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ANTANDROS 2008 YILI KAZILARI
Gürcan POLAT*
Yasemin POLAT
Kahraman YAĞIZ
Onur ZUNAL
Antandros kazılarının 2008 yılı çalışmaları, 21 Temmuz – 8 Eylül 2007
tarihlerinde Bakanlık temsilcisi Arkeolog Cengiz Aslantaş, arkeolog ve
arkeoloji öğrencileri, mimarlık öğrencileri ile restoratör ve restorasyon
öğrencilerinin oluşturduğu 20 kişilik bir ekip ile yürütülmüştür.1 2007 yılında
kazı ve restorasyon çalışmaları, 2001 yılından beri devam etmekte olan Yamaç
Ev ve Nekropolis sektörlerinin yanı sıra, 2006 yılında başlanan Dereboyu I ve
Dereboyu II açmalarında sürdürülmüştür.

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
2001 yılından beri kazılmakta olan Yamaç Ev sektöründe, 2008 yılı
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çalışmaları, villanın güneybatı bölümünde ve villanın kuzey kesiminin
anlaşılması amacıyla, üst terasın kuzeyinde sürdürülmüştü. 2007 yılında
villanın güneybatı bölümünü anlamaya yönelik olarak başlayan çalışmalara
2008 yılında da devam edilmiştir. 2008 yılı kazı çalışmalarının bir diğer amacı
ise 2007 yılında 6 No.lu odanın kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan kuzeygüney doğrultulu kemerli bir geçişe sahip, ana kayanın düzleştirilmesiyle
tabanı oluşturulan doğu-batı uzanımlı portikonun batıya doğru takip ettiği
güzergâhın anlaşılması ve villanın ana odalarının kuzeyinde yer alan üst
terastaki mekânların ortaya çıkarılması olmuştur.
Bu amaçlar doğrultusunda villanın güneybatı bölümünde 2007 XI ve XIV
açmalarının güneyinde, 5 x 4.5 m. (doğu-batı / kuzey-güney) ölçülerinde bir
açmada kazıya başlanmış, herhangi bir mimarî öğeye rastlanmamakla birlikte,
çok sayıda küçük buluntu arasında Geç Roma Dönemi sikkeleri ve altı adet
ön yüzlerinde profilden sağa dönük ve aslan postu giymiş Aleksandros III
/ Herakles başı, arka yüzlerinde ise elinde asası ve kartalı ile tahtta oturur
hâlde betimlenen Zeus tasviri bulunan gümüş Hellenistik Dönem sikkesi ele
geçirilmiştir2.
Villanın kuzey sınırını anlamaya yönelik olarak sürdürülen ikinci kazı
alanında, 2007 yılında 6 No.lu odanın kuzeydoğusunda ele geçirilen 2.20 m.
açıklığa sahip kemerli girişin açıldığı mekân anlaşılmaya çalışılmıştır. Yer yer
ana kayanın düzeltilmesi sonucunda elde edilen tabana sahip bu mekânın
güney duvarını, yan yana dizilen ve villanın ana mekânlarını oluşturan
altı odanın kuzey duvarı oluştururken, kuzey duvarı da bu duvara 3.40 m.
uzaklıkta ve ona paralel olarak uzanmaktadır (19K) (Resim: 1). Bu duvar
26 m. batıya doğru takip edilmiş ve duvara ne kuzeyden ne de güneyden
bağlanan herhangi bir duvar tespit edilmemişken, 1 No.lu odanın doğu
duvarı ile aynı doğrultuda, 70 cm. uzunluğa ve 80 cm. genişliğe sahip bir
duvar parçası belirlenmiştir (Resim: 2). Doğudaki girişten yaklaşık 24.5 m.
2

2

Sikkeler, kurşun oran fazla olması nedeniyle çok iyi korunmamış olup farklı kalıplara ait
baskılardır. Birisinin arka yüzündeki Oturan Zeus tasvirinin sağ elinin altında ΙΦΙ yazısı yer
almaktadır. Sikkelerin benzerleri için bkz. D. Sear, Grek Coins and Their Values, London, 1979,
621 vd., 6712-6737.

batıda ele geçirilen ve 19K duvarına güneyden dayanan bu duvar parçası,
olasılıkla burada yer alan ikinci bir kemerli girişin kuzey ayağını oluşturuyor
olmalıdır.
26 metrelik bölümü açığa çıkarılan 19K duvarının genel yapı itibarıyla alt
örgüsünün küçük taşlardan ve iyi işçilikle yapılmasına karşın, en üst taşlarının
daha büyük taşlardan ve kötü işçilikle yapılmış olduğu gözlenmektedir. Bu
özensiz işçilik, üst sırada korunmuş bir eşik taşı ile anlam kazanır. Bu duvarın
üst kısmı, bu alanda yer alan bir geç dönem yapısına temel oluşturmuştur.
Güneydeki duvara göre daha yüksek korunmuş olan 19K duvarının üst
kısmında görülen güneye doğru içbükey eğim, bu uzun magazinin üstünün
bir tonoz ile örtüldüğünü ve bir kripto portiko olarak kullanılmış olabileceğini
düşündürmektedir. Bu kripto portiko kuzey duvarında kısmen korunmuş olan
tonoz eğiminden anlaşıldığı kadarıyla fazla bir yüksekliğe sahip olmamalıdır.
Bu nedenle sık kullanılan bir mekân olmadığı anlaşılan kripto portiko, doğudan
kemerli bir girişe ve yaklaşık 24.5 m. uzunluğa sahiptir. Kazının son arazi
gününde, 24.5 m. sonrasında kripto portikoyu batıdan sonlandırdığı anlaşılan
bir duvar parçası ortaya çıkarılmıştır. 19K duvarına güneyden bağlanan bu
duvarın 1 ve 2 No.lu odalar arasındaki duvar ile aynı doğrultuda olması, bu
alanda kripto portikonun olasılıkla bir mekânla veya bir geçiş ile sonlandığına
işaret etmektedir. Bu hizada güneyde ele geçirilen 1 No.lu odanın iç
dolgusu içerisinden yoğun mozaik parçası ele geçirildiği düşünüldüğünde,
bu alanda 1 No.lu mekânın üst katına çıkışı sağlayacak bir merdivenin de
bulunma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 2009 yılı kazı sezonunda villanın
kuzeybatı sınırının anlaşılmasına yönelik olarak bu alanda da kazı çalışması
planlanmaktadır.

DEREBOYU II AÇMASI
Bu alandaki çalışmanın amacı, 2007 yılında açığa çıkarılan EDD duvarının
doğusunda ortaya çıkan yaklaşık 3 m. uzunluğunda ve 35 cm. kalınlığında
olan blok taşın niteliğini ve bu alandaki tabakalanmayı anlamaktır.
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Üst tabakadaki M.S. 5. yy. mimarîsinden dolayı, söz konusu bloğun
güneyindeki küçük alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında mimarî bloğun
niteliğini ortaya koyabilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır (Resim:
3). Ancak, bu bloğun doğusundaki boş alanda kazı çalışmalarına devam
edilmiştir. 9.40-9.30m. seviyesinde dolgu topraklı bir alan belirlenmiştir. Bu
alandan M.Ö. 4.- 5. yüzyıl seramikleri ele geçirilmiştir. İnilmekte olan alanın
doğu bölümünde, EDE duvarının batısında kalan alanda koyu renkli sert
toprakla karşılaşılmıştır. Sert toprak yapısı gösteren alanda homojen toprak
yapısına bağlı olarak M.Ö. 6-7. yüzyıl seramikleri ele geçirilmiştir.
Sert toprak yapısının olduğu EDE duvarının batısında, 9.20m. seviyesine
gelindiğinde toprak rengi koyulaşmış ve karbon oranı artmıştır. Bu koyu
renkli toprak içerisinden metal cürufları ele geçirilmeye başlamıştır. Özellikle
8.45-8.25m. seviyesine gelindiğinde bu alanda koyu renkli toprağın çok
belirgin hâle geldiği gözlenmiştir. Yaklaşık 34 kg. civarında ele geçirilen
metal cürufların yanı sıra gözlenen yoğun yanık alan, bu alanda bir demirci
işliğinin varlığına işaret etmektedir. Ancak bu alanda işliğin mimarîsine
rastlanmamıştır. İşliğin olduğu alanda 2007 yılında ortaya çıkarılan EDE
duvarının bu işliği tahrip etmiş olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yoğun
yanığın ve cürufların 8.45-8.25m. seviyesinde gelmesi, işliğin bu seviyede
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu seviyeden gelen Korinth Transisyonel
Döneme ait seramikler, işliğin M.Ö. erken 6. yüzyılda kullanımda olduğunu
gösteren önemli buluntular arasında yer almaktadır.
8.45-8.25m. seviyesinin altında ise seramik miktarında azalma ile birlikte
yanık alanın da bittiği gözlemiştir. Bu alanda 7.85m. seviyesinde dar bir alanda
yapılan çalışmalar neticesinde kumlu nemli toprağın gelmesi sonrasında
Dereboyu II açmasında kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

DEREBOYU I AÇMASI
Dereboyu II açmasındaki çalışmaların sona erdirilmesinin ardından,
Dereboyu I açmasında 2006 yılında ortaya çıkarılan doğu-batı doğrultulu,

4

bosajlı yüzeye sahip üç bloğun niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma
yapılmaya karar verilmiştir. Kazı çalışması sonucunda doğu-batı doğrultulu,
dış yüzleri bosajlı kesme blok taşlardan oluşan bir duvarın kuzey yüzü
belirlenmiştir. Duvarın kuzeyinde 7.80 m. koduna kadar inilmiş, açma
boyunca devam eden duvarın batı bölümde bir taş sırası, doğu bölümde ise
beş taş sırası yükseklikteki bölümü ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Açma
boyunca 4.5 m. devam edip her iki kesite giren duvar, batı kesite girişi
sırasında bir bloğun kuzeye doğru köşe yaptığı belirlenmiştir. Kuzey bölümü,
herhangi bir bağlayıcı malzeme kullanılmadan birbiri üzerine oturtulan
bloklardan oluşturulmuş olan duvarın güney bölümü, moloz taşlardan
oluşan bir dolguya sahiptir. Güney yüzünün belirlenmesi ve dolayısıyla
duvar kalınlığının saptanması amacıyla, açmanın güneyinde de kazı çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bosajlı duvara güneyden dayanan bu dolgunun, açmanın
güneyine kadar devam edip kesite girdiği gözlenmiştir. Bu durum moloz taş
dolgunun, bosajlı bloklarla sınırlanmış kalın bir duvarın iç dolgusu olduğu
izlenimini uyandırmıştır.
Doğu-batı doğrultulu, Kaletaşı Tepesi’nin yamacına doğru ilerlemekte
olan bu duvarın güney yüzünü bulabilmek için açmanın güneyinde 3 x 1.5
m. boyutlarında bir genişleme yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar
sonrasında, dolgunun aynı özellikte ve seviyede devam ederek kesite girdiği
tespit edilmiştir. Bu durum eğer duvarın güney yüzü mevcut ise, kalınlığının
en az 5.50 m. olması gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak duvarın iç yüzü
olmadan, bir yükseltiye dayanan ve iç kısmı dolgu taşlarıyla da desteklenmiş
bir duvar-podyum olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Kazı sezonu sonuna yaklaşılması ve 2009 yılı çalışma planının oluşturulması
amacıyla, bu güçlü duvarın yamaç eğimine uygun olarak doğuya doğru
daha yüksek korunmuş olabileceği düşüncesiyle açmada doğuya doğru
genişlenmiş ve bosajlı duvarın üst blokları yaklaşık 13 m. takip edilebilmiştir
(Resim: 4). Ancak bu alanda Geç Roma Dönemi mimarîsine ait olan duvarlar
üst seviyeden gelmeye başlamış, özellikle açmanın güney kesitine yakın bir
alandan sıvalı-harçlı bir dolgu toprağının gelmesi dikkat çekmiştir. Harçlı
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bu toprak kısa sürede ürününü vermiş, sıvalı olan iki duvarın bu alanda bir
mekân oluşturduğu görülmüştür. Mekânın alt seviyelerine inildikçe dikey
olarak yerleştirilmiş, ikisi büyük boyutlu künk, üçü Dor düzeninde sütun
tamburu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Kuzey-güney genişliği 1.40 m. olan
mekânın, 2.00 m.lik bölümü açılmasına karşın batı duvarına ulaşılamadığı
için doğu-batı boyutu tam olarak belirlenememiştir. Bu mekânı daha iyi
anlayabilmek amacıyla açma, 5 m. güneye genişletilmiştir. Mekânın doğu
duvarının açmanın tamamı boyunca uzandığı görülmüştür. Daha önce ele
geçirilen mekânın hemen güneyinde 2.70 m. genişliğinde ikinci bir mekân
daha belirlenmiştir (Resim: 6). İlk mekânda ortaya çıkan sütun tamburlarının
benzeri iki sütun tamburu, bu mekânın doğu duvarına yakın bir alanda ele
geçirilmiştir. İkinci mekânın da güneyinde bir üçüncü mekânın bulunduğu
anlaşılmasına karşın bu alan henüz kazılmamıştır. İlk mekân ile ikinci mekânı,
ikinci mekânla da üçüncü mekânı birbirine bağlayan duvarlar üzerinde alçak
kemerli geçişler belirlenmiştir. İkinci mekânın hemen doğusunda ve daha
üst seviyede, kuzey-güney genişliği 1.65 m, doğu-batı genişliği 1.20 m. olan
duvarları sıvalı ve batıdan iki adet basamakla inişi olan bir diğer mekân
ortaya çıkarılmıştır.
Birinci ve ikinci odada ele geçirilen sütun tamburu ve künkler ile
duvarları üzerindeki kemerli geçişler, bu mekânların bir hamamın alveus ve
caldariumuna ait olduğunu kanıtlamaktadır. Hatta birinci mekânın batı duvarı
üzerine dik olarak yerleştirilmiş bloğun oluşturduğu açıklık ve koyu yanık
izleri praefurniumu belirlemektedir. Praefurniumun, caldariumu ortaladığı
düşünüldüğünde, 2008 yılı çalışmalarında caldariumun ancak doğu yarısının
ortaya çıkarıldığı öngörülebilir. Caldarium çok büyük boyutlu olmamasına
karşın, en azından üç bölüme sahip olduğu anlaşılmaktadır. İkinci mekânın
hemen doğusunda, üst seviyede ele geçirilen ve iki basamakla içerisine
inilen, 1.60 x 1.20m. boyutlarındaki üçüncü mekân da hamamın piscinasını
oluşturmaktadır3.
3
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Preaefurnium, alveus ve caldariumun arka arkaya sıralandığı hamam planı benzeri için bkz. I.
Nielsen, Thermae et Balnea, 1990, Fig.240.

Sütun tamburları ve su künkleri ile desteklendiği anlaşılan caldarium
tabanı korunmamış olup, mekân dolgusu içerisinde dağınık olarak ele
geçirilen çok sayıda düzgün plâka şeklinde taşlar bu zemin ile ilişkili olmadır.
Ayrıca bu hamamın hemen batısında açmanın son gününde tamamı sıva ile
yapılmış ve güneybatıya doğru eğimli sığ bir su kanalı belirlenmiş, hamam ile
bağlantısının belirlenebilecek ölçüde henüz kazılmamıştır.
Sur duvarı üzerine oturan hamamın, üzerine inşa edilmiş modern
teras duvarları ve geç dönem yapıları nedeniyle kısmen tahribat gördüğü
anlaşılmaktadır. Özellikle birinci mekânın ortasından geçmekte olan duvar
praefurniumu ve hamamın batı bölümüne zarar vermiştir.
Hamam yapısının üzerine oturduğu, 2008 kazı sezonunun sürprizini
oluşturan güçlü duvarın hangi döneme ve nasıl bir yapıya ait olduğu konusunda
bazı ipuçları elde edilmiştir. Özellikle duvarın kuzeyinde gerçekleştirilen kazı
çalışmasında, toprak tabakasının kumlu bir yapıya sahip olduğu görülmüş,
ancak bu küçük alanda tarihleyici bir malzemeye rastlanmamıştır. Duvar
taşlarının alınarak tek sıra bloğun korunduğu batı bölümde, blok taşların
alınması sırasında moloz dolgunun da tahrip edildiği tespit edilmiş ve tahrip
edilen bu dolgunun üzerinden M.Ö. 4. yüzyıl seramikleri ile birlikte Roma
Dönemi seramikleri karışık olarak ele geçirilmiştir. Gerek bu veri ve gerekse
de doğu bölümde bosajlı duvarın üzerine inşa edilmiş Roma hamamı, bu
duvarın en geç Helenistik Döneme ait olduğunu ortaya koymaktadır.
Antandros yerleşim alanında yapılan kazı çalışmalarında ilk kez,
Helenistik Döneme kadar erkene inen anıtsal bir mimarînin tespit edilmesi
oldukça önemli bir durum olup bu duvarın ait olduğu yapı hakkında da
bazı veriler elde bulunmaktadır. Bu duvarın iç dolgusuyla birlikte en az 5.5
m. kalınlıkta olduğu düşünüldüğünde, böyle bir duvarın ancak sur duvarı
olabileceği ilk akla gelen düşünceyi oluşturmaktadır. Bu duvarın hemen
kuzeyinden akmakta olan Karakazan Deresi ve bu alanda ele geçirilen kumlu
toprak yapısı, şehri bu yönde sınırlayan bir sur duvarı olduğu düşüncesini
desteklemektedir.
Dereboyu I açması, gerek sur olabilecek güçlü duvarı ve gerekse de Roma
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hamamı ile yanıtlanması gereken bir çok soru kazandırmıştır. Bu sorulara
yanıt bulmak amacıyla 2009 yılında bu alanda yoğun bir çalışma yürütülmesi
planlanmaktadır.

MELİS NEKROPOLÜ
2001 yılında beri kazı çalışmalarının sürdürüldüğü nekropoliste, 2008 yılı
kazı sezonunda iki farklı alanda kazı çalışması yapılmıştır. Bunlardan ilki,
nekropolis açmasının kuzeyinde 2007 yılında kazılmaya başlanan, “Kuzey
Genişleme” olarak isimlendirilen alanda gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki
çalışmanın amacı, kuzeyinde tepe, güneyinde deniz bulunan nekropolisin
kuzey sınırını belirlemektir. Bu alandaki 2008 çalışmalarında toplam 31 mezar
açılmıştır.
2007 yılında Hellenistik Döneme ait oldukça sık gömünün ele geçirilmeye
başlaması, bu alanda Hellenistik Döneme ait mezarların tabakalı olarak
ele geçeceğinin belirtilerini oluşturmuştur. Bu beklenti ışığında 2008 yılı
çalışmalarında açmada derinleşilmeye devam edilmiştir. Ortaya çıkarılan
ilk mezar, 2007 yılında üst kısmı tespit edilen 234 No.lu mezardır. 1.20 m.
çapında, daire planlı bu mezar, 64 cm. yüksekliğinde korunmuştur (Resim: 7).
Alt kısmı daha geniş, daha yüksek olan üst kısma geçişte basamak bulunan
bu mezarın dış yüzü, korunan sıvalardan anlaşıldığına göre, tamamen beyaz
kireç harcı sıva ile kaplı olmalıdır. Yuvarlak sunak görünümündeki bu
mezar yapısı, 2006 yılında ele geçirilen 214 No.lu mezar ile büyük benzerlik
göstermektedir4. 214 No.lu mezarda bir urnanın bulunması, bu mezar için de
böyle bir beklentiyi gündeme getirmiş, ancak mezarın içinde ve altında bu yapı
ile ilişkilendirilebilecek bir mezara rastlanmamıştır. Bu durum, yapının bir
“kenotaph” veya yalnızca bir sunak olabileceği düşüncesini doğurmuştur.
4
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G. Polat-Y. Polat-K.Yağız-T.Küçük-O.Zunal, “Antandros 2006 Yılı Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı, 2. Cilt,468. 234 No.lu konstrüksiyon altında her ne kadar mezar bulunmadıysa da,
benzer yapıdaki 214 No.lu mezar yardımıyla bunun da bir mezar için yapıldığı ve mezarın
toprak üzerindeki konstrüksiyonunu oluştruduğu açıktır. Yuvarlak sunak formundaki yapı
hem mezar sunusu yapılmasına, hem de mezarın yerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Daha
önce ele geçirilen at nalı planlı Hellenistik Dönem sunak-mezarları ile aynı görevi üstlenmiş
olmalıdırlar.

Kuzey genişleme çalışmasının güneybatı köşesinde açığa çıkarılan taş
lâhit, oldukça iyi korunan istinat duvarı ile lâhit mezarların Antik Dönemdeki
orijinal görünümleri hakkında oldukça önemli bilgiler kazandırmıştır. 260
No.lu bu taş lâhdin dışını kaplayan istinat duvarı, yaklaşık lâhit kapağının alt
hizasından başlamakta olup, 54 cm. korunan yüksekliğe sahiptir (Resim: 8). Dış
yüzü tamamen beyaz kireç harcı ile sıvalı olan istinat duvarının alt kısmında
belirlenen ve yer yer 20 cm. genişliğinde korunmuş yatay sıva tabakası, Antik
Dönemdeki yürüme düzlemini belirlemesi açısından bir ilk oluşturmaktadır.
Bu tespit, lâhitlerin çevresini saran istinat duvarlarının, mezarın toprak
üzerinde görünen bölümünü oluşturduğu yolunda daha önce öne sürmüş
olduğumuz düşünceyi kanıtlamıştır. Lâhdin içerisinden iki parça hâlinde
demir bir strigilis, iki pârça halinde bronz bir iğne ve 21 adeti tam, 28 adeti
parçalar hâlinde aşık kemikleri ele geçirilmiştir.
Aynı

dönemde

farklı

gömü

tiplerinin

kullanıldığı

Antandros

nekropolisinde ele geçirilen bir diğer gömü tipi de pithos gömüdür. Kuzey
genişlemenin kuzeydoğu bölümünde ele geçirilen ve bir çocuğa ait olduğu
anlaşılan pithosun Antik Dönemde tamirat geçirdiği kurşun kenetlerden
anlaşılmaktadır (Resim: 9). 239 No.lu mezar olarak isimlendirilen ve M.Ö.
4. yüzyıla ait bu pithos içerisinde, bir adet ayakta duran kadın figürini, bir
Aphrodite ve Dione figürini, ikili oturan kadın figürini, üç adet tek başına
oturan kadın figürini, oturan iki kadın ve üstlerinde Eros’tan oluşan bir
figürin, bir adet horoz figürini ve iki adet güvercin figürininden oluşan toplam
10 adet figürin ve 35 adet aşık kemiği ele geçirilmiştir (Resim: 10).
Kuzey genişleme çalışmasında buluntu açısından 2008 yılında en göze
çarpan mezar, 271 No.lu lâhittir. 260 No.lu buluntu vermeyen yuvarlak planlı
sunağın altından gelen bu lâhdin kapağı çökmüş durumda ele geçirilmiştir
(Resim: 11). Bu çökme lâhdin içerisinde ele geçirilen, birisi kırmızı figür,
yedisi siyah figür tekniğiyle bezemeli toplam 8 Attika lekythosu, birisi beyaz
astarlı, 2 Attika üretimi alabastron ile 4 yerli üretim amphoriskosun kırılmasına
neden olmuştur. M.Ö. 5. yüzyıl ilk çeyreğine ait olan mezarda ele geçirilen
Attika malzemeler, beraberinde ele geçirilen yerli malzemeyi de tarihlemesi
açısından oldukça önemli bir kontekst oluşturmuştur.
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234 No.lu dairesel sunağın altında, 271 No.lu lâhdin üstünde 262 No.lu
çatı kiremidi mezar tespit edilmiştir. Lâhdin kapağının çökmesi nedeniyle bu
mezarın bir bölümünün lâhit içerisine düşmüştür. Bu mezara ait, bir bölümü
lâhit üstünde, in situ, diğer bir bölümü ise lâhit içerisine akmış olarak birçok
buluntu ele geçirilmiştir; bir küçük bronz ayna, bronz küpe, iki adet kurşun
sandalye, Nike (?) figürini, üç adet ayakta duran kadın figürini, ayakta
duran kadın figürini, kroutrophos, oturan kadın figürini, ayakta duran kadın
figürini ve 35 tam, 20 yarım aşık kemiği. Büyük çoğunluğu parçalı olarak ele
geçirilen bu buluntular, mezarın Hellenistik Döneme ait olduğunu ortaya
koymaktadır.
260 No.lu lâhdin güneybatı köşesinin üzerinde ve çevresinde, küpe
boncuğu, biberon, ayakta duran kadın figürini, ayakta duran Aphrodite,
Eros figürini, oturan kadın figürini, yıkanan Aphrodite’den oluşan bir grup
buluntu ele geçirilmiştir. 260 No.lu lâhit mezarın istinat duvarının tahrip
edilmesi sonucunda bu alana yerleştirilmiş olan 265 No.lu mezara ait çatı
kiremidi parçaları da tespit edilmiştir. Ele geçirilen birkaç diş ile biberon,
Hellenistik Döneme ait bu mezarın bir çocuk için yapıldığını belirlemiştir.
2008 kazı sezonunda çok farklı mezar tiplerine rastlanmıştır, bunlardan
birisi de çatı kiremidi mezarlardır. Bunların en iyi korunanı, 36 No.lu lâhdin
batısında, 260 No.lu lâhdin güneyinde ortaya çıkarılmıştır. 272 No.lu bu
mezar, altı stroterin ikili olarak çatılması ve doğu bölümünün taban tuğlası,
batı bölümünün kiremit parçası ile kapatılması ile oluşturulmuştur. Doğubatı doğrultulu mezarın batı bölümünün, iç kısımdan ayrıca oval çatı kiremidi
ile de kapatıldığı görülmüştür. İskeletin baş çevresinde ve göğsü üzerindeki,
unguentarium, khytridion, amphoriskos, küçük bir bronz ayna hediyelerini
oluşturmaktadır.
272 No.lu çatı kiremidi mezar ile benzer yapıda bir diğeri de 276 No.lu
mezardır. 271 No.lu lâhdin hemen güneyinde yer alan bu mezara bronz bir
saç iğnesi, beş cam boncuk, birisi yarım iki ağırşak ve bir bronz obje hediye
olarak bırakılmıştır.
2008 yılında urna mezarlar da ele geçirilmiştir. 246 No.lu lâhdin batı
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duvarına yaslanmış 269 No.lu mezarın urnasını bir amphora oluşturmakta
olup herhangi bir mezar hediyesine sahip değildir.
Mezar hediyesi içermeyen doğrudan toprağa özensiz bir şekilde
yatırılmış gömülere de rastlanmıştır. Kuzey genişlemede açığa çıkarılan
basit toprak gömülerden biri baş batıya, ayak doğuya gelecek şekilde
gömülmüşken, diğer bireylerin tümü baş doğuya, ayak batıya gelecek şekilde
sırt üstü yatırılmıştır. Daha önce yapılan kazılarda da sayıları az olmakla
birlikte başları batıda yer alan basit toprak gömüler açığa çıkarılmıştı. Tümü
Hellenistik döneme tarihlenen bu mezarlardan bu dönemde nekropolün
doğu-batı doğrultulu gömü geleneğinde küçük değişikliklerin yaşandığı
anlaşılmaktadır.

Kuzey Genişleme Alanında Tespit Edilen Mezarlar ve Buluntuları
234 No.lu mezar yapısı, dairesel planlı altar (kenotaph?); Hellenistik
Dönem.
236 No.lu basit toprak gömü, hediyesi yok; Hellenistik Dönem.
237 No.lu basit toprak gömü, hediyesi yok; Hellenistik Dönem.
238 No.lu amphora mezar; Hellenistik Dönem.
239 No.lu pithos mezar, M.Ö. 4. yy; Ayakta duran kadın figürini, Aphrodite
ve Dione figürini, ikili oturan kadın figürini, 3 adet oturan kadın figürini,
oturan iki kadın (Aphrodite-Dione)ve Eros figürini, horoz figürini, 2 adet
güvercin figürini ve 35 adet aşık kemiği,
240 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem; 8 adet kötü korunmuş
demir çivi, 7 adet aşık kemiği.
241 No.lu basit toprak gömü; Hellenistik Dönem.
242 No.lu basit toprak gömü, Helenistik Dönem; yarım korunmuş kadın
figürini, 1 adet aşık kemiği.
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243 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem.
246 No.lu kapaklı taş lâhit, M.Ö. 4. yy.; bronz sikke.
247 No.lu çatı kiremidi mezar, M.Ö. 4. yy.; bodur lekythos, unguanterium
ağız-boyun parçası, 1 adet aşık kemiği.
249 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem.
253 No.lu amphora mezar, Hellenistik Dönem; amphora, dip ve gövde
parçası.
254 No.lu basit toprak mezar, Hellenisitk Dönem.
258 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem; bronz ayna, kytridion
ağız ve gövde parçası.
259 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem.
260 No.lu kapaklı taş lâhit, M.Ö. 4. yy.; demir strigilis, bronz iğne, 28 adeti
yarım olmak üzere 48 adet aşık kemiği.
261 No.lu kremasyon mezar (birincil), İ.Ö. 350–310; bronz Skepsis sikkesi,
bronz Antandros sikkesi.
262 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem; bronz ayna, bronz küpe
(çok kırıklı), 2 adet kurşun sandalye (çok parçalı), Nike (?) figürini, 4 adet
ayakta duran kadın figürini, figürin parçaları (baş, himationlu gövde parçası),
koutrophos (çok kırıklı), aşık kemikleri (35 tam 20 yarım).
263 No.lu hayvan mezarı, Hellenistik Dönem.
265 No.lu mezar, küpe boncuğu, biberon, ayakta duran kadın figürini,
ayakta duran Aphrodite, kadın başı, figürin parçası, Eros figürini, oturan
kadın figürini, yıkanan Aphrodite.
266 No.lu basit toprak gömü; açılmadı
267 No.lu amphora mezar, Hellenistik Dönem; pithos parçası
268 No.lu urna mezar, M.Ö. 4. yy.; amphora (urna).
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269 No.lu urna mezar, M.Ö. 4. yy.; amphora (urna).
270 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem; kadın figürini,
unguentarium, aşık kemikleri.
271 No.lu kapaklı taş lâhit, M.Ö. 5. yy. ilk çeyreği; kırmızı figür lekythos, 7
adet siyah figür lekythos, birisi beyaz astarlı olmak üzere 2 alabastron, 4 adet
yerli üretim amphoriskos.
272 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem; unguentarium, khytridion,
amphoriskos, bronz ayna.
273 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem; 3 adet demir toka, 2 adet
bronz iğne, 2 adet ayakta duran kadın figürini, aşık kemiği.
274 No.lu çatı kiremidi mezar, Helenistik Dönem; birbirine sarılmış iki
kadın figürini, 3 adet oturan kolsuz çıplak Aphrodite figürini, bronz Pergamon
sikkesi, 8 adet cam boncuk, 7 adet bronz boncuk.
275 No.lu basit toprak gömü; açılmadı.
276 No.lu çatı kiremidi mezar, Hellenistik Dönem; bronz saç iğnesi, bronz
obje, 2 adet pişmiştoprak ağırşak, 5 adet cam boncuk.
277 No.lu pithos mezar; 8 adeti tam, toplam 15 aşık kemiği.
Antandros nekropolisinde gerçekleştirilen ikinci kazı alanı, nekropolis
açmasının güneydoğu köşesindedir. Nekropolisin güney sınırını anlamaya
yönelik olarak 2006 yılında, nekropolis sektörünün güneydoğu bölümünde,
güneye doğru uzanan “Güneydoğu I Açması”na başlanmıştır. 2007 yılında
sınırları genişletilen ana açma ile Güneydoğu I açması birleştirilmiş ve bu
şekliyle açmanın güneyinde yer alan bir kazı alanı hüviyeti kazanmıştır.
Ancak isimden kaynaklanacak bir karışıklığın önüne geçmek için, bu alanda
yapılan çalışmalar yine “Güneydoğu I Açması” adı altında değerlendirilmiştir.
Bu alanda yürütülen çalışmaların amacını, önceki yıllarda ortaya çıkarılan
nekropolis içerisinden geçmekte olan antik yolun güneyinde mezarların olup
olmadığını anlamak ve aynı zamanda nekropolisin güney sınırını-yayılımını
belirlemek oluşturmaktadır.

13

Güneydoğu I Açması’nda daha önce 2006 yılında çalışma yapılmış,
açmanın ortasında doğu-batı doğrultulu uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır.
2008 yılı çalışmaları, bu duvarın güneyinde ve 2006 yılında bırakılan 3.74 m.
seviyesinden itibaren başlamıştır. Bu alanda biri kiremit, üçü basit toprak ve
beşi urna olmak üzere toplam dokuz mezar açığa çıkarılmıştır (Resim: 12).
Açılan mezardan beşi urna, üçü basit toprak gömü biri kiremit mezardır. Basit
toprak gömülerden 250 mezar numarası verilen mezarın iskeletinin sadece
dizden aşağısını oluşturan 30 cm.lik bir bölümü açılmıştır. Geri kalan bölümü
ise DYO duvarının altında kaldığı için açılamamıştır.
Bu alanda ele geçirilen urna mezarların tümü İ.Ö. 6. yy.a ait olup bunlardan
244 ve 255 No.lu urnalar yarım korunmuştur. 245 ve 252 No.lu urnalarda ise,
urna kabı ve mezar hediyesi olarak üzerine yerleştirilmiş İonia kâsesi kırık
olarak açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan diğer urna ise 251 No.lu mezara
aittir. Bu urnanın ağzına mezar hediyesi olarak gri bir skyphos bırakılmış, hem
urna hem de skyphos çok parçalı olarak ele geçmiştir. Urnalar büyük boyutlu
döküntü taşlar ve yoğun çakıl taşlı bir dolgu tabakasında açığa çıkarılmıştır.
Bu çakıllı tabaka 2003–2005 yıllarında açığa çıkarılan Arkaik Dönem urna ve
gömü kaplarının yer aldığı çakıllı alanı anımsatmaktadır. Yine bu alanda açığa
çıkarılan 248 No.lu kiremit mezar ile 256 ve 257 No.lu basit toprak gömüler
ise Hellenistik Döneme tarihlenmiştir. Bu durum urnaların yer aldığı alanın
Hellenistik Dönemde tahrip edildiğini ortaya koymuştur.
Güneydoğu I Açması’nda 248 No.lu kiremit ile 256 ve 257 No.lu basit
toprak gömülerin büyük bölümlerinin batı kesit içinde kaldıkları görülmüş,
bunun üzerine açmanın batısı 1.5x3.1 m. genişletilmiştir. Genişletilen alanda
kuzey-güney doğrultulu 244 cm. uzunluğunda, 65 cm genişliğinde, kuzeyde
üst seviyesi 4.25 m,güneyde ise 3.62 m. olan kuzey güney doğrultulu bir
duvar açığa çıkarılmıştır. Şu an için ne amaçla yapıldığı anlaşılamayan bu
duvar, 2006 yılında açığa çıkarılan doğu-batı doğrultulu DRO duvarına
dayanmaktadır. EYS kodu verilen duvarın altında kuzey-güney uzunluğu:
340 cm., yani kuzey-güney doğrultulu açmanın tamamında yanık alan
gözlenmekte ve yanık alan güney kesite doğru devam etmektedir. Ayrıca
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bu yanık alan açmanın güneybatı köşesinden doğuya doğru 100 cm. kadar
uzanmaktadır. Yanık alanın kalınlığı kuzeyde 10 cm. iken güneyde 40 cm.
kalınlığında ve daha yoğundur.
256 ve 257 No.lu basit toprak gömüler, başlar doğruya gelecek şekilde
yan yana yatırılmış olup, 256 No.lu mezara ait iskeletin sağ elinde, 257
No.lu mezara ait iskeletin ise ağzında birer bronz sikke ele geçirilmiştir.
Sikkelerden birisinin Hellenistik Dönem Pergamon sikkesi olması, mezarların
tarihlendirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca iskeletlerin birisinin eline,
diğerinin ağzına bırakılan sikkeler, aynı dönemde iki uygulamanın da
yapılabildiğini kanıtlamıştır.
Güneydoğu I Açması’nda 2008 kazı sezonunda yürütülen çalışmalar
neticesinde antik yolun güneyinde de mezarların bulunduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca açığa çıkarılan mezarlardan İ.Ö. 6. yy.a ait urnaların ele geçirildiği
tabaka daha önce açığa çıkarılan Arkaik Dönem urnalarının ortaya çıkarıldığı
tabaka ile benzer özellikler sergilemektedir. Bu alan Hellenistik Dönemde
tahrip edilmiş ve yine gömü alanı olarak kullanılmıştır. Bu durum yolun
güney bölümünün sadece Arkaik Dönemde değil Hellenistik Dönemde de
mezarlık olarak kullanılmaya devam edildiğini ortaya koymuştur.

Güneydoğu I Açmasında Tespit Edilen Mezarlar, Buluntular ve Dönemleri
244 No.lu urna mezar, M.Ö. 6. yy.; urna kabı, gri kap parçaları.
245 No.lu urna mezar, M.Ö. 6. yy.; amphora, İonia kâsesi. 		
251 No.lu urna mezar, M.Ö. 6. yy.; amphora, skyphos.
252 No.lu urna mezar, M.Ö. 6. yy.; amphora, İonia kâsesi.
255 No.lu urna mezar, M.Ö. 6. yy.; urna kabı, kuşlu kâse parçaları.
248 No.lu çatı kiremit mezar, Hellenistik Dönem.
250 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem.
256 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem; bronz sikke.
257 No.lu basit toprak gömü, Hellenistik Dönem; bronz sikke.
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Belirlenen plan çerçevesinde, Kuzey Genişleme ve Güneydoğu I Açması’nda
yürütülen çalışmalarda 13 basit toprak gömü, 10 kiremit, 7 urna, 3 amphora,
3 kapaklı taş lâhit, 2 pithos, 1 birincil kremasyon, 1 hayvan mezarı, 1 adet
türü belirlenemeyen mezardan oluşan toplam 41 mezar açığa çıkarılmıştır.
Bu mezarların 33 adeti Kuzey Genişleme sektöründen, 9 adeti ise Güneydoğu
I Açması’nda açığa çıkarılmıştır. Tespit edilen mezarlar arasından 2 adet
basit toprak gömü açılamamıştır. Ayrıca 2007 yılında tespit edilmiş olmasına
karşın kazı zaman yetersizliğinden açılamayan 234 No.lu mezar da bu kazı
sezonunda açılmıştır.
Her iki alanda da 2009 yılında devam edilmesi planlanmaktadır.
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Plan 1: Antandros Yamaç Ev 2008 yılı planı

Resim 1: Yamaç Ev Kripto Portiko doğu girişi
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Resim 2: Yamaç Ev Kripto Portiko
batı bölümü

Resim 3: Antandros Hellenistik Dönem suru
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Resim 4: Hellenistik Dönem suru
üzerine oturmuş olan geç
duvarlar ve hamam

Resim 5: Roma Hamamı caldarium
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Resim 6: Roma Hamamı, genel görünüm

Resim 7: 234 No.lu dairesel planlı mezar-sunak
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Resim 8: 260 No.lu lâhit ve toprak üzerindeki sıvalı konstrüksiyonu

Resim 9: 239 No.lu pithos çocuk mezarı
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Resim 10: 239 No.lu mezar buluntuları

Resim 11: 271 No.lu lâhit mezar
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Resim 12: Melis Nekropolisi
güney genişlemesi,
genel görünüm

2007-2008 YILI ORTAKÖY-ŞAPİNUVA
KAZI ÇALIŞMALARI
Aygül SÜEL*
Mustafa SÜEL
Çorum İli, Ortaköy İlçesi’nde yer alan Hitit Kenti Şapinuva 2007 yılı
kazı çalışmaları, 08.07.2007-22.10.2007, 2008 yılı çalışmaları ise, 08.07.200819.10.2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
Şapinuva, sadece Hitit Devleti’nin bir başkenti değil, aynı zamanda Hitit
dünyasının çok önemli bir dinî merkezidir. Zamanımızın Mekke’si, Küdüs’ü
gibi.
*

1

Prof. Dr. Aygül SÜEL, Ankara Ünüversitesi D.T.C.F., Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
Mustafa SÜEL.
2007 yılı kazı çalışmaları, Prof.Dr.Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa SÜEL,
Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Y.Doç.Dr.Esma Reyhan, Y.Doç.Dr.Derya Yalçıklı, Araştırma
Görevlisi Dr.Leyla Murat, Burhan Gülkan (M.A.), Lisansüstü öğrencileri Sedef Ayyıldız
(M.A.), Şifa Demir, Fatih Yılmaz, Restoratörler İrfan Özgül, Rıfat Çelik, Pınar Yiğit, Öğrenciler
Murat Aydın, Ceren Akgül, Özlem Erciyas ve Fatma Özöndel’in katılımları ile yapılmıştır.
Şapinuva örenyerinde Harita çalışmaları, Murat Ozulu, Fazlı Engin Tonbuş tarafından
yürütülmüştür. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir
borç biliriz. Çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili temsilcileri olarak Kastamonu
Müzesi’nden Binnur Çelebi ve Konya Müzesi’nden Hasan Uğuz katılmıştır. Kendilerine
teşekkür ederiz.
2008 yılı kazı çalışmaları, Prof.Dr.Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel,
Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Y.Doç.Dr.Esma Reyhan, Y.Doç.Dr.Derya Yalçıklı, Araştırma
Görevlisi Dr.Leyla Murat, Arkeologlar Burhan Gülkan (M.A.), Mustafa Bayram, Öğretim
görevlileri Dr.Kurtuluş Kıymet, Ali Özcan (M.A.), Biyolog Yrd. Doç. Dr. Burçin Aşkın
Gümüş, Konservatör Ali Akın Akyol (M.A.), Lisansüstü öğrencileri Sedef Ayyıldız (M.A.),
Şifa Demir, Fatih Yılmaz, Restoratörler İrfan Özgül, Rıfat Çelik, Öğrenciler Murat Aydın,
Semih Gerçek, Ali Osman Tiro, Tuğba Soytekin, Gül Güney Masalcı, Esra Varlık ve İrem
Elçi’nin katılımları ile yapılmıştır. Şapinuva ören yerinde jeofizik çalışmaları Prof.Dr.Yusuf
Kaan Kadıoğlu, Doç.Dr.Selma Kadıoğlu, Harita çalışmaları, Murat Ozulu (M.A.), Fazlı
Engin Tonbuş (M.A.) tarafından yürütülmüştür. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı
ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili
temsilcileri olarak Çorum Müzesi’nden Uğur Serden katılmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.
2007 ve 2008 yılı kazı çalışmalarımıza değerli katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı,
DÖSİM Müdürlüğü’ne, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, A.Ü.D.T.C.
Fakültesi Dekanlığı’na, TTK Başkanlığı’na ve ayrıca maddî ve manevî destek veren diğer kişi
ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Şapinuva ören yerinde 2007 ve 2008 sezonu kazı çalışmaları, Tepelerarası
bölgesinde ve Ağılönü kutsal alanında olmak üzere iki ayrı alanda
yürütülmüştür. Ayrıca, Tepelerarası bölgesinde yer alan ‘A’ binasında bir
kısım restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra, tüm ören yerinde
çevre düzenleme çalışmaları yürütülmüştür.
Her iki sezonda ilk çalışma alanı, Tepelerarası bölgesinde, ‘A’ Binası’nın
kuzeyinde yer almıştır.
Bilindiği gibi, ‘A’ binası, Şapinuva ören yerinde ilk kazı çalışmalarının
başladığı alandır. ‘A’ binası, yalnız Şapinuva için değil, Anadolu ölçeğinde
anıt bir binadır. 2500 m2 oturum alanına sahip olan bu yapının çevresinde
son üç yılda yapılan kazı çalışmaları ile ‘A’ binasının daha da yaygın bir
kompleks olduğu ortaya çıkmıştır. Hâlen de kazı çalışmalarının devam ettiği
yapının yayıldığı alan bugün için hemen hemen 5000 m2 büyüklüğe ulaşmıştır
(Resim: 1).
2007 sezonunda bu alanda, ‘A’ binasının ana kütlesinin kuzeyindeki
avlunun ortaya çıkarılması, binada ve yanındaki binalarda daha sonra çeşitli
nedenlerle yapılan tadilatlarda kullanılan sistemlerin incelenmesi amacıyla
çalışmalara başlanmıştır.
‘A’ Binası’nın batı ucundan başlayıp kuzeye doğru uzanan uzun odanın
bir hizmet binası olduğu hususu, bilim dünyasına tanıtılmıştır. Buradaki
çalışmalar sırasında odanın avluya bakan duvarının önünde, dere çakıllarıyla
yapılmış bir istinat karşımıza çıkmıştır. Sözü edilen istinat oldukça dikkat
çekicidir (Resim: 2). Daha önceki çalışmalarımızda ‘A’ Binası’nın kuzeybatı
köşesinde de ‘A’ Binası duvarının hemen önünde benzer bir dokunun
oluşturulduğu görülmüştür. Bu istinadın alt dolgusunda iri blokların
rastgele yerleştirildiği görülmüştür. Buradaki çalışmanın tamamen istinat
maksatlı olduğu anlaşılmaktadır. Rastgele koyulan blokların üst kısmında
dere çakıllarından yapılmış mozaik görünüşlü bir kaplama tespit edilmişti.
Anlaşıldığı kadarıyla Şapinuva’lı mimarlar dere çakılını mimarîde yoğun bir
şekilde kullanmaktadırlar. Yer altına sağlam bir zemini bulmak için yapılan
istinatlarda, temellerin altına yapılan, blokların altına ağırlığı taşımak üzere,
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yollarda kaplama olarak bu dere çakılını görünür veya görünmez alanlarda
bolca kullanmışlardır. Burada da bu dere çakılının duvarların önüne iki
ayrı maksatla yerleştirildiğini görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi biraz önce
bahsettiğimiz örnekteki gibi yapılan istinadın üst seviyesinin dekoratif
maksatla örtülmesi diğeri ise biraz sonra belirteceğimiz örnekteki gibi hem
ağır bir istinat yapımında hem de dekoratif amaçlı olarak bu çakıl taşlarının
kullanılmasıdır (Resim: 3).
Burada uzun odanın arkasındaki alanda altta moloz taş, üstte dere çakılları
olmak üzere bir mimarînin meydana getirildiğini görmekteyiz. Belli mesafelerle
bu yığıntılar yapılmış, aralarda ise boşluklar bırakılmıştır. ‘A’ Binası’nın kuzey
duvarı boyunca da benzer bir çalışmanın yapıldığını, boydan boya istinadın
kullanıldığını görmekteyiz. 100 m.yi aşan bu duvar boyunca batı kısmında
altta büyük ölçülü taşlar ve diğer dolgu elemanları, üstte ise dekoratif amaçla
döşenmiş çakıl taşları bulunmaktadır. Batıdan doğuya doğru ilerlediğimiz
zaman hemen hemen binanın ortalarına doğru bu sistemin değiştiğini ve
payandalarla sağlamlaştırılmaya gidildiği ortaya çıkmaktadır (Resim: 4). Bu
payandalarda ana duvarın önüne 1x180 cm. ölçüsünde dikdörtgen bir kütle
oluşturulmakta bunun için büyük ebatta taşlar yığılmakta ve bu kütle üçgen
profil veren bir başka istinat ile desteklenmektedir.
Yaptığımız çalışmalarda ağır kiklopiyen örgüye sahip olan bu kuzey
duvarının muhtemelen temel altı dolgusunun su alması sonucunda duvarda
boydan boya bir hareketin başladığını bazı taşların aralandığı, bazılarının
önüne doğru geldiği, kilit sisteminin bozulduğu görülmüş olmalıdır ki; bu
payandalarla takviye etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca payandaların
altına kalın bir tabaka hâlinde, ince elenerek hazırlanmış bir kil dolgunun
dövülerek bastırıldığı ve böylece temellerin su almasının önüne geçilmeye
çalışıldığı görülmektedir.
Avlunun batı yönünü kaplayan uzun odanın simetriğinde, avlunun doğu
kenarında bir başka yapı grubunun olduğu eski yıllardaki çalışmalardan
bilinmekteydi. Bölge, günümüzde taş ocağı gibi kullanılmıştır; dolayısıyla da
bu yapının planının tespitinde problemler ortaya çıkmaktadır. ‘A’ binasını
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merkez olarak aldığımızda avlunun batı yönünde uzun oda, doğu yönünde
ise bu yapı yer almaktadır. Her ikisinin de avluya bakan yüzlerinde benzer
döşemler görülmektedir. Avluyu bir bütün olarak ele aldığımızda sağlı sollu
mimarîler güçlü temellere sahip tek katlı yapılardır. Bu yapıların temellerinin
çalışması ve dolayısıyla da duvarlarının istinatlarla takviye edilmesi söz
konusu olmamalıdır. Gerçektende her iki yapının da temellerinde herhangi bir
bozulma görülmemektedir. Bu yapıların önünde avluya bakan çakıl taşından
yapılmış bu mimarî unsurların daha çok süsleme maksadıyla yapıldığını
bunun genel avlu peyzajıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu söylemimiz
yapacağımız çalışmalarla desteklenirse Hitit Çağında bahçe düzenlemesinin
söz konusu olduğu ve peyzaj mimarîsiyle ilgili ilk çalışmaların bu devirde
başladığını söylemek mümkün olabilecektir.
‘A’ binası meyilli bir arazide oldukça yüksek bir dolgu üzerine
yerleştirilmiştir. Binanın yıkılmasına sebep olabilecek zemin problemi Hititli
ustaların sahip olduğu bu teknik bilgiler ile aşılmış ve yapı günümüze tek
parça hâlinde gelebilmiştir.
Bu bölgede 2008 kazı çalışmalarına, 2007 sezonunun devamı olarak ‘A’
binasının kuzeyinde, doğu ve batı kanadında yer alan yardımcı binaların
etrafının temizlenmesi ve sınırlarının belirlenmesi maksadı ile devam
edilmiştir.
Her iki kanadın arasında yer alan avlunun ortaya çıkarılması amacıyla
10x5 m. ölçüsünde bir sondaj çukuru ile kazı çalışması yapılmış olup 1 m.nin
altında bir derinlikte tabana ulaşılmıştır. Tabanda son derece iyi sıkıştırılmış
kireç, kum, küçük taş parçacıkları katkılı kil bir dolgunun kullanıldığı
görülmektedir.
Sondaj çukurumuzun bulunduğu bu alan ‘A’ binasının etrafını çeviren
çevre duvarında kuzey yönündeki giriş kapısının avlu tarafındadır. Burada
avlu tabanının kapı girişinden itibaren 15’er cm.lik basamaklar hâlinde
alçaldığı ve dip kısmında bir kanal meydana getirmektedir. Avlu tabanından
süzülen su bu kanal yardımıyla dışarı boşaltılmış olmalıdır. Kanaldan sonra
‘A’ binasına doğru avlu tabanı tatlı bir meyille yükselmiş olmalıdır. Hemen
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hemen 2000-2500 m2 büyüklükte olan bu avlunun tam olarak anlaşılabilmesi
için daha uzun yıllar çalışılması gerektiği açıktır.
‘A’ binasının kuzeydoğu köşesine bitişik bulunan ve 2007 yılında yeniden
ele alınan yapının ‘A’ binası kompleksinin içinde muhtemel bir dinî yapı
olduğu anlaşılmaktadır. ‘A’ binasının kuzeyinden taş döşeli bir yolla bir
bağlantıya sahiptir (Resim: 5). Binanın avluya bakan batı yönünde avluyu
çevreleyen blokajdan oluşmuş istinatlar diğer istinatlar ile tam bir uyum
içerisindedir. Yapının temellerinde kullanılan taş bloklar gerek ölçüleri
gerekse büyüklükleri ile ‘A’ binasına son derece uyumludur. Doğu yönünden
baktığımızda görünüş bakımından da, duvarların önündeki rampaların
kaplanması yönünden de bir benzerlik ve bütünlük gözlenmektedir. 2008
sezonundaki çalışmamızda mevcut temel duvarlarının düzenlenmesi yanında
kuzey istikametindeki bölümlerinin gün yüzüne çıkarılma çalışmalarına
devam edilmiştir.
‘A’ binasının doğu rampaları ile ‘A’ binasının kuzeydoğusundaki yapının
doğu yüzündeki rampalar incelenmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonunda bu
rampaların yuvarlak dere çakılı kullanılarak kaplandığı anlaşılmıştır. Ve bu
bölgede ele geçirilen eski örnekler dikkate alınarak bir restorasyon/yenileme
çalışmasına başlanmıştır. Yapılan temizlik ve sondaj çalışmaları ile öncelikle
tarımsal faaliyetler sonunda ortadan kalkan bu kaplamanın izleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu maksatla yapılan sondaj çalışmalarında yılların ağır
tahribatına rağmen önemli ipuçları ele geçirilmiştir. Daha sonra ise çevreye
yayılan dere çakılları toplanmış, benzerleri temin edilmiş ve örnekler dikkate
alınarak yeniden bu döşemin eski formuna yakın bir şekilde düzenlenmesine
çalışılmıştır. Bu restorasyon çalışması sonunda doğu yönünde bu kaplamanın
bugün görülen tarla yüzeyinin çok daha altına indiği anlaşılmaktadır. Ancak
bu bölgede kazı çalışmaları yapılmadığı için şimdilik eski kaplamayı gösteren
bir kısım örnekler bıraktık. Bu çalışmalara devam edilecektir ( Resim: 6).
Ortaköy Şapinuva’da 2007 ve 2008 yılı çalışmalarında ikinci bir alan birkaç
yıldır yoğun olarak çalıştığımız Ağılönü bölgesidir. Ağılönü, Şapinuva antik
kentinin kuzey bölümünde yer alır. Yaklaşık olarak 30 dönüm büyüklüğünde,
üç tarafı derin sel yarıklarıyla çevrili, yarımada şeklindeki bir alandır.
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Bugüne kadar burada yürütülen çalışmalar sonucunda bu alan, Hitit
dünyasında çok önemli bir dinî merkez olan Şapinuva kentinin dinî yapısını
gösteren mimarî örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır.
Ağılönü bölgesinin en önemli mimarî yapısı taş döşem olmalıdır. 2500 m2
ye yakın bir alanı kaplayan bu mimarî yapı tarımın ağır tahribatına rağmen
hâlâ 11 sıra hâlinde günümüze ulaşabilmiştir. Döşemde kullanılan taşlar, özel
kil harç kullanılarak her sıra arasında 10-15 cm.lik harç serilerek inşa edilmiştir.
Bu taş döşemin kuzey sınırında, içi moloz doldurulmuş bir kanal mevcut iken,
diğer üç yönünde kuvvetli taş yapılanmanın kullanıldığı bir istinat sistemi söz
konusudur. Milyonlarca adet özel olarak hazırlanmış kırma taşın ve yine özel
olarak hazırlanmış harcın kullanıldığı bu döşemin ne maksatla yapıldığına
dair yorumu çalışmalarımızın devamına bırakmaktayız.
2007 yılında, taş döşemin doğu cephesinde yapılmış olan çalışmalarla
döşemin temel yapısından itibaren inşaatı sırasında kullanılan metotlar, inşaat
teknikleri gibi konularda oldukça bilgi sahibi olunmuştur. 2008 sezonundaki
çalışmalarda ise, taş döşemin batı ve güney yönünde yer alan mimarîyle ilgili
araştırmalar yapılmıştır.
Taş döşemin güneyindeki bölümde, 2006 yılından itibaren doğu yönünde
çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmaların sonucunda burada birbiri üstüne inşa
edilmiş iki yapı keşfedilmiştir. Ayrıca bu alandaki çalışmalar sırasında Bina
3 ve Bina 4 adını verdiğimiz bu yapıların batısındaki alanın dinsel törenler
sırasında kullanıldığı anlaşılan kurban çukurları keşfedilmiştir. Bilindiği gibi
bu kurban çukurları ancak metinlerden bildiğimiz ve bugüne kadar maddî
örneklerine rastlamadığımız son derece önemli buluntulardır.
2007 sezonu taş döşemin güneyinde ve Bina 3-4’ün batısındaki alanda
ne gibi mimarîlerin bulunduğunun anlaşılması konusunda çalışmalar
planlanmıştır. Bu arada taş döşemin güneyini boydan boya kaplayan
gösterişli istinat duvarının tamamının da ortaya çıkarılması için çalışmalar
yürütülmüştür. Bu bölgedeki çalışmalarda, istinat duvarının doğu bölümüne
göre daha fazla tahribata uğradığı görülmektedir. Ayrıca bu bölgenin üst
kısmındaki taş döşemin üst katlarının da ağır bir şekilde tahribata uğradığı
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görülmektedir. Ancak düşen taşların yerine koyulmasıyla beraber bu duvarın
tahribatı bir miktar giderilmiştir. Taş döşemin güney yüzünde yer alan
Kiklopien tarzdaki taş duvarın tamamı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın önünde
boydan boya ortalama 4.5 m. genişlikte bir boşluk bulunmaktadır. Bu alanın
ortasında 1 m. genişlikte bir pisé duvar taş duvardan dikine çıkmakta ve
ilerleyerek alanı ikiye bölmektedir (Resim: 7) .
Taş döşemin güneyindeki alanda yapılan çalışmalarda, karşımıza
çıkan mimarîde, bina planları ihtiyaca göre sonradan eklenmiş mekânlarla
oluşturulmuştur. Temeller zayıf olup bina aksları genellikle birbirini
tutmamaktadır (Resim: 8). Bu binaların ne maksatla kullanıldığı konusunda
eldeki ipuçlarını değerlendirmek gerekmektedir. Bu ipuçlarının başında bir yıl
önceden tanıdığımız kurban çukurları gelmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz
zayıf temelli yapıların, ikisinde bu çukurlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlar
böbrek şeklinde yan yana oluşturulmuş ikiz çukurlardır (Resim: 9). Alanın
batı bölümündeki ikiz kurban çukuru birbiriyle teğet olan iki çukurdur. Doğu
yönündeki çukur daha küçük, batı yönündeki ise doğudakinden büyüktür.
Daha sonra çukurların üstü örtülmüştür. Çukurların kenarları son derece
düzgün olup, iç dolgusunda bol miktarda kül, kemikler, seramik parçaları
karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir kurban çukuru ise, yine böbrek şeklinde olup
taş döşemin doğu kısmında, pise duvarlarla ayrılmış bir bölümde karşımıza
çıkmıştır. Bu çukurların da yine bir tanesi büyük, diğeri daha küçüktür. Ancak
bu çukurların arasında 20 cm. genişliğinde bir toprak bölüm bulunmakta
olup bu bölüm 15 cm. kadar yükseltilerek küçük bir platform hazırlanmıştır.
Küçük çukurun kuzey kenarında ise çukurun ağzıyla beraber şekil almış bir
seki görülmektedir. Gerek platform gerekse bu seki kurban töreniyle ilgili
olmalıdır. Söz konusu platform da kuvvetli bir yanma izi görülmektedir.
Çukurun içindeki çalışmalarda ise kül, kemikler ve çeşitli küçük adak kapları
görülmektedir.
Hitit çivi yazılı arşivlerde ele geçirilen belgeler arasında birçok Hurrice
kurban terimi içeren ritüeller bulunmaktadır. Bu ritüellerde genellikle kuş ve
daha az olmak üzere koyun ve kuzunun yakıldığı ya da kanlarının akıtılmak
suretiyle libasyon yapıldığı anlaşılmaktadır. Arınma amacı ile yapılan bu
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ritüellerde, kuşlar, özellikle yeraltı tanrılarına kurban olarak sunulmakta ve
onlardan kirliliğin bertaraf edilmesi konusunda yardım istenmektedir.
Ortaköy/Šapinuva Arşivi’nde, Boğazköy’de bulunan bu çeşit metinlerle
paralellik gösteren ritüel metinler oldukça fazladır. Bu metin grubu içinde en
çok kuşlar olmak üzere kuzu, koyun gibi çeşitli hayvanların arınma vasıtası
olarak kullanıldığını ve pek çok kurban terimi geçtiğini görmekteyiz.
Yakma işleminde tamamen yok olan kuşlarla birlikte, kuşlara yüklenen
kirliliğin de yok olduğuna, böylece, büyücüye başvuran ricacının sıkıntısı
her neyse kirliliği emecek olan kurban hayvanı onun üzerinde sallanır, elini
hafifçe ona değdirir ya da ağzına tükürür ve böylece kirliliği ona aktarmış
olur. Bundan sonra da genellikle yer altına açılan bir kapı olarak kabul
edilen metinlerde api- olarak geçen yere açılmış çukura, üzerindeki kirlilikle
birlikte gömülüp yer altının emniyetine teslim edilirler; artık yeryüzüne
çıkmayacaklardır.
Gökteki güneşin ufuk çizgisinden yer altına inmesi gibi, kuşların da o
eşsiz kanatlarıyla güneşi izleyip yer altına inebildiğine inanıyorlardı. Onların
da ruhu olduğuna inanılıyorsa, o ruh belki de yakıldığı zaman -tıpkı Hitit
kralının ve kraliçesinin yakılmasındaki mantık gibi- yer altına çok daha çabuk
ulaşıyordu.
Hititoloji dünyasında, söz konusu bu çukurların arkeolojik kanıtının
bulunmasının çok güç olduğunu düşünülmekte ise de açığa çıkardığımız bu
çukurlar ve yanmış olarak bulduğumuz bu kuşlara ait tırnak gaga ve kemik
kalıntıları bu ritüel metinlerin arkeolojik delilleridir.
Taş döşemin kuzeyinde boydan boya yer alan içi molozla doldurulmuş
kanalın batı ucunda ve taş döşemin batı yüzünde yapılan çalışmalarda taş
döşemin batısındaki bitiş noktası tespit edilmiştir. Burada da doğu yüzünde
karşımıza çıkana benzer, kuvvetli bir istinat duvarı görülmüştür. 2006’da
doğu kenarında yapmış olduğumuz çalışmada aralıklı iki duvar halinde
bir istinat duvarı tespit edilmiştir. Bu iki duvarın arasının moloz dolguyla
doldurulmuş olduğu görülmüştür. Bu yılki çalışmalarımızda batıda da buna
benzer bir sistemin mevcut olduğu görülmektedir. Taş döşemin sonunda

