve iç genişliğinin 4.80 metre olduğu anlaşılmaktadır. 
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Birinci yapının dolgusunda Troia I çağdaşı keramik örneklerinden başka, 
ağırlıklı olarak kemik deliciler, ağırşak, perdah taşı ve Yenibademli’de sık 
rastlanan bir kil kanca parçası bulunmuştur (Resim: 2).

I. yapı katına ait ikinci yapının temel kalıntıları, açmanın batı yarısında  
saptanmıştır (Çizim: 2, Resim: 3). Biri yapının uzun duvarını, diğeri ara 
bölme duvarını belirleyen bu kalıntılar, G 8 plan karesinde 2006 yılında 
tespit edilen iki yapıdan  kuzeydekine aittir. Bir sokak kenarına inşa 
edilen  kuzeydeki yapının  uzun duvarını temsil eden  temel parçasının 
6.50 metrelik bölümü ortaya konabilmiştir. Önceki yıllarda açığa çıkarılan 
güney bölümüyle birlikte uzunluğu 11.00 metreye ulaşan bu yapının, girişi 
kuzeybatı yönde olması gerekmektedir. Ortalama iç genişliği  5.00 metre 
olan bu yapının, arka kapalı duvarı daha kısadır. Aynı yapının içinde ara 
bölme duvarı olarak değerlendirilen  temel parçasının, sadece bir metrelik 
bölümü günümüze ulaşmıştır. Kuzeydeki ve  güneydeki yapı arasında ortak 
kullanılan uzun duvarın iki yapıyı eşit genişliğe bölmemesi, yerleşim alanının 
topoğrafyasından kaynaklanmaktadır. 

Kuzeydeki  yapının içinde kalan dolguda kemik delicilerin yanı sıra, taş 
ağırlıklar ve bir ağırşak ele geçirilmiştir. Günlük işlerde kullanılan bu buluntu 
çeşitleri, Yenibademli’nin hemen hemen tüm yapı katlarından bilinen 
örneklerdendir. 

Kuzeydeki yapının doğu yönünde kalan ve düzensiz irili ufaklı taşlarla 
kaplanan  ve muhtemelen sokak işlevi gören kesimde  kemik mablaklara ve 
delicilere, çekiç taşına ve havan eline de rastlanmıştır. Gerek sokak olarak 
yorumlanan kesimde, gerekse yapıların içindeki dolgularda bulunan kemik 
aletlerin  çokluğu, bu kesimde yaşayan ailelerin  kemik âlet üretiminde  pay 
sahibi olduklarını düşündürmektedir. 

G 8 açmasında  II. ve III.  katların dolgularında mimarî kalıntılar tespit 
edilmemiştir.  Açmanın batı yarısında  iki ayrı yapıya işaret eden kimi 
kalıntılar, IV. yapı katına aittir (Çizim: 3).  EBÇ II dönemine tarihlendirilen 
bu kalıntılardan batı kesit yanındakiler, iki parçadan oluşmakta ve birbirine 
dik açıyla bağlanmaktadır. Henüz mimarî bütünlük sergilemeyen söz 
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konusu   kalıntıların yorumlanması  mümkün olmamıştır. Anılan kalıntıların 
güneydoğusunda açığa çıkarılan biri düz, diğeri kavisli olan iki  taş örgülü 
duvar kalıntısı “D” biçimli bir yapıyı anımsatmaktadır. Kavisli inşa edilen 
duvar parçası, 2006 yılında G 8 açmasında tespit edilen ve IV. yapı katına 
verilen kavisli bir duvarla bütünleşmektedir. Bu kavisli duvarın iç yüzüne 
yaslanan kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki diğer duvarın  5.00 metrelik 
bölümü açığa çıkarılmıştır.  Düz ve kavisli inşa edilen duvarların uzantıları 
önceki yıllarda kazılan açmalarda tespit edilemediğinden, yapının gerçek 
boyutları hakkında yeterli bilgi sağlanamamıştır. Bu yapının düz duvarının 
güney tarafında kalan iç dolgusunda, dar bir alanda derine inme imkânı 
bulunmuştur. Trapez biçimli bu dar alanda çeşitli buluntulara rastlanmıştır. 
Kazılan alanın doğu profilinde  yan yatırılmış bir küpün içine depolanan ve  
çok ince ufalanan kalker maddesinden2 (Resim: 4) başka, küpün batı yönünde 
Yenibademli yerleşmecilerinin  üretim ekonomisinde kullandıkları havan 
elleri, çekiç ve perdah taşları, sap delikli taş balta, kemik delici ve  mablaklar 
bulunmuştur. Bu zengin konteksin içinde dört adet yassı ve iki yan kenarı 
çentikli taş idoller de yer almıştır. Genel anlamda  ele geçirilen buluntu grubu 
değerlendirildiğinde, “D” biçimli yapıda  kapların  perdahlandığı, ahşap ve 
deri işçiliği ile  ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır. 

B.  G 9 Açmasındaki Çalışmalar 

Höyüğün merkezi kesiminde yer alan G 9 açmasında (7.00 x 19.00 metre) 
yürütülen çalışmalar sonucu, EBÇ II dönemine ait üç yapı katının mimarî 
kalıntıları  ve buluntu toplulukları açığa çıkarılmıştır.  Bu yapı katlarından 
ilki tepe düzlüğünün kuzeybatı kesiminde  temel taşları korunan ve ada halkı 
tarafından manastır olarak adlandırılan şapelin doğu yönündeki enkazının 
altında tespit edilmiştir. İlk defa belirlenen bu kata (Çizim: 4), Yenibademli’nin 

2 Küp içine  depolanan  maddenin  analizini gerçekleştiren  Hacettepe Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü  Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Abdülkerim Karabakan’a  candan teşekkür 
ederim. 
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stratigrafisinde karışıklığa neden olunmaması için, “Yenibademli I öncesi”  
adı verilmiştir. 2007 yılına kadar höyüğün tepe düzlüğünde saptanan ve 
yüzeyden ana kayaya doğru sıralanan katlara bir yenisinin eklenmesiyle, 
yerleşimde yapı katlarının sayısı sekize ulaşmıştır. 

Sınırları henüz belirlenemeyen bir yangından sonra inşa edilen 
“Yenibademli I öncesi” nin mimarî kalıntıları (Resim: 5), bugün için tam 
bir plan ortaya koymasa da, yapı malzemesi ve inşa tekniği bakımından 
alt katların geleneğini sürdürmektedir. Taş örgülü iki temel parçasından 
oluşan bu yeni katın mimarî kalıntıları, yapının kuzeybatı-güneydoğu yönde 
tasarlandığını akla getirmektedir. Yapıya ait kuzeybatı-güneydoğu yöndeki 
temel parçasının 2.30 metrelik bölümü ve buna bağlanan kuzeydoğu-
güneybatı yöndeki temelin 7.75 metrelik kısmı ortaya konabilmiştir. Batı 
yönü kazılmayan alan içinde kalan bu yapının açığa çıkarılan bölümünün 
içindeki dolgudan toplanan el yapımı keramik örneklerinin biçimleri, Troia I 
Dönemine tarihlenmelerini  mümkün kılmaktadır.  

Anılan yapı katının altında, Yenibademli’nin I. yapı katına verilen diğer 
mimarî kalıntılara da ulaşılmıştır. Bu kalıntıların bir bölümü açmanın 
kuzey yarısında, diğerleri ise güney yarısındadır (Çizim: 5). Açmanın kuzey 
yarısında I. yapı katını belirleyen mimarî kalıntılar, üç ayrı yapıya işaret 
etmektedir. Bunlardan ikisi kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanan taş 
döşemeli bir sokağın iki yönünde, üçüncüsü ise “Yenibademli I öncesi” nin 
kalıntıları altına denk düşmektedir (Resim: 6). 

Sokağın batı yönünde  konumlanan  birinci yapının temel kalıntıları, 
2006 yılında G 8 açmasında  açığa çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu yöndeki 
yapının, güneydoğu köşesini oluşturmaktadır.  Kuzeyindeki yapıyla uzun 
duvarı paylaşan bu yapının, arka kapalı duvarı giriş yönündekine göre daha 
kısadır. Dar yönü sokağa paralel olan bu yapı, kuzeyindeki yapıyla birlikte  
bir yapı bloğu oluşturmaktadır. Giriş yönü yelpaze şeklinde açılan güneydeki  
yapının şimdiye kadar açığa çıkarılan bölümünün uzunluğu 10.25 metre,  
içten arka kapalı duvarının uzunluğu ise 4.75 metredir. Yapının araştırılan 
bölümündeki dolgusunda bir ezgi taşı ve kemik delicilerden başka  buluntuya 
rastlanmamıştır.  
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Sokağın doğu yönüne inşa edilen ikinci yapı dikdörtgen planlı olup 2008 
yılında güneybatı köşesi ve  giriş yönünde yer alan ön mekânın  temel parçaları 
açığa çıkarılmıştır. Uzun yönü sokağa paralel olan bu yapının önceki yıllarda 
ortaya konan bölümleriyle birlikte, dıştan uzunluğu 15.00 metre,  içten 
genişliğinin ise 5.00 metre olduğu  anlaşılmıştır. Çalışılan alan içinde kalan 
yapının güneybatı köşesindeki dolgusunda Troia I çağdaşı kap parçalarından 
başka kemik deliciler, mablak ve pişmiş toprak ağırşak ele geçirilmiştir. 

Açmanın kuzey yarısında ve “Yenibademli I öncesi”  yapı katının 
kalıntıları altında saptanan üçüncü yapıya ait taş örgülü temel kalıntıları, 
yapının kuzeybatı-güneydoğu yönde  inşa edilmiş olabileceği konusunda 
ip uçları vermiştir. Yangın geçirdiği anlaşılan bu yapının içindeki dolguda  
pek çok buluntuya rastlanmıştır.  Buluntuların büyük bir grubunu  çanaklar 
ve testiler (Resim: 7), düz dipli çömlekler, üç ayaklı çömlekler (Resim: 8), ve 
kapaklar oluşturmaktadır. Çanakların bazılarının içinde  karbonlaşmış tahıl 
örnekleri bulunmuştur. Günlük mutfak kaplarının yanı sıra  pişmiş topraktan  
ağırşaklar ve balık ağı ağırlığı, perdah taşları, sileks dilgi , bileği taşı,  taş 
baltalar, havan elleri, taş delici, yassı taş idol ve kemikten üretilen deliciler, 
mablaklar ve ıspatula gibi  buluntuların  ele geçirilmiş olması,  yangın 
sırasında  yapı içindeki malzemelerin  kurtarılamadığını  düşündürmektedir. 
Yaklaşık 10 m2’lik bir alanda  115 adet buluntunun ele geçirildiği bu yapının, 
elit bir aileye ait olması bugün için ihtimal dâhilinde görülmektedir. 

G 9 açmasının güney yarısında  tespit edilen  dört yapı temeli (Çizim: 5), 
2004 yılında G 10 açmasında açığa çıkarılan yapı temellerinin uzantılarıdır. 
Bunların G 9 açmasında köşe yapan bölümleri günümüze ulaşmadığından, 
yapıların iç genişlikleri hakkında bilgi sağlanamamıştır. 

Aynı açmada  Yenibademli’nin II. yapı katını temsil eden mimarî 
kalıntıların bir bölümü  açmanın orta kısmında, diğer bölümü de  güney 
yarısında saptanmıştır (Çizim: 6). Orta kısımda yer alan  kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu yapı temelinin 4.75 metrelik bölümü ve bunun güney 
ucuna birleşen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu temel parçasının da 0.75 
metrelik  kısmı açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu ve güneydoğu yöndeki 



237

yapılarla bağlantı sağlamayan  ve bir köşesi belirlenen bu yapı kalıntısının, 

sadece üstten  iki  sıra taş örgüsü  ortaya konabilmiştir.  Açmanın güneydoğu 

köşesinde tespit edilen diğer  yapı temelleri (Resim: 9), 2007 yılında kazılan G 

9 açmasındaki  kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan ve yangın geçiren büyük 

yapının giriş tarafındaki  temellere aittir.  Açmanın doğu yönünde bulunan 

iki temel parçasından kuzeydeki, yapının uzun duvarına aittir. Bu  temel 

parçası ile birlikte, yangın geçiren  büyük yapının  uzun duvarının dıştan 

ölçüsü  13.50 metre,  yapının iç genişliği ise  4.70 metre  olarak hesaplanmıştır. 

Aynı yapının giriş yönündeki kısa duvarı ve bu duvarda yer alan  1.10 

metre genişlikteki kapı açıklığı da  tespit edilmiştir. Kapıya ait söve taşı  ana 

mekânın içinde in situ  bulunmuştur (Resim: 9). Büyük yapının güneydeki 

uzun duvarına dik açıyla bağlanan ve kapı açıklığının da belirlenmesini 

sağlayan diğer kalıntılar, arka kısmı trapez şeklinde olan ve  2007 yılında G 9 

açmasında  açığa çıkarılan  ikinci büyük yapının ön kısmını oluşturmaktadır. 

Bu yapının da güneyinde, önceki yıllarda  açığa çıkarılan diğer iki yapı göz 

önüne alındığında, yerleşimin bu kesiminde  uzun duvarları ortak kullanan 

yapı grubunun höyük  merkezine doğru yönlendirildiği  anlaşılmaktadır. Tek 

mekânlı  ya da ara bölme duvarı ile ana mekânı bölünen bu yapıların arkalarına 

başka yapılar da inşa edilmiştir. Yangın geçiren büyük yapının giriş kısmının 

önündeki  köşe oluşturan  diğer yapı temelleri, mimarî  bütünlük  sağlamasa 

da, başka  yapılara ait oldukları kesindir. 

II. yapı katının kayda değer buluntuları arasında iki ucu işlenmiş kemik 

delici , sap delikli taş balta ve yerleşimde metalurjik faaliyetlerin yerel olarak 

denendiğini belgeleyen bir çanak parçası içinde bakır veya bronz artıkları  ele 

geçirilmiştir. Bu yapı katının  bulguları arasında yer alan  küçük ve büyük 

baş hayvanların çene ve bacak kemikleri, mutfak artıkları olup beslenme 

alışkanlığı konusunda  fikir  vermiştir. Protein ihtiyacını kara hayvanlarından 

sağlayan  yerleşmeciler, bu yapı katında da  kıyı avcılığını sürdürmüşler ve 

daha çok Patella  ile Cardium  türü yumuşakçaları tüketmişlerdir.  
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YAN BİLİM DALI ARAŞTIRMALARI 

A. Sondaj Çalışmaları 

 Höyükteki kazı çalışmalarının yanı sıra, doğal çevre ortamı hakkında  
veri tabanını genişletmek amacıyla, Prof. Dr. Doğan Perinçek3 yerleşimin 
güneyinde, Büyükdere Vadisi’nin değişik kesimlerinde sondaj çalışmalarına 
devam etmiştir. Bu sondajlarda, yerleşimin güvenliğini sağlayan surun dışında 
yapılaşmaya işaret eden veya nekropol olabilecek bulgulara rastlanmamıştır.  
Yaklaşık 3.00 metre derinlikte taban suyuna ulaşılmasıyla, sondaj çalışmalarına 
son verilmiştir. Sondajların kesitlerinden elde edilen verilerden, höyüğün 
güneyinde  bataklık bir alanın  bulunduğu kanısına varılmıştır.

B. Arkeobotanik İncelemeler 

G 9 açmasından alınan arkeobotanik numuneler, Prof. Dr. Emel Oybak 
Dönmez tarafından incelenmiştir4.  Taban üzerinden toplanan, çanak ve 
çömlek içlerinden alınan karbonlaşmış örneklerin  büyük bir bölümünün 
mürdümük olduğu, bunun yanı sıra baklanın, saf  asmanın ve burçağın da 
teşhisi yapılmıştır. Kaplardan birinin içinde mürdümük ve asma karışık 
olarak bulunmuştur. 

C. Analizler 

G 9 açmasında, I. yapı katının üçüncü yapısının içindeki  yanmış dal 
parçalarından alınan örnekler, Dr. Barbaros Yaman tarafından analiz 
edilmiştir5. İlgili uzmanın  vermiş olduğu ön rapor doğrultusunda, konut 
içindeki  yanmış dalların  çam ve meşe ağıcına ait oldukları anlaşılmıştır.

3 Büyük  bir  özveri  ve  sabırla   sondaj  çalışmalarını  gerçekleştiren  ve  ön  bilgileri  sunan  
Prof.  Dr.  Doğan  Perinçek’e  çok  teşekkür  ederim.

4 Yenibademli’nin arkeobotanik numunelerini inceleyen ve çok kısa bir sürede sonuçları 
sunan Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez’e teşekkürlerimi yinelemek isterim.

5 2007 yılında olduğu gibi, 2008 yılının  yanmış dal parçalarını büyük bir titizlikle inceleyen 
ve tanımlayan Dr.  Barbaros Yaman’a   şükranlarımı  sunarım.
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D. Küçük Buluntu Restorasyonu 

G 9 açmasının, I. yapı katının üçüncü yapısında  çok sayıda günlük mutfak 
kapları bulunmuştur. Bu örneklerden 27’si çanaklara, 12’si çömleklere, 
18’i testilere, 3’ü üç ayaklı çömleklere, 5’i kapaklara ve biri  küpe aittir. 
Kırık parçalar halinde  tespit edilen bu keramik örneklerinden 24 tanesi 
tümlenmiştir. Restore edilen kaplardan başka, kırık olarak bulunan bazı kemik 
aletler de yapıştırılarak onarılmıştır. Kazı çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra, Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne envanterlik değerde 46 adet ve etütlük 
değerde 39 adet eser teslim edilmiştir. 



240

Çizim 1: 
Yenibademli Höyük 
2008.  Topografik 
harita ve kazılan 
alanlar 

Çizim 3:  
G 8 açmasında EBÇ 
II dönemine ait 
mimarî kalıntıların 
planı

Çizim 2:  
G 8 açmasında EBÇ 

II dönemine ait 
mimarî kalıntıların 

planı
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Çizim 4:  
G 9 açmasında “Yenibademli I 
öncesi” yapı katına ait mimarî 
kalıntıların planı

Çizim 5:
G 9 açmasında I. yapı katına ait  
mimarî kalıntıların planı

Çizim 6: 
G 9 açmasında II. yapı
katına ait mimarî kalıntıların 
planı 
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Resim 1: G 8 açmasının doğu yönünde I. yapı katına ait mimarî kalıntılar

Resim 3: G 8 
açmasının 
batı 
yönünde I. 
yapı katına 
ait mimarî 
kalıntılar

Resim 2: G 8 açmasında 
bulunan kil kanca 
parçası
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Resim 4: G 8 açmasında trapez biçimli alanın doğu kesitindeki kalker maddesi

Resim 5: G 9 açmasında “Yenibademli I öncesi”nin mimarî kalıntıları
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Resim 6: G 9 açmasının kuzey yarısındaki I. yapı katına ait mimarî kalıntılar

Resim 7: G 9 açmasının I. yapı katında bulunan  EBÇ II dönemine ait kaplar
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Resim 8: G 9 açmasının I. yapı katına ait EBÇ II döneminin üç ayaklı çömlekleri

Resim 9: G 9 açmasında II. yapı katına ait mimarî kalıntılar
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KLAROS, 2008

Klaros 2008 yılı kazı çalışmaları,  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Döner Sermaye 

İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın (Araştırma Projesi) maddî 

destekleriyle  1 Eylül 2008 - 15 Kasım 2008 tarihlerinde , doktora, yüksek lisans 

ve lisans öğrencileri ve kırk işçiden oluşan bir ekiple, iki büyük sektörde farklı 

plan karelerde gerçekleştirilmiştir. Kazıya, Bakanlık temsilcisi, olarak katılan 

Bursa Müzesi Arkeologu Yasemin Perska’ya kazı süresince göstermiş olduğu 

ilgi ve katkı için teşekkür ederim. 

Nuran ŞAHİN*
Emre TAŞTEMUR

Damla KARAMAN
    Gülşah DALLIK

     Elçin DOĞAN
   Dolunay TARİ

*  Prof. Dr. Nuran ŞAHİN, Ege Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi 35100 Bornova/İzmir/TÜRKİYE.   Email: nuran.sahin@ege.edu.tr.

 Emre TAŞTEMUR, E.Ü. Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü, doktora ve TÜBİTAK  Burslu 
Öğrencisi.

 Damla KARAMAN, Arkeolog.
 Gülşah DALLIK, E.Ü. Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü, Yüksek Lisans öğrencisi ve 

TÜBİTAK  Burslu Öğrencisi.
 Elçin DOĞAN, E.Ü. Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü, doktora öğrencisi.
 Dolunay KARA, E.Ü. Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü, Yüksek Lisans ve TÜBİTAK  

Burslu Öğrencisi.
 Ayrıca Mehmet Doğan ve Yuşa Yıldız, E.Ü. Edebiyat Fakültesi,  Coğrafya Bölümü, Yüksek 

Lisans öğrencileri,
 Taylan Doğan, 9. Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans öğrencisi, Muharrem Gürlekce, Taylan 

Dede,  Pınar Güzeloğlu, Özlem Naz Bitirim, Hüseyin Yüksel, Aydın Dilbaz, Ferhat Bayram, 
Arkeoloji Bölümü öğrencileri olarak kazıya katılmışlardır.
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APOLLON SEKTÖRÜ

J, K, ve L PLAN KARE ÇALIŞMALARI

Apollon sektörü 2008 yılı çalışmaları J15C, J15 D, K15A, K15C, K15D, 
L15A, L15B ve K16D plan karelerinde  gerçekleştirilmiştir.

J  PLAN KARE ÇALIŞMALARI 

J 15C PLAN KARE ÇALIŞMALARI

Fransız kazıları dönemine yönelik çalışmalarla ilişkili, kesit düzenleme 
çalışmaları yapılırken, dikdörtgen sunağın kuzey kesitinde bir heykelin kolu 
ortaya çıkarıldı (Resim: 1). Heykel kesitte bırakılamayacağı için, yeni bir plan 
kare açılmasına karar verildi. Açılan bu plan kare, J15C plan karesi olarak 
adlandırıldı.  + 2.83 m. seviyesinden itibaren 2x1.50 m. lik bir alan kazılmaya 
başlanmıştır. Heykel parçasının üst kodu 2.66 m. alt kodu ise 2.42 m. dir. 
Eserin sol kolunun küçük bir bölümü korunmuş olup sağ tarafı ise göğüs 
altı hizasına doğru diyagonal olarak kırıktır. Bacaklar da kırık olup sadece 
gövdenin bir bölümü korunmuştur (Resim: 2). 20051 ve 20062 yıllarında B.O.A 
sektöründe MN -14/A plan karesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, bothros 
olduğunu düşündüğümüz lokal bir alandan, pişmiş topraktan boyalı Apollon 
Kitharodos heykelcikleri ele geçirilmişti. Bu heykelcikler ayakta, sol ellerinde 
klâsik kithara, sağ ellerinde ise plektron tutar durumdadırlar. Ancak bugüne 
değin, kutsal alanda Apollon Kitharodos kült heykeli bulunmamıştı. Kutsal 
alanda bulunmuş olan figürinler ve farklı yerlerde ele geçirilmiş olan Apollon 
Kitharodos heykel örnekleri bu heykelin bir Apollon Kitharodos heykeli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak Klaros’ta ele geçirilen ve Apollon 
sektöründen özellikle de Apollon’a adanmış olan dikdörtgen sunağın içinde 

1  Şahin ve diğerleri, “Klaros 2005 (5.Yıl)” 28. KST 1. cilt, 2007, 600, Res. 14.
2  Şahin ve diğerleri, “Klaros 2006” 29. KST 3. cilt, 2009,423, Res. 9.
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yer aldığı plan kare içinden gelmesi, bu mermer heykelin, Apollon Klarios 
Kitharodos kült heykeli olduğunu ortaya koyması ve kutsal alandan gelen ilk 
heykel olması açısından çok önemlidir.

J 15D PLAN KARE ÇALIŞMALARI

J15D plan karesinde çalışılmasının amacı, Fransız kazıları döneminde küçük 
bir sondajla açığa çıkarılmış, ancak daha sonra kapatılmış olan dikdörtgen 
sunağın kuzeybatı köşesini tümüyle ortaya çıkarmaktı. Kazılmış alan tekrar 
açılarak, sunağın kuzeybatı köşesi yeniden ortaya çıkarılmış ve sunağın batı 
tarafındaki basamaklar görülmüştür (Resim: 3). Burada yapılan çalışmalar 
sırasında, İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen sunağın bloklarının devşirme malzeme 
olarak, dikdörtgen sunağın kuzey cephesinde kullanıldıkları saptanmıştır. 
+0,42m. ile  +0,27m. kotları arasında çok yoğun yanık ve kül tabakası içinde 
yatay durumda fresko parçaları ele geçirilmiş, bu seviyenin altından figürin 
parçaları bulunmuştur. Yanık tabaka +0,26 m. kodunda son bulmuştur.

K PLAN KARE  ÇALIŞMASI

K 15 A PLAN KARE  ÇALIŞMASI

K15A/B plan karesi, Fransızlar tarafından yuvarlak sunağı bulmak 
amacıyla açılmış olan plan kare olup daha sonra kapatılmıştı. Bu sondajdaki 
çalışmaların tamamlanmamış olması nedeniyle, 2004 yılında burası 
tarafımızdan tekrar açılmış ve çalışma başlatılmıştı. Apollon sektörü tüm plan 
karelerinde üst kodları +0.95m. ile +0.91m. alt kodları, +0.93m ile +0.83m. 
arasında değişen oksitli bir tabaka bulunmaktadır. K15A plan karesinde de 
bu demir oksitli tabaka ile karşılaşılmış ancak varlığı henüz anlaşılamamıştır. 
Bu tabakanın altından, koyu gri renkli, yoğun miktarda fresko parçaları içeren 
yaklaşık 30 cm. kalınlığında küllü bir yangın tabakası gelmiştir. Bu alanda ele 
geçirilen fresko parçalarına yapışmış çok miktarda kömür parçaları bulunmuş 
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ve bunlardan örnekler alınmıştır. Bu yangın tabakası, sunağın bir yangının 
ardından, terk edildiğini düşündürmektedir. 

K 15C PLAN KARE  ÇALIŞMASI

K15C plan karesi 2007 yılında açılmıştı. 2008 yılında bu plan karedeki 
çalışma yuvarlak sunak içindeki kesitten düşen toprağın atılması ile başladı. 
Yuvarlak sunağı ayıran bant olarak adlandırılan ve 1.89 m. seviyesinde ise 
çalışmalar başlatıldı.  +1.58m. kodunda beyaz astarlı kahverengi firnisli 
gövdede iki sıra yiv bulunan ve gövdeden buruna geçişte kabartma olarak 
verilmiş nokta bezemeli kandil ele geçirildi. Parçalar hâlinde ele geçirilen 
kandilin burun kısmı kırık ve eksiktir. Kandil, İ.S. 1. yüzyıl sonu, İ. S. II. 
yüzyıl başına tarihlenmektedir (Resim: 4 ). + 1. 39 m. seviyesinde geçiş bantı 
olarak bırakılmış alan kazılmıştır. +1.03m. seviyesinde ise bronz bir sikke 
bulunmuştur. Ön yüzünde sağa dönük profilden Apollon başı, arka yüzünde 
ise üç  ayaklı kazan ve kontrmark kithara bulunmaktadır. Sikke yaklaşık İ.Ö. 
190 ‘a tarihlenmektedir3. Mermer yongalardan oluşan tüm kutsal alanda 
görülen ve kalınlığı 50 ile 60cm.arasında değişen sert zemin kaldırılarak alt 
kodlara inilmiş ve +0.89 m. seviyesinde kazıma betimli olasılıkla, bir sunak ya 
da kaide parçası ele geçirildi. Bu parçaya ait, 5.5x5.2 cm. boyutlarında başka 
bir parça daha bulunmuş ve birleştirilmişlerdir.

K15D PLAN KARE ÇALIŞMALARI

K15D plan karesi çalışmaları, dikdörtgen sunağın batı yönünde genişletme 
çalışması olarak başlatılmıştır. Buradaki çalışmanın amacı, 2004 yılında küçük 
bir bölümü açığa çıkarılmış olan demir hâlkalı hayvan bağlama bloğunu 
tümüyle açığa çıkararak, sunakla olan ilişkisini anlamaya yönelikti. Bu 
hayvan bağlama bloğunun bir bölümü K15A plan karesi içinde kalıyordu. 
Bu plan karede demir oksitli tabaka çok ince olup üst kodu +0.95m. alt kodu 
ise +0.93m.dür. Bu tabakanın altında gri renkli yangın tabakasına ulaşıldı. 
+0.75m. seviyesinde demirden yapılmış bir bıçak bulundu. +0.57m. kodunda 

3  M.G. Milne, Kolophon and Its Coinage: A Study, 1941,  Period VII, 176a.
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hayvan bağlama bloğuna ulaşılarak, tümüyle açığa çıkarıldı (Resim: 5 ). K15D 
plank karesinde açılan sondajın güney yönünde uzatılması sırasında, beyaz 
mermerden iki hayvan bağlama bloğu daha bulundu. Bu bloklardan güneyde 
olanının üzerinde iki adet demir hâlka bulunmaktadır. Ancak bunlardan 
birinin kopuk olduğu saptandı. Yan yana iki hâlkaya aynı anda iki büyükbaş 
hayvan bağlamanın zor olacağı düşüncesi ile bunların olasılıkla küçükbaş 
hayvanlar için kullanıldığını düşünüyoruz. Hayvan bağlama bloklarının alt 
seviyesinden itibaren ikinci bir yangın tabakası ile daha karşılaşıldı. +0.42m. 
seviyesinde bir adet kourotrophos figürini ele geçirildi. Figürin sol kolunda 
çocuk taşımaktadır. Beyaz astar üzerinde çok az kırmızı boya korunmuştur.  
Batı genişleme olarak adlandırılan bu alanda +0.40m. ile +0.35m. seviyeleri 
arasında beyaz zemin üzerine kırmızı veya siyah bantlar içeren fresko 
parçaları bulunmuştur. Ayrıca üzerinde siyah boya izleri görülen bitkisel 
motifli bir pişmiş toprak akroter parçası ve + 0.34 m. kodunda da, ciddî stilde 
lyralı Apollon figürini ele geçirilmiştir (Resim: 6). Kırmızı boya izleri yer 
yer korunmuş olan Figürinin sol tarafı yanık durumdadır. Tüm olarak ele 
geçirilen figürinin bulunduğu tabakada çok sayıda yanmış kemik ve ahşap 
parçaları da bulunmuş ve analiz için ayrılmışlardır. 

Kesitin malzeme veren son tabakası olan 13 No.lu tabakada, -0,27m. 
seviyesinde bronz Submiken tüm bir fibula (Resim: 7), bir adet bronz Miken 
ok ucu ve bir adet kırık kemik ok ucu ele geçirildi. Ancak bu tabakanın en 
önemli buluntusu, dört parça hâlinde ele geçirilen ve restorasyonu yapılan Geç 
Hellas IIIB’ ye tarihlenen Miken kyliksidir. Bugüne değin Apollon sektöründe 
Submiken ve Miken Dönemi’ne tarihlenen malzeme ele geçirilmesine karşın 
seramiğin bulunmayışı nedeni ile kesin saptama yapılamıyordu. Bu kyliks 
ve başka kaplara ait küçük Miken seramik parçaları, antik yazarların Manto 
tarafından kurulduğunu söyledikleri kehanet merkezinin,  kuruluş tarihinin 
Miken Döneminde olduğunu gösteren kanıtlardır.

 

K16D PLAN KARE ÇALIŞMASI

K15 C plan karesinin hemen doğusunda primitif sunağın doğu bölümünü 
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saptamak amacı ile, K16 D plan kare çalışması 1x2m. ölçülerindeki açmada 
başlatıldı. Bu çalışma doğu genişleme olarak değerlendirildi. Bu açmada 
+2,61m. seviyesinden +2,11m. seviyesine değin Roma Dönemi ikinci ve üçüncü 
yüzyıla tarihlenen seramikler ve cam parçaları ele geçirilmiştir. K16D kesiti, 
K15A ve D kesitleri ile büyük benzerlik göstermektedir. Dikdörtgen sunağın 
terk edilmesinin ardından, Helenistik sunağın yapım evresinde oluşturulan 
mermer yongalı sert tabanın altında demir oksitli ince tabakaya, daha sonra 
da küllü ve freskolar içeren yangın tabakasına ulaşıldı. Freskolar çok küçük 
parçalar hâlinde korunmuş olup yeşil beyaz renklidirler. Yangın tabakasının 
altında ise, tüm sektörlerde görülen iri taş ve mermer parçalarından oluşan 
sert taban açığa çıkarılmıştır. Bu tabakadan hiçbir malzeme bulunmamıştır. 
Deniz seviyesinin altında –0.04 kodunda birkaç sentimetre kalınlığında ince 
ve küçük mermer yongalı bir tabaka ile karşılaşılmıştır. Bu tabakanın altında 
ise, koyu gri renkli balçıklı tabakanın üst seviyelerinden yoğun olarak 
Geometrik Döneme tarihlenen seramik parçaları ele geçirilmiştir. -0,15m. 
seviyesinde ise bir altın plaka parçası bulunmuştur. Dikdörtgen formlu 
altın  plakanın bir köşesi korunmamıştır. Korunmuş olan üç köşede iğne 
deliği boyutlarında delik bulunmaktadır. Bu plaka olasılıkla aplik olarak 
kullanılmıştı (Resim: 8). 

L PLAN KARE ÇALIŞMALARI

L15A PLAN KARE ÇALIŞMASI

2008 yılının yeni bir açma çalışması L15 A plan karesinde, dikdörtgen 
sunağın güney-batı köşesi ile batı yönündeki basamakların açığa çıkarılması 
amacıyla gerçekleştirildi. 0.90m. ile 0.72m. kodları arasında 0.80x0.60m. 
lik bir alanda çok yoğun olarak fresko parçaları ele geçirildi. Dikdörtgen 
sunağın birinci ve ikinci basamaklarında yoğun yangın izleri saptandı. Bu 
yangın tabakası içinde boyalı çoğunluğu yanmış çatı kiremitleri ile birlikte, 
tam ya da parçalar hâlinde yanmış ya da yanmamış durumda lyralı, kitharalı 
ve barbitonlu çok sayıda pişmiş toprak figürinler ele geçirildi. Bu yangının 
dikdörtgen sunağı ciddî şekilde tahrip ettiği gözlemlendi.  
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L15B PLAN KARE ÇALIŞMASI

L15B plan kare çalışmaları, 2007 yılında dikdötgen sunağın güney cephesini 
açığa çıkarmak amacıyla başlatılmış ve sunağın güney cephesinde 10. tabaka 
olarak adlandırdığımız, iri taş ve mermer yongalardan yapılmış sert taban ve 
sunağın iki basamağı açığa çıkartılarak bırakılmıştı. 2008 yılı çalışmasında, 
öncelikle bu tabanın bir bölümü kaldırılarak, sunağın güney yönündeki 
temellerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu alandan Geometrik Dönem’e 
tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir Bu çalışmalar sırasında sunağın 
iç tarafındaki dolgu alanda 7 yüzyıl sunağının bloklarının da kullanıldığı 
saptandı. Bu çalışmalar sırasında dikdörtgen sunağın güney duvarındaki 
orthostat bloklardan ikisinin, hayvan bağlama blokları oldukları daha sonra 
burada devşirme olarak kullanıldıkları da saptandı. 

L15/B plan karesinde, yapılan kazı çalışmalarında, elenen toprak içinden  
+ 0.83m. kodunda oval bir yüzük taşı bulunmuştur. Yüzük taşının üzerinde 
kazıma ile cepheden bir figür libasyon yapar durumda işlenmiştir. 

YAPI KOMPLEKSİ SEKTÖRÜ (YKS) 2008

Bu sektörde V plan karesinde yeni bir açma çalışması başlatılmıştır.                 

V PLAN  KARE ÇALIŞMALARI

 V16/C PLAN KARE ÇALIŞMASI      

2008 yılında V16/C plan karesi içinde 6,63 m. x 5m. ölçülerinde yeni bir 
açma çalışması gerçekleştirilmiştir. Amaç, 2007 yılında açığa çıkarılmış olan 
yapı kompleksinin kuzey kanadındaki iki oda dışında başka mekânların da 
olup olmadıklarını saptamaya yönelikti. 

Alüvyal tabakanın kaldırılması sırasında, açmanın batısında,  53 cm. 
çaplı bir tambura rastlandı ((üst kot +3,71). Tamburun üst yüzeyi oldukça 
aşınmış durumdadır. İlk seviyelerden yoğun olarak amorf çatı kiremit 
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parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın güneydoğusunda toprak döküntü bir 
yapıda olup bu bölüm olasılıkla Fransız kazı döneminde yapılan demir 
rayları oluşturmak için kazılmıştı. Zira rayların bir bölümü açığa çıkarılarak, 
yerlerinde bırakıldılar.  +3,17 seviyesinden itibaren toprak rengi değişmiş 
ve açmanın güneybatısında taş, harç ve kiremitlerden oluşan bir alan açığa 
çıkarılmıştır. Burada açığa çıkarılan harç ve taşlar olasılıkla doğu-batı 
doğrultulu duvardan dökülen parçalardır. Bu alan, açmanın güneyinde de 
devam etmektedir. Toplanan malzemeler arasında çok sayıda yivli seramik ve 
bazı cam parçaları, arı kovanı, oinokhoe, stroter parçaları ve salyangoz kabuğu 
bulunmaktadır. Açmanın genelinde yoğunluklu olarak cam buluntular 
ele geçirilmiştir. +2,84 seviyesinde açmanın ortalarına doğru işlenmiş kırık 
mermer parçaları ve kiremit parçaları bulunmuştur. +2,83 kodunda toprağın 
nemli bir yapıya ulaşmasıyla 2. tabakaya geçilmiştir. Açmanın kuzeybatısında 
daha yumuşak toprak yapısı gözlemlenmesine karşın, kuzeydoğuya doğru 
toprak sertleşmektedir. Kuzeydoğu kesit yakınlarında ise tamamen sarı bir 
toprak yapısı görülmektedir. Ele geçirilen buluntular arasında Roma Dönemi 
3. yüzyıl, amphora ve kap parçalarının yanı sıra kemik ve cam parçaları da 
bulunmaktadır. +2,72 kodunda yanık cam parçaları ele geçirilmiştir. +2,62 
koduna inildiğinde açmanın kuzey kesitinin içine giren, yuvarlak işlenmiş 
kırık mermer parçaları ve kiremitlerden oluşan bothros izlenimi veren bir 
alan açığa çıkarıldı (Resim: 9) . Bu alanın içindeki toprak gri renkli ve küllü 
olmasına karşın, ele geçirilen seramikler, biri dışında yanık değildir. Ayrıca 
bozuk üretim seramik örnekleri de gelmektedir. Bothros’un içinde yapılan 
incelemeler sonucunda yanık toprak izleri görülmeye devam edilmiş ve +2,36 
kodundan itibaren toprak tamamen gri renge dönüşmüştür..

Açmanın güneybatısında üst kodu  + 3. 04 ve ters dönmüş olarak yazıtlı 
bir heykel kaidesi ele geçirildi (Resim: 10). Kaide, şist ve taban tuğlalarından 
oluşan bir taban üzerine oturmaktadır. 2,14 seviyesinde, açmanın güneybatı 
köşesinde bulunan yazıtlı kaidenin çevresinde yoğun, batıya doğru yayılan bir 
yangın tabakasına rastlanmıştır. Açmanın batısında yer alan tahribat görmüş  
sütun tamburunun, üst kodu +2,20 ve alt kodu +2,06m. olan mermerden kare 
bir kaide üzerine oturduğu saptanmıştır. 
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Açmanın doğusunda büyük bir blok açığa çıkarılmıştır. Ayrıca açmanın 
ortasında küçük taşlardan oluşan bir alan olduğu saptandı ve çevresinde 
sıkıştırılmış bir tabana rastlandı. Bu tabanın üzerinden +2,06 kodunda bronz 
sikke ele geçirildi. 

+2,01m. kodunda harçlı ve freskolardan oluşan bir bölüm açığa çıkarıldı. 
Büyük fresko parçaları floral bezemelidirler. Ayrıca ilk kez sarı ve kırmızı 
renkli diğer odalarda görülmeyen freskolar da  yatay, ters  ya da  dikey 
durumda ele geçirilmiştir (Resim: 11). 

V 16/c-d açmasında 2008 yılı çalışmalarının gösterdiği en önemli sonuç, bu 
alandaki yapı kompleksinin Roma Dönemine ait kuzey sınırının belirlenmiş 
olmasıdır. 
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Resim 1:  Heykelin kesitte görünüşü

Resim 2:  Apollon Kitharodos heykeli                       
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Resim 3:  Dikdötgen sunağın kuzeybatı köşesi ve batı cephesindeki basamaklar

Resim 4: Kandil
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Resim 5: Demir halkalı hayvan bağlama bloğu

Resim 6: Lyralı Apollon figürini
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Resim 7: Fibula

Resim 8: Altın plâka 

Resim 9: Bothros (?)
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Resim 11: Yazıtlı heykel kaidesi

Resim 10: Fresko parçaları
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Refik DURU* 
Gülsün UMURTAK

BADEMAĞACI KAZILARI, 2008  

Bademağacı Höyüğü kazılarının 16. dönem çalışmalarına 26 Temmuz - 22 
Eylül 2008 tarihlerinde devam edildi 1. Bu süre içinde höyüğün güneybatısı ile 
güney ucunda, daha önceki yıllarda hiç kazılmamış alanlarda çalışıldı (Resim: 
1). Ayrıca daha önceki yıllarda kazılmasına başlanan 3. Derinlik Açması’nda 
da (DA 3) kısa süreli bir çalışma yapıldı. 

Tabakalaşma: Önceki yıllarda saptanmış olan tabakalaşma durumunda 
değişiklik yapılmasını gerektirecek gelişmeler olmadı2. 

∗  Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6 Suadiye-İstanbul/TÜRKİYE  rfkduru@yahoo.com
   Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Prothistorya ve 

Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Beyazıt-İstabul  gulsunumurtak@gmail.com
1 İÜ Edebiyat Fakültesi adına yönetimimizde sürdürülen kazılara, aynı fakülteden Araştırma 

Görevlisi Aslıhan Yurtsever Beyazıt, Arkeologlar Müge Savrum, Pınar Vançin ile Protohistorya 
ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri katılmışlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
temsilciliği görevini kazının başlarında Genel Müdürlük uzmanlarından Nihat Erdoğan, 
kazının ikinci yarısında Antalya Arkeoloji Müzesi araştırmacılarından meslektaşımız 
Mustafa Samur üstlendi. Kazıya değişik tarihlerde Arkeobotanist Bea de Cupere (Sagalassos 
kazı kurulu), Antropolog Prof. Dr.  Yılmaz Erdal (Hacettepe Üniversitesi), C14 ölçümleri için 
Ar. Gör. Gizem Akkaya (Bursa-Uludağ Üniversitesi) ile bazı topoğrafik ölçümler yapmak 
üzere Arkeolog-Topoğraf Sabri Aydal katılmışlardır. Kazının harcamaları Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yürütücü Sekreterliği (Proje no.2067), Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve  Suna – İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (AKMED) sağladıkları 
ödeneklerden karşılandı. Ulusoy Otobüs İşletmesi kazıya katılan öğrencilerin Antalya’ya 
gidiş-dönüş otobüs biletlerini; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran 
Ulusoy da kazı araçlarının yakıt giderlerini karşıladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
kazımıza bir önemli destek de, höyük yakınlarında kurulu olan AS Çimento AŞ’den geldi. 
AS Çimento’nun sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sak, firmasının helikopterinden 
höyüğümüzün resimlerini çekmemizi sağladı. Kazıya katılarak zor koşullarda görev yapan 
değişik konularda uzman meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ile sağladıkları ödenek ve 
yardımlarla kazıların gerçekleşmesini sağlayan kişi ve kurumların değerli yöneticilerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2 Bademağacı kazılarının yayınlanmış yıllık önraporları şunlardır:
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NEOLİTİK  YERLEŞMELER

Mimarlık: 2008’de Erken Neolitik yerleşme tabakalarında çalışılmadı. 
Sadece DA 3’te 50 cm. kadar daha derinleşildi. Kazılan birikimde bir grup Geç 
Neolitik  çanak çömlek parçası dışında buluntu ele geçirilmedi. Ana toprağa 
ulaşmak için gelecek yıl çalışılmak üzere, açmadaki çalışmalara geçici olarak 
son verildi. 

İLK  TUNÇ  ÇAĞI  YERLEŞMELERİ

Mimarlık

2008’den önceki son üç kazı döneminde, höyüğün şimdiye kadar 
araştırılması yeterince yapılamamış olan orta ve güney yarısında da çalışmalara 
başlanmış ve batı yamaçta, tepenin dar aksı üzerinde, geniş bir açmada yer 
yer 2 m. derinliğe kadar inilmiş, sonuçta höyüğün ortalarında, büyük bir 
yapı kompleksinin (Çok Odalı Yapı - ÇOY) var olduğu anlaşılmıştı. İlk Tunç 
Çağının (İTÇ) ortalarına, daha kesin bir tanımlama ile İTÇ II ve kısmen İTÇ 
III başlarına tarihlenen ve 17 odası açılan bu yapının güney ve batı uçlarında 
bu yıl çalışmalar geliştirildi. Ancak ÇOY’un söz konusu yönlerdeki gelişmesi 
tam olarak anlaşılamadı. Görünen odur ki, bu kompleks güney ve batı yönlere 
doğru daha fazla ilerlememektedir. ÇOY, höyüğün ortalarındaki Kilise’nin 
altına ve büyük ihtimalle daha doğuya doğru gelişmektedir. Bu ihtimali 
kesinleştirmek, kiliseyi kaldırmanın olanaksızlığından ötürü, herhalde ileride 
de mümkün olmayacaktır.

2008 yılı çalışmalarında elde edilen önemli buluntuların başında, höyüğün 

 R.Duru,”Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten  LX
(1997):783-800   
 -----------,”Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten  LXI (1997):149-159 

-----------,”Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten  LXII (1998):709 730
 -----------,”Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten  LXIV (2000):187 212
 -----------,”Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten  LXIV (2001):583-598
 -----------,”Bademağacı Kazıları. 2000 ve 2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten  LXVI (2003):449 594 
 -----------,“Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten  LXVIII 

(2005):519-560.
 R.Duru ve G.Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu”,
Belleten LXXII (2008): 195-250
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güneybatı ve güney kesiminde elde edilen mimarlık bulguları gelmektedir. 
Aşağıda mimarîdeki buluntu ve gelişmeleri özetleyerek sunuyoruz:

İTÇ II yerleşmesinin höyüğün batı yamacındaki durumunu anlamak 
üzere önceki yıllarda yapılan çalışmalara, bu yıl yamacın daha güneyinin 
araştırılmasıyla devam edildi. Dar açmalarda çalışılmasına karşın, yerleşmenin 
bu kesimdeki en dış halkasında da, höyüğün diğer kesimlerindekine uygun 
şekilde, megaron(umsu) yapıların varolduğu görüldü (Resim: 1- 2).  Bu alanda, 
bazıları tümüyle açılan, bazıları da sadece duvarlarıyla saptanan 11 yeni 
megaron bulundu. Tüm yerleşmeyi çeviren bu türden yapıların sayısı 43’e 
ulaştı ve yeni açılmış olanların da, 1993’den beri ortaya çıkarılan megaronumsu 
binalardan farkları olmadığı ve bunların bir defada düzenlenerek inşa 
edildikleri bir kez daha gözlemlendi. Yaklaşık 50 m. uzunluğunda bir kesimde 
ortaya çıkartılan bu yapıların dış tarafında (batısında), yamaç döşemesinin 
yer yer devam etmekte olduğu da saptandı. 

Batı yamaç çalışmaları sonunda, bu kesimde daha önce kamulaştırılan 
tarlaların sınırına gelindi (Megaronların daha güneydeki gelişmesini 
anlayabilmek için kazılar önümüzdeki yıl da, sahipli tarlalarda 
sürdürülecektir). Bu yıl açılan yeni megaron planlı yapılar, İTÇ II dönemi 
yerleşmesinin güneyde nasıl devam ettiği konusunda önceki dönemlerin 
verdiği bilgileri ve bu konudaki öngörülerimizi desteklemektedir.

2008 yılında çalışılmaya başlanan ikinci alan, höyüğün güney yarısında, 
B Açması’nın hemen güneyinden başlayarak, höyüğün güney sınırına kadar 
olan kesimde yer almaktadır. Höyüğün güney yarısında, biri (F Açması) 
doğu-batı yönünde 25 x 10 m., diğeri (G Açması) güney-kuzey yönünde 30 x 
10 m. ölçülerinde olan  iki açma ile güney uç yakınlarında, höyüğü çevreleyen 
ağaç sırasının hemen kenarından başlayan ve mimarlık kalıntılarına uyularak 
geliştirilen bir üçüncü alanda (H Açması) kazılara başlandı.  F Açması 1993 
yılında bir kazı mevsimi süresince kazılan B Açması’nın 5 m. güneyinde idi. 
Açmada yakl. 1 m. derinlikte rastlanan bazı kalın taş temeller büyük olasılıkla 
İTÇ’nin höyüğümüzdeki en son yerleşme katı olan İTÇ II’den İTÇ III’e geçiş 

dönemine aitti. Bu temeller, kuşkusuz höyüğün ortasında yer alan ÇOY’un 
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son evresi ile çağdaş olmakla birlikte, bu yapılaşma ile doğrudan bağlantılı 

değil gibi görünmektedir. Aynı açmanın güneydoğu köşesinde 5 x 5 m. 

ölçüsünde bir alanda derin katların öğrenilmesi amacıyla yeni bir derinlik 

açmasına başlandı (Derinlik Açması 4 - DA 4). Ana toprağa ulaşılmayan bu 

açmadaki çalışmalar, gelecek kazı mevsiminde sürdürülecektir.

Aynı kesimde kazılmasına başlanan G Açması’nda yer yer 50 cm. ile 1 m. 

kadar derinleşildi. Ancak bu geniş açmada kazılan birikimde herhangi bir yapı 

kalıntısına rastlanmadı. Açmada yapılaşma kalıntılarının bulunduğundan 

kuşku duyulmamasına rağmen, daha fazla derinleşilmemiş, alan gelecek sene 

çalışmalara devam edilmesi kararına uygun olarak  terk edilmiştir.

2008 kazı döneminde çalışılan son açma, güney uçtaki H Açması’dır. 

Kazı mevsimi sonunda 40 X 25 m. ölçülerine erişilen bu alanda, çok yoğun 

mimarlık kalıntısına rastlandı (Resim: 1-2). Açmadaki temellerin izlenmesi 

sona ermediğinden, plan kesin olarak anlaşılamamışsa da, bu kesimde bir 

başka yapı kompleksinin olduğunda kuşku yoktur. Höyüğün ortalarındaki 

çok odalı yapı grubuna benzeyen, ancak onunla doğrudan bir bağlantısı 

olmayan bu yapı grubunun en önemli özelliği, yapının megaronlar içermediği, 

dolayısıyla höyüğün bu kesiminde, yerleşmeyi çevreleyen bağımsız megaron 

yapılarının söz konusu olmadığıdır. Megaronlar yerine bu kesimde bir 

oda sırası yer almaktadır. Başka bir anlatımla, bu alanda höyüğün diğer 

kısımlarında sıralanan radial düzendeki tek tek evler (megaron) yerine, birbirine 

dar kenarlarından birleşmiş bir oda dizisi yapılmıştır (Bu odalar sırasının 

kırılmalarla höyüğün bu kenarını dolaştığı şeklinde bir görünümün de olduğu 

söz konusudur). Ancak ilginç bir durum, bu oda zincirinin yerleşmenin en dış 

halkasını oluşturmadığı, bu dizinin dışında da -daha güneyinde- duvarlarla 

çevrilmiş bazı mekânların bulunmasıdır. Bu alanın planı henüz tam olarak 

anlaşılamamıştır.

Bu yılın sonuçlarına dayanarak mimarlık durumu konusunda yorum 
yapmak yerine, önümüzdeki yıl çalışmalarını beklemek üzere, bu 
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yapılaşmanın işlevini ve höyüğün bu kesimindeki değişikliklerin açıklamasını 
bu raporumuzda yapmak istemiyoruz. Ancak şu kadarını belirtmemiz gerekir 
ki, yerleşmenin önplanlanması sırasında, güney uca özel bir işlev verilmiş gibi 
görünmektedir. Bademağacı İTÇ II yerleşmesine (kasabasına) daha ziyade 
güney yönünden yaklaşıldığı düşünülmüş olduğundan, buraya özel bir önem 
verilmiş ve belki yerleşmeye giriş için ‘Ana Kent Kapısı’ burada açılmıştı. 

Şimdiden yapılacak bir başka saptama, genel plandan da anlaşıldığı üzere, 
yerleşmenin güney dış çizgisinin, kuzey ucun simetriği olacak şekilde yuvarlak 
/ sivrice olmadığıdır. Güney kenar, göreceli olarak daha düz / basık bir dış 
çizgi oluşturmuş gibidir. Güney ucun doğu ve batı köşeleri de buna uygun 
şekilde, kavisli değil, âdeta keskince bir kırılma yapıyor gibi görünmektedir 
(2007 yılında yapılan manyetik ölçümler sırasında güneybatı uçta saptanan 
geniş taş döşeli alan, olasıdır ki yerleşmenin dış çizgisinin dönüş yaptığı 
köşedir). 

2008 yılı çalışmaları İTÇ yerleşmesinin anlaşılması açısından olağanüstü 
önemli veriler sunmuştur. Bu konu gelecek yıl daha geniş alanların 
kazılmasıyla, sanıyoruz daha rahat anlaşılabilecek ve açıklanabilecektir. 
Böylece, Anadolu’nun bu kesiminin İTÇ II kent mimarlığı / planlaması 
açısından çok önemli yeni verileri ortaya koyabileceğimizi sanıyoruz.

Çömlekçilik

Bademağacı İTÇ II çömlekçiliğinin en kalabalık grubunu Kırmızı Mallar 
oluşturmaktadır. Bu mal grubunun tipik örnekleri olan kulplu, gaga ağızlı 
küçük veya orta boy testilerle, çift kulplu testilerden bu sene de çok sayıda 
ele geçirildi (Resim: 3- 4). Aynı dönemde daha az sayıda ele geçirilen Gri ve 
Siyah  Mal grubunun özenli yapılmış, görece ince kenarlı, çok iyi açkılanmış, 
çoğu beyaz dolgu veya kabartma  bezemeli olan orta ve küçük boy gaga ağızlı 
testiler, orta boy çömlekler (Resim: 5) ele geçirilmiştir. Bir kısmı sağlam olan 
kaplar, daha önceki yıllarda bulunmuş İTÇ II mallarından yapım ve biçim 

açısından farklı değildir.
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Küçük Eserler

Pişmiş toprak buluntular: Pişmiş toprak eserler arasında birkaç idol, bir 
çıngırak ve çok sayıda ağırşak vardır.

Pişmiş toprak eserler arasında en kalabalık grup yine baskı mühürleridir. 
Bu yıl da yuvarlak veya dörtgen baskı alanlarında geometrik desenler 
olan mühürlerden 10 kadarı ele geçirilmiştir. Mühürler arasında bazıları, 
baskı alanındaki desenlerin yerleştirilmesi açısından çok özgün niteliklidir.  
Özellikle de baskı alanı dörde bölünerek, her alan içine değişik çizgisel 
doldurma motifleri ve olasıdır ki bazı sembollerin yerleştirildiği bir mühür 
dikkat çekicidir. Bu türden mühürlerin sayısının giderek artıyor olması, 
ilerde daha da önemli yenilikler taşıyan mühürlerin bulunacağı ümidini 
güçlendirmektedir.

Bu yılın ilginç buluntularından bir diğeri de, bir bulladır.

Taş buluntular: Her yıl olduğu gibi bu yıl da taştan yapılmış keskiler sayısal 
olarak çoğunluğu oluşturmuştur. Taştan bir damga mühür ile Bademağacı’nda 
bir ilk olan yassı mermer idol, taş eserlerin diğerleridir. 

Maden buluntular: Bakır veya tunçtan yapılmış iğnelerden birkaç örnek 
vardır. Bunlar arasında, iri ve tam küresel başlı bir iğne özellikle dikkat 
çekicidir.

SONUÇLAR

Yukarıda 2008 yılında Bademağacı İTÇ II yerleşmesi mimarlığı ve aynı 
dönemin önemli gördüğümüz küçük buluntularını özetleyerek tanıtmaya 
çalıştık. Bu kazı sezonunun en dikkate değer sonucu, İTÇ II döneminde 
höyüğün güney yarısındaki yerleşme düzeni hakkında önemli bilgilerin 
edinilmiş olmasıdır. Şimdiye kadar çepeçevre megaronlarla çevrili gibi görünen 
ve güney yarısında da durumunun böyle gideceği beklenen / düşünülen 
yerleşmenin durumunun güneyde farklı olduğu, yerleşim planlamasının 
şimdiye kadar bilinenlere uymadığı kesin olarak görülmüştür. Geçen yıl 
sunulan önraporumuzun son paragrafındaki, “… Bu nedenle Bademağacı İTÇ 
kasabası, yerleşim dokusu ve yerleşme mantığı açısından tüm bölge için bir 
röper noktası durumuna gelmiştir.” ifadesinin isabetli olduğu anlaşılmıştır.



267

Resim 1:  Bademağacı. Höyüğün balondan alınan fotoğrafı

Resim 2:  Bademağacı. İlk Tunç Çağı II ve geç yerleşmelere ait plan

Resim 3: Bademağacı. İTÇ II, Kırmızı Mal Grubu’ndan örnekler
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Resim 4: Bademağacı. İTÇ II, Kırmızı Mal Grubu’ndan gaga ağızlı testicik

Resim 5: Bademağacı. İTÇ II, Gri-Siyah Mal Grubu’ndan birkaç örnek
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TYANA/KEMERHİSAR, EXCAVATIONS 2008

Nei giorni iniziali della campagna di scavo 2008* si è completata la 

demolizione delle vecchie case che insistevano nell’area destinata all’indagine 

(settore a sud del Battistero).   

Nel settore orientale sono state in parte conservate alcune strutture abitative 

(8000), poste sul  margine della sommità dell’höyük, come limite dello scavo 

(ambienti A1, A2 e A3) (Çizim: 1).  

 Appena al di sotto di tali strutture, la presenza di un dolio (8007/

q.+1109.95)  e  di vari ocak (8006/q.+1109, 8008/q.+1109.66, 8023) testimonia 

una fase precedente, ma non precisabile cronologicamente. Lungo pressoché  

la linea occidentale  di facciata delle case demolite, a una media distanza di 

circa m 1/1.20,  corre un potente muro (><m 1; 8004/q.+1109.92) di blocchi 

parallelepipedi, già in evidenza più a sud (su cui si tornerà alla fine).   