30

döşemin kaymaması için taş bir duvar yapılmıştır. Ancak döşemin kütlesinin
bu duvar tarafından tutulamayacağı düşünülmüştür ve bu nedenle arada
50 cm. bir boşluk bırakılarak ikinci bir duvar yapılmış ve arası molozla
doldurulmuştur.
Şapinuva’yı Hitit dünyasına tanıtan en önemli husus, dinsel bakımdan
taşıdığı önemdir. Hitit ve Hititler’i çok etkileyen Hurri dünyasında insanların
tanrılara daha yakın olabildiğine inandığı, tanrılara kutlamaların yapıldığı
kutsal alanlar bulunmaktadır. Ancak, Şapinuva bütün bu kutsal yerlerden
daha önemli bir yer olmalıdır. Zira, Hitit düşünce tazında her türlü
hastalığın, felâketin kaynağının insanın kirlenmesi olduğu düşünülmektedir.
Bu kirliliğin bedensel olduğu kadar aynı zamanda ruhsal olduğuna da
inanılmaktadır. Kötü düşünceler, cinayetler, kötü sihir ve büyü gibi nedenler
kirlenmeye sebep olmakta, bu da tanrıların gazabıyla sonuçlanmaktadır. Bu
felâketlerden kurtulmak için temizlenmek, arınmak gerekmektedir. Bu arınma
sırasında yapılması gereken işlemlerin başında Şapinuva’da hazırlanan ve
oradan tüm Hitit dünyasına dağıtılan itkalzi kutsal metinlerinin okunması,
ağzın temizlenmesi yani tövbe edilmesi gelmektedir. Boğazköy metin
kolofonlarında, “Bu tabletleri Şapinuva ülkesindeki orijinallerinden çoğalttık”
şeklindeki ifadeler bu şehrin ne denli önemli bir kutsal merkez olduğunu
göstermektedir. Bir şehrin dinsel yönden bu kadar önemli, vazgeçilmez olması
az görülen bir olgu olmalıdır. Bu rituellerde kurban sahibi, bu metinlerin odak
noktasını oluşturan Taşmişarri-Taduhepa çiftidir. Taşmişarri-Taduhepa, Hitit
tarihinde, Boğazköy kaynaklarından da tanımakta olduğumuz bir kraliyet
çiftidir. Şapinuva da hüküm süren bu kral çifti (M.Ö. 14.yy )yani Orta Hitit
Dönemi krallarından III. Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa’dır. Taduhepa, III.
Tuthaliya’nın ölümününden sonra da I. Şuppiluliuma ile birlikte ülkeyi
yöneten Tavananna yani egemen kraliçedir.
Bir dinî yapı olan Bina 3 ve 4 geniş bir avlunun doğu kenarında
bulunmaktadır. Bu binaların batısında ve hemen yakınında yer alan ve Bina
5 adı ile isimlendirdiğimiz küçük bir bina bulunmaktadır. Bu yapı Bina
3’ün kazısı sırasında açığa çıkarılmıştır. Bu yıl bu binanın çağdaşlarının
tespit edilmesi ve Bina 3’e doğru uzanan birtakım döküntülerin anlaşılması
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maksadıyla burada kısa bir temizlik çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sırasında
kare planlı bu yapının dışında Bina 3 ile bu yapının arasında bir küçük yapının
daha bulunduğu anlaşılmaktadır. Bina 6 adını adını verdiğimiz bu yeni
yapıya ait bazı duvarlar günümüze kadar gelmiştir. Eldeki örneklere bakarak
ele geçirilen duvarların balçıktan yapıldığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü
kadarıyla bu balçık duvarın yapılışı sırasında balçıklar kerpiç gibi blok
blok kesilmiş ve bu bloklar çok basit bir temel üzerine kare planlı bu küçük
yapı inşa edilmiştir. Bilindiği gibi pise olarak da isimlendirilen balçık duvar
Şapinuva’da bol miktarda kullanılmaktadır. Genelde elle şekillendirilmiş kil
topaklarının üst üste konulmasıyla yapılan balçık duvar tekniği Ortaköy’de
farklı uygulanmaktadır. Ortaköy’de hazırlanan balçık, kalıplara dökülmekte
ve daha sonra bu kalıptan çıkan malzeme kendi çamurunda bir harç ile
örülmektedir.
Çok geniş bir alana yayılan ve üzerinde kurban çukurlarının ve birtakım
hizmet yapılarının bulunduğu bu alan Hitit ritüel dünyasının hem en önemli
anıtlarında biri olup hem de Hitit ritüel dünyasını tanımamız açısından son
derece önemlidir.
Üzerinde yukarda sözünü ettiğimiz kurban çukurlarının da bulunduğu
bu alan aynı zamanda kuzeyinde boydan boya yer alan taş döşemle de
sıkı bir ilişki içinde olmalıdır. Alanın tam olarak anlaşılması ve bu ilişkinin
ortaya çıkarılması taş döşemin ve bu alanların ne olduğu konusunda da bizi
aydınlatacaktır. Ağılönü bölgesinin bu alanında 4 yıl süren sabırlı ve titiz
çalışmamız belli bir noktaya kadar gelmiş bulunmaktadır. Ümit ediyoruz
yeni sezon, bütün bu bilgi birikiminin sayesinde çok önemli neticelere
ulaşabileceğiz.
2008 sezonunda Ağılönü bölgesinde dikkati çeken veriler sağlayan bir
başka çalışma alanı bölgenin güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Buradaki
çalışmalarda öncelikle 2.5 m. genişliğinde 5 m. uzunluğunda birbiri ile
paralel ve aralarında 3.5 m. boşluk olan yassı blok taşlarla inşa edilmiş yol
benzeri karşılıklı uzanan iki sıra döşemle karşılaşılmıştır. Tek sıra halinde
dizilmiş olan bu taşlar 10-15 cm. kalınlığında bazıları 2x3m. uzunluğa
ulaşan sal taşı bloklardır (Resim: 10). Dizilişleri sırasında taşların düzgün
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dizilişinin nerede olduğunu incelediğimiz zaman karşılıklı birbirine bakan
yüz olduğu görülmektedir. Yani bu taş döşemin görülen yüzü birbirine
bakan kısımlarıdır. Bunun anlamı bu döşemin üzerinde yürümek için değil
bir başka maksatla inşa edildiğidir. Bu maksadı anlamak için şu an elimizdeki
verileri ve burada daha sonra yapılacak çalışmalar sonucunda elde edilecek
sonuçlara bakmak gerekmektedir. Elde ettiğimiz ilk bilgilerin ışığında
şunu söyleyebiliriz. Bu iki döşem 5’er metre ilerledikten sonra karşılarına
gelen bir balçık duvara saplanmaktadır. Bu görünüşe bakarak büyük blok
taşlardan yapılmış karşılıklı seki benzeri karşılıklı duran bir taş döşemin
olduğunu ve bu döşemin ortasında da 3.5x5 m. büyüklüğünde bir boşluğun
olduğunu görmekteyiz. Tarla yüzeyine çok yakın olan bu alanda hem
tarımsal faaliyetler hem de doğa şartları büyük tahribat meydana getirmiştir.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de burada bir kısım neticeler elde
edilebilmektedir. Öncelikle dikkatimizi çeken ilk husus batı tarafındaki
döşemin iç yüzünün hemen önünde boydan boya uzanan 1 m.ye yakın
genişlikte dere çakıllarından yapılmış bir diğer döşemdir. Bu yol benzeri
oluşum burada muhtemelen bir yürüyüş bandı oluşturmaktadır. Diğer bir
husus ise her iki döşemin saplandıkları kil duvarın döşemlere bakan iç yüzünde
ve iki döşemin arasındaki zeminde görülen kuvvetli yanık izidir. Doğanın
bütün tahribatına rağmen bu iz açıkça görülebilmektedir. Ancak diğer kurban
çukurlarında olduğu gibi burada herhangi bir kurban hayvanından kalma
kemikler, gaga ve tırnaklar gibi birtakım kalıntılar ve kap kacak parçaları ele
geçirilmemiştir. Bu durumda bilinen kurban çukurlarından ve yakma töreni
yapılan tören yerlerinden daha farklı bir oluşumla karşı karşıya olduğumuzu
akla getirmektedir. Görüldüğü kadarıyla burada kuvvetli bir yanma vardır
ve bunun sonucunda yangından kalma sıcaklığın yarattığı izler günümüze
kadar gelebilmiştir. 3.5x5 m. ölçüsündeki bir büyüklük ancak akla bir seramik
fırınını getirmektedir. Ne çevresinde seramik fırınlarının çevresinde bulunan
döküntüler bulunmaktadır ne de bir fırın mimarîsini hatırlatan bir yapı
kalıntısı görülmektedir. Bu bölgede kazı çalışmaları genişletilerek devam
etmektedir. Yapılacak çalışmalar sonucunda etrafı kalın kil duvarlarla çevrili
ve Ağılönü yükseltisinin her yerden görülebilen bir noktasında yer alan bu
mimarînin ne maksat ile kullanıldığı, nasıl bir plana sahip olduğu tam olarak
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anlaşılamamaktadır. Çevresi ve ilişkili olduğu yapıların neler olduğu ancak
yapılacak çalışmaların genişletilmesiyle mümkün olabilecektir. Çalışmamızın
ilerleyen safhalarında hangi maksatla ateş yakıldığı veya bir yakma töreninin
nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olabileceğimizi düşünmekteyiz. Şu an
için söyleyebileceğimiz ise özenle düzenlenmiş kalın duvarlarla çevrili, yakma
törenlerinde kullanılmış olduğu belli olan bir yapının elimizde olduğudur.
Hitit dünyasında benzer bir örnek bugüne kadar karşımıza çıkmadığı için
biz bu örneği daha çok Ağılönü kutsal bölgesi ile ilgili bir özel alan olarak
düşünmekteyiz.
Bu bölgede yaptığımız çalışmalara baktığımızda buradaki mimarînin
sadece bu yakma yerinden ibaret olmadığı görülmüştür. Çevredeki kazı
çalışmaları genişletildiğinde, oldukça geniş alana yayılan bir mimarînin söz
konusu olduğu görülmektedir. Burada çoğunlukla temelinde bir sıra taşın
kullanıldığı balçık duvarlar görülmektedir. Ayrıca bu mimarînin uzunca bir
süre kullanıldığı ve birkaç evreye sahip olduğu da anlaşılmaktadır. Ancak bu
mimarî evrelerin her birinin bu yakma yeri ile ilişkileri bugün için tam olarak
anlaşılamamaktadır. İlerde yapılacak çalışmalarla hem yakma yeri olarak
isimlendirdiğimiz bu alanın kullanıldığı süre hem de çevresindeki yapılarla
ilişkisinin anlaşılması planlanmıştır.
Şapinuva ören yerinde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu
maksatla öncelikle kazı alanlarının yola bakan yüzlerinde 1250 m. uzunluğunda
çit yapılmış ve bu alanlara giriş kapıları yenilenmiş ve bütün tel örgüler elden
geçirilmiştir. Bunun yanında ziyaretçinin sirkülasyonda kullanması için 1.20
cm. genişliğinde ve 2000 m. civarında kilit taş döşeli yürüyüş yolu meydana
getirilmiştir. Yürüyüş yolu üzerinde bulunan yapıların önlerine bilgilendirme
levhaları yerleştirilmiştir (Resim: 11). Ayrıca her iki alanda birer otopark alanı
düzenlenmiştir.
Bugünkü hâliyle Ortaköy-Şapinuva ziyarete açılabilecek bir ören yeridir.
Ziyaretçiler için tuvaletler, bilet gişeleri, kazı çalışmalarında kullanılan
laboratuvar ve dinlenme binaları temin edilerek yerlerine yerleştirilmiştir.
Çevre düzenleme çalışmaları devam edecektir.
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2008 yılı Karain Mağarası kazıları B ve E gözleri olmak üzere 2 ayrı alanda
gerçekleştirilmiştir1. Bu çerçevede, jeolojik açıdan hem Pleistosen hem de
Holosen dönemlere ait açmalar da çalışılmıştır. Pleistosene ait seviyeler E
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gözünde Alt Paleolitik Döneme ait buluntular verirken, B gözündeki Holosen
açmalarda; Kalkolitik, İlk Tunç ve Roma dönemlerine ait buluntular ortaya
çıkarılmıştır.

I. “E” Gözü Kazısı
2008 yılı Karain Mağarası E gözü kazıları toplam 2 plan karede
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 3 ayrı jeolojik seviye
kaldırılmıştır. Kazılara Ana Dolgu’nun güney profilindeki J 19 plan karesinde
başlanmış ve K 19 plan karesi ile tamamlanmıştır (Tablo: 1). İlgili plan karelere
ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo
1’de görülmektedir.

KARAİN E 2008 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN KARE

Arkeolojik Seviye

Jeolojik Seviye

J 19

69 – 83

V.2

Başlangıç Kotu (m.) Bitiş Kotu (m.)
-12.00

-13.50

J 19

84 – 85

V.2 – V.3

-13.50

-13.70

J 19

86 – 89*

V.2 – V.3 – V.4

-13.70

-14.10

K 19

87 – 89*

V.4

-13.80

-14.10

Tablo 1: İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
Adı geçen jeolojik seviyeler; V.2, V.3 ve V.4 diye adlandırdığımız
birimlerdir (Çizim: 2). V.2 jeolojik ünitesi, daha önceki kazı sezonlarında bazı
lokal alanlarda siyah renkli ve konkresyonlu bir sediman yapısı gösterirken
(Yalçınkaya ve diğ., 2009: 286), bu seneki kazı alanlarında soluk pembe renkli,
kimi kısımlarda yumuşak ancak genelinde çok sert ve travertenli, kumlu ve
küçük çakıllı bir yapı ile karşımıza çıkmıştır. Özellikle yumuşak olan kısımlar
batı profilinden akan ve daha üst seviyelere ait sedimanları içermektedir. 2007
ve daha önceki kazı raporlarında da belirtmiş olduğumuz gibi, bu alanlarda
yüksek derecelerde doğal tahribat meydana gelmiştir (Yalçınkaya ve diğ.,
2009: 286). Esasen kazıların bu alanlarda yoğunlaştırılmasının nedenlerinden
biri de bu tahribatı önlemekti. V.3 jeolojik ünitesi ince kumlu, yumuşak
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ve kahverengi-krem renkli bir sediman yapısı gösterir. 2007 kazı sezonu
raporunda, V.3 birimindeki yumuşak yapıdan dolayı, doğal bir tahribat
olduğunu ve Ana Dolgu’nun içine doğru tabanda bir dizi oyuk oluştuğunu
belirtmiştik. Bu türden oluşumların az da olsa devam etmesine karşın, 2007
yılındaki çalışmalarımız sonuç vermiş, alanın daha fazla tahribata uğraması
engellenmiş, böylece 2008 yılında daha verimli kazılar yapılmasına olanak
sağlamıştır. V.4 ünitesi, V.3’e göre daha sert ve koyu kahverengi tonlarında
sedimanla belirginleşir. V.4’ün sertleşmiş toprak olduğu söylenebilir. Bu ünite
içinde tabana doğru iri kalker kaya blokları ile karşılaşılmıştır.
Karain E gözü kazıları sırasında J 19 plan karesinin kazısının
tamamlanmasından sonra, seneler öncesi E gözü tabanından tavanına kadar
kurulmuş olan iskele, kazı alanına ulaşabilmek amacıyla sökülmüş ve 2009
yılından itibaren I plan karelerinin kazılarının yapılabilmesi için yeniden
kurulmuştur. Bu yeni düzenlemenin ardından K 19 plan karesinin kazılarının
tamamlanmasından sonra E gözü kazısına son verilmiştir.

E Gözü Arkeolojik Buluntuları
E gözü kazılarında en yoğun yontmataş buluntu V.2 jeolojik seviyesinden
ele geçirilmiştir. Bunlar arasında kalın yonga taşımalıklar üzerine kenar
kazıyıcılar (Çizim 5: 1-5), dişlemeli (Çizim 5: 6) ve çontuklu âletler en tipik
örneklerdendir. Herhangi bir düzeltinin bulunmadığı irili ufaklı yongalar
da diğer yontmataş endüstri öğelerindendir. Bilindiği gibi 2007 yılı kazı
sezonunda V.2 jeolojik seviyesine ait bir adet Acheuleen tip iki yüzeyli âlet
ele geçirilmişti (Yalçınkaya ve diğ., 2009: 288, 296). Bu sene böylesi bir iki
yüzeyli âlet ele geçirilmemesine karşın, V.2 jeolojik seviyesi için iki yüzeyli
âlet geleneği içeren bir endüstriden söz edebiliriz. Bununla birlikte, V.2’nin
bulunduğu stratigrafik ve kronolojik kontekst açısından G.Ö 400.000 yılın da
ötesinde bir tarih içeriyor olmasını yinelemekte yarar görüyoruz. V.3 ve V.4
jeolojik seviyelerine ait yontmataş endüstri öğeleri, 2008 yılı sezonu açısından
az da olsa arkaik karakterli yongalar, küçük boyutlu kenar kazıyıcılar ve bir
adet çekirdek ile temsil edilmiştir.
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E Gözü Fauna Buluntuları
Kazılarda yontmataş buluntu topluluğunun yanı sıra çeşitli seviyelerden
genellikle çok kırıklı makro ve mikro faunaya ait kemikler ele geçirilmiştir.
Bulunan bu kemiklerin tür saptamaları, devam eden zooarkeolojik çalışmalar
sonucunda belirlenebilecektir. Buna karşın 2008 yılı kış ayları içinde yapılan
fauna çalışmaları sonucunda, jeolojik seviyelerin I’den V’e kadar olan
birimlerde bazı tür saptamaları yapılmıştır. İlk etapta paleontolojik açıdan
yapılan bu çalışmalar, zooarkeolojik çalışmalarla devam edecektir. Bugün
için, faunal çeşitlilik açısından I, II ve III. jeolojik seviyeler, IV ve V. jeolojik
seviyelere oranla daha zengin görünmektedir. Söz konusu türlere ait veriler
jeolojik seviyelere göre tablo 2’de görülebilir.
KARAİN MAĞARASI E GÖZÜ FAUNASI

Carnivora

Jeolojik Seviyeler:

Artiodactyla

Perissodactyla

Proboscidae

Ursus spelaeus
Ursus arctos
Canis lupus
Vulpes vulpes
Meles meles
Martes martes
Crocuta crocuta spelaea
Panthera leo spelaea
Panthera pardus
Felis silvestris
Equus caballus
Equus hydruntinus
Stephanorhinus sp.
Hippopotamus sp.
Capra aegagrus
Capra ibex
Ovis gmelinii
Gazella sp.
Bos sp.
Bubalus
Dama dama
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Elephas sp.

x = Temsil edilen. 		
Tablo: 2
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I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

II
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

III
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- = Temsil edilmeyen

IV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

V
x
x
x
x
x
x
x
x
-

II.3.- “B” Gözü Kazısı
2008 yılı Karain Mağarası B gözü kazıları G 9, H 9, I 9 ve I 10 olmak üzere
4 ayrı plan karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3). Bütün plan kareler en üst
seviyelerden başlayarak 11. arkeolojik seviyeye kadar kazılmıştır. Bu plan
karelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş
kotları Tablo-3’te gösterilmiştir.
Tablodan da anlaşılacağı üzere bu yıl yalnızca Holosen seviyelerde
çalışılmıştır. Geçmiş sezonlardan bilindiği gibi Holosen seviyeler genellikle
sarımsı ve kahverengi tonlarında sedimanlar içeren jeolojik birimlerden
oluşmaktadır (Yalçınkaya ve diğ., 2009: 290). Kazı alanının en doğusunda
gerçekleştirmiş olduğumuz kazılarda, H.I’den H.IV’e kadar tanımlanan
Holosen seviyeler (Çizim: 4) oldukça önemli kültürel belgeler içermektedir.
H.0 olarak belirtmiş olduğumuz en üst kısım, günümüz toprağıyla da
karışık hâlde bulunan Geç Roma ve Erken Bizans-Ortaçağ buluntularının
bir karışımını sergiler. Bu kısımdaki sedimanlar çok ince ve gri renklidir. H.I
jeolojik birimi, H.0 seviyesi kadar karışık olmasa da H.0 ve H.II buluntularının
da karışık olarak ele geçirildiği, ancak daha çok Geç Roma ve İlk Tunç
buluntuları sergileyen bir ünitedir. H.II jeolojik biriminde İlk Tunç Çağı
özelliği gösteren buluntular yanında Kalkolitik unsurlar da tespit edilmiştir.
H.III ve H.IV ise bütünüyle Kalkolitik Çağın buluntularını verir. Kazı alanının
bu en doğu kısmında karşılaştığımız Holosen seviyeler, batı yönündekilere
oranla in situ sedimanlar içermektedir. Daha önceki kazı sezonlarında H.III
ile H.IV jeolojik birimleri arasında belirgin bir kalker yoğunluğundan söz
etmiştik. Bu yoğunluk, bu yılki kazıların sonuçları ile de doğrulanmıştır. H.IV
jeolojik seviyesi içinde daha önceki yıllarda da karşılaşmış olduğumuz ve
olası depremler nedeniyle tavandan düşmüş olabilecek iri kalker bloklar ile
karşılaşılmıştır (özellikle H 9, H 10 ve I 10 plan kareleri içinde, 8-11. arkeolojik
seviyeler arası).
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B Gözü Arkeolojik Buluntuları
H.0 diye adlandırdığımız en üst tabakalar içinde Demir Çağına ait çark
yapımı basit kaplar ile Orta Çağa ait sırlı seramik parçaları yanında, kaba el
yapımı seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Bunların yanında; pişmiş toprak
ağırşak, işlenmiş bir kemik parçası, sapantaşı ve çok az sayıda yontmataş öğe
de saptanmıştır. Bu seviyelere ait en ilginç buluntular, G 9 plan karesinin
kuzeydoğu köşesinde ve mağara duvarına yaslanan bir kovuk içerisinde ele
geçirilmiştir. Dik boyunlu ve oval gövdeli yarım bir kap ve hemen yanından
bulunan metal bir balta oldukça önemlidir (Resim: 1). Kabın tipolojisi ve
metal baltanın niteliği dikkate alınırsa, Kalkolitik ya da İlk Tunç Çağına aittir
denebilir. 2002 yılında yapılmış olan kazılarda bu baltanın tipolojik benzerini
H.III jeolojik seviyeden saptanmıştı (Yalçınkaya ve diğ., 2004: 24, 28).
Bu eserlerin üst seviyelerde ele geçirilmiş olması; bir karışıklıktan ileri
gelebileceği gibi, bulunduğu yerin yapısı ve konumundan da kaynaklanmış
olabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu eserler mağaranın duvarına ait
bir kovukta ele geçirilmiştir. Ancak, metal balta ve kabın H.III ya da H.IV
jeolojik ünitelerinden birisine ait olma olasılığı da vardır. Zira bu eserlerin
içinde bulunduğu kovuk, H.III jeolojik biriminden sadece 50 cm. yüksektedir.
Dolayısıyla H.III ya da H.IV seviyelerinin insanları tarafından buraya özel
olarak saklanmış olabilirler.
H.I jeolojik seviyesi, Demir Çağı seramiklerinin yanında İlk Tunç Çağı
seramiklerinin de ele geçirildiği karışık bir yapıdadır. Diğer buluntular
arasında; demir bir obje, Roma Dönemine ait ve imparator Traianus (M.S.
98-117) adına gümüş bir sikke (Resim: 2), kemik bız (Çizim 10: 7), çeşitli insan
dişleri ile yontmataş elemanlardan; orak dilgiler (Çizim 6: 2-3), sırtlı dilgicikler
(Çizim 6: 1) ve obsidyen dilgicikler dikkate değer buluntulardır.
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KARAİN B 2008 KAZILAN PLAN KARELER
PLAN KARE Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye Başlangıç Kotu (cm.) Bitiş Kotu (cm.)
G9

0

H.0

-169

-184

G9

0

H.I

-184

-196.5

G9

0

H.II

-196.5

-206

G9

0

H.III

-206

-220

G9

1

H.III – H.IV

-220

-230

G9

2 – 11*

H.IV

-230

-330

H9

0

H.0

-170.5

-180

H9

0

H.I

-180

-197.3

H9

0

H.II

-197.3

-219

H9

1

H.III

-219

-230

H9

2

H.III – H.IV

-230

-240

H9

3 – 11*

H.IV

-240

-330

I9

0

H.0

-171

-192.6

I9

0

H.I

-192.6

-202

I9

0

H.II

-202

-216

I9

0

H.III

-216

-220

I9

1–3

H.III

-220

-250

I9

4

H.III – H.IV

-250

-260

I9

5 – 11*

H.IV

-260

-330

I 10

0

H.0

-176

-205

I 10

0

H.I

-205

-220

I 10

1

H.I

-220

-230

I 10

2

H.II – H.III

-230

-240

I 10

3

H.III

-240

-250

I 10

4–5

H.III – H.IV

-250

-270

I 10

6 – 11*

H.IV

-270

-330

Tablo 3: İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
H.II Jeolojik seviyesinde İlk Tunç Çağı ile Kalkolitik Çağ buluntuları karışık
olarak ele geçirilmiştir. El yapımı devetüyü ve siyah astarlı seramik parçaları
en bol karşılaşılan örnekleri oluştururlar. Az olmakla birlikte polikrom boyalı
seramik parçaları da mevcuttur. Monokrom seramikler üzerinde meme
biçimli kabartmalar yanında geometrik zikzak çizgili (insize) ya da nokta
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bezemeli süslemeler yer alır. Delikli seramik parçaları ve pişmiş toprak
ağırşaklar da bu seviyelerde saptanan küçük buluntulardır. Bu yılki kazı
alanında H.II içerisinde herhangi bir ocak yeri ile karşılaşmamamıza karşın,
insana ait yanmış diş ve kemikler ele geçirilmiştir. Yalnızca diş ve kemiklerin
çeşitli derecelerde yanmış olması, tamamlanmamış bir kremasyonu akla
getirmektedir. Yontmataş buluntular arasında; obsidyen dilgi ve dilgicikler
ile obsidyene ait bir dilgicik çekirdeğinin (Çizim 6: 9) yanı sıra çakmaktaşı
ve radyolaritten keski ağızlı mikro ok ucu (Çizim 6: 6) ile bir mikrogravet uç
(Çizim 6: 7) yer almaktadır. Yonga, dilgi ve dilgicikler ile ön kazıyıcılar (Çizim
6: 4-5) ve orak dilgiler diğer tipik buluntulardandır.
H.III genel olarak Geç Kalkolitik Döneme ait buluntular sergilemiştir. Dik
ağızlı, dik gövdeli, siyah astarlı ve el yapımı seramik parçaları hemen göze
çarpan buluntu grubunu oluşturmaktadır. Devetüyü renginde kap parçaları
da azımsanmayacak miktardadır. Polikrom boyalı krem astar üzerine kırmızı
bantlı el yapımı kap parçaları az da olsa vardır. Yontmataş endüstri öğeleri
açısından obsidyenin varlığı bu seviyede de devam eder. Çakmaktaşı ve
radyolaritden trapez kesitli ve çok düzenli dilgiler, taş kalemler (Çizim 7:
6), düzeltili dilgi ve dilgicikler, ön kazıyıcılar (Çizim 7: 1-5), dişlemeli âletler
(Çizim 6: 11), taşdelgiler (Çizim 6: 12), mikrolitler (Çizim 7: 8-11) ve orak dilgiler
(Çizim 6: 10) tipiktir. Bu seviyelerde çeşitli tiplerde mikrodilgi çekirdekleri de
ele geçirilmiştir (Çizim 7: 7, 12). Delinmiş denizel ve taş boncuklar oldukça
sık karşılaşılan diğer eserlerdendir. Sürtmetaş parçalar arasında sapan taşları
önemli bir grubu oluşturur. Kemik objeler arasında en genel tip olarak bızlar
görülmektedir. Bununla birlikte, bir adet kemik kaşık çok tipik bir morfoloji
gösterir (Çizim 11: 2). Formu kemiklerden ilik çıkarmak için kullanılmış
olabileceğini düşündürtmektedir. H.III içerisindeki önemli olabilecek diğer
bir saptama da, bir adet ocak yerinin ve aşı boyası parçalarının varlığıdır.
H.IV jeolojik birimi için, bu alanda daha önceki gözlemlere de dayanarak
tipik bir Kalkolitik Çağ seviyesidir, denebilir. Bu seviyede el yapımı monokrom
siyah ve devetüyü astarlı kap parçaları yaygındır. Bunlara polikrom boyalı
seramikler de eşlik eder. H.IV içerisinde depo kapları olabilecek büyüklükte
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iri parçalar da gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere H.IV jeolojik seviyesi diğer
jeolojik birimlere oranla daha kalın bir sedimantasyon göstermektedir. Bu
birimin üst seviyeleri içinde masa ya da kap ayakları olarak bilinen pişmiş
toprak kap ayaklar mevcuttur. Yine üst seviyeler içinden denizel midye
kabukları ve ip askı formlu kap parçaları ele geçirilen diğer buluntulardır.
H.IV biriminin üst seviyelerinin en önemli buluntularından biri de H 9 plan
karesi 5. arkeolojik seviyede ele geçirilen pişmiş toprak bir figürindir (Resim:
3-4). Oldukça stilizedir ve dip kısmı figürinin dik duramayacağı kadar ovaldir.
Gövdesinde incelen figürin, cepheden bakıldığında genişleyen bir tipoloji
sergiler. Göz çukuru ile burun ve kaşların çıkıntısı belli belirsiz işlenmiştir.
Figürinin erkek ya da kadın olabileceğine dair hiçbir belirti yoktur. Ancak
dönemi itibarıyla Anadolu örnekleri incelendiğinde kadın figürini olması
büyük bir olasılık dâhilindedir. Böylesi bir buluntunun benzeri, İç Anadolu
Bölgesi’ndeki Köşk Höyük kazısından bilinmektedir (Öztan ve diğ., 2006: 380,
388). Köşk Höyük Kalkolitik seviyelerinden elde edilen örnekler, genellikle
sivri bir baş tipolojisi gösterirler. Karain buluntusu ise daha küt ve oval bir
baş taşımaktadır. Bununla birlikte, her iki yerleşimden elde edilen örneklerde
dip kısımlar yuvarımsı biçimlidir. Kollar, bacaklar ve ayaklar işlenmemiştir.
Köşk Höyük örneklerinin burun göz ve kaşları Karain örneğine göre daha
belirgindir. Karain’den ele geçen bu figürin, güneybatı Anadolu (özellikle
Toroslar’ın güneyi) için tek örnektir.
H.IV’ün tüm seviyeleri içinde sürtmetaş öğeler arasında cilâlı taş balta ve
baltacıklar ile cilâlı taş keskiler (Çizim 10: 1-2), öğütme taşları ve sapan taşları
ele geçirilmiştir. Kemik ve boynuz endüstri içinde en önemli buluntuları
kemik kaşıklar (Çizim 11: 1), bızlar (Çizim 10: 4, 6), spatüller ve işlenmiş
geyik boynuzları gibi elemanlar oluşturur. Kemik üzerine işlenmiş ve henüz
fonksiyonları bilinmeyen iki adet obje de oldukça ilginçtir (Çizim 10: 3, 5).
Karain B’nin hemen hemen tüm Holosen seviyelerinde bol miktarda temsil
edilen denizel ve karasal yumuşakçalardan boncuklar ile taş boncuklar,
bu yıl da tüm seviyelerde saptanmıştır. Ancak H.IV’de bunların oranı
oldukça yüksektir. Nitekim I 10 plan karesi 9. arkeolojik seviyede in situ bir
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dizi Dentalium boncuk, grup hâlinde bulunmuştur. H.IV jeolojik seviyesi
yontmataş öğeler açısından da oldukça zengin bir görünüm sergiler. Bunlar
arasında; sırtlı dilgicikler (Çizim 8: 2-3), taş delgiler (Çizim 8: 4, 8; Çizim 9:
2), bir adet ilginç bir ok ucu (Çizim 8: 1), taş kalemler (Çizim 8: 5), dişlemeli
ve çontuklular, ön kazıyıcılar (Çizim 9: 1, 4-7), orak dilgiler (Çizim 9: 9),
keski ağızlı ok uçları (Çizim 9: 10-11), prizmatik çekirdekler (Çizim 8: 9-10),
düzeltili ve düzeltisiz yonga ve dilgi-dilgicikler (Çizim 8: 6-7; Çizim 9: 3, 8)
ile obsidyen yontmataş elemanlar en genel tiplerdir. H.IV jeolojik seviyesinin
hemen tüm silsilesi içinde ocaklar ve kül katmanları mevcuttur. Buna paralel
olarak yanmış kemikler de vardır. H.IV jeolojik seviyesinin en belirgin
özelliklerinden birisi de 7. arkeolojik seviyeden itibaren daha alt seviyelere
doğru çoğalan yumuşakça kabuklarıdır. Bunların diyet unsuru oldukları
düşünülmektedir.

B Gözü Fauna Buluntuları
2008 yılı Karain B gözüne ait faunal kalıntılar çok çeşitlidir. Tüm Holosen
seviyeler açısından bakıldığında, en yoğun olarak ele geçirilenler koyun, keçi
ve yumuşakça kalıntılarıdır. Bunların yanı sıra daha az sayıdaki çeşitli kuşlar,
geyik, kaplumbağa ve etçiller ile daha iri boyutlardaki bir otçul memeli fauna
yelpazesini tamamlamaktadır. Bu yılki kazılara ait zooarkeolojik çalışmalar
henüz tamamlanmadığından, tür ve alt türler bazında detaylı bilgi verme
olanağı yoktur.

II.4.- Laboratuvar Çalışmaları
2008 yılında, Karain kazı çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturan
çalışmalarına da devam edilmiştir. Bu kapsamda, rutin laboratuvar
çalışmalarının yanı sıra, “Türkiye’nin İlk Sakinleri” isimli sergi için Karain
Mağarası’ndan elde edilen fosil kemik kalıntılarının mülajları alınmıştır. Ayrıca,
kırık olarak ele geçirilen arkeolojik ve faunal buluntuların restorasyonları ve
konservasyonları gerçekleştirilmiştir.

50

KAYNAKÇA
ÖZTAN, A., S.ÖZKAN, M.C.EREK, E.FAYDALI, (2006), “2004 Yılı Köşk
Höyük Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 379-392.
YALÇINKAYA, I., H.TAŞKIRAN, M.KARTAL, M.B.KÖSEM, (2004), “2002
Yılı Karain Kazıları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 19-28.
YALÇINKAYA, I., H.TAŞKIRAN, M.KARTAL, K.ÖZÇELİK, M.B.KÖSEM,
G.KARTAL, (2009), “2007 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları
Toplantısı-II: 285-300.

51

Çizim: 1

Çizim: 2

52

Çizim: 3

Çizim: 4

53

Çizim: 5

54

Çizim: 6

55

Çizim: 7

56

Çizim: 8

57

Çizim: 9

58

Çizim: 10

59

Çizim: 11

60

Resim: 1

Resim: 2

61

Resim: 3

Resim: 4

62

SARDIS, 2008
Nicholas CAHILL*
Archaeological research at Sardis was carried out for two and a half
months in 2008. We wish to thank Minister of Culture Ertuğrul Günay;
Director General for Cultural Heritage and Museums Orhan Düzgün; Deputy
Director Abdullah Kocapınar; Excavations Division Director Melik Ayaz and
Excavations Division Officer Serap Kocaman, for their support and good
will throughout the season. The director of the Manisa Museum, Müyesser
Tosunbaş was again a great help in studying objects in the Museum, and with
many other aspects of the season. Enver Akgün, archaeologist at the Konya
Museum, was Bakanlık Temsilcisi during the 2008 season. His experience,
advice, good will, and friendly support made the season a great pleasure, and
we are very grateful for his help and encouragement throughout the summer.
Crawford H. Greenewalt, who has directed work at Sardis since 1976 and has
presented reports at every symposium since the very first in 1979, retired as
field director; he will, of course, continue his work at Sardis for the foreseeable
future.
Excavation in 2008 took place in four locations in the city: the theater, at
the Lydian fortification, in a pair of Late Roman underground tombs, and
on the Acropolis (Fig. 1). Our goals in the excavations of the theater were to
understand better the building’s two major phases, Hellenistic and Roman,
and to expose earlier, Lydian buildings. Previous excavation had shown that
the Roman cavea has been largely robbed out, leaving only traces of mortared
rubble and small sections of pavement of the diazoma. A new trench in the
*
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cavea of the theater exposed mortared rubble foundations of the seats, and
a slightly more substantial line of mortared rubble which may be part of an
upper diazoma (Fig. 2). Further excavation in the lower diazoma uncovered
more of its travertine pavement, one stair block and traces of wear in the
floor of the passageway, which help locate one of the radial staircases, shown
tentatively in dotted lines in figure 2.
Excavation of the west parodos wall attempted to identify and uncover
a staircase leading into this diazoma, similar to the one uncovered in 2006
on the east. This had been entirely robbed out, however, perhaps during
the construction of the railroad in the 19th century. The parodos walls are
built with a grid of clamped limestone blocks, the empty spaces of which
were filled with mortared rubble. This wall retains a fill of mudbrick, visible
where the wall has been robbed out. The mixture of construction systems is an
interesting aspect of this theater, combining Roman, Hellenistic, and Lydian
building technologies.
This Roman theater seems to be a rebuilding and expansion of an earlier,
Hellenistic theater. A deep artificial earth fill, excavated to a depth of more
than 5 meters, must be the embankment of the Hellenistic theater. The
Hellenistic fill extends all the way to the top of the excavation, showing that the
Hellenistic theater was as large, or almost as large, as the later Roman phase,
at ca. 108 meters in diameter. The latest material from this fill dates to the
late third century B.C. or, perhaps, to the first half of the second century B.C.
This Hellenistic phase therefore might postdate the sack of Sardis in 214/13
B.C., when Antiochus III used a theater as a base of operations. We have not
identified traces of an earlier Hellenistic building, although we suspect it was
on this spot as well.
Another important goal of excavation in this area was to continue the
excavation of one room of a Lydian house, built on this hill before it was
converted into a theater (Fig. 3). Excavations in 2006 and 2007 uncovered part
of a room whose floor was covered with broken Lydian pottery and other
artifacts. Although securely datable imported pottery from this destruction
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stratum is still lacking, we associate the destruction of this building with the
capture of Sardis by Cyrus the Great in the 540’s B.C. This destruction level
offers a unique opportunity to expose more of the Lydian city with wellpreserved and closely dated assemblages of artifacts. Last year’s excavations
completed the excavation of this room of the house, including a cylindrical
limestone column support and more of the schist floor of the room. Artifacts
recovered include ten spindle whorls, fragments of a Myrina amphora with
Orientalizing decoration, Further excavation is planned for 2009.
The Lydian fortification on the west side of the city has been a focus of
excavation for more than 30 years now (Fig. 1, no. 2). Excavations over the
years have revealed tantalizing hints of earlier monumental buildings here,
which were almost completely covered by the 20-meter-wide fortification of
about 600 B.C. The goal in 2008 was to explore the early levels predating the
colossal fortification.
One such early feature was exposed in the very first year of excavation
of the fortification, in 1977. A sondage was, where the modern highway had
already destroyed much of the wall’s superstructure. This sondage revealed,
beneath the later wall, a few stones of another massive building.
In 2008, we reopened and widened a sondage near the highway dug in
1977, which had excavated through the stone socle of the Lydian fortification
to expose an earlier wall beneath (Figs. 4-5). We were only able to expose one
face of the structure, which is made of large roughly worked boulders, at least
two meters thick, and is almost exactly aligned with the later fortification. Its
size, alignment, construction, and location make it very probable that this is
indeed an part of an earlier circuit wall of the Lydian city. As with the later
wall, there are already aspects we do not understand, such as the corner in the
superstructure. The foundations beneath continue to the south, suggesting
that this is not a gate or a true corner of the building, but might be similar to
the recesses which are found on the later fortification. Two pebble surfaces
run up to the early wall, but neither of these produced many very closely
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datable artifacts. The wall must date to the seventh century B.C., but perhaps
not very early in the seventh century.
In 2007 looters had broken into two Late Roman tombs just outside the
Roman city wall, and tried to remove the wall paintings with a circular saw
(Fig. 1, no. 3). At that time there was time to do only emergency conservation.
In 2008, we reopened the tombs and completed excavation and conservation
(Fig. 6). No finds belonging with the burials were preserved other than human
bones. The tombs belong to a rather standard type of late Roman hypogaeum,
of which at least 10 other examples are known from Sardis, and many others
at sites from Rome to Syria to south Russia. Above the white baseboard, the
walls are painted with a free field design of flowers, garlands, baskets of fruit,
and cornucopiae. The more elaborate tomb has birds including a peacock and
perhaps a dove and a duck, and in the apex, a youthful male head, perhaps
a personification of the Seasons (Fig. 7). The style of the painting and the
similarity to other tombs may date these to the fourth or fifth century A.D.
The final area of excavation was on the acropolis (Fig. 1, no. 4). Looters in
2007-8 had excavated a number of robber’s pits along the northwest slopes of
the citadel, and the disturbed fill of one of these pits contained Lydian and
Persian-period sherds and architectural terracottas. We therefore cleaned this
pit and explored undisturbed layers in 2008. The small trench produced no
architecture, but two almost vertical cuts in the bedrock, at right angles to one
another, might be traces of a building which has been robbed out. The earth
that filled this cut contained local pottery of the Lydian and “Late Lydian” or
Persian periods, Achaemenid bowls, Attic and other fine imported pottery,
and other material dating between the 7th century B.C. and the first half of
the 5th. The latest material dates to about 475-450 B.C. The fill also contained
architectural terracottas including rooftiles, sima fragments, an antefix, and
fragments perhaps of a disk acroterion in the shape of a gorgoneion. Two
or three local sherds bear graffiti which may be read as ART, for Art[emis].
Finally, a Lydian electrum coin was found in this stratum. The coin is a thirdstater, weighing 4.7 grams, with a lion head with “hairy nose wart” on the
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front and two incuse punches on the back (Fig. 8). Although this is one of the
most common types of Lydian electrum coins and was presumably minted at
Sardis, it is the first such coin discovered in scientific excavations at the site.
Laboratory conservation included the treatment of hundreds of objects of
metal, pottery, glass, and other materials, as well as pottery and coins from
previous seasons. Field conservation projects included consolidating paintings
of the Roman tombs and other monuments of excavation. One special project
was the restoration of a Late Roman wall belonging to a colonnaded street in
sector MMS/S. In the late summer, a section of the Roman city wall collapsed
unexpectedly, in part because stone robbing had left the wall seriously
undercut and destabilized. The team filled in the missing areas to prevent
further collapse.
The project begun in 2007 to construct modern marble revetment in
one corner of the Marble Court was continued. Conservators evaluated the
mosaics of the Synagogue, which had deteriorated after an unusually wet and
cold winter; loose and unstable tesserae were reattached and consolidated,
and a larger-scale program developed for future seasons.
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Fig. 1: Plan of Sardis showing areas of excavation in 2008
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Fig. 2: Composite Plan of Roman, Hellenistic, and Lydian Features in the theater cavea.