Al limite meridionale dello scavo è presente un su kuyu, già visto in 

superficie anni fa durante le nostre ricognizioni (8005), dotato di una apertura 

quadrangolare (m 0.50x0.37), coperta da una pietra (m 0.5 x 0.37). Il manufatto 

è interamente ricavato nella terra (m 5.65 di profondità), dove sono state anche 

scavate pedate per la risalita, tranne la parte superiore (per un’altezza di m 

1.40), costruita con pietre rastremate verso l’alto.

*  Prof. Dr. Guido ROSADA, Topografia antica Università degli Studi di Padova Dipartimento 
di  Archeologia DARC Piazza Capitaniato, 7-35139 PADOVATel. [+39] 0498274579- Fax [+39] 
0498274613 e-mail:guido.rosada@unipd.it  cell.335.5354292

 

Guido ROSADA* 
Maria Teresa LACHIN

con la laborazione di Cristina MONDIN
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Alla medesima fase moderna/contemporanea sono attribuibili anche gli 
ambienti A4 e A5 (muri 8013, 8012, 8015, 8010, 8016, soglia 8014), delimitati 
a occidente da una strada (yol 1/ 8003a/q.+1110.73), a sua volta delimitata 
dai muri 8017 e 8018 (al di sotto del livello stradale si è trovata la conduttura 
idrica con i collegamenti per le case; 8042=7029).  Il vano 4 doveva aprirsi 
su questa strada, mentre quello 5 più probabilmente sulla traversa a oriente, 
yol 2. In A4 si è rinvenuto un battuto (8001b/q.+1109.99) che sembra forse 
correlabile  a un’aerea scoperta. Tutto il settore nord occidentale di A4 era poi 
interessato da un vasto e profondo immondezzaio, di cui è testimonianza la 
fossa 8011 (q.+1109.51)1; riempita di immondizie  era anche  una costruzione 
rettangolare (8009; circa m 0.90 x 2; q. fondo +1109.72, muri +1110.23), con 
fondo lastricato e perfettamente orientata a est. Il lato corto orientale mostra 
una sorta di invito costituito da due pietre di taglio, poi tamponato; sempre 
su questo lato il fondo è rialzato con qualche pietra, come di solito si usa fare 
nelle tombe (dove poggia la testa del defunto).

Un’analoga costruzione, di dimensioni un poco più ridotte, ma più 
grossolana, si trova nell’angolo sud est di A5 con le pietre direttamente 
poggianti sul battuto di malta del pavimento (8043/q. pavimento 
+1109.43/1109.50, cresta muro + 1109.76). Non sembra chiara la destinazione 
d’uso di tali strutture. 

A5 (circa m 4x7.5, non regolare) ha al centro un blocco di pietra (8021) 
per un sostegno verticale e un doppio pavimento in lisciato (8059/q.+1109.43; 
8055/q.+1109.50), il più recente (8055) disposto su un consistente sottofondo 
di caementa irregolarmente disposti. 

La strada yol 1 prosegue deviando un poco verso nord ovest, tra i muri 
8018 (q.+1110.41) e 8020  (q.+1110.29; quest’ultimo si collega a un muro 6006 
scavato ancora nel 2006); è attraversata dalla fossa della conduttura idrica 
8019 derivata dalla  8042=7029 (q.+1109.54/1109.35). 

 Tutte queste strutture e i materiali a esse correlabili (in particolare 

1  Altre fosse con immondezzai sono anche le 8031, 8032, 8034, 8036.
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numerose pipe ottomane e alcuni frammenti di ceramica - cfr. soprattutto inv. 
1030 e 1280-)2 sono attribuibili a epoca moderna o contemporanea.

Poco a oriente di 8020, a sud della canaletta di derivazione 8019, al di sotto 
di un battuto (8039/q.+1110.2), si sono trovati un precedente battuto e un 
ocak cilindrico (8037/38/q.+1109.78) e, poco più a sud, un altro molto più 
grande, strutturato con circolo di pietre e un canale di presa d’aria a sezione 
quadrangolare e costituito da pietre (8047/q.+ 1108.91) (Çizim: 2).   

 In realtà la presenza di questi forni, al di sotto della fase moderna/
contemporanea, sembra distribuirsi in due momenti che per ora è difficile 
definire nei loro limiti cronologici. Sembrerebbe infatti che la maggior parte 
degli ocak collocati in strati relativamente più recenti siano di dimensioni 
più piccole e soprattutto senza una  struttura muraria, ma costruiti solo con 
pareti di argilla cotta dal calore prodotto e privi di tubo di aerazione. A questo 
tipo sono da attribuire in particolare 8078, 8038, 8069, 8071, 8102, 8006, 8049, 
8023, 8073, 8092, 8053, oltre a casi che potrebbero essere solo semplici punti di 
fuoco, come 8052, 8056, 8054. Tuttavia si veda 8008 con presa d’aria costruita e 
successivamente ripresa con tubuli.  A questo orizzonte cronologico potrebbero 
appartenere anche i dolia 8007, 8085, 8094, 8076 e fors’anche 8072.

A una fase di poco precedente, come si è detto, potrebbero invece essere 
riferiti quegli ocak  che si mostrano strutturati con una base circolare di pietre 
su cui si apre un canale a sezione quadrangolare anch’esso strutturato con 
pietre: 8077, 8047 e, per la presenza del canale costruito con pietre, il già citato 
8008,  poi ristrutturato con tubuli. 

Un discorso a parte merita il grande forno 8074 (q. sup.+1109.37) (Resim 1), 
costruito appena a occidente del muro 8004; è una struttura che in realtà ha le 
medesime caratteristiche degli ocak cosiddetti “costruiti” (è tutto in muratura 
ed è dotato di canale di areazione), ma di dimensioni non equiparabili: diam. 
est. m 3.52, int. m 2.90; sezione (con terminazione ad archetto) del canale m 

2 Una pipa tuttavia (inv. 1063) aveva il fornello con una decorazione cruciforme impressa; per i 
frammenti ceramici, cfr. J.W. Hayes, Late roman pottery, London 1972, pp. 276 e 231, fig. 118, 
pl. 49 (Ware N).
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0.35x0.70.  Nel riempimento superiore  del forno (8100, spessore m 0.35)  aveva 
trovato alloggiamento il dolio 8076/q.+1109.14: inferiormente si succedevano 
m 0.45 di calce e m 0.60 di cenere e di legna combusta (anche parzialmente; 
q.inf. +1108.05). La lettura di questo manufatto si indirizza per un uso di 
calcara in considerazione della cospicua presenza sia di calce, sia, pur in 
misura minore, di pietre, marmi e manufatti destinati alla cottura rinvenuti 
nell’area anche nel corso delle precedenti campagne archeologiche.

Tuttavia in una fase immediatamente anteriore a questa struttura, nella 
stessa area doveva estendersi una superficie calcinata (8119/q. +1108.88) che 
sembra definita a settentrione da una sorta di muro (o sponda) rettilineo, 
a oriente dal muro 8004 e a occidente forse da una linea di pietre in parte 
perduta (è superstite solo nella parte più settentrionale; le misure rilevabili 
ora di questo settore sono m 4.2 x 3.4).  Si deve  però dire che il livello di calce 
ha una più ampia estensione a nord arrivando fino all’altezza degli ocak 8078, 
8077, 8047, 8069, di cui ugualmente sembra rappresentare una fase precedente. 
In questa  relativamente ampia area  furono praticate delle fosse di limitate 
dimensioni (8124/25 e 8126/27) che mostrano in  parete due livelli di calce, 
che quindi fu stesa in due fasi successive (8119 e inferiormente 8133). Su 8119 
si evidenzia anche una sorta di canaletta (8129/30) che in origine debordava 
con la calce su 8004, bloccata successivamente con una pietra. Il forno 8074, 
quindi,  sembra essere stato inserito in un settore già destinato in precedenza 
alla lavorazione della calce. 

 Lo stendimento di calce ostruì ad un certo momento i tubuli fittili 8081, 
8082, 8083, 8084 (gli ultimi due all’interno di una canaletta lapidea scavata 
per il loro alloggiamento, 8109) e anche 8150 (q. da 1109.30 a 1109.15, da 
est a ovest), che probabilmente in precedenza dovevano aver avuto una 
funzionalità idraulica. 

Interessante è una delle poche sequenze stratigrafiche, ravvisabile 
segnatamente nell’area A4, presso il muro moderno 8012. Qui infatti si possono 
rilevare: due sepolture all’incirca orientate est ovest (testa a ovest, 8160 su 
8163), la cui fossa fu sigillata dal deposito in cui poi furono inseriti i tubuli 
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8081 e 8082 (8118=8151); in particolare il tubulo 8081 e il suo alloggiamento 
di pietre (8121/q.+1109.24) furono in seguito tagliati dalla fossa (8139/40) per 
l’inserimento del dolio 8072. Assai più tardi sul dolio 8072, tagliandolo, e sugli 
strati inferiori si impostò la fossa di fondazione (8141) del muro moderno 
8012. Una conferma parziale della sequenza viene dallo scasso prodotto dai 
tagli 8107/08, 8109 (cfr. supra) per l’inserimento del tubo 8110 tra le tombe 
8146/47 e 8148/49: tale scasso dovette intaccare almeno una tomba stando 
alle ossa riversate ai lati. 

Proseguendo l’analisi delle presenze forse attribuibili alla fase del grande 
forno, è da considerare il su kuyu 8135/34, un pozzo/cisterna di circa un 
metro e mezzo di diametro, costruito,  come l’8005, con la parte superiore 
in corsi di pietre (q. superiore da +1109,88 a 1109.56) e inferiormente tutto 
ricavato nella terra (da noi non scavato completamente). Anche questa 
struttura dovette intercettare almeno una tomba (8164) per la presenza vicino 
di ossa disarticolate e delle  pietre della cassa allineate in senso est ovest. 
Da evidenziare che l’intacco di una parte dell’area cimiteriale sottostante 
dovette portare al recupero di una stele funeraria con croce a bracci espansi    
riutilizzata nella parte costruita della cisterna.

Ancora una tomba infine (8156/57) fu più che dimezzata (sono rimasti 
superstiti solo gli arti inferiori) dall’inserimento di due ocak (prima l’8138 
e successivamente l’8137 che taglia il primo). Un altro ocak  vicino a questi 
(8136) era provvisto di canale di areazione costruito in pietra con sezione 
quadrangolare.

 Infine sono da segnalare nell’area del vano A1 l’ocak 8167 e il dolio a esso 
vicino 8169,   nonché il dolio 8094 tra i muri 8004 e 8158.  E’comunque sicura 
l’anteriorità dei muri 8004 e 8158: in particolare il livello 81683 pertinente 
all’ocak 8167 e al dolio 8169 termina laddove era l’alzato del muro 8158, 
successivamente spianato per far luogo al vano A1.

3 Su questo livello si è vista bene la fossa di fondazione 8171 pertinente al muro orientale di A1 
(che si imposta sulla linea del margine del versante dell’höyük).  
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 Considerando quanto si è potuto rilevare dalla stratigrafia, la scansione  
temporale vedrebbe quindi una sistemazione “idraulica” del sito con la posa 
in opera dei tubuli e forse con la creazione del su kuyu probabilmente in 
relazione con gli ocak “costruiti” e con un primo stendimento di calce;  a questi 
succedettero il grande forno, un altro stendimento di calce e gli ocak semplici, 
associati in fase posteriore con i dolia. 

Tra i materiali si segnalano una lucerna ingobbiata invetriata verde (inv. 
1399)  e numerose coppe in ceramica ingobbiata verde graffita verde, oltre che 
materiali di importazione, come un frammento di coppa a frit body (inv. 1126) 
con decorazione dipinta internamente in blu e nero ed esternamente a righe 
sottili verticali in verde-marrone4, un frammento di ceramica comune (inv. 
1253) a impasto beige chiaro con decorazione incisa e filtro5.

Sebbene i marcatori cronologici assoluti siano assai labili, si potrebbe 
indicare l’inizio di questa fase a partire dal XII/XIV secolo.

Come si è accennato, un riferimento stratigrafico importante per la 
cronologia è rappresentato da un gruppo di tombe a cassa lapidea (8148/49, 
8146/47, 8144/45, 8156/57, nel settore occidentale dello scavo), che possiamo 
a questo punto mettere in relazione non solo con  altri resti scheletrici rinvenuti 
nel corso della campagna 2008 (8160, 8163, 8164, 8110), ma anche con quelli 
ritrovati l’anno precedente nell’area più a settentrione6 (Resim: 2).

Le sepolture, perfettamente orientate ovest-est (con la testa del defunto 
che guarda a oriente), sono molto semplici e caratterizzate da lastre di pietra 
poste in taglio a delimitare la cassa e da lastre di copertura appoggiate 
superiormente. Gli scheletri hanno braccia  disposte lungo  o  dietro il corpo 
o  incrociate sul pube. Le tbb 8144/45 e 8148/49 presentavano un minimo 
corredo, costituito rispettivamente da frammenti di braccialetti in vetro 

4 Cfr. O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, London, pp. 388-389 (ceramica iraniana di XIV 
secolo).

5 Per ora senza confronti puntuali, cfr. però  WatsOn , cit., p. 93 ss.
6 Cfr. G. Rosada  M.t. Lachin, Excavations 2007  at Tyana/Kemerhisar, in 30. Kazı Sonuçları  

Toplantısı  (Ankara 26-30 Mayıs  2008), 3. Cilt,  Ankara 2009, pp. 1-16, dove si trovano anche i 
riferimenti bibliografici precedenti relativi allo scavo.
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blu scuro semplice (decorazione giallo-verde, inv. 1303) o verde chiaro a 
tortiglione (inv. 1304) e da due orecchini circolari in bronzo (a globetti cavi, 
inv.1336,  e a filo semplice, inv. 1337), da due braccialetti integri in vetro blu 
(inv. 1339 e 1340), da un frammento di braccialetto in ferro (inv. 1338) e da due 
vaghi vitrei di collana (inv. 1342 e 1343).

Tali tombe, per le loro caratteristiche, sembrano attribuibili alla vita del 
vicino edificio di culto cristiano (VIII-X sec. d.C.?), senza escludere però che 
esse possano corrispondere a una fase posteriore, legata a una continuità 
d’uso del sito a destinazione necropolare. 

 Abbiamo citato all’inizio il muro 8004, la cui continuazione a sud era 
stata già messa in evidenza da Berges e Nollé7 come possibile  tratto della 
cinta di Tyana. Ora lo scavo ha evidenziato che più probabilmente si tratta di 
una struttura di terrazzamento che si lega al muro occidentale del battistero 
e che quindi doveva essere funzionale a tutto il complesso religioso che ivi 
doveva sorgere. Poco più a oriente di tale struttura lo scavo ha però messo 
in luce un altro muro orientato nord sud di circa m 1.70 di potenza (8158) 
che si prolunga (a eccezione di una lacuna per far posto a case moderne, ora 
demolite) sia a sud, sia a nord fino a intestarsi su un  pilone dell’acquedotto 
(Resim 3; Çizim: 3). E’un muro che ingloba materiale di spolio, come un’ara 
e una colonna, ed essendo posteriore all’acquedotto (dell’epoca di Caracalla) 
può essere attribuito al periodo tardoantico, senza la possibilità per ora di 
una maggiore precisione8. Non distante, non in contesto stratigrafico, si 
è rinvenuto uno stampo eucaristico (inv. 1382) che superiormente, tra altri 
segni, reca graffita in greco l’invocazione eboethe ton doulon e inferiormente 
un fitto disegno a rombi e triangoli (“a scacchiera”), funzionali a spezzare 
in piccole porzioni il pane per la comunione (fractio panis) (Resim 4). Queste 
caratteristiche sembrano suggerire, oltre che vari confronti9, rapporti con la 

7 D. Berges, J. H. nolle Tyana , I-II, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 55, Bonn 2000, p. 
35, fig. 4. 14 (“Antikes Mauerwerk aus Tuffquadern“).

8 A parte Strabone (XII, 2, 7 C537) per i tempi più antichi, un possibile riferimento a  mura di 
epoca tarda si troverebbe in Theod. Kyrr. (ed. E. Schwartz, ACO I 4, 2, Berlin-Leipzig 1922-
23), 87. 

9 Tra altri, cfr. G.R. Davidson, Corinth, XII, The minor objects, Princeton 1952, p. 331s., n. 2854; 
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tradizione liturgica delle chiese orientali legate in particolare al patriarcato di 
Antiochia10.

Infine circa 2 m più a occidente un altro muro di minore potenza (circa 
1 m; 8200) corre parallelo al muro 8158: anch’esso si attesta sulla linea dei 
piloni dell’acquedotto e sembra far sistema con la struttura di terrazzamento 
a settentrione del battistero (costruita sovrapposta ai piloni dell’acquedotto, 
che anche ingloba, è stata da noi scavata negli anni precedenti)11. 

Numerose sono infine le attestazioni di materiali coevi all’edificio di culto 
cristiano, tra i quali spiccano vari tipi di lucerne di V-VII secolo (come inv. 
1349), alcuni frammenti di LRA 5 (inv. 1422), terra sigillata africana tarda, in 
particolare le forme Hayes 99C (inv. 1427) e Hayes 105 (inv. 1452), e ancora tre 
frammenti di LRC forma Hayes 3 (invv. 1423, 1424 e 1425).

***
**The first few days of the excavation expedition of 2008 saw the completion 

of the demolition of the old houses which encroached upon the area that we 
had designated for our investigation (i.e. the sector located to the south of the 
baptistry). 

Within the eastern sector a number of buildings designed as living quarters 
(8000), erected around the periphery of the höyük summit, were partially 
conserved so as to indicate the limits of the excavation (areas A1, A2 and 

P. Arthur, Uno stampo eucaristico bizantino da Soleto (LE), in Arch.Med., XXIV, 1997, pp. 525-530 
e soprattutto G. Galavaris, Bread and the Liturgy. The symbolism of early Christian and Byzantine 
bread stamps, London, pp. 87-92.

10 Si devono alcune indicazioni in merito a Valentina Cabiale, che si ringrazia;  insieme si ricorda 
il suo recente lavoro e la bibliografia ivi citata, Stampi liturgici di età bizantina da Iasos di Caria, 
in AttiAccSSFerrara, 85, 2007-2008, pp. 179-200.

11 Cfr. G. Rosada,   Tyana/Kemerhisar: gli scavi  2005, in 28.  Kazı sonuçları toplantısı  (Çanakkale 29 
 Mays -2 Haziran 2006), 2.Cilt, Ankara, pp. 513-528. 
* Hanno fatto parte della Missione: prof. Guido Rosada, direttore; dr.ssa Maria Teresa  Lachin, 

direttore di  cantiere; dr.ssa Cristina Mondin, responsabile di laboratorio; dr. Jacopo Turchetto, 
responsabile di settore; dr.ssa Linda Cappellato, responsabile di settore; dr. Paolo Vedovetto, 
disegnatore; commissario governativo del  Ministero della Cultura e del Turismo della 
Repubblica di Turchia, Uğur Terzioğlu, del Museo di Samsun; si ringrazia l’amico direttore 
del Museo di Niğde, Fazlı Açıkgöz. I finanziamenti sono stati assicurati dalla Regione del 
Veneto, dal Ministero per gli Affari Esteri italiano, dall’Università degli Studi di Padova, 
dalla Provincia di Padova, dal Comune dal Borgoricco (Padova).

** Transl. by  Christopher F. J. Jones.
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A3). Just below these structures, the presence of a dolium (8007/q.+1109.95) 
and of various ocak (8006/q.+1109 metres, 8008/q.+1109.66 m, 8023) bears 
testimony to an earlier phase of building, of which no precise chronology can 
be determined. Roughly along the western façades of the demolished houses, 
at an average distance of around 1/1.20 metres, there extends a huge wall 
(width 1 metre; 8004/q.+1109.92 m) of parallelepiped blocks, already visible 
at a more southerly point (to which we shall refer later).

At the southern boundary of the excavation there is a su kuyu, the surface 
of which had already been revealed some years ago during our reconnaissance 
of the site (8005). This well has a quadrangular aperture (0.50 x 0.37 metres) 
and is covered by a stone (0.50 x 0.37 metres). It has been entirely excavated 
to a depth of 5.65 metres, as also have the treads which were used as stepping 
stones, with the exception of the upper part (to a height of 1.40 metres) which 
was built with stones that taper upwards.    

We can also attribute the structures A4 and A5 (walls 8013, 8012, 8015, 
8010, 8016, threshold 8014) to the same modern/contemporary phase. These 
structures are delimited on their western side by a street (yol 1/ 8003a/
q.+1110.73 metres) which is itself marked off by walls 8017 and 8018. Below 
street level, a water main and its connections to the houses were discovered. 
Room 4 would have opened out onto this street, whereas Room 5 would most 
likely have opened onto the side street east of yol 2. A pavement (8001b/
q.+1109.99) was discovered in A4 which may possibly correlate with an 
uncovered area. The whole area to the north-west of A4 was then given over 
to a deep and extensive rubbish tip, of which the pit 8011 (q.+1109.51 metres)  
serves as evidence. A rectangular construction (8009; approximately 0.90 x 2 
metres; base quota +1109.72, walls +1110.23) was also used for rubbish; it has 
a paved base and is oriented due east. The short eastern side displays a kind 
of an alcove section, which projects internally. The walls of this alcove are 
formed by two rectangular stone slabs which have been placed vertically on 
their long edges and subsequently sealed off at the eastern end. Still referring 
to this eastern side, the floor is raised at intervals with stones similar to those 
used within tombs (on which the head of the deceased is rested).             
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A similar construction, of slightly smaller size and somewhat cruder 
in design, can be seen in the south-east corner of A5. The stones of this 
construction lean directly on the mortar pavement of the floor (8043/q. floor 
+1109.43/1109.50, wall crest +1109.76). The purpose for which this structure 
was used remains somewhat unclear. 

A5 (approximately 4.0 x 7.5 metres, though not of regular dimensions) has 
a block of stone (8021) at its centre, intended to serve as a supporting pillar, 
and a double floor of opus caementicum (8059/q.+1109.43; 8055/q.+1109.50). 
The most recent floor is laid on a substantial bed of irregularly distributed 
caementa.

Street yol 1 continues, curving slightly towards the north-west, between 
walls 8018 (q.+1110.41) and 8020 (q.+1110.29) (the latter is connected to a wall 
excavated in 2006), and is traversed by the channel of the water main 8019 
diverted from 8042=7029 (q.+1109.54/1109.35). 

All these structures, together with the materials that can be linked with 
them, are attributable to the modern or contemporary eras (and here we refer 
particularly to numerous Ottoman pipes and some ceramic fragments – see 
especially inv. 1030 and 1280). 

Slightly to the east of 8020, and south of the small channel which derives 
from 8019, beneath a pavement, an earlier pavement was found, along with a 
cylindrical ocak (8037/38/q.+1109.78) and, a little further south, a second and 
much larger ocak, built with circles of stone and equipped with a quadrangular 
air-intake channel, also of stone construction. (8047/q.+1108.91).

In point of fact the presence of these ovens, dating from earlier than the 
modern/contemporary eras, seems to point towards their construction at 
two different periods, although at the present time it is by no means easy to 
be precise about their chronological order. It would indeed appear that the 
majority of the ocak that are set in relatively more recent strata are smaller 
in dimension and, furthermore, they have no wall-like structure but are 
constructed with a clay lining which is baked by the heat produced by the 
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oven itself; they also have no ventilation tubes. Into this category we can 
place, in particular, 8078, 8038, 8069, 8071, 8102, 8006, 8049, 8023, 8073, 8092, 
and 8053, besides other examples which may indeed be straightforward 
fireplaces, such as 8052, 8056 and 8054. However, we note that 8008 has an air 
intake formed and successively renewed by tubuli. The dolia 8007, 8085, 8094, 
and 8076 may possibly be considered within this chronological framework, as 
also – perhaps – might 8072. 

Those ocak which are built upon a stone circular base and which also are 
equipped with a quadrangular sectional channel that is likewise of stone 
construction may, as has been stated earlier, date from a slightly earlier phase. 
Here we include 8077, 8047 and – because of the presence of a stone channel – 
the above-mentioned 8008, which was later rebuilt with tubuli.  

The huge oven 8074 (high quota +1109.37) merits a discussion of its own. 
It is located very slightly to the west of wall 8004 and is a structure which in 
fact has the same characteristics as the so-called “built” ocak (i.e. it is a brick 
structure and is equipped with a ventilation channel), but the dimensions are 
not comparable: its external diameter is 3.52 metres, the internal diameter is 
2.90 metres, and the section of the channel (with its bowed end) measures 
0.35 x 0.70 metres. The dolium (8076/q.+1109.14) was housed in the upper 
compartment of the oven (8100; having a depth of 0.35 metres), whilst lower 
down there were 0.45 metres of lime and 0.60 metres of ash and burnt or 
partially burnt wood (low quota +1108.05). The analysis of this structure 
inclines towards a use of calcar on account of the substantial presence of lime 
and also (albeit in lesser quantities) stones, marble and cooking utensils which 
were found in the area, including those items discovered during previous 
archaeological expeditions.   

However, as part of a phase immediately preceding this structure, there 
should have been a limed surface (8119/q. +1108.88) in the same area which 
is defined on its northern side by some sort of rectilinear wall or bank to the 
east of wall 8004 and possibly to the west of a line of stones. Part of this line 
has been lost (only the most northern section has survived, and the relevant 
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measurements which can be obtained at the present time are found to be 4.2 
x 3.4 metres). That notwithstanding, it has to be said that the level of lime 
has a greater extension towards the north and arrives right up to the height 
of the ocak 8078, 8077, 8047 and 8069, the lime similarly appearing to date 
from an earlier phase of construction. Within this relatively wide area, pits of 
limited dimensions were dug (8124/25 and 8126/27) which show two levels 
of lime on the sidewalls, indicating that they were laid out in two successive 
phases (8119 and, inferiorly, 8133). On 8119 a sort of a channel can also be 
seen (8129/30), which originally overflowed with the lime onto 8004, and 
which later was sealed by a stone. Oven 8074, therefore, appears to have been 
installed in a sector that was already established as an area for working with 
lime.

At some time or other the spread of the lime blocked the fictile tubuli 8081, 
8082, 8083 and 8084 (the latter two being enclosed in a stone channel (8019) 
which had been specially dug to house them), and also 8150 (q. from 1109.30 
to 1109.15, from east to west), which in all likelihood would earlier have had 
a hydraulic functionality.  

One of the few stratigraphic sequences is of interest; this is visible in 
particular in area A4 and is close to the modern wall 8012. Here in fact there 
are two graves, roughly oriented east-west (the head being placed at the west, 
8160 on 8163), with the pit being sealed off by the storage area in which the 
tubuli 8081 and 8082 (8118=8151) were then inserted – in particular, the tubulus 
8081 and its stone housing (8121/q.+1109.24) were later bisected by the pit 
(8139/40) used to accommodate the dolium 8072. Much later the foundation 
pit (8141) of the modern wall 8012 was laid out, which cut the dolium 8072 and 
the strata below it. A partial confirmation of the sequence can be had from the 
furrow produced by the cuttings 8017/08, 8109 (see above) for the insertion 
of the tube 8110 between tombs 8146/47 and 8148/49: this furrow must have 
disturbed at least one grave on account of the bones placed at the sides.

Continuing with the analysis of items which can perhaps be attributed 
to the same phase of construction as that of the great oven, we need to 
consider the su kuyu 8135/34, which is a cistern or well with a diameter of 
approximately 1½ metres and is built – as was the case with 8005 – with the 
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top part in rows of stone (upper quota between +1109.88 and 1109.56), and 
the bottom part completely enclosed within the earth (and which we did 
not excavate completely). This is another structure which appears to have 
disturbed at least one grave (8164), given that nearby there is the presence of 
dislocated bones and also some stone from a sarcophagus aligned in an east-
west direction. It should be emphasised that the cutting into the area which 
had been used as a burial ground must have led to the recovery of a funeral 
stele portraying a cross with extended arms, which was then re-used in the 
built-up part of the cistern.      

Yet another tomb (8156/57) was reduced by more than half (only the lower 
sections have survived) owing to the insertion of two ocak (first 8138 and later 
8137, which cut the former). Another ocak (8136) found near to these was 
equipped with a ventilation channel constructed in stone of quadrangular 
section. 

To conclude this part of the discussion, it is necessary to mention the 
ocak 8167, located in the area of room A1, and the dolium 8169 which is close 
by. There is another dolium 8094 situated between the walls 8004 and 8158. 
However, it can be firmly stated that the walls 8004 and 8158 are of an earlier 
construction: in particular the level 8168  relevant to ocak 8167 and to the dolium 
8169 finishes where there once would have been the top elevation of wall 
8158, which was subsequently lowered so as to make space for room A1.

Considering what it has been possible to reveal through stratigraphy, the 
temporal scanning would therefore indicate a “hydraulic” arrangement of the 
site with the installation of tubuli and also, perhaps, with the creation of the su 
kuyu probably in connection with the “built” ocak and with a first spreading 
of lime; following on from this there would be the great oven, another layer of 
lime, and the simple ocak, associated with the dolia in a later phase.    

The materials found included, amongst other things, a sgraffito ware oil 
lamp, glazed green (inv. 1399), numerous sgraffito ware cups veneered in 
green with green markings, together with a number of imported materials 
such as a fragment of a frit body cup decorated on the inside in dark blue 
and black and on the outside with thin vertical greenish-brown lines (inv. 
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1126), and a fragment of common ceramic lines with light beige impasto and 
engraved decorations and a filter (inv. 1253).

Even though the exact chronological markers have proved very elusive, 
the commencement of this phase can be said to date from between the XII and 
XIV centuries.

As has already been mentioned, a major stratigraphic reference in terms of 
the chronology has been a group of graves containing sarcophagi (8148/49, 
8146/47, 8144/45 and 8156/57 in the western sector of the excavation site, 
which we can now link not only with other skeletal remains discovered in the 
course of the 2008 expedition (8160, 8163, 8164 and 8110), but also with those 
discovered the previous year in the area lying more to the north. 

The burial sites, perfectly aligned from west to east (with the head of 
the deceased positioned so as to face the east) are extremely simple and 
are characterised by stone slabs positioned in such a way as to delimit the 
sarcophagus and the covering slab placed upon it. The skeletons have their 
arms placed alongside or behind the body, or crossed above the pubic area. 
Graves 8144/45 and 8148/49 revealed a minimal funeral trousseau, consisting 
respectively of fragments of bracelets made with dark blue glass (with yellow-
green decoration, inv. 1303), or moulded light green (inv. 1304), two complete 
bracelets in dark blue glass (inv. 1339 and 1340), a fragment of an iron bracelet 
(inv. 1338) and two vague pieces of glass belonging to a necklace (inv. 1342 
and 1343).    

Because of their characteristics, these graves seem to be connected with 
the nearby Christian edifice (VIII century – X century A.D.?), although the 
possibility cannot entirely be excluded that they might perhaps belong to 
a later period and be linked with the continued use of the site as a burial 
ground. 

At the beginning of this article we referred to the wall 8004, whose 
continuation in a southern direction had already been noted by Berges 
and Nollé  as a possible section of the Tyana belt. The excavation has now 
provided us with evidence that it is more likely to be a terrace structure which 
is connected with the western wall of the baptistry and which therefore had 
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some function with the whole of the religious complex that sprang up there. 

However, slightly to the east of this structure the excavation brought to light 

another wall, oriented north-south and around 1.70 metres broad (8158) which 

extends (apart from a gap which was made in order to allow space for some 

modern houses which have now been demolished) both southwards and 

northwards, where it is joined to a pillar of an aqueduct. It is a structure which 

makes use of spoil material, such as an altar and a column, and being of a later 

construction than the aqueduct (which dates from the reign of Caracalla) it 

may be attributed to late antiquity: it is not possible to be any more precise 

than that at present.  Not far away, and not in a stratigraphic context, a 

Eucharistic bread-stamp (inv. 1382) has been discovered. On its top surface, 

amongst other markings, there is engraved the Greek invocation eboethe ton 

doulon, whilst lower down there is a tightly-composed design of lozenges and 

triangles in checkerboard style, which served to break the sacramental bread 

into small portions (fractio panis). These characteristics seem to suggest, apart 

from the various comparisons already made , a relationship with the liturgy of 

the Eastern Churches linked particularly with the patriarchate of Antioch. 

Finally, about two metres west, a further wall of lesser strength 

(approximately 1 metre, 8200) runs parallel with wall 8158; it too joins up 

with the line of pillars of the aqueduct and seems to be integrated with the 

terracing structure north of the baptistry (constructed so that it overlaps 

the pillars of the aqueduct, which it absorbs and which was excavated by 

ourselves in previous years). 

   In conclusion, there is ample evidence of material which is contemporary 

with the building associated with the Christian cult, amongst which various 

types of oil lamp dating from the V – VII centuries are particularly outstanding 

(such as inv. 1349), as indeed are some fragments of LRA 5 (inv. 1422), late 

African terra sigillata especially in the forms Hayes 99C (inv. 1427) and Hayes 

105 (inv. 1452), and yet again three fragments of LRC of the form Hayes 3 (inv. 

1423, 1424 and 1425).
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G. Kenneth SAMS*

GORDION, 2008

For our work at Gordion in 2008, we would like to express sincere thanks 
to the General Directorate for Cultural Properties and Museums, especially 
Mr. Orhan Düzgün and Mr. Melik Ayaz.  We are also most grateful for the 
continuing support and excellent cooperation received from the Museum of 
Anatolian Civilizations in Ankara, particularly its Director, the late Mr. Hikmet 
Denizli. Hikmet Bey will be remembered as a kind, jovial, and understanding 
person. He was a very good friend of Gordion. We were very pleased to have 
with us as representative of the Ministry of Culture and Tourism Mr. Vahap 
Kaya, for whom this was his fourth season as representative at Gordion. 

All work at Gordion was carried out under the general auspices of the 
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 
(Richard Hodges, Director). Principal support and funding for the 2008 season 
came from the University of Pennsylvania Museum, the 1984 Foundation, the 
Joukowsky Family Foundation, and the Samuel H. Kress Foundation. We are, 
as always, most grateful to our generous supporters.

Excavation once again did not take place in 2008. 

Geophysical Prospection

As reported last year, prospection by magnetometer in 2007 proved highly 
successful in locating key elements in the lower fortifications of Phrygian 

* G. Kenneth SAMS Department of Classics CB #3145, 212 Murphey Hall University of North 
Carolina Chapel Hill, North Carolina 27599-3145 (USA)
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Gordion, such that we can reconstruct a single fortification system extending 
from the supposed fortress of Kuştepe in the north to that of the Küçük 
Höyük in the south, with the main settlement mound in the center (Fig. 1). 
The outer fortified area, the Lower Town, has a north-south extent of about a 
kilometer.

In 2008, geophysical prospection continued. Brian Rose of the University 
of Pennsylvania again oversaw the program, and the technical team again 
consisted of Stefan Giese and Christian Hübner, of the firm Solutions in 
Geosciences, Freiburg. The magnetometer continued to be the principal 
instrument used. Inspection continued at Kuştepe (Fig. 2, Nos. 3-4). The team 
also investigated undug portions of the Main Settlement Mound (Fig. 2, Nos. 
1-2), and two unexcavated tumuli or burial mounds (Fig. 2, Nos. 5-6).

In Area 3, to the immediate southwest of Kuştepe, the magnetometer 
detected a long, straight stretch of wall (Fig. 3). It surely belongs to the lower 
fortification system. The position and direction of the new feature line up well 
with visible wall remains in the bank of the Sakarya river several meters to the 
southwest. Area 4, across the river to the northwest of Kuştepe, would have 
been outside the line of the lower fortification. Signs of human activity here 
are in the form of suspected pits (marked as P in Fig. 4). They are consistent 
with earlier survey and excavation, which indicated extensive settlement, and 
perhaps even an outer defense, to the west of the city.

Much of the Main Settlement Mound of Gordion remains undug: a large 
area to the east of the main excavated area, and almost all of the western 
half of the mound (Fig. 5). Because of the multi-phased nature of the site, the 
geophysical results (Fig. 6) are jumbled. Yet several structures are consistent 
in size and orientation with the monumental buildings found at the Middle 
Phrygian level of the eighth and later centuries in the main excavated area 
(the magnetometer was not capable of penetrating beneath the thick layer 
of clay separating Early and Middle Phrygian). Moreover, a line at the south 
that has been interpreted as a street lines up well with an excavated Phrygian 
street to the north. The western half of the mound in particular has long been 
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a mystery to us in terms of building activity in Phrygian times. It now appears 
to have had its fair share of large structures. Yet since the magnetometer 
cannot determine depths, it is also likely that some of the anomalies belong 
to buildings of the overlying Hellenistic period, while the western half of the 
mound also saw Roman-period settlement. Only excavation will be able to tell 
us what is what.

Of the two tumuli that were investigated, one (Fig. 2, No. 5) lies to the 
south of the Gordion Museum, while the other (Fig. 2, No. 6) is on the 
Southeast Ridge as one of a number of tumulus burials (Fig. 7). Prospection 
on the tumulus to the south of the Museum revealed a series of lines radiating 
out from the center. The pattern is familiar from excavated tumuli at Gordion, 
wherein radial walls of rubble stone served as guides in the laying of the earth.1 
They radiated out from an upright wooden pole or mast, which allowed the 
workers to keep the center of the mound constant. A dark anomaly was taken 
to represent the tomb chamber.

Magnetometer prospection of the tumulus on the Southeast Ridge also 
revealed anomalies that very likely represent the wooden tomb chamber 
and stone packing over and around it. A curved feature at the east, along the 
periphery of the mound, may well be part of a circular guide wall for the earth 
dumpers. Overall, the technicians report “a very calm magnetic situation,” 
suggesting to them that the tumulus has not been robbed. Additionally, on 
this tumulus Mssrs. Giese and Hübner did an electro-resistivity reading by 
means of an electrode cable. At a point corresponding to the anomalies for the 
tomb gained from the magnetometer, very low specific resistivity readings 
could imply a clay layer over the tomb chamber, or metal grave goods such 
as bronze and iron.

Architectural Conservation

Under the direction of Frank Matero (University of Pennsylvania), a team 
of architectural conservators spent a limited amount of time at Gordion. They 

1 Ellen L. Kohler, The Gordion Excavations (1950-1973), Final Reports Volume II. The Lesser 
Phrygian Tumuli, Part 1: The Inhumations. Philadelphia: The University Museum (1995) 178-
180 and Fig. 71 e-f.
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monitored the earthen ramp and vegetation project in the Early Phrygian 
Terrace Building, as reported on last year. 

The team also carried out a conservation experiment on the Early Phrygian 
Citadel Gateway, the intention being to find an environmentally proper 
alternative to the cement capping installed in 1988. The area chosen for the 
experiment was on the high wall flanking the southern side of the entryway. 
In place of the cement capping, a series of drainage and waterproofing devices 
were installed within the confines of mudbrick walls to east and west (Fig. 8). 
A covering layer of earth was then planted with two species of perennial grass 
and an annual seed mix (Fig. 9). The experiment was to be evaluated during 
the 2009 season.

Discoveries

The level of the Sakarya (ancient Sangarios) river has dropped considerably 
in recent years because of much pumping out of its water for irrigation. The 
drop in level has revealed several constructional features that were cut into 
when the river changed to its present course. One such feature on the west bank 
of the river, just to the northwest of the Main Settlement Mound, is thought 
to be part of a dam connected with an Ottoman water mill (Fig. 10). During 
the 2007 season, a large block with a circular device carved on it was seen 
built into the wall as spolia. Somehow the block came to be dislodged from 
its position. Toward the end of the season, the block disappeared altogether. 
Since theft of the block would have required much observable activity, we 
assumed that it had slid into the river. It was too late in the season to attempt 
retrieval. In 2008, however, we were able to retrieve it from the river, thanks 
to the ingenuity of Mr. Kaya and the Gordion guard, Zekeriya Utğu. The piece 
was transported to the Gordion Museum. After a year underwater, the block 
required much cleaning by the Gordion object conservation team. In the course 
of retrieval, a second, very similar block was found built into the same wall, 
adjacent to the first one. It too was brought to the Museum (Fig. 11). They are 
both marble altars (Altars 1-2, in order of retrieval), each about a meter high 
and square in section, with relief carving on all four faces and architectural 
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mouldings near the top (Fig. 12). Each has on its rear face a round shield over 
three spears or javelins, while on the flanking faces are garlands (Figs. 13-14). 
On each main face is a figure of winged Victory, as identified by inscription in 
Latin, in the dative case (“Victoriae”), above each figure.

Early on in the cleaning process, it was discovered that Altar 2 bore a well-
preserved inscription in Latin (Fig. 15). It proved to be a dedication, with 
many words typically abbreviated: “To the victory of the Emperor Marcus 
Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus.” He is better known by his nickname, 
Caracalla, emperor of Rome from 198 to 217. Those bidding victory for the 
emperor were the Augustan Antonine Cyrenaican First Cohort, a cavalry 
unit known from other sources to have been stationed in Galatia during the 
second and third centuries CE. The altar thus very nicely complements other 
archaeological evidence we have for the military character of Gordion during 
the Roman period.2 The altar is closely datable. Caracalla does not take on the 
title Felix until 213, and he is murdered in 217. A still closer date, 214 CE, is 
likely. In that year, Caracalla declared war against Parthia and came in the 
spring to Anatolia to lead his forces. He styled himself as a new Alexander 
for the conquest of the East. Caracalla is known to have gone to Pergamon 
and Ankara, where special bronze coins were minted to celebrate his visit. A 
visit also to Gordion is not out of the question, especially if memory of where 
Alexander cut the Gordian Knot still existed in the early third century CE.

On the main face of Altar 1 (Fig. 14, left), the name Victoria is carved on a 
panel cut out from the moulding above the figure. Lower on the face, scant 
traces of letters suggest an inscription that had been purposefully erased. 
After complete cleaning, we will be in a better position to see whether we 
have a case of damnatio memoriae, and, if so, whose.3

Research

During the 2008 season at Gordion, the following individuals were engaged 
in research leading toward publication:

2 Andrew L. Goldman, “From Phrygian Capital to Rural Fort: New Evidence for the Roman 
Military at Gordion, 

 Turkey” Expedition 49:3 (2007) 6-12.
3 I am grateful to Kenneth Harl and Andrew Goldman for supplying historical information in 

regard to the altars.
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Claude Brixhe, Phrygian inscriptions

Gareth Darbyshire, iron objects

Gül Gürtekin Demir, Lydian pottery

Peter Grave and Lisa Kealhofer, ceramic sourcing

Kenneth Harl, coins (AMM, Ankara and Gordion)

Ömür Harmanşah, Middle Phrygian architecture

Richard Liebhart, the wooden tomb under Tumulus MM

Kathleen Lynch and Signe Barfoed, pre-Hellenistic Greek pottery

David Marsh, geomorphology

John Marston, archaeo-botanical remains

Naomi Miller, archaeo-botanical remains

Lynn Roller, Phrygian idols

Phoebe Sheftel, ivory and bone objects

Elizabeth Simpson, wooden objects (AMM, Ankara)

Shannan Stewart, Hellenistic pottery

Maya Vassileva, bronze objects

Loss

Our dear colleague and friend Ellen L. Kohler passed away in fall, 2008. 
She was a member of the University of Pennsylvania Gordion team from the 
very first year, in 1950. She served as registrar and oversaw conservation of 
the thousands of objects retrieved through 1973. It is thanks largely to her that 
we have today a superbly preserved collection, especially in the categories of 
bronze and ivory. Maintaining her faculty to the very end, she was a treasured 
resource on the excavations conducted under Rodney S. Young.
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Fig. 1:  Area of geophysical prospection as of 2007. Kuştepe at top (north), Küçük Höyük at 
lower right (southeast)
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Fig. 2: Areas of geophysical prospection in 2008. 1-2: Main Settlement Mound. 3-4: area of 
Kuştepe. 5-6: tumuli

Fig. 3: Area 3, to 
southwest 
of Kuştepe, 
with detected 
wall running 
northeast-
southwest
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Fig. 5: Area 4, to northwest of Kuştepe; anomalies marked by “P” interpreted as pits

Fig. 4: Main Settlement Mound, aerial view (1989) by Wilson Myers
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Fig. 6:  Areas of geophysical prospection on Main Settlement Mound, to east and west of the 
main excavated sector

Fig. 7:  In foreground, geophysical prospection on tumulus to south of Gordion Museum (No. 5 
in Fig. 2); in background, the investigated tumulus on the Southeast Ridge (No. 6 in Fig. 
2)
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Fig. 9: Same as in Fig. 8, with soil layer and plantings

Fig. 8: Early Phrygian Citadel Gateway, wall to south of passageway, with drainage materials 
and mudbrick walls in place. At lower right, a section of the old cement capping. View 
from southeast
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Fig. 10: Wall in west bank of Sakarya river

Fig. 11: Marble altars retrieved from wall in west bank of Sakarya river. Altar 1 at left
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Fig. 12: Altar 1, in process of cleaning

Fig. 13: Altar 2, shield and 
spears on rear 
face, garland on 
a flanking face
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Fig. 14: Altar 1, Victory 
on main face, 
garland on a 
flanking face

Fig. 15: Altar 2, Victory 
and inscription 
on main face
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2008 SEASON AT KiNET HÖYÜK
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)

Marie-Henriette GATES*

Bilkent University’s seventeenth season (24.06 - 8.08, 2008) at Kinet Höyük, 
an ancient port on the Bay of İskenderun, was devoted to analytical study in 
preparation for final reports on the site’s many cultural phases, after large-
scale fieldwork concluded in 20071. A small program of excavations also took 
place: two weeks on the mound proper, and three weeks at the medieval 
“Tüpraş Field Site,” 800 m. north of Kinet. 

 Fieldwork in 2008  (Fig.:: 1) 

Fieldwork projects of two different types were carried out this year. In 
Area K on the mound’s east side, small soundings under the floors of the 

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

1 The 2008 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified otherwise: M.-H. 
Gates, project director; Asa Eger (Chicago), director, Tüpraş Field Project; Yağmur Sarıoğlu: 
supervisor, Area K; Evren Yüzügüzel: supervisor, Area K and Tüpraş Field, with Yasemin 
Akkaya, Pınar Durgun, Mekiye İlhanlı, Meryem Mudara, Turna Somel, Deniz Berk Tokbudak; 
Tuna Kalaycı (Arizona): Tüpraş Field geophysical survey. Research projects: Christine Eslick 
(Sydney), Early Bronze Age; Charles Gates, Iron Age; B. Radovan Kabatiarova (Toronto), 
zooarchaeology; Rachel Fenton (Cambridge), Bronze Age textile production; Timothy Beach 
(Georgetown), geomorphology, with Maretta Young (Georgetown); Andrew Biggin (Utrecht), 
Pınar Ertepınar Kaymakcı (Utrecht), Nuretdin Kaymakcı (ODTÜ), geoarchaeometry. 
Conservation: Franca Cole (Cambridge); illustration: Pınar Durgun; photography: M.-H. 
Gates. Site guard: Mustafa Kaya.

 The following institutions and individuals provided welcome support: the Turkish Ministry 
of Culture and Tourism’s General Directorate of Cultural Heritage and Museums, and its 
representative Mustafa Poyraz (Malatya Museum); provincial and local officials, including 
the Dörtyol and Yeşilköy municipalities; and Dörtyol-BP terminal manager Murat Burgucu. 
The season received financial support from Bilkent University for  fieldwork at Kinet; from 
the Barakat Foundation and the Van Berchem Foundation for the medieval excavations 
(Tüpraş Field); and from several private donors.  
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mid-second millennium B.C. burnt citadel aimed to determine what phases 
had immediately preceded it (Fig.: 2). Excavations at the Tüpraş Field site, 
in contrast, were intended to give more exposure to this Early and Middle 
Islamic fortress and settlement (8th-12th century A.D.), first discovered by 
soundings in 2006.

 

Middle Bronze Age/Kinet Phase V, “East Terrace” Area K2

Excavation of Area K’s monumental burnt building, occupying the entire 
eastern edge of Kinet’s late Middle Bronze II citadel, formally ended in 2005, 
after a decade in which five trenches proceeded, from south to north, down 
to the building’s floor levels (Fig.: 3, left)3. But our initial assessment of the 
building’s two phases, and architectural details such as its different floor 
elevations, still needed  checking, especially in the light of OP. K12, the last of 
the Area K operations, which in 2005 had conclusively located the northeast 
corner and north limit of the building. K12’s stratigraphy suggested that the 
building’s walls and rooms were set inside a deep foundation trench cut into 
the Early Bronze mound’s east side; that floor levels reflected terracing, to 
compensate for sloping ground; and that Early Bronze levels underlay the 
building, without intervening Middle Bronze ones4.  

Soundings to check these and other points were made this season in the 
southern half of Area K, where the building’s east-west exposure is widest 
(10 m: OPs. K-K2-K3), beneath room floors without disturbance to standing 
walls. Their purpose was twofold: to investigate the MB II building itself; 
and to determine circumstances that preceded, and perhaps influenced, its 
construction. 

2 Supervisors E. Yüzügüzel and Y. Sarıoğlu oversaw and coordinated activities in Area K, with 
the assistance of Y. Akkaya, P. Durgun, M. İlhanlı, T. Somel, and D. Tokbudak. 

3 The adjacent and contiguous OPs. K (1995), K2 and K3 (1997-1999), K10 (2002-2003), K11 
(2003-2004) and K12 (2005), totalling ca. 440 m2. The exposed portion of the building accounts 
for ca. 365 m2 of this area, since the building’s northeast corner coincided with the balk 
between K 11 and K12. 

4 Gates 2007: 688-690.
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The MB II building. Four soundings were dug, in the ‘99 OPs. K2 and K3, 
under the floors of rooms where medieval pits had already disturbed their 
surfaces; a fifth in K2’s southeast corner, a severely pitted area between the 
building’s exterior wall and K2’s east balk; and a sixth outside K2’s east balk, 
at the edge of the presumed slope of the MB mound (Fig.: 3-4)5. Together, 
they confirmed or resolved various questions. The poor-quality walling -- 
a mixture of mud, stones and brick fragments -- assigned to the building’s 
repair phase (Phase 2) was indeed found to sit on solid brickwork and/or 
stone foundations belonging to the building’s original construction, Phase 1. 
Our previous view of Phase 2 as a hasty and careless reconstruction, which 
only affected walls that had collapsed or been badly damaged in the trauma 
ending Phase 1, was thus proved correct. Other walls, especially in Area K’s 
north half, stayed in use through Phase 2 without change. Also added in Phase 
2 were the narrow partitions subdividing storerooms in the east wing (in ‘95 K 
rooms 57, 58, 64; and ’99 K2 partition wall 90, blocking the doorway between 
room 78 and 103). Finally, sounding 142, against the outer face of wall 91 in 
the southeast corner of Area K, exposed its stone foundations to their Phase 
1 width of ca. 1.50 m. The standing brickwork of wall 91 had therefore been 
cut back in Phase 2 by two-thirds its original width, as already suspected but 
now documented securely. The scale of these stone foundations thus matches 
this wall’s northern stretch. The outer, eastern wall of the entire building was 
indeed constructed in a single unit, in the manner of a fortress.

In the north sector of the building (‘04 K11), a clay and brick packing nearly 
2 m thick was lying against the outer (east) wall,  resembling the artificial 
ramparts of MB II fortified settlements on the eastern Mediterranean coast6. 
To check whether this rampart was a real or imagined feature, sounding 123 
was set outside Area K, to straddle the ridge marking the edge of the MB 
mound at the present 12-m contour line (Fig.: 3). It was also made to align 

5 Sounding 137: 2.68 m NS x 2.78 m EW  (room 103) + 1.55 m NS x 1.35 m EW (room 78); 
sounding 132: 2.83 m NS x 2.15 m EW; sounding 134/138: 3.16 m NS x 3.06 m EW; sounding 
136: 3.75 m NS x 2.00 m EW; sounding 142: 2.40 m NS x 1.35 m EW; sounding 123: 1.95 m NS 
x 3.55 m EW.   

6 Gates 2007: 688.
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with a sounding (K6) excavated in 2001 beyond this ridge, where the “East 
Terrace” rose to its current elevation over the course of much later occupations 
(Iron Age and medieval), and where Middle Bronze deposits must be buried 
beyond reach7. Sounding 123 cut through fills and wash to a depth of ca. 2.5 m 
(at +9.96 masl), deeper than floor levels in the Phase 1 building, and over 1 m 
below the surface of the rampart in the northern half of Area K. The western 
half of the sounding consisted of clean, hard-packed soil with occasional 
bricks, interspersed with a small amount of Middle Bronze pottery, but 
this artificial rampart was without formal revetment, such as a stone lining 
(glacis). A thin layer of gravel near the top corresponds to the sterile, water-
laid deposit that sealed the MB II building from overlying Hellenistic terracing 
and, especially, medieval levels. In the sounding’s east half, sloping wash and 
pits were exclusively medieval. Thus the sounding confirmed that the edge 
of the Middle Bronze mound was located here, with the MB II building rising 
like a citadel above it.

Few finds were recovered in association with this building, since its floor 
levels had for the most part been excavated in 1999. In K2 room 104, however, 
on a narrow strip of Phase 1 floor against the room’s east wall (K2 wall 101), 
was found a small lead stamp seal (Fig.: 5)8. The design on its circular face 
represents a four-petalled flower with circles in its four corners. This is the 
fourth stamp seal from the building, and the second metal one9. All stamped 
simple geometric patterns.   

Earlier Middle Bronze levels. Underneath the MB II building was found 
an equally burnt architectural level, whose walling followed the same 
orientation. Walls running NS and EW were found in all four of soundings 
below room floors (Fig.: 4, 6). Multiple brick courses lying nearly horizontal 
in the soundings’ sections show that the walls’ mudbrick superstructures had 

7 Gates 2003: 287-288.
8 Lead stamp seal KNH-1651 [‘08 K2 104 L. 261]. Seal face: diam = 1.95-2.0 cm; th = 0.4 cm. Bent 

and damaged stem may have been pierced for suspension, or set into a handle of another 
material. 

9 KNH-1252 from ’02 K10 was bronze/copper alloy: Gates 2004: 406.
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toppled towards the north and east, certainly because of earthquake. Wall 
collapse was followed by fire, since the foundation stones were intensely 
burnt even across their upper surfaces, and had shattered and exploded. It 
was not possible to connect these walls into a coherent plan, but they were all 
contemporary and were destroyed together (Fig.: 6, right). Semi-circular pisé 
ovens in sounding 136, and pottery lying on some of the floors are closely 
similar to finds from the MB II building that succeeded this level. These 
included, from the floor of 134/138, an intact two-handled jar whose neck 
was still coated with a mud sealant; a carbonized fragment of rope was strung 
through one of its loop handles (Fig.: 7)10. According to its pottery, this new 
architectural level would date to an earlier stage of Middle Bronze II.

Even earlier deposits were sampled in sounding 132, in Area K’s southwest 
corner, taken down 1 m deeper than the other three soundings. Beneath 
the first MB II level were two separate deposits, each associated with burnt 
walling. Erosion lines, capping the later deposit, indicate a break from what 
succeeded it early in MB II. Pottery was diagnostic of MB I: small red-brown 
burnished pots with a sharp carination (Fig.: 8:1-2), jar collars with a folded 
and pinched rim (Fig.: 8: 3), and early versions of Cilician Painted Ware, with 
geometric designs (Fig.: 8: 6). These two phases therefore date to MB I. Below 
them was a thin layer with mixed EB III and MB I pottery; and, lower still, a 
layer of soil where the pottery was exclusively EB III. Its base level, at 8.60 
masl, corresponds to EB II deposits in Area M, on the west side of the mound.  
It would appear, from this admittedly small sounding, that the Early Bronze 
occupation on this eastern side was at a lower elevation than at the mound’s 
western end, where EB III deposits occur 2 to 3 m higher. The MB I deposits in 
sounding 132 do, however, coincide with elevations for the stone-lined wells 
excavated in 2005 in Area K’s northernmost trench, OP. K12. The new results 
therefore give support for the MB I date tentatively suggested for the wells in a 

10 Two-handled jar KNH-1663 [‘08 K2 138 L. 320]. H = 34 cm; max. diam = 33.2 cm. Medium fine 
buff fabric with sand and lime inclusions, and light buff slip. Complete, but hole anciently 
punched through base.
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previous report11. The most significant result of all four soundings is the longer 
MB I and MB II sequence, which had not been well demonstrated elsewhere 
on the mound. It can now be asserted that Kinet functioned throughout the 
first half of the second millennium B.C. without major interruptions.

Medieval Excavations, Tüpraş Field Site12 

Excavations at the Tüpraş Field Site, 800 m north of Kinet, were resumed 
for a second season in 2008 by project director Asa Eger, who is documenting 
here the archaeological nature of coastal settlements in this frontier zone 
between the Early Islamic and Byzantine states. His first campaign, in 2006, 
uncovered portions of massive walls suitable for two successive fortified 
enclosures, in a slightly elevated area of the field13. The earlier of the two 
was founded on virgin soil. Excavations this year opened a larger area: four 
archaeological trenches, TF 8, 9, 11 and 12, and, down the slope to their west, 
a geomorpholocal sounding TF 10, totalling 285 m2 (Fig.: 9). The following 
summary is based on Dr. Eger’s progress report for his highly successful 
results.

The first fortified enclosure was represented, in the easternmost of the 
2006 soundings (TF 7), by a 1.6m-wide wall of limestone ashlars running NW-
SE14. This season, walling of similar masonry and scale but oriented at right 
angles to it was found 25 m to the northwest, against the north balk of TF 9 
and underneath the later EW enclosure wall in TF 9 (under wall 8) and TF 11 
(under wall 10) (Fig.: 10). It could mark the location of a northern crosswall 
for the entire fortified enclosure of this earlier period. Its western limit may be 
located in TF 12, where a small stretch of comparable masonry was traced in 
the trench’s southwestern corner. 

11 Gates 2007: 689.
12 This project is directed by A. Eger, who also supervised trenches TF 8 and TF 12. TF 9 and 

TF 11 were supervised by E. Yüzügüzel. Y. Akkaya, P. Durgun, M. İlhanlı, M. Mudara, T. 
Somel, and D. Tokbudak assisted in all four trenches. 

13 Gates 2008: 289-292.
14 Gates 2008: 291, 298 figs. 14-15.



309

Inside this enclosure stood domestic structures, already known from 
fragmentary walling and associated deposits in ‘06 TF 1 and TF 4. They were 
more visible in the larger trenches this year, especially in the northern, and 
adjoining, TF 11 and TF 9. These narrow and informal walls were built of 
riverstones, or small, square basalt blocks with tile string courses, laid several 
courses high to support mudbrick superstructures. They divided the fortified 
enclosure into small rooms, paved with cobbles and flagstones. Because 
these walls were damaged by the later fortified enclosure, they only hint at 
the layout of living spaces inside these quarters. However, pottery and other 
finds from these domestic deposits provide a date in the mid-8th century A.D. 
(Early Islamic, Abbasid period) for the construction of the fortified enclosure 
and its complex of rooms. They lasted, through two phases of use, into the 
mid-10th century.