69

Fig. 3: View of Lydian house under the theater cavea
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Fig. 4: Plan of Sector MMS, Lydian levels, showing location of 2008 sondage
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Fig. 5: View of 2008 Sondage, Sector MMS, showing Lydian fortification (in scarp), and
corner of earlier Lydian fortification below
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Fig. 6: Tomb 07.3, wall painting and human bones in situ.
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Fig. 7: Tomb 07.3, wall painting (watercolor by C.S. Alexander)

8. Lydian electrum trite from Acropolis, trench Ac-FT 08.1
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PİSİDİA ANTİOKHEİASI 2008 KAZISI
Mehmet ÖZHANLI*
Strabon, bir Roma kolonisinin oturduğunu belirttiği Antiokheia’yı,
Pisidia’nın Frigia sınırda bir tepe üzerinde kurulmuş olarak tanımlamaktadır.
Stratejik konumundan dolayı Hellenistik ve Roma Dönemlerinde tekrar
organize edilen kentte, caddeler bir birini doksan derece kesmekte ve
Roma kent mimarîsinin tüm özelliklerini gösteren yapılar bulunmaktadır.
Hıristiyanlığın resmî din olarak kabul edilmesinden sonra metropol düzeyine
ulaşan kentin günümüzde tanınması İzmir’de papaz olarak çalışan İngiliz
Francis Vyvyan Jago Arundell’in, 1826 ve 1833 yıllarında Anadolu’nun “Yedi
Kiliseleri”ne yaptığı yolculuklarla olmuştur. Antiokheia’da ilk kazılar 1923’te
Michigan Üniversitesi’nden F. W. Kelsey ile birlikte izin müracaatı yapan
Ramsay’ın çabalarıyla 1924’te D. M. Robinson başkanlığında başlamıştır. Kısa
süren Amerikan kazılarından sonra 1980’li yıllardan itibaren Antiokheia’ya da
kazılar, Yalvaç Müzesi Müdürü Dr. Mehmet Taşlıalan ve ondan sonra gelen
Müze Müdürleri başkanlığında yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonunda
kentte bazı yapılar açığa çıkarılmış ve birçok alanda sondajlar açılmıştır.
Michigan Üniversitesi’nin yaptığı kazılardan 85 yıl sonra Süleyman
Demirel Üniversitesi adına tarafımca Bakanlar Kururlu Kararı ile kazılar 2008
yılında yeniden başladı.
2008 yılı Antiokheia kazı çalışmaları 24 Temmuz-29 Ağustos 2008
tarihlerinde 37 gün sürmüştür. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM), Süleyman
Demirel Üniversitesi ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü’nün (AKMED) maddî destekleri, Yalvaç Kaymakamlığı’nın
sağladığı konaklama yeri ve Yalvaç Belediyesi ile Yalvaç Güçsüzlere Yardım
Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın iaşe yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir1.
*

Doç. Dr. Mehmet ÖZHANLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 32260 Çünür/Isparta/TÜRKİYE.
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İlk kazı yılı olmasından dolayı daha önceki yıllarda yapılmış olan
çalışmalar dikkate alınarak kazı programı yapılmıştır. Buna göre dört çalışma
alanı belirlenerek çalışmalar bu alanlarda gerçekleştirilmiştir.

1. Kazı Çalışması (Cadde)
Antiokheia “vicus” adı verilen mahallelere bölünmüştür. Şehir ve
çevresinde ele geçirilen yazıtlardan 7 vicus adı bilinmektedir. Önceki yıllarda
yapılan elektromanyetik araştırmalar, toprak altında birçok yapının yerini
belirlemiştir. Kentte, Priene ve Miletos gibi Hellenistik şehirlerde başarıyla
uygulanmış olan, düzenli, ızgara biçimli, şehir planının başarıyla uygulandığı
görülmüştür (Resim: 1). Kısacası Antiokheia birbirini doksan derece kesen
cadde ve sokak ağıyla örülmüştür. Bundan dolayı her yılki kazı programımızda
kentin cadde ve sokaklarını açığa çıkarmak yer alacaktır. Bu yılki kazı
çalışmalarımız için 2005 yılında Yalvaç Müzesi Müdürü’nün başkanlığında
başlangıç kısmının kazısı yapılmış olan tiyatronun güneydoğusunda yer alan
kuzey - güney caddesi seçilmiştir (Resim: 2).
Müze kazısı sırasında giriş kısmı açılan caddenin her iki yanında caddeyi
sınırlayan yüksek kenar taşları ve yol döşeme taşları sağlam olarak ortaya
çıkarılmıştır. Ancak, kazılan bu alandaki döşeme ve kenar taşlarının bir
kısmının, hemen caddeye bitişik bir alanda günümüzde inşa edilmiş olan
su deposunun inşası sırasında söküldüğü görülmüştür. 2005 yılı kazısında
kenar taşlarının sınırlarının belirlenmesi sırasında doğu yönünde kaldırımın
yanından başlayan mozaikli taban bulunmuştur. Bizim çalışmamızda sadece
cadde kazısına devam edilmiş, mozaikli alanda bir kazı yapılmamıştır.
Yalvaç Belediyesi’nin inşa ettiği su deposu sırasında sökülmüş olan taban
döşemlerinin olduğu alanda caddenin kanalizasyon sistemine anlamaya
yönelik bir sondaj yapıldı. 2,50 x 2,50m. genişliğindeki sondajda yaklaşık
1
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Antiokheia kazısına ekip üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Aydın, Yrd. Doç. Dr. Fikret Ozcan,
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Uzunaslan, Uzman Murat Fırat, Klâsik Filolog Gülcan Şaroğlu,
Arkeolog Tahsin Kimyonok, Arkeolog Ertuğrul Akış, Arkeolog Fatime Bozkurt, Arkeolog
Gökhan Akgün ve iki mimarlık olmak üzere 15 (on beş) öğrenci katılmıştır. Bakanlık temsilcisi
olarak Muğla Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Hakan Dinç görev yapmıştır.

bir metre derinliğe inilmesine karşın kanalizasyon sistemine rastlanamadı,
ana toprağa inildi. Cadde üzerinde yapılan ilk açmada ise toprağın hemen
10-15 cm. derinliğinde sıkıştırılmış toprak üzerine yan yana düzenli bir
şekilde yerleştirilmiş tuğlalarla döşenmiş bir zemine rastlanmıştır (Resim:
3). Roma Dönemi caddesinin yaklaşık bir metre üzerinde yer alan bu
zemin, Antiokheia’nın kullanılan en son dönemine ait olmalıdır. Döşemin
cadde üzerine denk gelen kısımları fotoğraflanıp çizilerek kaldırıldı, ancak
mozaikli alan üzerindeki bölüm bir sonraki kazı sezonunda yapının daha iyi
anlaşılabilmesi için bırakıldı (Resim: 4). Caddede yapılan kazılarda Yalvaç
Belediyesi’nin sadece zemin ve kenar taşlarını sökmediği, aynı zamanda
yukarıdaki su deposuna su götürmek için döşedikleri plastik borunun geçtiği
hatta denk gelen alanlardaki eserlerin de tahrip edildiği görüldü (Resim: 5).
Tam borunun geçtiği alanda caddeyi diklemesine kesen bir geç dönem duvarı
açığa çıktı. Bu duvarların tuğla döşeli zeminle birlikte geç döneme ait bir
yapının bölümlerini oluşturduğu anlaşılmıştır.
Caddeyi sınırlayan taşların üzerinde dükkânların giriş kapılarının izleri ve
sütun altıklarının oturduğu izler görülmektedir. Caddenin her iki tarafında
açığa çıkan mozaikli döşem caddenin kenarlarında revaklı bir düzenlemenin
olduğunu göstermektedir. Kenar taşlarının üzerindeki eşik izleri, bu revaklı
alan arkasında da dükkân ya da konutların varlığına işaret etmektedir.
Caddede yapılan kazılarda akanhtus yapraklarıyla süslenmiş sütun
başlığı parçası, mermerden küçük bir kartal figürini, üç adet envanterlik ve
bazı etütlük bronz Roma Dönemi sikkesi ile bazı mermer parçaları dışında
çiviler, kandil parçaları bulunmuştur.

2. Restorasyon (Tiyatro)
Antiokheia antik kentinin acilen önlem alınması gereken yapıların başında
Tiyatro gelmektedir. Tiyatro’da 2005 yılında Yalvaç Müze Müdürlüğü’nce
alan açma mantığıyla yapılmış olan kazılarda, orkestranın içindeki toprak
tamamen boşaltılmış (Resim: 6); açığa çıkan bloklar belgeleme yapılmadan
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bir kısmı olduğu yerde bırakılmış, bir kısmı ise Tiyatro’ya yakın alanlara
taşınarak yan yana sıralanmıştır. Sadece orkestra ile yetinilmemiş sahne binası
da aynı mantık ile kazılmıştır (Resim: 7). Açığa çıkarılan sahne binasının temel
duvarlarında aşırı tahribat meydana gelmiştir. Caveanın oturduğu yamaçta,
toprağı aşağı doğru sıyırarak yapılan çalışmada, oturma sıralarının üzerine
oturtulduğu destek taşlarının bir kısmı tahrip edilmiş ve bir kısmının da etrafı
tamamen topraktan arındırıldığı için, geçen zaman içerisinde yağmur sularıyla
tahribat görmesine sebep olunmuştur (Resim: 8). Yapılan kazı çalışmalarından
sonra bir önlem alınmadığı için Tiyatro’nun caveası orkestraya doğru akmaya
başlamıştır. Eğer acil önlem alınmazsa çok azı korunmuş olan oturma sıraları
aşağıya doğru kayıp orkestra bölümüne yığılacaktır. Bundan dolayı 2008 yılı
çalışmalarında öncelik Tiyatro’ya verildi. Tiyatro’nun mevcut planı çıkarıldı ve
orkestra ile sahne binasının içinde bulunan bloklar vaziyet planına işlendiler.
Bu alanda gerekli teknik çalışmalar tamamlandı ve restorasyona hazır hâle
getirildi. Sahne binası ve orkestra içindeki blokların taşıma işlemi Isparta İl
Özel İdaresi’nin ödenek sağlanmamasından dolayı gerçekleştirilemedi.

3. Belgeleme (Yalvaç Müzesi)
Antiokheia’da ilk kazılar D. M. Robinson yönetimindeki Michigan
Üniversitesi ekibiyle 1924 yılında başlamış ve belli aralıklarla devam etmiştir.
Kazılar yoğunlukla 1979 – 2002 yıllarında Yalvaç Müzesi Müdürlüğü yapan Dr.
Mehmet Taşlıalan ve sonraki Müze Müdürleri tarafında yapılmıştır. Kazılan
alanlar Batı Kapısı, Kuzey – Güney Caddesi, Tiyatro, Doğu – Batı Caddesi’nin
bir kısmı, Tiberia Platea (alanı) Propylon, Augustus alanı, Merkez Bazilika,
Nympheum, Kuzey Bazilika, Hamam (?), St. Paulus Kilisesi, Vaftiz Yapısı
ve Sur duvarlarıdır (Resim: 9). Kazısı yapılan bütün bu alanlarda herhangi
bir konservasyon ve restorasyon çalışması yapılmamıştır. Oldukça kötü
durumda olan bu alanların mevcut durumları belgelendi. Alınması gereken
koruma önlemleri ile ilgili ön çalışmalar tamamlandı.
Önceki yıllarda yapılan kazılarda açığa çıkmış olan eserler Yalvaç
Arkeoloji Müzesi’nde korunmaktadır. Kazılarda açığa çıkarılmış bütün
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eserlerin belgelenmesi (fotoğraf, çizim, envanter) için Yalvaç Arkeoloji
Müzesi depolarında ve ören yerinde bulunan depoda çalışıldı. 2004 ve
2005 yıllarında Yalvaç Müze Müdürlüğü’nce kentin farklı alanlarında
yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkan seramikler ören yerinde bulunan
depoya konulmuştur. Kasalarda yığılı duran bu seramiklerin tamamı elden
geçirilerek tekrar sınıflandırıldı ve büyük bir kısmının çizimleri ve kaplar
tek tek fotoğraflanarak envanterleri yapıldı. Aynı şekilde, Yalvaç Arkeoloji
Müzesi depolarında bulunan pişmiş toprak figürinler ile küçük mermer
heykelciklerin de fotoğrafları çekildi.
Kente 1924’te ve sonraki yıllarda yapılan kazılarda çok sayıda yazıt açığa
çıkarılmıştır. Bunların büyük bir kısmı farklı kişiler tarafından yayınlanarak
bilim dünyasına sunulmuştur. Yayınlanmamış küçük parçalar ve son yıllarda
kazılarda açığa çıkmış yazıtlar da bulunmaktadır. Klâsik Filolog Gülcan
Şaroğlu tarafından kentte ve Yalvaç Arkeoloji Müzesi’nde korunan yazıtların
sayısı çıkarıldı. Yapılan çalışma ile kentte açığa çıkan yazıtların kaç tanesinin
Grekçe ve kaç tanesinin Lâtince olduğu belirlendi ve fotoğraflanan yazıtların
kopyaları bilgisayar ortamına aktarıldı. Bu çalışmanın amacı, ileride çıkarılacak
olan yazıt corpusunun alt yapısının hazırlanmasıdır.

4. Düzenleme ve Temizlik Çalışması
Müze Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla, ören yerinin rahatça
gezilebilmesi için alanda bitki temizliği gerçekleştirildi. Aynı zamanda
kentin ve antik yapıların algılanabilmesi için bilgilendirme panolarının da
hazırlanması ve var olanların bilgi panolarının da güncellenmesi çalışmaları
gerçekleştirildi.
Uzun yıllardan sonra Antiokheia gibi önemli bir kentte üniversite kazısının
başlatılmış olması önemlidir. Yeni bir kazı olmasından dolayı zorluklar
bulunmaktadır. Ancak, planlı, programlı ve korumaya yönelik bir çalışmayla
ülkemiz kültürüne önemli katkılar sağlanacaktır.
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Resim 1: Kentin havadan görünüşü

Resim 2: Güney Caddesi
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Resim 3: Tuğla zemin

Resim 4: Tuğla zemin ve cadde
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Resim 5: Plâstik boru

Resim 6: Tiyatro 2004 kazı çalışmaları
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Resim 7: Tiyatro, Orkestra – Sahne Binası

Resim 8: Tiyatro, 2008
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Resim 9: Kent planı
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BİTLİS KALESİ KAZISI 2008
Kadir PEKTAŞ*
1

2008 yılı kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün

izniyle 12.07.2008 tarihinde başlamıştır. Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Müdürlüğü’nden Uzman Erkan Koç gözetiminde yürütülen
çalışmalara Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr.
Mehmet Özkul, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr Gülsen Baş,
Yrd. Doç. Dr. Tamer Koralay, Arş. Gör. Hicran Özdemir, Sanat Tarihçileri
Nilgün Yücel, Günseli Pehlevan, Aliye Yılmaz ile Pamukkale Üniversitesi
ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü öğrencileri
katılmıştır.
Kazı ekibi, Bitlis Valiliği’nin desteği çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü’ne bağlı kayak tesislerinde kalmış ve çalışmalarını burada
yürütmüştür. Kazıya başlanmadan önce Valilik ziyaret edilmiş, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne yapılacak kazı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Kazı malzemelerinin alana taşınmasının ardından tüm alanda genel
temizlik yapılmıştır. Geçen yıllarda kazısı yapılan bölümlerde gerçekleşen
bozulma ve tahribat tespit edilerek açma sınırlarının iç kısımları düzenlenmiş,
hamamın doğu yönündeki rampanın yıkılan duvarının taşları kaldırılmış, bu
alan temizlenmiştir (Resim: 1).
Bitlis Kalesi 2008 yılı kazısı, hamamın doğu yönünde ve iç kalede olmak
üzere iki alanda yürütülmüştür.
Hamamın doğu yönündeki kazımız, M-N-O 16 karelerinde yapılmıştır
*

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Kınıklı Kampüsü Denizli/TÜRKİYE.
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(Resim: 2). O 16 karesinin ortasından kuzeye doğru, 9 x 5 m. ölçülerindeki
alanda başlattığımız kazıda 40-50 cm. derinlikte güneybatı yönde bir son
dönem mezarı, kuzey yönde 3 adet lüle ile düzensiz taş sıraları ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca burada sırsız seramiklerle, tarih konusunda herhangi bir
ipucu vermeyen 4 adet sikke ele geçirilmiştir.
Açma yaklaşık 20 cm. daha indirildiğinde yapı kalıntısına işaret eden
düzgün taş sıralarıyla karşılaşılmıştır. Geçen yıllarda ortaya çıkardığımız yapı
kalıntılarıyla aynı yönde, kuzey – güney yönünde düzenlenmiş mekânlara ait
duvarların N 16 karesindeki kısmı, 105 cm. kalınlığında olup bu seviyedeki
duvarlar içinde en kalınıdır. Duvarın doğu yönünde 90 cm. genişliğindeki
kapı açıklığından sonra duvar güneye 80 cm. daha devam ederek, yaklaşık
2 m. genişliğinde bir ara bölüm oluşturan duvarla birleşmektedir. Bunun
güneyindeki iki basamak merdiven güneydeki bir yapı ya da mekâna,
buradaki dar bölüm de bu mekâna geçilen küçük bir hol oluşturmaktaydı.
Basamakların gerisinde, başka bir duvar izine rastlanmamıştır. Burada
açma derinleştirildiğinde, belki buradaki mekâna ait izler gün yüzüne
çıkarılabilecektir.
Geçen yıllarda açmanın güneyini sınırlayan düzgün kesme taş duvar
sırasının aynı düzlemde doğuya doğru devam ettiği görülmüş ve bu
duvar güneye doğru açılmayarak O 16 karesindeki açmamızı güneyden
sınırlamaya devam etmiştir (Resim: 3). Güney yönde de ne tür bir yapının
olduğu önümüzdeki yıllarda burada yapacak olduğumuz kazılarla
anlaşılabilecektir.
N 16 karesinde kalın duvarın doğusundaki kapı açıklığının içinde, 40 cm.
çapında değirmen taşı (Resim: 4), ara bölümü kuzeyden çeviren duvarın
güneyinde de parçalar hâlinde sırsız, geniş ağızlı bir seramik kap ve sırlı tuğla
parçaları olarak ele geçirilmiştir.
Buradaki çalışmalarımız M-N 16 karesinde devam etmiştir. 2007 yılı kazı
çalışmalarında M-N 15-16 karelerinde ortaya çıkarılan mekânın doğusunda
genişletme yapılmış; buradaki kuzey-güney yönündeki iki mekânı doğudan
çevreleyen 7.50 m. uzunluğunda, 90 cm. kalınlığında bir duvarın bu mekânları
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doğudan sınırlandırdığı anlaşılmıştır (Resim 5). Bu duvar aynı zamanda
açmanın doğu kenarını oluşturmuştur (Çizim: 1).
2008 yılı kazısında diğer çalışma alanımız İç Kale olmuştur. İlk olarak 2007
yılında başladığımız İç Kale kazılarında ortaya çıkarılan yapıların işlevlerinin
anlayabilmek ve toprak altındaki diğer bölümleri ortaya çıkarabilmek için
kazılara devam edilmiştir.
Bu amaçlarla geçen yıl açılan E 8 karesinde seviye indirilmiş, F 9-10
karelerinde de ilk olarak mekânlar ortaya çıkarılmıştır.
F 9-10 karelerindeki 10 No.lu mekânda, seviye 35 cm. indirildiğinde
kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı mekânın duvarları gün yüzüne
çıkmaya başlamıştır (Resim: 6). Bu mekânın kuzey duvarı 4.40 m, doğu
duvarı 5.80 m. ve batı duvarı 6.30 m. olarak tespit edilmiştir. Mekânın
kuzeyinde, kuzey duvarın 1.10 m. önünde, buraya paralel uzanan bir duvar
kalıntısı daha saptanmıştır. İç mekânı daraltan duvarın, bu seviyede 2.20 m.
kadarı ortaya çıkmıştır. F 9 karesi içinde ve buradan çıkan toprağın elenmesi
sırasında, korozyon nedeniyle herhangi bir ipucu vermeyen 5 adet sikke ele
geçirilmiştir.
Kuzey yöndeki duvarın niteliğini anlamak ve güneydeki kapı açıklığını
ortaya çıkarmak için seviyenin indirilmesine karar verilmiştir. Buradaki
seviye başlangıçtan itibaren 1.35 metreye ulaştığında kuzey yöndeki duvarın
batıya doğru tümüyle ortaya çıkmasıyla mekânı daralttığı görülmüştür. Bu
kısım muhtemelen, büyük mekânın başka bir amaçla sonraki kullanımları
sırasında yapılmış olmalıdır. Özellikle batı duvarda kalan izlerden iç mekân
duvarlarının beyaz kireç harçla sıvandığı anlaşılmıştır Mekânın girişinin
kuzey yönde olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7). Mekânın doğu duvarında küçük
niş ile açmanın güney batı köşesinde bir çocuğa ait Müslüman mezarı ortaya
çıkarılmıştır.
İç Kale’deki kazılar, geçen yıllarda açılan alanlarda seviye indirmesi
şeklinde devam etmiştir. Seviye indirme çalışmaları, E 8-9 ve F 8-9 karelerinde
yapılmıştır.
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E 8-9 karelerinde yer alan 3 No. olarak adlandırdığımız dikdörtgen planlı
mekânda, geçen yıl sadece üzeri açılan, daha sonrada kaldırılmayarak üzeri
kapatılan tandırların içi ve çevresi tamamen boşlatılmıştır. Çapı 60 cm. olan
ortadaki tandırın çevresinde iki sıra hâlinde yarım ay biçiminde dizilmiş
yarım tandırlar yerleştirilmiştir (Resim: 8). Tandırların çevresi açılınca,
harçla tutturulmuş basit taşların çevrelediği bir platforma yerleştirildiği
anlaşılmıştır. Doğu yönünde körüğün yer aldığı pişmiş toprak tandırlar,
bu şekliyle Bitlis çevresinde hâlâ kullanılmaktadır. Tandırların bulunduğu
mekânın işlevini tam olarak anlayabilmek amacıyla zaten düşük kondisyonlu
malzemeyle yapılan tandırların kaldırılmasına karar verilmiştir. Çizimleri
yapılıp fotoğrafları çekildikten sonra tandırlar kaldırılmıştır.
Tandırların kalkmasından sonra alan 30 cm. daha indirildiğinde,
mekânın sura dayanan batı duvarı dışındaki duvarların temel seviyesinin
10 cm. üst hizasına ulaşılmıştır. Burada mekânla ilgili herhangi bir ipucuna
rastlanmamıştır. Böylece 2007 yılında boşaltmaya başladığımız bu mekânda 60
cm. inilince orijinal seviyeye ulaşılmıştır. Güney doğu yöndeki kapı açıklığıyla
doğusundaki dar hücreye geçilen bu mekândaki tandırların bulunduğu
katman son dönemlerde, -muhtemelen XIX. yüzyıldaki- kullanımla ilgili
olmalıdır.
Benzer bir uygulama daha güneydeki 6 No.lu mekânda da karşımıza
çıkmaktadır. E 9 ile büyük bölümü F 8-9 karelerinde kalan bu mekân yine
batı yönden surlara dayanmaktadır. Güney batı yöndeki kapı açıklığından
girildiği anlaşılan bu mekân yamuk planlıdır. Burada geçen yıl üst kısmı açılan
tandırlar tümüyle ortaya çıkarılmış, çizimlere işlenerek fotoğraflanmıştır.
Bu bölümün güney duvarının batısından itibaren alan 150 cm. ileri doğru
açılınca 40 cm. alttan bir tandır daha ortaya çıkarılmıştır. 50 cm. çapında
açıklığa sahip tandırın, hava bacası hemen bitişiğinde belgelenmiştir. Böylece
geçen yıl ortaya çıkarılanlarla birlikte bu mekânda daire planlı, yan yana 5 adet
tandır tespit edilmiştir. Geçen yıl, bölgede “çol” adı verilen taşı bulduğumuz
güney duvar 50 cm, kuzey duvar 2.20 cm. yüksekliğe ulaşacak şekilde
seviyesi indirilen bu mekânda tümlemeye yakın sırsız seramik kap parçaları
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da ele geçirilen malzemeler arasındadır. Tandırların çevresi tamamen açılıp
belgelendikten sonra, dağılma risklerinin yüksek olması nedeniyle üzerleri ve
çevresi doldurularak tesviye edilmiştir.
İçkale’de 4 No.lu dar mekânın niteliğini anlayabilmek için seviye
indirilmiştir. İç mekânın kuzey ve batı duvarının önünde, daha alt seviyede
bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Seviyenin ortalama 30 cm. indirilmesiyle
belirlenen bu duvarların iç mekânı daraltmasının, sonradan kullanımla ilgili
olduğunu düşünmekteyiz. Bu mekânın güneybatı köşesindeki kapı açıklığı 3
No.lu mekânla bağlantıyı sağlamaktadır. Ayrıca güneydoğu köşedeki düşük
sırada ancak düzgün taş sırası bu mekânı 5 No.lu mekânla bağlamaktadır. Bu
seviyenin daha alt bölümünde, güneydeki kemerli açıklıkla geçilen ve yaklaşık
60 santimetredeki zeminin, bu mekânın orijinal seviyesini oluşturduğu
anlaşılmaktadır. Daha alttaki orijinal yapının zeminin dolmasıyla kemerli
giriş iptal edilerek yeni kullanım için mekân düzenlenmiş olmalıdır. Ancak
dolgunun dar alanda ve iri taşlarla düzenlenmiş olması, kaldırılarak 4 No.lu
mekânın orijinal seviyesine inilmesini zorlaştırmıştır.
E-F 8-9 karelerinde yaptığımız çalışmalar sonunda ortaya çıkan sonuçlarla,
2007 yılı kazısında çözümleyemediğimiz soruların bir bölümü cevaplanmıştır.
İç Kale’nin dolayısıyla Bitlis Kalesi’nin en üst noktasında yer alan bu alanda,
kalenin kuzey duvarına paralel olarak yerleştirilen 3, 4 ve 5 No.lu mekânların
yan yana düzenlenmiş ve birbirine açılan kapılarla girilen birimler olduğu,
diğer bir deyişle, buradaki bir evin bölümleri olduğu tespit edilmiştir. Eve
girişin 5 No.lu mekânın güney duvarına açılmış bir kapıdan yapıldığını
düşünmekle birlikte bunu önümüzdeki yıllardaki kazılarla anlayabileceğiz.
Daha kuzeydeki 1 ve 2 No.lu mekânlar da, Bitlis’e hakim bir görünüm sunan
konumuyla evin kalma birimleri olmalıdır (Çizim: 2).
Bu plan düzeni, evin XIX. yüzyıla kadar süren son kullanımıyla ilgili
olmalıdır. Her üç mekânın üst seviyesinde ele geçirilen sırsız seramik kaplar
ve tütün lüleleri bunun güçlü kanıtları olarak önem kazanmaktadır.
E-F 9-10 karelerinde yaptığımız tesviyede, 2007 yılında kuzey-güney
yönünde uzandığı tespit edilen duvarın, 10 ve 5 No.lu mekânlarla hafif çarpık
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şekilde dayandığı anlaşılmıştır. Bu şekliyle anlamsız görünen bu duvar ve
mekânın niteliği önümüzdeki yıllardaki kazılarla anlaşılabilecektir.

Koruma Çalışmaları
2008 yılı kazı çalışmalarıyla, geçen yıllarda kazılarda ortaya çıkarılan
duvarların ve kaleye çıkışı sağlayan merdivenlerin konservasyonları
yapılmıştır. Hidrolik kireç, kum ve su karışımının meydana getirdiği harçla,
duvarları oluşturan taşların arası sağlamlaştırılmış, düşen taşlar yerine
yerleştirilmiş ancak taş sıralarının üzerine, yeni bir sıra oluşturacak biçimde
ilâve yapılmamıştır. Bu çalışmalarımızla, ortaya çıkardığımız kalıntıların
sadece mevcut durumuyla geçici olarak korunmaları sağlanmıştır (Resim: 9).
Bu kapsamda yaptığımız diğer bir çalışma da, hamamın üzerinin geçici
olarak kapatılmasıdır. Kazılarda ortaya çıkardığımız hamamın, uzun süren
kış mevsimi nedeniyle zarar görmemesi için yapının üzeri, demir direklerle
taşınan bir çatıyla kapatılmıştır. Ayrıca, doğal kaya bloklarındaki devrilme
riski nedeniyle kalenin farklı yerlerine uyarıcı levhalar yerleştirilmiştir.
2008 yılı kazısında, geçen yıllarda olduğu gibi kaledeki doğal kaya
oluşumları ve yapı taşları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doğal
kayalardan, laboratuvarlarda değerlendirme yapmak üzere bazı numuneler
alınmıştır.

Buluntular
2008 yılı çalışmalarında en kalabalık buluntu grubunu seramik parçaları
oluşturmaktadır. Büyük bölümü kırık ele geçirilen seramiklerin çoğunluğu
günlük kullanım eşyası niteliğinde özelliksiz kap kacaklardır. Bunun yanında
beyaz hamur üzerine barbutin ve kabartma tekniğiyle yapılan geometrik ve
bitkisel motiflerle bezeli bir grup eser, daha kaliteli bir işçiliğe işaret etmektedir
(Resim: 10-11).
Sırlı seramikler form özellikleri bakımından olduğu kadar, malzeme-
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teknik, renk ve süslemeleri özellikleri ile de birbirini tekrar etmeyecek bir
çeşitlilik sunmaktadır. Bunlar içinde mavi beyazın ağırlıkta olduğu bitkisel
desenli sıraltı çiniler ile yeşil, sarı ve kahverenginin bir arada kullanıldığı
soyut desenli sgaffito uygulamalar özellikle yoğunluktadır (Resim: 12).
Geçen yıllarda da karşılaştığımız mimarî süsleme parçaları olan firuze
sırlı tuğlalarla 2008 çalışmalarında da karşılaşılmıştır. Dikdörtgen tuğlaların
uzun kenar yüzeylerinden birinin firuze sırla kaplanarak renklendirilmesiyle
oluşan bu parçaların yanında mavi-beyaz renkli bitkisel dekorlu çini plâka
parçalarının da mimarîde süslemede kullanıldığı anlaşılmaktadır (Resim:
13).
Pişmiş toprak buluntular içinde yer alan lüleler tüteklikli, yuvarlak
çanaklı ve hazneli olmak üzere farklı formlarda ele geçirilmiştir. Kullanılan
siyah, kırmızı ve beyaz hamurun gözeneksiz ve oldukça kaliteli olduğu
gözlemlenmektedir. Bütün form gruplarında ortak bir özellik ince işçilikli
geometrik desenlerle oluşturulan süsleme anlayışıdır.
Metal buluntular içinde en önemli grubu farklı dönemlere ait sikkeler
oluşturmaktadır. Farklı alaşımların kullanıldığı ve bronz başta olmak üzere
bakır ve gümüşten yapılan sikkelerin çoğunluğu İslâmî Döneme aittir. Büyük
bir bölümü bronzdan yapılan sikkelerin çoğunluğu Osmanlı Dönemine
işaret etmektedir. İç Kale’de 2007’de ilk örneklerini bulduğumuz Akkoyunlu
Sultanı Kasım Bahadır Han’a ait gümüş sikkelerin (XV. yy. sonları) 2008 kazı
döneminde de devam etmesi, buradaki yapılaşmanın tarihi konusunda da
önemli fikirler sunmaktadır. İslâmî Dönem sikkeleri dışında Bizans sikkeleri,
Avrupa yapımı jetonlar ok uçları ile, yüzük, kolye ve saç iğnelerinden oluşan
takılar da metal buluntularımız arasında yer almaktadır.
Tamamı kırık biçimde ele geçirilen cam bilezik parçaları ile çok farklı renk
boyut ve form özellikleri gösteren kemik ve cam boncuklar da buluntular
arasında yer almaktadır. Kemik buluntular arasında ok atmada kullanıldığı
bilinen zehgir özellikle dikkat çekmektedir.
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Çizim 1: Hamam ve çevresindeki kazı alanları

Çizim 2: İç Kale ve
çevresindeki kazı
alanları
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Resim 1: Hamamın doğusundaki rampa

Resim 2: M-N-O 16 kareleri
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Resim 3: N-O 16 açmasında ortaya çıkarılan duvarlar

Resim 4: N16 karesinden çıkarılan değirmen taşı
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Resim 5: M-N 15 16 açmaları

Resim 6: F 9-10 karelerinde ortaya çıkarılan duvarlar
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Resim 7: F 9-10 karelerinde ortaya çıkarılan mekânlar

Resim 8: E-8-9 kareleri 3 No.lu mekânda çıkarılan tandırlar
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Resim 9: İçkale’de yapılan konservasyon çalışmaları

Resim 10: Kabartma desenli sırsız seramik örnekleri
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Resim 11: Sırlı seramik parçalardan örnekler

Resim 12: Mimarîde kullanılan çini parçaları
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Resim 13: Farklı niteliklerdeki boncuklar
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2008 YILI LAODİKEİA ANTİK KENTİ KAZILARI
Celal ŞİMŞEK*
Laodikeia’da; 09 Haziran–14 Kasım 2008 tarihlerinde Asopos Tepesi, Doğu
Bizans Kapısı Kuleleri, Doğu Bizans Nymphaeumu, A Evi, Kuzey Bazilikası
(Kilisesi), Kuzey Tiyatrosu ve Kuzey Nekropolü’nde (kuzeydoğu, kuzey ve
kuzeybatı) çalışılmıştır1.

I)- Asopos Tepesi Çalışmaları (Resim: 1-3)
Asopos Tepesi 1 ve 2’deki çalışmalar, Laodikeia antik kentinin en erken
yerleşimiyle ilgili verilerin elde edilmesi amacıyla yürütülmektedir2. Asopos
Tepesi’nde kazı çalışmalarının yanı sıra çevrede yüzey araştırmaları ve
yer radarı ile tarama çalışmaları yapılmıştır. 2008 yılında yapılan yüzey
araştırmaları sonucunda Asopos Tepesi’nin kurulu olduğu doğal yükseltinin
*
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yanı sıra tepenin kuzey yamaçlarında ve nekropol alanına devam eden düzlük
alanlarda da prehistorik yerleşimin yayılım gösterdiği anlaşılmıştır. Ulaşılan
bu yeni verilere göre belirlenen ikinci prehistorik yerleşim alanına “Asopos
Tepesi 2” adı verilmiştir. Çalışmalar mevcut çift konili olarak tanımlanabilecek,
ancak orijinalde doğal tepe üzerinde yayılan geniş höyük yerleşiminin
varlığını ortaya koymuştur. Roma İmparatorluk Döneminde (olasılıkla M.S.
1. yy.da) höyük yerleşiminin ortası yarılarak bir ana yol hattı oluşturulmuş,
Hierapolis Caddesi ve buna bağlı kuzey sonda Hierapolis’e ulaşımı sağlayan
kapı yapılmıştır. Gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda, Laodikeia
antik kentinde prehistorik yerleşim dokusunun “Asopos 1” ve “Asopos 2”
olarak tanımlanan iki alan üzerinde bulunduğu ortaya konmuştur. Tespit
edilen bu iki yerleşim alanında ilki (doğudaki) “Asopos Tepesi 1”, batıdaki
“Asopos Tepesi 2” olarak tanımlanmıştır.
a) Asopos Tepesi 1: Asopos Tepesi 1’ de yürütülen kazı çalışmaları, 2007
yılında ulaşılan stratigrafik verilerin kontrol edilmesi ve ulaşılan mimarî
unsurların geniş bir alanda değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Çalışmalar
sonucunda, VIII tabaka ve bu tabakaların alt evreleri ortaya çıkarılmıştır. 2007
yılı çalışmalarında a-b-c olarak evrelere ayrılan I. tabaka, bu yıl stratigrafik
sonuçların netleşmesinden dolayı, I-II-III olarak tabakalara ayrılmıştır. Geç
Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen I. tabaka, kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu 11.84m. uzunluğundaki bir duvar ve bu duvarla biri bağlantılı diğeri
bağlantısız 2 ayrı duvar ve künk sistemi ile temsil edilmektedir. I. tabakada
bulunan Costantinius (M.S. 308–330), Valens (M.S. 375–378) ve Theodosius
(M.S. 379-395) Dönemlerine ait sikkeler tabakanın tarihlendirilmesine katkı
sağlamıştır.
II. tabaka, Geç Roma duvarının 1.80m. güneyinde iç yüzü freskle kaplı
bir duvarla temsil edilmektedir. Bu duvarın tabanı üzerinde ahşap bir rafın
yıkılması sonucunda üst üste binmiş konteks bir buluntu topluluğuna
ulaşılmıştır. Bu buluntu topluluğunun içerisinde çok sayıda Roma
İmparatorluk Dönemine ait çanak çömleğin ve küçük buluntunun yanı sıra
Aurelianus Dönemine (M.S. 270–275) ait sikke bulunmuştur.
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Asopos Tepesi 1’de açmanın doğu yarısında tespit edilen III. tabaka
(Helenistik Dönem) kuzey ve doğu duvarları korunmuş olan mekân ve bu
mekâna ait olan çöp çukuru ile temsil edilmektedir. Burada Antiokhos III
(M.Ö. 223–187)’e ait bronz sikke bulunmuştur.
IV. tabaka (Demir Çağı) ile bağlantılı herhangi bir mimarî yapı katı henüz
bulunmamakla birlikte farklı tabakalarda, özellikle M.Ö. 7-6. yy.a tarihlenen
çanak-çömlekler bulunmuştur. Geç Tunç Çağına tarihlenen V. tabaka özellikle
Hellenistik ve Roma Döneminde gerçekleştirilen inşa faaliyetlerinde önemli
derecede tahribata uğramış ve sınırlı bir alanda korunmuştur. Bu tabaka ile
bağlantılı 1.48m. uzunluğunda, 0.40m. genişliğinde bir duvar ve bu duvarın
hemen kuzeyinde yanmış durumda olan sıkıştırılmış topraktan taban
bulunmuştur. Geç Tunç Çağı tabakasına nazaran daha iyi korunmuş olan
Orta Tunç Çağı tabakasında (VI. tabaka) tahribata uğramış yapı duvarları,
ocak, taban ve çok sayıda seramik parçası çıkarılmıştır. Erken Tunç Çağı
(VII. tabaka) ise çok zayıf mimarîsi ve kaba nitelikte seramik parçalarıyla
birlikte içerisinde problemleri barındıran bir tabakadır. Genel karakteri kaba
olan seramiklerin yanı sıra sınırlı alanlarda belirlenen taş dizeleri arasında
tabanlar bulunmuştur. Ana toprağın hemen üzerinde gerçekleştirilen kazı
çalışmalarında ise üzengi kulplar, basit ağız kenarlı çanaklar ve özellikle
açık bir profil veren çanaklarla temsil edilen zayıf yapı katının Geç Kalkolitik
Dönem kültürünü temsil ettiği anlaşılmıştır. ETÇ ve Kalkolitik Dönem
yapı katında havaneli, ezgi taşı gibi günlük kullanıma yönelik buluntuların
yanı sıra farklı kaynaklardan alındığı anlaşılan siyah, kahverengi ve beyaz
(saydam) obsidyenlerin yoğun olarak bulunması, bölgeler arasında ticareti de
ortaya koyan önemli bir belirleyici olmuştur. Obsidyenler üzerinde yapılan
analizler bulunan örneklerin kökeninin Orta Anadolu ve Ege Adaları ile
bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.
b)- Asopos Tepesi 2: Asopos Tepesi 2, Asopos (Gümüşçay) Nehri’ne bakan
yerleşmedir. 2008 yılında D3 karesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında
öncelikli hedef bu tepe üzerindeki stratigrafinin anlaşılması olmuştur.
Gerçekleştirilen çalışmalarda Asopos Tepesi 1’de tespit edilen stratigrafik
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verilerin bazıları ile paralellikler ortaya konmuş ve II-III-IV-V-VI ve VII.
tabakalara ait arkeolojik veriler belirlenmiştir. Kazılarda yüzey toprağının
alınmasının hemen ardından Roma İmparatorluk Dönemi tabakasına
ulaşılmış iri taş bloklarından inşa edilmiş beyaz sıvalı bir duvar ve bu
duvarın arka yüzüne dayandırılan fırın tespit edilmiştir. Bir işlikle bağlantılı
olduğu anlaşılan mekânın taban seviyesi üzerinde yoğun miktarda Roma
İmparatorluk Dönemi seramiği ve İmparator Caracalla (M.S. 211–217)’ya ait
bronz sikke bulunmuştur. Mekân duvarına paralel uzanan 1.15m. çapındaki
fırın, tuğlalardan örülmüştür. Fırın 0.30 m. genişliğinde dere taşları ve kiremit
parçalarıyla çevrelenmiştir. Fırının içinde düşmüş halde 0.10m. çaplı pişmiş
toprak baca bulunmuştur. Fırının içinin kademeli olarak temizlenmesi sonunda,
üst yapıya ait çok sayıda kiremit parçaları ve Roma Dönemine tarihlendirilen
seramikler bulunmuştur. Fırının pişmiş toprak tuğlalardan oluşan zemininde
yanık olan taban tuğlalarının üzerinde yaklaşık 0.6m. kalınlığında kül tespit
edilmiştir. Yan kısımda eğimli yerleştirilen pişmiş toprak boru, içerdeki ateşin
hava (körükleme yöntemiyle) ile yoğunlaştırılmasıyla ilişkilidir.
Geç Helenistik-Erken Roma Dönemine tarihlenen III.

tabakada işlik

kompleksinin bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Söz konusu alanda bir seramik
fırını, iki su kanalı, künkler ve işlik duvarı tespit edilmiştir. İçerisinde bulunan
kandiller aracılığıyla Helenistik Döneme (M.Ö. 2. yy.) tarihlendirilen fırın
0.91m. çapa sahiptir. Fırının girişi 0.77m. uzunluğunda ince bir koridor ile
sağlanmakta ve anahtar deliği şeklinde bir plan ortaya koymaktadır. Fırın
içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 adet tam kandilin yanı sıra farklı
kandillere ait çok sayıda parça da tespit edilmiştir. Bu durum fırının kandil
yapımında kullanılırken yıkıldığını gösterir. Fırın içerisinde ayrıca 0.25m.
yüksekliğinde kemik yığınına ulaşılmıştır. Fırının koridor biçimindeki giriş
kısmının önünde ise tuğla ve dere taşlarının kullanımı ile yapılmış bir taban
belirlenmiştir.
Demir Çağına tarihlenen IV. tabaka ile bağlantılı hiçbir mimarî unsura
ulaşılmamıştır. Bu dönem II-III ve V. tabakalar da bulunan kontekst dışı
seramiklerle tanımlanmaktadır. Demir Çağına tarihlenen seramikler çok az
sayıdadır.
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Geç Tunç Çağına tarihlenen V. tabaka bir fırın ve fırının batısında yer alan
taş kümeleriyle temsil edilmektedir. Bu alan çevresinde fırının işlevi ile ilgili
taş kümeleri ve olasılıkla bir kil havuzu tespit edilmiştir. Sıvalı Roma duvarının
güneyinde açığa çıkarılan; iç yüzü sıvalı, daire formlu (1.15m-1.00m.) fırının
0.59m. genişliğinde girişi vardır. Fırının içerisinde çok sayıda dere taşı ve
döküntü kerpiç parçaları ve yer yer küllü alanlar tespit edilmiştir.
Orta Tunç Çağına tarihlenen VI. tabaka ilgili olarak oldukça sınırlı
arkeolojik materyale ulaşılmıştır. Bu evre ile ilişkili tek mimarî unsur açmanın
kuzey bölümünde yer alan dere taşlarından inşa edilmiş 1.50m. çapındaki
taş kümesidir. Söz konusu taş kümesinin çevresinde yoğun miktarda M.Ö.
2. binyıla tarihlenen arkeolojik materyal bulunurken, içerisinde az sayıda
seramik bulunmuştur. Bu tabakanın erken evresi ile ilgili olarak ayrıca yoğun
döküntü kerpiçlere ve yanık alanlara ulaşılmıştır. Aynı alanda 2 adet sağlam
durumda ağırşak, bölgenin dokuma geleneğinin eskiliğini gösteren tezgâh
ağırlıklar ve çok sayıda seramik bulunmuştur. Bu alan ve Asopos Tepesi
2’nin tüm tabakaları hakkındaki bilgilerimiz devam edecek kazı çalışmaları
ile açıklığa kavuşacaktır.

II)- Doğu Bizans Kapısı, Güney ve Kuzey Kule Çalışmaları (Resim: 1, 4-5)
2007 yılında Suriye Caddesi, portikler ve gerisindeki dükkân sıralarının ön
duvarları anastylosis esas alınarak ayağa kaldırılmıştır3. Burada, M.S. 7. yy.ın
başı İmparator Focas (602-610) Dönemi depreminde tamamen yıkılmış hâlde
ortaya çıkarılan kaideler, sütunlar, başlıklar ve ayakların buluntu halleri
(in situ) ayağa kaldırılarak, M.S. 6. yy. devşirme mimarî malzemelerden
oluşturulan cadde tekrar canlandırılmıştır.
2008

yılında

Doğu

Bizans

Kapısı

Güney

ve

Kuzey

Kulelerin

restorasyonlarının yapılması için kulelerin çevresindeki dolgu toprağı
3

Bkz. C. Şimşek, 2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 26. KST I, 2005, 306-308; C. Şimşek,
2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 27. KST I, 2006, 419-420; C. Şimşek, 2005 Yılı Laodikeia
Kazısı Çalışmaları, 28. KST I, 2007b, 459-461; Şimşek 2007a, 115-127, Res. 47a-s; C. Şimşek,
“2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. KST III, 2008, 99-101, Res. 1-4; Şimşek 2009,
412-414, Res. 1, 4-5.
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temizlenerek, Erken Bizans Dönemi’nde alanda kullanım gören çeşitli
mekânlar ve işlikler ortaya çıkarılmıştır.

Güney Kule
a) Kazı çalışmaları: Restorasyon öncesi Güney Kule’nin çevresindeki
çalışmalar dört ayrı açmada gerçekleştirilmiştir. Bunlar; doğu, kuzeydoğu,
güney ve batı açmalarıdır. Amaç, kule etrafındaki yapıların ortaya çıkarılması,
kullanım amaçları ve tarihlendirmelerinin yapılması ve bu alanlara düşen
kule bloklarının tespit edilmesidir.
Doğuda 6.20x5m. ölçülerinde yapılan açmada 0.5m. kalınlığında çakıl
taşı ve kiremit parçası katkılı harç taban ortaya çıkarılmıştır ve taban
üzerinde İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemine tarihlenen bronz sikke
ele geçirilmiştir. Kuzeydoğuda yapılan çalışmalarda 2006 yılında bir kısmı
ortaya çıkarılan Güney Kule’nin kuzeydoğu dış köşesine bitişik 0.75m
kalınlığında çay taşı, mermer ve travertenden yapılmış olan portik duvarının
11m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Burada kulenin doğusundaki mekâna geçişi
sağlayan 1.75m. genişliğinde kapı açıklığıyla karşılaşılmış, ayrıca bu açıklığın
güneyinde ve açıklık içerisinde bulunan eşik taşına bitişik durumdaki
1.75x1.05m. ölçülerindeki kireç harçtan yapılmış bir rampa tespit edilmiştir.
Ortaya çıkarılan iki postamentli kaide ile Suriye Caddesi’nin bu alandan
doğudaki Suriye Kapısına kadar uzanan hattının devamlılığı gösterilmiştir.
Ele geçirilen sikkeler, M.S. 4.yy.ın ikinci yarısı ve 5.yy.ın ilk yarısına aittir.
Güney açmasında kulenin bu cephesinde İmparator Focas Döneminde (M. S.
602-610) meydana gelen büyük depremle yıkılan duvarlar açığa çıkarılarak,
olduğu gibi korunmuştur. Bu cephede devşirme olarak kullanılan bloklar
içinde en dikkat çekici olanı İmparator Domitianus (M.S. 81-96) Döneminde
yapıldığını bildiğimiz cadde portiğine ait yazıtlı triglif-metoplu bir Dor
arşitravıdır.
Batı açmasında ise Güney Kule’ye bitişik ve sur duvarının batısında ortaya
çıkarılan mekân içinde pişmiş toprak tuğlalardan yapılan, yuvarlak bir ekmek
fırını (1.15x1.00m.) ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Güney Kule’nin kuzeybatı
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tarafında, kuleyle ilişkili olduğu düşünülen 5.20x4.60m. ölçülerinde kulenin
girişiyle bağlantılı bir mekânla karşılaşılmıştır. Mekânın cadde ile bağlantılı
olarak yapılan 1.35m. genişliğinde bir geçişe sahip olduğu görülmüş, ancak
bu kapı daha sonraki dönemlerde kapatılmıştır.
b)- Restorasyon çalışmaları: Doğu Bizans Kapısı Güney Kule’de ilk çalışmalar
2006 yılı kazı çalışmalarında gerçekleştirilmiştir. Kazı sonrası yapının tamamı
ortaya çıkarılmış ancak kulenin sadece 3-4 sıra (doğu cephede 1.75m, güney
cephede 2.20m. yüksekliğinde) haricinde tamamına yakınının yıkılmış olduğu
gözlemlenmiştir. Kalan bloklarda da açılmalar ve kaymalar tespit edilmiştir.
Yapının, deprem etkisiyle, daha çok batıdan doğuya ve kısmen güneye doğru
yıkıldığı belirlenmiştir.
Güney Kule’de restorasyon sonunda toplamda 10 sıra taş yerine konarak
kule yükseltilmiştir. Kulenin en yüksek köşelerinin ölçülerine bakıldığında,
kuzeydoğu köşesi 6.10m. güneydoğu köşesi 5.15m. kuzeybatı köşesi 5.35m.
güneybatı köşesi ise 4.92m.ye yükseltilmiştir. Ayrıca kuleden sur duvarının
devam ettiğini göstermek için, güneye devam eden sur 11.50m. uzunluğunda
restore edilmiş ve dört taş sırası konarak, 2.18m. yükseltilmiştir. Güneybatı
kısmında yer alan batı surunda ise 4.92m. yüksekliğinde, 4.40m. uzunluğunda
sur duvarı restore edilmiştir. Kuzeye devam eden batı surunun yüksekliği
4.05, uzunluğu 4m.dir.
Güney Kule’nin traverten bloklardan örülü iç ve dış taş sıralarının blokajı
için dişli kum, kaymak ve hidrolik kireç ile iç kısımlarda portland çimentosu
kullanılmıştır. Bu karışımın içine harcı tutması, yapının mukavemeti amacıyla
dolgu malzemesi olarak traverten blok parçaları atılmıştır. Güney Kule’de
yapının mukavemetini korumak ve olası bir tehlikede hasarı en asgariye
indirmek amacıyla bazı bloklarda kenet sistemi kullanılmıştır. Yapının her taş
dizisinde köşe taşlarına uygulanan kenet sistemi aynı zamanda sabitlendiği
noktada epoksi araldit yöntemi kullanılarak sağlamlaştırılmıştır.
Güney Kule’de gerçekleştirilen derz aralarının doldurulması çalışmalarında
“orijinal” derzi yakalamak amacıyla Erken Bizans duvarlarında kullanılan
harç karışım oranları ve renkleri tespit edilerek, bu orijinale yakın yeni harç
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karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan harç, sadece uygulama yapılan alanlarda
kullanılmış orijinal derzlerde herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Derz
uygulandıktan sonra ise traverten bloklardan duvar örgüsünü ön plana
çıkarmak için 3cm. içeriye doğru tıraşlanmış böylece yapının orijinaline sadık
kalınmıştır. Güney Kule’de kuzeye göre daha düz ve büyük traverten bloklar
ele geçirildiğinden daha az harç kullanılmıştır.