Outside this enclosure, to its south, was contemporary extramural housing, 
indicated by finds in TF 8 (Fig.: 10).  Although very eroded, it preserved the 
northern portions of at least two rooms of structures with tiled roofs. Recycled 
building materials were found throughout this trench. Wall foundations were 
an untidy mixture of tile and stones, which included the corner of a small, 
marble Corinthian capital, and the damaged, upper part of an uninscribed 
limestone grave stela. A second stela fragment, inscribed with a funerary 
dedication written in crude Greek letters, was laid flat as one element in a 
squarish feature of cobbles, building stones, and burnt tile, perhaps the 
base (ca. 1 m per side) for a large and heavy item (Fig.: 11)15. These recycled 
stones are of Late Roman type (3rd/4th century A.D.) and were brought from 
elsewhere, since this period is -- so far -- not attested as an occupational phase 
at the site. Pottery, lamps and other finds from this trench date its housing 
to the time of the first, Early Islamic fortified enclosure, mid-8th to mid-10th 
century A.D. A 9th-century Abbasid coin, and  two others of similar size but 
corroded beyond legibility, corroborate this date.

15 Basalt stela fragment KT 26023 [‘08 TF 8 8 L. 20]. Pres. max. h = 58 cm; max. w = 32 cm; th 
= 9 cm. Rectangular stela with pediment. Pediment incised with cross enclosed in a circle. 
Stela preserves three lines of text: MA[R]IUS/[LO]NGINO/...DEMO/ [XAIRETE]. This 
preliminary reading was kindly contributed by A. De Giorgi, on the basis of photographs 
only. 
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This first enclosure was replaced by a second, similar one, whose rubble-
and-mortar socle and limestone ashlar superstructure lie immediately below 
the modern field surface. In 2006, its southeast corner and tower were found 
in TF 7, where they reused the first one’s foundations. The second enclosure’s 
south wall was also followed in a straight course west from there for a length 
of ca. 22 m (‘06 TF 4, 1 and 6)16. The building’s predictable regularity helped 
to supplement or complete its plan in 2008. New trenches recovered the 
enclosure’s north (TF 9 wall 8 + TF 11 wall 10) and west sides (TF 9 wall 13 + 
TF 12 wall 5). They suggest the overall plan was square, 25 m per side (Fig.: 12-
13), although its northwest corner was reinforced by a buttress or tower (TF 9 
22) that extends well beyond (north of) where the north and west walls meet. 
TF 12, situated to test whether a gate existed in the middle of the enclosure’s 
west wall (TF 12 wall 5), instead found a buttress (TF 12 12) reinforcing the 
west wall  at mid-length. The wall appears to have suffered seismic damage.

The second, later enclosure’s 1.5-m wide walls, made of ashlar blocks 
set on a rubble-and-mortar socle, were partly sunk into foundation trenches 
below floor levels, but also stood to a height of up to 0.75 m above the floors17. 
This enclosure was again subdivided into rooms by narrow walls built in 
more casual fashion (Fig.: 12-13). Their foundations used small river stones, 
occasionally with tile string courses, laid in a variety of ways from flat to 
quasi-herringbone courses. Some walls had been repaired or replaced in 
modifications indicating a later subphase to the initial layout. They would 
all have supported mudbrick superstructures that included some structural 
wood. Reused column drums were set upright in room corners, and on room 
floors -- a feature also seen in ‘06 TF 1 at the same, final occupation phase18. 
This second fortified enclosure was thus organized, like its predecessor, to 
house a complex of rooms that offered living and working quarters inside a 
well-protected space.

16 Gates 2008: 291-2 and 298, figs. 14-15. 
17 It was thought, in 2006, that these enclosure walls represented sunken foundations only.  This 

view (Gates 2008: 291) must now be revised
18 Gates 2008: 291.
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Because this enclosure and its rooms were destroyed in a violent fire, 
finds were abundant and rich in variety, from pottery to glassware and metal 
artifacts in bronze and iron (Fig.: 14, 15). They point to a mid-10th century 
A.D. construction date, and continued occupation until the early 12th century 
A.D. This span would correspond to the Middle Islamic or, more accurately, 
the Middle Byzantine period, when the Tüpraş Field Site may have been 
brought within the borders of Byzantine territory. After this destruction, the 
Tüpraş Field was abandoned in favor of the high mound at Kinet, where a 
12th century A.D. settlement was re-established on a site that had been 
abandoned and empty for 1,200 years.19 The 2008 season reinforced every 
previous indication that the Tüpraş Field is indeed Hisn at-Tinat, an Early 
Islamic port that specialized in shipping timber.

Geomorphological research20. Besides its archaeological program, the Tüpraş 
Field project is researching the site’s environmental setting during the time 
it was inhabited. This issue is particularly relevant for identifying the site’s 
function in proximity to the seashore, and relating it to historical references 
for medieval sites along this coastline. To this end, Kinet geomorphologist 
T. Beach opened the 2 x 10 m. TF 10, 50 m. west of the main excavation area. 
Here, a low-lying, swampy zone today marks the inland limit of a coastal 
marshland, where an ancient course of the Tüm Çay once flowed into the sea 
after skirting the south side of the Tüpraş Field Site. At a depth of 1.0-1.55 
m below the modern surface and near the current water table, was found a 
remarkably-preserved occupation level, represented by a tiled and plastered 
floor and a line of stones. Pottery and glass vessels were lying in situ, together 
with bones, large fragments of wood, and the roots of a substantial tree. The 
pottery, dating to the 8th-10th centuries A.D. and contemporary with the 
Tüpraş Field’s first, Early Islamic enclosure, included amphoras and cooking 
pots. Faunal remains indicate the presence of horse and camel. Above this 
level, and up to the modern surface, were wash and gravel layers, containing 

19 A 12th-century date for the abandonment of the Tüpraş Field site, and the subsequent move 
to Kinet, revises the initial chronological summary given in Gates 2008: 291-292. It is based on 
a re-evaluation of this second enclosure’s ceramic assemblage, which does not include the St. 
Simeon-type sgraffiatos characteristic of the later 12th-14th centuries, and found throughout 
Kinet’s medieval sequence.

20 T. Beach, assisted by M. Young.
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only a few water-worn sherds. These soils and gravels show that the early 
occupational phase was succeeded by periodic river flooding, a deterrant to 
later building on this spot. One can conclude, however, that the Tüpraş Field’s 
original settlement extended this far west, a location well suited for a harbor 
installation on the north bank of the Tüm Çay’s medieval estuary.        

Geophysical survey. T. Kalaycı conducted a four-day geophysical survey (13-
17.07), using a Geoscan FM36 Fluxgate Gradiometer on loan from the British 
Institute in Ankara. He succeeded in collecting data, in 10 x 10 m. grid squares, 
for the entire area encompassing the 2006 and 2008 excavations, from TF 10 to 
TF 7. Anomalies highlighted by the survey will be tested in a future season.

Analytical Research. Several long-standing project members began analytical 
research for their final reports on various components of  the site. C. Eslick, 
who will publish the Early Bronze levels, worked on a detailed typology for 
the EB II ceramic assemblage from the two final seasons of OP. M and OP. 
M3. C. Gates worked on the stratigraphy of Late Iron, Persian and Hellenistic 
Kinet (Kinet Phases III.1 and II, Periods 7-2). M.-H. Gates began a study of the 
Middle Bronze pottery from Area K. Archaeozoological analysis from this 
and previous seasons was carried out by R. Kabatiarova. 
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Fig. 1:  Satellite image with 
Kinet Höyük and 
the Tüpraş Field Site 
(courtesy A. Eger)

Fig. 2: Kinet Höyük topographic plan, with 2008 excavation Area K shaded
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Fig. 3.  Kinet Area K (“East Terrace”), plan of the late MB II burnt building [left]; 2008 
soundings in south half of Area K [right]

Fig. 4:  Kinet Area K from south, showing the late MB II building and 2008 soundings below 
its floors.
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Fig. 5: Kinet ’08 OP. K2, lead seal KNH-1651 (late MB II)

Fig. 6:  Kinet Area K, 2008 soundings; MB levels with (left) and without (right) the late MB II 
building
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Fig. 7:  Kinet OP. K2, 
jar KNH-1663, 
with detail of 
carbonized rope 
inside handle

Fig. 8: Kinet OP. K2 sounding 132; Middle Bronze I pottery
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Fig. 9:  Tüpraş Field site, 
topographic plan 
with 2006 and 
2008 trenches 
shaded (A. Eger)

Fig. 10:  Tüpraş Field site; Early 
Phase walling in black or 
crosshatched, overlying 
later phase enclosure in 
light gray (A. Eger).
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Fig. 11: Tüpraş Field TF 8; grave stela KT 26023, in situ

Fig. 12:  Tüpraş Field, 
plan of Later 
Phase with 
walled enclosure 

 (A. Eger)
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Fig. 13: Tüpraş Field, TF 12, 9 and 11 from west; Later Phase enclosure, with interior walls

Fig. 14:  Tüpraş Field TF 
11; Later Phase 
juglet KNH-1660
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Fig. 15: Tüpraş Field TF 11; Later Phase juglet KNH-1661
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Johannes KODER*
Sabine LADSTÄTTER

EPHESOS 2008

2008 Ephesos kazı kampanyası, Profesör Johannes Koder başkanlığında 7 
Temmuz -18 Ekim günlerinde gerçekleştirildi. Kazılarda Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Dr. Soner Ateşoğulları temsil etti.

Çoğunluğu Avusturya, Almanya ve Türkiye’den olmak üzere toplam 12 
ülkeden 166 araştırmacı bilimsel  araştırmalara katıldı. Toplam olarak 228 kişi 
kazılarda görev aldı. 

Çalışmalara katılanların ve yürütülen projelerin çokluğu nedeniyle yapılan 
etkinliklerin tümünü, genel olarak bile olsa, dile getirmemiz mümkün değil. 
Bu nedenle bunların arasından ele alacağımız bazı çalışmalar, yürüttüğümüz 
faaliyetlerin dağılım yelpazesi hakkında sizlere bir fikir vermeyi ve elde edilen 
en yeni sonuçları sunmayı amaçlamaktadır.

Çukuriçi Höyük

Ephesos’un güneydoğusundaki Prehistorik Tepe yerleşmesi olan Çukuriçi 
Höyük’te yapılan araştırma ve çalışmalar bölgenin yerleşim tarihine önemli 
bir katkı sağlamaktadır (Resim: 1)1. 2008 yılında bu tepenin tüm yüzeyi 

* Prof. Dr. Johannes KODER. 
 Sabine LADSTÄTTER.
1 B. Horejs, A new excavation project in the Eastern Aegean. www.aegeobalkanprehistory.net 

(6.2.2008) ISBN 978-80-223-2376-5; B. Horejs mit Beiträgen von A. Galik und U. Thanheiser, 
Erster Grabungsbericht zu den Kampagnen 2006–2007 am Çukuriçi Höyük, ÖJh 77, 2008, 
91–106; B. Horejs, Metalworkers at the Çukuriçi Höyük? An early Bronze Age mould 
and a „Near Eastern weight“ from Western Anatolia, in: T.L. Kienlin – B. Roberts (Hrsg.), 
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ve çevresi jeomanyetik ve jeoradar yöntemleriyle araştırıldı. Yapılan 

ölçümlerden tepenin merkezînde ve doğusunda yoğun yapılaşmanın olduğu 

anlaşılmaktadır ve bu ölçümler gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara temel 

oluşturmaktadır. Tepenin yayılım sahasını ve kıyı seyrini belirleyebilmek 

amacıyla jeofiziksel araştırmaları destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olmak 

üzere Çukuriçi Höyük ve Panayırdağ arasındaki ovada paleocoğrafik dril 

sondajlar yapıldı. Daha 2007 yılında belgelediğimiz Erken Bronz Çağına 

ait duvarların kuzeyinde 116 metrekarelik bir sahada (116 m²) kazılara 

devam edildi (Resim: 2). Bu kazılar sırasında Çukuriçi III ve Çukuriçi IV 

yapı evrelerine ait evler gün yüzüne çıkarıldı, ki bunların mutlak tarihi de 

Milâttan Önce Erken Üçüncü bin yıla denk gelir (Resim: 3). Bulguların ve 

zengin buluntuların değerlendirilmesi Doğu Ege ve Batı Anadolu’nun Erken 

Bronz Çağı üzerine merkezî soruları gündeme getirmekte, diğer yandan da 

bu yerleşmenin doğal ve kültürel mekân olarak bir yere konumlandırılmasını 

gerektirmektedir. Örneğin buradaki yerleşmede Yakın Doğu’nun ağırlık 

sistemlerinin kullanılmış olması ve sileks, yani taş âlet yapımı için çok yoğun 

biçimde Melos Adası’ndan ithal edilmiş obsidyen kullanımı, bu yerleşmenin 

geniş bir ticaret ağına sahip olduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan 

burada bulunmuş fırınlar metal işlenmesi için olup ergitme yoluyla yapılmış 

malzeme ve döküm kalıbıyla yapılmış objelerin varlığı, kesin biçimde 

buluntu malzemesi içinde kanıtlanmıştır. Çukuriçi Höyük’teki kazılar gelecek 

yıllarda da sürdürülecektir. Bu yerleşme, Batı Anadolu’daki prehistorik temel 

araştırmaları açısından büyük bir öneme sahiptir. Buradaki çalışmalar diğer 

yandan tarihsel gelişimi içinde (diakron) jeomorfolojik, iklim ve bitki örtüsü 

tarihini kapsayan araştırma projelerinin başlatılmasının yolunu açmış ve bu 

projeler 2009 yılından başlamak üzere kazı programına alınmıştır. 

Metals and Societies. Studies in Honour of Barbara S. Ottaway. Universitätsforschungen 
zur prähistorischen Archäologie (Bonn 2009) 358–368; B. Horejs, Çukuriçi Höyük. Neue 
Ausgrabungen auf einem Tell bei Ephesos, in: A. Kazım Oz – S. Aybek (Hrsg.), Festschrift für 
R. Meriç (in Druck); B. Horejs, Çukuriçi Höyük. A Neolithic and Bronze Age settlement in the 
region of Ephesos, in: M. Özdoğan et al. (Hrsg.), The Neolithic in Turkey (in Druck). 
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Panayırdağ

Şimdi de 2008 yılında yeni araştırma konusu olan projeye, yani Ephesos’un 
Helenistik Dönem öncesi yerleşme gelişimine bakalım2. Bu çalışmada belli 
sorulara yanıt arayışı temelinde jeofiziksel prospeksiyon, dril sondaj, kazı ve 
bulunan malzemenin çalışılması gibi çok farklı yöntemlere başvurulmuştur. 
Arazi çalışmalarının odak noktasını Panayırdağ’ın kuzeydoğu ön teraslarının 
birindeki saha faaliyetleri oluşturmuştur (Resim: 4). Burada 1926 yılında 
Franz Miltner dağın kuzey kenarını izleyen bir savunma duvarı keşfetmiş 
pek çok sondajla bunun izini sürmüştür (Resim: 5). 2008 yılı kazısının hedefi 
ise duvarın seyrini açıklığa kavuşturmak, stratigrafik bağlamlandırma 
yoluyla tarihlemek ve olası bir yerleşimle bağlantısını araştırmaktı. Savunma 
duvarının yapılış tarihi, yapım sırasında kullanılmış tarihleyici dolgu 
malzemesi yoluyla belirlenmiş olup yapılış tarihi M.Ö. 6. yüzyılın sonundan 
M.Ö. 5. yüzyıl başlarına kadar uzanmaktadır. 2009 yılı kampanyasında 
yapılması düşünülen alan çalışmalarında ağırlıklı olarak Panayırdağ’da bu 
savunma yapısına ait yerleşmenin nerede olduğu sorusuna yanıt aranacaktır. 
Buna en uygun saha, savunma çemberinin güneyindeki bir plato olmalıdır. 

Artemision

Artemision’un stratigrafisi ve buradan ele geçirilen keramik malzeme 
üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında Geç Klasik Döneme ait avlu sunağı 
sahasından ve Hekatompedos adıyla bilinen yapıdan, yani olası Kroisos 
Tapınağı sunağından elde edilen buluntu kompleksleri ayrıntılı olarak 
araştırıldı3. Geç Arkaik Döneme tarihlenen4 ilginç bir küçük hydrialar (hydriskoi) 

2  M. Kerschner – I. Kowalleck – M. Steskal, Archäologische Forschungen zur Siedlungsgeschichte 
von Ephesos in geometrischer, archaischer und klassischer Zeit. Grabungsbefunde und 
Keramikfunde aus dem Bereich von Koressos, 9. Ergh. ÖJh (Wien 2008).

3 I. Kowalleck, La ceramica attica dal santuario di Artemide ad Efeso. Nuove ricerche sullo 
spettro delle forme, sulla produzione attica e sulla produzione est-egea di tradizione attica, 
in: S. Fortunelli – C. Masseria (Ed.), Ceramica attica da santuari della Grecia, della Ionia e 
dell’Italia. Atti Convegno Internazionale Perugia 14–17 marzo 2007 (Venosa 2009) 131–142.

4 M. Kerschner, Das Keramikbild von Ephesos im 7. und 6. Jh. v. Chr., mit einem Beitrag von 
H. Mommsen und A. Schwedt, in: J. Cobet – V. v. Graeve – W.-D. Niemeier – K. Zimmermann 
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ve şeritli sürahicikler topluluğu, sunak avlusunun kuzey köşesindeki 
döşemenin altında bulunmuştur (Resim:6-7). Birbirine ait parçaların çokluğu, 
bunların bilerek bu sahaya depolandığını akla yakın kılmaktadır. 

Magnesia Kapısı 

“Magnesia Kapısı”projesiyle Helenistik-Roma Dönemi kentine yaklaşıyoruz 
(Resim: 8). 2008 yılında bu proje çerçevesinde yapı tanımlaması, kapı avlusunda 
arkeolojik araştırmalar ve bulunan malzeme üzerinde çalışmalar yapılmıştır 
(Resim: 9)5. 

Buradaki bir kazı sahasında daha önceden bilinen, en az 3 m. genişliğindeki 
bir duvar araştırılmıştır (Resim: 10). Duvar dolgusuna taşan devasa bloklar 
ve dolgu taşlarının düzgün dizilmiş olmasıyla dikkati çeken bu duvar, yapı 
tarzıyla şimdiye dek Ephesos’ta bilinen savunma duvarlarından ayrılmaktadır. 
Bu yapı tarzı ayrıntıları ve stratigrafik durumu nedeniyle duvarı muhtemelen 
eski bir savunma yapısının, Panayırdağ ile Bülbüldağ arasına yapılmış bir 
önleme duvarının parçası olarak yorumlamamız gerekir. Yapı çukurunun 
buluntudan yoksun olması nedeniyle bunun kesin bir tarihlemesi mümkün 
olmasa da, göreceli kronolojiyle yapı Lysimakhos kent surundan daha önceki 
bir evreye aittir ve böylelikle Ephesos’un Klâsik Dönem ve Erken Helenistik 
Dönem savunma yapılarına tamamıyla yeni bakış açıları getirmektedir. 

Prytaneion

Arazi çalışmaları 2007 yılında tamamlanan Prytaneion’un şu anda 
sadece Hestia Salonu’nun kuzeyindeki oda 3’ün Geç Antik-Bizans 
Döneminin araştırılması gerekmektedir (Resim:11)6. Yapının Prytaneion 

(Hrsg.), Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme, Panionion-Symposion Güzelcamlı 26. 
September–1. Oktober 1999, MilForsch 5 (Mainz 2007) 221–242.

5 A. Sokolicek, Neue Forschungen am Magnesischen Tor in Ephesos. Bericht über die Arbeiten 
im Jahr 2008, ÖJh 78 (in Druck); A. Sokolicek, Das Magnesische Tor in Ephesos, Forum 
Archaeologiae 51/VI/2009 (http://farch.net). 

6  M. Steskal, Konstruktionszeichnungen zweier Voluten aus dem Prytaneion in Ephesos, ÖJh 



325

olarak kullanımından sonra MS.6. yy.da burada bir su deposu yapılmıştır. 
Su deposu 7. yy.da kullanıma terk edildikten sonra buraya bir tuğla taban 
yapılmış (Resim: 12). Bu yapının ne zamana kadar kullanıldığı ele geçirilen 
materyal azlığından bilinmemektedir. Buradan bulunan  ve 8. yy.la tarihlenen 
sikke buluntuları,  Efes’te buranın dışında çok çok az bulunmaktadır. Sikke 
buluntuları şehrin bu bölgesinde karanlık çağlar süresince bir yoğunluk 
olduğunu göstermektedir. 

Buluntuların incelenmesine dayanarak Prytaneion’un yapı evrelerinin 
ve bunun yanında alanın yerleşim tarihinin tanımlanması mümkündür. 
Tarihlenebilen ithal seramikleri ile yapı evresi kesin olarak Augustus Dönemi 
tabakalarına aittir. MS. 3. yy.da binada yeniden bir yapılanma çalışmasının 
olduğu ortaya çıkarılabilmiştir. Bunun yanında alanın Klâsik Dönemden 
itibaren yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilebilmiştir. 

Tiyatro

Şimdi de yıllardan beri yoğun olarak araştırılan kentin en meşhur yapısına, 
büyük tiyatroya gelelim7. 2006 ve 2007 yıllarında başlanan tiyatronun 
güneyindeki arkeolojik çalışmalara ve diazomalardaki araştırmalara bu yıl da 
devam edildi(Resim: 13). Buradaki çalışmaların ağırlık noktasını tiyatronun 
güneydeki polygonal dış duvarı boyunca yapılan kazılar ve bunlara komşu 
insula yapılaşması oluşturmuştur (Resim: 14). S2 (Güney 2) ve S3 (Güney 3) 
girişleri arasındaki merdiven tamamıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. Merdiven 
ortalama 8 metre genişliğindedir (Resim: 15). Merdivenin 11,74 metrelik kısmı, 
diğer bir deyişle 34 basamağı korunmuş durumdadır ve 8 metre yüksekliğe 
ulaşır. Tiyatroya yakın basamak taşları daha Antik Dönemde yerlerinden 
alınmıştı ve yakınlardaki Bizans duvarında kullanılmıştı. Taşlardan bir kısmı 
da tiyatronun girişlerini kapatmak için kullanılmıştı. 

76, 2007, 371–392; M. Steskal, Rituelle Bestattungen im Prytaneion von Ephesos? Zu den 
Fundumständen der Artemis Ephesia-Statuen, ÖJh 77, 2008, 363–373.

7 G. Styhler, Zur Verkleidungstechnik im Zuschauerraum des Theaters von Ephesos, in: 
Bericht über die 45. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung (Koldewey-
Gesellschaft, 30.4.–4.5.2008) (Regensburg, in Druck); G. Styhler, Building research and new 
paths for use by visitors at the theatre of Ephesus, in: F. D’Andria (Hrsg.), Hierapolis die 
Frigia. Methodologies of restoration and enhancement of ancient theatres (in Druck).
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2009 yılından itibaren tiyatrodaki konservasyon ve restorasyon çalışmaları 
yoğunluk kazanacaktır. Bu bağlamda merdivenlerin tümü açığa çıkarıldıktan 
sonra güney cephe ve cavea sağlamlaştırılacaktır. Böylelikle ziyeretçilerin 
tiyatroyu güvenli bir şekilde gezmesi sağlanmış olacaktır ve tiyatronun 
mümkün olan en kısa zamanda kullanımı sağlanacaktır.

Bizans Sarayı ve Bizans Evleri 

Bizans şehri araştırmaları yıllardan beri Efes Kazı programının önemli 
bir parçasıdır8. 2008 yılı kazı çalışmalarının amaçları: Bizans Sarayı’nın 
fonksiyonunu, şehir yerleşimini ve kronolojisini ortaya çıkarabilmektir. 
Bunun yanında kompleksin güneyi ve batısında bir jeoradar incelemesi 
yapılmıştır. Jeoradar çalışmalarında kompleksin batıya doğru genişlediği 
bugünkü modern otoparkın altında devam ettiği tespit edilmiştir. Buna göre 
şu anda ortaya çıkarılmış görülebilen alan bütün yapının aşağı yukarı yarısını 
oluşturur. 

2007 yılında sarayın güneyinde küçük bir mezarlık tespit edilmiştir . Ancak 
kazısı yapılmamıştır. Bu kazı çalışması 2008 yılı sezonunda yapılmıştır. Bu 
mezarların toprak içerisinde yapılmış basit mearlar olduğu görülmüştür. 
Mezar duvarlarının üst üste yığılmış kırık tuğla parçalarından moloz 
taşlardan devşirme taşlardan ya da dik şekilde konulmuş tuğla plâkalardan 
yapıldığı görülür. Esasında mezarların mezar hediyesi içermedikleri tespit 
edilmiştir. Sadece en önemlileri haç, kolye ucu, cam bilezik, basit küpe olan 
takı ve kıyafet parçaları bulunmuştur. Buluntular ve tabakadan çıkarılan bir 
seki ile mezarlar Ortaçağa İS.12.yy-14. yy.lara tarihlenmiştir. Mezarlık alanı 
Helenistik-Roma şehir alanındaki Ortaçağ yerleşim faaliyetlerini gösteren çok 
önemli bir buluntudur. 

Liman Gymnasionu’nun palestrasında inşa edilmiş olan yerleşimin 
araştırmasına da devam edilmiştir. Bütün alanın temizlenmesi, yapı 
buluntularının tam olarak dokümantasyonunun yapılması; bunların yanında 

8 S. Ladstätter – A. Pülz, The transformation of Ephesos from the 3rd to the 6th century, in: A. 
Poulter (Hrsg.), The transition to Late Antiquity. On the Danube and Beyond. Proceedings of 
the British Academy 141 (Oxford 2007) 391–433.
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yapı kronolojisinin açığa kavuşturulması ve bazı odaların işlevlerinin ortaya 
çıkarılabilmesi için yapılan küçük kazı çalışmaları bu sezonda yapılan 
çalışmaları oluşturur. Zengin duvar boyamalarıyla, mozaiklerle ve opus 
sectile tabanlarla süslenmiş evler en az iki yapı evresi gösterirler. İlk yapı 
evresi, çoğunlukla Roma İmparatorluk Dönemi yapılanmasının üzerine 
oturtulmuştur.

Liman Nekropolü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda 
Liman Nekropolünde kazılara başlandı9. Jeofiziksel araştırmalara dayanarak bir 
mezar yapısı ve onun yakın çevresinin topoğrafik bağlantıları ortaya çıkarıldı. 
5,5 x 3,2 metrelik mezar yapısı iş makinasıyla yapılan bir kaçak kazıyla hasara 
uğramasına rağmen talan edilmemiş 5 mezara ve en az 55 insan iskeletine 
rastlandı. Mezar yapısının güneydeki girişinde kapı pervazları mermerdendi. 
Taban ilk şekliyle monokrom mozaikle kaplanmıştı ve duvarlar renkli boyayla 
sıvanmıştı. Mezar yapısı içindeki mezarların duvarları kırma taş ve tuğladan 
yapılmıştı. Duvarların bazıları iç taraftan mermer levha ile kaplanmıştı. Burada 
Roma ölü gömme âdetlerinin uygulandığı görülmektedir: Bu âdetlere uygun 
olarak burada eski definler veya iskeletler asıl yerlerinden uzaklaştırılmadan, 
yeni ölenler bunların üzerine özenle konulmuştur Mezarların hepsi üstten bir 
taş levhayla kapıtılmışken 5 No. lu mezar bir istisna teşkil eder. Burada mezar 
kapağı üstte değil dar kenarındaydı ve mezar bir taşla kapatılmıştı. 

Mezar yapısı M.S. 3. yüzyılda yapılmıştı. Hıristiyanlık öncesi dinsel 
kurallara uygun olarak ölüler sadece şahsî eşyaları ve süsleriyle birlikte 
gömülmekle yetinilmemişti. Ölülerin yanına öteki dünyaya yaptıkları 
yolculuk için ayrıca keramik ve camdan yapılmış yeme, içme ve merhem 
kapları ve kandiller de konulmuştu. 

Buluntular arasında altından süs eşyaları kayda değer. Altın süs eşyaları 
küpe, yüzük, saç tokaları ve boyun takılarından oluşmaktadır. Masif altından 
yapılmış yüzük, en ince el işçiliği gösterir. Bu yüzüğe ait onyxten yapılmış 
yüzük taşına da Ephesos Artemis‘in kült resmi işlenmiştir. 

9  Jahresbericht 2005 des Österreichischen Archäologischen Instituts, ÖJh 75, 2006, 334 f.
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Mezar yapısı, unutulmaya yüz tutuncaya kadar, M.S. 5. yüzyıla kadar 
kullanılmıştır. Liman Nekropolü’ndeki araştırmalara gelecek yıllarda da 
yoğun biçimde devam edilecektir ve buradaki çalışmalar Ephesos mezarlıkları 
ilgili bir proje kapsamında yürütülecektir. 

Oktogon

2008 yılında Oktogon’da üç boyutlu ölçümlere kalınan yerden devam 
edildi10. Bu işlemler öncelikle kaide bölgesinde gerçekleştirildi. Orthostatların 
bulunduğu yerdeki eksik yerler kısa aydınlatmalı projeksiyon sistemiyle 
örtüldü. Ayrıca aynı sistemle mezar odalarının düz yüzeyleri ölçüldü. 
Nişlerin bulunduğu kuzey duvarda ise aynı sistemle ölçüm yapılamadığı için 
bunların ölçümü elle yapıldı. 

Oktogon kaidesinde mevcut materyalin kaydı ve in situ yapı öğelerinin 
hasar belgeleme işlemi yapıldı. Ayrıca daha sonra geliştirilecek restorasyon 
programlarına ışık tutması amacıyla temizleme denemeleri yapıldı. Diğer 
yandan da duvar örgüsünden çözülmüş yapı parçalarının durumu ve 
bunlardaki hasarlar da kayda geçirildi. 2008 yılı çalışmaları yapının aslına uygun 
yeniden ayağa kaldırılması projesi (Anastylose) için hazırlık niteliğindedir ve 
proje malî olarak Ephesos’u Sevenler Derneği tarafından desteklenmektedir. 
2009 yılında da projenin ileri aşamalarına geçmeden önce yapılması gereken 
bazı işlemler vardır: Mimarî analizin sonuçlandırılması veya uygulanacak 
restorasyon programının geliştirilmesi bu işlemler arasındadır. 

Restorasyon

6 No.lu oturma biriminde hâlihazırda Ephesos’un en büyük 
restorasyon projesi gerçekleştirilmektedir. Projenin amacı bu mekândaki 
duvar kaplamalarının orijinal mermer levhaların yeniden kullanımıyla 
rekonstrüksüyonudur. Mermer kaplama levhaları bir deprem sonucu 

10 B. Thuswaldner, Zur computergestützten steingerechten Rekonstruktion des Oktogons von 
Ephesos, in: S. Ladstätter (Hrsg.), Neue Forschungen zur Kuretenstraße in Ephesos, AForsch 
15 (Wien 2009) 261–282.
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kırılmıştır ve tahribat sonrası oluşan yığının içindedir. Oldukça zahmetli bir 
çalışmayla yüzlerce buluntu kasasında korunan parçalar temizlenmiş, tasnifi 
ve envanteri yapılmıştır. İkinci aşamada da bu parçalar birleştirilecektir. 
Çalışmalar yapının alt kısmında büyük oranda tamamlanmıştır ve şu anda 
profil silmelerinin yeniden aplike edilmesi için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Restoratörlerin keşfettiği bir parça, mermer kaplamaların tarihlenmesine 
yönelik en önemli ipucunu vermektedir. Bu mermer parçanın arka tarafına 
kazınmış bir yazıt bulunmaktadır. Yazıt İmparator Hadriannus’un üçüncü 
konsolosluk yılından söz etmektedir. Böylelikle mermerin taş ocağında 
kırılarak daha sonra mermer bloğun ne zaman kesildiğine ve mermer levhanın 
kesilip ne zaman Ephesos’a getirildiğine açıklık getirmektedir. Buna göre bu 
ihtişamlı kaplamalar MS. 119’dan önce buraya konulmuş olamaz.

Paulos Mağaras’ındaki restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 
Çalışmalar daha çok güneyde bulunan iki niş üzerinde yoğunlaştırılmıştır11. 

2008 kampanyasında Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal’la birlikte ören 
yeri ayrıntılı biçimde dolaşıldı ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılması 
gereken yerler incelendi. Ardından da gerekli görülen yerlerde imkânlar 
elverdiği ölçüde bu doğrultuda çalışmalar yapıldı. Ören yerindeki anıtları 
korumak için bunların kesintisiz bir şekilde bakımı ve emniyet altına alınması 
zorunludur. Bu aynı zamanda ziyaretçi akınına uğrayan ören yerinde tehlike 
olasılığını da azaltmak için mutlaka gereklidir. Bu çalışmalar dışında antik 
kentte de küçük çaplı restorasyon faaliyetleri yürütüldü: Örnek vermek 
gerekirse Prytaneion’da ön avlunun iki Dor başlığından batıda olanı ve Hestia 
salonunun kuzeydoğudaki komposit başlığı restore edilmiştir. 

Son olarak da kazılara paralel olarak yürütülen kazı evi deposundaki 

konservasyon çalışmalarına değinelim. Bu çalışmalar da kazılarda 

bulunan malzemenin Efes Müzesi’ne kurallara uygun biçimde teslimini 

sağlamaktadır. 

11 R. Pillinger – L. Bratasz – G. Fulgoni – S. Gianoli – S. Salvatori – K. Sterflinger – J. Weber, Die 
Wandmalerei in der so genannten Paulusgrotte von Ephesos: Studien zur Ausführungstechnik 
und Erhaltungsproblematik, Restaurierung und Konservierung, AnzWien 143, 2008, 71–116.
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Resim 1: Eski Bronz Çağı Mimarîsi ÇuHö IV–III  (M. Börner, M. Braun, B.Horejs © ÖAI)

Resim 2: Kazı alanı, Erken Bronz Çağına ait evler (ÇuHö IV–III) (N. Gail© ÖAI)
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Resim 3: Çocuk Mezarı ; Üçayaklı 
çömlek ve 19 No.lu Oda, 

 (ÇuHö IV (M. Börner, M. 
Braun, B.Horejs © ÖAI)

Resim 4: Panayırdağ: Duvar geçişi ile 2008 sondaj planı  (C. Kurtze, M. Kerschner © ÖAI)
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Resim 5: Panayırdağı istihkâm 
duvarı (M. Kerschner 
© ÖAI)

Resim 6-7: Artemision’dan hydriskoi, Geç Arkaik Dönem  (N. Gail © ÖAI)
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Resim 8: Magnesia kapısı (N. Gail © ÖAI)

Resim 9: Magnesia kapısı planı (A. Leung © ÖAI)
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Resim 10: Magnesia kapısının altındaki eski duvar (A. Sokolicek © ÖAI)

Resim 11: Prytaneion (N. Gail © ÖAI)
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Resim 12: Prytaneion’un Bizans Dönemi (M. Steskal © ÖAI)

Resim 13:  Tiyatro, 2008 
sondaj planı 
(M. Hofbauer 
© ÖAI)
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Resim 14: Tiyatronun güneyindeki mozaik zeminle insula alanı (N. Gail © ÖAI)

Resim 15: Tiyatronun güneyindeki merdiven (N. Gail © ÖAI)
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EXCAVATIONS AT YUMUKTEPE: THE 2008 SEASON

Isabella CANEVA* 
Gülgün KÖROĞLU

1

The annual campaign of excavations at Mersin-Yumuktepe was carried out 
from July 19th to September 15th 2008, under the scientific direction of Prof. 
Isabella Caneva leading a team of Turkish and Italian experts and students 
with the permission issued by the Ministry of Tourism and Culture, General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. The state representative was 
Azizem Karabağlı from the Konya Atatürk Museum1

2

.

Excavations were conducted on several chronological contexts in different 
units, from the Medieval occupation, on the top of the mound, through to 
the Hittite and Late Chalcolithic levels in the southern trench, and again 
Late Chalcolithic, Late Neolithic, and Early Neolithic in the north-western 
area.  Different analyses, including C14 dating, geomorphological studies 
and archaeozoological and archaeobotanical determinations were carried out 
during the campaign and later, in the laboratory of the Salento University. 

THE MEDIEVAL TRENCHES (Fig.: 1)

Work on the medieval strata atop the mound started with clearing of the 
vegetation and garbage that covered the architecture exposed from 2002 to 
2007.

∗	 Prof. Isabella CANEVA, Salento University, Dipartimento di  Beni Culturali, 73100 Lecce/
ITALY.

 Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen- Edebiyat 
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beşiktaş - İstanbul/TÜRKİYE.

1 	The	 2008	 campaign	 at	 Yumuktepe	 was	 realized	 with	 the	 financial	 supports	 of	 Lecce	 University,	
the	 Italian	Ministry	 of	 Foreign	Affairs,	 the	Mimar	 Sinan	 Fine	Arts	University	 and	 the	Vehbi	Koç	
Foundation’s	Suna	&	İnan	Kıraç	Research	Institute	on	Mediterranean	Civilizations.
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New trenches were dug in grid-squares L19, M19 and N19 for the first time 
in 2008. Work was also done in some parts of the trenches of L13-14, L15-17 
and M13-14, which were partially excavated in 2006.

In addition to trenches of P13-14-15-16 and Q16-17-18 dug in 2006 and 
2007, excavations were done in grid-squares R13-14-15-16. The water tank 
built in the 1960s was the main reason for the heavy damage observed on the 
11th – 13th century architecture in this area.

Work in the following trenches continued: The large trench covering grid-
squares L-M-N-O 18-19 on the east part of the mound peak; grid-squares O16-
17-18 covering the chapel to the south of the church and the creek stone-filled 
road extending in the east-west direction south of the chapel; grid-squares 
P-Q-R 12-13-14-15 on the south and southwest of the peak; grid-squares L-M 
12-13-14 and L15-16-17 to the northwest of the trenches on the peak.

Trenches to the East of the Church (Fig.: 2)

The road built with pressed lime mortar and gravel and identified in the 
grid-squares L-M-N 18 to the east of the church rises with a slight inclination 
toward north. This road extends underneath the road with gravel and creek 
stones to the south, thus displaying two phases. In 2007 a large pithos buried 
in the ground between the church and the apse of the chapel was uncovered 
in the early phase of this road. Grid-squares L-M-N 19 opened for the first 
time this year were meant to explore the rooms flanking this road. At 30 cm. 
below the surface (+22.30 m. altitude) there was a scattered human skeleton, 
which must date to the period when the east part of the peak served as a 
cemetery, about mid-13th century.

The flooring of large cut stones found in L19 extends into K19 in the 
northwest and into L20 in the west. One block has two holes for door shafts 
pointing to a doorway. A little bit to the south of this area, in M19, the stone 
pavement at a higher level belongs to a later period. In the trenches of M-N 19 
there is an extensive fire and ash layer at -1 m. below the surface (+21.80 m.). 
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The entire area to the south of the poorly surviving east-west wall was filled 
with broken bricks and roof tiles to form a floor. This flooring is at the same 
level as the brick-roof tile flooring uncovered in grid-square M20 in 2005 and 
thus they are connected. In the ground of the area to its south (grid-square 
N19) there is a spherical oven (tandoor) 100 cm. in diameter and with a wall 
thickness of 5 cm. The area to the west will be excavated in 2009 in order to 
uncover the entire work area. To the east of the hearth, at a higher level is 
a round-shaped wall, which may belong to a silo or a cistern. In addition, 
a V-shaped wall was found in trench M19 (about 3 m. to the east of church 
apse).

During the removal of the upper phase of the road encircling the church 
apse, two intact miniature vessels and coins were uncovered.

Road with Creek Stones

The road extending in the east-west direction in grid-squares O16-18 is 
filled with medium size creek stones and gravel for a thickness of about 30 
to 40 cm. and covered with pressed earth. It extends into the unexcavated 
east profile of the trench. The north side of the road is bordered with a row 
of cut limestone blocks and large size creek stones. As the road rose in height 
during the period it was in use, stones were added to the north side, which we 
think were placed to serve as steps to access the road. In the 2004 campaign, a 
square-shaped sewage manhole and remains of a pier comprising four stone 
placed side by side were also noted.

In the west of this late 12th century road with creek stone filling, a 4x4 m. 
area was excavated in order to explore any earlier remains here. When the 
creek stone filling of about 30-40 cm. was removed, an 11th-century flooring 
of gravel covered with pressed lime mortar was exposed. This flooring should 
belong to a room here or an earlier road; however, the wall to the west of this 
room with lime mortar constitutes a border – the wall remain comprising four 
blocks placed side by side was seen to be the west wall of this room with lime 
mortar flooring.
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Small finds here include two bone loom weights, jug mouth, fragments of 
iron objects for daily use, a bronze sickle (?) in two pieces and a biconic agate 
bead from under the pebbles.

Work at the Burial Chapel and the Church

The heap of earth left untouched in the west part of the burial chapel in 
2007 was excavated in 2008. The work brought to light another damaged 
burial. On the left of the grave are three rows of stones. The skull and lower 
legs of the skeleton are missing. The arms cross the chest. Bones of an infant 
are found between the upper leg bones. Fragments of an ochre yellow glazed 
bowl were also found here and they must have belonged to a bowl left as a 
burial gift.

Stones of a masonry pier of the 12th century damaged and scattered by 
treasure hunters were cleared and at the bottom level rectangular prismatic 
column base from the first phase of the church was exposed.

The apses of both the church and the chapel were raised about 1 m. by 
building with their own stones and mud mortar in order to prevent them 
from falling apart.

Area to the North of the Church (Grid-squares L14-19)

Excavating deeper in the area to the north of the church, initiated in 2007, 
continued in this campaign. When the buildings of the 11th century were 
built their foundations cut through the buildings of the Iron Age, destroying 
them. Remains of a wall of the Iron Age extending in the northwest-southeast 
direction at the same level as the amphorae and pithoi of the 11th century in 
the area to the north of the church are preserved at the medieval level. The 
Iron Age building layer is at a higher level in the north part of the peak than 
in the south part. Therefore, excavations in the grid-squares L14-17 brought 
to light remains of walls built with medium and large size creek stones in dry 
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masonry technique as well as numerous potshards. In 2009, it is foreseen to 

excavate in grid-squares K13-19 in order to explore the Iron Age buildings 

across a larger area.

Architectural Remains in the Northwest Part of the Peak 

Work in the grid-squares L-M 11-14 was initiated in 2006 and it was seen 

that the Iron Age strata in the south and east profiles of this rectangular area 

were very close to the surface. Work here brought to light traces and remains 

of the occupying French forces’ camp during WWI right below the surface 

soil. In grid-squares L11 and 12 are remains of two walls, parallel to each 

other 1.5 m. apart, 5 m. long and extending in the south-north direction. 

Between the wall stones there are broken fragments of architectural elements, 

such as columns, colonettes and column bases, put to second use. The hearth 

in grid-square L13 comprises two rectangular blocks placed side by side and 

a horizontal stone placed on top; finds around it include pottery fragments 

and monochrome glazed potshard with irregular incised lines (brittle ware) 

in addition to ash and coal remains; our efforts over a wide area to identify 

the floor were not fulfilled. 

Rectangular, square or hexagonal shaped opus sectile pieces that are 

polished on one side and mostly cream colored or black were uncovered all 

over the trench. Similar stones were also uncovered in 1997 and 1998 in grid-

squares where the courtyard of the church could be located; however, no in 

situ flooring has been identified yet.

A pithos buried in the ground was uncovered in the south of this trench 

during illegal digs in the winter months of 2008; in order to reach its bottom, 

we dug deeper and remains of 2x2 m. area of lime mortar flooring were 

uncovered. In the southeast corner of this flooring, traces of frescoes were 

found on plaster fragments.
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Trenches in the South Part of the Peak (Fig.: 3)  

In 2006, the area surrounding the hearth uncovered in grid-square P13, 
just 10 cm. below the surface (+22.65 m.), containing pottery, was excavated 
to expose the room containing it. When the Mound was transformed to a park 
in 1960s and the water tank was built here, the medieval strata were heavily 
damaged. Building stones uncovered during the construction were scattered 
around haphazardly where the grid-squares Q13-14 and R13-14 are located 
today. After the removal of scattered stones, 50 cm. below the surface (+22.30 
m.) we reached a hard flooring of medium and small size creek stones with 
much lime mortar. This flooring extends eastward like a corridor between the 
two rooms. Similar lime mortared flooring is also seen at 30 cm. below the 
surface to the west of the water tank.

Work around the water tank brought to light, in the upper layers, various 
small finds including Aegean wares – brown and green painted, engraved 
and carved underglaze pottery  (Fig. 4) – dated to the 12th – 13th centuries, 
Cyprus and Port Symeon ceramics which feature incised and colour drips, 
and numerous brittle ware shards of dark brick-red fabric.

When we dug further down, walls belonging to a multi-roomed architecture 
as well as stone and pressed earth floors were uncovered. In the stone paved 
area to the south of the water tank, a bronze medallion was uncovered at 
22.08 m. level. It is decorated with a tree-of-life style motif in openwork and 
incision techniques and it was originally gilded (Fig. 5 - 6). Its parallel has not 
been found in publications and it is likely that it was used as a pendant or a 
belt buckle.

Excavations in grid-squares P-Q-R 13-14 exposed a wall extending in the 
north-south direction in front of the structures there. This encircling wall had 
been found by Garstang too and it should be bordering the buildings here 
from their west. The buildings here appear very complex and walls of different 
periods have been interwoven and built on top of each other. Buildings of the 
11th century continued in use as storehouses in later periods (second half of 
the 12th century). A rectangular building with a semi-circular apse on the east 
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side and extending in the east-west direction in grid-squares P-Q 13-14 was 
possibly a chapel in its early phase but it was seen that its function changed 
in the building layer Ia phase. The room with a different function in its early 
phase and its rectangular yellow flagstones were removed about mid-12th 
century and placed side by side forming bases for pithoi and other storage 
jars. The area had suffered from fire and contained carbonized grains, fig, 
almond, and apple or pear seeds. Small spheres of baked clay could have 
served as marbles or sling stones. In addition, pierced seashells and small 
stone pendants ready for piercing but not pierced yet were also found.

Interesting finds from this area include a small bowl carved from greenish 
stone (serpentine) which may have served as an incense burner or mortar 
(Fig. 7) and two bronze oil lamps (Fig. 8). One bronze lamp was formed by 
bending a round plaque from four directions forming a rhombus. Holes 
pierced opposite each other show that it was used hanging. The other bronze 
lamp is in the shape of a small bowl. Palmette- or bird-shaped appliqués, 
as expected to be placed on three points known from similar examples, and 
wick hole or canal are missing. Another object found in the same area and 
supporting the hypothesis of a chapel in the early phase is a holy bread stamp 
with a cylindrical body; its pressing field has a cross motif framed with incised 
lines but rendered in relief. This stamp must have served for stamping the 
holy bread called prosphora for the Eucharist.

Excavation of a small room to the southeast of this area brought to light a 
terracotta pilgrim’s bottle (ampulla) in building layer Ia. On the front is the 
standing figure of St. Menas with his hands opened to the sides and holding 
laurel branches, dressed with a short tunic and flanked with a sitting camel on 
both sides (Fig. 9). On its rear side is a laurel wreath framing a cross motif in 
the middle surrounded with an inscription in ancient Greek reading “blessing 
of St. Menas”. Small terracotta bottles containing water or oil with healing 
powers brought from his visiting site at Abu Mena near Alexandria, Egypt, 
especially in the 5th – 7th centuries, are found at many centers. Its find layer 
at Yumuktepe is dated to the 11th – 12th centuries but its parallels are dated 
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to the 5th – 7th centuries in publications and this is contradictory. Thus, this 
object must belong to the earliest Byzantine layer of the mound and somehow 
got mixed into the later layer.

Column bases, pieces of architectural sculpture and a Late Roman 
sarcophagus fragment were incorporated into the walls of the late 11th century 
buildings. The Roman sarcophagus fragment was reused upside down in the 
north-south extending wall in grid-square P13 and there is a depiction of Eros 
and Psyche embracing and Mars with them.

THE LATE BRONZE AGE LEVEL

In the step trench dug on the southern slope of the tell, the exposure of the 
Late Bronze Age settlement was further widened northward and eastward, 
reaching a total surface of 12x14 m.  Operations regarded particularly the 
areas north and south of the two-roomed building excavated in the past 
campaigns, aiming at the identification of other contemporary buildings 
and the reconstruction of the village layout. No architectural remains were 
uncovered in the northern area, which appeared therefore as an empty space 
left in the inner part of the settlement. South of the building, instead, in the 
eastern extension of the trench, the foundations of the big mud brick, whose 
burnt collapsed remains were spread all over the buildings, were brought to 
light.  The structure was found to be almost destroyed by medieval pits and 
terrace walls, as well as by the modern terraces dug into the slopes of the 
mound.  In spite of this heavy damage, however, the quite unusual building 
technique of the wall could be identified and part the contour could be 
reconstructed (Fig. 10).  The core of the wall was a massive mud-brick sockle 
laid on a terraced space at a slightly lower elevation than the buildings. The 
bricks were 10 cm. thick and 30x50 cm. wide and were not burnt. The block of 
mud bricks was supported on both sides by a stone rampart, with the inner 
part being less carefully constructed, set in a foundation trench which was 
then filled up to give place to the buildings. Both the wall and the rooms were 
chronologically and probably functionally related, forming all together the 
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fortification system of the settlement, with the buildings being presumably 
part of a row of rooms which adjoined the inner side of the city wall.  The 
findings confirmed the hypothesis that the rooms were reserved for special 
functions, as a very small variety of ceramic vessels, including a few storing 
jars and numerous plates, was found inside the rooms, together with bronze 
weapons. This level corresponds to Garstang’s level IX, and can be attributed 
to an early, pre-imperial Hittite occupation, as confirmed by the two C14 
determinations to 1500 B.C. so far obtained.

Among the relevant findings of this level were a ritual arm-shaped pot 
and several small pitchers made with the typical extremely fine, red coated, 
polished pottery.  Chemical analyses are now being performed in the Salento 
University, in order to identify the characteristics of the local ceramic 
production and distinguish the imported vessels.

THE  LATE CHALCOLITHIC LEVELS

A very consistent Late Chalcolithic settlement characterised by a peculiar 
pottery type, the so-called Coba bowls, was brought to light in two different 
parts of the mound, at different elevations: at about 10 m. in the southern part 
of the mound, and at about 14 m. in the north-western part of the mound.  
In the first area, quite a limited investigation could be carried out, with only 
remains of a small mud brick structure being still found in situ, immediately 
below the early Hittite settlement.  

In the north-western area, the settlement consisted in a massive multi-
roomed structure, built with solid white-plastered mud-bricks. The structure 
appears as an important fortification, characterised by 65 cm. thick walls. 
Although the discovered plan was not complete, the extension of the pertaining 
structures so far identified is more than 10 m. in all directions. Only one of the 
rooms was excavated down to the floor during the last campaign, showing 
that the walls were still 1.70 m. high (Fig. 11). Internal buttresses and niches 
characterised the architecture. The filling only contained huge blocks of mud-
bricks from the collapsed walls, with almost no findings. In the uppermost 
part of the structures, traces of a later occupation, which partly re-used the 
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same partition walls, were identified in a previous excavation, and then 
interpreted as a later fortification system (Caneva, Sevin 2004).  It is now clear, 
instead, that this later occupation re-used the collapsed ruins of a much older 
fortification, without resuming its function.

THE LATE NEOLITHIC LEVELS

As for the Late Neolithic phase, the area occupied by apsidal houses and 
by a concentration of different sized stone-paved silos (squares E6, F6) was 
extended southwards (G6), revealing new round silo structures of the same 
type. A long stone wall, apparently belonging to a rectangular elongated 
building or enclosure, was brought to light in the southernmost area (Fig. 12). 
The wall might belong to one of the buildings excavated by Garstang in the 
past, registered as building 271 (Garstang 1953: fig. 24) and attributed to level 
XXIV. The stone paved round storage structures, the peculiar feature of this 
phase, appear therefore to have been associated with two types of buildings: 
apsidal houses, north-south oriented, and much bigger rectangular houses, 
north/east-south/west oriented.  The two types of building, however, might 
not be contemporary. The pottery is light coloured, decorated with red or 
brown painted motifs.

The settlement of this Late Neolithic phase included also terraced dwelling 
areas which were cut at lower elevations into the slope of the mound.  A 
human burial was found in the last campaign in one of these terraces cut 
into the Early Neolithic deposits (square E3) (Fig. 13). The skeleton, quite well 
preserved, was briefly examined by Dr. Erkan Özaydın and resulted in a 30 
years old woman (Özaydın, pers. comm.). The corpse lay in a tightly contracted 
position, with no other gifts than personal ornaments, consisting in a necklace 
of disk-shaped stone beads and three pendants, one representing a miniature 
axe (Fig. 14).  A serious wound was identified on the skull and attributed to a 
pointed flint blade which was still found close to the skull.

THE EARLY NEOLITHIC LEVELS 

The earliest deposits in the site could only be excavated in the extreme 
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north-western section of the mound. In this area, where only a small 1x2 m. 
wide sounding had been dug by Garstang in the previous excavations (trench 
A), investigations regarded this year some 50 square metres (squares E3 and 
F3), along the western-most edge of the mound.  Here, no traces of stone 
foundations or stone-based walls were found. The stratigraphy included, 
instead, alternate superimpositions of thin layers of ashes and un-burnt or 
burnt soil deposits, rich of carbonised botanical remains.  A wattle and daub 
round structure about 3 m. in diameter was found in these ashy layers.  The 
hut was partially sunken into the soil and contained heaps of burnt pisé 
fragments and crumbled wall plaster (Fig. 15). The walls were not clearly 
defined in their contour and building technique but they did not lay on stone 
foundations. 

The last C14 measurements obtained from carbonised samples from this 
structure confirmed the expected date of 6200 B.C. for this architectural level, 
almost at the end of the Early Neolithic sequence. 

The most characteristic pottery consisted in thin walled, brown, burnished 
hemispherical cups, sometimes with impressed decoration around the mouth.  
Among the findings in the hut were bone tools and a button-like seal carved 
with radial incisions into a pink translucent stone. 

ENVIRONMENTAL ANALYSES

New geomorphological analyses on the area around the site were carried 
out in 2008. Beside a brief field survey conducted in the area by Dr. Giuseppe 
Scardozzi, of the CNR, Lecce, on the occasion of a short visit, more detailed 
documentary analyses of geological maps, aerial photographs and satellite 
images were made, with the aid of 40 years old military aerial photos which 
have been recently become available for civil investigations. A computer 
simulation model based on these old aerial photos showed that the formation 
of the coastal alluvial plain between Mersin and Tarsus was a relatively recent 
phenomenon, which was still active in the last 40 years.  The recent growth 
of the seashore alluvial deposits would explain the absence of archaeological 
sites earlier than the Roman period along the coast or in its immediate 
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hinterland.  Earlier occupation sites, particularly those belonging to the 
Middle Neolithic phase (6000 B.C.), can now be found about 5 km. inland the 
present day coastline, all aligned along what presumably corresponded to the 
shoreline at that time. Before the classical ages, the alluvial plain of Mersin 
was therefore much smaller and the entire environment less attractive than 
previously thought.

Another important result of the renewed geomorphological investigations 
regarded the Soğuk Su river, which now flows in quite a narrow bed west of 
the mound. A westward shift of the river course, which was hypothesised 
some years ago (Caneva, Sevin 2004), was confirmed this year.  In particular, 
further fossil beds and river gravel deposits were identified in a wide area east 
of the present day river, downstream a sharp curve which might represent the 
pivotal point of the movement. As already pointed out, the change in direction 
of the river course, from the eastern to the western side of the site, might have 
been a critical event for the occupants of Yumuktepe, which most probably 
ended with the abandonment of the site, in the 13th century A.D.

New information on the environmental evolution and human exploitation 
came from further analyses carried out on the faunal remains from the whole 
sequence. The results confirmed the already defined framework, with hunting 
being always a minor activity, which surprisingly increased in the historical 
periods. The range of wild animals does not seem to have significant changes 
through time, with red deer being always the preferred prey, while fish and 
birds almost absent from the entire collection. The economic system was 
based on a consistent farming activity being practiced from the beginning 
of the settlement until the last occupation. Caprovines represented probably 
the substantial source of animal food throughout the sequence, with almost 
unchanged proportions.  Cattle was increasingly important and slightly 
replaced pigs through times. The persistent composition of the wild animals 
suggests that not considerable changes emerged in this environment, while 
the changes in the domestic animals point to a gradual evolution towards a 
socially organised economic production.
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GÜVERCİNKAYASI 2008 YILI KAZISI 

Sevil GÜLÇUR*
 Pınar ÇAYLI

Güvercinkayası 2008 kazısı ve çevre araştırmaları, iki haftalık hazırlık 
çalışmaları sonrası, 1 Ağustos – 24 Eylül 2008 tarihlerinde sürdürülmüştür. 
Araştırmaların ana giderleri her yıl olduğu gibi, bu dönem de İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi tarafından karşılanmıştır. Bakanlık ve 
DÖSİMM’den parça parça gönderilen ödeneklerin gecikmesi ve İl Özel İdaresi 
tarafından zamanında serbest bırakılamaması nedeniyle gelen ödenekler, 
Valilik emriyle Gülağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme faslına aktarılmıştır. 
Gene zamanında ulaşamayan ve Köylere Hizmet Götürme faslına aktarılan 
2007 ödeneğiyle, Demirci Kasabası’nda bulunan kazı evi arazisine 84 m2 
büyüklüğünde bir depo ve çalışma mekânlarından oluşan, yeni bir bina inşa 
ettirilmiştir. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. (Aksaray Kamyon), 2008 döneminde de gıda ve 
malzeme yardımı desteğini aksatmadan sürdürerek, yeni yapılan binayı büro 
malzemeleriyle donatmıştır. 

Güvercinkayası kazısına paralel olarak, TÜBİTAK-SOBAG (Proje No.: 
107K489) projemiz çerçevesinde “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1993-2001 

∗  Prof. Dr. Sevil GÜLÇUR, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul/
TÜRKİYE.

 Pınar ÇAYLI, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul/TÜRKİYE.
Güvercinkayası 2007 Kazısı ekip üyeleri, başta İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje 
Birimi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
DÖSİMM, Aksaray İli Valilik Makamı, Gülağaç İlçesi Kaymakamlığı, İ.Ü. Öğrenci Harç 
Saymanlığı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aksaray Müzesi 
Müdürlüğü, Gülağaç İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü, Demirci Belediye Başkanlığı, Sayın 
Hans-Ulrich Maik (Fabrika Müdürü, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon) olmak 
üzere araştırmalarımıza katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarını sunar.
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Yüzey Araştırmaları” sonucunda saptanan Kalkolitik merkezlerin yeniden 
taranması dışında, üç değişik çerçeve programı uygulanmaya konmuştur. 

Bunlardan ilki, 19-21 Ağustos 2008 tarihlerinde, ekip üyelerimizden sınıf 
öğretmeni Ark. Ma. Fatma Karamısır’ın programını oluşturduğu ve yönettiği, 
ilk öğretime yönelik üç günlük “Kültürel ve Doğal Çevremiz 2008 Yaz Şenliği” 
başlıklı bir etkinliktir. Etkinlik, Gülağaç İlçesi Kaymakamlığı, Gülağaç Halk 
Eğitim Müdürlüğü, Demirci Belediye Başkanlığı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan üç akran eğitimci öğrencinin katkılarıyla ve 
Demirci Kasabası’ndan 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir (Resim: 
15). Bu etkinliğin her yıl, Gülağaç İlçesi’ne bağlı diğer ilk öğretim okullarını 
da kapsayacak biçimde genişletilerek tekrarlanması plânlanmıştır.