Kuzey Kule
a)- Kazı çalışmaları: Kuzey Kule’nin çevresindeki çalışmalar Batı ve Doğu
Açması olarak iki farklı alanda gerçekleştirilmiş ve açmalardaki bölümlere
1, 2 gibi mekân numaraları verilmiştir. Kulenin doğusunda doğu duvarına
bitişik mekânla bağlantılı olduğu düşünülen ve duvar kalınlıkları 0.750.80m. arasında değişen bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın doğu
duvarına ulaşılamamıştır. Batı duvarında önceki yıllarda ortaya çıkarılan
1.07m. genişliğinde açıklığın mekânla geçişi sağlayan bir kapı olduğu tespit
edilmiştir. 1 No.lu mekân olarak adlandırılan bölümün kullanım amacına
ilişkin olarak, batı duvarı köşesinde 2.70x0.90m. ölçülerinde dörtgen planlı
ve tabanı tuğla döşemeli bir alan tespit edilmiştir. Burası olasılıkla işlik olarak
kullanılmış olup kuzey duvarınca uzanan bir sekiye sahiptir. Batı açmasında
2 No.lu mekân olarak adlandırılan 4.50x4.50m.lik kare planlı oda ortaya
çıkarılmış olup, kuzey ve batı duvarında diğer mekânlara geçişi sağlayan birer
kapı açıklığı bulunur. Surun batısında yapılan kazılar sonunda ise 2 No.lu
mekânın kuzeyinde, 3 No.lu mekân olarak adlandırılan 3.20m. uzunluğunda,
0.40m. kalınlığında çay taşı, çatı kiremidi ve kırık mermerlerden yapılmış
zayıf yapılı Geç Antik Dönemde kullanıldığı anlaşılan bir mekân duvarıyla
karşılaşılmıştır.
b)- Restorasyon çalışmaları: Doğu Bizans Kapısı Kuzey Kule’de 2006 yılında
gerçekleştirilen kazıda yapının tamamı ortaya çıkarılmış, kulenin güney
ve kuzeyinde 5-6 sıra, doğu ve batısında ise 3-4 sıra blok kalabilmiş olup
bunların haricinde tamamına yakınının yıkılmış olduğu gözlemlenmiştir.
Kalan bloklarda da açılmalar ve kaymalar tespit edilmiş, yapının deprem
etkisiyle, daha çok batıdan doğuya doğru yıkıldığı belirlenmiştir.
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Kazılar sonucunda 7.30x8.35m. ebadındaki Kuzey Kule’de ayakta
kalabilen bölümlerde doğu cephede 1.85m, güney cephede ise 3.20m.
yüksekliğinde taş sırasının kalabildiği tespit edilmiştir. 2008 yılında ise Kuzey
Kule’nin orijinal malzemesi ile restore edilmesi ön plana alınmış ve yapının
restorasyonuna başlanmıştır. Kuzey Kule’de öncelikle yerlerinden oynamış
ve derz aralıkları zamanla boşalmış veya doğal tahribat sonucu kum dolmuş
kısımlarda mekânik temizlik yapılarak sağlamlaştırılmıştır. Kuzey Kule’de
yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda orijinal taşlarla 9 sıra halinde
kule yükseltilebilmiştir. Yapının kuzeydoğu köşesinin yüksekliği 4.40m.ye,
kuzeybatı köşesinin yüksekliği 3.30m.ye, güneydoğu köşesinin yüksekliği
5.60m.ye güneybatı köşesinin yüksekliği ise 5.50m.ye ulaşmıştır. Ayrıca kule
ile sur bütünlüğünü göstermek amacıyla var olan sur temelinin üzerine 5
taş sırası (2.85m. yüksekliğinde), 9m. uzunluğunda yapılarak, kuzeye doğru
devamlılığı gösterilmiştir. Sur duvarının içinde ise orijinalinde olduğu gibi,
surun mukavemetini arttırmak için irili-ufaklı traverten blok parçalarından
oluşan dolgu kullanılmıştır. Aynı işlem kulenin kuzeye doğru, Doğu Bizans
Nymphaeum’u boyunca uzanan 11m. uzunluğunda 3.20m. yüksekliğinde
restore edilen sur duvarında da tekrarlanmıştır.
Kuzey Kule’de özellikle yapının temel sağlamlığını korumak için kullanılan
bir başka yöntem de “kenet sistemidir”. Bu sistem sayesinde kulenin iç
ve dış köşelerini oluşturan taş sıraları 3/5lik demir lamalarla birbirine
bağlanmış, bu kenetlerin traverten bloklara sabitlenmesi için de aralditepoksi enjeksiyonu ile dolgu yapılmıştır. Kuzey Kule’de gerçekleştirilen
derz aralarının doldurulması çalışmalarında “orijinal” derzi yakalamak ilk
amaç olarak belirlenmiştir ve buna uygun Güney Kule’de hazırlanan harcın
benzeri hazırlanmıştır. Hazırlanan harç sadece restorasyonu gerçekleştirilen
alanlarda kullanılmış orijinal derzlerde herhangi bir uygulama yapılmamıştır.
Derz uygulandıktan sonra ise traverten bloklardan duvar örgüsünü ön plana
çıkarmak için 3cm. içeriye doğru tıraşlanmıştır.
Kuzey Kule’de yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan malzeme
ve yöntem Güney Kule ile aynıdır. İki kulenin restorasyonları sonunda
aralarındaki kod farkı 1.14m.dir.
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Çalışmalar sonucunda Doğu Bizans Kapısı, Güney ve Kuzey Kulesi
kazılarında çıkan bütün traverten bloklar restorasyon için kullanılmıştır.
Orijinalde M.S. 5. yy. başlarında yapılan kule ve surlar, M.S. 7. yy. başında
İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depreminde diğer tüm yapılar gibi
yıkılmış ve arkasından kent terk edilmiştir. Bu terkin arkasından, kuleler
ve surlar da taş ocağı olarak kullanılarak birçok blok alandan taşınmıştır.
Kulelerin restorasyonu amaçlı yapılan kazılarda ise kulelerle ilişkili olduğu
düşünülen mekânlar ve duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar büyük olasılıkla
M.S. 494 depremi arkasından yapılmış ve İmparator Focas Dönemi (M.S. 602610) depremine kadar kullanılmıştır.

III)- Doğu Bizans Nyphaeumu Kazıları (Resim: 1, 4-6)
2006 yılında başlayan nymphaeum kazılarına 2007 yılında ara verilmişti.
2008 yılı kazıları, daha önce bir kısmı açılan havuzun tamamının ortaya
çıkarılmasına yönelik olarak yapılmıştır4. Yapı, Doğu Bizans Kapısı’nın Kuzey
Kulesi ile sur duvarlarına bitişik ve kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı
(21.50x9.85, içten içe 18.70x6.80m.) yapılmıştır. İki kademeli olan (kademe
farkı 0.80m.dir) kalın duvarlar tuğla, çay taşı ve kireç harçlı olarak örülerek,
2.20m. derinliğindeki ana havuzu oluşturur. Havuz duvarları kiremit kırıkları
katkılı kalın sıvalıdır. Havuz tabanında biri doğuda, diğeri kuzey ortada olmak
üzere iki tahliye borusu vardır. Havuzun kontrolü ve temizliği için kulenin
kuzeydoğu köşesi ile ana havuzun güneyi arasına yapılmış basamaklı çıkış
bölümü yer alır. Buradaki eşik içinde su tahliye sistemi bulunur.
Nymphaemun doğuya bakan ön cephesi, 2.50m. aralıklarla yerleştirilmiş
nişli 3 çeşme ile hareketlendirilmiştir. Nişlerin iki yanına devşirme traverten
bloklar yerleştirilerek, bunun üzerine kemer yapılmış olmalıdır. Bu uygulama
ile nişler ana duvarın önünde yer almış ve havuz duvarına suyun yapacağı
basınca karşı aynı zamanda destek sağlanmıştır. Nişlerin zemin kısmına da
havuz içindeki gibi 0.47x0.47m. ebadında tuğla plâkalar döşenmiştir
4

Bkz. Şimşek 2007a, 163-166, Res. 45f, 59abc; Şimşek 2008, 104, Res. 4-5.
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Nymphaemun kuzey kısa duvarı ortasında ve duvar içinde 0.60m.
derinliğinde, 0.70m. genişliğinde, bir niş daha tespit edilmiştir. Bu nişin iç
bölümünün tamamı üstte sağır kemerli olmak üzere, tuğla örgülü olarak
yapılmıştır. Sağır kemer içinde yer alan künk, daha sonra kapatılmıştır.
Nişin su akan çeşme kısmının ise harç ve çay taşı kullanılarak kapatıldığı
gözlemlenmiştir. Nişin mihraplı olan üst kısmında buraya su aktarımını
gerçekleştiren çapı 0.11m. olan pişmiş toprak künk tespit edilmiştir. Bu künk,
iki kademeli duvarın, ikinci kademe başlangıcına yerleştirilmiştir. 2006 yılında
yapılan kazı çalışmaları sonucunda, havuzun ön cephesinde, güneydeki
ilk nişin hemen yanında 13.5cm. çapında tahliye kanalı bulunmuştu. 2008
yılında yapılan çalışmalar sonucunda ise nymhaeumun kuzeyde yer alan bu
nişin taban seviyesinde havuza ait ikinci bir (içte pişmiş toprak, dışta ise
traverten) tahliye küngü daha ortaya çıkarılmıştır. Bu küngün çapı ise 12cm.
dir. Bu yöndeki mihraplı niş hem çeşme olarak, hem de havuzun içindeki
suyun tahliyesi olmak üzere iki amaçlı kullanılmıştır.
Diğer taraftan, Doğu Bizans Nymphaemunun batıda yer alan uzun arka
duvarı ile Erken Bizans sur duvarının doğu önü arasında yarım kemerli
280.52m. kodunda yüksekliği 0.63m, genişliği 0.35m. olan bir açıklık tespit
edilmiştir. Açıklığın tabanı 0.17x0.35m. ebadında pişmiş toprak plâkalar ile
döşenmiştir. Bu açıklık mimarî bir çözüm olarak çeşmenin ana havuzundan
olası sızan su ve su buharının yaratacağı nemin, sur duvarına zarar vermesini
önlemek amacıyla yapılmıştır. II. Su Dağıtım Terminali’nden gelen bir hatla
ana havuza su, sur duvarının doğu önünde ve havuzun orta hizasında yer
alan bir sistemle sağlanmaktaydı. Bununla ilgili olarak parapet blokları ve içi
delinerek boru olarak kullanılan Erken Bizans Dönemine ait sütun başlığı ele
geçmiştir.
Doğu Bizans Nymphaemunun havuz kısmının duvarları kireç harç
kullanılarak, çay taşı ve tuğla ile örülmüş olup, üzeri 0.70x0.70m. ebadında
tuğla plâkalar ile kaplanmıştır. Zemin seviyesine yakın güneybatı ve
kuzeybatı köşelerinde sağlam kalmış duvar sıvaları göze çarpmaktadır. Bu
kalın sıva altta kaba üstte ince olarak yapılmış ve sızmaya karşı içi kiremit
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kırıntısı katkılıdır. Havuzun güney kısmı oldukça sağlam olmasına rağmen,
kuzey kısımda ise tahribat daha fazladır. Bu tahribatın nedeni ise M.S. 7.
yy. başında meydana gelen depremle sur duvarları bloklarının havuz içine
yıkılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yıkıntı içinde ele geçirilen iki yazıt
önemlidir. Bunlardan biri İmparator Hadrianus (M.S. 117-138) zamanında
kente “Tapınak Koruyuculuğu-Neokoron” unvanı verildiğini göstermekte
olup bu kente verilen en erken tarihli ayrıcalıktır. Diğeri ise imparatorun eşi
Sabina’nın bronz heykel kaidesi yazıtıdır.
Kazılarda bulunan sikkeler ve diğer veriler, sur duvarının M.S. 395396 yılında alınan kararının arkasından M.S. 5. yy. başında yapıldığını
ve İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemi depremiyle yıkıldığını ortaya
koymuştur. Dolayısıyla Doğu Bizans Nymphaeumu sur duvarların yapımının
hemen ardından “L” şeklinde kule ile sura yaslanır biçimde yapılmış ve M.
S. 7. yy. başı depremine kadar kullanılmıştır. Kentin doğu girişi yanında yer
alan çeşme, sur duvarı dışında yaşayanlara ve dışarıdan gelenlere su temin
eden önemli bir yapıdır.

IV)- A Evi Kazısı (Resim: 1, 7)
“A Evi” kazıları 2006 yılında başlamıştır5. Bu alandaki çalışmaların amacı;
hippodamik sistemde planlanan kentte 42x51m. ölçülerindeki insula (ada)
içinde yer alan sivil konut kompleksin planı ve mekânlarını ortaya çıkarmak,
bu mekânların hem birbirleriyle, hem de güneyde Suriye Caddesi ile olan
bağlantılarını tespit etmek, 2006 ve 2007 yılı kazı sezonlarında ortaya çıkarılan
toplam 18 mekân ile 2008 kazılarında çıkarılan 10 yeni mekânın birbirleriyle
bağlantılarını görmek, bu mekânlarda ele geçirilen buluntular ışığında
kullanım amacını, değişikliklerini ve kullanım safhalarını ortaya koymaktır.
2006-2008 yıllarında yapılan çalışmalarla birlikte 52x27m. ölçülerinde bir
alan kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda toplam 28 mekân ve biri kuzey5

Bkz. Şimşek 2007a, 289-294, Res. 102a-f; C. Şimşek, “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”,
29. KST III, 2008, 105-106, Res. 1, 7-8; Şimşek 2009, 414-417, Res. 1, 6-7.
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güney yönlü diğeri ise doğu-batı yönlü iki ara sokak mevcuttur. 2008 yılı
kazı sezonu sonunda insula (ada) üzerinde A Evi’nin kuzey-güney yönünde
Suriye Caddesi, kuzey portiği ile bağlantısı sağlanmıştır. Bu bağlantıda ev
kompleksinde Suriye Caddesi’nin kuzey portiğinden girişi olan 4 dükkân
(dükkânlar kuzey-güney doğrultulu bir koridorla ikişerli ayrılmıştır),
dükkânlardan geçilince, dört sütunun taşıdığı içi sundurma çatılı, havuzlu
ve soğutma kuyusu bulunan 2 içki içme mekânı, bunların gerisinde 2 adet
depo olabilecek mekân kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânlarda yer
alan soğutma kuyuları yuvarlak bilezikli, üst taraflarının bir kısmı örgülü ve
kiremit kırıklı kalın sıvalıdır. A Evi kompleksinde dükkânlar, içki mekânları
ve depolar doğu-batı doğrultulu bir koridorla, kuzeyde yer alan mekânlardan
ayrılmıştır. Bu koridorun kuzeyinde yer alan mekânlar bir iç avlunun etrafında
yer alan çeşitli odalardan oluşur. Daha sonraki dönemde mekânın bir kısmı
şarap üretim işliğine dönüştürülmüştür. Duvarlarda yer alan freskler (ağırlıklı
bitkisel ve çok az parçası kalabilen figürlü) ve İncil’den ayetlerin yer aldığı
boyalı duvar yazısı ile olası vaftiz kabı, kompleks içinde bir bölümün dinsel
amaçlı düzenlendiğini göstermektedir. Ayrıca erken kullanımda tabanların
bir kısmı mozaik, bir kısmı opus sectile döşemeye sahipken, sonraki aşamada
üretim atölyesine bağlı olarak tabanların bir kısmı opus spicatum ve düz tuğla
döşemeye dönüştürülmüştür. Kazı buluntuları, A Evi kompleksinin olasılıkla
zemin üzerinde tek katlı, çatısının ahşap atkılı omurgalı kiremit döşemeli
olduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan A Evi kompleksi iç avlulu
etrafında sıralanan mekânlara sahip konutun hem yaşam, hem dinsel, hem
de ticarî mekânlara sahip çok amaçlı kullanımını da ortaya çıkarmıştır.
Kazılan alanlardaki mimarî özellikler, ele geçirilen sikke, seramik, cam,
kemik ve metal buluntuların ışığında ‘A Evi’ olarak adlandırılan yapı
kompleksi dört kullanım evresine ayrılarak tarihlendirilmiştir. Bunlar;
A Evi I. Kullanım Evresi; M.S. 3. yy.ın ilk yarısı - M.S. 4. yy.ın ikinci yarısı.
A Evi II. Kullanım Evresi; M.S. 4. yy.ın ikinci yarısı - M.S. 5. yy.ın sonu.
A Evi III. Kullanım Evresi; M.S. 5. yy.ın sonu - M.S. 6. yy.ın ikinci yarısı.
A Evi IV. Kullanım Evresi; M.S. 7. yy. başı.
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V)- Kuzey Bazilikası (Kilisesi) Kazıları (Resim: 1, 8)
İlk kez 2008 yılında başlayan Kuzey Bazilikası (Kilisesi) kazı çalışmalarının
amacı; iki tiyatro arasında yer alan ve sadece apsisi algılanan yapının
genel planını ortaya çıkarmak, kullanım aşaması ve değişikliklerini tespit
etmektir6.
2007 yılı kazı sezonunda kilisenin tabanına ulaşmak için merkez nefin
ortasında 2.0x2.0m.lik bir sondaj açılmıştır. 2008 yılında bu alandaki
çalışmalarda yer radarı yöntemi kullanılarak yapının planı tam olarak ortaya
çıkarılmıştır. Doğuda büyük apsis içinde yapının tabanına ilişkin yapılan
sondajda, tabanın yüzeye çok yakın çıkmasından, tüm duvarlarının taşındığı
ve tahrip edildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle de yer radarı verileri ışığında
başlangıçta sadece yapının ana iskeleti olan duvarlarının ortaya çıkarılmasına
yönelik çalışma tercih edilmiştir. Yapı konum olarak Kuzey ve Batı tiyatroları
arasında kalan ve Lykos Ovası’na bakan düzlükte, kente hâkim bir noktada
inşa edilmiştir. 2002 yılına kadar alanda yoğun olarak devam eden tarımsal
faaliyetler ve bazilikanın taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle, yapının
temel duvarları haricinde tüm üst duvarları sökülmüştür. Bunun sonucu
kalabilen bazı traverten bloklar yapının doğusundaki ve kuzeyindeki yamaca
doğru yuvarlanmıştır.
Kuzey Bazilikası (Kilisesi) traverten bloklardan doğu-batı yönlü, üç nefli
inşa edilmiştir. Her üç nefin de doğu ucu apsisle kapatılmıştır. Yapı narteks
dâhil 26x47.60m. ölçülerinde (asıl mekân 26x40.80m.dir) olup apsislere sahip
üç nefli bir plan sistemine sahiptir. Yapının duvar kalınlıkları 1.00-1.30m.
arasında değişmektedir. Temel duvarlarında düzgün olmayan traverten
bloklar, yer yer kırılmış mermer devşirme bloklar ile kireç harç kullanılmıştır.
Kuzey Bazilikası’nın (Kilisesi) doğu duvarının dış kısmında kullanım amacını
tam olarak saptayamadığımız iki adet niş yer almaktadır (gen. 1.80m, der.
1.20m). Büyük olasılıkla bu nişler, çeşmeye ait olmalıdır. Nişler merkezi
apsisin güney ve kuzey apsislerle kesiştiği noktalara yapının doğu duvarının
6

Şimşek 2009, 423-424, Res. 1, 12.
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kuzey ve güneyine simetrik bir şekilde yerleştirilmiştir. Kilisede apsislerin
bulunduğu ve güney-kuzey yönünde uzanan duvarın orta kısmının aşağıya
doğru düşük olması, yine depremle birlikte meydana gelen oturmayla
ilişkilidir.
Yapının merkezi apsisinin genişliği 9.75m.dir. Özellikle bu alanda yapılan
çalışmalar ve sondaj sonucunda yapının temelinin 3.30m. derinliğe kadar
indiği tespit edilmiştir. Temelin oturduğu alan kum ve çakıl karışımı bir
yapıya sahiptir. Ana apsisin batısında iç mekânda ise kireç harçtan oluşan
ve zemin olarak nitelendirebileceğimiz bir alan ortaya çıkarılmıştır. Zemin
çay taşı döşemeli olup, kazılarda ele geçirilen bazı mermer taban döşemeleri
parçaları, kilise tabanının mermer kaplı olduğunu göstermektedir.
Bu zemini takip eden oldukça sağlam kalabilmiş künk sistemi ise yine
kuzeye doğru devam etmekte olup apsisin kuzeybatı köşesinden bir dirsekle
batıya yönlendirilmiştir. Tabanın hemen altında olduğu anlaşılan künk
sisteminin kuzey yönde bir kısmının aşağıya doğru kaymış olması, yapıyı yıkan
depremle ilişkili olmalıdır ve aynı çökme apsis duvarında da görülmektedir.
Yapının diğer iki apsisinin genişlikleri güneyde 4.08m. kuzeyde ise 4.10m.
olarak tespit edilmiştir. Her iki apsiste merkezden kuzey-güney yönlü dik
kesen yapı duvarlarına ait temel kalıntıları tespit edilmiştir. Ana apsisin iki
yanında yer alan bu apsisli mekânlardan soldaki diakonikon olup kutsal
eşyalar ve hazinenin saklandığı bölümdür. Sağda yer alan prothesis ise daha
çok soyunma-giyinme ve ayine hazırlık mekânıdır.
Kuzey Kilisesi’nin orijinalde var olan dar narteksi içten içe 4.95x24.20m.
ölçülerinde olup, alana daha sonraki dönemde yapıldığı anlaşılan ve doğu
duvarı narteks ortasına kadar uzanan 9x17.25m. ölçülere sahip mekân bu
bölümü karmaşık bir yapıya sokmuştur. Bu mekân kuzeyde kuzey duvarının
devamı şeklinde olup güneyde daha dar tutularak yapıda asimetrik bir durum
meydana getirmiştir. Bu mekânın kilisenin yıkılmasından sonra yapıldığı
hem duvar izlerinden, hem de narteks içinde yer alan ve in situ bir pithosun
ortasından kuzey-güney yönlü uzanan duvardan da anlaşılmaktadır. Çünkü
duvar pithosun ortasından geçerek içini doldurmuştur. Bu pithos yapının ilk
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evresi ile alakalı ve in situ olup üst kodu 282.28m. oturduğu zemin kodu
ise 281.30m.dir. Diğer taraftan bu mekânın batı-doğu doğrultulu duvarları,
narteksin kuzey-güney uzantılı dış duvarını bölerek geçmiştir. Ayrıca
kilisenin işlevini kaybetmesinden sonra yapılan bu mekânla ilişkili batı
duvarının dışında güney-kuzey doğrultulu pişmiş toprak künk sistemi açığa
çıkarılmıştır.
Dar dikdörtgen narteksin kuzeybatısında ortaya çıkarılan 3.20x4.0m.
ebadındaki çay taşı zemin kodunun daha altta olmasından dolayı, kiliseden
daha erken bir yapının zemini olduğu anlaşılmıştır. 281.74m. kodunda
bulunan bu döşeme, merkezi apsiste bulunan döşeme ile farklı kodlara
sahip olup kilise taban döşeme kodu daha yukarıdadır. Ayrıca döşeme
sistemlerinde de farklılıklar gözlemlenmektedir. Kuzey Kilisesi’nde neflerin
böldüğü iç mekâna, apsislerin simetriğinde olan üç kapıdan girildiği duvar
izlerinden anlaşılmaktadır. Buna göre kuzey giriş 2.50m. merkezi apsisin
simetriğinde yer alan ortadaki ana giriş 3.20m. genişliğindedir. Güney nef
girişi ise temelin bu alanda çok tahribat görmesine rağmen, kuzeyle aynı
genişlikte olmalıdır. Yapının yoğun tahribata uğraması nedeniyle narteks
girişleri tespit edilememesine rağmen, iki yandan ve ortadan girişlere sahip
olduğu düşünülebilir. Bu kısımda da kapı ile ilgili herhangi bir bulguya
rastlanamamıştır. Ancak izlerden kapı genişliği tespit edilebilmektedir.
Ana apsiste yapılan sondaj, temelde düzgün olmayan apsis kavisinin üstte
kesilmiş traverten bloklarla gönyelendiğini, temel ile üst sıra arasındaki kavis
farkıyla ortaya koymuştur. Temellerde çay taşı, kırılmış traverten, yazıtlıbezemeli mermer parçalar, üstte ise devşirme düzgün kesilmiş traverten
bloklar kullanılmıştır.
Kazı çalışmalarında yapının üst örtüsüyle ilgili bir veriye ulaşılamamıştır.
Ancak taşıyıcı duvarlar ile alanda ele geçirilen çatı kiremitleri göz önüne
alındığında, yapının ahşap kırma çatılı olduğu anlaşılmaktadır. Sadece
duvarlarda ana mekânda güney nefin bulunduğu duvarın iç kısmında bir
adet paye çıkıntısı olabilecek bölüm kalabilmiştir. Kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan bulgular, Kuzey Bazilikası’nın (Kilisesinin) M.S. 494 yılı depremi
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arkasından yapıldığını ve M.S. 7. yy. başında İmparator Focas Dönemi (M.S.
602-610) depreminde yıkıldığını ortaya koymuştur. Bu yıkılışın ardından
yapı tamamen fonksiyonunu kaybetmiştir. Apsisin iki yanında pastophorion
odalarının yer almış olması, daha çok İmparator İustinianus (M.S. 527565) Dönemiyle birlikte yapılmış olduğunu gösterebilir. Depremle yapının
yıkılmasından sonra ise narteksin bir kısmını da içine alan ve kullanım amacını
tam bilmediğimiz 2 odalı dikdörtgen bir mekân yapılmıştır. Bu mekân, M.S.
7. yy. depremi arkasından kentte kalan çok az sayıdaki çiftçi aileler tarafından
kullanılmış olabilir. Kuzey Kilisesi’nde yer radarı ile tespit edilen plan,
kazılarla doğrulanmıştır. Kazı çalışmaları, aynı zamanda kilisenin Korinth
tapınağının üzerine yapılmadığını da göstermiştir.

VI)- Kuzey Tiyatrosu Çalışmaları (Resim: 1, 9-10)
Kuzey Tiyatrosu, Hellenistik Dönemde yapılan Batı Tiyatrosu’ndan
sonra, tamamen mermerden ikinci tiyatro olarak M.S. 2. yy.ın ilk yarısında
yapılmıştır. Yapı, Lykos Ovası’na bakmakta olup topografyaya uygun şekilde
yamacın tamamen oyulmasıyla inşa edilmiştir ve kuzeydoğu’ya bakmaktadır7.
Oturma basamakları ya direkt toprağın üzerine, ya da terazilemek için altına
çay taşı, moloz traverten dolgu konularak yerleştirilmiştir. Tiyatronun oturma
basamakları depremler nedeniyle büyük ölçüde kaymış, M.S. 7. yy. başında
meydana gelen büyük deprem arkasından da kentin terk edilmesiyle birlikte
alan taş ocağı olarak kullanılmış, oturma basamakları sökülmüş, tahrip
edilmiştir. Bu tahribat, yoğun bir şekilde alt caveadan orkestraya inildikçe
artmaktadır. Özellikle orkestra alanında kırık ve döküntü halde görülen
mermer bloklar bunun göstergesidir.
Günümüzde alt caveada bilinen 19, üstte ise 27 oturma sırası
sayılabilmektedir. Temizlik çalışmalarıyla alt caveadaki sayı tam tespit
edilememesine rağmen 9, üst caveada 16 kerkidesin varlığı ortaya çıkarılmıştır.
Ortada parapetlere kadar 3.02m, basamak sonu dâhil 3.60m. genişliğinde
7

Bkz. Şimşek 2007b, 213-220, Res. 71, 73abcdef, 74abcd.
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diazoma ile iki caveaya ayrılan yapı 112m. çapında olup sahne yay
şeklinde kavislidir. Yapının üst diazoma genişliği ise 5.00m.dir. Kalıntılar
üst diazomanın kemer çıkıntılarıyla hareketlendirilen tonoz örtülü
olduğunu göstermektedir. Kazı çalışmaları caveaları ayıran orta diazoma
orthostatlarının plaster çıkıntılarla hareketlendirildiğini ortaya koymuştur.
39-40m. civarındaki geniş ve derin orkestrası, Kuzey Tiyatrosu’nun su
oyunları için de kullanıldığını ortaya koymaktadır. Orkestranın geniş
tutulmasıyla oturma basamakları daha eğimli düzenlenmiştir. Tiyatronun
sahne binası Erken Bizans Döneminde sur duvarı olarak kullanılmış olup
M.S. 7. yy.dan itibaren ise buradaki blokların hemen hemen tamamına
yakını taşınmıştır. Doğu yanda güneşten koruyan ve ses yankılanmalarını
önleyen tente iplerinin bağlandığı direklerin geçki blokları (velum) yer alır.
Yapılan çalışmalarda sağlam denilebilecek nitelikte ortaya çıkarılan oturma
basamaklarındaki mermer blokların; 1.45x0.53m., 1.42x0.71m., 0.75x0.66m.
0.67x0.61m. gibi değişik ölçülerde olduğu görülmüştür. Tiyatroda ortaya
çıkarılan basamaklar üzerinde çok sayıda, numaralandırmayla ilgili ve
oturma sıralarının hangi esnaf örgütü, dernek ya da sülâlelere ait olduğunu
gösteren Grekçe harfler ve kelimeler tespit edilmiştir. Oturma basamaklarında
bazen bir harf, bir oturma bölümünü kaplayacak büyüklükte bazen de daha
küçük yazılmıştır. Oturma basamaklarında yoğun olarak görülen yazıtların
bir kısmının ucundaki süslemeler, bir kısmının da iç içe yazılmış olması
dikkat çekmektedir. Bu durum bir dönem belli bir zümre, dernek ya da
sülâleye ait olan oturma basamaklarının daha sonra iptal edilerek başka bir
topluluğa tahsis edilmiş olmasıyla ilgilidir. Bazı oturma basamaklarında
İmparator İustinianus I (M.S. 527-565) Dönemine tarihlenen christogramlar
ile tiyatronun Erken Bizans Döneminde hâlâ kullanımda olduğunu gösteren
Hıristiyanlıkla ilgili çeşitli yazıt ve işaretler tespit edilmiştir. Bütün bunlar göz
önüne aldığında, bu yazıtların farklı dönemlerde yazıldığı ve tiyatronun M.S.
2. yy.dan 7. yy.a kadar kullanım gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı oturma
basamaklarında ahşap direklerin yerleştirildiği tende delikleri yer alır.
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Üst caveanın 2. kerkidesinde alt ve üst cavea arasında yapılan 3.50x3.50m.
lik sondaj sonunda; diazomaya ait mermer bloklar ve orthostatları ortaya
çıkarılmıştır. Diazomada bulunan orthostatların alt bloklarının yüksekliği
1.30m. (tamamı 1.85m.) genişliği 1.22m. kalınlığı 0.26m.dir. Orthostat
bloklarının arasında bu blokları birbirinden ayıran bölümde 0.75m.
yüksekliğinde, 0.20m. genişliğinde ve 0.15m. derinliğinde plaster olabilecek
mermer blok ortaya çıkarılmıştır. Bunlar orthostat sıralarına hareket
kazandırmıştır. İlk kez ortaya çıkarılan ve alt ile üst caveayı ayıran diazoma
döşemesinin 0.90m. uzunluğunda, 0.45m. genişliğinde, 0.15m. kalınlığında
mermer bloklardan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu mermer blokların,
meydana gelen depremler nedeniyle kuzeye doğru kaydığı gözlenmiştir. Bu
alandaki çalışmalarda alt diazomanın parapet oturma oluklarının genişliği
0.12m, derinliği 0.3m. olarak tespit edilmiştir. Kerkidesleri birbirinden
ayıran basamaklarla orta diazomadan üst caveaya geçişi sağlayan mermer
basamak dizisine ait bir blok tespit edilmiştir (uz. 0.70m., gen. 0.40m. kal.
0.23m.). Bu basamak göz önüne alındığında olasılıkla orta diazomadan üst
ve alt cavealara geçişte 6 basamak kullanılmıştır.
Tiyatronun üst diazomasını sınırlayan duvarı ve üst diazoma zeminini
bulmak amacıyla üst caveanın kuzeyden birinci, üçüncü ve yedinci kerkidesinin
üstünde üç sondaj açılmıştır. Çalışmalar sonunda üst diazomaya ait zeminin
çay taşları ve kireç katkılı harç ile oluşturulduğu tespit edilmiştir. Orijinalde bu
sert zeminin üzeri mermer bloklarla döşenmiş olmalıdır. Ayrıca sondajlarda
üst diazomayı çevreleyen traverten bloklardan oluşan duvar ortaya çıkarılmış
ve diazoma genişliği tespit edilmiştir. Olasılıkla üst diazomanın üst yapısı
tonozluydu. Tonozlu duvar önünde 0.83m. genişliğinde, 0.75m. kalınlığında,
in situ blok ortaya çıkarılmıştır. Bu, üst diazomayı sınırlandıran çevre duvarı
içinde belirli aralıklarla ayak çıkıntıların yerleştirildiğini ortaya koymuş ve
böylece tonozlu örtünün dayanıklılığı kemerlerle artırılmıştır. Ayrıca çevre
duvarında görülen iki traverten in situ kapı lentosu, tiyatroya girişlerle
ilgilidir.
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VII)- Kuzeydoğu, Kuzey ve Kuzeybatı Nekropolü Kazısı (Resim: 1, 11-15)
2008 yılı nekropol çalışmaları; Kuzeydoğu, Kuzey ve Kuzeybatı
Nekropolleri’nde olmak üzere üç alanda sürdürülmüştür8. Nekropol kazıları,
Laodikeia antik kentinde mezar tiplerini tanımamızı, gömü gelenekleri (mezar
başında yapılan törenler, ölü yemekleri gibi), mezar buluntusu ve tiplerine göre
antik kentin sosyo-ekonomik durumunun algılanmasını, iskeletlerde yapılan
incelemelerde birçok tıbbî sonuçların alınmasını ve sikkelerle tarihlenen
konteksleri ile (unguentariumlar, kâseler, kandiller, değişik takı ve aksesuarlar
gibi) kronolojinin oluşturulmasında büyük katkılar sağlamaktadır.
a)- Kuzeydoğu Nekropolü çalışmaları (Resim: 11-12): Kuzeydoğu Nekropolü
kazılarına, 2007 yılında yer radarı ile taranarak 1. grid olarak adlandırılan
10x20m.lik alanda devam edilmiştir ve toplamda 50 adet mezar açığa
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 3’ü traverten tekne, 34’ü kiremit çatma ve 13’ü
kremasyon kabıdır.
b)- Kuzey Nekropolü çalışmaları: Kuzey Nekropolü’nde yapılan çalışmalarda
K12 plan karesinde 6 farklı alanda çalışılmıştır. Alanlara A, B, C, D, E ve F
açması adı verilmiştir.
A Açması: Kuzey Nekropolü’ndeki ilk çalışma alanı, 1990 yılında açılan
Goncalı Köyü yolunda askıda kalan mezarların kurtarılması için 5x10m.
ebadındaki A açmasında başlatılmıştır. Yol kesitinde tahrip edilmiş kiremit
çatma ve örgü tekne mezarlar görülmektedir.
Alanda 242.80m. kodunda başlatılan seviyeli toprak indirme çalışmaları
sırasında bir mekâna ait olduğu düşünülen ve birbirlerini kesen üç adet duvar
kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Duvarın iç yüzleri freskli olup bunlar yatay bantlar
ve çeşitli geometrik şekillerde kırmızı mavi ve sarı renk tonlardaki motiflerden
oluşmaktadır. Bazı fresklerde kazıma ile yapılmış bezemeler de vardır.
Mekânın kuzey duvarı ile olan köşesi yol açımı sırasında tahrip edilmiştir.
Ayrıca doğu duvarında mekâna girişi sağlayan 1.50m. uzunluğunda eşik taşı
tespit edilmiştir.
8

Bkz. Şimşek 2007b, 467-468; Şimşek 2007a, 299-325, Res. 104-123; Şimşek 2008, 110-111, Res.
12-13; Şimşek 2009, 424-425, Res. 1, 13-14.
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Mekânın içerisinde yapılan çalışmalarda 241.56m. kodunda tuğlaların yan
yana dizilmesiyle oluşturulan geometrik motifli (opus spicatum) taban döşemesi
açığa çıkarılmıştır. Alanda kesitte gözlemlenen mezarlara ulaşma amacıyla
yapılan çalışmalar, mezarların üst kodunda Erken Bizans Döneminde (M.S.
5-6. yy.) yapılan atölyeyle bağlantılı opus spicatum tuğla taban döşemesi ortaya
çıkarıldığı için ulaşılamamıştır.
B Açması: Açmanın amacı, yüzeyde bir kısmı görülen silindirik mermer
mezar altarını açığa çıkarmaktır. Çalışmalarda mezar altarının konulması için
yapılmış, 1.25m. genişliğe sahip apsidal bir alan tespit edilmiştir. Silindirik
mezar altarı yukarıdan aşağıya doğru genişlemekte olup, yüksekliği 0.87m.
dir. Mezar altarının kaidesi ve üstünde taç kısmında torus-trochilos ve
astragaldan oluşan profil yapılmıştır. Ön yüzünde yer alan 5 satır Grekçe
yazıt epeyce tahribata uğramıştır. (harf h. 2cm, s. ara 3cm). Ἀπολλωνίδ[ης] /
Σ[ι]μ[ά]δους / τοῦ Ἀπολλωνί[δου] / ἥρως χρ[ηστὲ] / χαῖρε. “Apollonides’in büyük
oğlu Simades’in oğlu Apollonides, iyi kahraman, elveda”.
C Açması: Bu açma yüzeyde kırık olan bölümü görülen traverten lâhdin
açığa çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmalarda lâhdin doğu ve güney
yüzünde açığa çıkarılan duvarlar, bir mekân içerisine yerleştirildiğini
ortaya koymuştur. Lâhit teknesi (2.30x1.14m, h. 1.00m.) oda içine doğubatı doğrultulu yerleştirilmiştir ve kapağı mevcut değildir. Teknenin kuzey
yüzünde bir kısım Grekçe yazıt görülmektedir; ancak yazıtlı kısım kırık ve
tahribata uğramıştır.
D Açması: A Açması’nın yanında yapılan D Açması’nda, kuzey-güney
yönlü duvarın doğusunda, kesitte tahribatp olduğu gözlemlenen mezarlara
ulaşmak ve bu mezarların arka sıralarında başka mezarların olup olmadığını
araştırmak amacıyla 5.0x3.0m. ölçülerinde bir çalışma alanı belirlenmiştir. Kazı
sonunda bu açma, A Açması ile birleştirilmiştir. Açmada farklı boyutlardaki
mermer blokların yan yana konulması ile oluşturulan 4.60m. uzunluğa sahip
taban döşemesi ve 1.10m. uzunluğa, 0.25m. genişliğe sahip akıtma kanalı
açığa çıkarılmıştır. Bu akıtma kanalı ve taban döşemesi A Açması’nda açığa
çıkarılan Erken Bizans Dönemi atölye duvarları ve taban döşemesi ile çağdaş
ve bunların devamı şeklindedir.
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E Açması: K12 plan karesinde 25x50m.lik alanda yer radarı ile yapılan
tarama sonucuna göre alanda mezar odaları olabilecek duvar sıraları tespit
edildiğinden, bu açma yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda freskli
mezar kompleksi açığa çıkarılmıştır.
Freskli mezar kompleksi (Resim: 13-14): Freskli mezar kompleksinin doğu
kenarı 7.20m, batı kenarı 10.50m, güney kenarı 11.40m, kuzey kenarı 7.60m.
uzunluğundadır. Duvarları irili ufaklı traverten taşlardan ve çay taşlarıyla
kireç harçlı olarak yapılmıştır. Mezar kompleksi asimetrik olarak arazinin
kuzey eğimine uygun yapılmış olup planda güney yönünü oluşturan istinat
duvarına göre şekillendirilmesi önemli rol oynamıştır. Mezar kompleksi
içerisinde yan yana duvarları freskli ve içinde panel tekneleri olan iki mezar
odası, batı önde mezar avlusu ve avlu içerisinde ise bir panel ve bir örgü
tekne mezar ile güney istinat duvarı dibinde bir bothros, duvarların kesiştiği
güneybatı köşede bir seki açığa çıkarılmıştır. Güney tarafta olan freskli
mezar odasının üzerinin tonozlu olduğu, korniş ve bunun üzerinde yer alan
kavisten anlaşılmakta olup kuzey odasının üzeri yıkıldığı için örtüyle ilgili bir
veriye ulaşılamamıştır. Kuzey ve güneyde yer alan mezar odalarının girişleri
batıdandır. Güneydeki mezar odasının girişinin iki yanında ve karşısında
olmak üzere düz kapak taşlı 3 panel tekne yer alır. Kuzeydeki odada ise üçü
kuzey-güney, ikisi doğu-batı yönünde olmak üzere toplamda 5 adet üzeri
düz kapak taşlı panel tekne bulunur. Avluda batı duvarı dibine yerleştirilen
bir adet panel, bir adet örgü tekne daha yapılmıştır.
Kuzeyde yer alan mezar odasının doğu, güney ve batı üzerlerinde
kalabilen duvarlarda freskler yer almaktadır. Kuzeyde yer alan mezar
odası içinde tespit edilen fresklerin geneli ele alındığında; duvarların
her cephesinde dikine dikdörtgen ikişer adet iç içe siyah band ve içinde
kırmızıçizgilerden oluşan panellerin yapıldığı, panellerin yan köşelerinde ve
iki panel arasında ise yeşil yapraklardan oluşan bitkisel süslemelerin yer aldığı
anlaşılmaktadır. Süslemelerde paneller ile kapaklar arasında bir süpürgelik
kısım oluşturulmuştur.
Güneyde yer alan mezar odasının duvarları dört yönde freskli olup batıda
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avluya açılan girişi travertenden yapılmış profilli söve ve lento blokları ile
eşik taşından oluşturur. Tonoz ve duvarlarına dört cephede pembe-kırmızı
çelenkler ve floral (yapraklı güller, nar, kalp) betimli freskler yapılmıştır9.
Kazısı yapılan avlulu mezar kompleksi, ilk kez bir mezarlık sokağı ve
bunun yanında sıralanan mezarların tespit edilmesini sağlamıştır. Elde edilen
buluntular, mezar kompleksinin M.Ö. Geç 1. yy.dan (İmparator Augustus
M.Ö. 27-M.S. 14), M.S. 5. yy. ortasına kadar sürekli kullanıldığını ortaya
koymuştur. Freskli mezar kompleksinin kuzeybatısında görülen ve belirli
aralıklarla yan yana devam eden traverten bloklar, önünde yer alan çay taşı
döşemeler, bir nekropol yolu ve bunun yanında sıralanan mezarların varlığını
gösterir.
F Açması: Açma, yüzeyde bir kısmı görülen traverten lâhdin açığa
çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Kapağı eksik olan lâhit (2.36x1.03m, h. 1.14m),
doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiştir. Teknenin kısa kenarları olan doğu ve
batı uçlarına 2 adet traverten podyum blokları (0.35x0.50m) yerleştirilmiştir.
Lâhdin kuzey uzun yüzünde 3 satır düzensiz Grekçe yazıt bulunur. ((haç))
Σορὸς Αὐρ(ηλίου) Διονυσίου Mα- ((haç)) / σταυρείτου, οἰκοῦντος ἐ̣ν̣ /
Λαοδικείᾳ. “Lâhit Laodikeia’da ikamet eden Mastauria’lı Dionysos Aurelius’a
aittir”. Yazıtına göre lâhit Laodikeia vatandaşı olmayan ve Mastauria’dan
gelerek burada ikamet eden birine aittir. Bu lâhdin geç kullanımına ait olup
yazıt karakteri M.S. 4. yy. özelliği taşır. Ayrıca lâhdin güneydoğusunda içi
oyulmuş sunak taşı (0.60x0.60m) bulunmuştur.
c)- Kuzeybatı Nekropolü çalışmaları (Resim: 15): 2006 yılında Kuzeybatı
Nekropolü alanından hafriyat çalışması için kum alınmış ve birçok
mezar tahrip edilmiştir. 2008 yılında bu alanda askıda kalan mezarların
kurtarılmasına yönelik çalışılmıştır. Kazılarda toplam 37 adet mezar açığa
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 12’si tuğla örgü tekne-tuğla çatma, 17’si kiremit
çatma, 1’i traverten örgü tekne, 1’i tuğla örgü-tuğla tonozlu, 3’ü traverten
örgü-traverten tonozlu ve 3’ü toprağa basit gömü yapılan mezarlardır.
9

Efes Yamaç Evlerde ele geçen benzer freskler M.S. 5. yy. ortalarına tarihlenmiştir (Bkz. V.M.
Strocka, Die Wandmalerei Der Hanghäuser in Ephesos, Forschungen in Ephesos VIII/1,
Wien, 1977, 110-112, Abb.236-243.
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Kuzeybatı Nekropolü topografyaya göre, doğu, kuzey ve batıya eğimli
yamaçlar üzerinde yayılmıştır. Alanın yoğun kum olması nedeniyle, açılan
mezarlarda su ve havayla temastan dolayı hem iskeletlerde, hem de mezara
bırakılan hediyelerde erime ve deformasyonların yoğun olduğu tespit
edilmiştir. Kazısı yapılan alanlarda özellikle mezar tipolojisi bakımından
yeni ve farklı örnekler ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı Nekropolü’nde ortaya
çıkarılan mezarlarda ağırlıklı kiremit, tuğla ve traverten blokların kullanıldığı
tespit edilmiştir. Kazılan mezarlar; kiremit çatma mezarlar, tuğla örgü tekne ve
tuğla çatma mezarlar (bunlar ikiz tip ve tek tip olarak ikiye ayrılır), örgü tekne
mezarlar, örgü tekneli tonozlu mezarlar (bunlar tuğla ve traverten örgülü, tek
ya da ikiz tiplidir) ve basit toprak gömüler olmak üzere çeşitli tiplere ayrılırlar.
Mezarlarda ele geçirilen buluntular M.S. 1-3. yy.lara tarihlenmektedir.
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Resim 1: Kazı alanlarının
kent planı
üzerindeki
durumları (Asopos
Tepesi, Doğu Bizans
Kapısı Kuleleri,
Doğu Bizans
Nymphaeumu,
A Evi, Kuzey
Bazilikası (Kilisesi),
Kuzey Tiyatrosu,
Kuzeydoğu, Kuzey
ve Kuzeybatı
Nekropolü)

Resim 2: Asopos Tepesi 1 ve 2’nin havadan görünümü
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Resim 3: Asopos Tepesi kronolojik seramik buluntuları çizimi
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Resim 4: Restorasyonu tamamlanan Suriye Caddesi, Doğu Bizans Kapısı ve Nymphaeumu

Resim 5: Doğu Bizans Kapısı ve kulelerin tasarım denemesi
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Resim 6: Doğu Bizans Nymphaeumu planı

Resim 7: A Evi’nin kazı sonrası havadan görünümü
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Resim 8: Kuzey Bazilikası (Kilisesi) planı
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Resim 9: Kuzey Tiyatrosu’nun basamak temizliği sonunda havadan görünümü

Resim 10: Kuzey Tiyatrosu’nda oturma basamakları üzerinde esnaf loncalarının yerlerini
gösteren yazıtlar
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Resim 11: Kuzeydoğu Nekropolü kazı alanı planı

Resim 12: Kuzeydoğu Nekropolü mezar
buluntuları çizimleri
(M.Ö. 2. yy.- M.S. 2. yy.)
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Resim 13: Kuzey Nekropolü Freskli Mezar Kompleksi planı
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Resim 14: Kuzey Nekropolü Freskli Mezar Kompleksi’nden tonozlu mezar odası freskleri (M.S.
5. yy. ortaları)
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Resim 15: Kuzeybatı Nekropolü’nde ortaya çıkarılan mezarların genel görünümü
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2007-2008 MİLET ÇALIŞMALARI
Volkmar von GRAEVE*
2007-2008 Milet kazı ve araştırma çalışmaları, önceki yıllarda olduğu gibi
ilkbahar ve yaz sezonu olmak üzere iki aşamada yürütüldü, ilkbahar sezonu
çalışmaları kazı depolarında küçük eser restorasyonu ve yayına yönelik
çalışmalar şeklinde gerçekleştirildi. 2007 yılı çalışmalarımıza Milet Müzesi’nden
Hasibe Akat; 2008 yılı çalışmalarımıza ise sırasıyla Konya Müzesi’nden Yaşar
Yılmaz, Denizli Müzesi’nden Salim Yılmaz, Milet Müzesi’nden Hasibe Akat
ve son olarak Milet Müzesi’nden Erkan Dede Bakanlık temsilcisi olarak
katıldı. Çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, yardımlarını esirgemeyen
Bakanlık temsilcilerimize ve Milet Müzesi’ne içtenlikle teşekkür ederim.
1

Akyeniköy Belediye Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na,
kazı bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederim.
Milet Kazısı‘na maddî kaynak sağlayan Alman Araştırma Kurumu’na
(Deutsche Forschungsgemeinschaft); Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches
Archäologisches Institut) Berlin Merkezi ve İstanbul Şubesi ile diğer kişi ve
kurumlara minnettarlığımı belirtmek isterim. Ayrıca çalışmalarımızda
maddî yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Bochum-Ruhr Üniversitesi
Rektörlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım.
I. KAZI ÇALIŞMALARI
a. Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları
Persler tarafından tamamen tahrip edilmiş olan Aphrodite Tapınağı’nın
*