Güvercinkayası 2008 kazısına paralel olarak yürütülen ikinci çerçeve 
programıysa, bölgede giderek kaybolmağa yüz tutan geleneksel köy 
mimarîsiyle ilgili röleve çalışmaları ve mimarlık öğrenimi gören öğrencilerin 
bu konuda eğitilmeleridir. Bu çalışmanın programı, kazı evimizde bir süre 
misafir edilen Tepecik-Çiftlik (Niğde) Kazısı ekip üyesi Yük. Müh. W. Schnuchel 
(Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Tarihi uzmanı) tarafından belirlenmiştir. 
Oluşturulan program dâhilinde önce W. Schnuchel’in denetiminde V. İndere 
(Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama A.D. öğrencisi) ve A. Kampelmann’ın 
katılımlarıyla Demirci Kasabası’nda bulunan yıkık bir yapı topluluğunun 
rölövesi çıkarılmış, daha sonra belgeleme yöntemini öğrenen V. İndere, ekip 
üyelerimiz A. Marko ve S. Merva’nın yardımlarıyla eski ve yeni Çatalsu/
Apsarı Köyü’nde belgeleme çalışmalarını devam ettirmiştir. 

Çalışmanın bir amacı da, Güvercinkayası mimarîsiyle yörenin geleneksel 
mimarî tasarım ve uygulamaları arasındaki olası benzerlikleri saptamaktır. 
Bu bağlamda, Güvercinkayası’ndan bilinen konut yapılarıyla benzerlik 
gösterdiği sezilen ve bölgede “fırın evciği” olarak tanımlanan ünitelerin 
belgelenmesine öncelik tanınmıştır. Röleve çalışmalarının, W. Schnuchel’in 
denetiminde bir ekiple önümüzdeki yıllarda da genişletilerek sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır. 
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Üçüncü çerçeve programıysa, yöresel çanak çömlek kullanımıyla ilgili, 
sözlü tarih ve etnoarkeoloji temellidir. Çalışmanın bir ayağını 1960 yılının 
sonlarına kadar çanak çömlek imalâtı yapılan Güzelyurt/Gelveri İlçesi’nde, 
öğrencilerimizle birlikte yürütülen araştırma ve röpörtajlar oluşturmuştur. 
Bu röportajlardan ilki, sağ kalan son çömlekçi ustalarından biriyle eski 
atölyesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ikinci ayağıysa, Gelveri’nin 
yanı sıra Demirci ve Çatalsu Köyleri’nde gerçekleştirilen sözlü ve yazılı 
anket çalışmalarıdır. Anket çalışmaları, ekip üyemiz Ark. MA. I. Demirtaş 
tarafından yürütülmüştür. 

Arazi Çalışmaları1 (Plan 1)

Güvercinkayası 2008 kazısında, aşağı yerleşmede 5-6 H, yukarı 
yerleşmedeyse 7 G-H ve 7-8 F plan karelerine ağırlık verilmiştir. Karelaj 
kazıklarımız, W. Schnuchel tarafından kontrol edilerek yenilenmiştir. Yaklaşık 
yedi hafta süren arazi çalışmaları boyunca, ileriki kazı dönemlerine hazırlık 
olmak üzere, kuzey eteğin üzerini kaplayan atık toprak ve yapı molozunun 
büyük bir bölümü, yerleşme sınırlarının dışına doğru aktarılmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, Mamasun Barajı nedeniyle her yıl kış ve bahar aylarında 

2 Kazı Başkanı: Prof. Dr. Sevil Gülçur (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Prehistorya A.D.)
 Bakanlık Temsilcisi: Abdullah Hacar (Arkeolog, İstanbul Yenileme Kurulu) 
 Alan Yöneticisi: Arkeolog Pınar Çaylı (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Prehistorya B.D. Yüksek 

Lisans Öğrencisi); Arkeolog Üyeler: Hülya Çalışkan, Işıl Demirtaş, Kerime Kamel, Fatma 
Karamısır, Ozan Özbudak, Dilan Yılmaz; Restoratör Üyeler: Tuba Akar, Sina Noei (İ.Ü. eski 
mezunu, İstanbul/İran Uyruklu, restoratör); Yardımcı Öğrenciler: Hülya Ant, Seval Atar, 
Ülger Cengiz, Barış Eser, Ulaş Gündoğdu, Ruhan Kılıç, Denizer Öğçe, Anıl Özdemir, Melis 
Özyarkent, Umut Şimşek, Rahman Üske (İ.Ü. Arkeoloji Bölümü); Celâl Yalçın (Mimar Sinan 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü); Didem Yıldırım (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü); Kadir Kavuk (Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü); Stajyer Öğrenci: Varlık İndere 
(Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama A.D.); Yabancı Uyruklu Ekip Üyeleri: Agnes Marko (ELTE 
Üniversitesi, Budapeşte/Macaristan, arkeolog), Dr. Hijlke Buitenhuis (Groningen/Hollanda, 
arkeozoolog), Dr. Rosalia Christidou (Kavala/Yunanıstan, CNRS Fransa, kemik alet uzmanı, 
arkeolog), Szabina Merva (ELTE Üniversitesi doktora öğrencisi, Budapeşte/Macaristan, 
arkeolog), Dr. Celine Wawruschka (Avusturya Bilimler Akademisi bursiyeri, yerleşme 
modelleme ve coğrafi bilgi işlem, arkeolog); Yabancı Uyruklu Ziyaretçiler: Dawid Kaczmarski 
(Jagiellonia Üniversitesi Krakov/Polonya, arkeoloji öğrencisi), Anna Kampelmann 
(Karlsruhe Üniversitesi/Almanya, Mimarlık Tarihi Bölümü öğrencisi), Dr. hab. İvan Pavlu 
(Güvercinkayası Bilim Kurulu Üyesi, Çek Bilimler Akademisi/Çek Cumhuriyeti, öğütme 
taşları), Yük. Müh. Werner Schuchel (Karlsruhe Üniversitesi/Almanya, Mimarlık Tarihi 
Bölümü uzmanı), Elzbieta Watroba (Jagiellonia Üniversitesi Krakov/Polonya, arkeoloji 
öğrencisi).
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su altında kalan kuzey etekte yapılması plânlanan araştırmalarda vakit 

kazanmaktır2. 

Aşağı Yerleşme: Kuzey Yamaç 5-6 H Açması

Açmanın batı yarısı, aşağı yerleşmenin yer aldığı teras basamağının kuzey 

yamaca doğru alçalmaya başladığı kesimde bulunmaktadır. Su erozyonu 

nedeniyle, 5 H açmasında kalan yapı kalıntılarının büyük bölümü, yıkanarak 

akmıştır. Yapıların güney kesimleriyse, doğu batı istikametindeki uzanan teras 

destek duvarı tarafından kesilmiş ya da duvarın altında kalmıştır (Resim: 1).

2 Güvercinkayası 1996-2008 kazıları için bkz.: S. Gülçur,“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre 
Araştırmaları”, Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; “Güvercinkayası: Eine 
vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110; 
“Güvercinkayası 1997”, Anatolica XXV, 1999, 53-85; “Güvercinkayası”, Atlas 88, 2000, 174-176, 
“Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7; “Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, 
O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-102; 
“Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general overwiev, TUBA-AR VII, 
2004, 141-164; “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 2004, 144-145.

 S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop 
Settlement in northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, Anatolia Antiqua XIII, 
2005,41-52; S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XIX. Kazı sonuçları 
Toplantısı I, Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; “Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı 
sonuçları Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, 
“Güvercinkayası 1998 Kazısı”, XXI. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-28 Mayıs 1999 (2000), 
55-70; S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXII. Kazı sonuçları Toplantısı I, 
İzmir 22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 2000 
Kazısı”, XXIII. Kazı sonuçları Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. 
Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 
27-31 Mayıs 2002 (2003), 49-58; 

 S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 
Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003 (2004), 425-440; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2006 
Yılı Kazısı”, XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, Kocaeli 28 Mayıs-01 Haziran 2007 (2008), 243-
260;Y. Kiper-S. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı”, XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 
Konya 24-28 Mayıs 2003 (2005), 13-24; S. Gülçur-P. Çaylı, “Güvercinkayası 2007 Kazısı” 30. 
Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara 36-30 Mayıs 2008, Ankara 2009, 267-284.

 R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXIII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 2, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108; 

 I. Pavlu-J. Ridky-C. Wawruschka-S. Gülçur, “Grinding stones and Handstones from the 
Chalcolithic Site of Güvercinkayası (1996-2004)”, Anatolia Antiqua XV, 2007, 17-48. 

 B. S. Arbuckle, A. Öztan, S. Gülçur, “The Evolution of Sheep and Goat Husbandry in Central 
Anatolia”, Anthropozoologica 2009, 44(1), 129-157.

 I. Pavlů1– S. Gülçur2 – I. Jačková3 –- F. Buzek3, “13C and 15N Isotopic Data on  G r i n d i n g 
Stones from the Güvercinkayası Site, Turkey”, Anatolia Antiqua XVII, 2009, 19-30.
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Alanın en batısında yer alan, kuzeydoğu güneybatı ekseninde yerleşmiş 
M3 mekânı, güney bölümü destek duvarının altından devam eden bir 
konutun baş odasıdır. Bu konutun doğu duvarı, geçen yıl açığa çıkarılan, bir 
ucu üçgenimsi kaya çıkıntısına dayandırılmış, kalın duvara bitişmektedir. 
Odanın kuzeydoğu köşesinde bulunan pişirme bölümü at nalı biçimindeki 
fırın (Tn.6), üst evre fırınlarına oranla daha dar uzun gövdesiyle, yerleşmenin 
en alt düzlemlerinde ortaya çıkan fırınlarla benzeşmektedir. Odanın ortasında 
yer alan yuvarlak ocağın altından, konutun daha eski yaşam düzlemine ait, 
yerinde kırılmış siyah açkılı kaplar ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı köşede 
gözlemlenen bir yanı sal taşlı kazık sokusu olduğu düşünülen düzenek de bu 
eski evreyle bağlantılıdır. 

M3 mekânına batıdan bitişen M4 mekânı, teras duvarının önünde, ana 
kayanın iyice düşüşe geçtiği bölümde ancak taşınabilir bir dikme sokusu 
ve taban kalıntılarının yardımıyla saptanabilmiştir. Taban altı dolgular 
temizlendiğinde, kayalık zemine yükselti farkını gidermek için olsa gerek, 
bazı yassı taşların yerleştirildiği izlenmiştir. 

5-6 H açmasında gerçekleştirilen detay çalışmalarında, alanda mevcut 
fırın ve ocakların taban ve çanak çömlek döşemeleri kontrollu biçimde 
kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, M2 mekânı içinde yer alan ağzı batıya 
bakan fırının (Tn.1) arka pervazının sıva katları arasında, sıvayan kişinin 
elinin bıraktığı parmak izleri de saptanmıştır. Bu parmak izleri, deneysel 
Güvercinkayası Evi’nin dış duvar sıvaları üzerinde kalmış izlerle teknik 
açıdan çok benzeşmektedir.

İç Kale: 7F, 6-7 G, 7 H ve 8 F Açmaları

İç savunma sisteminin batıya, kerpiç yapınınsa kuzey yamaca doğru nasıl 
geliştiğini anlamak için 7 G açması, 6 G sınırına kadar genişletilmiştir. 

Genişletilen alanın en üst seviyelerinde, çok aşınmış bir durumda, kerpiç 
tuğla blokları açığa çıkmıştır (Resim: 2). İzlenebildiği kadarıyla kerpiç 
dizilerinin sağlam kalanları, bundan önce belgelenen kerpiç dizileriyle aynı 



362

doğrultudadır. Bir üst yapıya altlık olarak, eski yapıların taş molozu üzerine 
döşendiği anlaşılan bu teras yapısının boyutları, yeni saptanan örneklerle 
±30 m. x 5 m.yi bulmuştur. Batı yönünde devam eden teras yapısının kuzeye 
bakan bölümleri, ne yazık ki baraj tarafından tümüyle yok edilmiştir. 

7 H açmasında, yüksekliği 2 m.yi bulan kulenin iç dolgusunun 
boşaltılmasına ana kayaya kadar devam edilmiştir (Resim: 3). İşlevini 
yitirdikten sonra kulenin içi, atık alanı olarak kullanılmıştır. Kule dolgusunun 
içinde kat kat açığa çıkarılan kırılmış depo kabı parçaları, çok sayıda boynuz 
ve sürtme taş âlet bu savı desteklemektedir. 

İç Kale surunun batı uzantısındaki (7 G) gelişmeyse, çok ilginçtir. Sur 
bedeninden kuzeye doğru ilerleyen, yan yana üç iri taş dizisinden oluşan 
duvar parçası dik açılı keskin bir dönüşle, batıya doğru yönelmiştir (Resim: 
4). Batıya yönelen, çift taş genişliğindeki parçanın dış yüzü son derecede 
düzgün ve iri taşlarla örülmüşken, girintili çıkıntılı iç yüzü, yarı dairesel bir 
dönüşle sur bedenine bitişmektedir. Bu kesimde hem ana duvar, hem de yeni 
açığa çıkarılan parça, büyük olasılıkla yıkıntı taşların oluşturduğu bir moloz 
üzerinde yükselmektedir. Yamaç eğimi nedeniyle, dönüşlü parçanın batı 
istikametinde dış taş sırası yoğun tahribata uğramıştır. Sur yapısının birden 
fazla evresi bulunduğu kesindir. Yapım evrelerinin nasıl geliştiğini anlamak 
için, ileriki bir dönemde, surun bir bölümünün sökülmesi gerekecektir. Sur 
duvarının devamı, önümüzdeki yıllarda da araştırılacaktır.

Arkasını sur duvarına dayamış konut dizisinin dördüncü evi olan 16 
numaralı evde detay çalışmaları devam etmiştir. Konutun baş odasında 
çok sayıdaki taban katlarıyla birlikte odanın merkezindeki yuvarlak ocak 
da sökülmüştür. Bu sırada, kiler hücresini ana odadan ayıran batı bölme 
duvarının altından ikinci bir yuvarlak ocak daha gelmiştir (Resim: 5). Aynı 
türden saptamalar, yanıklı alan olarak da bilinen 7-8 H açması 14 Numaralı 
Ev’le birlikte 15 Numaralı Konut’tan da bilinmektedir. Bu gözlemler, konut 
yönlerinin değiştiğini ve hiç olmazsa alt evre konutlarının bir bölümünün sur 
duvarı tarafından kesildiğini göstermektedir. 
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İç Kale araştırmalarında, 8 F açmasıyla arada geçit bırakmadan açılan 7 
F açmasının 5 x 5 m.lik güneydoğu çeyreği ve 8 F açmasının batı yarısı yeni 
çalışma alanları olarak belirlenmiştir. Bundan amaç, sur duvarı arkasındaki 
yangın geçirmiş dizinin yoğun bir buluntu topluluğunu barındırdığı 
düşünülen beşinci konutunun ve 8 F açmasında batı yönünde devam ettiği 
bilinen çanak çömlekli dolgunun, elden geldiğince kontrollu biçimde açığa 
çıkarılmasıdır. Yangın geçirmiş beşinci konutun olası güney sınırı, hafif 
dışbükey uzanan duvarı ve kapı geçidiyle birlikte 8 F açmasında (M5) 
saptanmış ve bu kısımdaki mekân dolgusu boşaltılmıştı. 

Odanın 7 F açmasında devam eden bölümünün (M4) üst yangın dolgusu, 
diğer konutlara benzer şekilde beyaz renkli ve gevrek dokuludur. Bu dolgunun 
üzerinde 8 F’den devam eden, yangından sonra da yerleşildiğine işaret eden, 
taban kalıntıları izlenmiştir. Odanın yeni açılan güneydoğu köşesinde, üst 
kullanım evresine tarihlendiği düşünülen, çeperi ufak taşlarla örülü bir silo 
(Ptk.1) yer almaktadır. Odanın doğu duvarı önündeyse içinde hiç yangın 
dolgusu bulunmayan, bina içine üstten açılmış, ovalimsi derin bir çukur ve 
çukurun içine yerleştirilmiş, siyah açkılı çok iri, tüme yakın bir depo kabına 
ait parçalar saptanmıştır (Resim: 6). Bu, şimdiye değin yerleşmede başka bir 
örneği bilinmeyen bir uygulamadır. 

Batıya doğru genişletilen 8 F açmasında, M5 mekânın batı kapı kanadının 
odaya bakan yüzüne, tavanı ve kubbesi çökmeden günümüze kadar 
ulaşabilmiş, bir fırın (Tn.10) yerleşmiştir. Yangından kızarmış gövdesinin bir 
bölümü, 7 F açmasının henüz açılmamış kesiminde kalan bu fırının, yanıklı 
alan olarak da bilinen 7-8 H açması 14 Numaralı Ev’in güneybatı köşesindeki 
Fr.2’yle aynı eksende olması dikkat çekicidir. Odanın batı duvarında da M2 
mekânına geçişin sağlandığı, bir kapı boşluğu mevcuttur. Güvercinkayası’nın 
geleneksel yerleşme düzeninde fırınlar baş odada, kilere açılan (M2) kapıysa 
odanın arka bölümünde yer almaktadır. 

Araştırılmasına yeni başlanan bu beşinci konutun önemli bir özelliği de, 
mekân dolgusu içinde, sıranın ikinci konutu olan 14 Numaralı Ev gibi, çok 
sayıda yerinde kırılmış kabın bulunmasıdır (Resim: 7). Yangından etkilenerek 
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kısmen un ufak olmuş ve renk değiştirmiş parçalar, bir yıl sonra, odanın 
tamamı açığa çıkarıldıktan sonra kontrollu biçimde kaldırılmak amacıyla, 
üzerleri kapatılarak koruma altına alınmıştır. Edinilen deneyimlere göre, bu 
türden kaplar havayla temas ettikten sonra belirli bir süre yerinde bırakılınca 
yeniden sertleşmektedir. 

Beşinci konutun (7 F/M4) ana mekânının yüksek ısıdan kızarmış taban 
döşemesinin kesintisiz olarak 8 F açmasındaki komşu ev yönünde devam 
etmesi ve bu evin tabanı üzerinde saptanan yerinde kırılarak kalmış çanak 
çömlek, yangının güneye doğru ilerlediğini de belgelemektedir (Resim: 8). 

Yangın dolgusu, 8 F açmasının ortasından geçen çanak çömlekli dolguyu 
kuzeyden sınırlayan çift taş örgülü kalınca bir duvar ve bu duvara dik açı 
yaparak eklenmiş, daha ince duvarlı bir yapı (M9) tarafından kesilmektedir. 
Doğu-batı uzantısındaki çift taş örgülü duvarın dışına, ufak taşlarla örülmüş, 
içi taş dolgulu, yarım oval biçimli, petek benzeri bir yapı öğesi bitişmektedir 
(Resim: 9). İnce duvarlı yapının güneydoğu köşesineyse, çeperi dikine 
yerleştirilmiş yassı taşlarla oluşturulmuş bir silo tutturulmuştur. İzlenebildiği 
kadarıyla odanın (M9) tabanı, yangın geçirmiş konut tabanlarından daha 
düşük bir seviyede döşenmiştir. Taban üzerinde ve silonun içinde, yanarak 
kömürleşmiş dal kalıntıları da bulunmaktadır. 

8 F açmasının batı yarısının güneyinde gerçekleştirilen diğer çalışmalar, 
dikkat çekici sonuçlara götürmüştür. Açmanın güney sınırı boyunca ± 
1m. genişliğinde bir alanda neredeyse hiçbir buluntuya ve yapı kalıntısına 
rastlanmamıştır. Açmanın ortasından geçen çanak çömlekli dolguyu doğu-
batı yönünde, güneyden sınırlayan çift taş genişliğindeki duvara kadar 
olan kesimdeyse (M1) çok sayıda üst üste yerleşmiş ocak ve fırın kalıntısı 
gözlemlenmiştir. 

Bu alanın doğusunda yer alan, yerleşmenin en üst evresinde sonradan 
eklendiği bilinen, dışbükey duvarın altındaysa daha eski evrelere ait olduğu 
anlaşılan bazı taban katlarının izleri belirlenmiştir. Duvarın çevrelediği 
alanda yapılan temizlik sırasında, ufak bir çukurun içine yerleştirilmiş, ağızı 
depo kabı parçalarıyla kapatılmış, dışa açılan kısa sıkma boyunlu bir çömlek 
saptanmıştır (Resim: 10). 
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Kahverengiden koyu boza dönüşen renklerde lekeli, yüzeyi oldukça aşınmış, 
yoğun taşçık ve kalker katkılı hamurlu bu kabın içinde, cenin pozisyonda 
bir bebek iskeleti gömülüdür. Bebeğe, mezar hediyesi olarak, yüzden fazla, 
beyaz ve kırmızı renkli, yassı ufak boncuklardan oluşan bir kolye verilmiştir. 
Yerleşmede bir ilk olan sıkma boyunlu, küresel gövdeli çömleğiyle bu gömüt, 
Güvercinkayası’nın alışılagelmiş siyah açkılı ve diğer mal gruplarından 
bilinen kaplarına hamur ve biçim açısından hiç benzememektedir. Belirgin 
dışa dönen ağızlı, ya da dışa açılan boyunlu örneklerin, eski yapıların 
molozu üzerinde yükselen kerpiç yapıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Yerleşme içine, küp ya da çömlek içine gömülmüş bebek/çoçuk mezarlarıysa, 
Doğu – Güneydoğu Anadolu Kalkolitik yerleşmelerinde sıkça görülen bir 
uygulamadır (Resim: 11). 

Kaldırılan hafif dışbükey üst evre duvarının altından, bir mekânın tahribat 
görmüş tabanıyla bu mekâna ait bir fırın kalıntısı belirlenmiştir. Ağzı kuzeye 
bakan fırından günümüze ulaşabilen, kubbesinin iç sıva dönüşüyle tabanıdır. 
Bozulmuş yerleşim düzleminin hemen doğusunda, küvet benzeri oval siloyu 
batıdan sınırlayan yuvarlak dönüşlü duvarın altında kalmış, ağzı batıya bakan 
at nalı biçimi olası bir közlük kalıntısı saptanmıştır. Açmanın orta bölümünü 
boydan boya kateden çanak çömlek ve boynuzlu dolgunun güneyinde yer 
alan taş plâkaların da bozulmuş tabanın altına doğru ilerlediği anlaşılmıştır. 
Taban, kaldırılan üst evre duvarının altında kesilmektedir. Tabanın kesildiği 
hizada ve daha alt bir seviyede, bozuk tabanın doğusundaki közlükle aynı 
eksende, ikinci bir közlük daha yer almaktadır. Alanın araştırılmasına 
önümüzdeki yıllarda devam edilecektir. 

Doğudan, 8 G açmasından başlayan çanak çömlekli dolgunun, 8 F açmasını 
boydan boya, batı yönünde katettiği anlaşılmıştır. Açmanın batı kesimindeki 
güney ve kuzeyden iki uzun duvarla sınırlandırılan dolgu, açmanın doğu 
kesiminde gözlemlenen iri taş bloklarının aksine, çok daha ufak taşlıdır. Ana 
kaya üzerine kadar inilerek tümüyle boşaltılan dolgunun, her iki yanından 
birer duvarla sınırlandırılması, burada da aşağı yerleşmeye girişlerin 
sağlandığı doğu sokağına benzer bir yapılanmanın bulunduğuna işaret etse 
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gerektir (Resim: 12). Yapılaşmanın nasıl geliştiği ancak tüm alan açıldığında 

anlaşılabilecektir. 

Küçük Buluntular

Diğer yıllarda olduğu gibi, Güvercinkayası 2008 kazısında da siyah 

açkılı depo kapları, çanak çömleklerin en baskın grubunu oluşturmuştur 

(Resim: 13.1,3,4). Ufak boyutlu, oldukça kalın cidarlı, ağız düzlemi delikli, 

tuzluk benzeri bir kap (Resim: 13.2) ve gene kalın cidarlı, ağızdan çıkan 

kol benzeri çıkıntıları gövde üzerinde birleşen, karşıdan bakıldığında bir 

hayvanın gövdesini anımsatan kulp (Resim: 13.5) şimdiye değin saptanan ilk 

örneklerdir. 

Kayalığın kuzey eteği önünde, baraj gölü dolgusu içinde, çocuklar 

tarafından bir rastlantı sonucu bulunan kahverengi, açkılı yüzeyli, gözleri 

obsidyen kakmalı keçi başıysa türünün üçüncü örneğidir (Resim: 13.6). 

6 H açmasında yer alan 10 Numaralı Ev’in taban döşemesi üzerinde, 

parçaları değişik yıllarda ele geçirilen yılan kabartmalı kap, onarılarak 

müzeye teslim edilmiştir. Kabın bir yüzünde, boyun altından dibe doğru 

kıvrılarak inen, pulları büyük olasılıkla beyaz dolgulu sokma bezeklerle 

verilmiş bir yılan betimlemesi yer almaktadır. Kabın şişkin karın dönüşü 

üzerinde, karşılıklı yerleştirilmiş, kabartma boynuz bezekli iki yatay kulp 

bulunmaktadır. Belirlenebildiği kadar, gövdeden aşağı doğru sarkan yılan 

betimlemesinin bir ucu, kulplardan birinin üzerinden geçmektedir (Resim: 

13.1,3).

Tümlenerek müzeye teslim edilen diğer kaplarsa, 8 F açmasında bulunan 

mezar çömleğiyle 7 F açmasında, yangın dolgusu (M4) içine açılmış çukur 

içinde ele geçirilen, uzun silindirik boyunlu, karın üzerinde karşılıklı dikine 

yerleştirilmiş çifte kulplu, sivri dipli küp (Resim: 13.4) ve 6 İ M7+M9’da 

bulunan kulplu çömlektir. 
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Oldukça özenli şekillendirilmiş, grimsi tonda, boynuzlarının ucu kırılmış 

bir sığır heykelciğiyle önceden de örnekleri bilinen, kabaca biçimlendirilmiş, 

şişkin silindirik gövdesi dikine delinmiş kil boncuklar, pişmiş toprak buluntu 

topluluğundandır. 

2008 kazılarında, mezar hediyesi olarak verilmiş, yassı ufak, kırmızı ve 

beyaz renkli boncuklardan oluşan kolyenin yanısıra (Resim: 14 a), yerleşme 

içinde ele geçirilen boncukların malzeme ve biçimlerinde de olumlu bir 

değişim göze çarpmıştır (Resim: 14 b-e). 

Hayvan kemiklerinin tersine, kemik ve boynuz âletlerin sayısında, 

bundan önceki yıllara oranla belirgin bir azalma saptanmıştır. Bunun nedeni, 

yol dolgusu dışında, yeni açılmaya başlanan alanlarda, konutların taban 

seviyelerine inilememiş olmasıdır. Bu bağlamda en albenili buluntu, bir 

hayvanın uzun kemiğinden üretilme, oval göz deliğiyle bir dikiş iğnesidir. 

Kazımızın Arkeozooloğu Dr. Buitenhuis, ince uzun âletlerin yapımında 

tavşan kemiklerinin kullanıldığını belirtmektedir. 

Yontma taş ve sürtmetaş endüstrileri üzerine yapılan çalışmalar 

uzmanlarınca sürdürülmektedir. Olağan buluntular dışında, herhangi 

yeni bir veri saptanmamıştır. Öğütme taşları yardımıyla, bitkisel ya da 

hayvansal hangi türden ürünlerin işlem gördüğünü saptmaya yönelik Çek 

Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen 13C and 15N Isotop analizlerinin sonuçları da 

2009 yılı Anatolia Antiqua dergisinin XVII. sayısında yayınlanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Güvercinkayası (Aksaray, Gülağaç, Çatalsu), Mamasun Barajı havzasında, 

Orta Anadolu’nun, arkeolojik açıdan az bilinen bir bölgesinde yer almaktadır. 

Ören yerine adını veren kayalık, Melendiz Su üzerinde bulunan eski bir 

yaylan yeri ve çevresinde bulunan göç yollarına hâkim konumuyla dikkat 

çekmektedir. 
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Güvercinkayası’nda, 1996-2008 yıllarında kesintisiz sürdürülen çalışmalar, 
önceden tasarlanarak hayata geçirilmiş mimarî plânıyla Kalkolitik Çağın 
ortalarına tarihlenen (kal. C14 M.Ö. 5200-4750), geçim ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayanan bir köy yerleşmesini ortaya çıkarmıştır. Yerleşmenin 
en çarpıcı özelliği, varoluş süreci içinde, kayalığın zirve düzlüğünün kuzey 
yamaca doğru düşüşe geçtiği alana birden fazla evresi bulunan bir tahkimat 
yapısının eklenmesiyle, İç Kale ve aşağı yerleşme tarzında ayrıştırılmasıdır. 
Güvercinkayası, bu denli erken bir dönemde, bu tarz bir gelişimin tüm 
evrelerinin takip edilebildiği, şimdilik kaydıyla bilinen tek yerleşmedir. 
Buradaki oluşumun, Tunç Çağlarından itibaren pek çok örnekle tanımlı 
hâle gelen “Kale Kent” modelininin öncüsü olduğu önerilmektedir. 2008 yılı 
kazılarında, batıya doğru ilerleyen İç Kale sur bedeninde saptanan bastiyon 
benzeri eklenti, hemen doğusunda yükselen kuleyle birlikte ele alındığında, 
çok evreli sur duvarının umulandan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu 
belgelemektedir. 

Başta da değinildiği gibi, yerleşme giderek içe kapanmıştır. İç Kale sur 
bedeni arkasına yaslanmış konut dizisinin, ağır bir yangınla sonuçlanması, 
korunma isteminin geçerli bir nedene dayandığını belgelemektedir. İç Kale 
yapılarının en doğusunda, 13 Numaralı Konut’un içine sonradan ilave edilmiş 
çok sayıdaki silo peteği, 14 Numaralı Ev’deki öğütme sekileri ve yoğun depo 
kabı buluntuları, yerleşmede artı ürün idaresine, belki de egaliter toplumdan 
sosyal sınıflı topluma doğru gidişin de habercileridir. Bu yönde bir gelişimi, 
arkasında ekonomik ve politik bir güç olmadan düşünmek olanaksızdır. 

Süt ürünlerinin kullanımı, hayvan evcilleştirilme aşamalarının önemli 
adımlarındandır. Orta Kalkolitik Çağa gelindiğinde büyük olasılıkla, tarım ve 
hayvancılıktan elde edilen ürünlerin yanı sıra, özellikle sütten fermantasyon 
yoluyla elde edilen ürünler de değerli bir artı ürün olarak ekonomilerde 
yerini almıştır. Bunun sonucunda, mobil ya da yarı mobil bir yaşam tarzını 
benimseyen, büyük sürü sahipleri ortaya çıkmış olabilir. Günümüzde de 
bu iki sosyal grup, tarımcılarla büyük sürü sahipleri arasında, çatışmalara 
götürecek denli ağır krizlerin çıkabildiği bilinmektedir. 
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Güvercinkayası Kazısı’nın ana hedefleri arasında Aksaray, Nevşehir, 
Niğde İlleri 1993-2001 yüzey araştırmaları verilerini de katarak, çok katmanlı 
bir yerleşme ve çevre modelleme projesini hayata geçirmek bulunmaktadır. 
TÜBİTAK (SOGAB Proje No.: 107K489) tarafından 2008 Mart dönemi itibarıyla 
desteklenmeğe başlanan “Orta Anadolu Tarihöncesi Yerleşmeleri ve Kültürel 
Çevre ” başlıklı pojemizin ilk ayağı da başarıyla tamamlanmıştır.
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Plan 1: Topoğrafik plan üzerinde 2008 çalışma alanları

Resim 1: 6 H açması, kuzeybatıdan, genel. Arka plânda teras duvarı
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Resim 2: 7 G açması kuzey yamaç, kerpiç bloklar

Resim 3: 7 H açması, kırılmış 
depo kabı parçaları, 
çok sayıda boynuz 
ve sürtme taş âlet 
kalıntısı içeren kule içi 
dolgu
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Resim 4: 6-7 G Açması, sur duvarı batı uzantısı

Resim 5: 7 G Açması 16 Numaralı Ev, kiler odasının batı bölme duvarı altında açığa çıkan 
yuvarlak ocak
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Resim 6: 7 F/M4, yangın dolgusu içine açılmış çukur ve depo kabı

Resim: 7: 7 F açması M4 mekânı ve yangın dolgusu içinde in situ çanak çömlek
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Resim 8:  7 F açması M4 odasından 8 F yönünde devam eden yanmış tabanlar ve yerinde   
 kırılmış çanak çömlek. Sol kenarda fırın (Tn.10).

Resim 9: 8 F açması batı alanı, üst evre dolguları
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Resim 10: 8 F açması, dışbükey duvarın sınırladığı alanda in situ mezar çömleği

Resim 11:  Sıkma boyunlu 
çömlek 
içinde cenin 
pozisyonunda 

 yatırılmış  
 bebek iskeleti
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Resim: 12

Resim 13: 1-6: Siyah açkılı çanak çömlek örnekleri (1-5) ve gözleri obsidyen kakma keçi başı (6).
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Resim 14: a-e: Değişik 
malzemelerden 
boncuklar

Resim 15: Kültürel ve Doğal Çevremiz 2008 Yaz Şenliği öğrenciler atölye çalışması; avcı  
toplayıcılar.
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Şevket DÖNMEZ*
E. Emine Naza-DÖNMEZ 

OLUZ HÖYÜK KAZISI 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

12Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile 2008 döneminde devam edilen Oluz Höyük (Harita; 
Resim: 1) sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 30 Temmuz-1 Eylül 2008 
tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü 
Sekreterliği ve DÖSİMM’in finansal destekleri ile 34 gün süre ile gerçekleştirildi. 
Kazının Bakanlık temsilcisi görevini Amasya Müzesi elemanı Filiz Yılmaz 
yerine getirdi. Kazının başkan yardımcılığını İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslâm Sanatı Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Yrd.Doç.Dr. E. Emine Dönmez yaptı. Kazı heyeti; Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Yılmaz Selim 
Erdal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü öğretim 
üyesi Doç.Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyeleri; Yrd.Doç.Dr. Meltem Alparslan ve Yrd.Doç.Dr. Metin Alparslan, 
Jeomorfolog Zafer Keçeli ile Sanat Tarihçisi-Arkeolog-Desinatör-Restoratör 
Ahmet Çakmak, Hititolog Sezer Seçer, Hititolog-Sanat Tarihçisi Çiler Özdemir, 
Arkeolog Miray Özer, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

∗  Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ, Oluz Höyük Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134-
İstanbul/TÜRKİYE, sdonmez@mail.koc.net

 Yrd. Doç. Dr. E. Emine Naza-DÖNMEZ, Oluz Höyük Kazı Başkan Yardımcısı, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, 
34134-İstanbul/TÜRKİYE, edonmez@istanbul.edu.tr.

 Bu bildirinin yayına hazırlanmasında yardım eden İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı asistan-öğrencisi Gözde Dinarlı’ya teşekkür ederiz.
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Bölümü yüksek lisans öğrencisi Övünç Gülsüm Çakır, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Meral Başaran, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans 
öğrencileri; Tunca Şehirli, Ali Teke, Emrah Furuncu, Çiğdem Kurban, Niyazi 
Keleş, Harun Yılmaz, Beytullah Efe, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölümü stajyer lisans öğrencisi Elif Arslanhan, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü stajyer lisans öğrencisi Gözde Dinarlı, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı stajyer lisans 
öğrencileri Burçin Taşsın, Ayşe Tekinbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri Dilek Çevik, 
Fatma Emre, Hüseyin Aktürk, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü stajyer 
lisans öğrencisi Ayşegül Obut, Heidelberg Üniversitesi Önasya Arkeolojisi 
Bölümü stajyer lisans öğrencisi Nihan Büyükakmanlar’dan oluştu. Ayrıca 
İran uyruklu Demir Çağı uzmanı Arkeolog Dr. Farshid İravani Ghadim kazı 
heyetinde yer aldı.

Oluz Höyük 2008 sezonu çalışmaları üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.

1. Aşama: arkeojeofizik araştırma çalışmaları: Oluz Höyük’te hem bu dönem 
ve hem de gelecek yıllardaki sistematik arkeolojik kazılar için bir stratejik 
planlama yapabilmek amacıyla 19-29 Ağustos 2008 tarihlerinde Yrd.Doç.
Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve Jeomorfolog Zafer Keçeli’den oluşan bir ekip 
tarafından D 13-16, E 13-16, F 13-16, Z 18-25, Q 18-25 , AA 16-17, AB 16-17, AC 
16-17 ve AD 16-17 plan karelerinde 3600 m2’lik bir alanda (Topografik Plan) 
jeoelektrik manyetik ve K 14 plan karesinde 100 m2’lik bir alanda jeoradar 
yöntemi ile toprak altındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, 
uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı (Resim: 2).

2. Aşama: jeolojik, jeomorfolojik, sedimantolojik ve palinolojik araştırma 
çalışmaları: Oluz Höyük’ün konumlanış olduğu verimli Gelginden Ovası’nda, 
höyüğümüzün ova seviyesinde yer alan AD 16-17 plan karelerinin kesiştiği 
alanda, bir aşağı şehir yerleşmesi olup olmadığı ve bunlara ilâveten ovanın 
jeolojik, jeomorfolojik, sedimantolojik ve palinilojik özellikleri hakkında bilgi 
toplamak amacıyla 26 Ağustos 2008 tarihinde Merzifon’dan kiralanan bir 



381

sondaj makinası ile 10 m. derinliğe kadar inildi ve 10 cm. çapında karotlar 
alındı (Resim: 3).

3. Aşama: arkeolojik kazı çalışmaları: Oluz Höyük kazı çalışmaları 4 bölgede 
gerçekleştirildi. A, B, C ve D açmaları (Topografik Plan).

Yüzey toprağı içinde pişmiş toprak 2 boncuk, 1 fırın ayracı, 1 tıkaç, 1 
nesne, 1 çömlek; taş 1 ağırşak; tunç 1 sikke, 1 çivi; demir 2 keski ve 1 kın ele 
geçirildi.

A  AÇMASI (J 14-15, K 14-16, L 14-15 Plan Kareler)

A  Açmasında (Topografik Plan) 2007 sezonunda başlanan çalışmalara bu 
yıl da genişleyerek ve derinleşerek devam edildi. J 14-15, K 14-16, L 14-15 plan 
karelerinden oluşan A  Açması’nda toplam 700 m2’lik bir alanda 478.22 m.den 
476.50 m.ye kadar gerçekleştirilen bu derinleşme çalışmaları sonucunda 3 
mimarî tabaka ile 11 adet mezara rastlandı.

A  Açması’nda “0” Tabakası’ndan sonra ve yüzey toprağının hemen 
altından başlayan 1. Mimarî Tabaka, 478.22 m. ile 477.17 m. seviyeleri arasında 
yer almaktadır. Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, yoğun bir 
şekilde gerçekleştirilmiş yasadışı kazılar ve büyük olasılıkla “0” Tabaka’sının 
yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler 
nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan 1. Mimarî Tabaka’daki 
mimarî kalıntılar oldukça düzensiz ve dağınık bir görünüm verdi 1. Mimarî 
Tabaka dolgusu içinde pişmiş toprak 1 yazıtlı keramik parçası, 1 boğa riton 
parçası, 1 boğa başı, 3 boncuk, 1 tabak, 2 minyatür kap, 2 çömlek; taş 1 kap, 1 
el değirmeni, 1 ezgitaşı, 2 sapantaşı, kumtaşı 1 nesne; kemik 1 amulet, 1 delici; 
demir 1 miğfer (Resim: 4) ve 1 kabza ele geçirildi.

1. Mimarî Tabaka’dan sonra 477.17 m. ile 476.70 m. seviyeler arasında 
ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar 2. Mimarî Tabaka olarak isimlendirildi. 2. 
Mimarî Tabaka’nın 1. Mimarî Tabaka düzeyinde olmasa da yine de yerleşme 
sona erdikten sonra yapılmış olan gömüler, çöp çukurları ve yasadışı kazılar 
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nedeniyle oldukça tahrip edilmiş olduğu gözlendi. 2. Mimarî Tabaka’da ortaya 
çıkarılan mimarî kalıntılar basit yapılar ile taş döşemelerden oluşmaktadır. 2. 
Mimarî Tabaka’nın yapılarında kullanılmış olan taşların kısmen yontulmuş 
ya da hiç işlenmemiş moloz taşlar olduğu gözlendi. Bu taşların basit çamur 
harç kullanılarak duvar örgülerinin oluşturulduğu saptandı. 2. Mimarî Tabaka 
dolgu toprağı içinde ve yapıların civarında birkaç küçük parça dışında kerpiç 
kalıntısına rastlanmaması, yapıların büyük olasılıkla taş duvarlara sahip 
olduğunu düşündürdü (Topografik Plan; Resim: 5).

2. Mimarî Tabaka’nın 12 çöp çukuru ile tahrip edilmiş olduğu gözlendi. 
1. Mimarî Tabaka’nın yerleşimcileri tarafından açılmış olan ve 2. Mimarî 
Tabaka’nın yapıları, taş döşemeleri ve avlularını tahrip etmiş olan bu çöp 
çukurlarında ele geçirilmiş olan malzemenin M.Ö. 6. yüzyıldan M.Ö. 1. 
yüzyıla kadar olan bir sürece ait olması, büyük olasılıkla bunların kazılması 
sırasında toprağın altüst edilmesinden kaynaklanmaktadır.

2. Mimarî Tabaka dolgusu içinde pişmiş toprak 1 riton (Resim: 6), 1 kartal 
başı, 2 boğa ritonu parçası, 1 gazel biçimli kulp, 1 geyik biçimli akıtacak, 1 
pota, 2 ağ ağırlığı, 1 boncuk, 1 tutamak, 1 çanak, 1 kadeh, 1 minyatür kap,2 
çömlek, 1 maşrapa, 1 amfora (Resim: 7), 3 testi; mermer 1 havaneli, taş 1 ağ 
ağırlığı, 2 öğütme taşı, 1 nesne, çakmak taşı 1 kesici, kireçtaşı 1 nesne; tunç 1 
kepçe, 1 fibula, 1 yüzük, 1 çivi; demir 2 kesici, 1 ustura, 1 kanca, 1 halka ve 
kemik 1 âlet ele geçirildi.

2. Mimarî Tabaka kalıntılarının altından 3. Mimarî Tabaka’ya ait mimarî 
kalıntılar 476.70 m. ile 476.50 m.ler arasında ortaya çıkarıldı. b.0205, b.0214 ve 
b.0238 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 3. Mimarî Tabaka’da, özellikle K 14 
ve 15 plan karelerinin kesiştiği alan ve civarında düzgün plan veren kerpiç 
duvar kalıntılarına rastlandı (Resim: 8). Bu dönem çalışmalarında yalnızca 
hatları belirlenen bu kerpiç duvarların oluşturduğu mekanların tüm yönleri 
ve ayrıntıları ile açığa çıkarılma işi kazı çalışmalarının son günlerine rastladığı 
için 2009 dönemine bırakıldı.

3. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 1 ağırşak, 
1 boncuk, 1 ağ ağırlığı, 1 sapan tanesi, 1 yer döşeme tuğlası, 1 çanak; 2 
öğütmetaşı; kemik 1 delici ve tunç 1 okucu ele geçirildi.
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B  AÇMASI (Z 16-17, Q 16-17, W 16-17, X 16-17 Plan Kareler)

Kazı çalışmalarımızın ikinci bölgesini oluşturan B  Açması (Topografik 
Plan) höyüğün doğu yamacında yer almaktadır. Bu alanda 473.20 m.den 
466.78 m.ye kadar bir derinleşme gerçekleştirildi. Höyüğün tabakalaşması 
konusunda ipuçları elde etmek amacıyla 2007 döneminde yamaç üzerinde 
basamaklı kazı yöntemi kullanılarak çalışılan 10 x 30 m. boyutlarındaki alanda 
toplam altı mimarî tabaka saptanmıştı. 2008 dönemi çalışmaları sonucunda 
aynı alandaki çalışmalar devam ettirilerek, alan 20 x 40 m.ye genişletildi. B  
Açması çalışmaları sonucunda mimarî tabaka sayısı 7’ye ulaştı.

2007 dönemi çalışmaları sonunda B  Açması olarak adlandırdığımız doğu 
kenardaki basamaklı açmanın ilk basamağında 1. Mimarî Tabaka’da önemli 
bir yapı kompleksi ortaya çıkarmıştık. Esasen doğu-batı yönünde uzanan bir 
duvarın kuzey ve güneyine yerleştirilmiş kapalı ve açık mekânlardan oluşan 
bu kompleksin, gerek M.Ö. 2. yüzyıl sonu-M.Ö. 1. yüzyıl başına tarihlenen 
sikkelerden ve gerekse mimarî ve çanak-çömlek özellikleri açısından Orta 
Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgeleri açısından Helenistik Dönemle ilgili 
bilgilerimize önemli katkılar yapacak bir yapı olduğunu fark etmiştik. Bu 
durumla doğru orantılı olarak söz konusu yapı kompleksinin yer aldığı 
alanda çalışmalarımızı bu yapıyı tamamı ile ortaya çıkarmak amacıyla 10 x 10 
m.den 20 x 20 m.ye yani 400 m2’ye çıkarmayı planladık ve çalışmalarımızı bu 
doğrultuda devam ettirdik (Resim: 9).

Yapıya güneybatı ve batıdan ulaşan yarı işlenmiş moloz taşlar ve çay 
taşlarıyla inşa edilmiş iki sokak kalıntısı ortaya çıkarıldı. Sokak kalıntılarının 
ve avluların temizlik çalışmaları sırasında tunçtan 7 sikke; kurşun 1 master 
model; pişmiş toprak 1 tezgâh ağırlığı, 1 ağırşak, 3 ağ ağırlığı, 3 boncuk, 1 
boğa başı kabartmalı kulp, 1 çömlek, 1 kapak; çakmak taşı 2 kesici; cam 2 
boncuk ele geçirildi. Bu sokak kalıntısının 0.50 m. güneyinde koşut olarak 
inşa edilmiş olan mevcut uzunluğu 2.40 m, genişliği ise 0.70 m. olan düzgün 
bir taş duvar kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Q 16-17 plan karelerinin yamaç eğiminin başladığı bölümdeki doğu 
kesiminde yaklaşık 5 x 10 m.lik alanda 472.30 m. ile 471.50 m.ler arasında 
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derinleşme çalışmaları gerçekleştirilerek erken mimarî tabakalara ulaşılmaya 
çalışıldı. 2007 dönemi çalışmalarında 2. Mimarî Tabaka’da saptadığımız 
taş döşeme parçasının (b.0048) seviyesinde, herhangi bir mimarî kalıntıya 
rastlanmayınca, derinleşme çalışmalarına devam edildi. 471.50 m. ile 470.10 
m. arasında gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında 3. Mimarî Tabaka 
kalıntıları açığa çıkarıldı. 3. Mimarî Tabaka’ya ait 2007 döneminde Q 16 plan 
karesinde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar üzerinde yapılan genişleme, 
derinleşme ve temizlik çalışmaları sonucunda kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
yan yana ve koşut olarak uzanan iki duvar kalıntısı saptandı.

3. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden tunçtan 1 okucu; pişmiş 
toprak keklik figürlü 1 krater parçası (Resim: 10), 1 ağırşak, 1 ağ ağırlığı, 1 
tıkaç; taş 1 havaneli ile kurşun 1 küpe ele geçirildi.

3. Mimarî Tabaka kazıları sırasında bir iskelete (Sk.30) rastlandı. Bir taş ve 
moloz yığını altında saptanan erişkin kadın iskeletinin enkaz altında kalmış 
olması yüksek bir olasılıktır.

Yamaçtaki eğimde B Açması 10 x 10 m. daha doğuya doğru uzatılarak W 
16-17 plan karelerinde üçüncü basamak kazıldı. Bu basamakta 471.50 m. ile 
469.90 m. arasındaki derinleşme çalışmaları sonucunda b.0358 No.lu buluntu 
yerinden oluşan 4. Mimarî Tabaka’ya ait net plan vermeyen birtakım zayıf 
duvar parçaları ile tabanlardan oluşan mimarî kalıntılara ulaşıldı. Bu mimarî 
kalıntıların özellikle W 17 plan karesinin güneybatısında ortaya çıktığı ve batı 
kesit içinde devamlarının yer aldığı görüldü.

4. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden pişmiş toprak 1 boğa başı 
kabartması, pişmiş toprak 4 ağ ağırlığı, 1 boncuk; taş 1 salyangoz biçimli süs 
nesnesi ve 1 havan ele geçirildi.

W 16-17 plan karelerinde devam ettirilen derinleşme çalışmaları sonucunda 
469.90 m. ile 469.30 m.ler arasında 5. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. W 
17 plan karesinin batı yarısında açığa çıkarılan mimarî kalıntılar taş temelli 
iki mekandan oluşmaktadır. b.0360 kodlu mekânın tabanı üzerinde in situ ele 
geçirilen pişmiş toprak bir askos (Resim: 11) ile gri renkli bir testi bu mimarî 
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tabakanın tarihlenmesi açısından önemli bilgiler sağlamıştır. Bu mekânın 
güneydoğu köşesinin tahribine kısmen batı kesit içinde de saptanan 1.35 
m. çapında ve 1.80 m. derinliğinde, büyük olasılıkla 3. Mimarî Tabaka’ya 
ait bir çöp çukurunun neden olduğu anlaşıldı. b.0362 olarak kodlanan çöp 
çukurunun içinde ele geçirilen pişmiş toprak 1 testinin yanı sıra çok sayıda 
hayvan kemiği bulundu.

5. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden ayrıca pişmiş toprak 1 ağ 
ağırlığı, 1 testi ve taş 1 ağırlık ele geçirildi.

Yamaçtaki eğimde B Açması 10 x 10 m daha doğuya doğru uzatılarak X 
16-17 plan karelerinde dördüncü basamak kazıldı. Sürdürülen derinleşme 
çalışmaları sonucunda 469.90 m. ile 467.40 m.ler arasında b.0261 ve b.0359 
No.lu buluntu yerlerinden oluşan 6. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. X 
17 plan karesinin güneybatısında net plan vermeyen çok zayıf taş duvarların 
oluşturduğu bu kalıntıların (b.0261) devamının yamaç erozyonu nedeniyle 
yok olduğu anlaşıldı.

6. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden pişmiş toprak boğa boynuzu 
biçimli 1 nesne, 2 ağırşak, 1 sapan tanesi, 2 boncuk; çakmaktaşı 2 kesici, kemik 
1 alet, boynuz 1 kaplama parçası ve tunç 1 orak (Resim: 12) ele geçirildi.

X 16-17 plan karelerinde devam ettirilen derinleşme çalışmaları sonucunda 
467.40 m. ile 466.78 m.ler arasında b.0262, b.0263 ve b.0264 No.lu buluntu 
yerlerinden oluşan 7. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. X 17 plan karesinin 
kuzeyinde batı-doğu yönünde uzanan 1.90 m. uzunluğunda ve 0.80 m. 
genişliğindeki çok kısa bir taş duvar ortaya çıkarıldı. Bu kalıntıların devamının 
yamaç erozyonu nedeniyle günümüze kadar ulaşamadığı anlaşıldı.

7. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden çakmaktaşı 1 kesici ve kemik 
1 delici ele geçirildi.

C  AÇMASI (R 16-17 Plan Kareler)

Oluz Höyük’ün orta kısmında yer alan R 16-17 plan karelerinin kesiştiği 
alanda kazılmasına başlanan C Açması (Topografik Plan) çalışmaları 
sonucunda 3 mimarî yapı katı saptandı. Gerçekte höyükte 2007 döneminde 
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gerçekleştirilen arkeojeofizik çalışmaları sırasında jeomanyetik ölçümleri 
sonucu söz konusu alanda doğu-batı doğrultusunda kalın bir duvar olabilecek 
veriler elde edilmesi sonucunda, kazı çalışmalarına bu alanda da başlanmasına 
ve bu alanın ‘C  Açması’ olarak adlandırılmasına karar verildi.

10 x 10 m. boyutundaki açmada yüzey toprağının kaldırılmasından sonra 
ortaya çıkan mimarî kalıntılar 1. Mimarî Tabaka olarak adlandırıldı. 473.70 
m. ile 473.00 m.ler arasında ortaya çıkarılan ve b.0301, b.0302, b.0303, b.0304, 
b.0305 ve b.0310 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 1. Mimarî Tabaka’da R 17 
plan karesinin batı kesiminde doğu-batı yönünde uzanan iki taş duvar ve taş 
döşeme kalıntısı ile bir çöp çukuru ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 0.90 m. çapındaki 
çöp çukurunun 473.30 m.de başlayıp 471.85 m.de sona erdiği saptandı. Bu çöp 
çukuru içinden pişmiş toprak 1 kandil, 4 kalypter, 1 stroter, 1 çömlek ve demir 
1 keski ele geçirildi.

1. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden ayrıca pişmiş toprak 3 tıkaç, 1 
testi; kumtaşı 2 kandil, tunçtan 2 sikke, 1 fibula ve demir 1 orak ele geçirildi.

1. Mimarî Tabaka’dan sonra devam eden derinleşme çalışmalarında 473.00 
m. ile 472.70 m.ler arasındaki seviyede b. 0306, b.0307, b.0308, b.0309 ve b.0314 
No.lu buluntu yerlerinden oluşan 2. Mimarî Tabaka kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Bu kalıntılar içinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan taş döşemeli bir 
sokak kalıntısı oldukça dikkat çekicidir. 2007 dönemi jeomanyetik ölçümleri 
sırasında saptanan kalıntıyla aynı konumda ortaya çıkarılan bu sokak 
kalıntısı düzgün bir hat üzerinde uzanmakla birlikte, düzgün konturlara 
sahip değildir. Yüzeye yakınlığı nedeniyle büyük olasılılıkla kenar kısımları 
tahrip edilmiş olan sokak kalıntısının yarı işlenmiş moloz taşlarla özenli bir 
şekilde inşa edilmiş olduğu gözlendi.

2. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinde pişmiş toprak 1 matara, pişmiş 
toprak keramik parçası ve taş 1 havaneli ele geçirildi.

Bu sokak kalıntısının güneyindeki alanda gerçekleştirilen derinleşme 
çalışmaları sonucunda 472.70 m. ile 472.30 m.ler arasında b.0311, b.0312, b.0313 
ve b.0316 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 3. Mimarî Tabaka kalıntılarına 
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rastlandı. Bu derinleşme çalışmaları sonucunda R 16 plan karesinin ortalarında 
güney kesit içinde yarım daire plan veren ve yontulmamış moloz taşlarla inşa 
edilmiş bir yapı kalıntısına rastlandı. b.0311 olarak kodlanan bu yapı kalıntısı 
3.00 m. uzunluğunda ve 1.40 m. genişliğindedir. Devamının güney kesit 
içinde olduğu gözlenen yapı kalıntısının doğusunda b.0313 olarak kodlanan 
bir pithos ortaya çıkarıldı.

3. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden pişmiş toprak 1 tabak, pişmiş 
toprak 2 çömlek; tunç 1 fibula ve demir 1 çivi ele geçirildi.

3. Mimarî Tabaka kazıları sırasında bir çömlek mezar ortaya çıkarıldı. Ağzı 
kuzeybatı yönünde olan bir çömleğin içinde çok küçük bir bebeğe ait iskelet 
(Sk.25) saptandı.

D  AÇMASI (F 17 Plan Karesi)

2008 dönemi kazı çalışmalarının dördüncü alanı D  Açması (Topografik 
Plan) olarak adlandırdığımız ve ilk defa bu sezon çalışmaya başladığımız batı 
yamacındaki F 17 plan karesidir. Burada 476.00 m. ile 474.30 m.ler arasında 
gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sonucunda yalnızca tek bir yapı katına 
rastlandı. Ele geçirilen çanak-çömlek özelliklerinden A ve B açmalarının 3. 
Mimarî Tabakaları’yla benzerlik gösterdiği anlaşılan bu mimarî tabakada, 
yarı işlenmiş moloz taşlarla inşa edilmiş olan, kuzey-güney yönünde uzanan 
bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı.

3. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinden pişmiş toprak 1 papuç biçimli 
kap parçası, 2 ağ ağırlığı; taş 1 ağırlık, 1 öğütmetaşı ve çakmaktaşı 1 kesici ele 
geçirildi.

Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak toplam 34 gün süren ve dört açmada (A, B, C, D) yaklaşık 1500 
m2’lik bir alanda gerçekleştirilen Oluz Höyük 2008 dönemi kazı çalışmaları 
sonucunda toplam 7 mimarî tabaka saptandı. A, B ve C açmalarının ilk üç 
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tabakalarının birbirleriyle çağdaş oldukları özellikle ele geçirilen sikke ile 
çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. Buna ilâve 
olarak D Açması’nın tek mimarî tabakasının A, B, ve C açmalarının 3. Mimarî 
Tabakası’yla çağdaş olduğu saptandı. Bu bağlamda Oluz Höyük’ün 0 Tabakası 
Ortaçağa, 1. Mimarî Tabaka’sı Helenistik Çağa (M.Ö. 2. yüzyıl sonu ile M.Ö. 
1. yüzyıl başı), 2. Mimarî Tabaka’sı Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 
4-3. yüzyıllar), 3.  Mimarî Tabakası ise Geç Demir Çağının Erken Evresine 
(M.Ö. 6-5. yüzyıllar) tarihlenebilir. B  Açması’nda saptadığımız 4. Mimarî 
Tabaka’nın da Geç Demir Çağı Erken Evreye tarihlenebileceği ele geçirilen 
çanak-çömlek ve küçük buluntulardan anlaşılmıştır. 5. Mimarî Tabaka Orta 
Demir Çağına (M.Ö. 7. yüzyıl), 6. Mimarî Tabaka ise tam kesin olmamakla 
birlikte Son Tunç Çağı yani Hitit İmparatorluk Çağına tarihlendirilebilir. Bu 
dönem çalışmalarında saptadığımız 7. Mimarî Tabaka’nın ise özellikle çanak-
çömlek parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca İlk Tunç Çağına 
(M.Ö. 4-3. binyıl) tarihlenebileceği söylenebilir.