Prof. Dr. Volkmar von GREAVE, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologische
Wissenschaften, D-44780 Bochum/ DEUTSCHLAND (ALMANYA).
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temellerine ait daha fazla ipucu elde edebilmek amacıyla 2007 kazı sezonunda
Zeytintepe’nin zirvesinde sondajlar açıldı. Bu sondajlardan, doğu-batı
yönünde uzanan tapınağın güney ve kuzey dış duvarlarının ana kaya üzerine
yerleştirilmiş olan bloklarının yataklarına ait izler tespit edildi. Q 07.22 ve Q
07.27 sondajlarında ise, büyük olasılıkla tapınağın doğu bölümünde yer alan
altara ait temel kalıntıları saptandı.
Önceki kazılar sırasında Zeytintepe’nin kuzey ve doğu yamaçlarında
tapınağa ait kutsal malzemeleri içeren dolgu tabakalarının varlığına
rastlanmıştı. 2007 sezonunda açılan sondajlarda da bu dolgu tabakaları
tespit edildi. Söz konusu sondajlardan ele geçirilen adak eşyalarının büyük
bölümü İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilmektedir. En önemli sonucun alındığı Q
07.33 sondajında İ.Ö. erken 7. yüzyıla ait toplu buluntuya rastlandı. Büyük
bölümünü Milet üretimi minyatür vazoların oluşturduğu toplu buluntu
içinde Korinth aryballosları ile pişmiş toprak dedalik figürinler de yer
almaktadır. Grup içinde Korinth aryballoslarının bulunması toplu buluntuyu
tarihlendirme açısından önem taşır.
Zeytintepe’nin güneybatısında açılan sondajlardan Q 07.14 ve Q 07.15’te
İ. Ö. 4. yüzyıla ait bir evin doğu ve kuzey duvarlarına rastlandı. Bloklar
arasındaki sıva kalıntılarından, söz konusu duvarların sıvandıktan sonra
sıvanın duvar blokları şeklinde çizildiği tespit edildi. Bu yapının batı
bölümünde açılan Q 07.41 ve Q 07.46 sondajlarında, ana kayanın düzeltilerek
üzerine küçük oyuklar açıldığı ve yine ana kayanın üzerine yan yana kare
şeklinde havuzlar yapıldığı ve bunların da iç yüzeylerinin sıvandığı görüldü
(Resim 1). Ana kaya üzerindeki bu havuz ve oyukların şarap ya da zeytinyağı
üretim yerine ait olabilecekleri düşünülmektedir.
Q 07.11, Q 07.28, Q 07.31 ve Q 07.34 numaralı sondajlarda da İ.Ö. 4. yüzyıla
ait duvar kalıntıları bulundu. Doğu-batı doğrultusunda uzun bir eve ait olan
duvarlar, ana kayanın var olduğu bölümlerde ana kayanın işlenmesiyle,
bulunmadığı bölümlerde ise küçük bloklarla tamamlanarak oluşturulmuştur.
Bu duvara bağlı olarak kuzey-güney yönünde, odaları oluşturan duvarlar
tespit edildi. Bu evin kuzey duvarının direkt ilk taş sırasının altına konmuş
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durumda gümüş sikkelerden oluşan toplu buluntu ele geçirildi. Çok iyi
durumda korunmuş olan İ.Ö. 4. yüzyıla ait gümüş toplu buluntu arasında
3 adet Samos (Resim 2), 2 adet Efes, 1 adet Rhodos ve 2 adet Pers Kralı’nı
gösteren sikke yer alır.
Q 07.31 ve Q 07.34 numaralı sondajlardan elde edilen veriler, geçen
yıllarda batı terasta tespit ettiğimiz gibi ana kayanın tapınak inşaatı için blok
çıkarabilmek amacıyla kazıldığı, daha sonra adak eşyaları ile doldurulduğu
sonucunu destekledi.
Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda 2007 yılında gerçekleştirdiğimiz
kazılar sırasında önceki yıllarda olduğu gibi Milet ve İonia sanatı için büyük
önem taşıyan çok sayıda eser ele geçirildi. Bu sezon bulunan eserler arasında
mermer kore başı özellikle önemlidir (Resim: 3). Kireçtaşı oturan koç başlı
tanrı figürü ile yine kireçtaşı koç taşıyan erkek figürü, Kıbrıs üretimi olduğu
düşünülen güzel örneklerdendir. Zeytintepe’de ele geçirilen pişmiş toprak
figürinler arasında, İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen dedalik kadın figürinleri
çoğunluktadır. Ayakta ve iki eliyle göbeğini tutar şekilde betimlenmiş kadın
figürinleri, protomlar, üzerinde kanatlı tanrıça kabartması bulunan pinax Milet
figürin sanatına zenginlik katar. Ayrıca pişmiş toprak figürinler arasında çok
sayıda Kıbrıs üretimi olanlar da vardır.
Zeytintepe’deki 2007 kazıları sırasında çok sayıda bronz eser de ele
geçirildi. Bunlar arasında önemli bir yer tutan minyatür yatan aslan figürü,
büyük olasılıkla bronz bir üç ayağa ait süslemedir. Bronz buluntular
arasındaki minyatür stilize kuş figürünün ise Thesalia üretimi olabileceği
düşünülmektedir. Çok sayıdaki bronz adak kalkanı ve fibulalar ile bronz
okuçları, roteller, çivi ve tutamaklar da bronz eserler arasında yoğunluktadır.
2007 Zeytintepe kazılarında ele geçirilmiş olan küçük buluntular arasında
oldukça iyi korunmuş durumda fayans scarabeler, boncuklar, dağ kristali
objeler, bezemeli tridacna, minyatür alabastron, işlemeli kemik objeler önemli
yer tutar. Ayrıca Milet üretimi olukça kaliteli fikellura seramiğin yanı sıra
Attika, Khios ve Laconia seramiğine ait güzel örnekler de ele geçirildi. Her yıl
olduğu gibi 2007 sezonunda da Arkaik Döneme ait farklı formlardaki kandil,
ağırşak ve sapan taşları da çok rastlanan eser gruplarıdır.
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Kutsal Alan’ın Zeytintepe’nin zirvesinden yamaçlara doğru nasıl uzandığını
ve sınırlarını saptamak amacıyla Tepe’nin batı, güney ve doğu yamaçları 2008
yılı Zeytintepe çalışmaları sırasında açılan sondajlarla incelendi.
Tepe’nin güney yamacının batısında, İ.Ö. 4. yüzyılın sonundan Roma
Dönemine kadar kullanılmış olan mezarlar saptandı; bu nedenle söz konusu
bu alanda Kutsal Alan’ın sınırını tespit etmek mümkün olmadı.
Güney yamacın doğu bölümünde Bizans Dönemine ait ev kalıntıları açığa
çıkartıldı; ancak aynı alanda Arkaik Döneme ait buluntular da ele geçirildi.
Buna göre Kutsal Alan’ın Arkaik Dönemde buraya kadar uzanmış olduğu
anlaşılmaktadır. Güney yamacın batısındaki mezarlar ve doğu bölümündeki
Bizans Dönemi duvarları ile bunların kuzeyinde, yani güney yamacın
orta bölümünde, tüffit ocağının varlığına ait ipuçları saptandı. Buradaki
ocaktan alınan tüffit bloklarının İ.Ö. 4 yüzyılda yeniden yapılan Aphrodite
Tapınağı’nın inşasında kullanıldığı düşünülmektedir.
Çalışmalar sırasında Zeytintepe’nin doğu yamacında, iç yüzü küçük taş,
dış yüzü büyük taşlarla poligonal teknikte yapılmış, arada kalan bölüm ise
kil ve küçük taşlarla doldurulmuş bir duvara rastlandı. Bu duvarın, antik
Milet kentinden zirvedeki tapınağa uzanan yolun destek duvarı olduğunu
düşünülmektedir.
Yukarıda sözü edilen tüffit ocağının bittiği ve kireçtaşının başladığı yerde,
şimdiye kadar gerçekleştirilen Zeytintepe kazılarının en önemli buluntusu
olan büyük bir bothrosa rastlandı (Resim: 4). İlk incelemelere göre İ.Ö. 680-630
yıllarına tarihlendirilen adak eşyalarının ele geçirildiği, ana kayaya oyularak
yapılmış olan bothros, üst bölümden çalışmalar sonunda ulaşılan bölüme
kadar toprak ve taş dolgu ile kaplıydı ve adak eşyaları bu dolgunun içinde
yer almaktaydı. Üst seviyedeki kutsal adak eşyalarından tam ve tama yakın
olanlar, koruma amacıyla küçük taşlarla desteklenmiş şekilde karşımıza çıktı.
Ayrıca yine üst bölümdeki çoğu buluntunun yanında boncuk olarak işlenmiş
midyenin ve çoğu zaman da işlenmiş ya da işlenmemiş aşık kemiğinin ele
geçirilmesi dikkat çekiciydi. Adak eşyalarının yanı sıra çok fazla miktarda
hayvan kemiği parçası da ele geçirilmiş, bazı bölümlerde yoğun şekilde kül
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tabakasına rastlanmıştı. Buluntular bazı bölümlerde üst üste konmuş şekilde,
bazı yerlerde büyük taşların altına doğru konmuş olarak, ya da bothrosun
duvarlarını oluşturan ana kayaya yakın olarak ele geçirildi. Çoğu zaman
üst bölümden açığa çıkarılan bir eserin parçası alt bölümde karşımıza çıktı.
Bothrostaki çalışmalar hâlen sürdürülmektedir.
Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki söz konusu bothrostan Milet
ve İonia sanatı için büyük önem taşıyan çok sayıda eser açığa çıkarıldı.
Bothros içinde ele geçirilen en büyük eser grubunu pişmiş toprak figürinler
oluşturmaktadır. Bunlar arasında İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen dedalik
kadın figürinleri çoğunluktadır. Protomlar (Resim: 5), ayakta ve iki eliyle
göbeğini tutar şekilde betimlenmiş, şimdiye kadar Efes tipi olarak bilinen
kadın figürinleri (Resim: 6), üzerinde hayvanlara hâkim şekilde betimlenmiş
kanatlı tanrıça kabartması bulunan pinax, erken 7. yüzyıl İonia figürinleri
Milet figürin sanatına zenginlik katmaktadır. Ayrıca çok sayıda Kıbrıs üretimi
pişmiş toprak figürin (Resim: 7) de bothrosta ele geçirilen önemli buluntular
arasındadır.
Pişmiş toprak figürinlerden sonra bothros içinde en yoğun olarak
karşılaşılan buluntu grubunu fayans kaplar (Resim: 8), figürler (Resim: 9-10)
ve objeler ile scarabeler oluşturur. Aphrodite Kutsal Alanı’nda ilk kez bu yıl,
bothros içerisinde fildişi figürler ele geçti (Resim: 11). Kireçtaşı heykelcikler
(Resim: 12), bronz (Resim: 13) ve gümüş eserler ile az sayıda altın objeler,
boncuklar, değerli taşlardan yapılmış diğer küçük buluntular ve işlemeli
kemik objeler Milet Arkaik Dönem eser repertuvarını zenginleştiren önemli
buluntulardır. Bunların yanı sıra Protokorinth aryballoi ile minyatür kaplar,
kandiller ve yüksek kalitede yerel üretim seramik eserler Zeytintepe’deki
bothros buluntuları arasında önemli yer tutar.
b. Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları
Kalabaktepe’deki 2007-2008 kazı çalışmaları Artemis Khitone Tapınağı’nın
bulunduğu alanda, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ortak çalışımıyla Dr. M.
Kerschner sorumluluğunda gerçekleştirildi.
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2007 yılı kazı çalışmaları geç Arkaik Dönem Artemis Tapınağı’nın
doğusunda ve bunun hemen kuzey yamacında yürütüldü. Bu alanda İ.Ö. geç
8. yüzyıla ait ∏ formlu, orta bölümünde bir ocak yer alan, kuzey bölümünde
dar bir mekânın bulunduğu bir yapı tespit edildi. Bunun hemen kuzeyinde,
yamaçta ve 3 m. daha alt seviyede, 5.25 x 3.85 m. boyutlarında, yine İ.Ö. geç 8.
yüzyıla tarihlendirilen, üst bölümdeki yapıya ait başka bir mekân daha açığa
çıkarıldı. Bu yapının kuzey duvarı büyük olasılıkla bir deprem yüzünden
eğilmiş daha sonra büyük kireçtaşı bloklarla desteklenmiştir. Üst ve alt
seviyedeki mekânlardan oluşan bu kompleks İ.Ö. 7 yüzyılın ortasından hemen
sonra terk edilmiş ve toprakla doldurulmuştur. Alt seviyedeki mekânın doğu
duvarında açığa çıkarılan eşik nedeniyle girişin bu bölümden olduğu anlaşılır.
Söz konusu mekânın tabanında, 4 adet çatıyı destekleyen ahşap direğin
bulunduğu oyuklar saptanmış olup yapının güneybatı köşesinde (Resim: 14)
korunan duvar yüksekliği 2.55 m.dir. Geç Geometrik Döneme ait bir yapıda
bu kadar yüksek duvarın korunmuş olması ve kazı sırasında bu şekilde ele
geçirilmesi önemli bir özellik ve büyük bir şanstır. Üst ve alt mekânlardan
oluşan bu kompleksin yakın çevresinde başka bir yapının bulunmaması,
kuzeyde yer alan Milet kentinden görülecek şekilde, izole durumda yamacın
kenarına ve hemen yamacın başlangıcına yapılmış olması nedeniyle, binanın
Kutsal Alan’da önem taşıyan bir yapı olduğu ve buna göre kutsal bir amaca
hizmet etmiş olduğu düşünülmektedir.
Geç Arkaik Dönem Tapınağı’nın batı bölümünde, temenos duvarını tespit
etmek amacıyla iki sondaj açıldı. Bu sondajlarda, önceki kazılar sırasında
saptanmış olan Pers tahribatından sonra erken Klasik Dönemde gerçekleştirilen
iki yerleşim katmanıyla karşılaşıldı. Bu katmanların en altında Arkaik Dönem
seviyesinde, direkt ana kaya üzerinde, temenos duvarına ait olabilecek izlere
rastlandı. Erkek Klasik Dönem yerleşim tabakası altında bulunan Pers dolgu
tabakası içinde ise, üzerinde oturan tanrıça kabartmasının yer aldığı mermer
adak steli ele geçirildi. Bu stel geç Arkaik Dönem Artemis Tapınağı’na adak
olarak sunulmuş olmalıdır.
Geç Arkaik Dönem büyük Artemis Tapınağı’na ait kalıntıların çok az
olması nedeniyle, bunları daha iyi bir şekilde yüzeyde göstermek ve aynı
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zamanda yüzeye çok yakın olan kalıntıları korumak amacıyla: korunmuş
olan bölümlerde tapınağın dış duvar kalıntıları; duvarın korunmadığı, fakat
ana kaya üzerinde blokların kondukları izlerin bulunduğu bölümlerde bu
izler; blok ya da ana kaya üzerindeki izlerden hiçbirinin olmadığı yerlerde de
boşluklar temel planını gösterecek şekilde doğal kırmızı toprakla belirlendi.
Böylelikle tapınağın uzun ve dar kenarları kırmızı renk ile orijinal boyutta
yüzeyden görülerek, tapınağın büyüklüğü hakkında bir fikir vermektedir.
2008 yılı kazı çalışmaları, 2007 yılında kazılarının yürütüldüğü geç Arkaik
Dönem Artemis Tapınağı’nın doğusundaki kuzey yamaçta, iyi korunmuş
durumdaki büyük mekânın çevresinde gerçekleştirildi. Bu mekânın doğu
duvarına bitişik olarak, yapı ile aynı zamana tarihlendirilen ve aynı zamanda
tahrip edilmiş olan, 1.80 x 1.50 m. boyutlarında küçük bir oda ve onun da
önünde küçük bir meydan açığa çıkarıldı. Meydanın doğu bölümünde, Geç
Arkaik Dönem Tapınağı’nın doğu terasına devam eden dar bir yolun varlığı
saptandı. Söz konusu meydanın alt seviyesinde büyük kap parçalarından
oluşan seramik tabakasına rastlanmış olup seramiklerin en erkeni orta
Geometrik Döneme tarihlendirilmektedir.
2007 yılında geç Arkaik Dönem Tapınağı’nın batı bölümünde, temenos
duvarını tespit etmek amacıyla iki sondaj açılmış, sondajlarda Pers tahribatı
dolgusu ile yapılmış bir teras üzerinde erken Klâsik Döneme ait iki yerleşim
katmanıyla karşılaşılmıştı. Bu bölümde 2008 yılı çalışmaları sırasında 3 sondaj
daha açıldı. Bu sondajlardan da 2007 kazılarında elde edilen sonuçlara ulaşıldı.
Ayrıca Pers tahribatı molozuyla oluşturulmuş teras içinde, beyaz kireçtaşı
bloklarla özenli bir şekilde yapılmış, 5 m. uzunluğunda, 60 cm. yüksekliğinde
bir duvar saptandı. Bu duvarın altındaki çok sert, kızıl kahverengi kireçtaşı
parçacıklardan oluşan tabaka içinde, 42 cm. yüksekliğinde, üzerinde yarı
işlenmiş, iki taraftan görülebilecek durumda Satyr kabartması bulunan, masa
şeklinde, üst bölümü düz, mermer bir eser ele geçirildi.
Ayrıca Kalabaktepe’de 2008 sezonunda açılmış olan tüm sondajlardan çok
sayıda Arkaik Döneme ait seramik parçası ele geçirildi.
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c. Bazilika’daki Kazı Çalışmaları
2003 yılı ilkbahar sezonu jeofizik çalışmalarının sonucu Kalabaktepe’nin
kuzeyinde saptanan anomalilere göre bu alanda büyük bir bazilikanın varlığı
tespit edilmişti. Buna göre söz konusu alanda daha fazla sonuç elde etmek
amacıyla 2006 yılında çeşitli küçük sondajlar açılmıştı. 2007 yılında da devam
edilen bu çalışmalar, jeofizik araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen
jeoelektrik ölçümlerle desteklendi. Bazilika’daki çalışmalar Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nden Dr. Ph. Niewöhner sorumluluğunda sürdürüldü.
Açılan sondajlar ve gerçekleştirilen jeoelektrik ölçümler sonucu, Kilise’nin
3 nefli transept bazilika olduğu tespit edildi. Ele geçirilen seramikler ve
sikkeler yardımıyla İ.S. 6. yüzyılın 2. yarısına tarihlendirilen Bazilika, Roma
İmparatorluk Dönemine ait ve daha sonraki dönemlerde yalnızca nekropol
olarak kullanılmış olan bir agoranın kuzey bölümüne inşa edilmiştir.
Bazilika’nın güneybatısında, zeminlerinde birer mezarın yer aldığı iki
mekândan meydana gelen ve Bazilika’dan daha erkene tarihlendirilen
bir kompleks yer alır. Sondajlardan elde edilen mimarî ipuçlarına göre bu
mekânlardan görkemli olan batıdakinin kutsal bir kişiye ait olduğu ve bu kişiyi
onurlandırmak amacıyla da Kilise’nin buraya yapıldığı düşünülmektedir.
Aynı zamanda Bazilika’nun batı bölümünde yer alan atriumun da bu
kompleksin duvarlarına göre yönlendirilmesi ve bunun sonucu Bazilika’ya
göre eğri olması da bu kompleksin önemini göstermekte, Bazilika’nın bu
mezar nedeniyle bu bölüme yapılmış olduğu fikrini desteklemektedir. Bu
Kilise, yazıtlarda geçmesi nedeniyle Milet’te varlığı bilinen ancak şimdiye
kadar tespit edilmemiş olan Martyrion olabilir.
Bazilika’daki sondajlardan tarihlendirmeye yardımcı çok sayıda seramik,
sikke ve kandil ele geçirildi.

II. ÖREN YERİ BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
a. Faustina Hamamı’ndaki Çalışmalar
Bu bölümdeki çalışmalar, Berlin Arkeoloji Müzeleri (Antikensammlung)
Müdürü Prof. Dr. A. Scholl, Alman Arkeoloji Enstitüsü Genel Sekreteri Doç.
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Dr. O. Dally, Berlin Arkeoloji Müzesi’nden Dr. M. Maischberger ve Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nden Mimar Dr. Ing. P. Schneider sorumluluğunda
yürütüldü. Öncelikle Faustina Hamamı’nın tamamına yakınında bitki ve ot
temizliği çalışmaları gerçekleştirildi, kökleri duvarlara zarar veren bitkiler
ilâçlanarak duvarların korunması sağlandı. Ayrıca Hamam’ın tamamına
yakın bölümünde mekânlardaki zaman içinde birikmiş olan toprak alınarak,
zemindeki mimarî parçalara yeni bir düzenleme getirildi. Böylelikle
ziyaretçilerin daha iyi ve kolay bir şekilde gezebilmeleri ve aynı zamanda
mekânları daha iyi anlayabilmeleri sağlanmaya çalışıldı. Büyük Frigidarium’da
olduğu gibi bazı bölümlerde ise duvarlarda ve zeminde daha detaylı temizlik
yapılarak bütün toprak alınıp mermer zemin açığa çıkarıldı. Aynı zamanda
havuzun mermer tabanı detaylı bir şekilde çizilerek dokümantasyon
çalışmaları yapıldı. Büyük Frigidarium’un yanı sıra küçük Frigidarium ve 6
numaralı mekânın havuzu da iyice temizlenerek ziyaretçilerin bu bölümlerin
fonksiyonunu daha iyi algılayabilmeleri ve Faustina Hamamı’nın mimarî
zenginliğini fark edebilmeleri amaçlandı.
Çalışmaların diğer bir amacı ise 2006 yılında olduğu gibi, Th. Wiegand
zamanında çıkarılmış olan binanın rölövesinin, çağdaş metotlar yardımıyla
(fotogrametri) daha detaylı olarak yenilenmesi ve 3 D animasyon programı
hazırlanması olmuş, bu doğrultuda Hamam’ın büyük bölümünün fotogrametri
çalışmaları tamamlanmıştır.
2008 yılı Faustina Hamamı çalışmaları önceki yıl olduğu gibi Hamam
genelinde bitki ve ot temizliği şeklinde başlatılarak zararlı bitkiler ilâçlandı.
Ayrıca mekânlarda birikmiş olan toprak alınarak (Resim: 15), zemini
temizlenen bölümlerde zararlı otların çıkmasını engellemek amacıyla taban
üzerine seyyar özel bir folyo döşendi. Bununla beraber ziyaretçilerin daha
kolay bir şekilde gezebilmelerini sağlamak amacıyla zemindeki mimarî
parçalara yeni bir düzenleme getirildi.
1900’lü yılların başında Faustina Hamamı açığa çıkarıldığı sırada,
Hamam kompleksinin güney kısmı tamamen kazılmamıştı. Kompleksin
güney bölümdeki dış duvarını tespit etmek amacıyla bu yılki çalışmalarımız
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sırasında açılan sondajlardan birinde söz konusu duvar bulundu. Ayrıca bu
sezonda da Faustina Hamamı’nın fotogrametri çalışmalarına devam edildi.

b. Delphinion’daki Çalışmalar
Dr. A. Herda sorumluluğunda, Mimar M. Taschner ve Arkeolog Mag. E
Sauter’in katılımıyla Deliphinion’da 2007 yılında gerçekleştirilen çalışmalar
Delphinion Kutsal Alanı’nın mimarî açıdan incelenmesine yönelik oldu.
Öncelikle Delphinion’un güney stoası bitki ve otlardan arındırıldı. Ayrıca söz
konusu stoanın güneyinde yer alan Roma Dönemine ait caddede de bitki, ot
ve toprak temizliği yapıldı. 2006 sezonunda Delphinion’un doğu ve kuzey
bölümündeki caddelerde gerçekleştirilmiş olan büyük çaptaki onarım ve
temizlik çalışmaları ile bu yılki güney bölümdeki caddenin temizliği sayesinde
Delphinion ve çevresi tamamen açıldı. Böylelikle etrafındaki caddelerle
birlikte Yapı daha görkemli bir şekilde karşımıza çıkmakta, ziyaretçiler
rahatlıkla bu alanı gezerek, Bina kompleksini tüm detaylarıyla birlikte her
yönden görebilmektedirler.
Delphinion Kutsal Alanı’nın tarihlendirilmesi ve mimarî açıdan
incelenmesine yönelik çalışmalara 2007 ve 2008 yılında da devam edildi. Bu
çerçevede 2006 yılında tespit edilmiş olan Helenistik Döneme ait devşirme
heykel kaidesi ve Roma Dönemine ait monümental imparator yazıtı üzerine
dokümantasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştirildi.
Apollon Delphinios Altarı’nın kuzey-güney ve doğu-batı yönünde mimarî
kesitleri çizilerek, Altar’ın yanında açılan küçük bir sondaj ile bu bölümdeki
taş döşemenin İ. Ö. 1. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.
Eski kazılar sırasında, 1973 yılında W. Real Delphinion’un güney stoasında,
Delphinion’u tarihlendirmek amacıyla bir sondaj açmış; ancak yeraltı
suyunun yüksek olması nedeniyle erken tabakalara ulaşacak kadar derine
inememişti. Söz konusu bu sondaj 2008 Delphinion çalışmaları kapsamında
yeniden açıldı.
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III. KÜÇÜK ESER RESTORASYONU VE KONSERVASYONU
Her sezonda olduğu gibi 2007 ve 2008 yılı çalışmalarımız süresince de,
Zeytintepe ve Kalabaktepe kazılarında ele geçirilen pişmiş toprak figürinler ve
seramikler, bronz eserler ve sikkeler, kireçtaşı, mermer, kemik, fayans, demir ve
taş gibi buluntuların restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Her iki yılda da 11 Türk ve Alman uzman restoratör tarafından yürütülen
çalışmalar belgeleme, mekânik temizleme, konsolidasyon ve konservasyon
ile tümleme işlemlerini kapsamaktadır.
2007 yılında öncelikle 2006 yılı Zeytintepe kazılarında ele geçirilen
özellikle 180’e yakın pişmiş toprak figürinden oluşan toplu buluntu üzerinde
çalışmalara başlanarak, 2006 yılı envanterlik eserleri ile ilgili restorasyonkonservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra etütlük ve diğer buluntuların
restorasyonu gerçekleştirildi. Eserler kireç tabakasından elde edildiği için
tamamen kireç kaplıydı; bu nedenle buluntuların hepsi hiçbir kimyasal
madde kullanılmadan tek tek mekânik olarak temizlendi. Böylelikle 2007
ilkbahar sezonunun asıl amacı olan bu önemli toplu buluntunun restorasyon,
tanımlama, fotoğraflama ve çizim çalışmaları tamamen bitirildi.
2008 yılında da aynı şekilde restorasyon ve konservasyon çalışmaları
yoğun bir şekilde sürdürüldü.
IV. DEPO VE YAYINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR İLE YAYIN LİSTESİ
2007 ve 2008 yılı depo çalışmaları Zeytintepe kazıları sırasında ele geçirilen
buluntuların yıkanması, gruplandırılması, birleşen parçaların bulunması,
numaralandırılması, çizilmesi ve fotoğraflanması şeklinde geniş bir ekip ile
sürdürülerek tamamlandı. Ayrıca D. Johannes tarafından da yayın aşamasında
olan çeşitli gruplara ait çok sayıda eser fotoğraflandı.
Kazı depolarındaki bilimsel yayın çalışmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da
devam etti. Bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. V. von Greave Arkaik Dönem
heykeltraşlığı ve Arkaik Döneme ait pişmiş toprak figürinler; Hollanda
Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Neeft Korinth seramiği; Kanada
Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. G. Schaus Lakonia ve Khios seramikleri;
Histria Kazı Başkanı Prof. Dr. K. Zimmermann pişmiş toprak mimarî çatı
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elemanları; Almanya Münster Üniversitesi’nden Prof. Dr. N. Ehrhardt ve
Kiel Üniversitesi’nden Prof. Dr. P. Weiss Arkaik Dönem Aphrodite Kutsal
Alanı’ndan bulunan graffiti ve adak yazıtları; Olympia Kazı Başkanı Yrd. Doç.
Dr. R. Senff Arkaik Dönem kireçtaşı figürinler; Oxford’dan Dr. N. Kunisch
Attika Seramiği; Münih Üniversitesi’nden Doç. Dr. W. Günther yazıtlar; Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. M. Krumme Geometrik Dönem Seramiği; Dr. Ph.
Brize bronz adak kalkanları ve levhaları; İtalya Roma Üniversitesi’nden Dr.
A. Naso ticarî amphoralar; İtalya Napoli Üniversitesi’nden Dr. M. D’Acunto
Arkaik Dönem sürahileri ve Dr. S. Savelli Arkaik Dönem hydriaları; İtalya
Bologna Üniversitesi’nden F. Sacchetti İ.Ö. 4. yüzyıl amphoraları; Dr. W.
Selesnow Arkaik Dönem kandilleri; Romanya Bükreş Arkeoloji Enstitüsü’nden
Dr. J. Birzescu masa amphoraları; İngiltere British Müzesi’nden Dr. A. Villing
çanaklar; Dr. E. Forbeck Miletos nekropolleri; Dr. T. Carl minyatür vazolar;
Dr. F. Wascheck Arkaik Dönem Fikellura seramiği; Dr. F. Özcan Klasik ve
Helenistik Dönem pişmiş toprak figürinler; Kopenhagen Üniversitesi’nden
Dr. M. Gleba ağırlık ve ağırşaklar Mag. J. M. Henke Kıbrıs üretimi pişmiş
toprak figürinler; Mag. A. Aydemir Arkaik Dönem mutfak seramiği ve Mag.
N. Barabas kraterler üzerine yayın hazırlıklarını sürdürdüler.
Dr. M. Kerschner sorumluluğunda Kalabaktepe Artemis Khitone
Kutsal Alanı buluntuları ile ilgili depo çalışmaları da ilkbahar sezonunda
gerçekleştirildi. Ayrıca Dr. Ph. Niewöhner tarafından, eski Kazı Başkanı Prof.
Dr. W. Müller-Wiener kazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan Büyük
Kilise, Michael Kilise ve Piskopos Sarayı gibi Bizans Dönemi kazılarının
sonuçlarını yayınlamak üzere bir projeye başlandı. Bu kapsamda Büyük
Kilise ve Michael Kilise kazılarından çıkmış olan Bizans Dönemi seramikleri
üzerine bu konuda uzman arkeologlarla depo çalışmaları gerçekleştirildi.
Ayrıca 1994 yılında başlanan ve 2004 yılında tamamlanan, Alman Arkeoloji
Enstitüsü Atina Şubesi Müdürü Prof. Dr. W- D. Niemeier sorumluluğundaki
Athena Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilmiş olan kazılardan elde
edilen buluntular üzerine 2007-2008 sezonlarında da yayına yönelik bilimsel
çalışmalar sürdürüldü. 15 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen çalışmalar
seramiklerin gruplandırılması, çizilmesi, fotoğraflanması gibi depo çalışmaları
şeklinde gerçekleştirildi.
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2007 ve 2008 yıllarında Milet Kazısı’ndaki projelerle ilgili ‘’Milet Serisi
(Milesische Forschungen)’’ nde 3 kitap yayınlandı:
A. Herda, Der Apollon-Delphinios-Kult in Milet und die Neujahrsprozession
nach Didyma (Milesische Forschungen Band IV, 2006).
J. Cobet - V. von Greave – W. D. Niemeier – K. Zimmermann, Frühes Ionien.
Eine Bestandsaufnahme. Panionion - Symposion Güzelçamlı 26. September –
1. Oktober 1999 (Milesische Forschungen Band V,2007).
Panionion Sempozyumu ile ilgili bu yayın, âdeta erken İonia hakkında
uluslararası el kitabı hâline gelmiş olup, özellikle çok sayıda Türk bilim
adamının da katkılarından dolayı ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile
söz konusu Sempozyum’a vermiş olduğu izin ve destek için Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha minnettarlığımızı sunmak
istiyorum.
G. Kalaitzoglou, Assesos. Ein geschlossener Befund südionischer Keramik aus
dem Heiligtum der Athena Assesia (Milesische Forschungen Band VI, 2008).
Milet Kazısı’nda tamamlanmış olan projelerinin yayınlanmakta olduğu
diğer Milet Serisi’nde (Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit
dem Jahre 1899) bir kitap şu an baskıdadır:
R. Bol, Römische Skulpturen aus Milet (Ergebnisse der Ausgrabungen und
Untersuchungen seit dem Jahre 1899, Band V Teil 2)
Ayrıca Milet’te devam eden kazı ve araştırma çalışmaları ile ilgili ön
raporlar, Archäologischer Anzeiger’da baskıdadır:
Milet. Vorbericht 2003-2005 (Archäologischer Anzeiger, 2008)

V. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR

a. Jeofizik Çalışmaları
2007 yılı

Jeofizik çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi Kiel

Üniversitesi’nden Dr. Harald Stümpel başkanlığındaki bir ekip ile
yürütüldü.
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Milet’te uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz jeofizik çalışmalarımızın
amacı, Milet’in henüz kazılmamış olan bölümlerini jeofiziksel ölçümlerle
saptayarak şehir planı üzerinde göstermek ve Milet’in limanları, sur duvarları,
nekropolleri ile Kutsal Yol’un lokalizasyonunu saptamaktır.
2007 yaz sezonundaki jeofizik çalışmaları, gerçekleştirmekte olduğumuz
kazı alınlarına konsantre olmuş şekilde yürütüldü. Zeytintepe’deki çalışmalar
henüz kazılmamış olan alanlarda manyetik ölçümler şeklinde gerçekleştirildi.
Aynı zamanda, Zeytintepe’nin var olan topoğrafik planının daha detaylı bir
şekilde yenilenmesi amacıyla GPS yardımıyla ölçümler yapıldı.
Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda gerçekleştirilen jeofizik
çalışmaları tapınağın doğusunda ve kuzey yamacında yürütüldü. Buradaki
jeoelektrik ölçümler sonucu elde edilen anomalilere göre söz konusu alanda
kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında, yukarıda ‘’Kalabaktepe
Artemis Khitone Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları’’ adı altında anlatılan
bölümde sözü edilen yapı kompleksi tespit edildi.
2008 yılındaki jeofizik çalışmaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazı alanları
ağırlıklı olarak yürütüldü. Çalışmalara öncelikle Faustina Hamamı’ndaki
ölçümlerle başlandı. Faustina Hamamı kompleksinin Milet şehir planında
görülen Hippodamik insula sistemine uygun olmadığı bilinmekte; bu nedenle
daha önceki dönemlerde insula sistemine uygun başka bir yapı üzerine inşa
edilmiş olabileceği düşünülmekteydi. Bu soruya cevap bulabilmek amacıyla
Faustina Hamamı’nda gerçekleştirilen manyetik ölçümler sonucu, burada
daha alt seviyede duvar kalıntılarına ait anomalilere rastlandı.
Ayrıca İlyas Bey Camii’nin güney bölümündeki antik insulada Bizans
Döneminde hamam olarak kullanılmış Roma Dönemine ait binanın
kazılmamış olan bölümlerinin planı manyetik ölçümlerle tamamlandı.
Zeytintepe’nin güney ve doğu alt bölümlerinde jeomanyetik ve jeoelektrik
ölçümler gerçekleştirildi. Jeomanyetik ölçümlerde bu bölümde duvar
kalıntılarına ve ocak olabilecek anomalilere rastlandı.
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b. Arkeozoolojik Çalışmalar
Münih Üniversitesi’nden Dr. H. Obermaier - Manhart ve Dr. N. Pöllath
tarafından sürdürülmüş olan 2007 yılı arkeozoolojik çalışmaları, Arkaik
Dönem Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndan 2005-2006 yılı kazılarında
bulunmuş olan 13.000 adet hayvan kemiği ve midye ile Kalabaktepe Artemis
Khitone Kutsal Alanı’nda 2006 yılında ele geçirilen 4300 adet hayvan kemiği
ve midye üzerinde gerçekleştirildi.
Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda incelenmiş olan kemikler arasında
koyun ve keçi kemiklerinin diğer hayvan kemiklerinden çok daha fazla
olduğu; ancak bunlar arasında da koyun kemiği sayısının keçi kemiğinden
daha fazla olduğu saptandı. Ayrıca araştırılan kemikler arasında az sayıda
inek ve çok ender domuz kemiği ile yine az sayıda yaban tavşanı, ceylan ve
horoz kemiğine rastlandı. Bunların yanı sıra az olmakla beraber kuş kemiği
ile balık kılçığı da incelenen malzeme arasında tespit edildi. Hemoros’ta
hayvanların yağlı olan but ve kuyruk bölümlerinin tanrılara yakılarak
adandığı bildirilmektedir. Zeytintepe’de gerçekleştirilen arkeozoolojik
çalışmalarda tespit edilen kemiklerin kesim şekli ve yangın izleri gibi bulgular
bunu kanıtlar.
Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda ele geçirilen hayvan
kemiklerinin incelenmesi sonucu ise Zeytintepe’de olduğu gibi burada da
koyun ve keçi kemiklerinin diğer hayvan kemiklerinden çok daha fazla olduğu,
bunların yanı sıra koyun ve keçi kadar olmasa bile çok sayıda inek ve domuz
kemiğinin varlığı saptandı. Tüm hayvan kemikleri içinde Kalabaktepe’deki
inek ve domuz kemiği oranı, Zeytintepe’dekilere nazaran daha fazladır.
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Resim 1: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda açılan Q 07.41 ve Q 07.46 numaralı sondajlarda
ana kaya üzerinde görülen oyuklar ve küçük havuzlar

a

b

Resim 2 a-b : Zeytintepe’de 2007 kazıları sırasında ele geçirilen gümüş sikkelerden oluşan toplu
buluntuya ait Samos sikkesi
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Resim 3: Zeytintepe 2007
kazılarında bulunan
mermer kore başı

Resim 4: Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda 2008 yılı kazıları sırasında açığa çıkartılan
bothrostan bir görünüm
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Resim 5: Zeytintepe’deki
bothrosta ele
geçirilen pişmiş
toprak protomlara ait
bir örnek

Resim 6: Bothrosta bulunan
pişmiş toprak kadın
figürinlerinden bir
örnek
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Resim 7: Bothrosta ele
geçirilen, Kıbrıs
üretimi pişmiş toprak
erkek figürini

Resim 8: Bothrosta
bulunan
fayans
kaplardan
bir örnek

153

Resim 9: Bothrosta ele geçirilen
fayans kadın figürü

Resim 10: Bothrosta bulunmuş
fayans erkek figürü
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Resim 11: Bothrosta ele
geçirilen fildişi figür

Resim 12: Bothrosta bulunmuş
kireçtaşı koç taşıyan
figür
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Resim 13: Bothrosta bulunan bronz boğa figürü

Resim 14: Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda açığa çıkarılan mekân
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Resim 15: Faustina Hamamı’ndan çalışmalar sonrası bir görünüm
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SİDE TİYATROSU VE ÇEVRESİNDE KAZI-DÜZENLEME
ÇALIŞMALARI, 2008
Ülkü İZMİRLİGİL*
Side Tiyatrosu ve çevresinde yapılan kazı çalışmaları 2008 yılında 18
Haziran-16 Temmuz

ve 7 Ekim- 14 Kasım tarihlerinde toplam 68 gün

sürmüştür. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) ve Side Belediyesi’nin
maddî katkılarıyla yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak Tarsus Arkeoloji
Müzesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Doğukan Bekir Alper görev yaptığı Side
Tiyatrosu kazısına , Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özhanlı (arkeolog), Ayşe Özkan
(arkeolog), Ertuğrul Akış (arkeolog), Gökhan Akgün (arkeolog), Murat Fırat
(arkeolog), Leyla Kaderli (mimar-restoratör), Elif Söylemez(mimar), arkeoloji
öğrencilerinden, Seyhan Akgül, Mustafa Karayılan, Nesim Çakar, Aziz
Eryılmaz, Esra Tütüncü, Hakan Yalçın, Seramik Sanatçısı Burcu Türkmen ve
Zuhal Tan mimarlık öğrencisi İrem Yılmaz katılmışlardır. Bütün bu çalışmalar
süresince emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım
Kazı çalışmaları, 2006 yılından beri sürdürülen, tiyatro sahne binasının
kuzeydoğu dış cephesinde geç dönem suru ile birleştiği alanda devam
etmiştir. (Resim: 1, Çizim: 1) Bu alanda 2007 yılında açılan taban mozaiği
tekrar açılmış, sağlamlaştırılarak koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Doğu
Kapısı’nın ortasından geçen kanal içinde çöküntü yapmış olan döşeme
taşları onarılmış, kazısı tamamlanmış olan moloz taş ve yonu taş duvarlar
derzlenerek sağlamlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kazıdan çıkan pişmiş toprak,
madenî eserler belgelenerek bir kısmının konservasyonları yapılmış, etütlük
ve envanterlik olarak gruplandırılmıştır.
*

Ülkü İZMİRLİGİL, Arkeolog-Mimar, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı
Müdürü (emekli). Moda Cad. Cem Sok. No:10/3 34710 Kadıköy-İstanbul/TÜRKİYE.
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1.Kazı Çalışmaları
2006 yılında başlayan kazılara Tiyatro sahne binasının kuzeydoğu dış
köşesinde dış galerinin son ayağı (Z) ve geç dönem suru ile doğu kapısı
arasındaki alanda devam edilmiştir (Resim: 2). (Z) ayağının üst kısmının
kitle hâlinde arkaya doğru devrilmesi sonucu ve bu duvara dik gelen sahne
binasının yan duvarının moloz ve mimarî elemanlardan oluşan yıkıntının
taşları kodlarına göre belgelenerek Yeni Depo’nun arkasındaki 34 numaralı
alana 102 adet blok, yanındaki 21 numaralı alana da 17 adet blok taşınmıştır.
Sur yapısı ile Agora Doğu Kapısı arasında oluşan dolgu tabakasındaki
molozların temizlenmesi ve mimarî elemanların açılmasıyla başlamıştır.
Bunlardan mermer arşitrav-friz blokları ve saçaklıklar kumtaşından yapılmış
profilli ve düz duvar blokları, kemer parçaları, yüksek kabartma figürlü kilit
taşları duvar payesi üzerinde yer alan kompozit başlık sayılabilir. Ayrıca
buradan çıkan iki parça etütlük olarak depoya kaldırılmıştır. Bunlardan
biri ,+ 3.50 kodundan çıkan kilit taşı üzerinde yer alan 0.45x0.42x0.32 m.
boyutlarında yüksek kabartma başın üst kısmı, diğeri ise + 1.20 kodunda
bulunan 0.50x0.23x0.22 m. boyutlarında sunağa dayanmış ayakta duran
giyimli bir kadın heykelciğinin omuzdan aşağı alt kısmı olup, üzerindeki
harç kalıntılarından bu parçanın duvar yapımında devşirme malzeme olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır.(Resim: 7)
Sahne binasının yan duvarından düşen mimarî elemanlar incelendiğinde,
dış kısımda düzgün traverten bloklardan oluşan bu duvarda kemerler ve
hafifletme kemerlerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Duvarın iç kısmında
üst cavea seviyesinde ve loca arkasında ise duvar elamanları, arşitrav-friz
ve saçaklık blokları bulunmaktadır. 2007 yılında bu alandan çıkan çelenk
içinde yazıtlı ve kalkan betimli kilit taşları da cephe mimarîsi hakkında fikir
vermektedir.
Bu alanda yapılan kazı ilerledikçe dış galerinin son ayağı Z ve onu
destekleyen iki kademe dışında bazı ek yapıların geç dönem suru önünde,
gerek duvar tekniği gerek buluntulardan bu bölümün sonradan yapıldığı
(İ.S.6-7 yy.) anlaşılmaktadır (Çizim: 2). Sur önünde 6.60 kodunda yer alan su
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kanalının, tiyatronun dış galerisinin (Z) iç köşesinden 12 m. mesafede dışa
döndüğü ve + 5.35 kodundaki moloz taştan yapılmış bir duvarla desteklendiği
gözlenmiştir. Geç dönem sur duvarının üzerinden düşen taşlar tarafından
yıkıldığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca Doğu Kapısı ile geç dönem suru arasındaki bölümde de yoğun
olarak tuğla kemer yıkıntısı bulunmuştur. Bu kemerlerin, portiğin batı
ucundaki sütunların hizasındaki kumtaşından (T) ayağın üzerinde yer aldığı
düşünülebilir. Burada kullanılan tuğlalar 0.40 x 0.25 x 0.04m. boyutlarında,
kullanılan harç tabakası da 0.04 m. kalınlığındadır. Bir deprem sonucu taş
yıkıntı altında kalmış olan bu kemerler, bu alandaki yapıların üst örtüsünün
çapraz tonozla örtülü olma olasılığını kuvvetlendirmektedir (Resim: 3).
Doğu Kapısı’nın güney duvarına paralel dış kısmında; devşirme taşlardan
bir duvar, önünde moloz taş duvar ve tuğla tonoz yıkıntılar, geç dönemde bu
alanda yapılan değişiklikleri göstermektedir. Devşirme taşlardan yapılmış taş
duvar ile Doğu Kapısı dış duvarı arası (0.95 / 1.03m. x 5.37m.) alan toprakla
doldurulmuş olup içinden bol miktarda tessera çıkmıştır. Bu duvarın dış
kısmında moloz taş duvar agoranın dış duvarı ile birleşmektedir.
Dış galerinin son ayağı (Z) ve onu destekleyen iki kademe önünde yapılan
kazı sonucu ortaya çıkan mekânlardan doğuda bulunan odanın girişi ve içi
sonradan harçlı moloz taşla doldurulmuştur. Onun yanındaki mekâna (D2)
ise 1.30 m. genişliğinde bir kapı ile girilmekte olup + 1.87 m. kotunda görülen
tuğla kemer başlangıç izlerinden üst örtüsünün tuğla tonoz örtülü olduğu
anlaşılmaktadır (Resim: 4). D2 mekânın tabanı altında aşağı inen merdivenlerin
tonoz örtülü bir alt yapı ile bağlantısı tespit edilmiştir (Resim: 5, Çizim: 3).
Tonoz örtülü dörtgen mekân (9.85/9.90x3.26/3.28m.) boyutlarında olup sol
duvarda (1.40m.) eninde birbirine bağlantısı olan 0.23m. derinlikte tabanı taş
kaplı 3 tekne yer almaktadır. 1. ve 3. teknelerin sol köşesinde, 0.43m. çapında,
0.23m. derinlikte çukurlar yer almaktadır. Teknelerin 0.32m. genişlikteki
parapeti üzerinde yukarıdan aşağıya doğru şevli inen yarım daire aşınmış
izler bulunmaktadır.
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Altyapı kısmen ana kayadan oyulmuş olup tonoz büyük boyutlarda bosajlı
kesme taş bloklardan, iki kısa yan duvar ise konglomera duvardan yapılmıştır.
Tekne taşları ve parapet kum taşından yapılmıştır (Çizim: 4).Kazıdan önce,
tonoz, kilit taşına kadar toprakla dolmuş olan bu mekânın tabanı sıkışmış killi
toprak ve kumla doludur. Taban kotu kesin olarak tespit edilmemiştir. Tonoz
yüksekliği 1.15m., kilit taşından parapet üzerine kadar 2.05m, D2 dükkânı,
eşik üzerinden -4.05m. aşağıda bulunmaktadır.
Doç. Dr. Mehmet Özhanlı tarafından yürütülen alt yapıda kazıya ilk
başlandığında mekânın içi tonoza yakın dolgu toprak tabakasıyla kaplanmıştır.
Bu seviyede karışık keramik, çatı kiremiti, hayvan kemikleri, kırık mermer
parçaları, cam cürufları bulunmuştur. Daha derin seviyelere inildikçe 1. 2. ve 3.
teknelerin taban seviyesinde kandiller ve keramik buluntular çoğunluktadır.
1.teknenin köşesindeki çukur içerisinde bulunan tabak 26.6cm. çapında olup
tabanın alt kısmında, büyük olasılıkla ustasının ya da atölyesinin adını yazan,
baskı tekniğiyle bir yazıt bulunmaktadır(Resim: 6). Tabağın içerisinde yanık
izleri, hayvan kemikleri ve bir kandil bulunmuştur. Teknelerin dış kısmında
iki sondaj yapılmıştır. 1. sondaj, 1. ve 2 tekne arasında, 2. sondaj ise 3. teknenin
sonunda yapılmıştır. Her iki sondajdan da kırık ve sağlam kandiller, parapet
üzerinden -0.50m. ve -1.00m. kotları arasından çıkmıştır (Resim: 8). Bu alanda,
altyapıya giriş koridoru ve giriş basamakları üzerinde sikkeler bulunmuştur.
Altyapının kazısının başından beri kazı ekibimiz tarafından ‘Su Haznesi’
olasılığı üzerinde durulmuştur. İleride kazı buluntuları ile ayrıntılı olarak
çalışılacaktır.

2.Belgeleme Çalışmaları
2.1.Kazıda Belgeleme
Tiyatro sahne binasının kuzeydoğu dış köşesinde geç dönem suru ile Doğu
Kapısı arasında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan yapı taşları ölçülerek
vaziyet planı üzerinde belgelenmiştir.
2006 yılında kazısı yapılan 2007’de planı çizilen Doğu Kapısı’nda
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çöküntü yapmış olan zemin taşları numaralanarak onarım çalışması
için hazırlanmıştır.Bunun yanı sıra 2007 de ortaya çıkarılan ve kısmen
onarılabilen portik sütunu, kaidesi ve postamenti ile kemer bloklarının
rölöveleri yapılarak belgelenmiştir.
Agora ile M binası arasındaki alanın planının takeometrik ölçüm
ile kontrolü kazımızı ziyarete gelen Arkeolog Topograf Sabri Aydal’ın
yardımlarıyla yapılmıştır.

2.2.Yapısal Belgeleme
Tiyatro sahne binasının agora cephesine bakan mekânın kısmen yıkılmış
olan tonozların sağlamlaştırılması ve onarımı için ön proje çalışması
yapılmıştır (Çizim: 5). Kazı çalışmalarımız sonucu sahne binasında mevcut
duvarların sağlamlaştırılmadan kazıya devam edilmesinin tehlikeli olduğu,
özellikle tiyatronun kuzeydoğu dış köşesinde kazı ilerledikçe öncelikle
agoranın kuzeydoğu köşesindeki eksedranın askıya alınması gerektiği
görülmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda deprem, zemin mekâniği
ve geleneksel malzeme vb. uzmanlık gerektiren konuların ayrıntılı
olarak araştırılması, ölçümlerinin ve analizlerinin yapılması arı bir proje
çalışmasını gerektirmektedir. Yapıda depremden veya zeminden oluşan
deformasyonların yıllık ölçümlerinin yanı sıra yapısal bozulmalar yapı
malzemesini, taşıyıcılığını olumsuz etkilediğinden malzeme analizleri
yapılmalıdır. Bu hususlar göz önüne alınarak Side Tiyatrosu’nun onarımının
değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

2.3.Küçük Eser Belgeleme
Kazıdan çıkan çanak çömlek ve pişmiş toprak (kandil) malzeme
temizlenerek gruplandırılmış, envanterlik 13 adet eser fişleri yapılarak Side
Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Etütlük eserleri agoradaki yeni depoda
gruplanarak koruma altına alınmıştır.
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3.Koruma Onarım Çalışmaları
3.1.Taban Mozaiği
Tiyatro önündeki ticarî agora ile M binası (resmi agora) arasındaki yan
alan, portik üzerinde 2007 yılında açılmış olan mozaik, hava koşullarının
uygun olmaması nedeniyle sağlamlaştırılamamıştır. Bu çalışma, Genel
Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Restoratör Burak Aydoğdu (
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı) ve Ayşenur Seyrek
(Konya Arkeoloji Müzesi) tarafından bu yıl gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
mozaik jeotekstil ile örtüldükten sonra üzerine ponza taşı serilerek koruma
altına alınmıştır (Resim: 10).

3.2.Doğu Kapısı
Doğu Kapısı, agoranın doğusunda M binasına (resmî agora) giden yolun
başında yer almaktadır. Agoradan 2.52m. eninde bir kapıdan (4.00x4.50 m.)
boyutlarında bir mekâna girilmektedir. Kapı eşiğinde bulunan (0.18x0.20
m.) menteşe yerlerinden yaklaşık 1.25 m. eninde iki kanatlı bir kapı olduğu
saptanmıştır. Kapının doğuya açılan diğer cephesi epeyce tahribat görmüştür,
ancak döşeme üzerindeki izlerden burada kapı eşiği olmadığı, açık bir geçit
olduğu anlaşılmaktadır.
2007 yılında yapılan kazıda Doğu Kapısı’nın orta kısmında döşeme
taşlarının çökerek kırıldığı görülmüş, 2008 yılı Haziran – Temmuz dönemi
çalışmalarında döşeme taşlarının rölövesi yapılarak numaralandırılmış ve
onarıma hazırlanmıştır. Bu dönem numaralandırılmış olan taşlar kaldırılarak
altından geçen kanal temizlenmiştir. Yaklaşık (0.60-0.66 m.) eninde olan bu
kanalın yan yüzü üst üste yatay taşlardan oluşmuş, sıkışmış toprak olan
tabanı ise döşeme üstünden 1.55 m. derinliktedir. Büyük bir olasılıkla bu pis
su kanalı agora etrafını çepeçevre dönen kanal ile bağlantılıdır. Kaldırılan
döşeme taşlarının kırık parçaları araldit ve gerektiğinde çelik çubuk ile
yapıştırılarak özgün yerlerine oturtulmuştur. Ayrıca bu alanda yer alan 1
numaralı sütunun küçük parçaları araldit ile yapıştırılarak onarılmıştır.
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3.3.Duvar Sağlamlaştırma
Kazısı tamamlanan alanlarda moloz taş ve yonu taş duvarların bitki
köklerinden temizlendikten sonra yıkanarak derzlenmesi ve sağlamlaştırılması
yapılmıştır. Kuzeydoğu köşesinde geç dönem yapı duvarı ve Doğu Kapısı
yan duvarı tamamlanmıştır.

3.4.Küçük Eser Onarımı
Kazıda 53 adet sikke çıkmış olup konservasyonları yapılmıştır. Altyapı
(su haznesi)dan çıkan pişmiş toprak malzeme ( çanak, çömlek, kandil ) balçık
çamur içinden çıktığından bir kısmı temizlenerek koruma altına alınmış,
diğer kapların çamuru temizlenemediğinden, daha sonra temizlenmek üzere
depolanmıştır (Resim: 9).
1982’den bu yana Side Tiyatrosu ve çevresinde yapılan kazı ve
onarım çalışmaları teknik olanaksızlıklar ve sınırlı bütçe koşulları altında
gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen:
•

Tiyatro sahne binasının kazısı tamamlanarak parodoslar da yığılmış
durumda olan scaenae frons parçaları agorada gruplanmış çeşitli ekipler
tarafından rölöve ve restitüsyon çalışmalar yapılarak değerlendirilmiştir.
Sonuçta sahnenin iki kat değil üç kat, tüm cephenin yaklaşık 28
metre olduğu kesinleşmiştir. Scaenae frons kasetlerinin yerleri tespit
edilmiş, podium kabartmaları ve kasetler Doç. Dr. Alanyalı tarafından
çalışılmaktadır.

•

Tiyatro’nun alt caveasında, oturma sıraları altında, daha eskiden mevcut
olan tiyatroya ait basamaklar Arkeolog İ. A. Atila tarafından tespit
edilmiştir. Prof.Dr. Mansel’in belirttiği gibi Helenistik veya Erken
Roma Dönemine ait olan bu tiyatronun İ.S.2.yy. Roma İmparatorluk
Döneminde genişletilmiş olabileceğini göstermektedir. Orkestra kanalı
tabanında bulunan Neron (İ.S.54-68) Devrine ait bakır sikke de bu hususu
desteklemektedir.
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•

Proscenium önündeki nişli duvar kemerlerle podiumun temel bloklarına
bağlanmaktadır. Ancak taşları dağılmış olduğundan sahne binası ile
bağlantısı anlaşılmaz durumdaydı. Yapılan kazı ve belgeleme çalışmaları
sonucu proscenium, Mimar Leyla Güntekin tarafından projelendirilerek
sadece iki kemerin ve kısmen ön cephenin onarımı yapılmıştır. Kazı
sırasında çoğunlukla duvarın derz aralarında bulunan sikkelerin
İ.S.3.yy.a ait olması orkestranın arena olarak kullanıldığı dönemde
yeniden tamir edildiğini göstermektedir.Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Adak
tarafından incelenen, tiyatroda bulunan ve şiir şeklinde düzenlenmiş
olan 3.yy. sonu-4.yy. başına ait olan Crispinus adlı bir kişinin pulpitumu
onardığından bahsetmesi bu hususu desteklemektedir.

•

Sahne binası kazısında dolgu toprak içinde bulunan mimarî parçaların
Dionysos Tapınağı’na ait olduğu kesinleşmiş ve Dr. Büyükkolancı
tarafından incelenerek ilk yapımı Erken Roma Augustus Dönemine ait
olduğu belirlenmiştir. Tapınağın güneydoğu ucu tiyatronun dış galerisi
tarafından kesilmekte olduğu da bunu göstermektedir. Bu husus, Prof.
Dr. Mansel’in ‘Geç Helenistik ya da Erken Roma Döneminde daha küçük
bir tiyatro ve yanında Dionysos Tapınağı’nın yer alabileceği’ fikrini
doğrulamaktadır.
Bu durumda, ileride yapılacak araştırmalarla tiyatronun erken dönemi

ile Dionysos Tapınağı’nın konumunun incelenmesi önem taşımaktadır. Side
Tiyatrosu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına gerçekleştirdiğimiz bu
kazıya 26 yıldan beri devam edebilmemiz katılan arkeolog, mimar, mühendis,
topograf, heykeltıraş, restoratör, konservatör gibi çeşitli disiplinlerden olan
uzmanların, öğrencilerin, işçilerin özverili, uyumlu çalışmaları sayesinde
olmuştur.
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Resim 1: Tiyatro, genel görünüm

Çizim 1: Tiyatronun kuzeydoğu dış köşesi vaziyet planı
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Resim 2: Kuzeydoğu dış köşesinin kazı öncesi kazı sonrası genel görünümü

Çizim 2: Kuzeydoğu dış köşesi, geç dönem ek yapılar
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Resim 3: Doğu Kapısı geç dönem suru arası tuğla kemer yıkıntısı

Resim 4: D2 Mekânından alt yapıya giriş
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Resim 5: Altyapı, genel görünüş

Çizim 3: Altyapı plânı

Çizim 4: Altyapı kesitleri
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Resim 6: Altyapıda 1. teknenin köşesinde bulunan yazıtlı tabak

Resim 7: Sur ile Doğu Kapısı arasında taş buluntular

Resim 8: Altyapı kazısından çeşitli buluntular
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Resim 9: Küçük buluntular için konservasyon çalışmaları

Çizim 5: Yapısal belgeleme, sağlamlaştırma proje alanı

Resim 10: Mozaik koruma çalışmaları
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KAVUŞAN HÖYÜK KAZISI, 2008
Gülriz KOZBE*
Kavuşan Höyük 2008 yılı kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Diyarbakır Müze
Müdürlüğü başkanlığında, şahsımın bilimsel sorumluluğunda, Ege ve
Hacettepe Üniversiteleri’nden gelen öğretim üyesi, arkeolog, antropolog ve
öğrencilerden oluşan bir ekiple 09 Temmuz-16 Ağustos 2008 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir1.
Kavuşan Höyük, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi’nin 10 km. güneydoğusunda,
Yenice Köyü, İnardı Mezraa sınırları içinde ve Şeyhan Çayı’nın Dicle Nehri ile
birleştiği noktanın hemen doğusundadır.
Kavuşan Höyük 2008 yılı kazı çalışmaları, F12, F13, G11, G12, G13, H11,
H13 ve I13 adlı açmalarda yürütülmüştür (Topoğrafik Plan). Söz konusu
açmalar çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, aşağıdaki
dönemlere ait veriler elde edilmiştir.

ORTAÇAĞ
G11 ve H11 Açmaları
I.Tabaka: Bu yıl aralarında yürüme yolu bırakılmadan açılan G11 ve H11
*
1

Prof. Dr. Gülriz KOZBE, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi ABD, 35100 Bornova / İzmir / TÜRKİYE; gkozbe@yahoo.com;
Kavuşan Höyük 2008 kazı ekibi, Prof.Dr.Y.S.Erdal ve Prof.Dr.C.Doğan (Hacettepe Üniversitesi), Araş.
Gör.M.Erdalkıran (Ege Üniversitesi), S.Ona (arkeolog, doktora öğrencisi), S.İşler (arkeolog, y.lisans
öğrencisi), İ.Öğütle (arkeolog, y.lisans öğrencisi), M.B.Uzel (arkeolog, y.lisans öğrencisi), Ö.Yıldız
(antropolog, doktora öğrencisi) ile öğrenciler M.Çobanoğlu, Ç.Kaya, B.İzdal, G.Özdere, İ.Aklan, Z.
Özdoğan, M.Aksakal, B.Kocamaz, S.Ateş, S.Karakuş, H.Karakuş, A.Büte, E.C. Kale ve T. Çetiner’den
oluşmaktadır. Ekibime ve Bakanlık temsilcimiz Siirt İl Kültür Müdürlüğü’nden M.C.Alper’e burada
teşekkür etmek isterim.
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açmalarındaki seviye inme çalışmaları, diğer açmalarda da olduğu gibi,
açma içinde bulunan yoğun tarımsal toprak dolgunun temizlenmesiyle
başlamıştır. Tarımsal toprağın tahliyesinden sonra, G11 açması -1.58 m.
seviyelerinde, dağınık taş gruplarına rastlanmaya başlanmıştır. Söz konusu
bu taşlar, Kavuşan Höyük stratigrafisi içinde en üst sırada bulunan, geçmiş
yıllardan da son derece iyi bilinen Ortaçağ taş temelleridir. Nitekim bu
temeller, Kavuşan Höyük’te geçmiş yıllarda da tespit edildiği gibi oldukça
sert ve sıkıştırılmış bir çamurla kaplanmış, karşılıklı iki sıra dere taşlarından
oluşmaktadır. Yaklaşık 4.45 m. uzunluğunda, kuzeydoğu-güneybatı yönlü
uzanan taş temel, güneyde doğuya dönerek 1.63 m. daha ilerlemektedir. Bu
mimarî öğe, “I No.lu Yapı”nın temelleri olarak kayda geçirilmiştir (Resim: 1).
Bu taş sırasının hemen karşısında, aynı doğrultuda uzanan bir başka temel
daha ortaya çıkarılmıştır. İki temel arasındaki boşluğa yakın bir yerde “küllü
alan” adı verilen bir bölgeye rastlanmıştır. İlerleyen çalışmalarla birlikte
burada bir tandıra rastlanmıştır (-1.77 m).

Tandırın hemen kuzeyinde,

-1.87 m. seviyesinde, tandırla ilişkisi olduğu düşünülen, yanmış kerpiç bir
dokudan oluşan, yuvarlakımsı, küçük bir platform tespit edilmiştir. Burası,
ekmek yapmak için hazırlanmış hamurun veya pişmiş ekmeklerin konduğu
bir yer olabilir.
Açma içinde ortaya çıkarılan taş temellere dayanarak, G11 ve H11 açmaları
içinde en az üç bölümden oluşan bir Ortaçağ yapısının varlığından söz
edilebilir. Tabanı sert ve sıkıştırılmış çamurdan olan bu yapının bir bölümü
işlik alanı olarak kullanılıyor olmalıydı. Çamur taban üstünde bulunan,
daha önceki yıllarda da tespit edilerek “hamur teknesi” olarak tanımlanan,
yuvarlak hatta sahip çukurumsu alan, yapının kuzeybatı köşesinde duvara
dayandırılmış bir çömlek ve tandır, bu alanın işlik alanı olabileceğini
gösterebilecek niteliklerdir.
G11 ve H11 açmalarında , -1.50 ile -2.30 m.ler arasında ortaya çıkarılan
toplam 9 adet mezar, alttaki daha erkene ait yapı katlarını oldukça tahrip
etmiştir. Bunların bir adedi dışında tümü, yüzleri güneye bakan, doğu-batı
yönünde uzanan İslâmî gömülerdir.
Ortaçağ tabakası içinde ele geçirilen iki adet in situ ve tüm kap ile taş
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temellerin kaldırılması sırasında bulunan 1 adet demir keski, kayde değer
buluntulardandır.

I13 Açması
I.Tabaka: I13 açmasında 2008 kazı sezonunda ilk kez çalışılmıştır. Önceki yıl
açılan H13 açmasında ortaya çıkarılan mimarî unsurların devamını bulmak
amacıyla H13 açmasının ve höyüğün güneyinde yer alan bu açmada çalışmalara
başlanmıştır. Açma alanı üzerinde önceki yıllarda gerçekleştirilen tarımsal
faaliyetler sebebi ile kalınca bir dolgu toprak katmanı ile karşılaşılmıştır.
Yüzey toprağının kaldırılmasının hemen ardından öncelikle I13a ve c plan
karelerinde Ortaçağa ait mimarî unsurlar ele geçirilmiştir. a plan karesinde
doğu-batı yönlü uzanan ve yaklaşık 4 m. uzunluğunda, çift sıra taşlardan oluşan
1 No.lu Duvar, -2.84 m.de ortaya çıkarılmıştır. 1 No.lu Duvar’ın doğusunda,
c plan karesi içinde yer alan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, yaklaşık 3
m. uzunluğunda, çift sıra taşlardan oluşan 2 No.lu Duvar ise -2.90 m.de tespit
edilmiştir. Bu taş duvarlar, Kavuşan Höyük’ün geçmiş yıllarda da bulunmuş
olan, Ortaçağın tipik sıkıştırılmış çamurla kaplanmış, iki sıra dere taşlarından
oluşmaktadır. Ayrıca bu iki duvar arasında -3.02 m.de saptanan, yine
sıkıştırılmış topraktan yapılmış taban (1 No.lu Taban), söz konusu duvarların
bir mekâna ait olduklarını kanıtlar niteliktedir. Açmanın güneyinde kalan b
ve d plan karelerine bakıldığında, b plan karesinin batısından başlayarak
doğu-batı yönünde uzanan, yoğun şekilde tahribata uğramış, yaklaşık 2.5 m.
uzunluğunda 3 No.lu Duvar, -3.13 m.de tespit edilmiştir. Bulunduğu seviye
ve höyüğün eğimi de göz önünde bulundurulduğunda 3 No.lu Duvar’ın,
kuzeyindeki diğer duvarlarla ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Ancak
büyük oranda tahrip edildiğinden ayrıntılar tam olarak belirlenememiştir. a
plan karesi içinde ise yine plan karenin batı duvarından başlayarak doğubatı yönlü uzanan, yaklaşık 3 m. uzunluğunda, orta boy taşlardan oluşan
4 No.lu Duvar, mekân olarak düşünülen alanın güneyinde bir geçiş alanı
oluşturmaktadır (-3.06 m.). Bu duvarın hemen güneyinden başlayarak a
+ c plan karelerinin tamamında bulunan çakıl taş döşemeli alan (-3.06 m.),
mekânın dışındaki olası bir avlunun tabanı olmalıdır.
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I13 açmasının kuzeyinde yer alan Ortaçağ mimarî öğelerinin, 2007 kazı
sezonunda H13 açmasının güneyinde tespit edilmiş olan Ortaçağ duvarları
ile seviye ve nitelik olarak büyük benzerlikler göstermesi, aynı mekânın
parçaları olduklarını göstermektedir.

POST ASSUR DÖNEMİ
F12 Açması
II.Tabaka: F12 b plan karesinde seviye inme çalışmaları -1.39 m.de
başlamıştır. Çalışmaların hemen başında plan karenin orta kısmında bir
çukur tespit edilmiş ve “5 No.lu Çukur” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu
çukur içerisinde yapılan kazıda, pişmiş ve pişmemiş toprak ağırşaklar, farklı
dönemlere ait çok sayıda keramik, kemik ve çakmaktaşı ele geçirilmiştir. 5
No.lu çukurun hemen batısında, üzerinde çapları 5-8 cm. arasında delikler
olan dökme çamurdan yapılmış bir taban ve bu iki alanın civarında metal
cürufları bulunmuştur. Bu alanın taban üstündeki deliklerden hareketle
bir işlik alanı olarak kullanılmış olması ihtimali metal cürufunun da ele
geçirilmesiyle artmıştır, ancak cüruf haricinde metal üretimini tam olarak
kanıtlar nitelikte pota, üfleç, ocak gibi buluntular elde edilememiştir.

G11 ve H11 Açmaları
II.Tabaka: G11 açmasında Ortaçağ tabakasının kaldırılmasının ardından c
plan karesinin hemen kuzeydoğu köşesinde, -2.25 m. seviyelerinde kuzeybatıgüneydoğu yönlü uzanan kerpiç bir duvar tespit edilmiştir. Kerpiç duvarın
güneyinde -2.38 m.den başlayıp -2.70 m. seviyelerine kadar inen sert çamur
bir taban saptanmıştır. Geçen yıl G10 açmasında da saptanan, yoğun yanık ve
kül izlerinin bulunduğu bu taban, G11 açmasının doğu kesitinin hemen yanı
başında “hamur teknesi” gibi durmaktadır. Taban üzerinde ele geçirilen bir
adet Post Assur Dönemi silindir mühür, sezonun en önemli buluntularından
biridir. Ağaç motifinin iki yanında yer alan kanatlı atlar ile tanrıları simgeleyen
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astral işaretler gibi Assur geleneği açısından tipik unsurları taşıyan, 3.5 cm.
uzunluğundaki mührün, M.Ö. 7.-6.yy.a tarihlendirilmesi, ele geçirildiği
tabakayla da uyum göstermektedir 2 (Çizim: 1).
Yaklaşık -3.0 m. seviyesinde çukur izleri tespit edilerek içlerinde
derinleşilmesine karar verilmiştir. Daha sonra çukurların aslında son derece
özenli bir şekilde yapılmış, üç adet silo olduğu anlaşılmıştır. Açmanın
güneyinde olanına 1 No.lu, kuzeyde olanına 2 No.lu, 2 No.luya bitişik olanına
da 3 No.lu Silo adları verilmiştir. 1 No.lu Silo, yaklaşık 75 cm.lik bir derinliğe
sahip iken, 2 No.lu Silo, yaklaşık 1.70 m.lik bir derinlik sergiler. Bu durumda
yapılan hesaplamalarla, 1 No.lu Silo, yaklaşık olarak 330 kg. tahıl alabilecek
kapasiteye sahipken 2 No.lu Silo, 1 No.lunun yaklaşık olarak 2.5 katı kadar
tahıl alabilecek büyüklükte görünmektedir. 1.65 m. gibi bir derinliğe sahip
olan 3 No.lu Silo’nun tabanına henüz ulaşılamamış olmasına rağmen 2 No.lu
Silo’dan daha büyük bir yapıya sahip olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla,
yaklaşık 3-4 ton civarında hububatın depolandığı bir alanla karşı karşıya
olduğumuz söylenebilir.
Silo ağızlarının silindir mührün ele geçirildiği Post Assur tabanına açılmış
olmaları çağdaş olduklarını göstermektedir. Özellikle 2 No.lu Silo içinden elde
edilen tohum kalıntıları ile yoğun şekilde ortaya çıkarılan tüm ve tüme yakın
kaplar, silindir mühürle birlikte, Post Assur Dönemine ait olan bu yapının
önemini ve işlevini gözler önüne sermektedir. Yapı ve silo alanı, olasılıkla
Kavuşan Höyük Post Assur yerleşimi içinde, belki birkaç ailenin, belki de tüm
köyün ortak malının toplandığı bir depolama alanını işaret etmektedirler.3
G11d plan karesindeki 3 No.lu Silo’da seviye inme çalışmaları sırasında,
bir kadın ve bir çocuk iskeleti ile 21 adet kaplumbağa iskeleti tespit edilmiştir
(Resim: 2). Bu kaplumbağaların büyük kısmının su kaplumbağası olması,
konteksti yorumlamamız adına önemlidir. Nitekim silo içindeki 21 adet
2
3

Mührün ön incelenmesi, İtalya Università degli studi di Pavia’dan Prof.Dr.C.Mora tarafından
gerçekleştirilmiştir; kesin tarihleme daha sonra netlik kazanacaktır.
Kavuşan Höyük’te ortaya çıkarılan Post Assur Dönemine ilişkin mimarî öğeler oldukça zayıf
gibi görünmekle birlikte söz konusu dönem höyük üzerinde yaygın bir yer kaplamaktadır.
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kaplumbağa iskeleti, çukur içine düşmekten çok belki bir ölü gömme geleneği
veya kültle bağlantılı bir anlam taşıyor olabilir. Kaplumbağalar daha çok
insan iskeletlerin çevresinde sıralanmıştır. Tüm bu veriler doğrultusunda
olası bir kaplumbağa inancı ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Başının
hemen yanında bir adet kırık fibulanın bulunduğu ve çocuk olduğu anlaşılan
iskelet (-4.34 m.), silonun dibinde, silo cidarına uygun bir şekilde yüzükoyun
olarak yerleştirilmiştir. 6-7 yaşlarında olduğu düşünülen çocuk iskeletinin
temizlenmeye başlaması ile hemen altından 45-55 yaşlarında yetişkin bir
kadına ait başka bir iskelet saptanmıştır (Resim: 3). Ayağında halhalı olan
erişkin bireyin silo içine, silo cidarına uygun bir şekilde yarı hoker tarzda
gömüldüğü ve çocuk iskeletinin de bu iskeletin hemen üstüne, silo cidarına
uygun bir şekilde atılır gibi yerleştirildiği anlaşılmıştır.
Post Assur Dönemine ait olduğu düşünülen bir önemli buluntu da,
geçtiğimiz yıllarda bulunan urnaları de sayarsak kazının 23., G11 açmasının
1 No.lu urnasıdır. G11a gridinde -2.17 m. seviyelerinde tespit edilen gömü
oldukça tahribat görmüş ve urnanın sadece gövdesinin bir kısmı ile dip kısmı
korunabilmiştir. Kremasyon, 33 cm. çapında bir çömlek içine yerleştirilmiştir.
Urnanın hemen yanında, oldukça tahribat görmüş 32 cm. uzunluğunda
demir bir mızrak açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Urnanın içinin boşaltılmasıyla
birlikte, orta erişkin bir erkeğe ait kemikler ortaya çıkarılmıştır. Etli halde
yakılan kemikler, oldukça homojen, beyaz bir görünüm sergilemektedirler 4.

YENİ ASSUR DÖNEMİ
F12 Açması
III.Tabaka: F12 b plan karesinde devam eden çalışmalarda -2.50 m.
seviyesinde, 4.20x2.50 m. boyutlarında, orta ve büyük boy dere taşları
kullanılarak yapılmış, oldukça düzenli bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştır. Söz
konusu döşemenin üzerindeki dolgu içerisinden çok sayıda küçükbaş hayvan
4

Kavuşan Höyük’ün tüm antropolojik değerlendirmelerini Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.
Dr.Y.S.Erdal gerçekleştirmektedir.
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kemiğinin yanı sıra kafataslarının ele geçirilmesi ve mikroarkeoloji çalışmaları
için döşeme taşlarının aralarından alınan toprak örneğinin yıkanması sırasında
ufak boyutlu bol miktarda kemik kırıklarının gözlenmesi, bu alanın, hayvan
kesimi gibi bir işte kullanıldığını düşündürmektedir.
F12 b plan karesinde seviye inme çalışmalarında -2.91 m. seviyesinde,
üzerinde çapları 5-8 cm. arasında değişen 10 adet deliği olan, 3.00 x 2.30 m.
boyutlarında bir taban ortaya çıkarılmıştır. Tabanın yakınlarından yoğun
miktarda metal cürufunun ve üfleç parçasının ele geçirilmesi, höyükteki çoğu
dönemde gözlenebilen metal üretiminin söz konusu alanda da gerçekleştiğini
düşündürmektedir.

Deliklerin

içlerinde

veya

etraflarında

yanmadan

kaynaklanan izlerin olmaması ise erimiş metal ile tabanın bire bir temasının
olmadığını işaret etmektedir.

ORTA ASSUR/MİTANNİ DÖNEMİ
G12 Açması
III.Tabaka: G12 açmasındaki 2008 yılı kazı çalışmaları, geçen yıl bıraktığımız
Orta Assur/Mitanni tabakasından başlamıştır. Geçtiğimiz kazı sezonu G12a
plan karesinde -2.99 m. seviyesinde tespit edilen 5 No.lu Kerpiç Duvar’ın
doğusunda, -3.10 m. seviyesinde, derz izleri de belirgin olan kerpiç bir
platform belirlenmiştir. b plan karesinin kuzeybatısında kesit duvarı önünde,
-3.25 m. seviyesinde, bu platformu kısmen tahrip eden 15 No.lu Çukur
ortaya çıkarılmıştır (2.20x1.45 m). Çukurda yapılan çalışmalarda, -3.63 m.
seviyesinde, çok iyi korunmuş, çukura özenli bir biçimde yatırılmış bir at
iskeleti tespit edilmiştir (Resim: 5). -4.13 m. derinlikte, ikinci bir at iskeleti
daha ortaya çıkartılmıştır. İlk bulunan at iskeleti kadar olmasa da, 2 No.lu at
iskeletinin de çukura özenli bir şekilde gömüldüğü saptanmıştır.
a plan karesinin kuzeyinde -3.70 m. seviyesinde, G12 açmasının geçtiğimiz
yıllardaki sıralaması dâhil edildiğinde 3 No.lu olan bir insan iskeleti ele
geçirilmiştir. Bir yetişkine ait olan iskeletin pozisyonunun yüzüstü olduğu,
kafasının ve sağ kolunun olmadığı, sol kolunun ise arkada sırtının üzerinde
durduğu gözlenmiştir.
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2007 yılında -3.66 m. seviyesinde bulunan ancak kazı sonu geldiği için
koruma altına alınarak bıraktığımız küp, c plan karesinin güneyinde tekrar
açılıp çıkarılmıştır. Aynı plan karenin kuzeybatısında, kesit duvarının
hemen önünde -4.20 m. seviyesinde, bir köpeğe belki bir kurda ait olduğunu
düşündüğümüz bir hayvan iskeleti saptanmıştır (Resim: 6). İskeletin sert,
yanmış bir platform üzerine yatırıldığı; üzerinde yoğun miktarda karbonlaşmış
tohumun olduğu gözlenmiştir. İskelet kaldırılırken altında, yine kurt veya
köpeğe ait bir iskelet daha bulunmuştur. Bu köpeğin bacağının yanında bir
adet ok ucu ele geçirilmiştir. Ok ucunun bacağa saptanmış olmadığı kesindir
nitekim yakından yapılan incelemelerde bacak kemiklerinde hiçbir tahribatın
olmadığı görülmüştür.
G12d plan karesinde -3.85/-3.87 m. seviyelerinde kuzey-güney ve doğubatı yönünde uzanan kerpiç duvarlar, I No.lu Mekân adını verdiğimiz bir
mekânı oluşturmaktadır. Mekânın ortasında, -4.16 m. derinlikte, oval planlı
ve üzeri kerpiçle sıvalı bir alan tespit edilmiştir. İlk etapta tahribat görmüş bir
tandır olduğu düşünülen mimarî öğenin, iç çeperinde taşların döşeli olduğu
çanak şeklinde bir direk çukuru olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 2). I No.lu
Mekân’ın hemen kuzeyinde, -3.86 m. seviyesinde bir başka direk altlığı daha
saptanmıştır.
I No.lu Mekân’ın duvarlarının kaldırılması sırasında, kuzey duvarının
altında - 4.19 m. seviyesinde, 70x80 cm. boyutlarında bir tandır tespit edilmiştir.
-4.26/-4.28 m. seviyelerinde ise üzerinde yine sıvalı deliklerin olduğu bir
taban bulunmuştur. Ahşap deliklerinin düzenli bir şekilde, bazı yerlerde
tek, bazı yerlerde çift sıra devam ettiği görülmüştür. Ahşap deliklerini küçük
ve büyük olarak sınıflandırırsak küçük deliklerin çapları 4 cm. iken büyük
deliklerin çapları 6 cm. olarak ölçülmüştür. Söz konusu alan, II No.lu Mekân
olarak adlandırılmıştır ve bu dönemin erken evresine ait olmalıdır.

G13 Açması
VI.Tabaka: 2008 sezonu kazı çalışmalarına, daha önceki yıllarda yaklaşık
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-3.30 m. seviyelerinde ortaya çıkarılan ve Orta Assur/Mitanni Dönemine
tarihlendirilen mimarî öğelerin kaldırılmasıyla başlanmıştır. Orta Assur/
Mitanni Dönemine ait taş döşemeli avlu kalıntıları kaldırıldıktan sonra açma
genelinde yaklaşık olarak aynı seviyeye ulaşılmıştır (-3.38 m). Çalışmalara
devam edilip derinleşilmeye başlandığında, dört duvarının da tespit edildiği
I No.lu Mekân açığa çıkarılmıştır. Mekân içindeki tandır, in situ ortaya
çıkarılan ezgi taşları ve tüm taş kap burasının işlevselliğini ortaya koyar
niteliktedirler.
Mimarî unsurlar ile ele geçirilen keramikler dikkate alındığında, kazının
başında kaldırılan mimarînin Orta Assur Döneminin geç evresini temsil
ederken, yukarıda tanımladığımız mekân ve mekânla ilintili mimarî öğelerin
erken evreye karşılık geldiği anlaşılmıştır. Nitekim açmanın genelinde seviye
inilmeye devam edildikçe, Orta Assur Döneminin devam ettiği gözlenmiş
ve zaman zaman Orta Assur keramiği ile birlikte M.Ö. II. binyılı temsil eden
Habur ve Kırmızı Kahve Astarlı Mallar’a ait örnekler de ele geçirilmiştir.
Bu ara/geçiş döneminin mimarî unsurlarına bakıldığında (-3.60/-3.85 m.),
a plan karesinde mimarî olarak herhangi bir unsurla karşılaşılmamış ancak
toprağın renginde ve yapısında bir değişiklik tespit edilmiştir. Sanki bir
dönemin sona erdiği izlenimini veren yoğun dolgu toprak şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.

I13 Açması
III.Tabaka: I13a plan karesinde yapılan çalışmalar sırasında alanın tamamını
kapsayan sıkıştırılmış toprak bir zemin (-3.80 m) ve bunun üzerinde in situ ele
geçirilmiş bir öğütme taşı tespit edilmiştir. Söz konusu zeminin üzerinde, a
plan karesinin batısında küçük dere taşları ile düzenli bir biçimde sıralanarak
yarım daire şeklinde yapılmış taş bir platform meydana çıkarılmıştır. Bu
platformun üzerinden hayvan kemikleri ele geçirilmiştir, fakat iskeletin
büyük bir kısmı açma sınırları dışında kalmaktadır. Bu alanın nasıl bir işleve
sahip olduğu anlaşılamamıştır.
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a ve b plan karelerinde derinleşildiğinde, söz konusu alanın kuzeyini
kapsayacak şekilde, 1 No.lu Sıkıştırılmış Toprak Taban ortaya çıkarılmıştır
(-3.98 m). Söz konusu taban, a ve c plan karelerinin güney yarısı itibarı ile
tahribata uğramıştır. Nitekim bu alandan yoğun bir şekilde yumuşak dolgu
toprak gelmektedir. Söz konusu dolgu toprak açmanın güneyinde, özellikle
de d plan karesinde yoğun bir şekilde erken evrelere değin tespit edilmiştir.
a ve c plan karelerinde daha sonra yapılan çalışmalar sırasında, 2 (-4.53
m.) ve 3 No.lu (-4.66 m.) Sıkıştırılmış Toprak Tabanlar ortaya çıkarılmıştır.
Her iki taban da açmanın güney yarısına yakın bir yerde dolgu toprak ile
kesilmektedir. Herhangi bir mimarî unsurla ilişkilendirilemeyen söz konusu
tabanlardan elde edilen keramikler, H13 açması katmanları göz önünde
bulundurularak Orta Assur/Mitanni Dönemine tarihlenmektedir. Bu sonuca
ulaşmamızı sağlayan keramikler, çoğunluğu Orta Assur/Mitanni Dönemi
için tipik olan basit ağız kenarlı çanaklar, ağız kenarı kırmızı boyalı çanaklar
ile yabancı literatürde “pie crust” olarak adlandırılan, ağız kenarı kıvrımlı bir
şekilde bitirilmiş kap altlıklarından oluşmaktadır.

M.Ö. III. BİNYIL SONU / II. BİNYILIN İLK YARISI
F12 Açması
V.Tabaka: F12 c plan karesindeki çalışmalar, 2007 yılında bırakılan kerpiç
bloğun ve 4 No.lu Çukur’un kazılması ile başlamıştır. Söz konusu kerpiç
bloğun altında küçük boy dere taşlarıyla oluşturulmuş bir taş temel ortaya
çıkarılmıştır. Temel kazıldıktan sonra -3.26 m. seviyesinde, yaklaşık 30
cm. kalınlığında, en altına çakıl taşların, üzerine küçük boy dere taşlarının
atıldığı, bunun da üzerine kerpicin döküldüğü bir tabanla (IV No.lu Taban)
karşılaşılmıştır. Önceleri tabanın, F 13 açmasındaki gibi poligonal kerpiç
bloklardan oluştuğu düşünülmüş; ancak daha sonra dökme kerpiçten
yapıldığı anlaşılmıştır.
F12 a ve c plan karelerinde yapılan çalışmalarda (a plan karesinde çok
daha yoğun olmak üzere), gri renkli, yumuşak yapılı bir toprak boyunca,
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yoğun biçimde kerpiç, yüksek ısı nedeniyle cüruflaşmış kerpiç, yanmış ahşap
ve keramik parçalarının yanı sıra çok yoğun miktarda karbonlaşmış tohum
gözlenmiştir. Dolgu içerisinden, Koyu Renk Ağız Kenarlı Portakal Renkli
Çanaklar/Dark Rimmed Orange Bowls, Kırmızı Kahve Astarlı Mallar/Red Brown
Washed Ware ve Metalik Kaplar gibi mal gruplarına ait keramik parçaları bol
miktarda ele geçirilmiştir. Söz konusu gri yanık alan ile güneydeki b ve d plan
karelerindeki açık kahverengi, kerpiç döküntülü dolgu, açmanın tam ortasından
geçerek doğu-batı doğrultulu uzanan, b plan karesinde -3.36 m. seviyesinde
kerpiç yükseltisi korunan, d plan karesinde de -3.66 m. seviyesinde taş
temeline ulaşılan II No.lu Duvar tarafından kesilmiştir. Duvarın kuzeyindeki,
yoğun yanmış tahıl barındıran alanın, duvarla olan ilişkisini anlamak için
yapılan çalışmalar sonucu, dolgu içerisinden çok miktarda, dar ağızlı, ağız
kenarına yerleştirilmiş kimi zaman tek, kimi zaman iki adet burun tutamaklı,
kaba yapım, koyu yüzlü, açkılı, Anadolu geleneğindeki pişirme kapları ele
geçirilmiştir. Bu tip pişirme kaplarının yoğun miktarda tahıl ile birlikte ele
geçirilmesi, alanın depolama amaçlı kullanılmış olmasını kuvvetlendirir.
Ancak burada tahıl depolanması için gerekli olan silo tarzı bir öğeye veya
büyük boyutlu pithoslara ait keramik parçalarına da ulaşılmadığını belirtmek
gerekir. Bu kadar yoğun miktarda tahıl, korumasız bir şekilde ancak kısa
zamanlı olarak söz konusu alana yığılmış olmalıdır.

G12 Açması
IV.Tabaka: G12a plan karesinde 2008 yılında devam eden çalışmalarda plan
karenin kuzeybatısında -4.31 m. seviyede, 85x25 cm. boyutlarında 17 No.lu
Çukur tespit edilmiştir. Söz konusu çukur, M.Ö. II.binyıl tabakasını tahrip
etmiştir.
d plan karesinde, -4.33/-4.50 m. seviyelerinde, ahşap delikleri olan
bir taban bulunmuştur (10 No.lu Taban). Tabanın üzerinde tekne olarak
kullanıldığını düşündüğümüz derin çukurluklar söz konusudur. Tabanın
güneyinde -4.37 m. seviyesinde, iyi korunmuş durumda bir ocak altlığı
meydana çıkarılmıştır. Yaptığımız incelemelerde ocak çevresinde kül halinde
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iz veren saz kalıntıları olduğu belirlenmiştir. Olasılıkla bu izler, yapının
çatısından düşerek yanan malzemedir. İçleri sıvalı ahşap deliklerinin, ocak
altlığının çevresinde de düzenli olarak devam ettiği görülmüştür. Ocak ve
tekne olarak düşündüğümüz alanlarla birlikte 10 No.lu Taban, bir işliğe ait
olabilir. Ancak buranın işlevini tam olarak gösterecek herhangi bir buluntuya
rastlanmamıştır.
G12 açmasında M.Ö. II. binyıl tabakasına gelindiğinde ele geçirilen
keramik, kemik ve çakmaktaşı gibi buluntularda bir azalma olduğu
görülmekle birlikte; kaba yapım pişirme kapları başta olmak üzere, Habur
Malları, Kırmızı Kahve Astarlı Mallar ve çok az sayıda Metalik Kaplar gibi
tipik M.Ö. II. binyıl malzemesi açığa çıkarılmıştır.

G 13 Açması
VII.Tabaka: G13b plan karesinde seviye inilmeye devam edildiğinde
(yaklaşık -3.70 m.den -3.85 m.ye dek), plan karenin kuzeyinden başlayıp
güneyine doğru devam eden alanda, döküntü kerpiç izlerine rastlanmıştır.
Bunların, plan karenin batı sınırına yakın alanda ortaya çıkarılan “U” biçimli
ocağa benzer yapıyla ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Aşağıya doğru derinleşen,
çapı yaklaşık 58 cm. olan U biçimli yapının etrafının 2 cm.lik bir sıvayla
sıvanmıştır. -4.56 m. seviyesinde de tabanına ulaşılmıştır.
d plan karesinin güney sınırında kullanım amacı tam olarak belirlenemeyen,
fakat hayvan kemiklerinin yoğun olarak ele geçirilmesinden dolayı hayvan
kemiklerinin atıldığı bir alan olduğu düşünülen ve taş gruplarıyla daire
şeklinde çevrili bir alan söz konusudur (-3.65 m).

H13 Açması
VI.Tabaka: H13 açmasında ilk olarak, 2007 yılında ortaya çıkarılan ve Orta
Assur’a tarihlendirilen, a plan karesindeki doğu-batı yönünde uzanan 8
No.lu Taş Döşeli Taban’ın, c+d plan karelerindeki 9 No.lu Çukur’un ve a+c
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plan karelerinde güneye doğru devam eden kanala ait taşlarının kaldırılma
işlemleri gerçekleştirilmiştir (-3.70 m. seviyelerinde). Orta Assur Dönemine
ait mimarî unsurların kaldırılmasından sonra a+c plan karelerinde kayda
değer bir mimarî unsurla karşılaşılmamıştır.
H13b plan karesinde -4.54 m. seviyesinde, çapı 1.70 m. olan 13 No.lu
Çukur (-4.54 m./-5.15 m.), çapı 1.30 m. olan 16 No.lu Çukur (-4.67 m./-5.61
m.) ve d plan karesinde 14 No.lu Çukur (-4.39 m./-4.54 m.) tespit edilmiştir.
Çukurlardan M.Ö. II. binyıla ait keramik örnekleriyle birlikte, yaygın olarak
Orta Assur/ Mitanni Dönemi çanak çömleğini de içeren karışık bir malzeme
gelmektedir.
H13a ve c plan karelerinde saptanan başlıca unsur olarak, a plan karesinin
kuzeyinden başlayıp doğuya c plan karesinin kuzeyine doğru devam eden,
sel baskını izlenimini veren, -4.50 m. seviyelerinde başlayıp -4.70 m.ye kadar
yaklaşık olarak 20 cm.lik bir derinliğe sahip yoğun çakıllı alan gelmektedir.
Söz konusu alanın G13 açmasının güneyindeki b ve d plan karelerindeki
çakıllı alanla aynı seviyelerde başlayıp devam etmesi, sel baskınının varlığını
ve yayıldığı alanı göstermesi açısından önemlidir. H13c plan karesinde yoğun
olmasa da ele geçirilen keramik örneklerine (Kırmızı Kahve Astarlı Mallar
ile Habur çanak çömlekleri) bakıldığında, M.Ö. II. binyılın ilk yarısı ile karşı
karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır.
H13d plan karesinde dikkati çeken önemli bir sonuç, 2007 yılında ortaya
çıkardığımız Yeni Assur Dönemine tarihlendirdiğimiz şarap dinlendirme
kuyusuna dairdir. Kuyunun kendisini kısmen koruyarak çevresinde seviye
inildikçe, kuyunun etrafını sıkıştırılmış, sert bir toprağın çevrelediğini (-4.38
m.) saptamış bulunmaktayız (11 No.lu Taban). Yapılan incelemeler ve eldeki
yapısal veriler doğrultusunda öncelikle, içine dinlendirme kuyusunun inşa
edileceği, kuyunun çapından daha geniş bir çukurun açıldığını söyleyebiliriz.
Çukurun dip kısmına ise, bu yıl saptadığımız, sıkıştırılmış toprak sert bir
taban yapılmıştır. Daha sonra tabandan başlayıp yukarıya doğru hafifçe
daralarak kuyuyu oluşturan taş örgü yükseltilmiştir. Buna göre, 10 No.lu
Delikli Taban ve 11 No.lu Sıkıştırılmış Toprak Taban şarap kuyusuyla
bağlantılı görülmektedir.
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H13d plan karesi -4.38 m/-4.58 m.ler arasında uzanan 11 No.lu Sıkıştırılmış
Toprak Taban ile 4.56 m/-5.31 m.ler arasındaki 12 No.lu Sıkıştırılmış Toprak
Taban

kaldırıldığında her ne kadar mimarî bir unsura rastlanmasa da

keramik buluntularına göre, Orta Assur Döneminin yavaş yavaş sona ermeye
başladığı ve M.Ö. 2.binyıla inildiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 2.binyılı temsil eden
Kırmızı Kahve Astarlı Mallar ve Habur Çanak Çömleği’ne ait profiller yoğun
olarak ele geçirilmiştir.

M.Ö. III. BİNYIL
F13 Açması
VI.Tabaka: 2008 yılı kazı çalışmaları bu açmada, -4.20 m. seviyesinde
başlayıp -5.35 m. seviyesinde son bulmuştur ve söz konusu seviyeler arasında
tamamıyla höyüğün Erken Tunç Çağına karşılık gelen M.Ö. III.binyıl tabakası
kazılmıştır. Bu yılki çalışmalar, 2007 yılında a ve c plan karelerinde duvarlarının
üst seviyelerini tespit ettiğimiz ancak kazı sezonunun sona ermesiyle ortaya
çıkaramadığımız kerpiç mekânlarda başlamıştır.
F13a plan karesinde, duvarları -4.25 m. seviyesinde tespit edilen VI No.lu
Mekân, kare planlı olup 50 cm. kalınlığında kerpiç duvarlara sahiptir. Mekâna
ait tabana, -4.40 m. seviyesinde ulaşılmış olup oldukça yoğun yangın geçirdiği
gözlenmiştir. F13c plan karesinde ise 2007 yılında tespit edilen V No.lu
Mekân’da çalışılmıştır. Mekânın kuzey duvarı saptanmamakla birlikte, bu
yapının da kare planlı olduğu anlaşılmaktadır. -4.00 m. seviyesinde bulunan
V No.lu Mekân’ın doğu ve batı duvarlarının 40 cm. genişliğinde olduğu,
güney duvarının ise 70 cm.ye kadar kalınlaştığı gözlenmiştir (Resim: 7).
V No.lu Mekân tabanı, iki evrelidir. a ve c plan karelerinde -4.40 m.
seviyesinde, V ve VI No.lu Mekânlar’ın etrafını çevreleyen ve özellikle bu
mekânların güneyinde yoğunlaşan çakıltaşlı bir alan yer almaktadır. Söz
konusu mekânlar kaldırıldıktan sonra çakıltaşlarının mekânların altında
devam etmediği sadece mekânların çevresini sınırladığı gözlenmiştir.
Olasılıkla çakıltaşları yapıların çevresine su izolasyonunu sağlamak için
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bilinçli olarak döşenmiştir. c plan karesinin merkezinde, -4.41 m. seviyesinde,
kerpiç döküntülerin ve yanık izlerinin olduğu bir başka alanın doğusunda,
yoğun bir şekilde tohum örnekleri ele geçmiştir. V No.lu Mekân’a ait duvarlar
kaldırılırken özellikle batı duvarının kaldırılması sırasında, bol miktarda
çakmaktaşı ele geçirilmiştir.
F13a plan karesindeki VI No.lu Mekân kaldırıldıktan sonra devam eden
kazı çalışmalarında, plan karenin kuzey kesit duvarı önünde, doğu-batı
doğrultusunda uzanan sıkıştırılmış çamurdan zemin bulunmuştur (-4.48 m.).
7 No.lu Delikli Alan olarak adlandırılan bu zemin, 5.5x2.10 m. boyutlarındadır
ve düzensiz olarak konumlandırılmış 20 adet delik içermektedir. İçleri sıvalı
olan deliklerin çapları genellikle 4-5 cm. iken, deliklerden iki adeti 7 cm.
çapında olup bu büyük deliklere bitişik, 2 cm. çapında küçük birer delik daha
bulunmaktadır. Bu plan karenin kuzeyinde, farklı iki seviyede düzensiz 13
adet deliğin yer aldığı küçük bir alan daha belirlenmiştir. Deliklerin çapları
ortalama 4-5 cm.dir.
V No.lu Mekân’ın altındaki döküntü kerpiç blokların kaldırılmasıyla -4.62 m.
seviyesinde bir kül tabakasına ulaşılmıştır. Kül tabakasının etrafını çevreleyen
kerpiç duvarların tespit edilmesiyle, c plan karesinin kuzeydoğusunu
kaplayacak biçimde bir mekân daha ortaya çıkarılmıştır. VII No.lu Mekân
olarak adlandırdığımız bu yapının batı duvarı -4.49 m, güney duvarı ise -4.58
m. seviyesinde belirlenmiştir. Mekânın batı duvarının kalınlığı 55 cm, güney
duvarının kalınlığı ise 50 cm. olarak belirlenmiştir. Mekân içinde yaklaşık
15 cm. kalınlığında bir kül tabakası söz konusudur. -4.73 m. seviyesinde ise
tabana ulaşılmıştır. Taban üzerindeki yanık izleri çok belirgindir. VII No.lu
Mekân’ın duvarları ve tabanı kaldırıldıktan sonra, yapının kerpiç duvarlarının
hemen altında -4.82 m. seviyesinde, orta boy dere taşlarının oluşturduğu taş
temel ile karşılaşılmıştır. Bu mekân içinden ve güneyinden yoğun bir biçimde
M.Ö. III.binyıl keramik grupları ele geçirilmiştir. Ayrıca çakmaktaşlarının
yoğunluğu ile çekirdek hâlinde çakmaktaşı buluntuların olması dikkat çekici
niteliktedir.

187

d plan karesinin merkezinde -4.76 m. seviyesinde bir çukur tespit edilmiştir
(35 No.lu Çukur). 1.65x1.70 m. boyutunda, yuvarlak hatlı çukurun içinden
küllü toprak, kerpiç döküntüler ve bol miktarda yanmış tohum çıkarılmıştır.
Çukurun içinden çıkan en önemli buluntu ise -5.47 m. seviyesinde tespit
edilen insan iskeletidir.
F13 açmasının kuzeyinde, a ve c plan karelerinde, -5.20 m. seviyesinde
yoğun çakıltaşlı bir tabakaya ulaşılmıştır. Yaklaşık 25 cm. kalınlığına sahip olan
bu tabaka, olasılıkla bir sel tabakasıdır. Sel tabakasının kazılması sırasında,
çok yoğun keramik ve çakmaktaşı buluntular ele geçirilmiş; derinleşildikçe
ve tabakanın sonuna gelindikçe buluntularda azalma olmuştur.
F13a ve c plan kareleri -5.43 m. seviyesinde, ana toprağa ulaşılmıştır.
Böylelikle höyükteki en erken tabakanın şimdilik Erken Tunç Çağının ortaları
olduğu saptanmıştır. -4.20 ile -5.43 m. seviyeleri arasında sürdürülmüş olan
2008 yılı çalışmaları sırasında, yoğun saman katkılı kaba mallar, tek veya çift
burun tutamaklı veya tutamaksız pişirme kapları, koyu renk ağız kenarlı
portakal renkli mallar, kırmızı kahve astarlı mallar ve metalik kaplar yer
almaktadır.
Kavuşan Höyük 2008 kazı sezonunda ele geçirilen başlıca çanak çömlek
mal grupları şu şekilde belirtilebilir:
-

Yerel, kaba yapım pişirme kapları (tek veya çift burun tutamaklı),

-

Yoğun saman katkılı mallar,

-

Koyu renk ağız kenarlı portakal renkli çanaklar (Çizim: 4),

-

Metalik kaplar,

-

Kırmızı kahve astarlı mallar (Çizim: 5),

-

Habur çanak çömleği (Çizim: 6),

-

Orta Assur/Mitanni çanak çömleği (Çizim: 3),

-

Erken Demir Çağı çanak çömleği

-

Yeni Assur çanak çömleği (Çizim: 7) ve

-

Ortaçağ çanak çömleği.

188

Kavuşan Höyük topoğrafik planı
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Çizim 1: Post Assur silindir mühür (G11 Açması)

Çizim 2: Orta AssurMitanni Mimarîsi
(G12 Açması)
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Çizim 3: Mitanni çanak
çömleği

Çizim 4: Koyu renk ağız
kenarlı portakal
renkli çanaklar
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Çizim 5: Kırmızı kahve
astarlı mallar
(çanaklar)

Çizim 6: Habur
çanak çömleği
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Çizim 7: Yeni Assur çanak
çömleği

Resim 1: Ortaçağ I No.lu yapı (G11 Açması)

193

Resim 2: 3 No.lu Silo içi, kaplumbağa, çocuk ve erişkin iskeletleri (G11 Açması)

Resim 3: 3 No.lu Silo içi, yarı hocker kadın gömüsü (G11 Açması)
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Resim 4: 1 No.lu urna ve demir mızrak (G11 Açması)

Resim 5: Orta Assur -Mitanni Dönemi kerpiç mimarisi ve çukur içi at iskeleti (G12 Açması)
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Resim 6: 1 No.lu köpek iskeleti (G12 Açması)

Resim 7: M.Ö. III.binyıla tarihlenen V ve VI No.lu Mekânlar (F13 Açması)
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ELMACIK OMURGALI FOSİLLERİ
Nurfeddin KAHRAMAN*
1

GİRİŞ

Kemer İlçesi’ne bağlı olan Elmacık Köyü, Burdur il merkezinin yaklaşık
45 km. güneyinde bulunmaktadır. Köy, aynı adı taşıyan derenin geliştirdiği
vadinin Tefenni Havzası’na açıldığı ağız kısmında kurulmuştur. Bu kesimin
gerisinde arazi doğu yönde giderek yükselen keskin sırtlar, bunlar arasında
gelişmiş çentik vadilerle hayli parçalanmış bir görüntü sergiler. Bu keskin
sırtlar, daha gerilerde Kocadüz, Kayıdüzü gibi nispeten geniş aşınım
yüzeylerine geçiş yapmaktadırlar.
Elmacık Köyü çevresindeki belirtilen sırtlar üzerinde ve vadi yamaçlarında
ortaya çıkan Neojen omurgalı türlerine ait fosil buluntular, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve malî
desteği, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığı ile Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut’un danışmanlığında kurtarma kazıları
yapılarak tarafımızdan çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Elmacık omurgalı fosil yatağı, Burdur Havzası’nda 1997-98 yıllarında
tarafımızdan yürütülen jeomorfolojik çalışmalar sırasında gün ışığına
çıkarılmıştır. Kazılarda ortaya çıkan sonuçlara göre, Elmacık omurgalı fosil
yatağında iri toynaklılara ait fosil buluntuların yoğunlukla bulunduğu
görülmüştür.
Elmacık omurgalı fosil yatağı, Güneybatı Anadolu’da Isparta’ya bağlı
*

Nurfeddin KAHRAMAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur/TÜRKİYE
kahraman@mehmetakif.edu.tr
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Yalvaç ilçesi Tokmacık Beldesi ile batıdaki Muğla’nın Özlüce Neojen omurgalı
fosil yatakları arasında bulunması bakımından önem taşır. Elmacık omurgalı
yatağı, bu buluntu noktalarına göre belirtilen dönemde faunal toplulukların
yayılışı, göçleri ve tür açısından önemli karşılaştırmalar yapılabilecek bir
lokalite özelliği sunmaktadır.
Söz konusu fosilleri barındıran katmanlar, Batı Toros karbonat platformu
üzerinde neootokton olarak adlandırılan gölsel Burdur formasyonu içerisinde
istiflenmişlerdir. Elmacık omurgalı fosillerini barındıran limnik depolar,
Elmacık Köyü çevresinde deltaik depolarla yanal ve düşey geçiş yapacak
şekilde istiflenmişlerdir. Köyün yakın güneyindeki Kale Tepe ile Ardıçtekke
Tepe arasındaki hat boyunca deltaik depolarla, fosil barındıran killi, siltli, yer
yer çakıl, kum seviyeleri gösteren gölsel dolgular, tektonik olarak dokanağa
getirilmişlerdir.
Fosil içeren katmanlar farklı renk ve dokudaki tabakalardan oluşmuşlardır.
Bu tabakalar tektonik nedenlerle 10 – 15 derece civarında, kabaca doğu yönde
eğimlenmişlerdir. Tabaka bantları arasında bazı seviyelerde, bitki kalıntıları
bakımından nispeten zengin, bataklık deposu izlenimi veren katmanlar da
bulunmaktadır.
Elmacık Neojen omurgalı fosil yatağının bulunduğu Burdur Havzası,
sismik açıdan ülkemizin en hareketli sahalarındandır. Bu hareketlerle söz
konusu havzada, düşey yönde gelişen ana ve tali fay hatları ile kısa mesafelerde
parçalanma dikkat çekici bir durum kazanmıştır. Fosil lokalitelerinin
bulunduğu kesimde, bu parçalanmaya kütle hareketleri de fazlaca katkı
yapmıştır. Bu gelişmeler fosil barındıran katmanların kırık sistemleri ile
parçalanmalarına ve böylece farklı seviyelerde yer almalarına yol açmıştır.