Oluz Höyük’te 2008 dönemi arkeolojik kazıları sonucunda henüz Demir 
Çağı öncesi bir mimarî kalıntı ortaya çıkarılamadı. A  Açması’ndaki kazılar 
sırasında 3 mimarî tabaka saptandı. M.Ö. 2-1.yüzyıllara tarihlenen ve Batı 
Anadolu arkeolojisinde Helenistik Çağ olarak adlandırılan dönemle çağdaş 
olan 1. Mimarî Tabaka’da ele geçirilen sikkeler, demir bir miğfer (Resim: 4) 
ve özellikli çanak-çömlek parçaları, bu mimarî tabakanın tarihleyici önemli 
bulguları arasındadır. Özellikle C  Açması’nda ortaya çıkarılan bir çöp 
çukurunda (b.0305) ele geçirilen 4 kalypter ile 1 stroter, Oluz Höyük’ün 
bugüne değin 1 ve 2. mimarî tabakalarında parçalar hâlinde ele geçirilen çatı 
kiremitlerinin tüm örneklerinin şekil ve boyutlarını göstermesi bakımından 
son derece önemlidir. Bu kiremit çeşitlerinde 62 cm. uzunluğundaki 
kalypterler ile 52 cm. uzunluğundaki stroterin oldukça büyük oldukları 
göz önünde tutulursa, çatılarında kullanıldıkları yapıların da basit düzeyde 
binalar olmadıkları düşünülebilir. Her ne kadar A  Açması’nda bu derece 
büyük kiremitlerin kullanılmış olabileceği boyut ve sağlamlıkta bir yapı 
henüz ortaya çıkarılamadıysa da, B  Açması’nın 1. Mimarî Tabakası’nda açığa 
çıkarılmaya devam edilen yapı kompleksi, Oluz Höyük’te bu büyük kiremit 
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çeşitlerini taşıyacak boyut ve kalitede yapıların varlığına işaret etmektedir. 
Orta Karadeniz Bölgesi’nde M.Ö. 6. yüzyılın başlarından itibaren pişmiş 
toprak mimarî kaplama levhalarının kullanıldıkları bilinmektedir. Phrygia 
kaynaklı olarak Orta Anadolu üzerinden ulaştığını düşündüğümüz bu mimarî 
kaplama levhaları ile birlikte bölgeye geldiği anlaşılan çatıları kiremitlerle 
kaplama geleneğinin bölgedeki en erken örnekleri Pazarlı (Koşay 1941: Lev.
XVII), Akalan/Pteria (Dönmez 2004: 67-91), Zindankaya (Dönmez 2007: 
Fig.10) ve Köyiçi Tepesi’nde (Dönmez 2005: 70, Resim: 31-33) görülmektedir. 
Henüz Oluz Höyük’te M.Ö. 6. yüzyıl yapılarına ulaşamamış olmamızla 
birlikte, 1 ve 2. mimarî tabaklarda ele geçirilen kalypter ve stroterlerin teknik 
ve şekil bakımından yukarıda anılan merkezlerde ele geçirilenlerden çok 
farklı olmaması, Amasya yöresinde de Samsun ve Çorum yöresi ile birlikte bu 
geleneğin eş zamanlı olarak başladığını düşündürmektedir. Ayrıca stroterlerin 
uçlarına yakın kısımlarda yer alan + ya da x biçimindeki işaretler, eğer atölye 
işaretleri olarak değerlendirilirse, bunların Orta Karadeniz Bölgesi’nde belli 
atölyelerde imal edildiklerini ve pazarlandıklarını göstermektedir.

Bu dönem çalışmaları sırasında B  Açması açığa çıkarılmaya devam edilen 1. 
Mimarî Tabaka yapısında ve bunun güneyinde yer alan cadde kalıntısında ele 
geçirilen 5 adet tunç sikke ile C  Açması’nın 1. Mimarî Tabakası’nda bulunan 
1 adet tunç sikke  genel olarak M.Ö. 120-63 yıllarına tarihlenmektedirler. 
VI. Mithradates Dönemi’ne ait olan Amisos kökenli bu sikkelerin, 2007 yılı 
çalışmalarında A  Açması’nda ele geçirdiğimiz ve M.Ö. 2. yüzyılın sonu ile 1. 
yüzyılın başına tarihlediğimiz Apameia (Dinar) sikkesinin işaret ettiği Oluz 
Höyük 1. Mimarî Tabakası’nın tarihlemesinin doğru olduğunu çok sağlam 
şekilde teyit etmişlerdir.

Anadolu arkeolojisinde bir yanılgı sonucunda “Galat” olarak adlandırılan 
ve Helenistik Çağ ile ilişkilendirilen M.Ö. 4-3. yüzyıllara, Oluz Höyük 2. 
Mimarî Tabaka’sı yerleştirilebilir. Kazılar sırasında 1 ve 2. mimarî tabakalar 
arasında herhangi bir boşluğa ve söz konusu bu yapı katlarında ciddî bir 
yangın izine rastlanmadı.

2. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinde ele geçirilen pişmiş toprak 
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bir amfora (Resim: 7) , söz konusu mimarî tabakanın tarihlenmesi açısından 
önemli bilgiler sağlamaktadır. 22.5 cm. yüksekliğindeki amforanın ağız çapı 
13.2 cm.dir. Devetüyü hamuru ince mineral katkılı olan amfora kırmızımsı 
kahverengi boya astarlıdır. Dışa taşkın ağız kenarlı, köşeli dudaklı, kısa 
ve geniş boyunlu, yuvarlak gövdeli olan amforanın ağız kenarı dışından 
başlayan yassı kesitli simetrik dirsek kulplar omuzla birleşmektedir. 
Gövdesi koşut ve dikey oluk hatlarla bezenmiş olan amforanın kulplarının 
omuzla birleştiği yerden aşağı doğru uzanan kazı tekniğinde basit yaprak 
dizileri yer almaktadır. Halka dipli amforanın mal grubu açısından olmasa 
da, form bakımından bir benzeri (Hürmüzlü 2007: 74, 118. Katalog No: 58) 
Sadberk Hanım Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Genel formu ve gövde 
üzerindeki dikey koşut yivleri Oluz Höyük amforasının andıran bu eserin 
geliş yeri belli değildir. Genellikle Atina Akropolisi Batı Yamacı’ndan bilinen 
amforaların bir benzeri olan (Hürmüzlü 2007: 74) ve siyah firnisli özelliği ile 
büyük olasılıkla Athena’dan ithal edilmiş olduğu düşünülen Sadberk Hanım 
Müzesi amforası M.Ö. 4. yüzyılın sonuna tarihlenmektedir (Hürmüzlü 2007: 
118). 2007 yılında başladığımız Oluz Höyük kazılarında söz konusu dönemde 
saptadığımız 2. Mimarî Tabaka’nın moloz toprağı içinde ele geçirilen özellikli 
çanak-çömlek parçaları nedeniyle M.Ö. 4-3. yüzyıllara tarihlenebileceğini 
belirtmiştik (Dönmez/Naza-Dönmez 2007: 57). Genellikle “Galat” keramiği 
diye adlandırılan, ancak gerçekte Demir Çağı geleneğinin devamı olan boya 
bezekli çanak-çömleklerle karakterize olan bu mimarî tabakada ele geçirilmiş 
olan amforanın teknik açısından, özellikle kırmızımsı kahverengi boya astarlı 
oluşu ve koşut dikey yivlerin, siyah firnisli benzerine göre daha özensiz 
yapılmış olması, Oluz Höyük amforasının belki de yerel bir üretim olduğuna 
işaret etmektedir. Bununla birlikte, genel olarak kırmızımsı ya da kızılımsı 
kahverengi astarlı malların, bugünkü bilgilerimize göre en azından 3. Mimarî 
Tabaka’dan itibaren ortaya çıkmış olduğu saptanmıştır. Oldukça kaliteli 
üretimlere sahip olan bu mal grubunun 2. Mimarî Tabaka’da da yoğun bir 
şekilde devam ettiği gözlenmiştir. Bu kırmızımsı ya da kızılımsı mal grubunun 
bir türevi olarak değerlendirilebilecek Oluz Höyük amforasının diğer bir 
özelliği ise, metal kap taklidi olmasıdır. Orta Anadolu ve Orta Karadeniz 
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Bölgesi’nde metal kap taklidi pişmiş toprak üretimler İlk Tunç Çağı II’den 
(M.Ö. 2800-2450) beri uygulanmaktadır (Dönmez 2001: 27-30). Oluz Höyük 
amforasının bu geleneğin bir devamı olması oldukça önemlidir.

A  Açması’nın 3. Mimarî Tabakası, Kızılırmak/Halys’in batısından ve 
kavsi içinden çok iyi tanıdığımız Phryg kültürüne aittir. 3. Mimarî Tabaka’ya 
ait kerpiç mimarî önceki mimarî tabakaların belli bir oranda işlenmiş moloz 
taşları ile çay taşlarının çamur kullanılarak oluşturulmuş olan mimarîsinden 
oldukça farklı bir görünüm vermektedir. Bu mimarî tabakada ele geçirilen 
çanak-çömleğin özellikleri ile İskit tipine benzeyen birtakım tunç okuçları bu 
yapı katının bugünkü verilerimize göre M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenebileceğini 
düşündürmektedir.

Oluz Höyük’ün doğu kenarında yer alan B  Açması’nda ise bugüne değin 
7 mimarî tabaka saptanmıştır. A  Açması ile B  Açması’nın ilk üç mimarî 
tabakası’nın çağdaş oldukları ele geçirilen sikke, özellikli çanak-çömlekler ile 
İskit tipine benzeyen okuçlarından anlaşılmaktadır. A  Açması’nın 1. Mimarî 
Tabakasının yasadışı kazılar ve yoğun tarım faaliyetlerinin yanı sıra sonraki 
dönemlerde mezarlık olarak kullanılmış olması nedeniyle epeyce tahrip 
edilmiş olmasına karşın, B  Açması’nın 1. Mimarî Tabakası’nın nispeten sağlam 
bir şekilde korunmuş olduğu ortaya çıkarılan anıtsal yapı kompleksinden 
anlaşılmaktadır.

B  Açması’nın 3. Mimarî Tabakası, doğru orantılı bir şekilde A  Açması’nın 
henüz belirmeye başlayan 3. Mimarî Tabakası ile çağdaş olmalıdır. Her iki 
tabakada ele geçirilen boya bezekli çanak-çömleğin benzerliği ile İskit tipine 
benzeyen tunç okuçları bu durumu kanıtlar nitelikte bulgulardır. Bu dönem 
çalışmaya başladığımız batı yamaçtaki D  Açması’nda ortaya çıkan tek mimarî 
tabakanın da, özellikle boya bezekli çanak-çömlek parçaları nedeniyle A ve 
B açmalarının 3. Mimarî Tabakaları ile çağdaş olduğunu ve M.Ö. 5. yüzyıla 
tarihlenebileceğini söyleyebiliriz.

B  Açması’nın 4. Mimarî Tabakası’nda M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenebilecek 
özellikte çanak-çömlekler ele geçirilmiştir.
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B  Açması’nın 5. Mimarî Tabaka’da taban üzerinde birlikte ele geçirilen 
boya bezekli bir askos (Resim: 11) ile gri renkli bir testi tarihleme ve daha 
da önemlisi Oluz Höyük’ün Kızılırmak/Halys’in batısındaki gerçek Phryg 
kültürü ile ilişkisi açısından son derece önemlidir.

6. Mimarî Tabaka, 2007 dönemi çalışmaları sırasında Hitit Çağına ait 
düğme biçimli taş bir mührün ele geçirildiği seviyeyi yansıtması bakımından 
oldukça önemlidir. Bu tabakanın yer aldığı basamakta geliştirilen derinleşme 
çalışmaları sırasında yüzey toprağının hemen altında ele geçirilen tunç bir 
orak (Resim: 12), yine bir Hitit Çağı buluntusu olması ve bu dönemin Oluz 
Höyük’teki güçlü varlığını bir kez daha işaret etmesi bakımından dikkat 
çekicidir.

Kazı çalışmaları sonunda açmaların hepsi ve tüm mimarî kalıntılar 
jeotekstil kapatılarak koruma altına alındı (Resim: 13). İkinci aşama olarak 
yüzeylerine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimarî kalıntıların 
oksijen almaları sağlandı.

Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmemize izin veren 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. 
Kazılar için finanssal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ile İstanbul 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

DÖNMEZ 2001: Ş. Dönmez. “Amasya Müzesi’nden Merzifon Kökenli Dört 
Çömlek”, Olba IV: 27-30.

DÖNMEZ 2004:Ş. Dönmez. “Akalan Hakkında Yeni Gözlemler”, Anadolu 
Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XVII/1: 67-91.

DÖNMEZ 2005:Ş. Dönmez. “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Önemli Bir Demir 
Çağı Yerleşmesi: Ladik-Köyiçi Tepesi/Ikizari”, Anadolu Araştırmaları/
Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XVIII/1: 65-109.



393

DÖNMEZ 2007:Ş. Dönmez. “Zindankaya: The Largest Known Iron Age 
Settlement in the Central Black Sea Region, Turkey”, Eiren XLIII. Third 
International Congress on Black Sea Antiquities (Pontic Congress), (Ed. 
P.Kitzler) (Prague - 11-18 September 2005). Prague: 143-160.

DÖNMEZ/Naza-Dönmez 2007: Ş. Dönmez ve E.E. Naza-Dönmez. “Amasya-
Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar”, Colloquium 
Anatolicum VI: 49-74.

HÜRMÜZLÜ 2007: 
B. Hürmüzlü. “Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonunda Hellen ve Roma 
Dönemi İçki ve Sunu Kapları/Greek and Roman Vessels for Drink and 
Libation Selected from the Collection of the Sadberk Hanım Museum”, 
Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu Eskiçağda İçki ve Sunu Kapları/Sadberk 
Hanım Museum Collection Ancient Drinking and Libation Vessels. İstanbul: 
70-93.

KOŞAY 1941: H.Z. Koşay. Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Pazarlı 
Hafriyatı Raporu/Les Fouilles De Pazarlı Entreprises Par La Societe D’Historie 
Turque. TTKY. Ankara.



394

Resim: 1

Resim: 2



395

Resim: 3

Resim: 4



396

Resim: 5

Resim: 6 Resim: 7



397

Resim: 8

Resim: 9



398

Resim: 10

Resim: 11



399

Resim: 12

Resim: 13



400

Plan: 1



401

PERGAMON - 2008 YILI ÇALIŞMA RAPORU
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Felix Schäfer, Ralf von den Hoff ve Martin Bachmann’ın katkılarıyla

Giriş

Pergamon kazısının bu yıl gerçekleştirilen çalışma sezonunda, 2005 yılında 

başlanan, Helenistik Dönem krallık merkezinin şehircilik tarihi açısından bir 

bütün olarak araştırıldığı proje çerçevesindeki çalışmalara,  akropoliste ve dış 

mahalle bölgesinde devam edilmiştir1. Aynı zamanda Kızıl Avlu’nun güney 

kısmında geniş kapsamlı koruma çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1). 
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Helenistik Dönemde Kentin Genişlemesi

Pergamon’un büyük Helenistik kent genişlemesinin tarihi, işlevsel 
düzeni ve tasarımı üzerine yapılan incelemeler, bu yıl kuzeydoğu yamacının 
yerleşim tarihçesini ve yol sistemini anlamaya yoğunlaşmıştır. Bunun yanı 
sıra Akropolis’in batı yamacında diğer jeofizik taramalar yapılmıştır. 

Sondajlar

Doğu yamacındaki yol sistemini doğrulamak ve bazı seçkin yapılar ile 
onların yapım ve kullanım tarihçesini araştırmak amacıyla, 2008 yılında 
toplam beş sondaj açılmıştır (Resim: 2).

Sondaj 5 (Resim: 3), 2007 yılında yapılan Temizlik 2’yi devam ettirmiştir; 
burada ortaya çıkarılan geniş taş döşemenin, yol döşemesi olup olmadığının 
anlaşılması gerekmekteydi2. Kazı alanı bu amaç için yaklaşık 12,50 x 4,30 m. 
genişletilmiştir. Taş döşeme güneye doğru devam etmektedir. Kazı alanının 
batıya doğru  genişletilmesi sadece sınırlama duvarının arka kabuğunu 
göstermekle kalmamış, buna bağlı batıda başka mekânların varlığını 
gösteren iki iç duvar daha saptanmıştır. Buna müteakip sondajın kuzeye 
doğru genişletilmesiyle hem batı sınır duvarı hem de yol döşemesi olarak 
kullanıldığı yorumunu daha çok güçlendiren döşeme takip edilebilmiştir. 
Bu noktada kesin bir açıklama getirebilmek için döşeme batı-doğu yönünde 
açılmıştır.

Sondaj 6 olarak adlandırılan bu açma, 3,85 x 1,80 m. (Resim: 3) boyutunda 
bir alanı kaplamaktadır. Sondajın batı kenarında, döşemenin batı sınır 
duvarına paralel giden iki toprak su borusu açığa çıkarılmıştır. Sondajın 
doğu kenarında döşemenin doğu sınırı olduğu açıkça anlaşılan,  çift sıralı 
bir duvar ortaya çıkmıştır. Üçüncü bir toprak su borusu ise, bariz bir şekilde 
bu borunun döşenmesi için özellikle açılmış olan, 1,70 m. derinliğindeki bir 
mezarın tabanı üzerinde ortaya çıkarılmıştır. 

2  Pirson 2008, 97 Res.16. 17.
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Son söz edilen bulgular, plâkaların 4,30 m. genişliğinde bir yolun kaplaması 
olduğu yorumunu doğrulamaktadır. Görünüşe göre Helenistik Dönemde 
yapılan bu yol, yamacın alt bölümünde yer yer doğu kent suruna paralel 
gitmekte ve kentin 3 No.lu kapısından çıkmaktadır (Resim: 4, yol 14). 

Sondaj 8 (Resim: 5) en çok 9,70 x 3,50 m. büyüklüğünde bir alan 
kaplamaktadır. Bu sondaj, son zamanlarda yapılan bir kaçak kazı alanındaki 
sokağın varlığını ve gidişatını sınamak amacıyla yapılmıştır. Birçok gözlem, 
özellikle de kanal ve kapağından oluşan bir kombinasyon saptanması, bu 
alanda bir sokağın varlığına işaret etmektedir. Gerçi yamaçtaki şiddetli erozyon 
sebebiyle genişliği kesin olarak belirlenememekte, ancak Pergamon’un 
kent kazı bölgesindeki sokaklara ve kuzeydoğusunda bitişik mahallelere 
göre yolun genişliğinin en çok yaklaşık 2,20 m. olduğu varsayılmaktadır3. 
Tarafımızdan Sokak 19 (Resim: 3) olarak adlandırılan güzergâh doğu 
yamaçtaki yol sisteminin rekonstrüksiyonunda önemli bir yapıtaşıdır ve bu 
bağlamda aşağıda kendisinden geniş kapsamlı olarak bahsedilecektir. 

Bu yıl yürütülen çalışma sezonunda, diğer iki kazı açması Akropolis’in 
doğu yamacındaki görkemli yapı komplekslerini araştırmak için kullanılmıştır. 
Sondaj 4 (Resim: 2. 6) geçen yılın Sondaj 22’sini devam ettirmektedir. 
Gimnazyuma giden ana kapının yaklaşık 30 m. aşağısında ve yukarı kaleye 
bitişik ana caddede çok görkemli konumlandırılmış, tarafımızdan “yapı T“ 
olarak adlandırılan bir yapı kompleksinin kısmen kazılmasına 2007 yılında 
başlanmıştır (Resim: 3)4. En az 10 x 12 m. olarak ölçülen binanın olası dış 
duvarlarının inşa tarzı, Helenistik Döneme ait bir oluşum göstermesine 
karşın, şimdiye dek kazılmış iç duvarlar Roma Dönemine aittir. Bu çalışma 
döneminde yapının kronolojisi ile Helenistik Dönemdeki yapım ve işlevi 
aydınlatılmaya devam edilmelidir.

Gerçi kazı seyrinde, Yapı T’nin Roma Döneminde kökten değişime 
uğraması sebebiyle yapının asıl fonksiyonunu açıklamanın imkânı olmadığı 
görülmüştür. İmparatorluk Dönemindeki bu değişiklik büyük bir tahribatın 

3  Radt 1999, 84 Res. 31.
4  Pirson 2008, 91-93. 97 Res. 8-11. 14. 15.
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ardından gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü böyle olmasaydı, 1 ve 2 numaralı 
mekânların arasındaki Helenistik Döneme ait kalın iç duvarın, Roma 
Döneminde neden yeniden yapılmak zorunda kalındığı ve Helenistik Döneme 
ait tabanın neden tamamen ortadan kaldırıldığına anlam vermek zor olurdu. 
Yapının dik bir yamaçta olduğu düşünüldüğünde, güçlü bir depremde 
kaymış olabileceği ve sadece arka duvarın parçaları ve masif temelinin zarar 
görmeden kalmış olması nedeniyle, bunların yeniden inşa sırasında tekrar 
kullanılmış olabileceği akla yakındır.

Yapı T’nin seçkin konumu ve temellerinin kalınlığı, doğu yamacındaki 
inşaat alanının o zamanki öneminden kaynaklanan,  gösterişli bir yapı 
tasarımına işaret etmektedir. Kuruluş evresinin Geç Helenistik Döneme 
tarihlendirilmesinin, doğu yamacının yerleşim tarihinin rekonstrüksiyonuna 
yönelik önemli etkileri bulunmaktadır. Bunlara aşağıda tekrar değinilecektir.

Yüzey araştırması çerçevesinde ilk kez etraflıca belgelenen bir diğer görkemli 
yapı kompleksinin bulunduğu alanda, dördüncü sondaj (So 7) yapılmıştır5. 
Yaklaşık 54 m. genişliğinde, güneydoğu yönünde konumlanmış bu yapının 
batıdaki bitimi ana caddenin dönemeci ve Geç Roma Dönemi surunun ana 
kapısından yaklaşık 20 m. kuzeydoğuda bulunmaktadır (Resim: 4. 7). Yapı 
U olarak adlandırdığımız yapı6, yüzeyde tespit edilememektedir; yaklaşık 18 
m.lik bir derinliğe ulaşmaktadır. Yapının ölçüleri, şimdiye dek Pergamon’dan 
bilinen tüm peristil evleri, Saraylar I ve V ile Attalos evinin dışında, büyük 
ölçüde aşmaktadır7. Bu da yapı U’nun kamuya açık bir bina olduğu tahminini 
getirmiştir. Bu yapının daha ziyade sıradan kalıntıların bulunduğu yoksul 
kesimdeki tecrit edilmiş konumu da bu görüşü çağrıştırmaktadır. Bu nedenle 
Sondaj 7, Yapı U’nun gelişimini doğu yamacının yerleşim ve kullanım tarihinin 
bir parçası olarak aydınlatmak ve işlevini anlamak amacıyla yapılmıştır. 

Sondaj (Resim: 7) 4 x 9 m. büyüklüğünde bir alanı kaplamaktaydı ve 

5 Conze vd. 1912/1913 Lev. 3 planda yapının dış sınırları görülmektedir. 
6 Pirson 2008, 92 dipnot 11.
7 Bak. U. Wulf, Die Stadtgrabung. Die hellenistischen und römischen Wohnhäuser von 

Pergamon, AvP 15, 4 (Berlin – New York 1999) Res. 74. 75.
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yapının içerisinde öyle konumlandırılmıştı ki yapının iç bölümü olduğu 
tahmin edilen (peristilli?) yerle birlikte açılmıştır. Buluntular maalesef ipucu 
vermediğinden dolayı yapının işlevi kesin belirlenememiştir. Çok sayıda 
inşa ve kullanım evresinin kesin tarihlendirilmesi de şimdilik kaydıyladır, 
çünkü buluntu malzemesinin büyük bir bölümü henüz çalışılmamıştır. Fakat 
en azından Pergamon Akropolis’inin doğu yamacının kuzey kesitinin üst 
bölümünde önemli, antik bir yapının var olduğundan ve zaman zaman kült ile 
ilgili amaçlara hizmet etmiş olabileceğinden söz edebiliriz. Helenistik Dönem 
kent merkezine (Philetairos kenti denen)  ve ana caddeye doğrudan yakınlığı 
göz önüne alındığında,  “U” Yapısının “T” Yapısı’ndan farklı olarak, M.Ö. 
2. yüzyıla kadar uzanması şaşırtıcı değildir. Bu yapının kullanım tarihçesi, 
kent bölgesinin bu kısmının, Helenistik Dönemden Bizans Dönemine kadar 
az çok sürekli olarak kullanıldığını göstermektedir. Fakat yapı U’nun doğu 
yamacının kuzey kesitindeki büyüklüğü ve uygulanışı açısından özel bir 
durum teşkil ettiği gözden kaçmamaktadır. Böylece, üst kısmı dışında, alanın 
masraflı bir yapı inşası için cazip olmadığı izlenimi oluşmaktadır. Bu yıl 
yapılan yüzey araştırması çalışmalarında bu düşünce doğrulanabilmiştir.

Yüzey Araştırması

Helenistik Dönem büyük kent genişlemesinin şimdiye dek araştırılmamış 
bölgelerinde yapılan yüzey araştırması bu yıl doğu yamacın kuzey 
bölümünde yoğunlaşmıştır (Resim: 2. 8). Buradaki tüm yapı kalıntılarının 
haritaya işlenmesi, çizilerek belgelenmesi ve aynı şekilde buluntu istatistiği 
tamamlanabilmiştir. Araştırma bölgesi, kuzey ve doğuda Eumenes kent suru, 
batıda Geç Roma Dönemi duvarı ve güneyde tüm yamaç boyunca uzanan bir 
çukurlukla sınırlanmaktadır.  Bir diğer, hemen hemen paralel çukurluk yaklaşık 
120 m. kuzeyde bulunmaktadır. Alan, çukurlukların dışında kuzeybatıda 
bir masife doğru sıklaşan çok sayıda kaya formasyonu ile belirgindir. Alan 
kuzeyde ve kuzeybatıda birçok anî yükseklikler göstermekte ve bu sebepten 
çok az kullanılabilecek alan kalmaktadır. Böylece doğu yamacın kuzey kısmı 
planlı ve yol sistemine yönelik yapılaşma için uygun değildir. Ayrıca uygun 
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olmayan iklim şartları ve Kaikos Ovası’na olan manzaranın, Ketios’un doğu 
kıyısından sonra dikleşen bir tepe tarafından bozulması, alanı yapı alanı olarak 
cazip kılmıyordu. Bu koşullara göre, doğu yamacın diğer bölümlerindeki 
yapılaşmalardan daha basit bir yapılaşma olduğu söylenebilir.

Birbirine bağlantısı olan yapı kalıntılarından, daha önce sözü edilen Yapı 
U’nun yanı sıra, daha 19. yüzyıl sonlarında geniş kapsamlı tasvir edilip 
çizilerek belgelenen, Helenistik Döneme işaret eden yapı olarak, bir atölye 
belgelenmiştir (Resim: 4)8. “Atölyenin” hemen kuzeydoğusunda, yeni bir kaçak 
kazıyla ortaya çıkan bir peristasis dikkatimizi çekmiştir.  Bu peristasis, işlenmiş 
bir kaya duvarından ve onun önünden geçen çift sıralı duvardan oluşmuştur 
(Resim: 4). Peristasis’in üzerindeki kaya duvarının içinde başka işlemeler de 
görülmektedir.  Peristasis’in amacını tam olarak anlayamamakla birlikte, amaç 
kaya duvarının önündeki bir yerin ya da bir yapının kuru tutulmasından 
ibaret olmalıdır. Kaçak kazının çok da fazla olmayan molozu içinde, büyük 
miktarda, toplam 8 adet terrakotta parçası dikkate değerdir, bunların arasında 
Kybele tasvirinin iki kırık parçası da bulunmaktadır (Resim: 9). Kaya masifinin 
eteğindeki bu potansiyel adakların yoğunluğunu, bu bölgedeki doğal ya da 
kaya tapınaklarının varlığına işaret olarak değerlendirdik.

Bu buluntularla daha hassas hâle gelen bu yılki yüzey araştırma 
kampanyasında, kesinlikle en dikkate değer buluşa rast geldik: Yukarıda bahsi 
geçen çukurlukların ya da yarların arasında (Resim: 4) bulunan bir kayalıkta, 
kült tasviri koymak için kayanın içine oyulmuş bir kaide ile dikdörtgen 
şeklinde, rölyeflerin yerleştirilmesine yarayan boş yerler tespit edilmiştir 
(Resim: 10). 2009 yılı için öngörülen kazılar olmaksızın kaya tapınağının 
yapısı ve tarihi hakkında başka bir bilgi elde etmek mümkün değildir.  Bu 
yılki yüzey araştırma alanında, belirgin kaya formasyonları bulunan, işlenmiş 
boş yüzeyleri ve olası adakların konması için nişleri olan üç buluntu yerine 
daha rastlanmıştır.  

Yüzey araştırması, önceki yıllarda olduğu gibi bu çalışma sezonunda da 

8  Conze vd. 1912/1913, 223 Res. 58 Lev. 18
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yine, tek tek yapı topluluklarının yanı sıra yol sisteminin rekonstrüksiyonuna 
odaklanmıştır. Doğu yamacın geri kalan alanlarından açıkça ayrılan bu yılki 
araştırma bölgesinin, çok sayıda yarık ile sokak ve yol sistemlerinde de 
belirleyici olan kaya oluşumlarıyla dolu olduğu görülmektedir9. Geç Roma 
Dönemi sur kapısının bulunduğu bölgedeki ana caddenin dönemecinden 
başlamış olması gereken Sokak 19’un seyri (Resim: 4 ), sondaj 8 (yukarı) 
sayesinde iyi bir şekilde belgelenmiştir. Aynı noktadan, daha 19. yüzyılda 
saptanmış olan iki antik yolun daha çıkmış olduğu açıktır (Resim: 4, Yollar 
20 ve 23). Bunlar günümüzde sınırlama duvarı (Yol 20) sayesinde ve kanallı 
işlenmiş kayalar (Yol 23) ile kanıtlanabilmektedir10. Güneydeki yara bitişik 
olan masif kayalıkta, diğer iki yol (Resim: 5, yollar 17 ve 18) kanallar ve toprak 
su boruları biçiminde izler bırakmışlardır. Özellikle Yol 17 örneğinde, yolun 
seyri açıkça belli olmaktadır. Bu yol, günümüzde hâlen çoban patikası olarak 
kullanılmakta ve doğu yamacının orta ve kuzey kısmı arasında doğal bir 
bağlantı oluşturmaktadır. Buna karşın Yol 18 ise uçurumun seyrini izlemiş 
olmalıdır. Son olarak, hemen hemen birbirine paralel giden, Yol 21 ve 22’den 
(Resim: 4) söz edilmelidir; bu yollar, kenti 3. No.lu kapıdan terk eden büyük 
kuzey-güney eksenli 14 tarafından dik açıyla kesilmektedir. 

2008 yılında doğu yamacının kuzey bölümünde keşfedilen yollar ve 
güzergâhlardan, tutarlı ve planlı bir sistemin varlığına hükmedilememektedir. 
Sanki dış mahalle kesimindeki eski güzergâhları, yani M.Ö. 2. yüzyıldaki 
büyük Helenistik kent genişlemesinden önce, arazi şekillerini dikkate alarak, 
yamaçtan batı-doğu yönünde yararlanılmasına yarayan sokaklarla buluşmuş 
gibi bir izlenim doğmaktadır (Abb. 4). 

F.P.

Son iki yılda olduğu gibi 2008 yılında da, araştırılan bölgede, yani doğu 
yamacının kuzey bölümünde (Resim: 8), yüzey araştırması çerçevesinde 
bir buluntu istatistiği yapılmıştır. Şu an yaklaşık 9,5 hektar alanın buluntu 
dağılımı ve yoğunluğunun istatistik bilgileri kullanıma sunulmuştur11. 

9  Bkz. Pirson 2008, 97-100 Res. 19.
10 Yol 20: Conze vd. 1912/1913, 400 ve dev. Ek 101 Lev. 4: Yol 23: Conze vd. 1912/1913, 185 ve 

dev. 222 Ek 17 Lev. 3.
11 Dört adet 20 x 20 m’lik alanda, arazininin ve bitki örtüsünün uygun olmaması sebebiyle 

buluntu istatistiği yapılamamıştır. 
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Buluntu istatistiğinin bir ön değerlendirmesini yapabilmek için, spesifik 
arkeolojik kriterler, GIS çerçevesinde görsel olarak değerlendirilerek, dağılım 
planları hazırlanmıştır (Resim: 11). Burada gösterilen haritada, materyallerin 
büyük kısmı keramik ve tuğla parçalarından oluşan buluntu objelerinin toplam 
yoğunluğu gösterilmektedir. Daha ilk bakışta, 2008 yılında araştırılan bölgenin 
buluntu istatistiğinin, akropolisin güneydoğu yamacında bulunan, şimdiye 
dek bilinen durumundan belirgin bir şekilde farklı olduğu anlaşılmaktadır. 
Özellikle keramik ve tuğla parçalarının toplam miktarı, daha güneyde bulunan 
alanlardan belirgin olarak yüksektir. Oradan farklı olarak, kuzeyde, buluntu 
yoğunluğu yalnızca daha yüksekte bulunan arazinin kuzeybatı bölümlerinde 
değil, aynı zamanda yamacın eteğinde de ortaya çıkmaktadır. Buluntuların 
genel dağılımında iki olgu gözlenebilmektedir. Bunlardan biri, buluntuların, 
Yapı U’nun kuzeydoğusunda, doğudaki yamacın eteğinde ve kent surunun 
dışında yer alan üç noktada yoğunlaşması ve diğeri ise, hepsinin dikkat çekici 
biçimde yerel olarak sınırlanmış olmasıdır. Bu yoğunlaşmalarda, buluntu 
bakımından zengin diğer plan karelerden 100-170 daha fazla obje çıkmıştır. 

Farklı görüşler birlikte değerlendirildiğinde ve mimarî yüzey araştırması 
buluntuları dikkate alındığında, ilk yorumlar yapılabilmektedir. Akropolisin 
kuzeydoğu yamacı çerçevesinde Geç Roma Dönemi kent surlarının altındaki 
şerit, en yoğun kullanılan bölge olarak tamamıyla yüksek buluntu yoğunluğu 
göstermektedir. İnce mal miktarı ortalamadan yüksek olduğu için, bu 
durumun nedeninin tali, ilksel bir zanaata ya da altyapıya ilişkin bir kullanım 
olduğu, ihtimal dışı görünmektedir. Söz konusu bölgede iki güzergâhtan 
yola çıkabiliriz (Resim: 4, Yol 23 ve 20). Günümüze kadar kalan buluntuların 
yansıttığı durum, bu bölgede canlı bir yaşamın varlığını göstermektedir. 

Farklı noktalarda bulunan buluntu yoğunlaşmaları için ilk yorumların 
yapılması mümkün olmakla birlikte, bunların gelecek çalışma sezonunda 
kontrol edilmesi gerekecektir. Yapı U’nun kuzeydoğusunda, birbirine 
bitişik iki buluntu yoğunluğu hem genel olarak (Resim: 11) hem de ince 
mallar bakımından gözlenmektedir. Her iki olgunun aynı plan karede 
buluşmamasına, bunların birbirinden farklı açıklamaları gereksinmesine 
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karşın, ikisinin de dikkat çekici biçimde, yukarıda sözü edilen olası kaya 
tapınağı ile mekânsal bir ilişkisi bulunmaktadır (Resim: 10). Olası kült yeri 
adeta iki yoğunluk ile çevrelidir. Her iki buluntu yoğunluğu ile bu önemli yer 
arasında nereye kadar bir nedensel bağlantı olduğunu, önümüzdeki çalışma 
sezonunun buluntu malzemesinin değerlendirilmesi ve olası kaya tapınağı 
kazısı gösterecektir.

F. S.

Sonuçlar

Şimdiye kadar söylenenlerden, sanki doğu yamacının, kuzey kısmının 
tercih edilen üst kısmı ile daha az cazip orta ve alt kısımlara ayrıldığı izlenimi 
oluşmaktadır. Ancak doğu yamacının önceki yıllarda araştırılmış kısımları 
buluntu dağılımına göre değerlendirilerek bu yılki araştırma alanının orta 
ve alt kısımları ile karşılaştırıldığında daha az yoğunlukta bir yerleşim 
göstermemektedir. Yapı kalıntılarının cinsi ve kapsamı ile aynı şekilde 
buluntu malzemesinin içindeki zanaatsal üretime ait işaretler (çömlekçilik?) 
daha çok,  basit bir zanaatsal atölye izlenimi vermektedir. Kuzeydoğu kent 
bölgesinin bir diğer özelliği de, konumları ve yapımları ile Kybele ya da doğa 
tanrıçalarının kutsallaştırılmasına işaret eden, en az bir, belki de dört kutsal 
kaya tapınağının varlığını göstermesidir.

Yapı T’nin bulunduğu bölgedeki sondajların devam ettirilip bitirilmesiyle, 
doğu yamacının yerleşim tarihi açısından önemli sonuçlar çıkmıştır. 
Kapsamlı keramik buluntuları sayesinde, yapının inşa edildiği tarihi M.Ö. 
1. yüzyıl olarak belirleyebilmekteyiz. Bununla birlikte, aynı şekilde en erken 
M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanan önceki yıl yapılan Sondaj 18’deki buluntuları 
ilginç benzerlikler göstermektedir12. Büyük Helenistik kent genişlemesinin 
M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında kent tahkimatı13 ve aşağı agora14 gibi anahtar 
konumdaki anıtlarla başlaması göz önüne alındığında, akropolisin doğu 
yamacı güneyden kuzeye doğru art arda bayındırılmış gibi bir izlenim oluşur. 

12 Pirson 2008, 91.
13 Pirson 2007, 34.
14 Pirson 2008, 102. 104.
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Bu izlenimi, sokak sisteminin paralel giden birçok sokak grubuna ayrılmış 
olması desteklemektedir. Bu düzenlemenin, ayrı ayrı genişletme aşamalarıyla 
ilgili olması olasıdır. Bu gelişme tabiî ki istisnasız olarak tüm doğu yamacı 
için geçerli değildir: Önemli Yapı U, belli ki daha MÖ 2. yüzyılda yapılmıştır. 
Buradaki yapılaşmanın erken başlaması, Helenistik kente ve ana yola olan 
yakınlığı ile açıklanmaktadır. 

F. P.

Gimnazyum

2008 yılında, gimnazyumun yapı, kullanım ve donatım tarihi çerçevesinde 
yapılan bilimsel incelemelerde, gimnazyumun yukarı terasının batı kanadında 
başka sondajlar yapılmıştır15. Bu sondajlar Mekân L’deki (Sondaj 3) iç yapılar ile 
terasın güney bitiminin (Sondaj 1) yapısal ve kronolojik bağlamını açıklamak 
amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda yapı incelemelerine de devam edilmiştir 
ve “bodrum koridorunun” Temel Odacığı 55’te yapılan bir sondaj (Sondaj 
2) daha eklenmiştir, bu sondaj, Temel Odacığı 24’te 2007 yılında yapılan 
çalışmaların sonuçlarını tamamlayacaktır (Resim: 12)16. 

Gimnazyumun yukarı terasının batı kanadında bulunan Mekân L, yalnızca 
gimnazyumun Helenistik Döneme ait unsurları içinde en iyi korungelmiş 
mekânı değil,  aynı zamanda banyo odası (loutron) olarak işlev gördüğü kesin 
olan yegâne mekândır (Resim: 13). Bu yılki incelemeler sayesinde artık mekânın 
yapı ve kullanım tarihçesini detaylandırmak mümkündür: Gimnazyumun 
daha oluşum evresinde Mekân L kapalı bir oda olarak tasarlanmıştır. Akar 
suya sahip olduğuna ilişkin bir işaret bulunmamaktadır, bilakis olsa olsa 
elle tedarik edilen bir loutron’a sahip olmuş olabilir. Böylece gimnazyumun 
oluşum evresinde daha çok basit donatılmış olduğu belli olmaktadır. Çeşmeli 

15 Çalışmalar Ralf von den Hoff yönetiminde, 26 Temmuz - 31 Ağustos 2008 tarihlerinde, 
“Pergamon Gimnazyumu: Hellenistik Dönemde kentsel bir mekânın görsel ve işlevsel açıdan 
oluşturulması” adlı araştırma projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiş, Alman  Araştırma 
Kurumu SPP 1209 kapsamında desteklenmiştir. 

16 Mekân işaretleriyle gimnazyumun planı: P. Schazmann, Das Gymnasion. Der Tempelbezirk 
der Hera Basileia, AvP 6 (Berlin 1923) Lev. 3-4; Radt 1999, 80 Res. 29; Pirson 2007, 36 Res. 29; 
Pirson 2008, 107 Res. 27.
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niş daha sonra eklenmiştir. Mekânın güneybatı köşesindeki lavabo ve 
giderin bu döneme mi yoksa onu takip eden kullanım evresine mi ait olduğu 
yanıtlanmamıştır. Her hâlükârda, kısmen de olsa, su sirkülasyonu üçüncü bir 
kullanım evresinde tekrar değiştirilmiştir17. 

2007 yılında, gimnazyumun yukarı terasının “bodrum koridorunun” 
güneyinde bulunan doğudaki Temel Odacığı 24’te yapılan sondajın 
sonuçlarını18 kontrol etmek amacıyla, bu alanın batısındaki Odacık 55’te Sondaj 
2 yapılmıştır (Resim: 12). Odacığın yoğun kırma andezit dolgusundan çıkan 
keramik, M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısına, yani olasılıkla gimnazyumun oluşum 
evresine işaret etmektedir. Temel odacıkları herhâlde bunun için baştan beri 
öngörülmüştü ve “bodrum koridorunun” güneyinde bir teras meydana 
getirebilmek amacıyla gimnazyumun daha kuruluşunda doldurulmuştu. 
Fakat bunlar yapının doğusunda ve batısında farklı inşa aşamalarında 
yapılmıştır. 

R. v. d. H.

Konservasyon

Kızıl Avlu Konservasyon Projesi 

2006 yılında başlatılan Kızıl Avlu Restorasyon Projesi’nde, 2008 yılında 
güney yuvarlak kulenin orijinal Roma Dönemi kubbe kabuğunun koruma 
altına alınması, projenin ana hedeflerinden biriydi19. Buna ek olarak, 
yuvarlak mekâna giriş yeri bir doğaltaş merdiven ve bir platform ile yeniden 
düzenlenmiştir. Kubbedeki çalışmalar üç bölümde özetlenebilir: Kulenin 

17 Metrodoros vakfı sayesinde (H. Hepding, Die Arbeiten zu Pergamon 1904–195 II. Die 
Inschriften, AM 32, 1907, 273-278 Nr. 10 Z. 9-14; Schazmann aynı eser (Dipnot. 16) 65; 
Radt 1999, 128 ve dev..) banyo odasındaki küvetlerde MÖ 2.yüzyılda Diodoros Pasporos 
önlemleriyle (Hepding a. O. 257-272 Nr. 8 Col. I Z. 19-23) MÖ 1. yüzyılın ikinci çeyreğinde 
yapılan değişiklik kanıtlanmıştır..

18 R. von den Hoff: Pirson 2008, 109 Res. 30.
19 Restorasyon kampanyası M. Bachmann yönetimindeydi. Kızıl Avlu Konservasyon ve 

Müzeleştirme Projesi, Studiosus Foundation e.V. (Münih) tarafından cömertçe desteklenmiştir, 
bunun için kuruma teşekkür ederiz. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı‘nın kültür yardım 
programına ve  Ankara Alman Elçiliği’nin kültür bölümüne teşekkür borçluyuz. Statikçimiz 
Josef Steiner’e de (Ingenieurgruppe Bauen Karlsruhe) teşekkür ederiz. 
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tamamına iskele kurulması ve yukarı duvar tacının emniyete alınması, kubbe 
yüzeyinin temizlenmesi ve belgelenmesi ile son olarak, kubbenin kurşun 
kaplanması ve döşeme çalışmaları hazırlığı. 

Kızıl Avlu’nun güney yuvarlak kulesi restorasyon projesinin 
başlamasından önce onyıllarca hava şartlarına maruz kalmıştır. Önceden, 
tarihsel kayıtlardan ve mevcut durumdan anlaşıldığı üzere, yapının kubbesi 
Osmanlı Dönemi kullanım evresinden kalma kiremit kaplamaydı20. Antik 
yapının orijinal kaplaması ile ilgili bilgi bulunmamaktadır, ancak burada, 
kubbenin geometrisinden dolayı, metal kaplama hesaba katılmalıdır, çünkü 
bu kaplama konstrüksiyonun küresel eğimine iyi uymaktadır. Kurşun 
kaplamanın seçiminde ağır basan bir diğer unsur da bu kaplama türünün zanaat 
geleneğindeki yerinde yatar. Bu zanaat, Osmanlı kubbe inşaasından Bizans 
Dönemine kadar uzanmaktadır ve Türkiye’de hâlen uygulanmaktadır. 

Modern güvenlik standartlarına göre yapılan, zahmetli iskele kurulumu, 
çalışma sezonunun birkaç haftasını almıştır. Yalnızca, hemen kulenin 
dibinde bulunan, yeni yapılan depo bölümünde tümüyle iskele kurulması 
gerekmemiştir. Tehlike gösteren opaion bölgesini araştırabilmek ve restore 
edebilmek için neredeyse tüm çevreleyen duvarlara kurulduğu gibi, kulenin 
iç kısmına da alüminyumdan hafif inşaat iskelesi kurulmuştur.

Yapıya direkt ulaşılabilmesi sayesinde, öncelikle kulenin üst kısmının 
mevcut durumunun esaslı olarak belgelenmesi koşulu yerine getirilebilmiştir. 
Bu arada kulenin duvar tacı ve kubbesinin yüksek derecede tehlike altında 
olarak değerlendirilmesine neden olan hasarın ağırlığı anlaşılmıştır. Kulenin 
güneybatı ve kuzeydoğusunda in situ bulunan her iki konsolun kubbenin aslî 
bölümüyle olan bağlantısı, kubbe kasnağına işleyen rutubet yüzünden yok 
olmuştu ve altlarında bulunan duvar bloğuyla birlikte çökmek üzereydiler. 
Duvar tacının büyük bölümünün çıkarılması ve asıl kubbenin harçla tekrar 
doğrultulması gerektiği saptanmıştır. Ayrıca, neredeyse kubbenin tepesine 
kadar ulaşan derin çatlak, baş gösterdiği yerlerle birlikte kapatılmıştır. 

20 M. Bachmann: Pirson 2007, 65-66 Res. 58.
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Toplamda duvar halkasının yaklaşık %60’ının ya yeni inşa edilmesi ya 
da tamamlanması zorunluydu, geri kalan alanlarda ise yeni duvar taşları 
eklenmiş ya da harçla arkaları doldurulmuştur. Buna ek olarak  yassı profilli 
güçlü bir çelik kasnak, bir çember gibi duvar tacı etrafına sarılmıştır. Bu 
kasnak daha sonra, çatıya kurşun kaplama yapılmadan önce kapatılmış ve 
böylece dış yapıdan görünmemesi sağlanmıştır.

Kubbede Temizlik ve Belgeleme Çalışmaları

Kubbenin üst yüzeyi şaşırtıcı bir durum arz etmekteydi. Burada yaklaşık 
70 cm. kalınlığında toprak, ocak taşı, devşirme malzeme ve harçtan oluşan 
bir tabaka toplanmıştı. Bu önlemlerin ardında, kubbeye Osmanlı Dönemi 
kiremit kaplamaya daha uygun ve simetrik bir biçim verme niyeti yer almış 
olmalıdır. Hem damın orijinal biçimini elde etmek, hem de zarar veren bu 
yükten arındırmak için, bütün molozlar özenle çıkarılmıştır. Damın üzerinden 
yaklaşık 46 ton malzeme, zahmetli bir şekilde el yordamıyla indirilmiştir. 
Bunun sonucunda, temizlenen orijinal kubbe dokusunun iyi korunageldiği 
saptanmıştır. Konstrüksiyon tarihi açısından çok önemli olan bu yapı, zahmetli 
bir belgeleme çalışmasıyla ve bulunduğu hâliyle kayda geçirilmiştir. Sonuç 
olarak, opaionda ve kubbe tabanında yapılan detaylı gözlemler yardımıyla 
kubbede bir kesit ile kubbenin taşlarını gösteren detaylı planı oluşturulmuştur 
(Resim: 14). Kubbenin büyük bir kısmı, asıl konstrüksiyonu oluşturan, çok 
sağlam kireç harcıyla yapılmış dökme duvar ve doğal taştan oluşmaktadır, 
buna karşılık kubbenin içinde görülen tuğla duvar, açık bir biçimde kaybolan 
kabuğun işlevini görüyordu. Bu dökme duvarın üst yüzeyi, büyük bölümü 
kaybolmuş olan kiremit kırıkları ve taşlardan oluşan bir örtüyle donatılmıştı. 
Yalnız kubbenin batı tarafında, bu örtüye ait bir kompleks korunagelmiştir. 
Kiremit kırıklarından oluşan bu örtü, düzenli ve özenli bir biçimde kubbeye 
yerleştirilmişti. Opaionun çevresinde kubbe boyu çok yükselmekte ve 
kiremitlerden oluşan halka biçimli birçok tabakayı tırmanmaktadır. Bu 
tabakalar, büyük açıklığı statik açıdan güçlendirmeye yaramaktadır. Antik 
opaion’un asıl çapı 4 m.den fazlaydı. Osmanlı Döneminde buraya, ışık deliğinin 
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çapını 1,15 m. daha azaltan ve yuvarlak mekânın kullanımını düzelten orta 

merkezli düşey tabakalar hâlinde tuğla dolgu getirilmiştir. 

Kubbenin Hazırlanması ve Kurşunla Kaplanması 

Kubbenin restorasyon planı öncelikle yapının mevcut durumunu 

sağlamlaştırmayı ve bunu yaparken de zaman içerisindeki değişiklikleri 

korumayı kapsamaktadır. Bu özellikle, hem opaionun Osmanlı Dönemi narin 

duvar örgüsünün hem de antik saçak silmesinin iki mermer konsolunun 

korunmasını içeriyordu. Mermer konsollar çelik ankraj ile sağlam bir şekilde 

yerlerine kondu (Resim: 15). Opaion’un Osmanlı Dönemi duvar örgüsünü 

emniyete alabilmek için özel çelik basınç bileziği geliştirildi ve üretildi. 

Kurşunun kubbe yüzeyi ve konturlarına simetrik biçimde kaplanabilmesi 

için, kubbe yüzeyinin kireç harcından bir örtü tabakasıyla düzeltilmesi 

şarttı. Bu tabaka üzerine, kurşun kaplamayı yataklamak için yaklaşık 3 cm. 

kalınlığında balçık-saman katkılı bir tabaka daha yayıldı. Bu esnek kurşun 

kaplamanın yalnızca kesik kubbenin batı tarafındaki spesifik düzensizliğine 

değil, aynı zamanda her iki mermer konsolun çatıya entegre edilmesine de 

çok uygun olduğu görülmüştür. Kurşun kaplama çalışmasının bitmesiyle, 

Kızıl Avlu’nun güney yuvarlak kulesinin kubbesi, Antik Dönemde de böyle 

olduğu düşünülen bu metal kaplamayla uzun vadeli korumaya alınmış 

olmaktadır (Resim: 16). Böylece kulenin bütün dış tarafı artık güvenliğe 

kavuşmuştur. 

M. B.

Akropolis ve Buluntu Malzemesi

Yıllık ören yeri bakım çalışmalarında, Attalos Evi’nde birçok hasarlı duvar 

düzeltilip sağlamlaştırılmıştır. Aynı şekilde 2004 yılında Yapı Z’nin önüne 

dikilen selviler, rüzgâra karşı emniyete alınmıştır.
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Bergama Müzesi’nin isteği üzerine müzenin nekropol kazısından gelen 
birçok bronz objenin, Pergamon kazısı restorasyon atölyesinde konservasyonu 
yapılmıştır.

F. P.

Resim Kaynakçası

Tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Pergamon arşivinden (İstanbul 
- Berlin) alınmıştır.

Resim 1. 2: A. Wirsching, U. Wulf’e göre: Der Stadtplan von Pergamon. Zur 
Entwicklung und Stadtstruktur von der Neugründung unter Philetairos 
bis in spätantike Zeit, IstMitt 44, Beil. 6.

Resim 8. 10: F. Pirson.

Resim 7. 12. 15. 25. 27: S. Kneifel, hazırlayan A. Wirsching.

Resim 11: K. Rheingans – S. Kneifel, K. Nohlen – B. Schlüter’e göre: Pergamon’un 
topoğrafik haritası 1:2500 (Bonn 1973). Hazırlayan A. Wirsching.

Resim 14: V. Stappmanns - S. Tezer’in çizimi.

Resim 15: M. Bachmann.
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Resim 1: Pergamon. Tüm çalışma alanları
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Resim 2: Pergamon: Eumenes kenti çalışma alanı (sondajlar, jeofizik, yüzey araştırması, yapı  
belgeleme)
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Resim 3: Pergamon. Doğu yamaç. Sondaj 5 ve 6. Plan (M 1:75)
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Resim 4: Pergamon. Doğu yamaç. Yol sisteminin rekonstrüksiyonu
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Resim 5: Pergamon, Doğu yamaç. Sondaj 8. Plan (M. 1:75)

Resim 6: Pergamon. Doğu 
yamaç. Sondaj 4. Plan 
(M 1:75)
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Resim 7: Pergamon. Doğu 
yamaç. Sondaj 7. 
Plan (M 1:75)

Resim 8: Pergamon. Doğu yamaç. Güneydoğudan yüzey araştırması alanı
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Resim 9: Pergamon. 
Doğu yamaç. 
Peristasis. 

 Toprak Kybele 
heykelciği 
parçası

Resim 10: Pergamon. Doğu yamaç. Kaya tapınağı. Kült tasviri kaidesinden detay
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Resim 11: Pergamon. Doğu 
yamaç. Buluntu 
istatistiği. Buluntu 
malzemesi dağılımı 
(GIS-Pergamon ile 
değerlendirme)

Resim 12: Pergamon. Gimnazyum: Sondajların konumları
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Resim 13: Pergamon. Gimnazyum, Mekân L. Doğudan Sondaj 3 ile batı duvarına bakış

Resim 14: Pergamon, 
Kızıl Avlu. 
Belgelenen 
kubbenin taş 
çizimi, opaionun 
Osmanlı 
Döneminde 
daraldığı açık 
bir şekilde 
görülmektedir
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Resim 15:  Pergamon, Kızıl Avlu. Antik  saçak silmesinin güneybatı mermer konsollarının iki 
çelik ankraj ile emniyete alınması

Resim 16: Pergamon, Kızıl Avlu. Güney yuvarlak kulenin, alınan önlemlerden sonra batıdan  
 görünümü



426



427

KELENDERİS 2008 YILI KAZI VE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

K. Levent ZOROĞLU* 
M. TEKOCAK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Mersin İli Aydıncık İlçesi’nde 
bulunan antik Kelenderis kentindeki kazı ve onarım çalışmaları 11 Haziran 
- 27 Ekim 2008 tarihlerinde yürütüldü, yalnızca Ramazan Bayramı nedeniyle 
29 Eylül - 6 Ekim günlerinde çalışmalarımıza 1 hafta ara verildi. 

2008 yılında; 1- Agora Bazilikası’ndaki onarım ve koruma çalışmaları, 2- 
Agora Bazilikası’nın narteksinde ve yapı dışındaki kazı çalışmaları, 3- Sualtı 
çalışmaları yürütülmüştür. Bunlar dışında, her yıl olduğu gibi, kazı deposu 
düzenleme ve buluntuların sınıflandırılması çalışmaları da gerçekleştirildi.

1. AGORA BAZİLİKASI’NDAKİ ONARIM VE KORUMA ÇALIŞMALARI

2007 yılı kazısında tamamını ortaya çıkardığımız Agora Bazilikası’nın 
zemin mozaiklerinin kaba temizliği yapılmış, mozaik taşlarının dağılmaması 
için gerekli koruma önlemleri alınmış, mozaik zeminlerin üzerine jeotekstil 
serilerek, en sonunda tüm alan ahşap-sac bir örtü ile kapatılmıştı. 2008 yılı kazı 
sezonunun başlangıcında, söz konusu örtü tümüyle kaldırılmış ve aşağıdaki 
çalışmalar yürütülmüştür. 

1.1. Bazilika’nın Mimarîsiyle İlgili Onarım Çalışmaları 

Çalışmalarımız önce asıl yapının beden duvarlarının, resim duvarının 

∗  Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
42030 Kampus- Konya/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. M. TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 42030 
Kampus- Konya/TÜRKİYE.
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(ikonostasis) kaidesinin, apsis basamaklarının, ana salon ve kanatların giriş 
basamaklarının onarımları ile başlatıldı. Ayrıca yapının yerinde korunan 
sütun kaide ve gövdelerinin onarımları da yürütüldü. Bu bağlamda önce 
yüzyıllardır toprak altında kalmış olmasından dolayı derzleri dolan beden 
duvarlarının derz boşluklarının temizliği ve diğer bozulmaların onarılması 
çalışmaları başlatıldı. Yapının güney kanadının duvarının dışında da 
çalışmalar yürütüldüğü için, özellikle güney kanattan başlandı ve buradaki 
duvarların derzlerindeki toprak dolgu temizlendikten sonra sadece kireç-
kum karışımı harçla bu boşluklar dolduruldu. Böylece, söz konusu dolgunun 
mozaik zeminlere dökülmesi ve yeniden kirletmesi de önlenmiş oldu. Geçen 
yılın raporundan hatırlanacağı gibi, bazilikanın duvarları, girişlerin yan 
duvarlarında kullanılan blok taşlar dışında, tamamen yerli moloz taşlarla 
örülmüştür1. Bu yıl, söz konusu duvarların yüzeyinin ve derzlerinin temizliği 
sırasında bazı sıva ve kaplama parçalarına rastladık. Bunlar, güney kanadın 
batı duvarında, ana salonun batı duvarında ve kuzey kanadın batı, kuzey 
ve doğu duvarlarının zemine yakın bölümlerindedir. Mermer kaplamalı 
tek bölüm, kuzey kanadın apsis duvarına yakın doğu duvarındadır. Kimi 
yerlerde 5-6 cm. kalınlığında olan bu sıva kalıntılarının, bu şekilde duvarların 
zemine yakın yerlerinde korunmuş olmasını, yapının yıkılmasından sonra, 
zemini dolduran dolgunun bunları korumuş olmasına bağlıyoruz. Kuzey 
kanadın girişinin güney duvarında, beyaz renkli sıva üzerinde kırmızı aşı 
boyasıyla yapılmış, bir çerçeveye ait basit bir bant süsü görülmektedir. Bu 
durum, sıvaların üzerinin aynı zamanda boyanmış olma olasılığını gündeme 
getirmektedir. Diğer taraftan, kanatların ve ana salonun narteksle komşu 
olan batı duvarıyla, bu duvardan çıkıntı yaparak stylobatın üzerine oturan 
kısa destek duvarlarının arasında da sıvaların bulunması dikkat çekicidir 
(Resim: 1); bu durum, söz konusu destek duvarlarının yapıya sonradan 
eklenmiş olduğunu gösterir. Bu uygulama ve aşağıda değineceğimiz başka 
veriler, Agora Bazilikası’nın en azından iki evreli bir inşaat süreci geçirdiğini 
göstermektedir. Burada sözünü ettiğimiz sıvalar ve mermer kaplama levhalar 

1  L. Zoroğlu-M.Tekocak, KST. 30.3 (2009), 343-348.
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da temizlenmiş, yerinden oynayanlar sabitleştirilmiş, üzerlerine koruyucu 
sürülmüştür.