A . 2007 KAZI ÇALIŞMALARI
Elmacık omurgalı fosil kazısının ilk dönem çalışmaları 2006 yılı yazında
üç hafta olarak gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda yüzey araştırmaları ve kesit
alma işlemleri öncelikle yapılmıştır. Belirtilen çalışmaları takiben Gökmentepe
güney yamacındaki lokalitede normal kazı düzenine geçilmiştir.
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2007 yılı yaz döneminde dört hafta süren kazı çalışmalarında ilk iki gün
yüzey araştırmaları yapılmıştır. Kazı sahası ve yakın çevresinde erozyon
kuvvetlidir. Bu bakımdan fosil buluntuların açığa çıktığı yerler tespit
edilerek, 1/25.000 ölçekli haritalara işaretlenmiştir. Bu yüzey araştırmaları
sırasında önemli bir gelişme de bulduğumuz koprolit örneği olmuştur. Söz
konusu buluntu, Elmacık Neojen omurgalı fosil yatağının hem zenginliğini,
hem de barındırdığı buluntuların iyi derecede korunduğunu işaret etmesi
bakımından önemlidir.
Bu dönemdeki kazılar, 15 (onbeş) işçi ile iki lokalitede sürdürülmüştür.
Bu lokalitelerden Gökmentepe’deki kazılara devam edilmiş, bu noktanın
yaklaşık 1 km. doğusunda, Elmacık göleti seddinin kuzeybatısındaki Gökyer
Mevkii’nde ikinci bir lokalite açılmıştır.

a . 2007 Gökmentepe Kazısı
Gökmentepe’de 45 derece eğimli yamaçta yapılan çalışmalarda 2006 kazı
döneminde açılan 2x9 m. ebadındaki sahanlık 1.5 m. kadar genişletilmiş,
yarım metre derinleştirilmek suretiyle kazı yürütülmüştür. Böylece
Gökmentepe güney yamacındaki lokalitede, 2007 kazı döneminde 3.5x9x1.5
m. civarında hafriyat, insan gücü ile kazılmıştır. Bu dönemde daha önce
bulunan mastodon sp. ait parçalardan yeni omurlar, bacak kemikleri, kaburga
örnekleri alınmıştır.
Kazı döneminin sonuna doğru yaklaşık 5 m.lik kazı yarması altında ortaya
çıkan bacak kemiği, zaman ve ekipman açısından yetersizlikler olduğu için
yerinden alınamamış, gerekli koruma önlemleri yerine getirilerek buluntunun
yerinden alınması gelecek yıla bırakılmıştır.

b . 2007 Gökyer Mevkisi Kazısı
2007 yılı II. kazı döneminde Elmacık Çayı üzerinde kurulmuş olan sulama
göleti seddinin kuzeyindeki Gökyer Mevkii’nde yapılan kurtarma kazıları,
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önemli sonuçlar ortaya koymuştur. 1998 yılında Elmacık omurgalı fosil
yatağını yüzey araştırmaları ile ortaya çıkardığımız ama resmî kazı için izin
alamadığımızdan yerinde bıraktığımız Mastodon sp. kafatası, bacak ve kaburga
kemiği parçaları, geçen zaman içinde yok olmuşlardır.
Elmacık gölet seddinin 150 m. kadar kuzeybatısındaki yol yarmasında,
kazı çalışmasından önce temizleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar
sırasında söz konusu yamacın alt kısımlarında yamaç molozları ile karışmış
ve aşırı şekilde bozulmalara, parçalanmalara uğramış alt çene (mandibula) ve
azı dişi parçaları toplanmıştır.
Burada yamaç yüksekliği yaklaşık 5 m. civarındadır. Yamacın üst seviyesi
1 - 2 m. kalınlığında oldukça sertleşmiş bir evaporit katmanı ile örtülmüştür
(Çizim: 2).
Bir kazıcı temin edilerek yaklaşık bir buçuk günlük çalışmayla bu evaporit
seviyesinin önemli bir kısmı atılmıştır. Bu aşamadan sonra da kazı düzenine
geçilmiştir.
Bu lokalitede ortaya çıkan ilk fosil buluntular sınırlı sayıda olmakla
beraber, boyutları bakımından dikkat çekici büyüklüklere sahiptirler.
Buluntular arasında yaklaşık 3.35 m. uzunluğunda bütün hâlde olan savunma
dişi, matriksle beraber aldığımız için tam olarak tayin edemediğimiz büyük
olasılıkla leğen kemiği olan buluntu bunların en önemlileridir. Savunma
dişinin herhangi bir katkı malzemesi içermeyen kille kaplı olması fosilleşme
sürecinde(tafanomik) herhangi bir hasar görmemesine ve iyi korunmasına
katkı yapmıştır. Savunma dişi, tıpkı leğen kemiği olduğunu düşündüğümüz
parça gibi, hasar görmemesi için kendisini saran kil kalıbı ile olduğu yerde
alçılanarak alınmıştır (Resim: 2 ).
Gökyer Mevkii’nde fosil buluntuları içeren seviyenin tabanı, bünyesinde
bolca bitki kalıntıları barındıran, bataklık dolguları üzerine oturmaktadır.
Bataklık dolgusu içerisinde de bazı omurgalılara ait buluntular ortaya
çıkarılmış, fakat bunların daha sağlıklı şekilde çıkarılması için söz konusu
dolguya yönelik herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Daha sonraki kazı
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dönemlerinde ekipman açısından gerekli hazırlıklar yapılabildiği takdirde bu
seviyenin de açılması sağlanacaktır.
Gökyer Mevkii’nde fosil buluntuları içeren katmanlar, batıdaki Gökmen ve
Ardıçtekke tepeleri yamaçlarında gördüğümüz katmanlardan farklı özellikler
göstermektedirler. Bu durum, her iki katman grubunun farklı fasiyeslerde
çökeldiğini göstermesi bakımından önemlidir.

B . 2008 KAZI ÇALIŞMALARI
2008 yılı III. dönem kazıları dört noktada sürdürülmüştür. Bunlardan
Gökmentepe lokalitesinde 2006 yılından beri yapmakta olduğumuz çalışmalara
devam edilmiştir. Diğer lokalitelerde ise, oldukça eğimli yamaçlarda daha çok
erozyon neticesinde açığa çıkmış, bozulmalara uğramış buluntuların alınması
için kurtarma kazıları yapılmıştır.

a . Gökmentepe Kazısı
Bu noktada kazı normal düzeninde ve önceki yıllarda uyguladığımız
koordinat sistemine uygun şekilde yürütülmüştür. 2007 yılında açtığımız kazı
sahanlığı, 1.5 m. kadar yamaç yönünde genişletilmiş, bu genişletme çalışmaları
sırasında mastodon sp. parçaları barındıran kil, kum, seyrek çakıllı seviyenin 1
m. kadar üstündeki sıkılaşmış marnlı seviye içerisinden bir gazella sp.a ait, iki
parçaya ayrılmakla beraber nispeten iyi korunmuş alt çene alınmıştır.
2008 yılı Gökmentepe kazısında aşağıdaki fosil buluntular elde
edilmişlerdir:
1.

Mastodon sp. omur parçaları.

2.

“

“

kürek kemiği.

3.

“

“

bacak kemiği omu.

4.

“

“

kaburga kemiği parçaları.
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b . Gökmentepe Batı Yamacı Kazısı
Bu kesimde yüzey araştırmalarımız sırasında yamaç yüzeyi tarafından
kesilmiş olan ve bir mastodon spa. ait savunma dişinin alınmasına yönelik
olarak çalışmalar yürütülmüştür. Ortaya çıkarılan buluntu önemli ölçüde
tahribata uğradığı gibi, fosilleşme süreci öncesinde de söz konusu buluntunun
kök kısmı koptuğu için bulunamamıştır. Savunma dişinin 1 m.lik kısmı
buradan alınabilmiştir. Diş üzerinde yaptığımız tespitler, bunun yavru bir
Mastodon sp.a ait olduğunu göstermiştir.
Savunma dişinin alınması için yamaçta açılan sahanlıkta ayrıca bütün
durumda, yine mastodon sp.a ait bir omur ile bunun üst seviyesinden kürek
kemiği çıkarılmıştır. Gökmentepe

batı yamacında yapılan bu ön kazı

çalışması ile ortaya çıkarılan buluntular, bu kesimin fosilce zengin olduğuna
işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde gerekli destek sağlandığı
takdirde Gökmentepe güney ve batı yamaçlarının birbiri ile bağlantılı bir kazı
lokalitesine dönüştürülmesine çalışılacaktır.

c . Ardıçtekke Tepe Güneydoğu Yamaçlarında Yapılan Kazı Çalışmaları
Gökmentepe batı yamaçlarında olduğu gibi Ardıçtekke Tepe’nin
güneydoğu yamaçlarında da önceki kazı dönemlerinde yaptığımız yüzey
araştırmaları sırasında yamaç yüzeyi tarafından kesilmiş, böylece önemli
ölçüde tahribat görmüş birtakım buluntular tespit edilmişti. Buluntuların
mostra verdiği seviyede yaptığımız kurtarma kazılarında bir Mastodon sp.a
ait ön bacak kemiğinin üst kısmı çıkarılmıştır.
Bu buluntunun ortaya çıkarıldığı seviyede elde edilen aynı türe ait fosil
parçaları aşırı tahribata uğradıkları için, matriksle beraber alçılanarak koruma
altına alınmıştır.

d . Kaletepe Mevkisi Kazısı
Elmacık Köyü’nün güneyinde bu köyün kurulu bulunduğu vadi tabanına
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doğru giderek daralan ve alçalan sırtlar üzerinde fosil buluntuları içeren
katmanları maskeleyen traverten dolgularına ait bir kalıntı kütle, aşınımdan
korunmuş olarak Kale Tepe’yi oluşturur. Bu tepe çevresinde de sert eğimli
yamaçlarda yer yer bazı fosil buluntular aşınım sonucu açığa çıkmışlardır.
Bu buluntular arasında söz konusu tepenin güneydoğu yamaçlarındaki bir
mastodon sp.a ait savunma dişinin yerinden alınması için kurtarma kazısı
uygulanmıştır. Söz konusu yamaçta açtığımız 1.5 m.lik sahanlıkta, savunma
dişinin önemli oranda bozulmaya uğradığı görülmüş, koruyucu malzemelerin
de yardımı ile buluntunun orijinal hâli ile yerinden alınması sağlanmıştır.
Kazı sırasında, savunma dişinin fosilleşme sürecinden sonraki devrelerde
bulunduğu yerden koparak yamaç eğimi doğrultusunda kayma sonucu yer
değiştirdiği saptanmıştır. Buluntunun kök kısmı, bu yer değiştirme esnasında
kopmuş böylece geriye kalan 1.75 m. boyundaki kısmı alçılanmak suretiyle
yerinden alınmıştır (Resim: 3).

SONUÇ
2007 ve 2008 kazıları, Elmacık omurgalı fosil yatağının özellikle mastodon
sp. fosil buluntuları açısından oldukça zengin olduğunu bir kez daha ortaya
koymuştur.
2007 II.kazı döneminde önemli gelişmelerden biri, yüzey araştırmalarımız
sırasında bulduğumuz bir koprolit örneğidir. Büyük olasılıkla bir leşcil türe ait
olan bu buluntu, Elmacık fosil yatağının hem zenginliğini hem de barındırdığı
buluntuların çok iyi korunduğunu göstermektedir.
2008 yılı III. dönem kazılarımızda Gökyer Mevkii’nde çıkardığımız ve bir
Mastodon sp.a ait yaklaşık 3.50 m. uzunluğundaki savunma dişi Türkiye’de
bulunmuş en büyük örneklerden biridir.
Kazılarımız sırasında Mastodon sp. dışında ortaya çıkarılan türler arasında;
Hipparion sp., Rhino sp., Gazella sp., Archiodactly., Aves sp. bulunmaktadır.
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Çizim 1 : Elmacık omurgalı fosil yatağı yakın çevresinin konum ve jeomorfoloji haritası(Kahraman
2000’den)
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Çizim 2: Gökyer Mevkii’nden alınan stratigrafik kesit

Resim 1: Gökyer Mevkii’nde evaporit seviyesinin iş makinası ile alınmasından sonra yapılan
çalışmalardan bir ayrıntı
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Resim 2: Gökyer Mevkii’nden alınan Mastodon sp. savunma dişi ve leğen kemiği? (sol geride)

Resim 3: Kaletepe Mevkii’nde bulunan Mastodon sp.a ait
savunma dişinin alçılanmaya hazır hâle getirilişi
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RHODİAPOLİS KAZILARI VE ÇEVRESİ YÜZEY
ARAŞTIRMALARI 2008 RAPORU
N.ÇEVİK*
İ. KIZGUT
S. BULUT
E. AKYÜREK
M.KUNZE
B. ÖZDİLEK
E.AKALIN
H.O.TIBIKOĞLU
Ö.ÇÖMEZOĞLU
Prof. Dr. Nevzat Çevik’in “Myra ve Limanı Andriake Kazılarının
başkanlığı görevini üstlenmesi nedeniyle, Rhodiapolis kazı başkanlığı, 2009
kazı sezonundan itibaren bugüne dek Rhodiapolis kazı başkan yardımcılığını
başarıyla yürüten Yrd. Doç. Dr. İsa Kızgut tarafından yürütülecektir.

Nevzat Çevik’in Sorumlu Olduğu 2006, 2007 ve 2008 Yıllarına Ait Özet Raporu
2008 sezonuyla 3. yılını tamamlayan kazılarda, Hamam, Tiyatro, Agora/
İki Katlı Stoa, Opramoas Tapınak Mezarı (Resim: 9) ve Opramoas Stoası ile
Yuvarlak Tapınak tamamen kazılmış; Kilise, G Yapısı, Cadde, Asklepieion
ve Toplantı Salonu kısmen kazılmış (Resim: 1-7); kent merkezi yüzeyinden
büyük oranda moloz temizliği genel olarak yapılmış; kent içi iş yolları her
alana araçla ulaşacak şekilde yapılmıştır. Kentle ilgili literatür taramaları
tamamlanmış; makale ve kitaplar yayınlanmış (Listesi sonraki sayfalardadır);
∗

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Antalya/TÜRKİYE.
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kentin bilim ve turizm dünyasındaki tanınırlığında önemli bir yol alınmış;
sağlıklı bir halka ilişkiler iklimi oluşturulmuş; bilimsel çalışmaların kolaylıkla
sürdürülebileceği teknik ve yaşama şartlarına ulaşılmış ve tüm bu işler için
3 yılda yaklaşık 1.500.000TL kaynak bulunmuş ve harcanmıştır. Ve 3 yılda
İ.Kızgut ve S. Bulut’un başkan yardımcılığında gerçekleştirilen bu işlerde
toplam 248 kişi görev almıştır1.

2008 KAZI RAPORU
68 kişilik ekiple toplam 2 ay çalışılan 2008 sezonunda önceki 2 yılda olduğu
gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Belediyesi
ve İstanbul Üniversitesi’nin, diğer katkılarla birlikte toplamı yaklaşık
500.000TL’yi bulan destekleriyle sürdürülmüştür2.
1

2

3 yıllık dönem içerisinde çok sayıda kişi ve kurumdan önemli destekler alınmıştır. Teşekkür
listesi uzundur: Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne kazı izni
ve destekleri için; Bakanlık temsilcilerine kurallı, iyi niyetli, olumlu ve sürekli bir ekip üyesi
gibi tüm kaygılarımızı paylaşan ve işlerimizin tümüyle olumlu sonuçlanmasına yol açan
destekleyici tavrı ve katılımları nedeniyle; DÖSİMM’e ve Genel Müdürlüğümüze sağladıkları
malî kaynaklar için; Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’a kazımızı ziyareti
ve destekleri için; Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve idari ekibindeki arkadaşlarımıza
kazımıza verdikleri destekler için; Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’ya ve
ekibine her türlü lojistik, işçi, aynî ve nakdî önemli yardımları ve de Kumluca/Rhodiapolis
kitabının baskısı için sağladığı 47.000YTL tutarındaki desteği ve daha da önemlisi bir kazı
üyesi-sahibi gibi elini ve gönlünü işimizden eksik etmediği için; Kumluca Kaymakamları Salih
Işık ve Abdullah Aslaner’e kazımıza gösterdiği yakın ilgi ve destek için; İl Kültür Müdürü
İbrahim Acar’a kazıya ve kazı işlik/depo yapısının gerçekleştirilebilmesinde gösterdiği ilgi
ve verdiği destek için; Ankara DÖSİMM, Antalya İl Özel İdaresi ve Kumluca İlçe Özel İdaresi
çalışanlarına malî sorunlarımızla yakından ilgilenip işlerimizin yürümesini sağladıkları için;
Suna İnan Kıraç AKMED Enstitüsü Müdürü Kayhan Dörtlük’e çalışmalarımıza gösterdiği
ilgi ve verdiği destekler için; sevgili arkadaşımız Mimar Sevilay Çevik’e kazı evi tasarım
ve projelerini ürettiği ve inşaat malzemesi desteği sağladığı için; Restoratör Sebahattin
Küçük ve Muzaffer Doğan ile ekiplerine mozaik ve diğer restorasyon projelerimizi başarıyla
yürüttükleri için; Bekçi Cemil Karakuş’a Rhodiapolis’i gereğince ve gönüllüce koruduğu için;
Antalya KTVK Müdürü Bülent Baykal’a ve özellikle kazı ekibimizde olağanüstü emek veren
öğrenci, üye ve işçilere gönülden teşekkür ediyoruz: Malî kaynaklarımızın her zaman yeterli
olmadığı bir gerçektir. Kazılar göstermiştir ki bu ağır işler parayla değil gönül ve inançla ve
de işbirliğiyle olmaktadır: Hepsinin ayrı ayrı önemi ve gönlümüzde yerleri vardır.
2008 çalışmalarna Bakanlık temsilcisi Mehmet Ağırgöl, Prof. Dr. N. Çevik, Yrd.Doç.Dr. İ.
Kızgut, Öğrt. Gör. S. Bulut, Doç. Dr. E.Akyürek, Araş.Gör. B.Özdilek, Araş.Gör. E.Akalın,
Araş.Gör. O.Tıbıkoğlu, Araş. Gör. Ö.Çömezoğlu, M.Duggan, Prof. Dr. M.Kunze, Prof. Dr.
B.İplikçioğlu, Dr. H. S.Öztürk, Dr. F.Dingil Cluzeau, Dr. S.Bruer, S.Küçük, M.Doğan, S.Alçolak,
E.Özkan, A.Bulut, M.Şengül, H.Keskin, S.Fırıncı, S.Yıldırım, B.Yıldız, S.Parlak, M.Korkmaz,
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TİYATRO KAZISI
B. ÖZDİLEK
2006’da başlayan ve 2007’de devam ettirilen kazılarda çoğunlukla ortaya
çıkarılmış olan tiyatronun (Resim: 3), üstten yarı-kazılmış olarak bekleyen
doğu parodosu bu sezonda açılmıştır (Resim: 4). Doğu analemma – Opramoas
Anıt Mezarı ve İki katlı Stoa arasında kalan bu alanın kazılarında yaklaşık
2 m. yüksekliğindeki dolgu alınmış ve tiyatronun doğu girişi orijinal taş
kaplama zemini kotunda tamamen açılmıştır. Analemma sonundan orkestra
başlangıcına kadarki alanın uzunluğu 14m.dir. Orijinalde sahne binasıyla
analemma duvarı ve stoa terası arasında kalan, kenarları yaklaşık 23m.
uzunluğundaki eşkenar üçgen alanın (yaklaşık 265m2) boyutları ve biçimi,
parodosun güneyine sonradan eklenmiş olan Toplantı Salonu nedeniyle büyük
oranda değişmiş, daralmıştır. Toplantı Salonu’nun eklenmesiyle değişen
girişin başlangıçta 3,70m. olan genişliği tiyatroya doğru 1,80 m.ye kadar
daralmıştır. Caveanın doğu iç köşesinde –tıpkı batı iç köşede bulduğumuz
gibi- çıkış basamakları ortaya çıkarılmıştır. Üst iki basamağı tahribata uğrayan
toplam 5 basamaklı olduğu anlaşılan çıkış üç yönlü çalışmakta ve doğudan
ilk kuneus merdivenine ulaşmaktadır.
Parodosun açılmasıyla sahne binasının kazılmamış son kesimi de ortaya
çıkmıştır. Bu kesimde proskenionun batı yüzündeki işçilik ve düzende mimarî
yapısallık vardır. Bu çalışmayla sahne binasının doğu yan yüzü ve caveaya
bakan doğu yüzü ortaya çıkarılmıştır. Sahne binasının doğusuna bitişik
basamaklar arka-sahne arkası odalara çıkış vermektedir. Hyposkenionun girişi
ise arkada zemin kotunda ortadan verilmiştir. Bu alanda yoğun moloz dolgu
çıkmıştır. Dolgu içinden seramik parçaları yanında bir de erkek heykel kafası
parçası bulunmuştur (İ.S.1. yy). Bu alandaki en önemli bulgu bir koltuktur.
Kolçaklı katlanabilir ahşap oturma koltuklarının blok taştan imitasyonu olan
eser çoğunlukla sağlam çıkmıştır. Orijinal yeri tiyatro orkestrasının onur
Ç.Yağar, 27 öğrenci ve işçiler katılmıştır. 2008 çalışmalarının gerçekleştirilebilmesini sağlayan
bu kişilere ve 1. dipnotta anılmış olan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ederiz.
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kesimi olan koltuk sonradan parodosa düşmüş-taşınmış ve orada kalmış
olarak, ters konumda ele geçirilmiştir. Bu bulgu geçen sezon küçük bir parça
hâlinde bulduğumuz eserin de aynı fonksiyonda olduğunu göstermiştir.
Önemli bulgular arasında, bir heykelin sağ eli, 2 ev sunağı (Helios’a adalı)
ve sikkeler (İS 1.-3. yy.) bulunmuştur. 1 adet de Helenistik sikke diazomada
yüzey bulgusu olarak ele geçirilmiştir.

TOPLANTI SALONU KAZISI
O.TIBIKOĞLU
Sahne binası ve parodos açmalarına bağlı bir duvarın ortaya çıkması ve
bağlantılarının takibiyle 2008 kazılarının sürpriz yeni bir yapısı olarak ortaya
çıkmış ve çoğunlukla kazılmıştır (Resim: 3). İç içeliği ve ortak duvarları
nedeniyle parodos ve sahne binası çalışmalarıyla paralel yürütülmüştür.
14,40x13,12m. ölçülerinde dikdörtgen bir yapıdır. Stoanın teras duvarına
kadar uzanır. Teras üzerinden geçen iş yolunun kazılamaması ve üst kısmının
da çökmüş olması nedeniyle cephe yapısallığı belirsizdir. Görünüşe göre
iki katlı stoanın üst katı bu yapıya 9m.lik bir ön alan oluşturmaktadır. Stoa
sonu ile yapı arasında dar bir geçiş koridoru bırakılmıştır. Yapının girişi bu
cepheden olmalıdır. Rhodiapolis’in dar alanda şehircilik karakterinin en
sıkışık ve aynı oranda da başarılı bir uygulamasıdır. Sahne binasından sonra
yapılan toplantı salonunun batı –arka- duvarı sahne binasını kısmen keserek
ancak yerleştirilebilmiştir. Dış duvarları çoğunlukla blok taşlardan örülüdür.
Sadece arka duvarında ara bölümler moloz taşla tamamlanmıştır. İçinde 4
sıra oturma basamakları vardır. Ortadan verilen tek kerkidesle iki kuneusa
ayrılmıştır. Oturma sıralarının genişlikleri 53-68cm. arasında, yükseklikleri ise
30-35 cm. arasında değişmektedir. Basamaklar taş ve harçla örülmüş, sıvanmış
ve oturma yerleri dikdörtgen tuğlalarla kaplanmıştır. Teatral biçimde, kavisli
yerleştirilen basamaklar yapının enini doldurur. Bir kişi için 50cm.lik oturma
alanı hesaplandığında basamaklar hariç toplam 67 kişilik kapasitesi olduğu
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anlaşılmaktadır. Toplantı salonu Rhodiapolis’in şehir kapasitesine uygun
görünmektedir. Oturma sıralarının önünde yarım yuvarlak, orkestral bir
alan bırakılmıştır. Son basamakla arka duvar arasında 4,83m.lik bir boşluk
vardır. Bu kesimde kazı tamamlanmadığından bölümler arası ilişki henüz
tam anlaşılamamıştır. Arka duvar ortasında 1,26m. genişliğinde, sahne
binası doğu duvarına bakan bir kapı vardır. Ancak 1,58m. yerden yüksekte
olduğu hâlde herhangi bir basamak izine rastlanmaması kapının olması
gereken işlerliği ve fonksiyonu konusunda soru işaretleri doğurmuştur.
Yapının giriş sorunu henüz tam çözülmemiştir. Güneydoğu köşesinde,
Opramoas alanından –güneyden- girilen bir kapıya ait in situ bir eşik bloğu
bulunmaktadır. Yapının güney duvarı boyunca, sahne binasının arkasına
bağlanan bir duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Kesme taşlarla örülmüş
olan bu duvar Opramoas mezarına paraleldir. Opramoas duvarıyla bu duvar
arasında kalan 4,50-6.0m. genişlikte bir koridor sahne binası hyposkenionunun
arka girişine yönelmektedir.
Toplantı salonunun güney duvarının önünde, Opramoas anıtına bakan bir
anıtın altlığı da bu kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Opramoas anıtıyla aralarında
2,90m. koridor kalmıştır. Büyük boyutlu kesme blok taşlardan yapılmış olan
podyumun eni 2,02 m, boyu 3,08m.dir. Bu podyum 2008 stoa kazılarında
teras duvarı içinde çöküntüde bulunan aslan ayaklı podyum bloğu ve heykel
altlıklarına ait gibi görünmektedir.
Bu alanın en önemli bulgusu pişmiş topraktan yapılmış olan sikke benzeri,
boyalı objelerdir. Bir yüzü boş bırakılan objelerin diğer yüzlerinde kabartma
figürler ve harfler bulunmaktadır. Figürlerden ortadaki oturan tanrıça Leto,
solunda daha küçük boyutlarda Apollon ve sağında da Artemis bulunmaktadır.
Figürlerin üstündeki boş alanda “□” ve “□” harfleri okunmaktadır. Bunlar
Likya Birliği’nin simgeleridir. Ve tanrılar da Likya’nın baş tanrılarıdır. İlk kez
bir toplantı salonunda bu tür buluntular ele geçirilmiştir. Birlik kararlarının
oylamalarında kullanılmış olan oy pusulalarına ilişkin ilk veriler olma olasılığı
yüksektir. Değilse ikinci seçenek tiyatro biletleri olabilecekleridir.
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AGORA – İKİ KATLI STOA KAZISI
İ.KIZGUT
E.ÖZKAN
KD-GB yönünde kent merkezinde uzayan 60m. uzunluğunda ve 9m.
genişliğindeki iki katlı stoanın ilk iki kazı yılında 35m.lik bölümü açılmış,
kalan 25m.lik kısmı bu sezon kazılmıştır (Resim: 5). 2007 sezonunda üstten
bir kısmı alınmış olan akıntı dolgu ilk olarak agora dolgusu seviyesine
indirilmiştir. Tamamen mozaik kaplı olduğu anlaşılan mozaik zemin
önümüzdeki yıl içinde korunarak ve onarılmak üzere açılabilmesi amacıyla
2009 kazı sezonuna, üzerinde 10 cm. kadar orijinal toprağı bırakılmıştır.
Bu sezon kazılan 25m.lik kuzey kesim stoaya ilişkin bilgilerimizi
tümlemiştir: Bu kesimde –güney uzantısından farklı olarak, stoanın arka
duvarında 3 kapı açıklığı; kuzey dar duvarında da stoanın bu yönde ana
girişi ve stoanın ortasından eşit aralıklarla uzayan taşıyıcı sütunların altlıkları
ortaya çıkarılmıştır. Stoanın kuzeyindeki kentsel alanla bağlantısı da kısmen
belirlenmiştir. Buna göre güneyden stoa dışından yukarı çıkan basamaklı
yol ortaya çıkarılmıştır. Basamaklı yol tiyatro terasına yükselmektedir.
Yolun devamı, üst kottaki araç yolunu korumak amacıyla kazılamadığı
için görülememiştir. Kuzeyden, kimliği bugün belirsiz olan yapı duvarları
arasından gelen dar bir sokak stoanın ana girişine yönelmektedir. Taş
bloklarla döşeli yoldan 1,67m. genişliğindeki açıklıkla stoaya geçilir. Roma
Döneminde bu kapının kanatsız olduğu ve doğrudan girilen bir açıklık
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak eşik taşındaki izlerin sonradan açıldığı ve
hemen içerdeki Bizans duvarlarıyla oluşturulan mekânlarla bağlantılı olarak
kanatlı kapıya dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. In situ ele geçirilen söveler
ve kapının önüne düşmüş olarak bulunan söve ve lento bloklarından kapı
yüksekliğinin en az 2,30m. olduğu anlaşılmaktadır. Stoa arka duvarı boyunca,
kuzeyden itibaren açılan, silmelerle çerçevelenmiş üç kapı sırasıyla 1,52m,
1.0m. ve 1.0m. genişliklere sahiptir. Kapıların açıldığı mekânların yapısallığı
ve fonksiyonları, kazı tamamlanınca anlaşılabilecektir. Şimdilik tüm benzerleri
gibi işlik ve dükkânlar oldukları söylenebilir. Stoada gerçekleştirilen önemli

214

bir iş de mozaik zeminin 20m.lik kısmının açılmış ve onarılmış olmasıdır.
İ. Kızgut’un projelendirdiği Akdeniz Üniversitesi’nin 50.000YTL desteğiyle
örgütlenen stoa mozaikleri üç renkli, bitkisel ve geometrik bezeklidir
(Resim: 6).

ASKLEPİEİON KAZISI
H. KESKİN
E. AKALIN
Kent merkezinin güney adası ortasında, Sebasteion’un batısına bitişik
konumlanan Asklepieion’un ortasındaki yuvarlak tapınak kazılarına bu yıl
başlanmıştır. Sadece yuvarlak tapınak ve yakın çevresi –kompleksin güney
yarısı- kazılmıştır (Resim: 2). Bu planıyla, yakınında bulunan yazıtlarda
anılan Asklepieion olma olasılığı güçlüdür. Yaklaşık 17x31m. ölçülerindeki
tapınak alanının güney ucunda 6,96m. çapındaki podyum kısmı, 1,15m.
orijinal yükseklikte sağlam kalmış olan tapınak bulunmaktadır. Gövde
kısmının Antik Dönemde tahrip edildiği anlaşılan yapının podyumu da
defineciler tarafından iki taraftan kazılarak tahrip edilmiştir. Tapınak
alanı, kentin doğu-batı ana caddesinin, Sebasteion’dan hemen sonraki
adasında konumlanmıştır. Yolun güney kıyısından başlayıp terasın sonuna
kadar ilerler. Kompleksin ortasında 11,72m. ölçülerinde büyük bir sarnıçla
oluşturulan teras güney kesimde yüksek bir teras duvarıyla sonlanır. Cadde
kıyısındaki ana alan girişi ile tapınak arasında 21,10m. mesafe vardır.
Dolayısıyla tüm kompleks alanı kuzey-güney doğrultusunda 32,30m, doğubatı doğrultusunda ise 17,40m. ölçülerinde dikdörtgendir. Kompleksin kuzey
sınırını Sebasteion’dan gelip batıya devam eden duvar sınırlar. Caddenin
güney sınırını oluşturan bu duvarın ortasından anıtsal kapılarla Asklepieion’a
girilir. Kompleksin doğu sınırını Sebasteion’un batı yüzüne birleşik yapılmış
4 mekân ve devamında da nişli alan biçimlendirir. Doğu kesimde tapınağın
tam karşısına denk gelen büyük nişin çapı 2,30m, yüksekliği kemerle
birlikte 3,95m.dir. 1,27m. derinlikteki nişin iki yanında devam eden bağlantı
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duvarları sıvanmış ve mermer kaplanmıştır. Nişin çerçevesini oluşturan
kesimde farklı renkte mermer kullanılarak hareketlendirilmiştir. Güney
kesimde tapınağın deniz panaromasına bakabileceği 15m. uzunluğunda
korkuluklu bir boşluk bırakılmıştır. Güney kesimde tapınağı çevreleyen
apsidal bir teras oluşturulmuştur. Yaklaşık 1m. yükseklikte korkuluk gibi
düşünülen çevre duvarı ile tapınak arasında çevresel yarım yuvarlağa yakın
bir koridor oluşmuştur. Dışarıdan düz bir duvar gibi görünen apsidal terasın
dış duvar yüksekliği ölçülebildiği kadarıyla 5,30m.dir. Bu kesimde çevre
korkuluk duvarı ile tapınak arasında 4,25-4,40m. arasında değişen alan
bulunmaktadır. Alanın genişliği, kütüphane tarafında 5,65’e, niş tarafında ise
4,80m.ye çıkmaktadır. Tapınak alanının batı kesiminde de yapı dizisi alanı
sınırlar. Bu kesimin güney başını kütüphanenin 7,80m. uzunluktaki doğu
duvarı sınırlar. Kütüphanenin 1,33m. genişlikteki kapısı da tapınak alanına
bakmaktadır. Alanı bu sırada kuzeye doğru sınırlayan kütüphaneden sonraki
bölümlerin kimliği kazısı yapılmadığı için henüz belli değildir. Tapınağın
yapısallığını anlamaya yetecek zenginlikte mimarî parçalar çıkmıştır. Buna
göre alttan itibaren, yuvarlak yapısallığa uygun biçimde kesilmiş, sırasıyla:
115cm. yüksekliğinde profilli podyum; podyuma oturan yivsiz sütunlar;
Korinth başlıkları; silmeli, inci dizili baştaban blokları; zengin bezemeli (diş
sırası, yumurta sırası, palmetler, gül bezekler, aslan başlı çörtenler) arşitrav
blokları kullanılmış olduğu belirlenmiştir. Kuzey tarafta geniş ön alana bakan
ve cadde kıyısından açılan ana alan kapısıyla bakışımlı, zengin bezemeli bir
kapıya ilişkin parçalar da ele geçirilmiştir. Dolayısıyla tapınağın yapısallığına
ilişkin neredeyse tüm bilgiler edinilmiştir. Tapınağın ön alanını oluşturan,
tonozları çökmüş olan sarnıçlara düştüğü tespit edilen podyum blokları vinç
yardımıyla sarnıçtan çıkarılıp orijinal yerlerine konmuştur. Tapınağın giriş
yüzü kuzeye, ana alan girişine bakmaktadır. Bu yüzün iki yanında, tapınağa
bitişik birer altlık yerleşiktir. Altlıklardan biri kütüphaneye, diğeri ise doğuya,
nişe bakmaktadır. Roma Dönemi yapısı Bizans Döneminde de kullanılmıştır.
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G YAPISI
İ. KIZGUT
M. KUNZE
2007 sezonunda başlatılan kazılar 2008’de kaldığı yerden devam
ettirilmiştir (Resim: 2). 43.0x33m. boyutlarıyla kentin en büyük kompleks
yapısı olan, ancak fonksiyonunu henüz tespit edemediğimiz “Güney
Yapısı”nın bu sezonki çalışmaları iki amaç ve buna bağlı olarak iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. Birincisi; geçen çalışma yılında başlanan bezemeli
kapıların arkasındaki mekânların güneye doğru açılmasına devam edilerek
buradaki kronolojik dizini tümleyebilmek, ikincisi ise üst yapıya ilişkin
herhangi bir iz yakalayabilmek idi. Her ikisinde de buluntuların yetersizliği
nedeniyle beklentiler gelecek sezona aktarılmıştır. Zemin küçük seramik ve
harç artıkları ile sıkıştırılmış topraktan oluşturulmuş, mekân dışında kalan
alanların doğal toprak olduğu anlaşılmış, yapının korunan orijinal duvarlarını
kullanarak örülen yeni duvarlarla oluşturulan mekânların çeşitli amaçlar
için kullanıldığı anlaşılmıştır. Depremden zarar gören yapının üst yapıya
ilişkin tüm malzemesi ya kullanılmış ya da dolgu altında kalmıştır. Açılan
dolgu altındaki mekânlardan ele geçirilen seramik ve sikkelerin İ.S. 4. ve 5.
yüzyıllarda bu yapının çeşitli eklentilerle tekrar kullanıldığın belgelemekte,
söz konusu tarihlerde yapının asıl işlevinde olmadığı ya da kullanılmadığı
anlaşılmaktadır.

KİLİSE KAZISI
E. AKYÜREK
Ö. ÇÖMEZOĞLU
Rhodiapolis akropolünde bulunan Bizans kilisesi kazısı, İstanbul
Üniversitesi Araştırma Fonu’ndan E.Akyürek tarafından sağlanan destekle
gerçekleştirilmiştir. 25,60X14,58-18,60m. ölçülerinde 3 nefli bazilikal planlı
kilisenin başlangıcı Erken Bizans Dönemidir. Kilisenin doğu başında 7m.
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çapında bir apsis synthronomuyla birlikte açığa çıkarılmıştır. Yapının
kuzeydoğu köşesine bitişik, 5,80x4,0 m. ölçülerinde bir şapel bulunmaktadır.
Kilisenin kuzey tarafı boyunca piskopos konutu yer almaktadır. Çevresindeki
bu yapılar ve tümünü çevreleyen kastronla birlikte bağımsız tek bir yapıdan
öte bir manastır gibi yapılaşma göstermektedir. 2007 sezonundaki ilk kilise
kazılarında apsis ve içindeki synthronom ortaya çıkarılmıştır. Bu sezon
apsisin iki yanındaki pastophoria odaları, kuzey yanda devam eden şapel ve
apsisin önündeki, üç nef boyunca 4,5m. genişliğinde bir alan kazılmıştır.
Kazı çalışmalarında ilk olarak, kilise apsisinin iki yanında yer alan
pastophoria odaları ve kuzeydeki odaya bitişik olan küçük şapelin kazıları
tamamlanmıştır (Resim: 7). Bu iki odadan prothesis odasında, küçük bir
kısmı kaçak kazılar sonucu tahribat görmüş mozaik bir zemin bulunmuştur.
Diakonikon odasının zemini tamamen yok edilmiştir. Apsisten itibaren
4.5 m. genişliğinde bir kısım kazılmıştır. Özellikle kuzey nefteki 4,5 x 3 m.
ölçülerindeki açma buluntu açısından zengindir. Bu açmada, çöken duvarların
etkisiyle parçalanmış olan, ancak neredeyse tüm parçaları bulunarak
tamamlanabilen ajur tekniğiyle yapılmış bir korkuluk levhası ile üzeri balık ve
bitkisel bezeme ile süslenmiş bir templon payesi ele geçirilmiştir (Resim: 8) .
Bu iki parça da olasılıkla 6. yüzyıla aittir. Bu açmadan aynı zamanda tamamen
sağlam opus teselatum tekniğiyle geometrik bezeli bir zemin kaplaması mozaik
tamamen temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. İki açma olarak kazılan orta nefin
doğu kısmında ise sunak masasına ait bir zemin ile küçük bir opus sectile yer
döşemesi ile templon stylobatı ortaya çıkarılmıştır. Kazılara paralel olarak,
daha önce defineciler tarafından tahrip edilmiş olan ve 2007 sezonunda açmış
olduğumuz apsis içindeki oturma sıraları (synthronom) kısmen tamamlanarak
ve derz çalışmaları ile sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak restore edilmiştir.
Ayrıca, kuzey şapelde, prothesis odasında ve güney nef duvarında in situ
bulunan fresko sıvaları da restoratörler tarafından kenarları sıvanarak
güçlendirilmiştir. Kuzey pastophoria odasının zemini mozaik döşemesiyle
sağlam bulunmuştur. Mozaiğin giriş önü kesimi defineciler tarafından tahrip
edilmiştir. Mozaik döşem birbirine geçmiş spiral hatlardan oluşmaktadır.
Mozaik döşemede beyaz, kırmızı, mavi, sarı renklerde tessera kullanılmıştır.
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Burada günlük kullanım amaçlı seramik buluntulara da rastlanmıştır. Pencere
camı parçaları küçük ve kırık olarak bulunmuştur.

ARKEOSİSMİK AMAÇLI SONDAJ
M. DUGGAN
A. AYGÜN
Fay hatlarının bugün de açıkça izlendiği ve yoğun depremler yaşadığını
tarihinden ve arkeolojisinden de bildiğimiz bu bölgedeki antik deprem
kronolojisine katkıda bulunmak umuduyla deprem sarsıntılarıyla düştüğü
anlaşılan

alanlardan

birinde

gözlem

açması

gerçekleştirilmiştir.

Bu

çalışmalarda, agoranın kuzeydoğu başında bulunan eksedranın yaklaşık
40m. doğusunda bulunan villanın güney duvarı yakın çevresinde sondajlar
yapılmıştır. Duvarın olduğu gibi deprem etkisiyle güneye doğru düşmüş
olması deprem etkisini anlamaya uygun doku gösterdiğinden bu alan
seçilmiştir. Duvarın sağlam kalan alt kesimi ve düşen üst kesimi boyunca
izlenen çatlağın yapısallığı ile duvar altında ve çevresinde bulunan seramik
bulgularla olan pozisyonu ve de harcın karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
sonucu, duvarı çatlatarak hasara uğratan depremin, Roma Döneminde
–duvarın (villanın yapıldığı dönem- bilinmeyen bir tarihte olduğu, duvarı
yana düşüren depremin ise büyük bir ihtimalle 1926 yılında Meis merkezli
olan 7.8 şiddetindeki depremden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Çünkü duvarın
yıkılma çizgisi üstündeki harç henüz çok beyaz iken duvarın içinde bulunan
harç koyu gri renk almıştır. Güneş-doğa altındaki eksilmişlik ve renk değişim
oranları çatlak ve yıkım arasındaki uzun zaman farkını açıkça göstermektedir.
Villanın sondaj yapılan güney duvarı güneye doğru düşmüş ve ana yapı
bloğundan 8cm. kadar ayrılmışken, bağlantılı olduğu kuzey-güney doğrultulu
–villanın doğu son duvarı- hiçbir kayma ya da düşme göstermemektedir.
Bu durum buradaki düşüşün yer kaymalarından değil, güneyden vuran bir
yer sarsıntısıyla olduğunu göstermektedir. Sondaj kesitinin incelenmesiyle,
villanın ilk evresinin İ.S. 2. yy. olduğu, büyük bir ihtimalle 240 depreminde
ilk evrenin yıkıldığı, üstteki dolgudan gelen 4. yy. sikkesiyle tanımlanan
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üst katmanın ise 4. yy.da eklendiği ve bunun da daha sonraki depremlerle
çöktüğü anlaşılmaktadır. Depremin şiddeti ve farklı harçların dayanım
güçleri arasındaki farkın anlaşılması için Akdeniz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi tarafından minik harç örnekleri incelenecektir.

SİKKELER
S. BULUT
2008

kazılarında toplam 64 adet sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan 2

adeti gümüş, 2 adeti gümüş kaplama diğerleri ise bronzdur. 31 adet sikke
net olarak tanımlanabilirken bir kısmı korozyon nedeniyle tanımlanamaz
durumdadır. Söz konusu sikkelerden bazılarının salt ön yüzleri bazılarının
ise arka yüzleri korunabilmiştir. Ele geçirilen sikkelerin en erkeni İ.Ö.
3. yy., en geçi ise İ.S. 1322-1326 tarihindendir. Bu yıl Kilise kazılarında ele
geçirilen Beylikler Dönemine (İ.S. 1322-1326) ait bir adet gümüş sikke oldukça
önemlidir. Zira, geçirilen yıllarda ele geçirilen sikkelere göre Rhodiapolis’in
II. Basileus Dönemi’ndeki (İ.S. 976-1025) varlığı belgelenmişti. Söz konusu
sikke kentin Beylikler Döneminde de varlığını sürdürmüş olabileceğine dair
ipuçları vermesinin yanı sıra bölgenin bu dönemdeki bilinmezliğine ışık
tutması açısından önemlidir. Bir diğer önemli buluntu ise Gordianus III’e ait
bir sikkedir. Likya’nın Gordianus III Döneminde sikke basma hakkı kazanan
kentleri arasında yer alan Rhodiapolis’in ethnikonunu taşıyan bu sikke,
kazılarımız için bir ilki oluşturmaktadır. Tanımlanabilen 31 adet sikkenin
dönemlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Helenistik Dönem (Krallık, İ.Ö 3.yy.), Helenistik Dönem Phaselis (İ.Ö.
/1.yy.), Likya Hellenistik Birlik Dönemi (İ.Ö. 100-İ.S. 43), J. Mamea (İ.S.
222-235), Gordianus III (İ.S. 238-244), Philippus II (İ.S. 247-249), Gallienus
(İ.S.253-268), Cladius Gothicus II (İ.S. 268-270), Diokletianus (İ.S. 284-305),
Constantin I (İ.S. 307-337), Constantius II (İ.S. 337-36), Theodosius I (İ.S. 379395), Arcadius (İ.S. 383-408), Honorius (İ.S. 393-423), Basileus II (İ.S. 976-1025),
Abu said Bahadır Han (İ.S. 1322-1326).
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YAZITLAR
B. İPLİKÇİOĞLU
H. ÖZTÜRK
F.DİNGİL
Geçen iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da zengin içerikli ve iyi
korunmuş yazıtlar bulunmuştur. Özet dökümü aşağıdaki gibidir:
Sıra No

Env. No

Buluntu Yeri

Yazıtın Tanımı

Açıklama

1

846

Kilise, apsis önünde
yer kaplaması olarak
ters kullanılmış.

Kireç taşından plaka
parçaları.

Hekim Herakleitos’a ait 2007
yılında bulunmuş olan onur
yazıtı. Roma. (Resim:10)

857

Agora, kuzey kesim.
Teras duvarı dibi.

Kireç taşından stel

İmp.Severus Alexander’ın
Rhodipolis’ten vergilerin
affı amacıyla gitmiş olan elçi
aracılığıyla kente yolladığı
iki mektup. Roma.

858

Agora/iki katlı
stoanın teras
dolgusu içi. Toplantı
salonu yanından
yuvarlanmış.

Kireç taşından bir heykel
kaidesinin üst kısmı.

Rhodiapolis halk meclisi
Polyperkhaon oğlu
Ptolemaios’u onurlandırıyor.
Helenistik.

4

859

Agora/iki katlı
stoanın teras
dolgusu içi. Toplantı
salonu yanından
yuvarlanmış.

Kireç taşından blok.

İmp. Vespasianus’un
heykeline ait onur yazıt.
Roma.

5

860

Tiyatronun 72
m.güney batısı.

Kireç taşından iki parçaya
ayrılmış,bir girişe ait lento
(TAM 906)

Hekim Herakleitos tanrı
Asklepios ve Hygieia’ya
bir tapınak yaptırıyor. Roma.

6

890

Agora/iki katlı stoanın Kireç taşından
kuzey giriş kapısı.
mimarî blok.

‘Yeşiller’ grubuna ilişkin
taraftar grafitosu. Kentte
hipodrum olduğuna ilişkin
bilgi içeriyor. Roma.

7

892

Tiyatro doğu parados.

Kireç taşından sunak

Hermas tanrı Helios’a adakta
bulunuyor. Roma.

8

893

Akropol

Kireç taşından blok

Rhodiapolis halk meclisi
Neikophon kızı İdaroe’yi
onurlandırıyor. Roma.

2

3

Ayrıca Opramoas anıtına ait 199 fragman üzerinde çalışılmıştır. Toplam
208 yazıt-yazıt parçası ele alınmıştır.
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RESTORASYON ÇALIŞMALARI
S.BULUT
S.KÜÇÜK
M.DOĞAN
Restorasyon işleri sorumlusu S.Bulut denetiminde Restoratör Muzaffer
Doğan ve Restoratör-uzman Sebahattin Küçük ve uzman ekipleri aşağıda
özeti verilen işleri gerçekleştirmiştir.
Tiyatroda: Skene, harçlı tonozlu duvar konsolidasyonu; skenenin 2.
katına ait sahneye açılan kapıların alt yapısını oluşturan büyük blokların, alt
sağlamlaştırma yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmesi.
İki Katlı Stoa’da: Stoanın 2. katında bulunan ve tamamen parçalanmış hâlde
bulunan parapet ve postamentlerin (A.3.1.8., A.3.1.30, A.3.1.11 ve A.3.1.13
onarılıp stylobat üzerinde geçici yeniden kurumlarının yapılması.
Bazilika’da: 2007’de kazılarak açığa çıkarılan, ancak çok zayıf, dağılgan ve
defineci tahribatına uğramış olan apsisin sağ ve sol synthronom duvarları
ile synthronom basamaklarının sağlamlaştırılması ve korunmaya alınması.
Hayvan kabartmaları ve bitkisel bezekleriyle ünik olan ve üç parça hâlinde
bulunan templon payesinin tümlenmesi. 1x2m. ebadındaki tek parçadan
ajurlu yapılmış olan ve boyaları hâlâ duran benzeri az bulunur işçilikteki
templon parapetinin, Ajurlu Templon parapetinin prova birleşiminin yapılıp
ahşap kasada gelecek yıl onarılmak üzere korunmaya alınması.
Yuvarlak tapınak: Defineciler tarafından tahrip edilen ve sarnıca atılan
podyum bloklarının (YT.08.27, YT.08.33A, YT.08.33B, YT.08.34, YT.08.32,
YT.08.42 ve YT.08.31) geçici olarak sarnıçtan vinçle çıkarılıp orijinal yerlerine
yerleştirilmesi.
Buluntu restorasyonları: 2007 yılında Opramoas stoasının, tiyatro batı parodos
tarafında parçalar hâlinde bulunmuş olan heykel 80 parçadan tümlenmişti.
Bu sezon heykelin derz dolguları yapılıp, başı vücuda yerleştirilip, sol omuzu
tamamlanmıştır. Bunun dışında amphoriskoslar ve sikkeler gibi pek çok
buluntu da onarılarak müzeye teslim edilmiştir.
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HARİTA ÇALIŞMALARI
E. AKALIN
Rhodiapolis kazılarının ilk yılı olan 2006’da başlatılan haritalama
çalışmalarına 2007 ve 2008 yıllarında devam edilerek yerleşimin detaylı
haritası tamamlanmıştır. Bundan böyle yeni ortaya çıkan kalıntılar aynı veri
tabanına eklenecektir.

SANATSAL ÇALIŞMALAR
T.M.P. DUGGAN
M. Duggan tarafından yapılan çalışmalarda kentteki yapıların kara
kalem çizimleri üretilmiştir. Bu çalışmalar hem sempozyum kapsamında
Kumluca’da sergilenmiş hem de Kumluca kitabında bir bölüm olarak yer
almıştır. 30 Haziran-10 Ağustos günlerinde, Rhodiapolis genel panoramik
çizimler yanında tapınak, kütüphane, sarnıç içeren 17 çizim ve buluntularla
ilgili olarak da 38 çizim gerçekleştirilmiştir. Kazı kentindeki bu çalışmalar
dışında Rhodiapolis çevresi yüzey araştırmaları kapsamında İdebessos’ta 4
çizim yapılmıştır.