Beden duvarlarındaki bu çalışmalardan sonra kutsal alan (sanctuarium) 
ile ana salonu birbirinden ayıran resim duvarının kaidesinin onarımı 
gerçekleştirildi. Çalışmalarımız sırasında, özellikle bu alçak duvarın arka 
yüzünde kullanılmış olan ve mermer bloklarla olan seviyeyi eşitlemeye 
yarayan eksik taşların yerine yalnızca kum kireç harcından bir dolgu 
yapıldı, ayrıca, alttaki kireç taşı bloklarla mermer bloklar arasındaki derzler 
temizlenerek, boşluklara yeniden kireç harcı dolduruldu (Resim: 2). Bunun 
gibi, orta salonun girişinde, ilk ikisi blok taşlarla, üçüncüsü ise moloz 
taşlarla ve oldukça alçak olarak yapılmış basamaklar da kireç kum harcıyla 
sağlamlaştırıldı. 

Bu çalışmalar sürerken, onarım ekibimizden bir gurup, resim duvarına 
ait mermer korkuluk levhalarının yapıştırılması çalışmalarını yürüttü. Kimi 
sade silmeli, kiminin üzerinde çelenkler ve haç kabartmaları olan bu mermer 
levha parçalarının birleştirilmesinde farklı yöntemler uygulandı: Buna göre, 
büyük parçaların birbirine uyan kırık yüzleri matkapla oyularak, içerisine 
dübel yerleştirilip bir araya getirildi ve yapıştırıldı; daha küçük parçalar 
için ise, normal mermer yapıştırıcıları kullanıldı (Resim: 3). Bu levhalar, 
iki uzun, iki de kısa olmak üzere, toplam 4 parçadan oluşmaktadır. Her iki 
levhanın arasına ve köşelere, bu levhaların bağlandığı, dikdörtgen şekilli, 
en üst bölümünde, küresel şekilli topuzları olan destek sütüncelerinin 
yerleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Levhaların ve sütüncelerin alt ve yan 
yüzeylerinde, bunların bağlantısını sağlayan ve içinde hâlâ akıtılan kurşun ve 
demir çubuk artıkları bulunan zıvana delikleri günümüze ulaşmıştır. Bundan 
başka, Bazilika’nın salonlarını birbirinden ayıran stylobatların üzerinde in 
situ bulduğumuz, ancak kırılan, çatlayan ve aşınan sütun kaideleri onarıldı. 
Kaidelerden yalnızca bir tanesi, yani kuzey stylobattaki 3 numaralı (Ünit 165) 
kaide, fazlasıyla bozulmuştur ve buna çok fazla bir müdahale yapılamamıştır. 
Diğer taraftan, apsisin önünde, orijinal yerinde, ancak alt kısmı günümüze 
ulaşan iki sütun gövdesi onarılarak yerlerine kondu (Resim: 4).
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1.2.Yapının Ana Salon ve Kanatlarının Zemin Mozaiklerinin Temizliği, Onarımı 
ve Korunması Çalışmaları2

2007 yılında yaptığımız geçici çatının kaldırılmasından ve yukarıda 
anlattığımız öncelikli çalışmalardan sonra, zemin mozaiklerinin temizliği, 
onarımı ve koruma önlemleriyle ilgili çalışmalar tüm kazı sezonu boyunca 
yürütülmüştür. Başından beri Agora Bazilikası’nın zemin mozaiklerinin 
yerinde korunmasına, bunu yaparken de mozaiklere elden geldiğince az 
müdahale edilmesine karar verdiğimiz için, çalışmalarımızı bu çerçevede 
planladık. Bunun için öncelikle, yapının kendi mimarîsine bağlı olarak zemin 
mozaiklerinin bulunduğu 3 alanda, yani ana salon ve kanatlarda çıplak gözle 
görülen ve görülmeyen, yüzeyden belli olmayıp ancak bazı yoklamalarla 
anlaşılabilecek bozulmalar tespit edildi. Bu bozulma tipleri (çatlak, çökme, 
mozaikle blokajı arasına toprak, bitki kökü gibi yabancı maddelerin dolması 
veya mozaik zeminlerin altında boşluk oluşması gibi) Bazilika’nın planına 
işlendi (Resim: 5), bununla ilgili bir durum tespit raporu hazırlandı ve bu 
alanlar ayrıntılı ve ölçekli olarak resimlendi. Böylece uygulamaya yönelik 
olarak gerçekleştirilecek planlama için bir altlık elde edilmiş oldu. Bu 
tespitlerin ardından da, onarım ve koruma için gerekli müdahale biçimleri ve 
stratejileri üzerinde kararlar verilerek çalışmalar başlatıldı. 

1.2.1. Güney Kanattaki Çalışmalar

Bazilikanın güney kanadının zemin mozaikleri doğu bölümden başlayarak 
salonun orta kısmına gelinceye kadar olan kısmı oldukça iyi korunmuş, 
salona giriş kapısına doğru ilerledikçe bozulma artmıştır (Resim: 5). Ayrıca 
salonun doğusunda yarım metreden fazla bir kısım sonraki dönemlerde 
yapıldığı anlaşılan bir duvar altında kalmıştı. Güney kanattaki zeminlerde 

2 Mozaik zeminlerin onarımı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Bağışı (Ambassador’s 
Fund) programının parasal kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağış için ABD Büyükelçisi 
Ross Wilson’a ve bu konudaki formalitelerin gerçekleştirilmesine yardım eden M. E. McKay 
ve S. Taşkın Hanımlara şükranlarımı sunarım. Onarım ve koruma çalışmaları C. Küçük ve M. 
Yar tarafından yönlendirilen bir ekip tarafından yürütülmüştür. Gayretleri ve emekleri için 
kendilerine ve ekibine teşekkür ederim. 
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bozulmalar kendini çatlaklar, mozaik taşlarında lokal veya alan olarak 
kayıplar, motiflerin yok olması, zemin altı yabancı dolgu/boşluklar biçiminde 
göstermekteydi. Öncelikle, sonradan eklenen duvar kaldırılarak, salon tam 
olarak ortaya çıkarıldı. Güney kanat zemin mozaiklerinin süs şeması, 3 adet 
ana pano ile bu panoların her birini ve tamamını çevreleyen çerçevelerden 
oluşmaktadır3 (Resim: 6). Bunlardan apsis ile güney dış duvar arasındaki I. 
pano büyük oranda sağlam olmakla birlikte, yukarıda sıraladığımız sorunlar 
söz konusuydu. II. pano ikisi sağlam 3 madalyondan oluşmakta, madalyonlar 
içinde, yüz ve vücutlarında bozulmalar olan figürlü betimlemeler yer 
almaktadır. Üçüncü madalyonun ise, yalnızca çerçevesinin bir kısmı bellidir. 
Bozulan ve boşluk oluşan yerlerin bir kısmı doğrudan harçla kaplanmış, 
zeminin altındaki boşluklar basınçlı suyla temizlendikten sonra Malta harcı ile 
dolduruldu. Kabarmış olan kısımlar kaldırılarak, altı temizlendi, yeni bir harç 
serildikten sonra tekrar yerlerine yerleştirildi. Bütün bu çalışmalar bittikten 
sonra mozaik zeminlerin olduğu kısımlardaki kireç tabakasının alınması için 
kâğıt hamuru bulamacıyla kaplandı, ardından son temizlik yapılıp yüzeye 
derz harcı sürüldü ve en son aşamada yeni bir temizlik yapılarak yüzeye 
koruyucu sürülüp zemin kapatıldı (Resim: 7).

1.2.2. Ana Salondaki Çalışmalar

Agora Bazilikası’nın zemin mozaiklerinin en iyi korunmuş olan bölümü 
yapının ana salonudur4. Burada yukarıda sıraladığımız tipteki bozulmalarla 
birlikte, en önemli sorun salonun ortasındaki büyük çöküntüdür. Ayrıca, 
olasılıkla bir yangına bağlı olan ve zemini kaplayan siyah kül tabakası, söz 
konusu yangının oluşturduğu bozulmalar ve özellikle yazıtlarda kullanılan 
kireçtaşı tesseralardaki kabarmalardan da söz edilebilir.  Ana salonun doğu 
ucunda, yukarıda sözünü ettiğimiz resim duvarının (ikonostasis) temel 

3 Bu alandaki betimlemelerin daha geniş anlatımı için bak. L. Zoroğlu – M. Tekocak, KST 
30.3(2009), 353.

4 Bu alandaki betimlemelerin daha geniş anlatımı için bak. L. Zoroğlu – M. Tekocak, KST 30.3 
(2009), 350-353. 
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duvarıyla bununla apsis basmağı arasındaki daha küçük taşlarla oluşturulan 
mozaiklerde de benzer bozulmalar söz konusuydu. 

Çalışmalarımız sırasında, güney kanat için gerçekleştirdiğimiz uygulamalar 
tekrarlandı. Ana salondaki asıl ve önemli çalışma, I. ve II. Pano’nun 
birleştikleri bölgedeki derinliği 0,30-0,45 m. arasında değişen ve daha çok 
kuzey kanada doğru eğim yapan, uzunluğu 3,00 genişliği 2,00 m. dolayında 
olan çöküntünün giderilmesi için, çökmüş olan bölümün sökülerek blokajının 
yenilenmesi çalışması gerçekleştirildi. Bunun için tüm alana tutkallı bez 
yapıştırılıp, sökülecek bölümlerdeki süsler bez üzerine konturlarıyla birlikte 
çizilip, kesilecek parçalar numaralandırıldı. Elektrikli dönen testere ile bunlar 
kesilip söküldükten sonra, sırtlarının temizlenmesi için laboratuvara taşındı. 
Kaldırılmış bölümlerdeki çöken blokaj ve harç yenilendi (Resim: 8). Ancak 
alan yeni bir blokajla tam olarak kapatılmadan önce 1,00x1,00 m. ölçülerinde 
küçük bir açma açarak, bazilika öncesinde, bu alanda var olan kültür evresine 
ait bazı ipuçlarının tespitine çalıştık (Resim: 8). Ünit 1036 olarak kodlanan 
bu açmada 5 gün süren bu çalışmalar +2,42 m. kotunda başladı +1,92 m. 
kotunda da tamamlandı. Burada +2,42 m. ile +2,27 m. arasındaki derinlikte 
çökmüş olan zemin mozaiğinin blokajı ortaya çıktı. Bundan sonra gelen 
+2,27 ile +2,02 m. arasında, yanık odun parçaları ve kül içeren koyu siyah 
renkte bir dolgu ortaya çıktı. Bu dolguda bulunan seramik parçalarının bir 
bölümü, belirli bir biçim ve dönem özelliği göstermezken, birkaç Roma ve 
daha erken dönemlere ait çeşitli mutfak kapları parçaları, bazı lüks vazolara 
ait çok küçük parçalar ve çeşitli tipte ticarî amphora parçaları ele geçirildi. 
Ayrıca 2 adet sikke (Kazı Env No: K.08.Agr.Baz.DJ.008, K.08.Agr.Baz.DJ.009) 
bulundu. Sondajın son tabakası +2,02 m. ile 1,92 m. arasındaki dolgudur ki, 
bu tabakada toprak rengi giderek açılmıştır. Burada da çoğu belli bir form ve 
özellik içermeyen seramik parçası ile 1 adet bronz sikke (Kazı Env. No: K.08.
Agr.Baz.DK.001) ele geçirildi. Bu açmadaki çalışmalar blokajın yenilenmesi 
işinin tamamlanmasıyla sonlandırıldı. Daha önce sökülmüş olan mozaiklerin 
parçaları, yeniden harç serildikten sonra eski yerlerine yerleştirildi. Bu salonda 
da derz harcı sürülmesi ve temizlik sonrasında, zemine koruyucu sürülerek 
çalışma tamamlandı (Resim: 9).  
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Ana salonun doğusunda ve aslında ana salonun özel, ayrılmış bir parçası 
olan kutsal alandaki (sanctuarium) çalışmalara geçildi. Apsisin son basamağı ile 
resim duvarı (ikonostasis) arasında kalan bu alan 1,60x8,15 m, yani iki stylobat 
arasındaki mesafe kadar genişliktedir. Burada, bu bölümün kutsallığının bir 
nedeni olarak, zemin mozaiklerinin taşları (tesserae), diğer bölümlerdekilere 
göre daha küçük ölçüdedir ve süsler daha özenli yapılmıştır. Burada, 
bir giyoş motifinin çevrelediği tek pano içerisinde kıvrımlarıyla halkalar 
oluşturan bir asma dalının bu halkalarının içine ve arasına yerleştirilen 
çeşitli hayvanlar görülmektedir. Buradaki bozulmalar daha çok ikonostasis 
duvarına ve apsis basamağına yakın bölümlerde oluşmuştur ki, bunlar 
blokajı kapatan toprak dolgu, çatlaklar ve dağılmış tesseralar biçiminde 
kendini gösteriyordu. Çalışmalarımız sırasında, mozaik taşlarının olmadığı 
bölümlerdeki boşluklardaki yabancı dolgular temizlendi, içerisi kireç harcı 
ile dolduruldu, çatlaklara derz harcı yapıldı, bazı eksik yerlerde orijinal 
tesseralarla tamamlamalar yapıldı. Ayrıca zemin altında boşlukların olduğu 
yerlere Malta harcı püskürtülerek tüm yüzey temizlendi, koruyucu sürüldü  
(Resim: 2, 10). 

1.2.3. Kuzey Kanattaki Çalışmalar

Agora Bazilikası’nın kuzey kanadının zemin mozaikleri fazlasıyla tahribata 
uğramıştır ve sağlam kalanlar dış duvarına yakın bölümde dar bir şerit 
hâlinde ve salonun doğu ucunda, yani apsisin kuzeyinde bulunmaktadır. Bu 
salonun geri kalan bölümünde üzeri harçlı veya hiç harçsız blokaj günümüze 
ulaşmıştır. Burada da, güney kanatta olduğu gibi 3 panodan söz edilebilir5. 
Bunlardan yalnızca doğu uçtaki I. pano büyük oranda günümüze ulaşmış, 
buna komşu olan II. panonun ise kuzey bordürüne bitişik çok küçük bir 
parçası kalmıştır. III. pano için ise hiçbir şey söyleyemiyoruz. Burada, kuzey 
beden duvarına koşut biçimde doğuya doğru bir şerit biçimindeki bordürde 
kullanılan sekizgen süsünden başlayarak sağlamlaştırma çalışmaları 

5  Bu alandaki betimlemelerin daha geniş anlatımı için bak. L. Zoroğlu – M. Tekocak, KST 30.3 
(2009), 354.
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yürütüldü. Apsis ile kuzey duvarı arasındaki daha sağlam durumdaki I. 
panoda ise yüzeydeki kireç tabakası temizlendi, zeminin kabaran kısımları 
düzeltildi, altındaki boşluklara Malta harcı enjekte edildi, özellikle panonun 
genişliği kadar oluşturulan bir tabula ansata içindeki üç satırlık yazıtın eksik 
bazı taşları tamamlandı. Son olarak derz harcı yapılarak, üzerine koruyucu 
sürüldü. Mozaik olmayan, doğrudan blokajın açıkta olduğu kısımlarda, 
blokajı oluşturan moloz taşların arasındaki toprak ve diğer yabancı kalıntılar 
temizlenerek, herhangi bir müdahale yapılmadan, olduğu gibi bırakıldı 
(Resim: 11). Burada da mozaik olan yüzeylere koruyucular sürüldü. Bazilikanın 
salonlarındaki bu çalışmalar tamamlandıktan sonra son bir temizlik yapılarak 
mozaik zeminleri üzerine jeotekstil örtü serildi, bunun üzeri ortalama 0,50 m. 
kalınlıkta volkanik toprakla (pozzolana) ile kapatıldı. 2009 kazı sezonunda bu 
örtüler yeniden açılacak ve üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yaptığımız onarım 
ve korumanın ne oranda verimli olduğu gözlenecek, alınması gerekli başka 
önlemler varsa, bunun üzerinde çalışılacaktır. Şunu da belirtmek gerekir 
ki, yerinde koruma programına alınan mozaikli alanların bizim Kelenderis 
mozaiğinde yaptığımız gibi, öncelikle bir çatı altına alınması, ayrıca sürekli 
olarak bakımı gerekmektedir. Kelenderis’te ortaya çıkardığımız bu ikinci 
mozaikte de bunu yapmaya çalışıyoruz. 

2- AGORA BAZİLİKASI’NIN NARTEKSİNDE VE YAPININ DIŞINDA 
KALAN ALANLARDA YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI

Bu çalışmayla, Bazilika’nın salonlarının batısındaki narteks ile yapının 
batı ve güneyinde kalan alandaki dolgunun seviyesi mozaik zeminlerin 
seviyesine (+2,80 m.) indirildi. Bunun için söz konusu bu alanlarda birbirine 
komşu açmalar açıldı (Resim: 12).

2.1. Narteks İçindeki Açmalar

2007 yılı kazı sezonunda belirlediğimiz ve üstteki yüzey toprağını 
kaldırdığımız narteksin içindeki mimarînin anlaşılması amacıyla toprak ve 
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molozların kaldırılması çalışmaları başlatıldı ve bu bağlamda 6 açma açıldı 
(Resim: 13). 

2.1.1. Ünit 650 (Resim: 13)

KL-111/V plan karesindeki bu açmadaki çalışmalara +3,48 m. kotunda 
başlandı, bir kısmı geçen yıllarda yüzeyde görülen düzgün kireç taşı bloklar 
ortaya çıkarıldı, bazı kaba seramik parçaları bulundu. Söz konusu blok 
taşlar narteksin üst örtüsünü taşıyan ayaklara aittirler ve bir kısmı dağınık 
bir durumda ele geçirildiği hâlde, özellikle sondajın kuzey bölümünde, 
fazla dağılmamış ve örgü görüntüsü bozulmamış biçimde ortaya çıktı ki, 
yıkılış düzeni ve ayaklar arasındaki kemerlerin biçimi hakkında bir ipucu 
vermektedir. Yapıya ait malzemeyi olduğu gibi bıraktığımız için, burada 
daha fazla derinleşmeden +2,80 m. kotunda çalışmalar tamamlandı.

2.1.2. Ünit 783 (Resim: 13)

KK-111/B plan karesi içerisinde bulunan bu açmada çalışmalar +3,70 
m. kotunda başladı ve +3,02 m. kotunda tamamlandı. Açmanın güneybatı 
köşesinde, +3,67 m. kotunda, 2007 yılı kazı sezonunda ortaya çıkan ve 
nartekse girişi sağlayan güney kapıya ait iki eşik taşı daha bulundu. 1,92 m. 
genişlikte olan eşik taşlarının üzerinde ahşap kapıyı sabitlemek üzere açılmış 
çukurluklar vardır. Açmanın yüzeyinden itibaren bol miktarda moloz ve kesme 
taşlardan oluşan bir dolgu ile karşılaşıldı. Bunların bir bölümü plana işlenip 
kaldırıldıktan sonra, +3,32 m. kotunda, kuzeydoğu-güneybatı yönlü, 2,21 m. 
uzunluğunda ve 0,59 m. genişliğinde, moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş 
bir duvar kalıntısı ortaya çıkarıldı (Ünit 809). Bu duvarın batı ucu açmanın 
güney kesiti içinde devam etmektedir. +3,30 m. kotunda sürdürdüğümüz 
çalışmalarda, yukarıda sözünü ettiğimiz girişin hemen önünde iki blok taştan 
oluşan bir basamak ortaya çıkarıldı. Bu basamakların zemine oturan alt yüzü 
kavislidir ki, bunların aslında sütun gövdesi parçası, dolayısıyla, devşirme 
olduğu anlaşıldı. Yine +3,30 m. kotunda,  açmanın genelinde görülen moloz 
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taşların aynı yoğunlukta sürdüğü görüldü ki, bu molozların kaldırılmasıyla 
seviye +3,02 m.ye indirildi ve kazı bu seviyede bitirildi. Burada özellikle yer 
yer cam olmak üzere, hatırı sayılır sayıda mozaik taşları (tesserae), mermer 
levha parçaları, seramik ve metal cürufları ele geçirildi. + 3,32 m. kotunda 
bronz parçaları, cam tesseralar, seramik ve metal cürufları; ayrıca, aşınmış 
ve korozyona uğramış 2 adet bronz sikke bulundu; bunlardan temizlenen 
birinin (K.08.Agr. Baz. CD.002) bir Bizans yarım follisi olduğu anlaşıldı. Aynı 
şekilde, 3,12 m. kotunda bu kez biraz daha erken döneme tarihlenebilecek bir 
başka sikke daha ele geçirildi (K.08.Agr. Baz. CG.001).

2.1.3. Ünit 649 (Resim: 13) 

KK-111/B plan karesindeki bu açmanın batı kenarında +3,70 m. kotunda, 
genişliği 2,82 m. uzunluğu 0,80 m. olan ve nartekse girişi sağlayan kapının 
eşik taşları ortaya çıkmıştır. 3 bloktan oluşan bu eşiğin üzerinde ahşap kapı 
kanatlarına ait yuvalar görülmektedir. Burada 0,56 m. kalınlığındaki, moloz 
taş ve erozyon toprağından oluşan dolgunun temizlenmesiyle + 2,87 m. 
kotunda, kuzeybatı güneydoğu yönlü uzanan bir temel ortaya çıktı. 0,60 
m. genişlikte ve 1,40 m. uzunluktaki bu temelin üzerinde bir sütun kaidesi 
bulunmaktadır (Ünit 687). Attik-İon tarzında olan bu kaidenin iki benzeri, 
bazilikanın stylobatlarında karşımıza çıkmıştı. Bu kaidenin 2,78 m. kadar 
kuzeybatısında, bir bölümü sondajın kuzey kesiti içinde kalan ve doğrudan 
toprak zemin üzerine konmuş benzer bir kaide daha bulundu (Ünit 696). 
Yine bu derinlikte, biraz batıda ve stylobata göre biraz açı yaparak uzanan, 
güneydoğu-kuzeybatı yönlü bir temel de ortaya çıkarıldı (Ünit 700). Moloz 
taşlarla ve kireç harcıyla örülen bu duvarın uzunluğu sondaj içinde 4,60 m. 
olup genişliği de 0,75 m. kadardır. Narteksin batı beden duvarının 2,00 m. 
kadar doğusunda tespit etmiş olduğumuz bu duvarın narteksin batı beden 
duvarı ile aynı aksta olmaması, ayrıca duvarın batı beden duvarının en üst 
kotundan ortalama olarak 0,80 m. kadar daha alt bir seviyede olması dikkat 
çekicidir. +2,80 m. seviyesinde bıraktığımız bu açmada bir yarım follisin  (K.08.
Agr. Baz.BK.002)  de dâhil olduğu 3 sikke bulunmuş olup bunlar olasılıkla 
M.S. 6.-7. yüzyıllara aittir. 
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2.1.4. Ünit 757 (Resim: 13)

KK-111/B plan karesindeki bu açmada çalışmalara +3,53 m. kotunda 
başlandı ve +2,85 m. kotunda bitirildi. Yüzeyde önceki kazı sezonunda bir 
kısmı ortaya çıkan birkaç mermer sütun gövdesi, çok sayıda moloz taş ve 
narteksin çatısını taşıyan ayaklara ait düzgün kireç taşı bloklar belliydi. Bu 
alanda iki aşamalı bir çalışma programı yürüttük. Bunlardan ilkinde küçük 
taşlar ve toprak tabakası temizlenerek sondaj alanındaki asıl mimarî parçalar 
tam olarak ortaya çıkarıldı. İkinci aşamada ise, düzensiz, dağınık bir biçimde 
bulunan mimarî parçalar yerlerinde numaralandırılarak kaldırıldı. +2,85 
m. kotunda, özellikle sondajın güney bölümünde yer yer zemin döşemesi 
kalıntıları tespit edilmiştir ki, bu seviye aynı zamanda bazilika ana sahınlarının 
da seviyesi olduğu için çalışmalar bu seviyede sonlandırıldı. Açmanın güney 
kenarında, güneybatı kuzeydoğu yönlü uzanan ve iki parçadan oluşan bir 
sütun gövdesinin olasılıkla üzerine oturduğu Atik-İon tipi bir kaide (Ünit 903) 
+2,93 m. kotunda bulundu. Bunun hemen doğusunda, bir bölümü sondajın 
doğu kesitine giren bir Korinth başlığı (Ünit 790) ele geçirilmiştir ki, bunun 
üst kısmı kaideye yaslanmış durumdaydı. Açmanın güney bölümünde, bir 
bölümü güney kesiti içerisinde kalan, kuzey-güney yönlü bir sütun gövdesine 
ait bir parça ile bunun güney ucunda, büyük bir bölümü doğu kesitin içinde 
volütleri arasında haç kabartması bulunan bir İon başlığı bulundu. Açmanın 
kuzeyinde dağınık durumda yüzeyleri düzeltilmiş kireç taşı bloklar ve 
bu blokların aralarında moloz taşlar ortaya çıkarıldı. Açmanın güneybatı 
köşesinde ise, bir bölümü güney kesiti içerisinde kalan, 1,28 m. uzunluğunda 
ve 0,72 m. genişliğinde başka bir duvar kalıntısı (Ünit 954) tespit edildi. +3,48 
m.de, çeşitli büyüklükteki taş ve kiremit parçalarıyla örülen bu duvarın 
narteksin içinde olma nedenini açıklamak şimdilik zordur ve bunun daha geç 
bir yapıya ait olup olmadığını, 2009 yılında burada yapacağımız çalışmalarla 
öğrenebileceğiz. Yukarıda değindiğimiz ve bu duvarın kuzeyinde in situ 
bulunan 903 ünit numaralı kaidenin kuzeyinde, 1,30x0,50 m. ölçülerindeki bu 
alanda, + 2,85 m. kotunda yassı kayrak taşlarla oluşturulmuş bir zemin tespit 
edildi. Bu zeminin bulunduğu kot dikkate alınarak bu açmada da çalışmalar 
sonlandırıldı.  
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2.1.5. Ünit 796 (Resim: 13)

KK-111/C plan karesindeki bu açmada +3,60 m. kotundan, +3,02 m. 
kotuna inildi. Açmanın doğusunda, bazilikanın batı beden duvarının güney 
köşesinden başlayarak batı yönünde devam eden, 3,85 m. uzunluğunda ve 0,60 
m. genişliğinde ve moloz taşlarla örülen bir duvar parçası (Ünit 1039) ortaya 
çıkarıldı. Duvarın doğu ucunun bazilikanın batı beden duvarı ile bağlantısı 
olduğu görülmektedir ve bu duvar 3,00 m. kadar batı yöne uzanmakta, burada 
uç kısmı 0,60 m. genişlikte olmak üzere, kuzey yöne bir çıkıntı yapmaktadır. 
Bu görüntüsüyle söz konusu dörtgen biçimli bu duvar parçası aslında 
narteksin üst örtüsünü taşıyan ayaklarından bir diğeri olmalıdır. Gerçekten 
de, bunun yaklaşık 3,15 m. kuzey batısında, sondajın kuzeybatı köşesinin 0,90 
m. güneyinde, +3,49 m. kotunda, kuzeybatı - güneydoğu yönlü olarak uzanan 
ve bir bölümü halen ünitin batı kesitinde kalan benzer bir duvar parçası (Ünit 
923) bulundu. Bunun genişliği 0,95 m. uzunluğa 0,92 m. kadardır. Açmanın 
genelini kaplayan moloz taşların kaldırılmasıyla, +3,18 m. kotuna indik ve 
bu seviyede oldukça yoğun çatı kiremidi parçaları ele geçmeye başladı. Bu 
yoğunluk +3,10 m. kotuna kadar devam etti, bu kotta, açmanın güneybatı 
bölümünde, yer yer kayrak taşlarla oluşturulmuş yer döşemesi kalıntıları 
tespit edildi. +3,10 m. kotunda ise, sondajın özellikle orta bölümünde yoğun 
olmak üzere, sondajın doğu bölümünü de kapsayan alanda kireç bir zemin 
saptandı, çalışmalar bu seviyede bitirildi. Burada, 1039 ünit numaralı duvarın 
yıkıntısı olarak düşündüğümüz moloz taşların içerisinde bir aslan heykelinin 
başına ait birleşebilen iki parça bulundu (Ünit 942). 

2.1.6. Ünit 816 (Resim: 13)

KK-111/A plan karesindeki bu açmanın bir bölümü narteks dışına 
taşmaktadır. Çalışmalar +3,90 m. kotunda başladı, +3,05 m. kotunda 
tamamlandı. Narteksin dışında kalan bölümde, narteksin batı duvarına 
hemen hemen koşut biçimde, kırık iki parça hâlinde bir mermer sütun 
gövdesi bulundu. Burada aynı zamanda bir bölümü Ünit 649’da bulunan giriş 
açıklığının geri kalanı ortaya çıktı. Merkez giriş olduğu anlaşılan bu açıklığın 
genişliği 2,50 m. olup buradan nartekse basamaklarla inildiği anlaşıldı.
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Bu 6 açma ile narteksin içindeki kalıntı durumu hakkında önemli bilgiler 
elde ettik. Narteksin mimarîsi de, asıl yapı gibi aynı zamanda büyük hasar 
görmüştür ve bu durum ortaya çıkan mimarî parçaların durumundan 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, narteksin çatısının sütunlarla değil köşeli 
biçimli ayaklarla taşındığı, bunun kemerli bir sistemle gerçekleştirildiği 
düşüncemizi kanıtlayan yeni bulgular gelmiştir. Son olarak, alan içerisinde 
yapıyla ilgisi olmayan bazı temeller de bulunmuştur ki, bunlar hakkında 
şimdilik bir yorum yapmıyoruz. 

2.2. Bazilika’nın Güney Beden Duvarı ile Sur Duvarı Arasında Kalan Alanda 
Yapılan Çalışmalar (Resim: 6, 12, 14)

Bu alan KL-111/X plan karesi ile KK-111/C, G ve H plan karelerinin 
sınırları içerisindedir. Alan ince uzun bir koridor biçiminde olup uzunluğu 
Bazilika boyunca yaklaşık 30,50 m. kadardır. Kazılara +4,30 m. kotundan 
başlandı ve başlangıçta Ünit 500 olarak adlandırılan bu tek ve büyük açmada 
ortaya çıkan mimarî kalıntılara göre ünitler oluşturuldu, anlatımımızı da bu 
düzende sürdüreceğiz. 

2.2.1. Ünit 1040 (Resim: 6, 14) 

Bazilika güney kanadının dışında Bazilika duvarı ile sur duvarı arasında 
kalan bu ünit 812 ünit numaralı duvar tarafından sınırlandırılır. Buradaki 
çalışmalarımız sırasında 6,40 m. uzunluğundaki sur duvarının temel altı 
seviyesine kadar inildi ki, bu seviye mozaik zemin seviyesidir (+2,80 m.) ve 
bol miktarda çatı kiremidi ve moloz taş kaldırıldı. Bu alanın batısını sınırlayan 
ve yassı moloz taşlar, kiremit parçaları ve zaman zaman aralardaki boşluklara 
küçük taş parçaları yerleştirilerek kireç harcıyla örülen 812 ünit numaralı duvar 
Bazilika’nın güney duvarıyla birlikte inşa edilmiş olup yüksekliğinin ancak 
0,36 m. kadarlık kısmı korunmuştur. Genişliği 0,55 m. kalabilen uzunluğu 
1,90 m. olan bu duvar sur duvarının altına girmektedir. Diğer taraftan güney 
kanat duvarındaki 0,75 m. genişlikteki açıklığın zemininde mozaiklerin 0,25 
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m. kadar salondan bu açıklığa taştığı dikkate alınacak olursa, söz konusu 1040 
ünit numaralı mekân, güney kanada bitişik bir oda olmalıdır. Ancak yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, bu oda sur duvarı tarafından yok edilmiştir. 

2.2.2. Ünit 888 (Resim: 6, 14)

812 ünit numaralı duvar ile bunun batısındaki 737 ünit numaralı duvar 
arasında kalan alan Ünit 888, Bazilika’nın güney duvarına bitişik olarak, 
sonradan inşa edilmiş ilk mekândır. Burada +3,12 m. kotunda, yani mozaik 
zemin kotundan ortalama 0.30 m. yukarıda, fazla düzeltilmeden yerleştirilmiş 
yassı taş levhalarla kaplı bir zemin bulduk ki, bu da sur duvarının altına 
girmektedir. Mekânın doğusunda, genişliği 1,24 m. uzunluğu 0,90 m. tek 
sıra taşla yapılmış ve içerisinde kül ve kömür artıkları olan, bir ocak ortaya 
çıkarıldı. Bu mekânda olasılıkla devşirme olarak kullanılmış bir sütun veya 
ahşap direk altlığı (Ünit 1038) da bulunmuştur ki, olasılıkla bir üst örtüyü 
taşımak için buraya konmuştu. 

2.2.3. Ünit 889 (Resim: 6, 14)

737 ünit numaralı duvar ile 773 ünit numaralı duvarlar arasında kalan 
mekândır. Bunun zemini topraktır ve bu mekân da büyük oranda sur 
duvarının altında kalmaktadır. Bu iki mekânda +3,70 m. kotunda başladığımız 
çalışmalar +3,05 m. kotunda tamamlandı ve kaldırdığımız dolgunun içerisinde 
az miktarda kaba seramik parçaları ele geçirildi.

2.2.4. Ünit 788 (Resim: 13, 14)

KK-111/C plan karesindeki bu ünit yaklaşık 8,00x4,50 m. ebadında olup 
burada +3,70 m. kotunda çalışmalara başlandı. +3,40 m.ye kadar olan dolguda 
yoğun biçimde moloz taş ele geçirildi ki, bu bir duvar yıkıntısına işaret 
etmektedir ve bunlar ya surlara ya da Bazilika’nın yıkılan duvarlarına aittir. 
+3,40 m. kotunda, doğu-batı yönlü uzanan duvarın güney yönünde 1,40 m. 
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uzunluğunda, 0,61 m. genişliğinde bir duvar kalıntısı tespit edilerek Ünit 991 
olarak kodlandı. Duvarın kuzey yönündeki başlangıcı 1039 numaralı duvar 
ile bağlantılı olup 0,60 m.lik bölümü oldukça düzgün kireç taşı bloklarla 
örülmüş, geri kalanı ise sonradan eklenmiş görüntüsü vermektedir. Haç biçimli 
şekliyle bu duvar aynı zamanda 796 ünit numaralı sondajda da devam eden 
ve yukarıda narkteksin çatısını taşıdığı yönünde öneri getirdiğimiz duvardır. 
Söz konusu bu duvar nedeniyle 788 numaralı ünit ikiye ayırarak 991 ünit 
numaralı bu duvar ile daha batıdaki 947 ünit numaralı duvar arasında kalan 
bölüm Ünit 1029 olarak kodlanmıştır. +3,40 m.den itibaren sürdürdüğümüz 
çalışmalarda, ünitin doğu ucunda, +3,30 m. kotunda ve 773 ünit numaralı 
duvarın batısındaki alanda oldukça yoğun çatı kiremidi parçaları ile çok sayıda 
seramik parçaları ve sikkeler bulundu. Seramik buluntular arasında, üstteki 
toprağın yaptığı basınç yüzünden yerinde dağılmış olan, ancak sonradan 
onardığımız bir vazo Geç Roma 1A gurubuna ait bir amphoradır (Resim: 15). 
Bu alanda ayrıca, oldukça büyük bir leğenin parçaları ile üç küçük testi ele 
geçirildi ki, bunların tümünün bir kontekst oluşturduğu anlaşılmaktadır ve 
özellikle amphoranın tipinden dolayı bu kontekstin M.S. 6.-7. yüzyıllara ait 
olduğu söylenebilir. Bu tarih aynı zamanda Bazilika’nın kullanıldığı döneme 
de işaret etmektedir. Diğer taraftan bu malzeme ile Bazilika’nın güney 
duvarına eklenen mekânların da işlik olma olasılığı üzerinde daha ciddî 
durmak gerektiği inancındayız. Bu ünitteki çalışmalarımız +3,10 m. kotunda, 
Ortaçağ sur duvarının temel seviyesinin biraz altında sonlandırılmıştır. 

2.2.5. Ünit 1029 (Resim: 14)

KK-111/C alt plan karesi içinde, yukarıda ele aldığımız 788 numaralı ünitin 
içinde, sonradan oluşan bu alandaki çalışmalar +3,40 m. kotunda başlamış, 
+3,10 m.de tamamlanmıştır. Bu dolguda her iki yüzü düzeltilmiş 0,20-0,35 
m. ölçülerinde 7 adet mermer levhalarla oluşturulan bir zemin bulunmuştur. 
Ayrıca orta kısmı dairesel biçimde çökertilmiş dörtgen şekilli küçük bir bronz 
bir tabak ele geçirilmiştir. 
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2.3. Narteks’in Batısındaki Alanda Yapılan Çalışmalar

Bu alan, yukarıda ele aldığımız narteksin dışında, batısında kalmakta olup 
önceki yıllarda yüzey toprağı kısmen kaldırılmıştı. Burada da, Bazilika dışında 
kalan alandaki toprak seviyesinin mozaik zeminlerin seviyesine indirilmesi 
için 5 açma açıldı; burada ayrıca yukarıda ele aldığımız 816 ünit numaralı ve 
bir kısmı narteksin içinde kalan açma da bulunmaktadır. 

2.3.1. Ünit 814 (Resim: 13) 

KK–111/A plan karesinde +3,89 m. kotunda çalışmalara başlandı, +3,08 
m. kotunda tamamlandı. Kazılarımız sırasında +3,60 m. kotunda basamaklı 
bir yapının kuzeydoğu köşesi ortaya çıkarıldı. Yapı kalıntısı Ünit 866 olarak 
kodlanmıştır. Bu yapının geri kalan bölümleri aşağıda ele alınacak olan 858 
ve 857 Ünitlerde yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapının kuzeydoğu-
güneybatı yönlü duvarı köşeden kesite girdiği yere kadar 1,90 m. kadardır. 
Diğer, yani kuzeybatı-güneydoğu yönlü duvar ise, 1,40 m. ölçülmüştür.  

2.3.2. Ünit 858 (Resim: 13) 

KK 111/F plan karesindeki bu ünitte, +3,88 m. kotunda başlayan 
kazılarda seviye +3,68 m. kotuna kadar indirilmiş ve 866 ünit numaralı 
yapının kuzeydoğu-güneybatı yönlü duvarın 2,98 m. uzunluğunda ve 0,64 
m. kalınlığındaki 5 adet blok taştan oluşan bölümünün üzeri açılmıştır.

2.3.3. Ünit 857 (Resim: 13) 

KK-111/F plan karesindeki bu açmada, +3,95 kotundan başlayan 
çalışmalarda seviye +3,78 m kotuna indirildi. Burada 866 ünit numaralı 
yapının içindeki yoğun kireç ve moloz taştan oluşan dolgu ile bu yapının 
duvarının iç kenarı ortaya çıkarıldı.Bu üç plan karede, bir bölümü ortaya 
çıkmış olan basamaklı yapı (Ünit 866) dikdörtgen planlı bir yapının batı 
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yarısıdır. 2009 kazı sezonunda yapının geri kalan bölümlerinin ortaya 
çıkarılmasına ve yapı hakkında daha fazla bilgi edinilmesine çalışılacaktır. 
Söz konusu yapının mimarîsi şimdiye kadar Kelenderis kazılarında ortaya 
çıkan yapı kalıntılarından çok farklı olup daha çok bir Roma İmparatorluk 
Çağı özelliği göstermektedir.

2.3.4. Ünit 815 (Resim: 13) 

KK-111/A plan karesi sınırları içindeki açmada +3,90 m. kotunda kazılara 
başlandı, 3,08 m. kotunda tamamlandı ve herhangi bir buluntu ve kalıntıya 
rastlanmadı.

2.3.5. Ünit 817 (Resim: 13) 

KK-111/A plan karesinin kuzeybatı köşesindeki açmada +3,85 m. kotunda 
temizlik çalışmalarına başlandı ve +3,30 m. kotuna kadar herhangi bir 
buluntuya rastlanmadı. Bundan sonra ise, yan yana ve başları batıya gelecek 
biçimde 5 yetişkin bireye ait bir iskelet gurubu ortaya çıktı6. Bunlardan 1, 3, 
4 numaralılar kadın bireylere ait olup, 4 numaralı bireyin kolunda bir bilezik 
(K.08. Agr.Baz.CV.001), parmağında ise, bronz bir yüzük (K.08.AGR.BAZ.
CY.002) bulundu. 2 ve 5 numaralı bireyler ise, erkektir; 2 numaralı bireyin 
yanında bir sikke (K.08.Agr.Baz.CY.005), 5 numaralı bireyin yanında ise, bir 
oku ucu (K.08 Agr.Baz. CY 003) bulundu. Burasının Bazilika’nın veya daha 
bir geç bir dönem mezarlığının bir parçası olup olmadığı konusunda şimdilik 
herhangi bir şey söylemek zordur. 

Agora Bazilikası’nda 2008 kazı mevsiminde yaptığımız çalışmalarından 
elde ettiğimiz önemli bilimsel sonuçlardan en önemlisi, yapının iki evreli 
bir inşaat süreci geçirdiğini destekleyen yeni kanıtların gelmesidir. Ayrıca 
yapının güneyinde işliklerin olması ve yapının güney kanadına bağlı bir 

6 Ankara Üniversitesi’nden Sayın Asuman Çırak, bu iskeletlerin düzgün bir biçimde 
çıkarılmasına yardım etmiş ve bunlarla ilgili bir ön raporu kısa zamanda bize ulaştırmıştır. 
Kendisine bu gayretinden dolayı teşekkür ederiz.
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mekânının varlığıdır. Diğer taraftan, mozaik zeminlerin yerinde korunmasıyla, 
Kelenderis’e ait yeni bir kalıntı kazandırılmıştır.

3- SUALTI ÇALIŞMALARI

Aynı zamanda antik liman olarak kullanılmış olan şimdiki koyda 
iki yıl önce tespit ettiğimiz olası iskele kalıntısının çevresindeki kum ve 
molozların temizliği 1 haftalık bir çalışma ile bu yıl da sürdürüldü, daha önce 
hazırladığımız tespit krokisine yeni bazı taşlar eklendi.

2008 yılında programımızda olmayan bir durumla karşılaştık: Kelenderis 
Mozaiği’nin bulunduğu alanda 1993 yılında yaptırdığımız istinat duvarı 
2007 yılı kışında yağan fazla yağmurdan dolayı yıkılmıştı. 2008 yılındaki iş 
programımıza bu alanın daha fazla zarar görmemesi için üzerini sac örtü 
ile kapatma işini de ekledik. Dileğimiz bu alanın iyice sürüncemede kalan 
kamulaştırılmasının bir an önce bitirilmesi, bir çevre düzenleme ve koruma 
projesine kapı açılmasıdır.
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Resim 1: Agora Bazilikası, sıvalı duvar kalıntısı

Resim 2: Onarım sonrası resim duvarının (ikonostasis) görünümü
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Resim 3: Onarılan korkuluk levhası 

Resim 4:  Onarılan sütun  
 gövdesi ve kaidesi
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Resim 5: Bazilika zemin mozaiklerinin bozulma  durumunu gösteren şema

Resim 6:  Bazilika   
 mozaik   
 zeminlerinin  
 guruplandırılması
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Resim 7: Güney kanat doğu uç onarım sonrası

Resim 8: Ana salon blokaj yenilemesi
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Resim 9: Ana salon onarım sonrası

Resim 10: “Kutsal alan” 
  onarım sonrası



450

Resim 11: Kuzey kanat onarım sonrası 

Resim 12: Bazilika’nın narteksindeki ve yapı dışındaki  kazılan alanların genel görünümü
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Resim 13: Narteks ve narteks dışındaki açmalar

Resim 14: Bazilika’nın güneyindeki kazı alanları 
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Resim 15: Geç Roma 1A amphorası
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TATARLI HÖYÜK (CEYHAN) KAZISI: 
İLK İKİ DÖNEM

K. Serdar GİRGİNER*
Özlem OYMAN GİRGİNER 

Hayriye AKIL

Giriş

Verimliliği ve tarihî coğrafyadaki kendine özgü konumuyla sadece eski 
çağlarda değil, günümüzde de önemli bir konuma sahip bölgelerden biri olan 
Yukarı Ova (Ceyhan Ovası) ve Çukurova’da boyutlarıyla en dikkat çeken 
höyükler arasında Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, Yüreğir-Misis 
Höyük, Seyhan-Tepebağ Höyük ve Ceyhan-Tatarlı Höyük bulunmaktadır. 
Bu yerleşmelerin Hitit, Asur, Babil, Alalakh, Ugarit ve diğer çevre kültür 
bölgelerinin yazılı metinlerinde geçen ama, henüz eşitlenememiş olan elliden 
fazla Kizzuwatna kentlerinden en önemlileri olduğu düşünülmektedir1.

2002 yılında başlattığımız Kapadokya ve özellikle antik Adana ovalarının 
arkeolojik yerleşme envanterlerini kayıt altına almak, yeni yerleşim birimleri 
bulmak ve arkeolojik yerleşme envanterine eklemek amacıyla yaptığımız 
çalışmalar sonucunda, bölge açısından önemli verilere ışık tutacağına 
inandığımız Tatarlı Höyük’te çalışmalar başlatmak üzere Bakanlığımıza 
gerekli başvuru yapılmış ve 2007 yılında alınan izinle höyükte çalışmalar 

*  Y. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu- 
Sarıçam/Adana. sergir@cukurova.edu.tr, kserdar.girginer@gmail.com  

    Arş. Gör. Özlem OYMAN-GİRGİNER (MA), Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 BalcalıKampusu- 
Sarıçam/Adana. arinna55@hotmail.com

 Arkeolog Hayriye AKIL (MA), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji 
Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu- Sarıçam/Adana.  hayriyeakil@yahoo.com 

1 Ünal, A.-Girginer, K.S. 2007: 58 vd.
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başlatılmıştır2. Bu çalışmaların en önemli amacı, Hititler’in çivi yazılı 
metinlerinden elde edilen bilgiler ışığında, güneyde uzun yıllar Hititler’le eşit 
şartlarda bir devlet kurmuş olan Kizzuwatna Ülkesi kentlerinin belirlenmesine 
ve lokalizasyon problemlerine yönelik yeni bilimsel veriler elde etmek ve aynı 
zamanda bölgenin çevre kültürlerle bağlantılı olarak kronolojisine yönelik 
yeni birtakım veriler ortaya koyabilmektir.

Konum 

Tatarlı Höyük (Tazılı Tepe) (Resim: 1), Adana’nın yaklaşık 50 km. 
doğusundaki Ceyhan İlçesi’nin sınırları içinde yer almaktadır. İlçenin yaklaşık 
24 km. doğusunda ve Osmaniye sınırındaki Mustafabeyli Beldesi’nin 5 km. 
kuzeyindeki Tatarlı (Yedioluk) Köyü’ndedir (Harita: 1 a). Çukurova’nın 
doğu kesiminde yer alan höyük, konumu itibarıyla kuzey-güney, doğu-
batı yönlerine giden önemli güzergâhların tam ortasında bulunmaktadır. 
Toprakkale üzerinden Erzin Ovası aracılığıyla Dörtyol-İskenderun ve 
Beylan üzerinden güneye Amuq’a, Amanoslar’ın doğuya geçit verdiği 
aşılması en kolay yollara yakın olduğu için de Düziçi-Bahçe, yani Aslan Beli 
ve Nurdağı yoluyla ya da Hasanbeyli-Fevzipaşa yoluyla İslâhiye Ovası’na 
açılabilmektedir. Oradan da platolar üzerinden Kuzey Suriye’ye geçmek 
mümkündür (Harita: 1 b). Deniz bağlantısı açısından İskenderun Körfezi’nin 
ise yaklaşık 20 km. kuzeyindedir.

Tatarlı Höyük’ün yaklaşık 750 m. kuzeydoğusunda, plio-kuvaterner 
dönemde püskürmüş olan volkan konisine sahip Üçtepeler (132 m.) yer alır 
ve çevrede bazalt oluşumların yayılımı 23 km2’dir (Resim: 2). Bu bölgenin 
ana volkan konisi höyüğün yaklaşık 2,5 km. güneyinde yer alan Toprakkale- 
Tüysüz Köyü sınırları içindeki Delihalil Tepesi’dir3. Höyük masif yapılı bazalt 
oluşumun üstünde yer almaktadır.

2 Bu çalışmalarla ilgili en son yayınlar için bkz: Girginer, K.S.- Özdemir, H.F. vd. 2007: 231 vd.; 
Girginer, K.S. 2008 a: 379 vd.

3 Bilgin, T. 1970-71: 97 vd;  Işık, A. 1999: Passim.



455

Bu özel jeolojik yapısından dolayı höyüğün yakın çevresinde çok sayıda su 
kaynağı bulunmaktadır. Hatta bu bol su kaynakları höyük üzerine yapılmış 
olan su deposu aracılığıyla günümüzde 22 köyün ve 2 beldenin su ihtiyacını 
karşılarken, höyüğün yaklaşık 500 m. güneyindeki kaynak ve su deposu ise 
Ceyhan İlçesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
jeolojik araştırmalara ve su kaynaklarının oluşmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

Yerleşme, Tatarlı Köyü’nün içinde, köyün güney-güneybatısında yer 
almakta olup ortalama 37 m. yüksekliğe sahiptir. Sitadeli en az 250 x 360 m. 
ölçülere sahip olan höyüğün Aşağı Şehir ile birlikte boyutlarının çok daha 
büyük olduğu düşünülmektedir. (Harita: 2). 

Günümüzde Ceyhan Nehri Tatarlı’nın yaklaşık 10-12 km. kuzeyinden 
akmaktadır. Höyük çevresinin alüvyon kalınlığı 5-20 m. arasında 
değişmektedir. Gerek Toprakkale, gerekse Hemite Kaleleri ve Anazarbos 
antik kenti Tatarlı Höyük sitadelinden görülebilmektedir.

Önceki Çalışmalar

1951 yılında Seton-Williams’ın höyük üzerinde ve çevresinde 
gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarında Neolitik, Kalkolitik (Tell Halaf), GTÇ, 
Assur, Helenistik ve Bizans dönemlerinin varlığı bildirilmiştir. Özellikle 
Geç Neolitik Çağa ait perdahlı seramiğin Tatarlı Höyük’te var olduğunu 
belirtmektedir4. 

Lloyd ve Mellaart yayınlarında ETÇ 3b döneminde, volute handle/feet 
tiplerinin yayılımında Tarsus-Gözlükule ile birlikte Tatarlı’yı da harita 
üzerinde göstermişlerdir5. 

Daha sonra 1991 yılında M.H. Sayar, Araştırma Sonuçları Toplantısı 
bildirilerinde Ceyhan Tatarlı Köyü’nde bir su kaynağı ve çevresindeki yapı 

4  Seton-Williams, M.V. 1954: 128-129, 170, No: 39.
5  Lloyd, S.-Mellaart, J. 1962: 257, Hrt.X.
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kalıntılarından bahsetmiştir6. Dolayısıyla, höyüğün kuzey eteğinde, çevresinde 
ve köy içinde, pınar gözleri bulunmaktadır ve pınarın ana kaynağının önünde 
yer alan bazalt malzemeden yapılmış havuz, ön incelemelerimize göre Geç 
Roma Dönemine ait olmalıdır. 

2005 yılında gerçekleştirdiğimiz Kilikya yüzey araştırmasının Ceyhan 
I çalışması sırasında da höyük ziyaret edilmiş, obsidyen ve çakmaktaşı 
dilgiler, çeşitli âlet parçaları, bir adet bıçak, bir adet üçgen formlu pandantif 
takı eklentisi yanında Neolitik Dönenme ait Amuq A’ya tarihlenebilecek bir 
obsidyen ok ucu (Biblos ucu), Kalkolitik, ETÇ, M.Ö. II. binyıl, Demir Çağı, 
Helenistik ve höyüğün eteklerinde ise Roma dönemlerine ait seramikler tespit 
edilmiştir7.

Sektör I-Sitadel 2007 ve 2008 Yılı Kazıları

2007 yılı kazı çalışmaları8, 15.09.2007 - 26.10.2007 tarihlerinde Münih 

6 Sayar, M.H.-Siewert, P. vd. 1993: 179.
7 Girginer, K.S. 2007: 177.
8 Bu kazıya başlayabilmemiz için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Müdürümüz 

Sayın Orhan Düzgün, Sayın Melik Ayaz ve Sayın E. Gökhan Bozkurtlar, T.C. Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ceyhan Kaymakamı Sayın Ayhan 
Boyacı ve Ceyhan Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü’ye ne kadar teşekkür etsek az 
gelecektir. Desteklerinden dolayı başta Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Osman 
Arık’a; Adana Müzesi Müdürü ve çalışanlarına da teşekkür etmek isteriz. 2007/12474 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile başlanılan 2007 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı 
DÖSİMM, Ceyhan Belediyesi, Ceyhan Kaymakamlığı ile Çukurova Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi tarafından desteklenmiştir. 2008 yılı çalışmaları ise Kültür ve Turizm 
Bakanlığı DÖSİMM ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığı, Ceyhan Belediyesi, Ceyhan Ticaret Odası ile Çukurova Üniversitesi 
(Proje No: FEF2008BAP2: Kizzuwatna Araştırmaları ve Tatarlı Höyük (Ceyhan) Kazısı ve Proje 
No: FEF2008KAP1: Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı) ve ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 
desteklenmiştir. Çalışmalarımızın Bakanlık temsilciliğini 2007 yılında Malatya Müzesi’nden 
Arkeolog Mustafa Poyraz; 2008 yılında ise Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden 
Zübeyde Kıraç-Kuru üstlenmiştir. Kendilerine uyumlu çalışmalarından dolayı da teşekkür 
etmek isteriz.  2007 ve 2008 yıllarındaki kazı çalışmalarına bu bildiri özetinin yazarlarının 
dışında,  Prof. Dr. Ahmet Ünal, Doktora öğrencileri Arş. Gör. Fatma Şahin,  Arş. Gör. Fatih 
Erhan,  Arş. Gör. Faris Demir; Hatice Körsulu, Arkeolog Zeynep Yılmaz (MA), O. Emre Köse 
(MA), M. İsmail Başoğlu (MA), Musa Serdem (MA),  Hakkı F. Özdemir (MA) ile yüksek lisans 
öğrencilerimiz Arkeologlar Orkun Hamza Kaycı, Umut Parlıtı, Kerem Doğan, Mehmet E. 
Arıcı, Sanat Tarihçisi M. Erkan Özerol ve Ç.Ü. Arkeometri Anabilim Dalı’ndan Uzm. Melike 
Akçal katılmışlardır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Çeşitli 
konularda yardımlarını aldığımız Ceyhan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü C. Sezai Erallı’ya, 
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Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ünal danışmanlığında höyüğün doğusunda 
yer alan AY 189-190 ve AZ 189-190 açmalarında9, 2008 yılı kazı çalışmaları 
ise, 05.09.2008 - 10.11.2008 tarihlerinde höyüğün güneydoğusunda yer alan A 
Yapısı’nda AY 189 ve AZ 188-189-190, tepe noktasındaki AT 185 ve höyükteki 
tabakalaşmayı ortaya koyabilmek amacıyla höyüğün oldukça dik olarak 
yükseldiği kuzey yamaçta yer alan AP ve AO 186 basamaklı açmalarında 
gerçekleştirilmiştir. 

A Yapısı Çalışmaları 

Sitadel’de yer alan A yapısının 2007 yılı çalışmalarında 7 mekân belirlenmiş,  
2008 yılındaki çalışmalarda ise mekân sayısı 10’a ulaşmıştır (Resim: 3).

Yüzeyde duvarları ana hatlarıyla izlenebilen büyük yapıdaki çalışmalar, 
2007 yılında AZ-190 açmasında başlamıştır. Yapının doğusunda yer alan 2 
No.lu mekândaki çalışmalar sonucunda mekân içerisinde geç dönemlere ait 
çöp çukurları tespit edilmiştir (Resim: 4 a). Mekânın batı duvarı kenarındaki 
çöp çukuru, mekân içerisinde kuzeyden güneye doğru uzanan GTÇ’nın daha 
erken safhasına ait duvarı tahrip etmiştir. Mekânın ortasında ve kuzeydoğu 
köşesinde de çöp çukurları bulunmaktadır ve dolayısıyla bu alandaki 
seramikler oldukça karışık gelmiştir. 

Yapıda şimdilik geç dönemlerin çöp çukuru tahribatına uğramamış tek 
mekân AZ 190 ve BA 190 açmalarında yer alan 3 No.lu mekândır (Resim: 4 b). 
4.20 x 2.50 m. ölçülerine sahip bu mekân 2007 yılında açılmaya başlanmıştır. 
3 No.lu mekân içerisinde GTÇ Dönemine ait bir adet pithos bulunmuştur ve 

Ceyhan Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Taymaz’a, Osmaniye İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ahmet Tabur’a, Tatarlı Köyü muhtarı A. Yaşar Körez ve azalarına, Mustafabeyli 
Belediye Başkanı Zafer Topaloğlu’na, Mustafabeyli Jandarma Karakolu’ndaki komutan ve 
askerlerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. 2008 yılında kazı evi olarak kullanılmak 
üzere Çataklı Tatarlı Bakırlı İlköğretim Okulu’nun kullanılamayan 3 öğretmen lojmanında 
gerekli olan tadilât ve bakımlarının yapılarak 5 yıl süre ile kullanım tahsisi alınmıştır. Tatarlı 
Höyük’ünün yaklaşık 400 m. güneydoğusunda yer alan yaklaşık 10 dönümlük bir hazine 
arazisinin bulunduğu alan sonraki yıllarda Tatarlı Höyük kazı evinin inşaatı için seçilmiş ve 
ilgili kurumlara başvuruda bulunulmuştur.

9 2007 sezonu çalışmalarıyla ilgili ilk bilgiler için bkz: Girginer, K.S. 2008 b: 15 vd.
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ağzının iç kısmında Luwi hiyeroglifiyle kabartma olarak hazırlanmış DEUS 
sembolü yer almaktadır (Resim: 4 c). Ayrıca pithosun tam karşısında kırmızı 
astarlı bir testi de açığa çıkarılmıştır 

Bu komplekste 2007 yılında açılmaya başlanan bir diğer alan da AZ-189’daki 
6 No.lu mekândır. Üst seviyelerde döküntü taşlar ve hemen altından yine geç 
döneme ait çöp çukuru gelmiştir.  Mekân içerisinde açığa çıkarılan en önemli 
mimarî öğe bir atık su kanalıdır. Mekânın güneydoğusundan kuzeybatısına 
doğru uzanan, korunabilen ölçüsüyle 4.60 m. uzunluğunda ve yaklaşık 30 
cm. genişliğindedir. Kanal güneybatıda daha yüksek bir seviyede başlamakta 
ve yaklaşık 45 cm. eğimle mekanın kuzey duvarı içerisinde devam etmektedir 
(Resim: 5 a ve c). Kanalın tam ortasında etrafını çevreleyen bir pişmiş toprak 
kap açığa çıkarılmıştır. Su kanalının bulunduğu bu tabakada ele geçirilen 
malzemeler GTÇ’ye aittir. GTÇ yerleşmelerinde sıkça rastladığımız tabak 
formları değişik tipleriyle çok sayıda bulunmuştur. Bunlar arasında ‘drab 
ware’ olarak tanımlanan gruba ait örnekler de bulunmaktadır. İç yüzeyleri 
kırmızı- kahverengi astarlı, perdahlı yayvan çanaklar, içe dönük ağızlı sığ 
çanaklar, keskin profilli omurgalı çanaklar, şişelere ait ağız parçaları ve yonca 
ağızlı testi parçaları ele geçirilen diğer formlar arasındadır. 

Mekân 6’daki çöp çukurunun tabanı açığa çıkarıldıktan sonra çöp çukuru 
içerisinde ve kuzeyinde yaklaşık 3.70 x 1.80 m. boyutlarında bir sondaj açılarak 
mimarî yapının alt seviyeleri tespit edilmek istenmiştir. Çöp çukurunun 
hemen kuzeyinde mekânın kuzeybatı köşesine denk düşen alanda su kanalı 
tabakasının hemen alt seviyelerinde GTÇ’nin daha erken iki mimarî yapı 
evresine ait duvarların köşe yaptığı gözlemlenmiştir (Resim: 5 b).

6 No.lu mekânın hemen güneyinde yer alan ve 3.20 x 2.90 m. ölçülerinde 
olan 9 No.lu mekânda da 2008 yılında çalışılmış, yapılan derinleşme 
çalışmasında mekân içerisinin geç dönemlerde tamamen taşlarla doldurulduğu 
anlaşılmıştır. Döküntü taşlar arasından toplanan malzeme Helenistik Döneme 
aittir (Resim: 6 a). 

10 No.lu mekân, yapının şimdiye kadar açılmış en büyük ölçülere sahip 
mekânıdır. Fakat ne yazık ki bu mekânda da geç dönemlere ait büyük boyutlu 
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çöp çukurlarının tahribatı ile karşılaşılmıştır. Derinleşildikce mekânın doğu 
duvarına yaslanmış bir döküntü taş öbeği belirginleşmiştir (Resim: 6 b).

Mekân içerisinde daha erken bir GTÇ yapı katına ait güneyden kuzeye 
doğru uzanan yaklaşık 80 cm. genişliğe sahip bir duvar açığa çıkarılmıştır. 
Üstten iki taş sırası açığa çıkarılan duvarın mekânın ortasına denk gelen 
kısmı ortada yer alan yine Helenistik Döneme ait bir çöp çukurundan dolayı 
tahribata uğramıştır. Bu duvarın batı kısmında çok küçük seramik kırıkları ve 
taşçıklardan yapılmış yol döşemesi mevcuttur. Mekânın kuzey duvarına daha 
sonraki bir safhada iki adet büyük taş blok eklenmiştir. Bu taş bloklarının 
altındaki boşluk mimarî yapının önceki GTÇ mimarî safhasının bir kapı 
aralığını işaret etmektedir (Resim: 6 c). 

10 No.lu mekan içerisinde çöp çukurlarının yer alması steril bir tabaka 
malzemesi yakalamamıza olanak vermemiştir. Fakat bu mekân içerisinde 
üzerinde BONUS2+VITA+ Tu-x?-ta3-wa/i ismi taşıyan bir Luwi hiyeroglifli 
bulla 10 (Resim: 7 a) ve PT bir adet Mitanni stilinde silindir mühür (Resim: 
7 b) ele geçirilmiştir. Bahsi geçen bulla Tatarlı Höyük kazısının ilk epigrafik 
buluntusu olması bakımından önemlidir.

A yapısında ele geçirilen malzemelere dayanarak şimdilik en az 3 evreli bir 
GTÇ yapısı olduğunu belirtmek mümkündür (Resim: 7 c). Yapı zaman zaman 
tadil edilmiş, bazen de eklemeler yapılmıştır. Demir Çağında da kullanılmış, 
Helenistik Dönemlerde ise bazı mekânlar doldurulmuş, bazı mekânları ise 
çeşitli boyutlarda çöp çukurları açılarak kullanılmıştır. 

Genel olarak yapının mimarî özelliğine baktığımızda bir simetrinin 
olduğu gözlemlenmiştir. Duvarlar yaklaşık olarak 1,5 m. kalınlığındadır. 
İri taş blokların genelde işlenmemiş olması ve buna rağmen Kiklopien 
duvarların örülebilmesi dikkat çekicidir. Bu taş bloklar Tatarlı Höyük yakın 
çevresinde mevcuttur ve jeolojik oluşum sonucu ortaya çıkmıştır. 1-3 ve 8-9 
No.lu mekânlar ile 4-5 ve 7 No.lu mekânlar da hemen hemen aynı ölçülere 

10 Bullanın ilk değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Ünal tarafından yapılmış ve M.Ö. 14-13 yy. 
içinde tarihlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu buluntu en kısa zamanda yayımlanacaktır.
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sahiptir ve diğer mekânlara nazaran çok daha küçük boyutlardadır. Yapının 
orta bölümünde yer alan 6 ve 10 No.lu büyük mekânlar Helenistik Dönemde 
çöplük olarak kullanılmıştır.

İşlevini önümüzdeki yıllardaki çalışmaların aydınlatacağı bu yapı hakkında 
yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünmekle birlikte, mevcut 
bulgularımızla bu yapının Tapınak-Saray olabileceğini düşünmekteyiz. 
Mekânlarda ele geçirilen küçük buluntuların yoğunluğunu pişmiş toprak 
ağırşak, taş ve pişmiş toprak ağırlıklar oluşturmaktadır.

Sitadel A Yapısı Seramikleri

a) Çöp Çukurlarında Ele Geçirilen Helenistik Dönem Seramikleri (Resim: 8 b)

A yapısının üst kodlarında Doğu terra sigillata A grubu ile Helenistik 
Döneme ait kap formları ele geçirilmiştir. Doğu terra sigillata A grubu 
kap formları içinde yoğun grubu, ağız kenarı içe dönük sığ tabaklar 
oluşturmaktadır. Ayrıca bu alanda ağız kenarının iç kısmı yivli, sivri dipli 
derin çanak parçaları, küresel gövdeli çanak parçaları,  üzeri yivli gövde ve 
dip parçaları, ağız kısmı kalınlaştırılmış, halka kaideli derin çanak parçaları 
ele geçirilmiştir. Helenistik Döneme ait kap formları içinde ise üzeri kalp 
yapraklı sarmaşık dalı bezemeli, Batı Yamacı kâse parçası, sarkık ağız 
kenarlı, ağız kenarı içte yivli Batı Yamacı tabak parçası, düz dudak tablalı 
kâse parçaları, basit ağız kenarlı, kulp bağlantıları korunmamış kantharos 
parçaları ve en yoğun grubu oluşturan içe dönük ağız kenarlı kâse parçaları 
ile üzeri bitkisel bezemeli Megara kâse parçaları bu alandan ele geçirilmiştir.

b) Demir Çağı Seramikleri (Resim: 8 c)

Çok az ele geçirilmekle birlikte, büyük çoğunluğu dışa çekik ağızlı çömlek 
formlarından oluşan Demir Çağına ait kaplar genelde krem ya da devetüyü 
renkte astarlıdır. Kapların ağız kenarına ve iç kısımlarına bant bezemeler 
uygulanmış ve ağzın hemen üzeri bu bantları bağlayan kısa şeritlerle yatay 
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olarak bezenmiştir. Dış yüzeylerde ise birbirine paralel çizgilerin yanı sıra 

konsantrik daireler en sık karşılaşılan motiftir.

c) GTÇ Seramikleri (Resim: 9)

Yapının içinde ele geçirilen malzeme içinde tanımlanan GTÇ parçalarının 

büyük bölümü basit monokrom kaplara aittir. Bu kaplar daha çok düz 

çanak formlarından oluşmaktadır. Tarsus’ta GTÇ I döneminde benzerleri 

ele geçirilen dalgalı hatla bezeli kaplara ait bir parça da bulunmuştur. Ayrıca 

yapının mekânlarında ele geçirilen Hitit çanak çömlekleri arasında; parlak 

kırmızı astarlı ve perdahlı çanaklar, sepet kulplu çömlekler, gaga ağızlı testiye 

ait bir akıtacak, şişelere ait parçalar bulunmaktadır. 

Tatarlı’daki GTÇ seramikleri arasında en yoğun olan grubu sığ, kalın ve 

yayvan ağız kenarlı büyük tabaklara ait parçalar oluşturur. Bunlar genellikle 

devetüyü ve kahverengi hamurlu, yalın ya da astarlı ve perdahlı parçalardır. 

Bu örnekler arasında ‘drab ware’ olarak bilinen örnekler de bulunmaktadır.

Terracotta ve Taş Buluntular

Sitadel A yapısının 2007 çalışmalarında ele geçen diğer buluntuları 

arasında dört adet figürin parçası bulunmaktadır. Bunlardan birinin sadece 

yüz ve boyun kısmı11, diğerinin ise yüz ve başlık kısmı korunmuştur12. Bir 

diğerinin ise ancak gövde alt kısmı korunabilmiştir13. Her üç figürin parçası 

da Geç Helenistik Döneme tarihlenebilir. Sadece gövde kısmı korunan figürin 

parçası diğerlerine göre daha erken bir tarihe, M.Ö. 7. yy.’a (Resim: 8 a) 

tarihlenmelidir14.

11 Benzeri için bkz: Özcan, F. 2007: lev.140-141, 146.
12 Benzeri için bkz: Işın, G. 2007: 143,148, fig.26,36.
13 Işın, age. 132, fig.7.
14 Terracotta figürinlerin tarihlenmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Serra 

Durugönül’e teşekkür ederiz. Bkz: Durugönül, S. 2007: Kat. No. 3; Schmidt, G. 1968: lev. 2, 
no, 2364, 2151, 1927.
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B Yapısı (AT 185) Çalışmaları

2008 yılı kazı sezonunda çalışılmaya başlanan AT-185 açması höyük 
merkezinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu çalışmalarda açığa çıkarılan 
3 mekân M1, M2, M3 olarak adlandırılmıştır (Resim: 10 b).

İşlevi ve özellikleri daha sonra yapılacak çalışmalarda ortaya çıkacak olan 
bu büyük yapıyı (Resim: 10 c) Helenistik Döneme tarihlemek mümkündür. 
Yapının güney ve batısından daha alt kodlarda gelmeye başlayan mekân 
Helenistik Dönemin daha erken bir evresine tarihlenmektedir. Bu açmadaki 
çalışmalar esnasında kemik, madenî buluntular, obsidyen ve çakmaktaşı 
âlet parçaları ile minyatür taş baltalar ve çok sayıda pişmiş toprak ağırlık ve 
ağırşak bulunmuştur.

Sitadel B Yapısı Seramikleri

Geç Helenistik-Helenistik Dönem (Resim: 10 a)

AT-185 açması içinde az miktarda Doğu Sigillata A grubu kap formları ile 
genel olarak Helenistik Döneme tarihlenen tabak, kâse ve amphora parçaları 
görülmektedir. Mekânlardan elde edilen Doğu Sigillata A grubu kap formları 
arasında ağız kenarı içe dönük, halka kaideli sığ tabak parçaları, basit ağız 
kenarlı küresel gövdeli derin çanak parçaları, iç bükey ağız kenarlı, çan biçimli 
gövdeli fincan parçaları bulunmaktadır.

AT-185 açmasında belirlenen mekânlar içinde ele geçirilen kap formlarının 
yoğunluğunu Helenistik Dönemde çok kullanılan içe dönük ağız kenarlı 
kâse parçaları oluşturmaktadır. Büyük ve küçük ağız çaplarına sahip bu 
kâse parçalarının iç kısmı genellikle tamamen firnislidir. Dış yüzey ise ağız 
kenarına kadar firnislenmiştir. Firnis akışkandır bu nedenle kaideye doğru 
akıntı izleri gövde üzerinde görülebilmektedir. Firnis rengi genel olarak 
siyahtan kahverengine değişen tonlardadır. Çok az sayıdaki örnekte ise iç 
yüzey kırmızı, dış yüzey siyah ya da kahverengi firnislidir. Balık tabakları da 
bu mekânlardan çıkan diğer yoğun grubu oluşturmaktadır. Ağız ya da kaide 
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kısımları korunmuş bu tabaklar alçak halka kaidelidir. Taban merkezlerinde 
yağın birikmesini sağlayan oyuk bulunmakta, genel olarak iç ve dış yüzeyleri 
siyah-kahverengi firnislidir. Çok az sayıdaki örnekte ise kırmızı firnis 
uygulanmıştır. Ayrıca bu mekânlardan elde edilen Helenistik Döneme ait 
diğer kap formları düz dudak tablalı kâse parçaları, Batı Yamacı tabak ve 
kâse parçaları, bitkisel bezemeli Megara kâse parçaları, amphora dip ve kulp 
parçalarıdır. 

Piramidal formlu ağırlıklarda bu açmanın Helenistik Döneme tarihlenen 
diğer buluntuları arasındadır.

Sitadel Kuzey Basamaklı Açmaları (AO 186- AP 186) (Resim: 11 a-b) 

Höyüğün oldukça dik olarak yükseldiği, pınarlara bakan kuzey yamacında, 
yerleşimleri stratigrafik olarak ortaya koyabilmek amacıyla ‘basamaklı açma’ 
açılmıştır. 

AP-186’nın kuzeyden güneye 3m., doğudan batıya 8.50 m. ölçülerindeki 
alanı I. basamağı oluşturmaktadır. Bu basamaktaki yüzey toprağının hemen 
altından yaklaşık 70 cm. kalınlığında, yan yana iki sıra taşla örülmüş, yaklaşık 
5m. uzunlukta ve 45cm. yükseklikte korunmuş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 
D-1 olarak adlandırdığımız bu duvarın orta bölümü ağaç kökleri tarafından 
tahrip edilmiştir. Bu alanda yer alan D-1 duvarı yukarıda bahsettiğimiz B Yapısı 
ile aynı özellikleri göstermektedir ve Helenistik Döneme tarihlenebilir.

İlerleyen çalışmalarda AO-186 açmasının güneyden kuzeye 5m.lik bölümü 
açılarak genişletilmiş ve II. basamak açılmıştır. AO-186 açmasının doğusunda 
yapılan çalışmalarda kuzeydoğu-güneybatı uzantılı 80 cm. kalınlığında bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır. D-2 olarak adlandırdığımız bu duvarın da kuzey 
ucunda bir ağaç kökü bulunmaktadır. Söz konusu duvarın kenarlarında daha 
iri düzgün taşlar kullanılmışken, ortaları küçük boy taşlarla doldurulmuş ve 
çevresinde kerpiç izlerine rastlanmıştır. D-2 duvarı güneyde AP-186 içinde de 
takip edilmiştir. Aynı alanda devam eden çalışmalarda D-2 nin kuzeydoğu 
ucundan köşe yaparak güneydoğuya yönelerek doğu profili içine giren bir 
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başka duvar daha (D-3) açığa çıkarılmış ve bu iki duvarın iç kısmı mekân 
olarak tanımlanmıştır (M-1). Bu alandaki mekân Helenistik Dönemin daha 
erken bir evresine tarihlenmiştir.

Bu iki basamak içinde yapılan çalışmalarda az miktarda Doğu sigillata A 
ile Helenistik Dönem kap formları ele geçirilmiştir. Form çeşitliliği az olan 
Doğu sigillata A grubu kapları içinde yoğun grubu ağız kenarı içe dönük, 
halka kaideli sığ tabak parçaları oluşturmaktadır.  Helenistik Dönem kap 
formları içinde AT-185 açmasında olduğu gibi içe dönük ağız kenarlı kâse 
parçaları ve balık tabakları yoğun grubu oluşturmaktadır. Bu kap tipleri AT-
185 açması kap tipleri ile aynı firnis ve form özellikleri göstermektedir. AP-
AO 186 plan kareleri içinde belirlenen diğer Helenistik formlar ise Helenistik 
yerleşimlerde içe dönük ağız kenarlı kâseler kadar çok üretilen dışa dönük 
ağız kenarlı kâse parçaları ile düz dudak tablalı kâse parçaları, dip kısmı 
korunmuş unguentarium parçaları, ağız ve kulp kısımları korunmuş cup-
kantharos parçaları, üzeri bitkisel bezemeli Megara kâse parçaları, amphora 
dip ve kulp parçalarıdır (Resim: 12 b).

Piramidal, konik ve diskoid formlu çok sayıdaki ağırlık da bu açmanın 
Helenistik Döneme tarihlenen diğer buluntuları arasındadır (Resim: 13 
b). Özellikle bu buluntular Helenistik Dönemde Tatarlı Höyük Sitadel 
yerleşmelerindeki tekstil üretimine işaret etmektedir.

Açmanın kuzeybatısındaki alanda ise yamaçta yüzeyden de görülebilen 
kuzeydoğu- güneybatı istikametinde uzanan bir duvar açığa çıkarılmış ve D-4 
olarak adlandırılmıştır. Duvar batıda kesit içinde kalmaktadır. D-4 duvarının 
köşe yaparak güneydoğuya doğru döndüğü tespit edilmiştir. Bu duvar da 
D-5 olarak adlandırılmıştır. D-4 ve D-5 duvarları olasılıkla bir mekânın kuzey 
ve doğu duvarlarını oluşturmaktadır. Bu duvarların oluşturduğu mekân ise 
M-2 olarak adlandırılmıştır. Açmanın batı kenarı hattınca uzanan taşların 
da mekânın batı duvarını oluşturduğu görülmüştür (D-6). Mekânın oldukça 
sert sıkıştırılmış kil ile yapılmış tabanına ulaşılmıştır. Mekânın kuzeybatı 
köşesinde taban üzerinde büyük bir ezgi taşı bulunmuştur. Doğu ve batısında 
yer alan duvarları tahribata uğramış olduğundan uzantıları belirlenememiştir. 
Mekândan az miktarda Demir Çağı çanak çömleği ele geçirilmiştir.
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AO-186’nın kuzey yarısındaki 5 x 8.5m.lik alan III. basamağı 
oluşturmaktadır. Bu alan ve çevresinde ayrıca kerpiç döküntü ile birlikte kül 
ve yanık izleri gözlenmiştir. Yüzeydeki döküntü taşlar kaldırıldıktan sonra 
yanık izleri ve küllerin belirgin olduğu sert bir zemine ulaşılmıştır. Yanık kil 
tabakasının bulunduğu alanda bir ocak ve alanı açığa çıkarılmıştır. Bu alanda 
ele geçirilen seramikler GTÇ’ye aittir ve Sitadel A yapısında da tanımlanan 
tabak formları ve drab ware örnekleriyle temsil edilmektedir (Resim: 12 c).

Açmanın doğu yarısında açığa çıkarılan duvar D-8 olarak adlandırılmıştır. 
Bu duvarın taş sırasının kenarları kilden ya da kerpiç çamurundan yapılmış 
bir sıvayla kaplanmıştır. Alanda blok hâlinde kerpiç döküntüler yanmış 
olarak bulunmuştur. D-8’in batısındaki alanda ise küllü, oldukça yumuşak 
bir alan belirmiştir. Bu alan yerleşmenin ilk OTÇ buluntularını vermesi 
açısından önem taşımaktadır. D-8 duvarının doğusundaki alanda yapılan 
çalışmalarda kerpiç bloklardan oluşmuş bir sıra bulunmuş ve bu kerpiçlerin 
altında yanık bir alan gözlenmiştir. Aynı alanda taban üzerinde dağılmış ve 
OTÇ’ye tarihlenen boyalı ve kulplu büyük bir pithos ele geçirilmiştir. Aynı 
zamanda bölgenin OTÇ için oldukça karakteristik olan ve Suriye-Kilikya 
boyalıları olarak adlandırılan gruba ait ağzı ve omuz kısımları üzerinde dikey 
çizgilerle bezenmiş küçük sığ çanaklar ve gözlü testi parçaları ele geçirilmiştir 
(Resim 13: a). D-8 duvarının doğu kenarında çukur içinde üstteki yapı katına 
ait bir PT Mitanni silindir mührü de ele geçirilen buluntular arasındadır 
(Resim: 12 a). 

Sonuç

Tatarlı Höyüğün coğrafî konumu ve yerleşim tarihi, özellikle Kizzuwatna 
arkeolojisi için önem arz etmektedir. Höyük, Yukarı Ova ve Çukurova’nın en 
doğusunda, Antitoros veya başka bir söylemle Amanos Dağları’na yaklaşık 
15-20 km. mesafede bulunmaktadır. Bu dağ silsilelerinin hemen doğusunda, 
Prof. Dr. Ahmet Ünal’ın M.Ö. II. binyılın “Avrupa”sı olarak adlandırdığı 
yüksek uygarlıklar ülkesi Mezopotamya ve K. Suriye başlamaktadır. 
Gerçekten devrin en önemli kentleri Alalakh, Tilmen Höyük-Haššu, Gedikli, 
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Sakçagözü, Zincirli-Sam’al, Oylum Höyük, Halep-Halpa ve Kargamış bu 
alanlarda yer almaktadır. “Avrupa” dünyasının içinde yer alan bu kentler, 
gerek boyutları, gerekse içlerinde barındırdıkları resmi, özel, dinî ve politik 
yapılar bakımından Kizzuwatna ve Orta Anadolu’daki kent merkezlerine 
göre daha gelişmişlerdir. Dolayısıyla bu uygar dünyaya yakın bir coğrafî 
konumda, yani Amanoslar’ın hemen batı eşiğinde bulunan Tatarlı Höyüğün 
de bu yapılaşmalara sahip olması güçlü bir olasılıktır. 

M.Ö. II. binyılda durum böyleyken, Tatarlı Höyük ve çevresinin yer aldığı 
bölgenin M.Ö. I. binyılda önemi daha da artmıştır. En başta U. B. Alkım’ın 
büyük bir titizlikle tespit ettiği gibi15, Tatarlı Höyük, Bahçe - Aslan Beli 
üzerinden giden Azitawatiya/Karatepe - Zencirli/Sam’al arasındaki güzergâh 
üzerinde yer almaktadır. Çünkü Geç/Yeni Assur kralı III. Salmanassar’dan16 
beri sürekli Kilikya’ya yayılmak isteyen Geç/Yeni Assur krallarının kullandığı 
bir güzergâhtır. Bu krallar Amanos ve Gâvur Dağları’nı aşıp ister doğudan 
Bahçe – Düziçi - Osmaniye üzerinden, isterlerse Beylan - İskenderun - Dörtyol 
– Toprakkale (Tili- Til Hamtun) üzerinden Adana ovalarına girdiklerinde 
buradan da geçmiş olmalıdırlar. Azitawata’nın Karatepe’deki yazıtlarından 
da öğrendiğimize göre, bu kral Assur emperyalizmine karşı bu tampon 
bölgede müstahkem kaleler kurmuştur. Tatarlı Höyüğün de bu kalelerden 
birisini barındırma olasılığı yüksektir17. 

Önceki çalışmalar ve 2007-08 yılı kazıları ile mevcut verilerin gösterdiği 
gibi, Tatarlı Höyük, Neolitik Dönemden Bizans’a kadar kesintisiz bir iskân 
sergileyen bölgedeki ender höyüklerden birisidir. Bahsedildiği gibi, gerek 
konumu ve gerekse yakın çevresindeki su kaynaklarının/pınarların bolluğu 
yerleşimin her dönemde iskân görmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla 

15 Bkz: Alkım, U.B. 1959 a: 59 vd; Alkım, U.B. 1959 b: 207 vd; Alkım, U.B. 1964: 33 vd; Alkım, 
U.B. 1965: 1 vd ve Alkım, U.B. 1969: 280 vd. Ayrıca son yayın olarak bkz: Ünal-Girginer, age, 
39 vd.

16 Ünal-Girginer, age. 170 vd.
17 Tatarlı Höyüğün M.Ö. II. ve I. binyıldaki lokalizasyonu ile ilgili düşüncelerimizi belirtmek 

için henüz çok erkendir.  Bölgenin tarihî coğrafyasıyla Çukurova Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ahmet Ünal uzun yıllardan beri uğraşmaktadır. Kazı bulgularımıza, coğrafî ve filolojik 
araştırmalara paralel olarak ileride Tatarlı Höyüğün Lawazantiya /Lusanda ile eşit olup-
olmadığı konusunda kendisinden ayrıntılı bilgi alınacaktır.
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önümüzdeki yıllarda Tatarlı Höyük çalışmaları hem Kilikya’nın, hem de tüm 
Doğu Akdeniz bölgesinin iskân tarihine yeni veriler sunacak, bu yeni sonuçlar 
tüm bilinenleri tekrar gözden geçirmemizi zorunlu kılacaktır.

Gerek Adana İli sınırlarında tarafımızdan sürdürülen yüzey araştırmaları 
gerekse yeni başlatılan Tatarlı Höyük kazısının verileriyle, çevre kültür 
bölgelerinin, özellikle de Orta Anadolu, K. Suriye, K. Mezopotamya, Levant, 
Kıbrıs ve Mısır ile organik ilişkileri kurulacak, bölgenin kronoloji sorunlarının 
çözümüne yeni bakış açılarıyla yaklaşılabilecektir.  
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Resim 1: Adana İli, Ceyhan İlçesi, Tatarlı Köyü, Tatarlı Höyüğü’n güneyden görünümü

Harita 1: a)Tatarlı Höyüğü’n konumu, b) Höyüğün çevre kültür bölgeleriyle olan yol bağlantıları
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Resim 2: Tatarlı Köyü ve yakın çevresi jeoloji haritası, Tatarlı Leçesi ile Üçtepeler volkan konisi 
(Işık, A. 1999: 26, Şek.4.5 ve Bilgin, T. 1970-71: 101, Fig. 2-3)

Harita 2: Tatarlı Höyük Sitadel ve Aşağı Şehri’n yayılım alanlarını gösteren topoğrafik, karelaj 
ve hâlihazır harita
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Resim 3: Tatarlı Höyük Sektör I - Sitadel A Yapısı (2007-2008 kazıları)

Resim 4: a) Sitadel A Yapısı AZ 190 2 No.lu mekân, b) Sitadel A Yapısı AZ 190-BA 190 3 No.lu  
mekân ve GTÇ pithosu, c) Pithosun ağız kenarının içinde yer alan DEUS sembolü
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Resim 5: a-c) Sitadel A Yapısı AZ-189 6 No.lu mekân

Resim 6: a) Sitadel A Yapısı AZ-189 9 No.lu mekân, b) Sitadel A Yapısı AZ 188-189 10 No.lu  
mekân, c) Sitadel A Yapısı AZ 188-189 10 No.lu mekânın kuzey cephe çizimi
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Resim 7: a) Sitadel A Yapısı AZ 188-189 10 No.lu mekând ele geçirilen Hitit bullası,  b)  Sitadel 
A Yapısı AZ 188-189 10 No.lu mekândan ele geçirilen PT Mitanni silindir mührü ve 
baskısı, c) Sitadel A Yapısı

Resim 8: a) A yapısı 2007 
kazılarında ele 
geçirilen figürin 
parçaları, b) 
A Yapısı çöp 
çukurlarında 
bulunan 
Helenistik 
Dönem 
seramikleri, c) A 
Yapısından elde 
edilen Demir 
Çağı seramikleri
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Resim 9: Sitadel A Yapısı GTÇ seramikleri

Resim 10:   a) Sitadel B Yapısı Helenistik Dönem seramikleri, b) Sitadel B Yapısı mimarî çizimi, 
c) Sidadel B Yapısı
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Resim 11: a-b) Sitadel kuzey basamaklı açmaları

Resim 12:  a) Sitadel kuzey basamaklı açmalarında ele geçirilen Mitanni silindir mührü ve baskısı, 
b) Sitadel kuzey basamaklı açmalarından çıkarılan Helenistik Dönem seramikleri, c) 
Sitadel kuzey basamaklı açmalarında ele geçirilen GTÇ seramikleri
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Resim 13:  a) Sitadel kuzey basamaklı açmalarında bulunan OTÇ seramikleri, b) Sektör I-Sitadel 
kazılarından elde edilen piramidal, konik ve diskoid formlu Helenistik Döneme ait 
ağırlık
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SİRKELİ HÖYÜK’TE 2008 YILI ÇALIŞMALARI

Mirko NOVÁK*
Ekin KOZAL

Sirkeli Höyük Projesinin Genel Amaçları

Adana İli, Ceyhan İlçesi’ne bağlı, Sirkeli Höyük’te 2006 yılında ön 
çalışma niteliğindeki kazı sezonuyla yeniden başlatılan kazılar, 2007 ve 2008 
yıllarında devam etmiştir. Çalışmalar, Eberhard Karls Tübingen (Almanya) 
ve Çanakkale Onsekiz Mart (Türkiye) Üniversiteleri tarafından, iki üniversite 
arasında imzalanan işbirliği antlaşması çerçevesinde yürütülmüştür.1 Proje, 
Sirkeli Höyük’te elde edilen bulgulara dayanarak Kilikya Bölgesi ile komşu 
bölgeler arasındaki kültürel ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, 
proje kapsamında kronoloji sorunları ve Sirkeli Höyük’te şehirciliğin gelişimi 
de ele alınacaktır.2 

* Doç. Dr. Mirko NOVÁK, Eberhard Karls Universität Tübingen, Altorientalisches Seminar, 
Schloss D-72070, Tübingen/ALMANYA.

 Yrd. Doç. Dr. Ekin KOZAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Çanakkale 17100/TÜRKİYE.

1 Projede, Doç. Dr. Mikro Novák (Tübingen) kazı başkanı ve Yrd. Doç. Dr. Ekin Kozal 
(Çanakkale) kazı başkan yardımcısı olarak görev yapmış, Alexander Ahrens, M.A. 
(Tübingen /Münih) alan sorumluluğunu üstlenmiştir. Aydın Bölge Koruma Kurulu’ndan 
Oğuzhan Çiftçi Bakanlık temsilcisi olarak kazıya katılmıştır. Ahmet Anılır (Lefkoşa), Kadir 
Aydın (Çanakkale), Bora Barın (Çanakkale), Dorothee Brück (Potsdam), Filiz Divarcı M.A. 
(Çanakkale), Nihal Karadoruk (Çanakkale), Özlem Koç (Çanakkale), Gonca Kocayıcı 
(Çanakkale), Dr. Natascha Kreutz (Tübingen), Sven Kuhn (Tübingen) ve Laura Simons, M.A. 
(Tübingen) ekip üyeleri olarak çalışmışlardır.

2 Çalışmalarımızı destekledikleri için Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Orhan 
Düzgün’e,  yardımcıları Zülküf Yılmaz ve Abdullah Kocapınar’a, Kazılar ve Araştırmalar 
Daire Başkanı Melik Ayaz’a, Kazılar Şubesi’nde görev yapan Serap Kocaman’a, Adana 
Arkeoloji Müzesi Müdürü Kazım Tosun’a ve diğer müze çalışanlarına teşekkür ederiz. Bize 
maddî veya manevî destek sağlayan diğer kişiler ve kuruluşlar şunlardır: Adana Valisi 
İlhan Atış, eski Ceyhan Kaymakamı Ayhan Boyacı, Adana İli Kültür Müdürü Osman Arık, 
TCDD 6. Bölge Müdür Sahir Erol ve Müdür Yardımcısı Hacer Serkan, Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu Müdürü İsmail Salman, Eberhard Karls Tübingen 
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Çalışmalar 25.08 ve 19.09.2008 arasında gerçekleştirilmiştir. TCDD. 6. Bölge 
Müdürlüğü’nden uzun süreliğine kiralanan Sirkeli Köyü İstasyon Binası, kazı 
deposu, atölye ve laboratuvar olarak kullanılmıştır. 

Korumaya Yönelik Çalışmalar

01.10.07 tarihinde, sit alanını, kazı evini ve deposunu korumak üzere, bekçi 
olarak işe alınan Ömer Bayer, görevine devam etmektedir. Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izniyle 2008 yılı kazı sezonu sırasında 
höyüğün etrafı, uzunluğu 1.5km.ye ulaşan bir tel örgü ile çevrelenmiştir. 
Höyüğe sadece iki kapıdan giriş yapılabilmektedir. Güneybatıdaki kapı şu 
an çalışılan açmalara ve güneydoğudaki de Hitit kabartmalarına ulaşımı 
sağlamaktadır (Resim: 1). Tel örgü İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. 
tarafından finanse edilmiştir.  

Nekropol Alanındaki Gözlemler (Resim: 2)

Höyüğün güneybatısındaki tepe üzerinde bulunan nekropol alanı 
kayaya oyulmuş sanduka ve oda mezarlardan oluşmaktadır. Burada ilk 
kez 1993 yılında Prof. Dr. Barthel Hrouda sınırlı bir alanda kazı yapmıştır. 
1998 ve 2006 yılları arasında kaçak kazıların yapıldığı yüzeyde belirgindir. 
2006 yılında Adana Müze Müdürü Kazım Tosun başkanlığında, nekropol 
alanının sınırlarını belirlemek üzere sondajlar yapılmıştır. Mezarların büyük 
bir bölümünün Helenistik Döneme tarihlendiği tahmin edilmektedir. Ancak, 
yüzeyde bulunan Demir Çağı çanak çömleğinin de bulunması, nekropolun 
bu dönemde kullanılmış olabileceğini de göstermektedir. 

Aşağı Şehir Alanındaki Gözlemler (Resim: 2)

2007 yılında kuzeydeki aşağı şehirde yürütülen yüzey araştırması, bu 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bernd Engler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Akdemir, Tübingen Üniversitesi Araştırma Fonu adına Dorothee Bürkert 
ve İskenderun Enerji Üretim Tic.A.Ş. adına Norbert Melcher ve özellikle Prof. Dr. Horst 
Ehringhaus (Innsbruck).
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sene tarlaya fıstık ekilmesinden dolayı mümkün olmamıştır. Ancak, fıstık 
tarlasında, toprak altında bulunan yapıların duvarlarının koyu yeşil renkte 
belirdiği gözlemlenmiştir. Yapıların büyük boyutlu olduğu, dik açılı köşelere 
ve küçük bölmelere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu yapıların hangi döneme ait 
olduğu ve ne amaçla inşa edildikleri sadece kazılardan anlaşılabilecektir. 2007 
yılında yüzeyden toplanan malzeme Son Tunç Çağı ile Helenistik Dönemler 
arasına tarihlenmektedir. Yüzey buluntuları arasında bulunan hatalı üretilmiş 
çanak çömlek parçaları burada çanak çömlek fırınlarının olabileceğini akla 
getirmektedir.  

Höyüğün ve aşağı şehrin kuzeybatısında, Ceyhan Nehri’nin güney 
kıyısında kaba işlenmiş büyük boy taşlardan bir sıra ve aynı alan yakınında 
büyük bir olasılıkla sürülen tarlalardan çıkarılan dağınık taşlar bulunmaktadır. 
Bu taşlar, aşağı şehrin nehir kenarındaki koruma duvarına veya nehir 
ağzındaki bir limana ait olabilecek niteliktedir. Ceyhan Nehri bugün de bu 
noktadan geçilmekte ve böylece Sirkeli Köyü’nden nehrin diğer yakasındaki 
Burhaniye Köyü’ne ulaşılabilmektedir. Burhaniye Köyü’nde de Sirkeli Höyük 
ile eş zamanlı bir höyük nehrin kenarında B. Hrouda tarafından yürütülen 
yüzey araştırmasında tespit edilmiştir.3 Bu höyüğün, bağımsız bir yerleşim 
veya Sirkeli Höyük yerleşiminin devamı olması mümkündür. Yerleşimin 
devamı olması durumunda Sirkeli Höyük’ün sınırlarının genişletilmesi 
gerekmektedir. 

A Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları (Resim: 3)

2008 yılı kazı çalışmaları, höyüğün kuzeybatı terasında bulunan A alanında 
devam etmiştir. 2006-07 yıllarında A1 yapısı olarak adlandırılan, Son Tunç 
Çağına ait taş yapıya ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştı. Yapının planı, boyutları 
ve tarihlendirilmesi açısından önem taşıyan 2139, 2140, 2039 plan karelerinde 
kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Yapılan çalışmalar bu alanda dört 
evrenin olduğunu göstermektedir. 4. evreye ait olan Son Tunç yapısı, Demir 

3  Hrouda 1998.
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Çağına tarihlenen 3. evrede sağlamlaştırılarak ve tamir edilerek kullanılmıştır. 
Ayrıca, Demir Çağında küçük boyutlu yapılar da inşa edilmiştir. Bunlardan 
birinde kubbeli bir fırına rastlanmıştır (Resim: 4). Bu tabakanın üzerinde 2. 
evreye ait olan Helenistik Dönem evleri bulunmaktadır. Bu yapılar, yüzeye 
çok yakın olduklarından diğer tabakalara göre daha çok tahribata uğramıştır. 
Bugünkü yüzey toprağı ise 1. evre olarak adlandırılmıştır. 

4. tabakaya ait A odasının kuzeydoğusunda, 2140 plan karesinde, M 34 
duvarının devamına rastlanmıştır. Duvarın kuzeyinde ise 149 numaralı 
taş döşeli tabanın devam ettiği görülmüştür. Bu bulgular, A odasının 
kuzeydoğusunda ve B odasının da kuzeyinde başka bir odanın olduğunu 
göstermektedir (D odası). Bu odanın kuzey duvarı yamaçta bulunması 
dolayısıyla, erozyon nedeniyle tahribat görmüştür. M 34 duvarının güneyinde 
ise B odasının toprak altındaki bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümün, Son 
Tunç Çağından sonra kullanımına devam edilmediği ve üzerine başka bir 
duvar ile sıkıştırılmış kilden oluşan bir tabanın yapıldığı anlaşılmıştır. 2139 
plan karesinde ise başka bir odanın daha olduğu tespit edilmiştir. Kuzey-güney 
doğrultusundaki, iki tane taş temelli, kerpiç duvarların arasında sıkıştırılmış 
kilden başka bir taban bulunmuştur. Taban üzerinde bulunan oval biçimli 
kalıntının bir fırın olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Fırının duvarları 40cm 
yüksekliğe kadar korunmuştur. Fırının ne amaçla kullanıldığı bu çalışmalar 
kapsamında ortaya konamamıştır.  

2007 yılında, 2039 plan karesinin güneybatısındaki kazılmamış alandan 
dolayı 141, 142 ve 143 numaralı duvarların ile A ve C odalarının devamı 
araştırılamamıştı. Bu alanda, 4. evreye ait C odasının, daha önce bilinmeyen 
taş döşeli tabanına ulaşıldı (Resim: 5). Taban 141 numaralı duvara kadar 
gelmektedir. 141, 142 ve 143 numaralı duvarların ise güneye doğru devam 
ettiği, ancak daha geç dönemlere ait çukurlar tarafından da büyük ölçüde 
tahrip edildiği anlaşılmıştır. 141 ve 143 numaralı duvarların sadece taştan 
yapıldığı, ancak 142 numaralı duvarın, taş temel üzerine kerpiç bir yapıya 
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Açık sarı renkli, az katkılı kerpiçlerin sadece 
küçük bir alanda korunduğu ve ayrıca duvarın da yıkıldığı görülmüştür. 
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Buluntular

2008 yılı çalışmalarında Son Tunç Çağı, Demir Çağı ve Helenistik 
Dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Pişmiş toprak buluntulardan, 
işlevi tartışmalı ay biçimli ve delikli obje dikkat çekicidir (Resim: 6). 1992-
97 yılları Sirkeli kazılarından da üç örneği bilinmektedir. Demir Çağına ait 
boyalı veya bezemesiz insan ve hayvan biçimli heykelcikler pişmiş toprak 
buluntuları oluşturmaktadır (Resim: 7). Yuvarlak biçimli pişmiş toprak tezgâh 
ağırlıkları 2008 yılında yaygın olarak bulunmuştur (Resim: 8).  

2006 ve 2007 yıllarında olduğu gibi, 2008 yılında da birçok madenî 
eser bulunmuştur. 2006’dan itibaren bulunan bu eserlerin konservasyonu 
uzman konservatör Dorothee Brück tarafından yapılmıştır. Temizlenen ve 
konservasyonu yapılan buluntuların, konservasyon öncesi görünmeyen 
bazı özellikleri ortaya çıkmıştır. Sİ07-A109 envanter numaralı Levant tipi 
fibulanın üzerindeki kazıma bezeme bu çalışmadan sonra ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 9). 2008 yılında D odasında bulunan mızrak ucu Son Tunç Çağına 
tarihlenmektedir (Resim: 10).

Helenistik Döneme ait çukurlardan birinde parçalanmış hâlde tüme yakın 
pişirme kapları bulunmuştur (Resim: 11-12). Bunun yanı sıra, tahrip edilmiş bu 
alanlarda Demir Çağına ait amphora ve Geç Asur stilinde üretilmiş omurgalı 
kap (Resim: 13) parçalarına rastlanmıştır. 2007 yılında bulunan ve 2008 
yılında temizlenen üç sikke Helenistik Döneme tarihlenmektedir. Menderes 
Magnesia’sına ait gümüş drahmi (M.Ö. 317–307) üzerinde ön yüzde Herakles 
başı (Resim: 14a), arka yüzde ise tahtta oturan, bir elinde asa, diğer elinde 
kartal tutan Zeus görülmekte, lejand alexandrou olarak okunmaktadır (Resim: 
14b). Tunç sikke ise I. Antiokhos (281-261), III. Seleukos   (226-223) veya III. 
Antiokhos  (223-187) Dönemine aittir. Üçüncü ise, M.Ö. 1. yy.a tarihlenen 
Anazarbos sikkesidir. 

Sonuç

Son Tunç Çağı tabakaları, Geç Demir Çağı ve Helenistik Dönem çukurları 
tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu nedenle, Son Tunç Çağı 
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buluntuları sadece daha geç dönemlerin tahrip etmediği küçük alanlarda 
bulunmuştur. Ayrıca, Orta Demir Çağında, kuzeybatı terasta geniş bir alanda 
yapılan tesviye nedeniyle, Son Tunç Çağı ve Eken Demir Çağı tabakaları 
zarar görmüştür. Son Tunç Çağı buluntularının tersine, Erken Demir Çağına 
ait malzeme henüz bulunmamıştır. 
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Resim 1: 2008 yılında höyüğün etrafını çeviren tel örgü

Resim 2: Höyüğün yerleşim yapısı
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Resim 3: A Alanı genel görünüm

Resim 4: Demir Çağına ait kubbeli fırın
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Resim 5: C odasının Son 
Tunç Çağı taş döşeli 
tabanı

Resim 6:  Son Tunç Çağı ay biçimli buluntu
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Resim 7: Demir Çağı pişmiş toprak hayvan biçimli heykelcik

Resim 8: Demir Çağı tezgâh ağırlıkları
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Resim 9: 2007 yılında bulunan ve Demir Çağına tarihlenen tunç fibula

Resim 10: Son Tunç Çağı mızrak ucu
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Resim 11: Helenistik Dönem pişirme kabı

Resim 10: Son Tunç Çağı mızrak ucu Resim 12: Helenistik Dönem pişirme kabı
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Resim 13: Demir Çağı, Asur stilinde omurgalı kap

Resim 14: a-b: M.Ö. 4. yüzyılın sonuna 
tarihlenen gümüş sikke
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TAYİNAT HÖYÜK KAZILARI, 2008

1*GİRİŞ

Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2008 yılında,Tell Tayinat’da 15 Haziran 
ile 31 Ağustos günleri arasında sürdürdüğü çalışmaların beşinci sezonunu 
tamamlamıştır. Araştırma ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direktörü), 
Dr. Stephen Batiuk (Kıdemli Arazi Arkeoloğu), Fiona Haughhey (Çizimci), 
Julie Unruh (Konservatör), Susan Harrison (Fotoğrafçı) ve Kim Harrison (Kazı 
Evi Yetkilisi)’den oluşmuştur. Kıdemli alan başkanları ise, Doç. Dr. Jack Dessel 
(Tennesee Üniversitesi), Dr. Elif Denel (American Research Institute in Turkey), 
James Osborne (Harvard Üniversitesi), James Roames (Toronto Üniversitesi) 
ve Lynn Welton (Toronto Üniversitesi)’dan oluşmuştur. Aynı zamanda 
projeye, Bilkent Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, ‘Ca’ Foscari Üniversitesi, ve 
UCLA’dan on altı arkeoloji öğrencisi katılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
adına hükümet temsilciliği Sayın Asuman Arslan tarafından yürütülmüştür.

2008 Tayinat saha mevsiminin hedefleri, (1) Alan 1’deki Erken Demir Çağı 
kazılarını tamamlamak ve Erken Tunç Çağı katmanlarını açığa çıkarmak, (2) ilk 
olarak 2005 yılında açığa çıkarılmış olan Alan 2’deki geniş Erken Demir Çağı 
kompleksinin kazılarına devam etmek, (3) üst höyüğün batı meyilinde bulunan 
Alan 4’teki Erken Demir Çağı maden işleme atölyesinin kazılarını tamamlamak 
ve (4) höyüğün üst alanının doğu kenarı boyunca, ‘Alan 5’ olarak adlandırılan 
yeni bir kazı bölgesinde, çalışmalara başlamak olarak belirlenmişti (Resim: 1).

*  Prof. Dr. Timoty P. HARRISON, Department of Near & Middle Eastern Civilizations, 
University of Toronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1/ CANADA. Tel.: (416) 
978-6600, Fax: (416) 978-3305, email: tim.harrison@utoronto.ca

 Dr. Stephan BATIUK.

Timothy P. HARRISON* 
Stephen BATIUK
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Alan 1 Araştırmaları 

L. WELTON*

Alan I’de 2007’de yapılmış olan kazılarda (Resim: 2), 2004’te başlatılmış 
ve 2005’te dört adet 10x10 m.lik parsellerle genişletilmiş (G4.55, G4.56, G4.65 
ve G4.66) olan bölgelerde araştırmalara bu sezon da devam edildi. Neticede, 
Alan 1’de 2004’ten 2007 yıllarına kadar yapılan kazılar sonucu dokuz adet 
belirgin mimarî Alan Dönemi (FP: Field Period) tanımlandı ve ilk dönemsel 
sıralamanın (FP 3-6) Erken Demir Çağına kadar uzandığı saptandı. 2008’de kazı 
çalışmaları sadece G4.55 ve G4.56 parsellerinde yürütüldü. 2008 mevsiminin 
ana hedeflerini Erken Demir Çağı katmanlarının kazılarını tamamlamak 
ve öncelikle de M.Ö. 3000 yılı sonlarına, yani Amuq J kültürel ufkuna ait 
olan Erken Tunç Çağı (Early Bronze Age) katmanlarının açığa çıkarılmasına 
odaklanan çalışmaların genişletilmesi oluşturmaktaydı.

Açma G4.55 

L. WELTON 

M. HINMAN

2007 yılında G4.55 No.lu açmadaki Erken Demir Çağına ait katmanlar 
tamamen kaldırılmıştı. Bu nedenle 2008 kazıları, sadece Erken Tunç Çağına 
tarihlenen katmanlar üzerinde odaklanabildi. 2007 mevsiminde birçok 
Demir Çağı öncesi duvara rastlandı, bunların alan tarihlemesinde Dönem 
8’i oluşturduğu anlaşıldı. Bununla bağlantılı olarak, 2008 mevsiminin başlıca 
hedefi bu duvarları tanımlamak, bunların çevrelediği odaların toprak dolgu 
topraklarını kaldırmak ve bu şekilde bugüne kadar Tayinat’ta ilk kayda değer 
Erken Tunç Çağı kültür dönemlerinin kaydını yapmaya başlamak olmuştur. 
Bu sezon en az iki mimarî dönem, FP 8 ve 9, ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2).

Bu iki dönemden daha geç olanı, FP 8, ise: G4.55:258, 245, 210, 264, 212, 
213, 266 ve muhtemelen 214 duvarlarıyla temsil edilmektedir. Açmanın güney 
kısımlarında ise doğu-batı istikametindeki G4.55:264 ve 212 duvarlarının 
yönlerini dik olmayan bir köşe yaparak, yani biraz değiştirerek uzandıkları 

* Alan amiri.



493

gözlemlenmiştir. Bu köşenin düzeltilmesi için kerpiç tuğladan inşa edilmiş 
G4.55:264 duvarının kuzey yüzünde tadilâta teşebbüs edilmiş olduğu, ancak 
bu teşebbüsün nisbeten daha geç bir dönemde yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Bu duvarların mevcut, yani daha erken dönemin kalıntılarını kesip kesmediği, 
dolayısıyla kısmen gömülü ya da kendi başına durabilecek şekilde inşa edilip 
edilmediği anlaşılamamıştır. Bununla beraber, G4.55:210, 264 ve 213 numaralı 
duvarların belirlediği ‘oda’da bulunan toprak dolgunun kesin olarak bu 
duvarlar arasında kaldığı, dolayısıyla daha sonraki bir döneme ait olduğu 
görülmektedir.

Bugüne kadar yeri tanımlanmış en erken tarihe ait olan FP 9 döneminin 
özellikle G4.55:210 duvarının doğusunda bulunduğu görülmüştür. Bur bölge 
G4.55:211, 265 ve 215 duvarları ile muhtemelen G4.55:262 ve 230 duvarlarını 
da içermektedir. Bu döneme ait duvarların kerpiç tuğla yapılarını belirlemek 
zor olmuştu. FP 8 ve 9 dönemlerine tarihlenen çömlekler Amuq J karakteristiği 
gösteren Basit ve Boyalı Basit Malzemeler (Simple ve Painted Simple Ware), 
Yıkanmış Bulaşık Malzemeler (Smeared Washed Wares) ve az miktarda Kırılgan 
Turuncu Malzemeler’den (Brittle Orange Ware) oluşmaktadır.

Açma G4.56 
D. LUMB 

L. Di PIERI

Dört sezondur G4.56 açmasında yürütülmekte olan araştırmaların 2008 
kazı sezonunu yönlendiren ana amacı, Erken Demir Çağı katmanlarının 
kazı çalışmalarını tamamlamak olmuştur. Mevsim boyunca burada gittikçe 
artan Erken Tunç Çağına ait seramik buluntularına rağmen mevsim sonuna 
kadar kesin olarak belirlenebilecek hiçbir Erken Tunç Çağı katmanına 
rastlanmamıştır. Bu sebeple, çalışmaların ana odağını oluşturan bu açmada 
bulunan çok miktarda Erken Demir Çağına ait kalıntıların toplanması ve 
tanımlanması çalışmalarına devam edilmiştir.

Neticede, 2008 mevsiminde FP 4’ten 6’ya kadar olan alanlarla ilgili 
muhtelif yapı kalıntılarının kayıtlarına devam edilmiştir. Bunlar, çoğunluğu 
önceki mevsimlerde bulunmuş, fosilleşmiş bitkilerle kaplı depolama siloları 
olarak tanımlanan büyük çukurlardan ibarettir. Bunlardan birçoğunun (veya 
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istiflenmiş şekilde), artık iyice tanıyabildiğimiz, deliksiz dokuma tezgâhı veya 
makara ağırlıkları içermekte olduğu görülmüştür. Bu da Erken Demir Çağında 
bu bölgede dokumacılığa verilen önemi vurgulamaktadır.(Resim: 3).

Alan 2 Araştırmaları 

J. OSBORNE*

Alan 2, Chicago Üniversitesi’nin 1930’larda Tayinat’ta yürüttüğü arkeolojik 
çalışmlarda Bina XIV olarak adlandırdığı Erken Demir II Çağına ait bir yapı 
ile büyük ölçüde işgal edilmiş olup Syro-Hitit Keşif Heyeti tarafından kısmen 
kazılmıştır. Alan 2, Alan 1’in (Resim: 1) hemen kuzeyinde bulunmaktadır. 
Alan 2’de kazılar 2005 sezonundan beri sürekli olarak yürütülmüştür. Alan 
2’de yürütülen çalışmalarda iki ana hedef belirlenmişti: (1) Alan 1 ile Alan 2 
arasındaki stratigrafik bağlantıların tespit edilmesi ve Bina XIV’ün temellerinin 
derinliğinin anlaşılması ve (2) bu kompleksin mümkün olduğu kadar geniş 
bir yatay görüntüsünün anlaşılması ve ortaya çıkarılması.

2008 sezonunda daha önceki yıllarda başlatılmış olan araştırmalara devam 
edildi, ancak alanın doğu kenarı boyunca açılan G4.38 ve 48 açmaları nedeniyle 
burada yürütülen çalışmaların genel stratejisinde değişiklik yapmak gerekti. 
Bu bölgede Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin yürütmüş olduğu araştırmaların az 
derecede etki yapmış olacağı ümit edilerek stratigrafinin bozulmamış olacağı 
düşünülmekteydi. Beklenmedik bir şekilde, iki alanda da, iyi korunagelmiş, 
yönü güney istikametinde uzanan ve bir tapınağa ait olduğu düşünülen 
kalıntılara rastlandı; bu da şüphesiz TAP projesinin bugüne kadar ortaya 
çıkardığı en önemli bulgulardan birini teşkil etmekteydi (Resim: 4).

Açma G4.38 (A. LANHAM, J. LEHNER) ve G4.48 (G. ÇINAR ve S. MONTAGNER)

Mimarî buluntular, tapınak yapısına dört basamaklı, uzun ince kalkerden 
yapılı taş bloklarla döşenmiş bir merdivenle güney yönünden ulaşıldığını 
göstermekteydi (Resim: 5).  Ayrıca, binanın batı duvarının hemen önündeki 
merdivenin batı kenarında küçük bir bazalt sütun bulundu. Yapının doğu 

* Alan amiri.
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duvarı henüz kazılmamış olsa da bu duvar G4.48 parselinin yüzeyinden 
görülebilmekteydi.

Çalışmalar merdivenle tapınak yapısının girişini oluşturan bir verandaya 
ulaşıldığını ve bu alanın 40 x 40 cm. ebadında on iki sıra kare pişmiş tuğla ile 
kaplanmış olduğunu göstermiştir. Tuğla kaplı bu yüzeyin tam ortasında ve 
kısmen tabana gömülü  bir konumda bulunmuş olan, bu sezonun en heyecan 
verici buluntusu ele geçirildi: Neredeyse kusursuz biçimde oyularak süslenmiş 
bir bazalt sütun kaidesi. Bu kaidenin Syro-Hitit Keşif Heyeti tarafından daha 
batıda bulunmuş Bina I’in, yani bit hilani sarayının, girişini süsleyen bazalt 
kaidelere benzediği, hatta aynısı dahi olababileceği söylenebilir. Sütun 
kaidesi, tuğla döşeli zemine iyice yerleşmiş şekilde bulunmuştur.  Hatta en alt 
bezemenin kenarları görülememektedir.  Bunun da, daha önceki bir yapı ve 
kullanım evresine ait bir yüzeyin varlığına, yani toprak altında binanın daha 
erken evresinin bulunabileceğine dair bir işaret oluşturduğu düşünülebilir.

Veranda, daha içerde kuzey taraftaki iç odadan iki adet kerpiç tuğla 
tarafından ayrılmıştır. Bu iki duvarın arasındaki alanın çoğunu, muhtemelen 
çökmüş olan, kalın bir tabaka yanmış tuğla kaplamaktadır. Bu öğeler 
oldukça yanmış üç ahşap kirişi kaplar; bunlardan en az bir tanesinin kerpiç 
tuğlaya benzer bir madde içine oturtulmuş olduğu görülmüştür. Buradan 
dendrokronolojik analiz için iki büyük parça alınmıştır. Bu kirişlerin yapının 
damına mı, çöken duvara mı, yoksa kapı eşiğine mi ait olduğu henüz 
anlaşılamamıştır. 

Kapının girişi, kısmen kazısı yapılmış olan bir iç odaya geçiş sağlamaktadır. 
Ayırım işlevi gören  iki ayrı duvarın G4.38 açmasının kuzeyini kapladığı, 
dolayısıyla odanın kuzeye uzanan boyutunu işaretlediği görülmüştür. 
Bu duvarlar, kuzeyde, henüz kazılmamış olan alanda ikinci bir odanın 
varlığını belirtmektedir.  Bu odanın tapınağın merkezini, yani kutsal alanını 
oluşturduğu sanılmaktadır. Odanın ve binanın doğuya uzanan kısmı bu 
sezon yapılan çalışmaların dışında kalmıştır.

Yapının merkezinde bulunan bu odanın tamamen yanmış olmasına karşın 
sıvalar yer yer muhafaza olduğundan duvar yüzeyinin plaster sıvalı olduğu 
anlaşılmıştır. Üstteki odadan çökmüş olan malzeme yanmış tuğlaları ihtiva 
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etmektedir, ancak burada herhangi bir çanak çömlek ve organik maddeye 
rastlanmamıştır. Bununla beraber, odadan önemli miktarda, bronz malzeme 
ve birkaç fildişi buluntu ele geçirilmiştir. Aşırı derecede yanmış ve zarar 
görmüş olmasına rağmen burada bulunan kalıntılar odanın döşenmiş veya 
duvarlarında da asılı aplikler bulunduğu kanaatini uyandırmaktadır.

Tapınağın etrafı batı ve güney taraflarında kaldırım taşı şeklinde yassı 
taşlarla çevrilmiştir.  Ayrıca binanın batı yüzünün parlak beyaz plaster ile 
sıvanmış olduğu görülmektedir.

En önemlisi, dışardaki taşla döşeli yüzey üzerinde dağılmış şekilde 
Luvice yazıt içeren bazalttan bir anıtın hiyeroglif parçaları bulunmuştur. Bu 
buluntularla beraber tapınağın güneyindeki bulunan yüzeyin içerdiği bazı 
taşlarla Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin 1938 yılında doğu sondajında yaptıkları 
çalışmaların açığa çıkardığı kaldırım taşları arasında  doğrudan bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Keşif Heyeti yaptıkları sondajda neredeyse kare 
şeklinde organize edilmiş ve ince süslemeler içeren, belki temel işlevi gören 
bir yapı ya da bir platform olarak inşa edilmiş, bazalttan bir anıt kaidesi 
ortaya çıkarmıştı (Resim: 6). Aynı zamanda Keşif Heyeti bu alandan Luvi 
dilinde yazılmış birçok hiyeroglif parçası elde edildiğinden bahsetmektedir. 
Dolayısıyla, bu parçaların bir zamanlar bu platform üzerinde bulunan tek 
bir anıta ait olduğu izlenimi uyanmaktadır. Maalesef bu yapıdan arta kalan 
parçalar Chicago kazılarından sonra ya kaldırılmış, ya da imha edilmiştir. 
2009 sezonunda bu alan kazılar için odak noktası oluşturacaktır.

Alan 4 Araştırmaları 

J. ROAMES*

E. ÖZBAKKALOĞLU

2006 ve 2007 mevsimlerinde, G3.34 mevkiinde, üst höyüğün batı 
kenarında (Resim: 1), Erken Demir Çağına ait bir metal işliği ortaya çıkarıldı. 
Bu açmanın doğu kenarında metal işlendiğine dair kalıntı bulunan bir çukur 

* Alan amiri.
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ve doğuya, G3.35’e doğru uzanan, içi demir artığı dolu olan bir oda bulundu. 
Bunun da G3.35’te metal işçiliği ile ilgili faaliyetlerin yapılmış olduğuna işaret 
ettiği anlaşıldı. Bu nedenle, 2008 mevsiminde önce G3.35’in, daha sonra da 
G3.24’ün açılmasına karar verildi. Böylece Erken Demir Çağında, Alan 4 
diye tanımlanan bu sahada bulunan demir atölyesinin parametreleri tespit 
edilmek istendi. Ancak, ne G3.24’te ne de G3.35’te herhangi bir metal işlemi 
ile ilgili bir kalıntıya rastlanmadı. Böylece metal atölyesinin G3.34 sınırları 
içinde kalmış olduğu anlaşıldı. Bununla beraber iki ayrı ve önemli buluntu 
gün ışığına çıkarıldı: (1) İyi korunmuş olan taş-döşeli bir yüzey ve (2) Syro-
Hitit Keşif Heyeti’nin kazmış olduğu T-5 açmasının kestiği anlaşılan, batıda 
inşa edilmiş ve korunma sistemine bağlı hendeğin bir kısmı.

G3.35’te bulunan taş döşeli yüzeyin açmanın kuzey kısmını kapladığı 
anlaşılmıştır (Resim: 7). Bu yüzey batıya doğru tırmanmakta ve höyüğün 
üstünden ulaşmadan hemen önce bitmektedir.  Sonra doğuya doğru, 
höyüğün üstüne, yani ortasına doğru, Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin tarif etmiş 
olduğu Avlu VIII yönüne doğru uazndığı görülmektedir. Burada ele geçirilen 
seramik döşemenin Demir II Dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Bu yüzeyin 
bir caddenin parçası olup olmadığı kesin değildir. Batıdaki korunma sistemine 
ait bir kapıya giden bir yol olabileceği, veya sadece Batı Merkez Alanı’nın 
içindeki bir avlu olabileceği düşünülebilir. İleredeki kazı sezonlarında burada, 
uzaktan algılama metodu (remote sensing) da içeren araştırmalar yapılması 
planlanmıştır.

Alan 5 Araştırmaları 

J. P. DESSEL*

2008’de höyüğün doğu tarafında yeni bir alan, Alan 5, açılmıştır (Resim: 
1). Kazılara başlanan bu alanda daha önce Syro-Hitit Keşif Heyeti tarafından 
araştırma yapılmamış olduğundan, bu alanda yapılacak araştırmalar 

* Alan amiri.
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çerçevesinde hem daha önce arkeologlar tarafından dokunulmamış bir 
alanda yeni çalışmalar yapılması hem de Syro-Hitit Heyeti’nin çok detaylı 
araştırmadığı Demir II ve daha sonraki dönemlere ait yerleşim tarihi hakkında 
bilgi toplanması planlanmıştır. Buradaki araştırmalara,  iki adet 10 x 10 m.lik 
açmayla başlanmıştır, F5.98 ve F5.99. Gelecek sezonlarda, hem höyüğün 
tepesinde ve hem de doğu yamacında açılacak merdiven açmada höyüğün 
üst ve alt alanlarını stratigrafik olarak birbirlerine bağlama amacıyla daha 
fazla arkeolojik alanda çalışılması düşünülmektedir.

Açma F5.98 (E. DENEL ve Ö. KETKANLI) ve F5.99 (Ö. DEMİRCİ ve E. HAMMER)

2008 kazıları ile F5.98 ve 99 açmalarını kapsayan ve muhtemelen Geç Asur 
Devrine ait büyük ve avlulu bir evin bir kısmı ortaya çıkarıldı (Resim: 8). 
Kazı çalışmaları tarafından binanın avlu işlevi gören büyük bir odasının bir 
kısmı ve bunun kuzey tarafında bulunan üç küçük oda gün ışığına çıkarıldı. 
Avlunun zemini yer yer bozulmamış şekilde bulundu. F5.99. açmasının batı 
yüzüne yakın bir yerde gömülü olarak bulunan büyük bir depolama çömleği 
kaidesinin ise avlu alanının ortasına yakın bir yere oturtulduğu anlaşıldı. 
Avlunun kuzeyinde bulunan üç odanın duvarlarının parlak beyaz sıva ile 
sıvanmış olduğu ve 1 m.den daha yüksek kısımlarına dek yer yer muhafaza 
olduğu tespit edildi (Resim: 9). Batı ve doğuda bulunan odalara girişin ayrıcı 
duvarlar arasındaki biraz çıkıntılı geçiş aralığından yapılmakta olduğu 
anlaşıldı. Orta odaya geçişin ise batıdaki odadan üçüncü bir kapı aralığı 
tarafından sağlandığı görüldü.

Binanın doğu kısmı, büyük olasılıkla meyil yüzünden oluşan erozyon 
nedeniyle iyi korunagelmemişti. Ancak, F5.99 açmasında kuzey-güney 
istikametinde uzanan geniş bir duvarın bu yapının doğu sınırını oluşturduğu 
düşünülmektedir. Açmanın kuzeyinde, bu duvarın dışında bulunan 
alanda, duvarın doğu yüzüne dayandığı anlaşılan yoğun bir çömlek ve 
kemik konsantrasyonu bulundu. Ayrıca kuzey-güney yönünde uzanan bu 
duvarın doğu yüzünün olasılıkla bir duvar parçası oluşturan kerpiç tuğla 
konsantrasyonu ile kesildiği anlaşıldı.
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Odaların zemin buluntuları arasında Kıbrıs çıkışlı Geometrik (Cypro-
Geometric) ve Kıbrıs-Fenike (Cypro-Phoenician) seramiği ve Asur Saray 
Seramiği (Assyrian Palace Ware) veya yerel imitasyonları mecut olup bunların 
yanısıra tipik olarak M.Ö. 8. veya 7. yüzyıllara ait Kırmızı Astarlı Parlatılmış 
Malzemeler (Red Slipped Burnished Ware) de bulunmuştur. Kuzey odalarından 
birinde, Asur stilinde çömlek bir ‘banyo küveti’ne ait olduğu tahmin edilen 
büyük ve kilden yapılmış bir teknenin kenar parçası ele geçirilmiştir.

SONUÇ GÖZLEMLERİ

Özet olarak, 2008 Tayinat Arkeoloji Projesi’nin (TAP) Tell Tayinat’ta 
yürüttüğü kazılarda iyi derecede korunagelmiş, Erken Tunç ve Demir 
Çağlarına ait yerleşim alanları açığa çıkarılmıştır. Alan 1’de, Demir Çağına ait 
katmanlarda yapılan kazılarda yavaş yavaş Erken Tunç Çağının sonlarına ait 
önemli miktarda kalıntı, özellikle de Erken Tunç IVB ya da Amuq J Dönemine 
ait kalıntılar ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Erken Tunç Çağının 
erken dönemlerinin göstergesi olacak seramiğin daha derin seviyelerde 
olduğu anlaşılmıştır. Syro-Hitit Araştırmaları Ekibi ve Robert Braidwood 
tarafından yapılan sondaj sonuçlarına dayanarak, TAP kazıları da Tayinat’ta 
önemli miktarda Erken Tunç Çağı kalıntısı olduğu izlenimi uyandırmıştır. 
Dolayısıyla bu alan ilerideki mevsimlerde sürdürülecek kazıların odak 
noktası olacaktır.

2008’de yapılan kazılar sırasında Tell Tayinat’ta Demir Çağına ait önemli 
kalıntıların ortaya çıkarılmasına devam edilmiştir. İlâveten, Ege ile olan güçlü 
kültürel bağların göstergelerini içeren Alan 1’deki Erken Demir I (M.Ö. 12. 
yy.) yerleşiminin yanı sıra, 2008 kazıları Alan 2’de de muhtemelen Demir 
II Dönemine ait bir tapınağın (M.Ö. 9. ve 8. yy.) anıtsal yapılarını ortaya 
çıkarmıştır. Her ne kadar araştırmalar hâlen devam ediyor olsa da, bulgular 
bu son bulunan yapı kompleksinin, özellikle son kullanım etabında, Geç Hitit 
Döneminde Palastin/Patina Krallığı’nın krallarının kraliyet ikametgâhını 
oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu yapının inşa ediliş döneminin, ya da 
en azından son kullanım evresinin ise bit hilani sarayları (özellikle Bina I’de) 
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ve Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin ortaya çıkarmış olduğu megaron-stili tapınağın 
(Bina II) eşzamanlı olduğu izlenimi edinilmiştir. Tell Tayinat’ta TAP kazıları 
tarafından bulunan Luvi dilinde yazılmış hiyeroglif yazıtların sayısı şu anda, 
Syro-Hitit Keşif Heyeti’nin buldukları ile beraber, 100’u bulmaktadır, ki bunlar 
binalarla aynı zamanda ve aynı kültür tarafında ortaya çıkarılmış olmalıdır.

Bu arada, hem Alan 4’te var olması muhtemel büyük bir kapı geçidi 
ve hem de Alan 5’te bulunmuş ve iyi korunagelmiş olan Demir II yapı 
kompleksi bu arkeolojik alanın henüz araştırma yapılmamış kısımlarında 
zengin bir arkeolojik potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Bu nedenle, 
Tayinat Arkeoloji Projesi gayret ve kaynaklarını kazı alanının bu bölgelerine 
yoğunlaşabilmek amacıyla öncelik sırasına koymaya devam edecektir.

TEŞEKKÜR

2008 yılı arazi mevsimi için maddî yardım, Kanada Sosyal Bilimler ve 
Beşeri İlimler Araştırma Kurulu (SSHRCC), ve Toronto Üniversitesi tarafından 
sağlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için gerekli kazıların yapılması iznini 
veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmek 
isterim. Hükümet temsilcisi olarak mahallî devlet makamları ile temasımızı 
sağladığı için Sayın Asuman Arslan’a ayrıca teşekkür ederim. Bu sezonun 
başarıyla sonuçlanması tüm proje personelinin özveriyle çalışması neticesinde 
mümkün olmuştur. Reyhanlı’da konaklamamızı olası kılan Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu Müdürü Sayın Mehmet Kızılca’ya ve okul personeline hoşgörü 
ve yardımları için minnet duymaktayız.  Tayinat ekibine gösterdikleri 
misafirperverlik ve arkadaşlıkları bizim için sonsuz değer taşımaktadır.  
Ayrıca, Antakya Müzesi Müdürü Sayın Faruk Kılınç’a ve müze personeline, 
mevsim boyunca gösterdikleri ilgi ve yardımları için teşekkür etmeyi borç 
bilirim. Son olarak, Dr. Hilâl Sürsal’a bu raporun tercüme edilmesi için yaptığı 
çok değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 
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Resim 1: Tell Tayinat’ın kazı  
bölgelerini gösteren 
topoğrafik haritası

Resim 2: Alan 1’deki mimarî kalıntıların planı



502

Resim 3: I. Demir Çağına tarihlenen çukurda bulunan dokuma tezgâhı ağırlıkları

Resim 4: Alan 2’de bulunmuş 
olan tapınak yapısının 
planı
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Resim 5: Tapınak önünde bulunan döşeli alan, girişteki merdivenler ve bezemeli kolon kaidesi

Resim 6: Tayinat ‘kutsal alanı’nı teşkil eden iki tapınak yapısı ve Luvice yazıt içeren anıtın 
kaidesini oluşturan ortostatlı platform
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Resim 7: Alan 4’teki döşemeli
 açık alanın planı

Resim 8: Alan 5’te 
bulunan ve 
Geç Demir 
Çağına  
tarihlenen 
avlulu 
binanın planı

Resim 9: Alan 5’te bulunan  
ve beyaz plaster sıvanmış 
duvarlar içeren bina
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 Ahmet A. TIRPAN* 
Bilal SÖĞÜT

LAGİNA, BÖRÜKÇÜ, BELENTEPE VE MENGEFE
2008 YILI ÇALIŞMALARI

 Lagina Kazı Ekibi olarak 2008 yılı içerisinde iki ayrı alanda, dört ayrı 
grup olarak arkeolojik kazı ve araştırmalar yürütülmüştür. Çalışmalar Lagina 
Hekate Kutsal Alanı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Güney Ege 
Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi Müdürlüğü’nün Yatağan ve Milas’taki 
dekupaj alanlarında gerçekleştirilmiştir. Yatağan’da Yeşilbağcılar, Milas’ta 
ise Belentepe ve Mengefe mevkilerinde çalışılmıştır. 

Lagina çalışmaları sadece yaz dönemi için Temmuz ve Ağustos aylarında 
yapılmış ve 1993 yılında başlayan kazı ve restitüsyon çalışmalarının bir 
devamı niteliğinde olmuştur. Kutsal alan içinde, yapılardaki çizim, katalog 
ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra, Hekate altarı çevresinde önceki yılda 
kalındığı yerden kazı ve araştırmalara devam edilmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün GELİ 
dekupajlarındaki yüzey araştırması ve jeofizik taraması ile kazılar iki ayrı 
alanda sürdürülmüştür. Bunlardan birisi Lagina ile Stratonikeia arasındaki 
alanda, Yeşilbağcılar Kasabası sınırlarında; Börükçü merkezli olarak Beybağ, 
Kurudere ve Baca gibi farklı mevkilerde yapılan çalışmalardır. Diğer çalışma 
alanı ise, Milas İlçesi sınırlarında, Çakıralan Köyü’ndeki Belentepe Mevkii 
ve Hüsamlar Köyü’ndeki Mengefe Mevkii kazılarıdır. Belentepe ve Mengefe 
kazıları ile Yeşilbağcılar Kasabası sınırları içindeki kazı çalışmaları yıl 
boyunca devam etmiştir. Çalışma alanlarının tamamında yüzey araştırmaları 

∗  Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Konya/TÜRKİYE (atirpan1@hotmail.com)

 Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Denizli/TÜRKİYE (bsogut@pamukkale.edu.tr)
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ve jeofizik taramaları sonrasında tespit edilen alanlarda arkeolojik sondaj ve 
kazı çalışmaları yapılmıştır. 

Temmuz ve Ağustos aylarında uzmanlar, öğrenciler ve işçilerden, 
kış döneminde ise uzmanlar ve işçilerden oluşan ekipler tarafından 
çalışmalar yürütülmüştür. 2008 yılı kazı çalışmaları, Selçuk ve Pamukkale 
Üniversiteleri’nin sınırlı desteklerinin yanı sıra, ağırlıklı olarak Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez 
Müdürlüğü (DÖSİMM) ve GELİ Müessese Müdürlüğü tarafından maddî 
olarak desteklenmiştir. Ekipte Selçuk ve Pamukkale Üniversiteleri başta 
olmak üzere, 7 ayrı üniversiteden öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler 
yer almışlardır1. Bakanlık temsilcileri olarak farklı müzelerden uzmanlar 
katılmışlardır2. 

1 Prof. Dr. Emin Erdem, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Ömer Aydan, Doç. Dr. Raşit Urhan, 
Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı, Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kılıç, Öğr. Gör. Dr. Coşkun Daşbacak, 
Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün Cirtil, Uzm. Dr. Murat Aydaş, Arş. Gör. Aytekin Büyüközer, Arş. 
Gör. Zeliha Gider, Arş. Gör. Makbule Ekici, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Banu Yılmaz, 
Arş. Gör. Seda Arıhan, Arş. Gör. Erdoğan Aslan, Uzm. Serkan Topaloğlu, Jeolog Didem 
Çobanoğlu, Yüksek Lisans Öğrencileri; Özge Böker, Burcu Bilir, Murat Taşkıran, M. Tuncay 
Özdemir, Adil Eker, Metin Aydın, Aysun Topaloğlu, Savaş Durnagölü, Esen Kaya, M. Nahit 
Çiçek; Arkeologlar Haluk Yalçınkaya, Halime Aslan, Ömer Uzunel, Murat Sonkür, M. Cemil 
Kaşka, Didem Tekinay, Nihal Kürüm, Vildan Konaç, Sevgi Gürdal, Güneş Girgin, Funda 
Davran, Vahit Tursun, İ. Ernur Öztekin; Ressam Aydın Erkuş; Konservatörler Ufuk Denizli, 
Damla Dinç, Tuğba Arslan; Restoratör Nuray İlik; Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, 
Mimarlık, Resim, Seramik ve Restorasyon Bölümü Öğrencileri; Mustafa Kağıtçı, Mustafa 
Çimen, Mustafa Korkmaz, H. Yiğit Şen, Ümit Aygör, Abdülaziz Demirel, Olgay Yılmaz, 
Görkem İlarslan, Semra Gültürk, Ece Çoksolmaz, Sami Aşudu, Hatice Korkmaz, Tarık 
Türküsever, Selda Özdemir, Fatma Aytekin, Ela Düşdü, Derya Kanık, Çiğdem Tezcan, Serhat 
Bayar, Eren Uzun, Müge Topaloğlu, Aysun Metinöz, Kasım Güler, E. Ebru Akçam, Yaşar 
Çiftçi, Özge Engin, Ayşe Dağcı, Hakan Seylim, Murat Seyis, Fatma Güllü, Şahin Cumhur, 
Sevda Aslanlar, Emel Deniz, Ceren Erdem, Dilek Kurban, Nuran Topal, Sergender Kalay, 
Mehmet Özbey, Mustafa Tombul, Fatih Akçam, Yüksel Göker, Merve Gümrükçü, Sevilay 
Altınbaş, N. Ceylan Özbay, Feryat Şahin, Abdülmenaf Çakar, Selçuk Çaprak, Emre Bahar, 
Mustafa Memiş, Coşkun Dağdeler, Kadir Özkan, Samet Dinçel, Ferhat Kontaş, Tuğra Çınar, 
Derya Kotan, Derya Özsu, Fatih Urfalıoğlu, Emrah Kılıcı, Dilek Karaceylan, Cansev Meşe, 
Mustafa Oğuz, Barış Macaroğlu, Gökhan Çakmak, Sercan Kurt, Muhsin Karaoğlan, Murat 
Karaçam, Süreyya Karakuş, Cengizhan Tuna, H. Arda Bülbül, Yusuf Sözeri, Şakire Akıncı, 
Fatmana Güçlü, Selda Köken, Uğur Özyılmaz, Önder Karadağ, Şerife Yakıcı, Leyla Karadeli, 
Hilal Gençtürk, Leyla Ak, Yeliz Yağcı, Betül Kurşun, Rüya Ejder, Hüseyin Bildirici, İbrahim 
Ceylan, Murat Aygün, Şule Şahin, Fetullah Kaşka, Nurgül Dereli, Murat Çakmak, Gülcan 
Karabulut, Göksel Barlas, S. Halit Canol, Muhammet İlçin, Döne Kemeç, İnci Özen, Azize 
Şıralı, Mustafa Ekmekci, Alev Kenanoğlu, Sertan Atasoy, Yeşim Yavuz, Özlem Bağkan, 
Hüsne Ay, İnci Başkaya,. Katkıları olan tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.

2 Bakanlık temsilcisi olarak Lagina ve Börükçü kazılarına; Muğla Müzesi’nden Hakan Dinç 
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1 Lagina Hekate Kutsal Alanı Çalışmaları

Hekate Kutsal Alanı içinde ağırlıklı olarak altar ve çevresinde kazı ve 
araştırmalar yapılmıştır. Altarın güney, doğu ve kuzey yönlerinde zemin 
seviyesine kadar inilmiştir. Altarın rölövesi çıkarılarak, yapının yıkılmasına 
neden olan kırıkların tamamı çizime geçirilmiştir (Çizim: 1). Ayrıca altar ile 
tapınak arasındaki alana inşa edilmiş olan ve daha önceki kazılarda sadece 
batı kenarını ortaya çıkardığımız bazilika yapısının planı tamamlanmıştır. 
Kazıların haricinde Altar kazılarında bulunan mimarî elemanların 
gruplandırılmasına ve çizim çalışmalarına devam edilmiştir3 (Çizim: 2). Bu 
alandaki diğer yapılar ile ilgili çizim çalışmalarına devam edilmektedir. Altar 
ile ilgili TÜBİTAK projesi devam ettiğinden, çizim ve katalog çalışmaları yıl 
boyu sürdürülmektedir. 

1.1 Lagina Hekate Temenosundaki Bizans Bazilikası 

Tunç SEZGİN4

Gökçen ÖZTAŞKIN5

Yapılan çalışmalarda altar ile tapınak arasındaki alanda bulunan kilisenin 
planı kesinleştirilmiştir. Kilisenin batıda narteksli, üç nefli bazilikal plan 
şemasında olduğu tespit edilmiştir. Tam olarak doğu-batı yönde olmayan 
yapının apsis bölümü güney taraftadır (Resim: 1, Çizim: 3). 

Narteksin batısında Hekate Tapınağı’nın ön cephe girişi vardır. 

ve Musa Ötenen ile Aydın Müzesi’nden Vedat Mutlu katılmışlardır. Belentepe’ye Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Kemalettin Ataş ve İsmail Sarıpınar, Bursa 
Müzesi’nden Deniz Özbilge ve İzmir Koruma Kurulu’ndan Hüdaverdi Benzer; Mengefe 
kazılarına ise Bodrum Müzesi’nden Nurcan Çilesiz, İzmir Müzesi’nden Ufuk Çetinkaya, 
Hacıbektaş Müzesi’nden Demet Göçer, Yalvaç Müzesi’nden Ferit Coşkun Bakanlık temsilcisi 
olarak katılmışlardır.

3 Sarapis kabartması ve iki naiskos yapısı ile ilgili değerlendirmeler için bkz. B. Söğüt, “Naiskoi 
from the Sacred Precinct of Lagina Hekate: Augustus and Sarapis” Anodos 6-7, 2008, 421-
431.

4 Arş. Gör. Tunç SEZGİN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü-
Denizli/TÜRKİYE, (tsezgin@pau.edu.tr).

5  Öğr. Gör. Gökçen ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü-Denizli/TÜRKİYE, (gokcenko@gmail.com). 
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Tapınak alanı ile kilisenin organik bir bağlantısı yoktur. Kuzey-güney 
doğrultusunda dikdörtgen planlı narteksin (15,95x5,08 m.) batı duvarı 
üzerinde bir giriş bulunmamaktadır. Bu sebeple tapınak alanı atrium olarak 
değerlendirilememektedir. Nartekse giriş güneyden sağlanmıştır. Narteks 
zemini büyük boyutlu mermerlerden oluşturulmuş bir döşemeye sahiptir. 
Naosa geçiş her üç nefe açılan üç ayrı kapı ile sağlanmıştır. Bu kapılardan 
orta nefe açılan, diğerlerinden daha geniş yapılmıştır. Ayrıca kilisenin güney 
duvarı aksında bir giriş daha bulunmaktadır. Narteksin ve naosun güneyde 
olan girişleri kilisenin ana girişidir. Erken Bizans Dönemi mimarîsinde girişler 
genellikle batıdadır. Ancak kuzey ve güney yönde girişlerin bulunduğu 
örnekler de mevcuttur. Batı Anadolu Bölgesi’nde M.S. 6. yy.a tarihlenen 
Priene Kathedral kilisesi naos kuzey duvarında ve Hieropolis Direkli Bazilika 
naos güney duvarında6 birer kapı bulunmaktadır. Diğer bölgelerden M.S. 
5. yy.a tarihlenen Selanik Acheiropoites Kilisesi, M.S. 5-6. yy. içerisinde 
değerlendirilen Likya bölgesindeki Gemiler Ada III. No.lu Kilise naosa batı 
dışında girişleri olan kiliselere örnek verilebilir7. 

Kazı çalışmalarında kilisenin apsis duvarlarına ait kalıntı tespit 
edilememiştir. Bu yüzden altarın batı basamaklarının kilisenin apsis bölümünü 
oluşturduğu düşünülmektedir8. Kesin herhangi bir kalıntı bulunamaması 
nedeniyle, altarın tümü bazilikanın apsis bölümü olarak kullanılmış olmalıdır. 
Altarın yeni düzenlemesinde kullanılmış olan çok sayıdaki devşirme malzeme 
ve kireç harcı bu inşa aşamasının bir göstergesidir. Ayrıca Roma Dönemi’nde 
altarı çevreleyen parapetler kilisede bema ile naosu ayıran templon işlevini 
kazanmışlardır. Bu alanda Roma Dönemi parapet levhaları ele geçirilmiştir. 

6 Priene Kathedral Kilisesi için bkz: S. Westphalen, “Die Bazilika Von Priene, Architektur und 
Liturgische Austattlung”, Istanbuler Mitteleungen 48, 1998, 285; Hieropolis Direkli Bazilika 
için bkz. B. Ceylan, “Batı Anadolu Bölgesinde Antik Dönem Anıtsal Yapılarından Dönüştürülmüş 
Bazilika Planlı Kiliseler”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2000, 
198.

7 Selanik Acheiropoites Kilisesi için bkz. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine 
Architecture, London, 1986, 100; Gemiler Ada III Nolu Kilise için bkz. K. Asano, “The 
Excavation of Church III on Gemiler Island (1996 Season)”, 19. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 
2002, 531-540. 

8 Benzer bir örnek Didim Tapınak kilisesinde (Hagios Michael Kilisesi) görülmektedir. Bkz. 
Ceylan 2000, 108.
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Ancak templona ait olabilecek Bizans Dönemi özellikleri gösteren mimarî 
plastik parçalara rastlanmamıştır. 

Bemanın güneyinden bir kapı açıklığıyla doğuda apsisli olarak düzenlenmiş 
köşe odasına geçilmektedir. Köşe odası sadece bema ile bağlantılıdır. Bu 
şekilde sadece bema ile bağlantılı yan odalar Kilikya bölgesinde M.S. 5-6. yy. 
içerisinde değerlendirilen Uzuncaburç Tapınak Kilisesi’nde, Tapureli A ve 
C Kiliseleri’nde; Negev’de M.S. 4. yy.a tarihlenen Halutsa Batı Kilisesi’nde; 

Suriye’de M.S. 4. yy.a tarihlenen Palmyra Kilisesi’nde görülmektedir9. 

Nef ayrımı sütunlar ile sağlanmıştır. Sütun dizisi ve stylobat güney 
nef ayrımında izlenebilmektedir. Kuzey stylobatın sadece moloztaş sırası 
görülebilmektedir. Erken dönem bazilikalarında nef ayrımı çoğunlukla 
sütunlarla sağlandığı bilinmektedir10. Orta nef üzerinde doğuda templona 
yakın alanda ve nef aksından kuzey stylobata yakın olarak konumlandırılmış 
dairesel sekiz yerleştirme oyuğu ambona ait olmalıdır. Ancak ambona ait 
olabilecek parça tespit edilememiştir.

Çalışmaların devamında güney nefin güneyinde bazilika ile bağlantılı ek 
mekânlar tespit edilmiştir. Bu ek bölüm, narteks kısmı hizasından başlayıp 
güney nefe girişi sağlayan kapıya kadar bir bölüm ve bu giriş kapısından köşe 
odasının batı duvarına kadar bir iç odadan oluşmaktadır. Ek bölümün girişi 
güney nefe girişi sağlayan kapının tam karşısından sağlanmıştır. İç odanın 
alt kısımda batı duvara yakın alanda devşirme bir kaide ve iki yanında farklı 
tiplerde iki Roma Dönemi altarı bulunan değişik bir düzenleme olduğu 
görülür. Kaidenin hemen doğusunda bir künk dik olarak yerleştirilmiştir. 
Bu iç odanın “phiale” olabileceği düşünülmektedir11. Bu düzenlemenin bir 
benzeri Magen’de M.S. 4. yy.ın 2. yarısına tarihlenen kilisede karşımıza çıkar12. 
Ancak Magen’deki kilisede phiale atriumun kuzeydoğusunda naosa yakın 

9 Kilikya Bölgesi kiliseleri için bkz. S. Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria,  
Hampshire, 1996; Halutsa ve Palmyra örnekleri için bkz. S. Margalit, “The bi-apsidal 
Churches in Palestine, Jordan, Syria, Lebanon and Cyprus”, Liber Annuus 40, 1990, 323-332.

10 C. Mango, Bizans Mimarîsi, İstanbul, 2006, 50.
11 Phiale Erken Hristiyanlık Dönemi’nde inananların dua etmek için naosa girmeden önce 

el, yüz ve ayaklarını yıkadıkları bölümdür (A. P. Kazhdan (Ed.), The Oxford Dictionary of 
Byzantium 3, New York, 1991, 1647-1648).

12 V. Tsaferis, “An Early Christian Church Complex at Magen”, Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research 258, 1985,  3. 
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konumdadır. Lagina’da ise güneyde yer alır. Bu durum Lagina kilisesinde 
ana girişin güneyde olmasından kaynaklanmaktadır.  

Bazilika’nın bulunduğu alanda yapılan çalışmalarda Hıristiyanlık 
Dönemine işaret eden 2 adet Constantin II. sikkesi (337-361) ve 2 adet 
Theodosius I. sikkesi (379-395) bulunmuştur. Bölgede M.S. 6. yy.da deprem 
olduğu bilinmektedir13. Altarın tapınağın tam karşınında bulunmaması, 
depremler sonucunda altarın kütle olarak kaydığını gösterir. Bazilikanın 
duvarlarında da depremden dolayı oluşan aynı yönde kırılmalar vardır. 
Benzer örnekler, deprem kayıtları, seramik buluntuları ve mevcut sikkelere 
dayanılarak kilisenin M.S. 4. yy. ile M.S. 6. yy. arasında kullanılmış olduğu 
düşünülmektedir. 

1.3 Altar Üzerindeki Fay Çatlağı Temizlik Çalışmaları                                                  

Banu YILMAZ14

Altar üzerinde yapılan çalışmada ikisi büyük olmak üzere beş fay 
çatlağının yapıyı tamamen tahrip ettiği anlaşılmıştır. Arkeolojik buluntulara 
göre büyük depremin sonucunda oluştuğu düşünülen iki fay kırığına 1 ve 
2 numaraları verilmiştir  (Resim: 2, Çizim: 1). 1 Numaralı çatlakta podyum 
toikhobat seviyesine kadar inilmiştir. Fay çatlağı içindeki kireç harcı ve moloz 
taş dolgu podyum ortasında düzensiz bir şekilde aşağı doğru inmektedir. 
Çatlağın oluştuğu dönemden sonra çatlak kenarlarındaki taşlar içerisine 
dökülmüş olmalıdır.

1 numaralı fay çatlağında yaptığımız çalışmalarda, dolgu malzemesi 
içinden altarın güneybatı köşesindeki orthostat bloğu üst seviyesinden 1,15 
m. derinlikte ağız kenarı, gövde ve kulptan oluşan sırlı seramik parçaları 
bulunmuştur. Bu parçalar Erken ve Orta Bizans Dönemine ait olup kaba 

13 H. Soysal, “Tsunami (deniz taşması) ve Türkiye Kıyılarını Etkilemiş Tsunamiler”, Deprem 
Araştırma Bülteni 25, 1979, 48-56.

14 Arş. Gör. Banu YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü-
Denizli/TÜRKİYE (bdonmez@pamukkale.edu.tr)



511

hamurlu, yeşil ve kahverengi tek renkli ve iki renkli sırlama tekniğinde 
yapılmıştır. Ayrıca fırça tekniğiyle yapılmış kırık seramik parçaları da ele 
geçirilmiştir. Bunlardan kaba hamurlu günlük kullanım kabına ait parça 
Erken Bizans Dönemine, tek renkli ve iki renkli ve fırça tekniğiyle yapılmış 
seramik parçaları ise Orta Bizans Dönemine ait olmalıdır. 

Çatlak içerisindeki düzensiz dolgu, çatlağın altar ile tapınak arasına 
inşa edilen bazilikadan sonra olduğunu göstermektedir. Çünkü bazilikanın 
yapıldığı dönemde bu çatlak olsaydı, çatlağın içi mutlaka düzenli bir şekilde 
moloz taş ve harç ile doldurulurdu. Deprem sonrasında burası tekrar 
kullanılmadığı için doğal dökülme haricinde, depremin oluşturduğu çatlak 
olduğu şekliyle kalmıştır. Deprem sonrasında buradaki bazilikanın tamamen 
terk edildiğini başka alanlardaki arkeolojik kazılarda da tespit etmiştik. 

Böylelikle burada yapılan kazılar ve elde edilen sikke ve seramik 
buluntularına göre bazilikanın M.S. 4. yy. ilk yarısında inşa edildiği ve altar 
üzerinde görülen deprem çatlağının bazilikanın inşasından sonra oluştuğu, 
Erken Bizans Döneminde altar ve bazilikanın bir deprem ile yıkıldığı 
anlaşılmıştır. 

2 Börükçü Dekupaj Kazıları 

GELİ Yatağan dekupaj alanında yapılan çalışmaların hepsi Börükçü kazıları 
olarak yürütülmüştür. 2008 yılı içerisinde Dekupaj alanının tamamında yüzey 
araştırmaları, yüzey taramaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca belirli noktalarda 
ise jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan Börükçü, Beybağ, Karıngeçli 
Kuyu, Baca ve Kocabağ mevkilerinde sondaj kazıları olarak çalışmalar 
sürdürülmüştür.   

2.1 Börükçü ve Beybağ Çalışmaları

Aytekin BÜYÜKÖZER15

Börükçü Mevkii’nde 2008 yılı içerisinde kısa süreli bir çalışma yapılmış 

15 Arş. Gör. Aytekin BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Konya/TÜRKİYE (aytekinbuyukozer@hotmail.com)
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ve bu çalışmalarda 10 adet mezarın kazısı tamamlanmıştır. Bu mezarlardan 
3 tanesi Geç Geometrik Döneme (08BM01, 08BM02, 08BM04), 2 tanesi Arkaik 
Döneme (08BM03, 08BM05), 1 tanesi Klasik Döneme (08BM06), 4 tanesi ise 
Hellenistik Döneme (07BM16, 08BM07, 08BM08, 08BM09) tarihlendirilmiştir. 

Geometrik Döneme tarihlendirilen 08BM04 numaralı mezar oygu tekne 
tipinde yapılmış olup çoklu gömüye sahiptir. Mezar içerisinde yapılan 
çalışmalarda 8 adet bronz fibula, 3 adet boncuk, bir adet bronz yüzük ve bir adet 
pişmiş toprak amphoriskos bulunmuştur. Benzerleri Beçin, Milas, Yatağan, 
Fethiye ve Keramos’ta bulunmuş olan amphoriskos Geç Geometrik Döneme 
tarihlenmektedir16. Hellenistik Döneme tarihlendirilen 08BM08 numaralı 
mezar mermer blok tekne tipinde yapılmıştır (Resim: 3). Mezarda yapılan 
çalışmalarda 3 adet gümüş sikke ile 6 adet pişmiş toprak eser bulunmuştur. 
Sikkelerden ikisi Stratonikeia sikkesi17 olup M.Ö. 2. yy.ın son çeyreğine 
tarihlendirilmiştir18. Tek gömünün yapıldığı mezarda kontekst olarak ele 
geçirilen pişmiş toprak eserler de yine M.Ö. 2. yy.ın son çeyreğine aittir. Örgü 
tekne tipinde yapılmış olan 08BM09 numaralı mezarda yapılan çalışmalarda 
ise 2 adet pişmiş toprak eser, 1 adet sikke ve 6 adet diadem ele geçirilmiştir. 
Eserlerden hareketle mezar Helenistik Döneme tarihlendirilmiştir.

Beybağ Mevkii’nde 2007 yılının Temmuz ayında başlayan çalışmalar 2008 
yılı boyunca devam etmiştir. 2008 yılı içerisinde 246 mezar ile 46 sondaj kazısı 
yapılmış ve Beybağ Mevkii’ndeki kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Açılan 
mezarlardan 161 tanesi Bizans Dönemine (M.S. 11.-12. yy.) tarihlenmekte olup 
çoğunluğu kiremit çatma mezardır. Bunun yanı sıra az sayıda plâka tekne tipi 
mezar tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu konuşlandırılan mezarlarda 
iskeletler başı batıya gelecek şekilde sırtüstü yatırılmış, kollar göğüs 
üzerine çapraz yerleştirilmiştir. Diğer 79 mezar, Bizans yapıları ve nekropol 
alanının da bulunduğu 5. terasın batısında tespit edilmiştir. Bu mezarlarda 

16  C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği, İstanbul, 2006, 45, 130, Lev. XVIII c.
17 Sikkelerin ön yüzlerinde Zeus başı arka yüzlerinde kare incus içerisinde kartal figürü 

bulunmaktadır. 
18 D. Mannsperger, Sylloge Nummorum Graecorum (Germany), Münzsammlung der 

Universitat Tübingen, 5. Heft, Karien und Lydien, 1994, 3464.
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herhangi bir mimarî unsura rastlanmamıştır. Açığa çıkarılan iskeletlerin yatış 
pozisyonu mezarların İslâmî geleneklere göre yapılmış olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu alanın önceki yıllarda kazısı tamamlanan Tepecik’teki 
Osmanlı yerleşimine yakın olması, mezarların bu yerleşim birimine ait 
olduğunu düşündürmektedir. Aynı alanda yapılan çalışmalarda Osmanlı 
Dönemine tarihlendirilen mezarların yanı sıra 2 pithos mezar bulunmuştur. 
Ağız kısımları doğuya gelecek şekilde yan yatırılmış olan pithos mezarlar 
içinde hocker pozisyonunda yatırılmış iskeletler ve bu iskeletlerin kucağına 
bırakılmış kesik gaga ağızlı testiler açığa çıkmıştır. Gömü gelenekleri ve kap 
formlarından hareketle bu iki mezar Tunç Çağına tarihlendirilmiştir. 

2008 yılında sondaj kazıları Bizans Dönemine tarihlendirilen mezarların 
yer aldığı 5. terasta yoğunlaşmıştır. 2007 yılında açığa çıkarılan 07BBS01 
numaralı seramik atölyesinin çevresinde açılan yeni sondaj alanlarında 
bu atölye ile ilişkili yeni seramik fırınları ve mekânlar açığa çıkmıştır. 2008 
yılı içerisinde açığa çıkarılan seramik fırınları da oval formda olup ağızları 
doğuya gelecek şekilde inşa edilmiştir. Seramik fırınları dışında 2007 yılında 
çalışmaları tamamlanan 07BBS05 numaralı sondajda yer alan çiftlik evinin 
kuzeyindeki çalışmalarda iki farklı konut daha açığa çıkarılmıştır. Bu konutlar 
kuzey-güney doğrultulu inşa edilmiş olup iki konutta doğuya açılan birer 
avluya sahiptir. 

Çalışmalar sonucunda Beybağ Mevkii’nde bulunan yerleşimin M.S. 10. 
yy.ın ortalarından M.S. 1203 yılına kadar kesintisiz olarak kullanım gördüğü 
anlaşılmıştır. M.S. 1203 yılında olası bir Selçuklu saldırısı ile yerleşimin 
terk edildiği düşünülmektedir. 08BBM29 numaralı mezarda açığa çıkarılan 
iskeletin kalça ve omurgaları arasında 2 okun saplanmış olduğu ve bireyin 
ölüm sebebinin de bu saldırı olduğu anlaşılmıştır. Baklava dilimi formuna 
sahip oklar bir boğumla sap kısmına bağlanmaktadır. Benzerlerini Tepecik’teki 
Osmanlı yerleşiminde de gördüğümüz bu form özellikle Selçuklu ve 
Osmanlıların kullandığı oklarla aynıdır. Bu veriler dışında 07BBS05 numaralı 
sondaj alanındaki tahrip tabakasında bulunan ve M.S. 13. yy.ın başlarına 
tarihlenen bir Selçuklu sikkesi de bu düşünceleri doğrular niteliktedir. 
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Kazısı tamamlanan Beybağ Mevkii’nde elde edilen veriler burasının seramik 
atölyeleri, çiftlik evleri ve bir nekropol alanının bulunduğu küçük bir taşra 
yerleşimi olduğunu ortaya koymaktadır (Resim: 4).

2.2 Baca Mevkii (08BCS01 Numaralı Sondaj) Çalışmaları

Coşkun DAŞBACAK19

Beybağ’ın 2 km. kuzeydoğusunda bulunan Baca Mevkii’ndeki çalışmalar 
sırasında Geç Osmanlı Dönemine ait sivil yapı ile Hellenistik, Roma ve Bizans 
Dönemine ait 18 adet mezarın kazısı yapılmıştır (Çizim: 4). 

1-Ev 

Bir taş yığını şeklinde görülen evin içerisine duvarlardan dökülmüş olan 
moloz yığınları temizlenerek mekânlar belirlenmiştir. Yapıda tespit edilen 
mekânlar açılış sırasına göre alfabetik olarak A, B, C, D, D1, D2, E, E1 harfleri 
ile isimlendirilmiştir. Kazısını yaptığımız yapının, bölgenin ev karakterini 
yansıttığı görülmektedir. Evin yangın ve terk edilmeden dolayı yoğun bir 
tahribata uğraması ikinci katın varlığı ve üst örtüsü hakkında yeterli bilgi 
sahibi olmamızı engellemiştir. Yakın çevresinde, Stratonikeia antik kentindeki 
Eskihisar Köyü’nde benzer inşa tekniğine ve oda düzenlemesine sahip Geç 
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemine ait evler bilinmektedir. Bölgenin 
karakteristiği olarak benzer evler genellikle moloz taşlardan ve iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. Evlerin yaşam odalarında bulunan ocakların dışarıya 
doğru taşkınlık yapması bölgesel benzer özelliklerdir. Evde bulunan seramik 
parçaları diğer küçük buluntulara göre yapının Geç Osmanlı Dönemine ait 
olduğu düşünülmektedir. 

2-Mezarlar

Yapılan çalışmalarda 18 adet mezar tespit edilmiştir. Mezarlar doğu – batı 

19 Öğr. Gör. Dr. Coşkun DAŞBACAK, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü-Denizli/TÜRKİYE (cdasbacak@pamukkale.edu.tr.)



515

uzantılı olup örgü tekne, plâka tekne, çatma kiremit ve basit gömü tipindedir. 
08BCM01 numaralı mezar örgü tekne, 08BCM02,03,05,09–15,17,18 numaralı 
mezarlar plâka tekne, 08BCM06-08 numaralı mezarlar çatma kiremit, 
08BCM04,16 numaralı mezarlar basit gömü tipinde mezarlardır20. Örgü 
tekne mezarlar çevreden toplanmış düzgün yüzeyli taşlardan oluşmaktadır. 
Benzer örgü tekne mezarlara Mengefe kazılarında da rastlanmıştır21. Plâka 
tekne tipi mezarlarda uzun ve kısa kenarları plâka taşlardan oluşturulmuş, 
bazılarının üzerinde üç adet plâka taş kapak olarak koyulmuştur. Çatma 
kiremit tipi mezarlarda iskelet toprağa uzatılmış, uzun kenarlarına stroterler 
yerleştirilerek çatılmıştır. 

Açılan mezarlarda tekli veya çoklu gömü yapıldığı belirlenmiştir. Erişkin 
bireylerin yanında çocuk mezarları da bulunmaktadır. Erişkin iskeletleri 
sağlam ele geçirilmesine karşın çocuk iskeletleri doğal tahribata uğramıştır. 
İskeletler doğu batı doğrultuda sırt üstü yatırılmış olup kollar yana uzatılmış, 
baş kuzeye doğru çevrilmiştir. Çocuk iskeletlerinin de erişkinler gibi doğu-
batı doğrultuda sırt üstü yatırıldığı ve kolların karın üzerinde birleştirildiği 
tespit edilmiştir. Mezar çalışmaları sırasında 08BCM01-T01 numaralı kuş 
betimlemeli terrakota, 08BCM01-PT01 numaralı pişmiş topraktan yapılmış 
skyphos ele geçirilmiştir. 08BCM04 numaralı mezarda II Basileios (M.S. 976–
1025) Dönemi’ne ait bronz sikke bulunmuştur22. 08BCM12 numaralı mezarda 
Roma Dönemine ait kemik süs eşyası ele geçirilmiştir. Bazı mezarlarda 
tarihlemeye yardımcı olacak ölü hediyesi bulunamamıştır. Ele geçirilen 
seramik parçalarından ve mezarların mimarîsinden tarihlemeye gidilmiştir. 
Özellikle çatma kiremit tipi mezarlar, sondaj alanının oldukça yakınında yer 
alan Beybağı Mevkii’ndeki M.S. 12–13 yy. Bizans mezarlarıyla benzerdir23. 
Diğer mezarlar ise, Helenistik ve Roma Dönemine tarihlenmektedir. 

20 Tüm mezar çeşitlerinin benzer örneklerine Börükçü kazılarında da rastlanılmıştır. Börükçü 
kazıları için bkz. A. Tırpan-B. Söğüt “Lagina ve Börükçü 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. KST-3, 
2008, 387-410; A. Tırpan-B. Söğüt “Lagina ve Börükçü 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. KST-2, 2007, 
591-612.

21 Benzerleri için bkz. A. Tırpan-B.Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları”, 30. KST- 2, 
2009, 243-266

22 O. Tekin, Bizans Sikkeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, 173.
23 Bizans mezarları için bkz. Tırpan-Söğüt 2009, 243–266.
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3 Milas Kazıları 

2.1 Belentepe Çalışmaları 

Zeliha GİDER24

Keramos antik kentinin 8 km. kuzeyinde bulunan Belentepe’de 2008 
yılında 12 ay boyunca arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları yapılmıştır. Milas 
İlçesi, Çakıralan Köyü sınırları içinde yer alan Belentepe Köyü’nün 1 km. 
güneyindedir. Burası GELİ Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Yeniköy İşletme 
Müdürlüğü açık kömür dekupaj alanı içinde kalmaktadır. 

2007 yılında kazısına başlanan kuzey tepenin tamamı bu yıl içerisinde 
açılmış, sonrasında kuzey tepe ile güney tepe arasındaki düzlük alanda 
çalışılmıştır25. Bu çalışmalar neticesinde toplam 60 mezar ile 14 sondajın kazısı 
tamamlanmıştır. 

Mezarlar 

Belentepe’de açılan mezarlardan 4 tanesi Eski Tunç Çağına, 9 tanesi Geç 
Geometrik Döneme, 19 tanesi Klâsik Döneme, 28 tanesi ise Hellenistik Döneme 
tarihlenmektedir. Klâsik ve Helenistik Döneme tarihlenen mezarların büyük 
çoğunluğu sondaj alanlarında tespit edilmiştir. 

Eski Tunç Çağına tarihlenen mezarlar oldukça büyük boyutlu pithoslardan 
oluşmaktadır (Res. 5). Mezarların büyük oranda tahribat görmesi nedeni 
ile iskeletler dağınık çıkmış, bu da gömü şeklini belirlememize olanak 
tanımamıştır. 08BTM07 numaralı mezarda bulunan pişmiş toprak kaplar 
malzeme, yapım tekniği, bezeme nitelikleri ve kap formları açısından aynı 
bölgede bulunan Damlıboğaz26 ve Aphrodisias Pekmez Tepe27 örnekleri ile 
benzeşmektedir. Pişmiş toprak kaplar içinde bulunan hayvan kemikleri ölü 

24 Arş. Gör. Zeliha GİDER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü - Konya/
TÜRKİYE, (zgider@gmail.com)

25  A. Tırpan-B. Söğüt, Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları”, 30. KST-4, 2009, 254-256, Res. 
10-12.

26 Eserler, Damlıboğaz (Hydai) antik kentinde 2000 yılında yapılan kazı çalışmaları ve yüzey 
araştırmalarında bulunmuş olup, bugün Milas Müzesi’nde korunmaktadır. 

27 M. Joukowsky, Prehistoric Aphrodisias II. An Account of the Excavations and Artifact Studies, 
Louvain-La Neuve, 1986, 295-297.



517

yemeği geleneğinin varlığına işaret etmektedir. Mezarlar, Belentepe’nin ilk 
iskânının Geç Tunç Çağına değin uzandığını göstermesi açısından da ayrı bir 
öneme sahiptir. 

Geç Geometrik Döneme tarihlenen mezarlar, 2007 yılında bir bölümünde 
çalıştığımız kuzey tepenin güneybatı eteklerinde yer alan nekropol alanında 
açığa çıkmıştır. Tamamı örgü tekne tipinde inşa edilen mezarlarda hiç 
dokunulmamış kontekstler ile karşılaşılmıştır. Bu yıl açılan mezarlar arasında 
özellikle 08BTM43 numaralı mezar buluntuları açısından ilginçtir. Amphora 
içine kremasyon gömü yapılan mezarda yine amphora içine bırakılmış demir 
ustura ve cımbız ile biley taşı bulunmuştur (Resim: 6). Bu da mezar sahibinin 
berber olduğunu düşündürmektedir.

Güney tepenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalarda Bizans Dönemi 
yapı kalıntılarının altında Helenistik Dönem mezarları ile karşılaşılmıştır. Dar 
bir alanda yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen ilk veriler bu alanda aile 
mezarlığı geleneğinin varlığına işaret etmektedir. Kareye yakın bir mekânın 
üç kenarında doğal kayaya açılmış ve kısmen düz yüzeyli kireçtaşları ile 
yükseltilmiş örgü tekne mezarlar tespit edilmiştir. Mezarlar M.Ö. 320-220 
yıllarına tarihlenmektedir.

Sondajlar

Belentepe’de kuzey tepenin kazısının tamamlanmasının ardından, kuzey 
tepe ile güney tepe arasındaki düzlük alanda çalışmalara devam edilmiştir. 
Güney tepenin kuzey eteklerine doğru devam eden çalışmalarda ise Bizans 
Dönemine ait yapı kalıntıları açığa çıkmaya başlamıştır. Daha güneydeki 
alanda, tepenin eteklerinden itibaren Hellenistik Dönem mezar ve yapıları 
üzerinde Bizans Dönemi yapı kalıntılarına rastlanmıştır. 

Bizans Dönemi yapılarında iki evre tespit edilmiştir. Bunlardan ilki M.S. 
6-7. yy.a tarihlenmekte iken, ikinci evre M.S. 11. yy.a aittir. Kazısı tamamlanan 
Bizans yapılarının çoğunluğunu şarap işlikleri oluşturmaktadır. Bu da 
Belentepe’de Bizans Döneminde yoğun şarap üretimi ve ticareti yapıldığına 
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işaret etmektedir28. İşliklerin yanı sıra sivil mimarîye ait örnekler de tespit 
edilmiştir. 08BTS14 numaralı sondaj alanında üç mekândan oluşan yapı 
kalıntısında; A mekânı mutfak, C mekânı günlük yaşam alanı, B mekânı ise 
ahır olarak kullanım görmüş olmalıdır. C mekânında bulunan demir kazma, 
kırpma makası ve balta burasının küçük bir köy evi olduğunu, tarım ve 
hayvancılık ile uğraştıklarını desteklemektedir. Mekânlarda bulunan sikkeler 
yapının M.S. 11. yy.ın 2. yarısında kullanım gördüğünü göstermektedir. Bu 
sivil mimarî örneği, taşra yerleşimine ait halkın sosyal yaşantısı hakkında 
önemli bilgiler vermiştir (Resim: 7). 

Belentepe’de 2008 yılı içinde etütlük ve envanterlik toplam 423 taşınır 
kültür varlığına numara verilerek kataloglanmıştır. Tüm esrelerin detaylı 
fotoğraf ve çizimleri yapılarak arşivlenmiştir. Kazısı yapılan alanların ve 
buluntu yerlerinin tamamı ulusal GPS sisteminde harita üzerine eklenmiştir. 
Açığa çıkan yapı ve mezarların tamamı bilgisayar ortamında 1/1 çizilmiştir. 

3.2 Mengefe Çalışmaları

Makbule EKİCİ29

Belentepe’nin kuş uçumu 3 km. güneydoğusunda Hüsamlar Köyü sınırları 
içinde, Karahasan Boğazı’nda, dekupaj alanı içindeki Mengefe Mevkii’nde 
2007 yılında kalındığı yerden çalışmalara devam edilmiştir (Resim: 8). Burada 
2008 yılı çalışmalarında 109 mezar ve 7 sondaj kazısı yapılmıştır. Yapılan 
sondaj kazılarında “aile mezarlığı” olarak adlandırılan yapıyla, yaşam ve 
depolama alanları tespit edilmiştir.

08MM02 numaralı sondajda ikisi doğu-batı, diğeri kuzey-güney yönde 
uzanan toplam üç koridor ile kuzey, güney ve batı yönü bir çevre duvarıyla 

28 Bizans Döneminde Belentepe’nin şarap üretimi ve ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma 
hazırlanmış ve Uluslar arası “Çağlar Boyu Ticaret ve Üretim” sempozyumunda bildiri olarak 
sunulmuştur. Bkz. A. A. Tırpan-Z. Gider-A. Büyüközer, “Belentepe’nin Bizans Dönemi Şarap 
Üretimi ve Ticareti”, Anodos 8-9, 2009 (Baskıda).

29 Arş. Gör. Makbule EKİCİ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü-Konya/
TÜRKİYE (makbule.ekici@gmail.com)



519

kapatılan doğu tarafı ise olasılıkla bir sundurmayla açık bırakılan, içerisinde 
odaların bulunduğu dikdörtgen planlı bir yapı açığa çıkarılmıştır. Aile 
mezarlığı olarak nitelendirdiğimiz bu mimarî içerisinde 7 adet mezar kazısı 
yapılmıştır.

08MS03 numaralı sondaj alanında yapılan çalışmalarda 8 odadan 
oluşan günlük yaşam ve şarap depolanmasında kullanılan bir yapı ortaya 
çıkarılmıştır. Ana kaya üzerine çift sıra örgülü inşa edilen kireçtaşı duvarlar 
temel seviyesinde korunabilmiştir. Doğu yönde ise arazi eğimi ve alanın 
tarım arazisi olarak kullanılmasından dolayı temel izleri görülememektedir. 
Kuzey yönde sundurma ile kapatılarak depolama alanı oluşturulduğu 
düşünülen yapıda, Geç Klâsik ve Hellenistik Döneme ait 2 kullanım evresi 
tespit edilmiştir. 

Geç Geometrik, Klâsik ve Helenistik Döneme tarihlenen mezar kazılarında 
ise çukur dromoslu örgü tekne, örgü tekne ve plâka tekne mezarların kazısı 
yapılmıştır. Mezarlarda yön birliği olmamakla birlikte gömü sayısı ve tipleri 
de değişiklik göstermektedir.

08MM32 numaralı mezar buluntuları ve mimarîsi ile farklı örneklerden 
biridir (Çizim: 5). Doğu-batı doğrultulu mezar odasına giriş, çukur dromosun 
güney ve kuzey yönünün plaka taşlarla örülmesiyle oluşturulan mezar yoluyla 
sağlanmaktadır. Dromos genişliği batı ve doğuda farklı olmakla birlikte, batı 
yönde plâka taş konularak basamak oluşturulmuştur. Girişi batıda olan mezar 
odasında doğuda, güneyde ve kuzeyde birer kline mevcuttur. Doğudaki 
klinenin altında ortada bir destek taşı bulunmaktadır. Kuzey ve güney klineler 
düzleştirilmiş ana kaya üzerine bir sıra örgü yapılarak yükseltilen zemin 
üzerine plâka taşların konulmasıyla oluşturulmuştur.  Ayrıca güney duvarına 
2, kuzey duvarına 1 olmak üzere toplam 3 adet niş yerleştirilmiştir. Klineler 
üzerine yerleştirilen kaplarda bulunan kremasyon gömülerde çocuk ve yetişkin 
kemiklerine rastlanmıştır. 08MM97 numaralı kuzey-güney doğrultulu mezar 
örgü tekne tipindedir. Tek gömü yapılan mezarda demir mızrak uçları, bronz 
kemer ve fibulalar ayrıca pişmiş toprak çömlekler bulunmuştur. 
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3.3 Muğla Milas Ören Hüsamlar Köyü 2008 Araştırmaları

Saim CİRTİL30

Hüsamlar 2008 yılı çalışmaları Mengefe kazıları kapsamında köydeki 
mimarî unsurların taranması şeklinde gerçekleşmiştir. Köyün genelinde 
yapılan çalışmalar sonucunda 14 ev, iki misafirhane, bir han, bir sarnıç, bir 
namazgâh, bir çamaşırlık, bir sofa, bir çeşme ve bir havuz örneği incelenmiştir. 
İncelemelerde yapının yeri, malzeme, mekân, plân, süsleme ve diğer yapılarla 
ilişkisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak yapıların röleve planları 
çıkarılmıştır.

Cami, kareye yakın dikdörtgen planlı harim ve üç gözlü son cemaat 
yerinden oluşmaktadır. Caminin yapı malzemesi kireç harçlı moloz taş olup 
yapım tarihi ve mimarî hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Caminin son 
cemaat yeri girişinin üzerinde devşirme malzeme kullanılmıştır. 

İncelenen geleneksel konutların içinde az sayıda iç sofalı ve sofasız örnekler 
yer alırken, çoğunu dış sofalı plan tipinin oluşturduğu örnekler vardır. 
Genellikle iki katlı olarak düzenlenen konutların asıl yaşam alanını ikinci 
kattaki oda ve sofa oluşturmaktadır. Malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. 
Üst örtüde kırma çatı, beşik çatı ve düz dam şeklinde toprak örtülüdür. 
Süslemeler genellikle ahşap malzeme üzerine uygulanmıştır. Oyma tekniği, 
çıtalı taksimat ile yapılan süslemeler yüklük elemanlarında, ahşap taşıyıcılar 
arasında bulunan yastıklarda, sergenlerde, tavanlarda, kapı ve pencere 
kanatlarında kullanılmıştır. Ayrıca birkaç örnekte alçı kabartma tekniğiyle 
yapılmış süslemeler de vardır. Misafirhanelerin plan olarak evlerden farklı 
özellik göstermektedir.

Han olarak düzenlenen yapı ise dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsü 
tamamen yıkık olan yapının sadece ahşap taşıyıcıları olan “öz”ler sağlamdır. 
Daire formlu sarnıç, dikdörtgene yakın plandaki çamaşırlık ve kare planlı 
namazgâhla bir yapılar topluluğunu oluşturmaktadır (Çizim: 6, Resim: 9). 
Sofa, havuz ve çeşmeden oluşan yapı topluluğu birbirleriyle bağlantılı ve 
halen kullanılmaktadır.

30 Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü – Denizli/TURKİYE (scirtil@pau.edu.tr)
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Çizim 1: Lagina Hekate 
Altarı’nın 
rölövesi ve fay 
çatlakları

Çizim 2: Altarı çevreleyen toikhobat profilleri ve üzerindeki bezeme 
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Çizim 3: Tapınak ile altar arasına inşa edilen bazilikanın planı

Çizim 4: Baca Mevkii’nde 
açığa çıkan yapı ve 
mezarlar
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Çizim 5: 08MM32 numaralı mezarın plan ve kesit görünüşü

Çizim: 6
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Resim 1: Bazilikanın genel görünüşü

Resim 2: Altar üzerindeki fay çatlağı
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Resim 4: Beybağ Mevkii’nde açığa çıkan M.S. 11. yy.a ait çiftlik evi

Resim 3: 08BM08 numaralı mezar ve buluntuları
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Resim 5: Eski Tunç Çağı mezarı ve buluntuları

Resim 6: Geç Geometrik Dönemden berbere ait mezar
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Resim 7: Bizans Dönemi (M.S. 11. yy.) çiftlik evi ve buluntuları

Resim 8: Mengefe’de açılan sondaj alanlarının genel görünüşü

Resim 9: Kare planlı namazgâh
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