RHODİAPOLİS ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI: İDEBESSOS
İ.KIZGUT
S. BULUT
N. ÇEVİK
E. AKALIN
O. TIBIKOĞLU
A.AYGÜN
Stephanos’un sözlüğünde Likya kentlerinden biri olarak sayılan
İdebessos, Hierokles’te yanlışlıkla İlebessos olarak yazılmıştır. Kentin adının
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anlamı ve kaynağıyla ilgili kesin bilgi bulunmamakla beraber, Adındaki
“ss” suffiksi –soneki-, kalıntılarla görünenden daha eski bir yerleşimin var
olduğunu düşündürmektedir. Likçede olasılıkla “İdãb”dır. En erken tarihsel
bilgilerimiz Birlik dönemindendir. Kent, başından beri Birliğin üyesidir.
Araştırmalarımızda bulduğumuz bir Helenistik yazıt ve bazı duvarlar bu
dönemde yerleşimin varlığını gösteren kalıtlardır. Ele geçirilen yazıtlar,
yerleşimin bir ‘polis’ olduğunu ve Roma Döneminde Akalissos ve Kormos ile
başını Akalissos’un çektiği bir Sympoliteia’nın üyesi olduğunu ve üç kentin,
Birlik’te tek oyla temsil edildiğini göstermektedir. Roma Dönemi sonrasında
ise Edebessos adını alan kent Hıristiyanlık Döneminde Myra Metropolü
içerisinde, adı Lebissos, Lemissos olan bir piskoposluk olarak anılır.
İdebessos, Doğu Likya’nın kuzeyindeki dağ yerleşimleriyle kıyı kentlerini
birbirine bağlayan güzergâh üzerinde bulunmasıyla önemlidir. Patara’da
bulunan Miliarium Lyciae’de adı geçen 50 yerleşim arasında ismi anılır.
Aynı yazıtın devamında İdebessos yolu Kithanaura’ya bağlanır. Miliarium
Lyciae’de okunamasa da Arykanda’dan İdebessos’a uzanan bir yolun varlığı
da beklenir. Yüzeyde görünen yapılardan, özellikle tiyatrodan Helenistik
Dönemde, boyutlarını ve planını bilmediğimiz bir biçimde var olduğu;
en varsıl günlerini yaşadığı Roma Döneminde, küçük bir kent olduğu;
Bizans Döneminde 3 kilisesi ve kastronuyla Bizans’ın farklı dönemlerinde
yerleşim gördüğü ve Roma Dönemi kent boyutunun yaklaşık korunduğu
anlaşılmaktadır. Yerleşim kalıntılarından özellikle hamam ve tiyatro gibi
büyüklükleri popülasyona dayalı olması gereken kamu yapıları yerleşimin
küçük boyutları hakkında fikir verse de, kentin niteliği daha çok nekropolden
yansır: Nitelik ve nicelik beklenenin üzerindedir. Likya Birliği’nde Akalissos
ve Kormos’la birlikte sahip olabildiği tek oy hakkı bunu siyasî anlamda
doğrular. Yani otonomisi dahi tek oyla temsil edilen diğer Likya kentleri
düzeyinde değildir. Birlik bağlamındaki kararlarında, tek oyun ortakları olan
Akalissos ve Kormos’a bağlı davranmak zorunda olması siyasî zayıflığını
tanımlar. Likya’da benzeri olmayan pastophoriaları trikonkhos planlı kilise,
“U” biçimli eksedra mezarların çokluğu ve niteliği, yalın su yolunun yapısallığı
ve kapağındaki altlığıyla ünik olan girlandlı lâhit bu “özel” kalıntıların” en
önemlileridir.
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Yüzeyde

yoğun

olarak

gözlemlenen

Bizans

ve

kısmen

Roma

seramiği dışında yerleşimde ele geçirilmiş olan yegâne buluntular
bronz heykelciklerdir.1989 yılında zor alım yoluyla Antalya Müzesi’ne
kazandırılan, define kazısında bulunmuş 8 adet heykelcik, İ. Delemen
tarafından değerlendirilmiştir. Heykelcikler arasında Likya’nın binicisi
Men olan tek atlı heykelciği, Likya’da oldukça popüler olan 3 adet
Kakasbos-Herakles heykelciği, 1 atlı heykelciği ve binicileri yitik olan 3 at
heykelciği bulunmaktadır. Bu heykelcikler, sikkelerde atlı tanrı figürlerinin
yaygınlık kazandığı döneme bağlı olarak İS 2. yy.ın sonu ile 4. yy.ın başına
verilmektedir.
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Resim 1: Kent merkezi

Resim 2: Kent merkezi güney kesim. Asklepeion ve G Yapısı
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Resim 3: Tiyatro, Toplantı Salonu ve Opramoas Stoası ve mezarı

Resim 4: Tiyatro. Doğu parados
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Resim 5: Agora-İki katlı stoa

Resim 6: Stoa zemin mozaikleri
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Resim 7: Kilise

Resim 8: Kilise. Templon payesi
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Resim 9: Opramoas Mezarı. 3D çizim. (A.Aygün)

Resim 10: Herakleitos yazıtı
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OLYMPOS 2008 YILI ÇALIŞMALARI
B.Yelda OLCAY UÇKAN*
Zeliha DEMİREL GÖKALP
Muradiye ÖZTAŞKIN
Emre ÖĞÜL ÖNCÜ
Olympos ören yeri 2008 yılı çalışmaları antik kenti ikiye bölen Akçay
deresinde ıslah çalışmaları ile başlamış ve dolgu toprakta açılan sondajlarla
sürdürülmüştür. Alanda önceki yıllarda da kullanılan 3D lazer tarayıcı
ile ölçüm ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. Kazı evinde Mozaikli
Yapı’dan depoya getirilmiş mozaiklerin envanter ve ölçüm çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Kentin Roma Dönemi mimarîsinin belgelenmesi için
Köprü Ayağı ve Tiyatro’da çalışmalar yapılmıştır.1

Dere Islah Çalışmaları
Olympos Antik Kenti’nin ana unsuru, kentin ortasından geçen ve kenti
*
1

Doç. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir/TÜRKİYE
Olympos 2008 yılı çalışmaları Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. B.Yelda Olcay Uçkan
başkanlığında, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Zeliha
Demirel Gökalp, Araş. Gör. Muradiye Öztaşkın ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr.
Gör. Yalçın Mergen, Pamukkale Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın,
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Seçkin Evcim ve Şener
Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Öğül Emre Öncü,
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi lisans öğrencileri Mehmet Cihangir Uzun, Serkan Kılıç,
Sinan Sertel, Deniz Cengiz, Yeliz Sönmez, Deniz Yılmaz, Abdülkadir Kolkan; Basın-Yayın
Bölümü öğrencisi Evren Çelikel, ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencisi Filiz Türkmen ile Bakanlık temsilcisi Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Arkeolog Ömer Kalın ve Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Müdürlüğü’nden Uzman Tevfik Göktürk’ün katılımıyla 10 Temmuz - 15 Ağustos
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, maddî destek sağlayan, Suna & İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne ve Ekol Mimarlığa teşekkür ederiz.
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bir anlamda ikiye bölen Akçay’dır. Zaman içinde nehir yatağı alüvyon, yapı
taşları ve bitki örtüsü ile dolmuştur. Kent planı üzerinde kuzey ve güney
kentteki ölçülemeyen bataklık alanları ve alüvyonal dolgu yüzünden yön
değiştiren nehir yatağı işaretlenmiştir. (Harita: 1) Derenin yatak değiştirmesi
kıyıdaki yapıların birçoğunun tahrip olmasına; ayrıca güney ve kuzey kentte
kaynayan doğal su kaynaklarının nehre bağlanan kanallarının tıkanması da
kentte birçok yapının temellerinin su ile dolmasına neden olmuştur.
2008 yılı kazı çalışmalarına 2007 Aralık ve 2008 Ocak aylarında Orman
Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izni ile Akçay
içinde dere yatağı ıslah çalışmasına temel oluşturacak bir bitki temizliği ile
başlanmıştır. (Resim: 1) Bu çalışma sonrası nehrin yönünü etkileyen yoğun
dolgu malzemesi ile karşılaşılmıştır. Ayrıca dolgu, özellikle Güney Kentte yer
alan doğal su kaynaklarının nehre bağlanan kanallarını işlevsiz hale getirmiştir.
Dolayısıyla bu dolgu toprağın tahliye edilmesi zorunlu olmuştur. Olympos
Çayı içinde yer alan dolgu toprağın temizlenmesi için konveyor kullanılması
planlanmış ve 2008 sezonunda, kazı ekibi tarafından Sektör S5/XI’ de yer
alan yapı topluluğunun güneydoğusuna konveyor taşınmış ve kurulmuştur.
(Resim: 2) Sektör S5/XI’ de yer alan yapı topluluğunun güneydoğusunda alan
temizliği yapılarak, nehir duvarı önünde, 1.50 x 10 m. ölçülerinde bir alanda
kazı çalışması başlamıştır. Biriken toprak konveyorla taşınıp elenmiştir. Ayrıca
nehir duvarı önünde 1.50 x 2.50 m. ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. Sondajda
yaklaşık 1.50 m. derinleşilmiş ve +4.68 kodunda doğu-batı doğrultusunda
devam eden bir duvar tespit edilmiştir. Bu sondaj sonrası nehir duvarı
önünde 1.50 x 10 m.lik plan karede çalışma kararı alınmıştır. Nehir duvarı
önünde +5.76 kodunda başlayan alan çalışmasının sonunda, +4.63 kodunda
doğu-batı doğrultusunda, mevcut olan nehir duvarının yaklaşık 35 cm.
güneyinde sondaj boyunca devam eden duvar ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 3)
Ortaya çıkarılan duvar, nehir duvarı önünden güneye doğru, sondaj duvarı
altına eğimli olarak devam etmektedir. Malzemesi yoğun olarak harçlı dere
taşı ve moloz olan duvar, nehir duvarının ilk evresine ait bir duvar dolgusu
olması muhtemeldir. Bununla birlikte tespit edilen bu duvar, mevcut nehir
duvarının önünde bir dalgakıran işlevine sahip olabilir. Bu konuyla ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
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Kazı çalışmalarında ilk inilen 50 cm.lik erozyonal tabakada, Geç RomaErken Bizans Dönemine tarihlenen seramik parçaları (Resim: 4), Roma
Dönemine tarihlenen iki cam parçası, dört adet fresko parçası bir miktar
tessera ve harçlı mozaik parçası (Resim: 5) ile Erken Bizans Dönemine
tarihlenen beş adet levha parçası ele geçirilmiştir (Resim: 6). Daha sonra inilen
ikinci 15 cm.lik seviyede sel tabakasına, üçüncü 41 cm.lik seviyede erozyona
bağlı dolgu tabaka, dördüncü 15 cm.lik seviyede yine bir sel tabakası yer
almaktadır. Son ve beşinci 10 cm.lik seviyede dere yatağı ile ilişkili olarak
dere taşları bulunmuştur. Herhangi bir kültür katmanına rastlanmamıştır.
Dolgu içinde nehir duvarından düştüğü anlaşılan harçlı taş ve moloz dolgu
dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Ayrıca 2008 yılında özellikle Güney Kent’te yer alan yapı topluluklarının
büyük bir çoğunluğunda zemin suyu yükselmesi nedeniyle sorun tespit
edilmiştir. Kentin içine yayılan su kaynaklarının ıslahı amacıyla 2008 yılında
antik drenaj kanallarının açılması için dere çevresinde temizlik çalışmaları
yürütülmüştür. Bunun için Liman Bazilikası’nın hemen doğusunda Akçay’a
bağlanan küçük derede temizlik çalışması yapılmıştır.
Yine derede akış yönü bulamayan su, kuzey kentteki yapıların temelini
doldurduğu için bu temizlik çalışması zorunlu olmuştur. Kuzey kentteki
temizlik çalışması, derenin akış yönünü etkileyen yerlerde taş ve bitki temizliği
şeklinde sürdürülmüştür Çalışma sırasında S7-VI sektöründe dere içerisinde
Geç Roma Dönemine tarihlenen bir yazıt (Resim: 7) ve kentin kuzeyindeki
derede yapılan çalışmada 19. yüzyıla ait değirmen kanalının yüzey toprağında
Roma Dönemine tarihlenen 1 adet sikke ele geçirilmiştir. Sikkenin M.S.276–
282 yıllarında imparator olan Probus’a ait olduğu saptanmıştır (Resim: 8).

Rölöve Çalışmaları
2008 yılı çalışmalarının büyük bölümünü kısmen ayakta olan yapıların
mimarî rölövelerinin hazırlanması oluşturmuştur. Arazide kısa zamanda
verimli sonuçlar alınmasını sağlayan 3D lazer tarayıcı ile ölçüm çalışmaları
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sürdürülürken, daha önceki yıllarda lazer tarayıcı ile ölçümleri gerçekleştirilen
A Alanı’nın (S7/VIII) rölöveleri tamamlanmıştır.

Güney kentte derenin

kenarında yer alan set duvarı ve üzerindeki yapıların kuzey cepheleri (S6-VII)
ölçülebilmiştir. Ayrıca Mozaikli Yapı’nın (S8/VII) rölöveleri tamamlamıştır.

Mozaikli Yapı Çalışmaları (S8/VII)
Mozaikli Yapı’da 2008 yılında daha önce müze tarafından alandan kazı
evi deposuna taşınan mozaiklerin belgelenmesi ve envanterinin çıkarılması
çalışmalarına başlanmıştır. Kazı evi deposunda bulunan yapının ikinci kat
döşemesine ait 1461 parça mozaiğin envanteri yapılarak belgelenmiştir. (Resim:
9) Buna göre aynı döşemeye ait olabilecek mozaik parçaları saptanmıştır.
İkinci katın hâlen in situ bulunan mozaik parçalarının sunduğu verilere göre
kazı evi deposundaki ve alandaki mozaiklerin belgelenmesi ve mozaikler için
restitüsyon önerisi çalışmalarına başlanmıştır.
Yapının birinci kat C Odası’nda halen in situ su kuşları (ördek, balıkçıl),
kedi, köpek ve balık figürleri ile geometrik panoların oluşturduğu zemin
döşemesi plan üzerine işlenmiştir. (Çizim: 1) Yapının kubbelerini taşıyan
kemer ayaklarının mozaik zeminin bordürlerini keserek üzerine oturması
yapının en az iki evreye sahip olduğunu düşündürür. Buna göre tespit edildiği
kadarıyla mevcut birinci kat mozaikleri tekrar kullanılarak yapının planı, A,B
ve C odalarında tekrarlanmış olmalıdır. Yapının 5. yüzyıldan sonra doğu
yönünden çıkılan bir merdivenle, iki katlı olarak konut işleviyle kullanımının
devam ettiği düşünülmektedir. Çalışmalar neticesinde birinci katın ortasında
yer alan ana mekânın kuzey yönündeki eksedrasında bulunan ve 1992
yılında yapılan kurtarma kazısında tespit edilen ve ‘Yılanlı Kadın’ olarak
anılan mozaiğin de ikonografisi ve yapı ile ilişkisi saptanmıştır. (Resim: 10)
Mozaik döşeme üzerinde istiridye motifinin önünde duran kadın figürünün
su kişileştirmesi olarak M.S. 3. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz’de sıklıkla
kullanılmış olan ‘Thalassa’ figürü olduğu düşünülmektedir.2 Figürün elinde
2

D. Şahin. “Zeugma Mozaikleri Üzerinde Yer alan Tethys Betimlemeleri”, IV. Uluslararası
Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyum Bildirileri. Ed. M. Şahin. Bursa: Uludağ Üniversitesi
Mozaik Araştırmaları Merkezi, 2008, 147–154.
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tuttuğu kısım olasılıkla ejder başlı deniz canavarının kuyruğudur. Figürün
diğer elinde bulunması muhtemel gemi dümenine ait olması gereken kısım
ise kırıktır. Başının üzerinde sarı renkte tesseralardan oluşan kanatlar oldukça
stilize işlenmiştir. Plan özellikleri ve yapının içerisinde C Odası’nda taş
havuzla sınırlandırılmış, hâlen kaynayan suyun varlığı; Thalassa figürüyle
birlikte değerlendirildiğinde yapının ilk evresinde su ile ilişkili bir işlevi
olabileceğini düşündürür. Yapı olasılıkla 5. yüzyıl sonunda yenilenerek
birinci kat mozaikleri tekrar kullanılmıştır. İkinci inşa evresinde yapının ikinci
katında yine opus tessalatum tekniğiyle mozaikler eklenmiştir.3 Yapının C
odasındaki taban döşemelerine benzer şekilde yine kuş figürleri ve geometrik
panoların kullanıldığı görülmektedir.

Tiyatro Çalışmaları (S5/VII – S6/VII)
Olympos antik kenti 2008 yılı Roma Dönemi mimarîsi çalışmaları ise
tiyatro alanı ve güney-kuzey kentlerini birbirine bağlayan antik köprü
ayağında sürdürülmüştür. Güney kentin batı kesiminde yer alan tiyatro
mimarîsine ait araştırmalar, genel olarak tiyatrodaki sayısal verilerin tespitine
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sürdürülen
çalışmalarda özellikle cavea bölümündeki mimarî detayları anlamak üzere
ölçümler yapılmıştır. (Çizim: 2) Olympos tiyatrosunun, Roma İmparatorluk
Dönemi tiyatroları plan şemasında inşa edilmiş olduğu görülmektedir.
Yarım daire planlı olması bu noktada en önemli veridir. Yarım daire planda
krepis sıralarının 8 tane oluşu, planlamasında Vitruvius’un önerdiği Roma
Tiyatrosu oranlarının kullanılmış olduğunu göstermektedir (Vitruv. V. 6).
Yüzeyde görülen mimarî parçalarından tiyatronun tümüyle kireç taşından
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cavea hattı, skene ve batı paradosta yoğun
tahribat görülmektedir. Orkestranın doğu kesiminde görülmekte olan kireç
ocağı, tiyatronun mimarî bloklarının tahribat nedenini açıkça göstermektedir;
Ortaçağda, imar faaliyetleri için tiyatrodaki kireç taşı mimarî bloklar bu
ocakta eritilerek kirece dönüştürülmüş ve geç dönem yapılarının inşasında
3

Yapıdaki mozaikler için bkz. B.Y. Olcay Uçkan ve diğerleri. Lykia’da Bir Korsan Kenti: Olympos.
İstanbul: Homer Kitabevi,´2006, 91–95.
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kullanılmış olmalıdır. Tiyatroyla ilgili 2008 yılı çalışmalarında eksik kalan en
önemli veri, cavea hattının orkestradaki çapının tespit edilememiş olmasıdır.

Köprü Çalışmaları (S7/VI – S7/VII)
2008 çalışmaları kapsamında, kenti ikiye bölen Akçay Çayı üzerinde kurulu
olan, kentin kuzeyi ile güneyindeki yerleşim alanlarını birbirine bağlayan
köprüye ait günümüze ulaşabilmiş kısımlardan kuzey ayakta belgeleme
çalışmaları sürdürülmüştür. (Resim: 11) Bu çalışmalar sırasında, köprünün
temel seviyesinin üzerinde görülen blokların köprü ayağında devşirme
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Devşirme parçalar iki farklı grup oluşturacak
profil özelliğine sahip 9 adet arşitrav bloğudur. (Çizim: 3-a) Bu bloklar köprü
temel seviyesi üzerinde, üst üste üç sıra oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir.
Üçüncü sıranın üzerinde köprünün kemer kısmının başladığı, kemer kavisini
oluşturan, günümüze ulaşabilmiş birkaç bloktan anlaşılmaktadır. Köprü
ayağının mevcut durumundan anlaşıldığı üzere, büyük oranda devşirme
bloklarla inşa edilmiş olması bir onarım evresiyle ilişkili olmalıdır. Bununla
ilgili olarak yapılan ilk gözlemler sonucunda, olasılıkla Roma İmparatorluk
Döneminde inşa edilmiş ilk köprünün temel seviyesine kadar herhangi bir
doğa olayı sonucunda yıkıldığı ve kuzey-güney kenti birbirine bağlayan ana
ulaşım hattı olmasından dolayı, olasılıkla aynı doğa olayı sonucunda tahribat
görmüş kentteki diğer yapı veya yapıların mimarî blokları kullanılmak
suretiyle hızlı şekilde tekrar inşa edilmiş olduğu söylenebilir.
Roma mimarîsi incelemelerinin son bölümünü köprü ayağında bulunarak
ölçüm ve çizim çalışmaları yapılan devşirme blokların, özellikle kent
içerisindeki benzer örneklerinin tespitiyle ilgili çalışmalar oluşturmuştur.
Köprü ayağında devşirme olarak kullanılmış blokların büyük bölümünü
oluşturan üç fascialı ve üst bölümünde üçgen profilli arşitravların, ölçü ve
profil olarak yakın benzerleri Liman Bazilikası içerisinde tespit edilmiştir.
(Çizim: 3-b) Çoğunlukla yapının kuzeybatısında kümelenmiş olarak görülen
bloklar, bu alandaki mimarî düzenlemede ikinci kez kullanılmış olmalıdır.
Liman Bazilikası içerisinde, çalışmalar sırasında farklı mimarî bloklar da tespit
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edilmiştir. Bunlar içerisinde en önemlileri iki farklı ölçüye sahip geisipodessima bloklarıdır. Bu bloklar da, Liman Bazilikası’ndaki arşitravlarda olduğu
gibi, devşirme kullanılmış olmalıdır. Ancak ikinci kullanımlarıyla ilgili geç
dönem mimarîsinin hangi yapı ya da yapılar olduğunu söylemek şu aşamada
olanaksız görülmektedir. Liman Bazilikası içerisinde yürütülen çalışmalar
sırasında, yapının apsisinin temel seviyesinde kullanılan mimarî bloklar
içerisinde görülmekte olan profilli parçalar, burada da devşirme kullanıma
sahip parçaların varlığını ortaya koymaktadır. Özellikle kuzey bölümde,
temel seviyesinde, profilden görülmekte olan bir sima bloğu bu düşünceye
güç kazandırmaktadır. (Çizim: 3-c) Liman Bazilikası alanında tespit edilmiş
olan ikinci kullanım görmüş bloklar, alandaki olasılıkla Roma İmparatorluk
Dönemi yapı ya da yapılarıyla bağlantılı olmalıdır. Blokların yoğunluğu bu
düşünceyi destekler niteliktedir. Edinilen ilk izlenimlere göre, köprü ayağında
görülen devşirme arşitrav blokları, Liman Bazilikası alanındaki Roma Dönemi
mimarî yapılanmasından getirilmiş olmalıdır. Bu düşüncenin ana sebebi ise,
köprü ayağında kullanılmış olan arşitrav bloklarının oransal benzerlerinin
ağırlıklı olarak Liman Bazilikası alanında görülmesidir.
Köprü ayağındaki blokların kent içindeki benzerlerinin tespitine yönelik
çalışmamızda tüm kentte detaylı şekilde yüzey buluntuları takip edilmiştir.
Kuzey kentte yer alan değirmen kanalı hattında, Lykiarkh Anıt Mezarı’nın 30
m. kadar güneyinde tespit edilen bir arşitrav bloğu, köprü ayağındaki birinci
sırada yer alan arşitrav bloklarıyla benzer profile sahiptir. (Çizim: 3-d–Resim:
12) 2008 yılı araştırmalarının önemli bir bölümünü oluşturan köprü ayağındaki
devşirme mimarî bloklar ve bu blokların kent içindeki benzerlerinin takibi
çalışmasının kuşkusuz en önemli sonuçlarından biri, Olympos’ta kuzey ve
güney kentleri birbirine bağlayan köprünün, günümüzde görülen ayağının
büyük oranda onarım görmüş olması nedeniyle, Helenistik veya Roma
İmparatorluk Dönemine ait olmadığının kesinlik kazanmış olmasıdır. Bunun
dışında bir diğer önemli sonuç, Liman Bazilikası alanının, Hıristiyanlık
Dönemi öncesinde bir yapılanmaya sahip olduğunun öngörülmesidir. Liman
Bazilikası’nda yapılacak çalışmalar, Olympos araştırmalarında, olasılıkla
önemli veriler ortaya koyacaktır ve kentin Roma İmparatorluk Dönemi
mimarî yapılanmasıyla ilişkili sonuçlar sağlayacaktır.
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Çizim 1: Mozaikli Yapı C
Odası mozaiği

Çizim 2: Tiyatro planı
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Çizim 3: Alanda tespit edilen Roma Dönemi blokları

Harita 1: Olympos antik kentindeki bataklık ve dolgu alanları
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Resim 1: Akçay içindeki bitki temizliği ve ortaya çıkarılan duvarlar

Resim 2: S 5-XI’deki alan çalışmaları

240

Resim 3: S 5-XI’deki sondaj alanı

Resim 4: S 5-XI sondajından Erken Bizans Dönemine ait seramik buluntular
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Resim 5: S 5-XI sondajından Erken Bizans Dönemine ait buluntular

Resim 6: S 5-XI sondajından Erken Bizans Dönemine ait mimarî plâstik parçalar
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Resim 7: S 7-VI’da ele geçirilen yazıt

Resim 8: S7-VI’da ele geçirilen
İmparator Probus’a
ait sikke
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Resim 9: Kazı evi deposundaki mozaik parçaları

Resim 10: Mozaikli Yapı ana mekân eksedrasında yer alan figür
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Resim 11: Akçay üzerinde yer alan köprünün kuzey ayağı

Resim 12: Roma Dönemi arşitrav bloğu
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMASI 2008
Osman AYTEKİN*
Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına
istinaden, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2008 tarih ve 127749 sayılı “Artvin İli, Şavşat
İlçesi, Şavşat Kalesi’nde 2008 yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması
için” verilen onay doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Erzurum Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü elemanı Erkan Tunç’un
gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe 27.07.2008-26.09.2008 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Kazı; Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM) ve Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın katkılarıyla
yürütülmüştür1.
2007 yılında başlanan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Şavşat Kalesi
Kazısı’nın, 2008 yılı kazı sezonunda;
•
*

1

Çevre temizliği,

Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE.
Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi
Merkez Müdürlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı’na, Artvin Valiliği’ne, Artvin İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne, Şavşat Kaymakamlığı’na, Şavşat Belediye Başkanlığı’na, Bakanlık temsilcisi
Erkan Tunç’a, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besim Özcan’a, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirel’e, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Nurşen Fındık’a, Mimar Ayşenur Sal’a, Mimar Esra Arslan’a, Jeolog M. Necati Aytekin’e,
Şavşat Kütüphane Müdürü Ali Naci Yıldız’a, Mali Müşavir Sinan Öztürk’e, Ekrem Bilgin’e,
Ensar Çiftçi’ye, özverili ekip elemanlarımıza ve Sanat Tarihçisi Kadir Atıcı, Taha Çohaz,
Arkeolog Hülya Durmuş, Tarihçi Meryem Gündüz, Y.Emre Aytekin, Orhan Sevim, Fatih
Gültekin’e ve kazımızı ziyaret eden tüm Şavşat’lı kültür dostu hemşerilerimize teşekkürlerimi
sunmayı borç bilirim.
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•

Karolaj-plan çizimi,

•

B 2, B 3, C 2 ve C 3 plan karelerinin açılması,

•

Konservasyon çalışması,

•

Seramik buluntuların değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Çevre temizliği: Ilıman Karadeniz iklimi ile karasal iklim geçiş kuşağında
bulunan Şavşat, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğun yağmur
yağışları ile kışın yoğun kar yağışlarına maruz kaldığından, kazı alanı her
yıl yeniden çeşitli otsu bitkilerle, küçük dikenli çalılıklarla kaplanmaktadır.
Bu yüzden, ölçüm işlemleri ve kazı alanlarının açılmasına başlanmadan önce
çevre temizlik çalışmalarının mutlaka yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
2007 yılında olduğu gibi, bu yıl da çevre temizliği bir haftamızı almıştır
(Resim: 1).
Karolaj-plan çizimi: 2007 yılında kısmen başlanan ancak 2008 yılında
neticelendirilen, kalenin güneyden-kuzeye doğru yayılım gösteren 10.00
x 10.00 m. ölçülerinde, dikey olarak 8, yatay olarak ise 9 aralıktan oluşan
karolaj çizimi, kazının sürdürülmesine elverişli planlama ile oluşturulmuştur.
Ayrıca, 2009 yılı ve sonrasında da devam edilmek üzere, plan kare
bölümlerine, içerisinde yer alan sur ve yapı kalıntılarının işlenmesi kısmen
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).
B 2 plan karesi (A kulesi): A kulesi, B 2 plan karesi içerisinde bulunmakta
olup 2007 yılı kazı sezonunda, kulenin tabanında yer alan moloz taş ve toprak
karışımı dolgunun boşaltılmasına başlanmış 2.00 m. derinliğe kadar inilmişti.
2008 yılı kazı sezonunda da kulenin içi 1.00 m. daha boşaltılarak, kulenin
tabanına inilmiş ve tanımlı hâle gelmesi sağlanmıştır (Resim: 2).
A kulesi, kalenin güneybatı köşesinde, güney surları ile irtibatlı olarak
konuşlandırılmış olup uzaktan ilk etapta algılanabilen mimarî yapı
elemanlarından biridir (Resim: 3). Kulenin kuzeydoğu tabanında, bozulmuş
durumda olan bir kapısı; doğu cephesinde takviye duvarının üstüne
gelecek şekilde kapı görünümünde bir açıklığı ile cephenin farklı yönlerine
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yerleştirilmiş beş adet mazgal pencereye sahiptir. Üst örtüsü yıkılmış
olduğundan ne şekilde sonlandığı anlaşılamayan kulenin, batı yönünde de
belirli bir seviyeye kadar sur duvarları ile irtibatlandırıldığı izlenmektedir.
İçten taban alanı 28.67 m², tavan alanı ise 14.50 m² olan A kulesi; içten ve
dıştan düzgün olmayan silindirik planlı olup içten ve dıştan farklı büyüklükteki
moloz taş ve dere taşından oluşan bol kireç harcı ile tutturulmuş duvar örgüye
sahiptir. Duvar kalınlıkları yer yer değişmekle birlikte, tabanda 2.36 m. iken
üste doğru daralmakta ve en üstte 1.23 m. ölçüsünde sonlanmaktadır. Dış
cephesinin güneydoğu köşesi ve kısmen güneybatı köşesi, aşağıdan yukarıya
doğru bozuk bir eğimle yükselen ve daha büyük ebatlardaki kaba yonu taşları
ile şekillendirilmiş keskin bir köşe profili içermektedir (Resim: 4).
2008 yılı kazı neticesinde kulenin içi tanımlanır duruma getirilmiştir.
Günümüze ulaşmayan yatay ahşap hatıl yuvalarından yola çıkarak yapılan
incelemelerde, kulenin zemin üstü 6 katlı olduğu anlaşılmaktadır. 6.
katın yüksekliği ve örtü sistemi daha önceden de belirtildiği gibi yıkılmış
olduğundan, tam olarak belirlenememiştir. Kule, içten bu haliyle 18.30 m.
yüksekliğe sahiptir. Muhtemelen orijinal yüksekliği 21.00 m. olmalıydı.
Zemin kat kullanım alanının, kazı öncesindeki 3.00 m.lik moloz taş ve
toprak karışımı dolgunun boşaltılmasıyla, 4.10 m. yüksekliğe sahip olduğu
ortaya çıkmıştır. Buranın, batı duvarında yuvarlak kemerli bir niş ve bu
nişin doğu yönünde, 2007 yılında ortaya çıkarılan pişmiş toprak malzemeli
tandırın hemen yanı başında, ikinci bir tandıra daha rastlanmıştır. Her iki
tandır ve kırık çeşitli seramik kap parçaları ile kuzey yönüne açılan iki adet
mazgal pencereden yola çıkarak, kulenin bu bölümünün tandır evi olarak
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Üst katların ne amaçla kullanıldığı
ve ara bölmelerden geçişin nasıl sağlandığı konusunda, şu aşamada somut
veriler bulunmamaktadır (Resim: 5).
B 3 plan karesi: Üzerinde herhangi bir mimarî yapı kalıntısı izlerine
rastlanmayan açmada, yaklaşık 1.00 m. derinliğinde moloz taş ve toprak
dolgu alındıktan sonra, A kulesinin kapı girişinin yanından başlayarak, kuzey
yönünde C 3 plan karesine doğru devam eden kireç harcıyla tutturulmuş
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4.10 m. uzunluğunda ve 1.60 m. genişliğinde bir duvar izine rastlanmıştır.
Bu duvarın, B 3 açma sınırında, batıya doğru kavis yaptığı anlaşılmıştır.
Güneyde sur duvarları ile sınırlanan bu alan, yaklaşık 1.50 m. kadar derinlikte
boşaltılmış ancak tabana ulaşılamamıştır. Bundan dolayı, ortaya çıkarılan
duvar kalıntısının mekânsal tanımı yapılamamıştır.
C 2 plan karesi: Batı yönünü sur duvarlarının belirlemiş olduğu açmada,
kazı öncesi herhangi bir kalıntı bulunmamaktaydı. Mevcut sur duvarlarının
da ancak üst seviyesi açıkta bulunuyordu. Bu plan kare yaklaşık 2.00 m.
boşaltıldıktan sonra, doğu-batı doğrultusunda 7.05 m. uzunluğunda ve
ortalama 0.85 m. kalınlığında bir temel duvarına rastlanmıştır. Bu duvarın
sur yönündeki ucunda 0.45 m. çapında tuğlayla oluşturulmuş bir fırının
varlığı tespit edilmiştir. Yine aynı açmanın kuzey yönünde, 1.00 x 1.00 m.
ölçülerinde ve 0.80 m. yüksekliğinde kireç harçlı, muhtemelen bir yapının
temeline ait olabilecek ayrık durumda duran kütleye rastlanmıştır (Resim: 6).
Özellikle bu açmada cüruf şekline dönüşmüş tuğla malzemeye de az da olsa
rastlanmıştır.
C 3 plan karesi: Bu plan karesi de yaklaşık 1.00 m. derinliğe kadar
kazınabilmiştir. Burada daha önce belirgin olmayan iki duvar kütlesi
bulunmuştur. Bunlardan biri B 3 açmasında ortaya çıkarılan duvarın devamı
niteliğinde olup 4.43 m. uzunluğunda ve 1.00 m. kalınlığındadır. Doğu-batı
doğrultusunda uzanmaktadır. Diğeri ise, kuzey-güney doğrultusunda 2.70 m.
uzunluğunda ve 0.50 m. genişliğinde olup etrafı tam olarak açılamadığından,
nereye doğru bağlantı kurduğu anlaşılamamıştır (Resim: 7).
Konservasyon çalışması: B 2 açmasında yer alan A kulesinin yıkılmış
durumdaki üst duvar örgüsü, kazı çalışmalarında tehlike oluşturulduğundan
dolayı, içten iki kademeli ahşap iskele yardımıyla 18.50 m. yüksekliğe
çıkılmıştır. Burada gevşemiş ve her an düşebilecek durumdaki 1.10 m.
kalınlığa sahip duvarın üst yüzey örgü taşları, kireç harcı ile (Calce Albazzana)
sağlamlaştırılarak, restorasyon yapılıncaya kadar tehlike önlenmiştir. Ayrıca,
tabanında ortaya çıkarılan ve gelecek yıl konservasyon yapılması düşünülen
iki adet pişmiş topraktan yapılan tandırların da bulunduğu A kulesi, kar
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ve yağmur sularından arındırılma amacı ile sac kaplamalı basit bir çatı ile
kapatılmıştır. Yine, kazı sonrasında olası tahripleri önlemek amacıyla, kuleye
giriş sağlayan açıklığa demirden bir kapı ve kafes yerleştirilmiştir. Bunlardan
başka, 1.60 m. yüksekliğinde kulenin cephesinde yer alan kapı görünümündeki
açıklık, ahşap malzemeli pencere ile kapatılmıştır (Resim: 8).
Seramik buluntularının değerlendirilmesi: Kazı ekibinden Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurşen Özkul Fındık’ın kazı başkanlığımıza
sunmuş olduğu raporda, bu kazı sezonunda ortaya çıkarılmış olan seramik
buluntuların ön değerlendirmesi yapılmıştır.
2008 yılı kazı döneminde, kültür katmanlarının karıştığı B 2, B 3, C 2 ve
C 3 açmalarında, sırlı ve sırsız seramikler ele geçirilmiştir. Sırlı seramikler
arasında, kırmızı hamurlular yoğunlukta olmak üzere, az sayıda beyaz
hamurlu parçalar yer almaktadır. Kırmızı hamurlu seramikler içinde; Ortaçağ
boyunca yaygın olarak kullanılan ve her kazı alanında karşımıza çıkan tek
renk sırlı ve boyalı kazıma tekniğinde bezemeli seramikler, burada da önemli
miktardadır.
Tek renkli sırlı seramikler, yeşil renk yoğun olmak üzere, sarı ve hardal
sarısı renklidirler. Buluntular; kenar, gövde ve dip parçalardan oluşmakta,
tüm parça ele geçirilmemiştir. Kenar parçalarına göre, kâse formunda kaplar,
tabak ve çanaklara göre daha fazladır.
Boyalı kazıma tekniğindeki seramiklerde, kazıma desenlerin içine ve arasına
yeşil ve kahverengi renklerle boyama yapılarak, bezeme zenginleştirilmiştir.
Kırmızının farklı tonlardaki hamur orta sert, sıkı, az katkılı, sır parlak ve
kaygandır. Kemerli ve yarı küresel forma sahip kâselere ait kenar parçaları,
dipler, geniş kenarlı tabak kenar parçaları ile çok sayıda gövde parçası ele
geçirilmiştir. Bu teknikte bezemeli seramikler genel olarak 13 ve 15. yy.lar
arasına tarihlendirilebilir. Monogramlı bir dip parçası, Kırım bölgesinde ele
geçirilen ve 14. yy.a tarihlendirilen örneklerle benzerlik taşımaktadır.
Bir dip parçası ise, çok temiz hamurlu, astarlı ve sırlı olup kaliteli, kazıma
ince desenleri ile (13. yy.a ait) dikkat çekmektedir.
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Bu gruptaki seramikler, genel olarak Kafkasya bölgesi boyalı kazıma
teknikli seramiklerle paralellik taşımaktadır.
Az sayıda, yeşil, kahverengi akıtma tekniğinde boyalı gövde parçaları
buluntular arasındadır.
Astar boyama (slip) tekniğiyle üretilmiş kâse kenar ve gövde parçaları,
benzer hamur yapısına sahiptirler. Çok kaliteli hamur ve sır özelliklerine
sahiptirler.
Sır altı boyama tekniğinde ise, Rakka tipi olarak adlandırılan, Anadolu’da
Osmanlı Döneminde uzantısı ‘Milet işi’ olarak bilinen seramiklere ait kenar
ve gövde parçaları bulunmaktadır. Hamur rengi ve özellikleri ile Anadolu
dışı (Suriye) üretimidirler. Kobalt mavi, mor, türkuaz ve yeşil renklerin şeffaf
sır altına kullanıldığı bu örnekler, 13-14. yy.lara tarihlendirilir.
Buluntular arasındaki iki gövde parçasında yeşil sır altı desenler
görülmektedir. Bu tür uygulamalar İran’da ve Hasankeyf’teki (14 ve 15.
yy.lar) kazılarda ele geçirilmiştir.
Beyaz hamurlu seramikler arasında; ithal beyaz hamurlu, kobalt mavi ve
türkuaz sırlı kenar, gövde parçaları görülmektedir. Ayrıca sır altı boyama
tekniğinde, İznik üretimi mavi-beyaz üslupta bezemeli bir dip ile Şam işi
üslubunda yine bir dip parçası 16. yy. örnekleri olarak değerlendirilmelidir.
Taklit üretimlere ait parçalar da kazılarda ele geçirilmiştir. Porselen
taklidin, mavi-beyaz boyalı, kalın beyaz astarlı kenar parçaları ile İznik’te
Osmanlı Döneminde (16. yy.) üretilen çok renkli boyama (Rodos işi)
üslubunun taklitleri dip, kenar ve gövde parçaları olarak ele geçirilmiştir.
Rodos işi seramiklerin taklitlerinde yeşil, mavi, kırmızı renklerle boyama
yapılarak, renksiz sır sürülmüştür. Hamur yumuşak ve gevşek dokuludur.
Bunlar merkez İznik’ten uzakta, fırın teknolojisi gelişmemiş bir merkezde, 16.
yy. sonu-17. yy.da üretilmiş kalitesiz uygulamalardır.
İslâm dünyası yüzyıllarca Çin’den ithal ettiği porselen ve seledonları
kullanmış, yerel ustalar bunların taklitlerini yapmaya çalışmışlardır.
Buluntular arasındaki iki gövde parçası kalitesiz seledon taklitleridir.

252

Porselen kenar ve gövde parçaları ile dört adet lülenin çanak ve tütek
yoluna ait parçalar 18.-19. yy. örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Sırsız seramikler ise daha çok sayıda ele geçirilmiştir. Büyük bölümü
kâse formunda kaplar olmak üzere, testi boyun ve kulpları, pişirme kapları,
çömlekler ile bu kaplara ait dip, kenar ve gövde parçaları bulunmuştur.
Hamur, yumuşağa yakın, çok katkılı, düşük ısıda pişirilmiş olup, kaba işçiliğe
sahiptirler. Bunların büyük kısmı yerel üretim olmalıdır. Az sayıda, daha
sert, temiz hamurlu gövde parçaları ele geçirilmiştir. Bunların dış yüzeyi ince
kazıma desenlidir (Resim: 9).
Özetle; Şavşat Kalesi Kazısı’nda ele geçirilen 2008 yılı buluntuları, 13.
yy.dan 19. yy.a kadar kesintisiz, farklı üsluplarda ve tekniklerde üretilmiş
örneklerden oluşmaktadır. Yerel üretimin yanı sıra Anadolu dışı farklı
merkezlerden ithal ürünlerin varlığı, çeşitlilik ve zenginliği artırmıştır.
Bu seramiklerin yanı sıra, 2007 yılında A kulesinde rastlanan taştan
mancınık güllesinin bir benzeri de C 2 açmasında ortaya çıkarılarak, envanter
fişi düzenlenmiş ve Rize Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 10).

Sonuç
•

2008 yılı kazı çalışmaları, hiç aksatılmadan iki ay sürdürülmüştür. Kazı,
planlandığı şekilde yürütülmüş ve önemli bir sorun yaşanmamıştır
(Resim: 11).

•

2007 yılında sadece B 2 plan karesi içerisinde yer alan A kulesinde çalışma
yapılmışken, 2008 yılında hem A kulesinin kazısı bitirilmiş hem de üç
ayrı açma daha açılabilmiştir. Ancak, 2008 yılında ilk kez açılan açmalar
tam olarak temel seviyesine kadar bitirilememiştir(Resim: 12).

•

Açma yüzeylerinde yoğun bir taş yoğunluklu toprak dolgu mevcuttur.
Toprak ve taş ayrımı yapılarak kalenin uygun yerine depolanmaktadır.
Gelecek sezon, mevcut toprağın mutlaka kale dışına çıkarılması
gerekmektedir.
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•

Kazının yanı sıra, A kulesine yönelik olarak gerçekleştirilen konservasyon
çalışması ile kule şu aşamada insan ve iklimsel olumsuzluklardan
arındırılmıştır.

•

Kale, bölge için önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğine
sahip konumdadır. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini
çekmektedir. Bu kazının Artvin’de ilk arkeolojik bilimsel kazı olmasıyla
da ayrı bir önemi bulunmaktadır.

•

Bu arada, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 12.09.2008 gün ve 1745 sayılı kararı ile Şavşat Kalesi’nin,
kale koruma alanı belirlenmiştir.

•

Artvin’de müze olmadığından, seramik ve diğer buluntular Rize
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

•

Gelecek kazı sezonunda, başta barınma sorununun çözümlenmesi
ve yeterli kaynağın aktarılması durumunda, daha verimli çalışma
yapılabilecektir.
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Resim 1: Şavşat Kalesi, C 2 Açma Alanı, temizlik çalışması

Resim 2: Şavşat Kalesi,
A kulesi, içten
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Resim 3: Şavşat Kalesi, güney cephesi

Resim 4: Şavşat Kalesi, A kulesi, doğu yönünden
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Resim 5: Şavşat Kalesi, A kulesi, içten

Resim 6: Şavşat Kalesi, C 2 Açması, genel
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Resim 7: Şavşat Kalesi, C 3 Açması, genel

Resim 8: Şavşat Kalesi, A
kulesi, kazı sezonu
sonrası
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Resim 9: Şavşat Kalesi, seramik buluntulardan örnek

Resim 10: Şavşat Kalesi, C 2 Açmasında ortaya çıkan mancınık güllesi
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Resim 11: Şavşat Kalesi kazı ekibi

Resim 12: Şavşat Kalesi, B 2, B 3, C 2, C 3 Açmaları, genel
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Çizim 1: Şavşat Kalesi kazısı, plan-karolaj uygulaması
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STRATONİKEİA 2008 YILI ÇALIŞMALARI
Bilâl SÖĞÜT*
Stratonikeia, Muğla İli Yatağan ilçesi Eskihisar Köyü sınırları içinde,
köyün ilk kurulduğu yerdedir. Yatağan-Milas karayolu antik kentin içinden
geçmektedir. Eskihisar Köyü 1957 yılındaki depremde hasar görünce, köy
daha kuzeyindeki yeni yerleşim alanına taşınmıştır. Daha sonra bu alandaki
kömür çalışmaları nedeniyle köy şimdiki bulunduğu 3. yerine kurulmuştur.
Stratonikeia antik kentinde ilk kazılar 1977 yılında Prof. Dr. Yusuf Boysal
başkanlığında bir ekip ile önce Kuzey Şehir Kapısı’nda ve sonra Gymnasion’da
başlamıştır. Çalışmalar ilerledikçe Bouleuterion ve tiyatro gibi yapılar ile
devam etmiştir. Bu ekibin çalışmaları 1995 yılına kadar sürmüştür. 2003–2006
yıllarında ise Prof. Dr. M. Çetin Şahin’in başkanlığında bir ekip tarafından
kazılar yapılmıştır. 2008 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Pamukkale Üniversitesi adına başkanlığım altında bir ekip tarafından
çalışmalar yürütülmektedir.
2008 yılı çalışmaları 7 ayrı üniversiteden öğretim elemanı, uzman, öğrenci
ve işçilerden oluşan bir ekip ile yürütülmüştür1. Yeni dönem kazıların ilk
∗

1

Doç. Dr. Bilâl SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Denizli/TÜRKİYE (bsogut@pamukkale.edu.tr)
Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan, Prof. Dr. Emin Erdem, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Mehmet
Meder, Doç. Dr. Raşit Urhan, Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil,
Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kılıç, Öğr. Gör. Dr. Coşkun Daşbacak, Öğr.
Gör. Dr. Selda Özgün Cirtil, Dr. Murat Aydaş, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Banu Yılmaz,
Sanat Tarihçiler: Mustafa Ekmekçi, Sertan Atasoy; Arkeologlar: Haluk Yalçınkaya, Murat
Taşkıran, Selçuk Çaprak, Fatih Gürsoy, Ömer Uzunel, Nihal Durnagölü, Halime Aslan,
Didem Tekinay, Mustafa Kağıtçı, Özge Böker, Funda Davran, Mustafa Çimen; Restoratörler:
Ufuk Denizli, Nuray İlik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Restorasyon Bölümü Öğrencileri, Duygu
Pişket, Çiğdem Eker, Yasemin Balkan, Hurinaz Sertoğlu, Fatma Aytekin, Emrah Cingöz,
Kadir Özkan, Özüm Akyüz, Yaşar Çiftçi, Dilek Karaceylan, Nurgül Dereli, Serhat Çağlar,
Fetullah Kaşka ile Bakanlık temsilcisi olarak Konya Arkeoloji Müzesi’nden Sultan Göktaş
katılmıştır. Emeği geçen tüm ekip üyelerine tekrar teşekkür ederim.
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yılı olması dolayısıyla, ağırlıklı olarak temizlik çalışması ile kısa bir dönem
kuzey şehir kapısı ve kuzey caddede kazılar yapılmıştır. Bu yılki çalışmalar,
Pamukkale Üniversite’sinin sınırlı desteklerinin yanı sıra, ağırlıklı olarak,
Döner Sermaye İşletmeleri Merkezi Genel Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından
sağlanmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan
Belediyesi ve Eskihisar Köy Tüzel Kişiliği’nin Geç Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda büyük katkı ve destekleri
olmuştur2.

1 Kentin Genel Tarihi Süreci ve İmar Dönemleri
Bu bölgedeki yerleşimler Eski Tunç Dönemine kadar inmesine rağmen,
Stratonikeia ve çok yakın çevresindeki buluntular M.Ö. 2. bin sonlarına aittir3.
Kent içindeki erken yerleşime ait duvar kalıntıları ise kentin güneyindeki
Kadıkulesi Tepesi üzerinde ve kuzey yamacında görülmektedir4. Antik
yazarlardan Herodotos (V, 118), Strabon (XIV, II, 25), Pausanias (5, 21, 10) ve
Bizanslı Stephanos (Ethnika, 696)’un verdiği bilgilere göre, burada Hellenistik
Dönem öncesine ait bir yerleşmenin olduğu ve bunun Khrysaoris ve İdrias
olarak bilindiği anlaşılmaktadır. Hatta Kadıkulesi Tepesi üzerinde bu dönem
ile ilgili Leleg tipi sur duvarları takip edilebilmektedir.
Bu bölgenin ön plana çıkması Helenistik Dönem başlarında Seleukos
yönetimi altında olmuştur. M.Ö. 281 yılından sonra, kısa bir süre içinde
Seleukos Kralı I. Antiokhos tarafından, önceden üvey annesi ve sonrasında
eşi olan Stratonike adına bu kentin adı değiştirilmiştir.
Stratonikeia’nın da içinde bulunduğu bölge, Hellenistik Dönem
2

3
4

Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel yakın ilgilerini eksik
etmediler. Yatağan Kaymakamı Şehmuz Günaydın, Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık ve
belediyenin kültür çalışanları ile Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz her zaman bizim
yanımızdaydılar. Köy muhtarı Mehmet Kaya bizlerle ilgilendi ve yardımcı oldu. Önemli
destekleri olan bir diğer kurum da GELİ Müessese Müdürü Yüksel Akın ve ekibiydi. Bizleri
destekleyen tüm kurum ve kişilere içtenlikle teşekkür etmek isterim.
G. M. A. Hanfmann-J. C. Waldmaum, “Two Submycenaean Vases and a Tablet from
Stratonikeia in Caria”, AJA 72, 1968, 51-56.
A. A. Tırpan, “Stratonikeia Şehir ve Sur Planı”, S.Ü. Edebiyat Dergisi 5, 1990, 217-234.
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boyunca, Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos ve Roma arasında el
değiştirmiştir. Burası Hellenistik Dönem boyunca önemli siyasî olaylara ev
sahipliği yapmıştır. M.Ö. 188 yılında Rodos’un hâkimiyetine giren Stratonikeia,
M.Ö. 167’den sonra kısa bir dönem Roma idaresine girmiştir. Ancak daha
sonra tekrar Rodos hâkimiyeti devam etmiştir. Romalılar’a karşı Bergama
Krallığı için hak iddia eden Aristonikos M.Ö. 130 yılında Stratonikeia’ya
sığınmıştır. M.Ö. 88’de Pontus kralı Mithridates Stratonikeia’yı geçici olarak
istilâ etmiştir. Daha sonra M.Ö. 40 yılında Parthlı komutan Labienus buraya
saldırmış, ancak geri püskürtülmüştür.
Labienus’un vermiş olduğu zarar ve yıkım Roma İmparatoru Augustus’un
maddî desteği ile telâfi edilmiştir. Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda,
propylonda merkezi kapı lentosu üzerindeki kitabe de bununla ilgilidir.
Ayrıca Stratonikeia kent merkezindeki pek çok mimarî elemanda bu dönem
imarı ve çalışan ustalar ile ilgili mimarî bezemeler bulunmaktadır. Augustus
ve sonrası dönemlerde görülmeye başlayan barış ve imar atılımından,
Stratonikeia kentinin de en iyi şekilde yararlandığı anlaşılmaktadır.
Kentin çok sınırlı bir alanında kazı yapılmış olmakla birlikte, bazı erken
duvarlar haricinde, yerleşimin kuruluş dönemi ile ilgili bir yapı kalıntısına
rastlanmamıştır. Kentte sur duvarları dışında bilinen en eski yapı M.Ö. 2.
yüzyılın 2. çeyreğine tarihlenen ve inşası sonraki dönemlerde de devam
ettiği anlaşılan Gymnasion’dur. Augustus ve İmparatorlar Tapınağı ile kent
Bouleuterion’u Erken İmparatorluk Döneminde inşa edilen yapılar arasındadır.
Depremde yıkılıp sonrasında Roma İmparatoru Antoninus Pius’un parasal
yardımı ile M.S. 2. yüzyılın ortalarında ayağa kaldırılan yapı ise Kuzey
Şehir Kapısı’dır. Kentteki Bizans ve Türk Döneminde yerleşim aynı şekilde
devam etmiştir. Yazıtlardan varlığı bilinen kiliseler ve bunlara ait buluntular,
Beylikler Dönemine tarihlenen Hamam Yapısı ile Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemi’ne ait dinî ve sivil yapılar bu dönemlerle ilgili eserlerdendir.
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2 Kent Sistemi ve Yapılar
Kazılan yapılar ve tespit edilen cadde sokak sistemine göre kentin ızgara
planlı olduğu düşünülmektedir. Bilinen yapılar; sur duvarı, anıtsal çeşmesi
ile birlikte şehir kapısı ve devamında sütunlu cadde, gymnasion, bouleuterion,
hamam, tiyatro, tapınak ve su yapısıdır (Çizim: 1). Ayrıca Beylikler
Döneminden bir hamam ile 19. ve 20. yy.a ait cami, kahve, evler, sokak dokusu
ile birlikte dükkânlar bulunmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Dönemine ait bir
köy meydanı ile sivil mimarî örnekleri ziyaretçilerin ayakta görebilecekleri
yapılardandır.
Kurukümes

Tepesi’nin

zirvelerinden

itibaren

kuzeydeki

düzlüğe

kadar geniş bir alana yayılmakta olan sur duvarları, yaklaşık 3600 m.
uzunluğundadır. Aşağı Şehir Surları’ndan erken olan Yukarı Şehir Surları
daha güneyde, tepenin üst bölümünde bulunmaktadır.
Kuzey şehir kapısı; kuzey sur duvarı üzerinde, Lagina’dan gelen kutsal
yolun nekropol içinden geçerek kente ulaştığı yerdedir. Bu nedenle, buranın
giriş ve tören kapısı olarak büyük bir önemi bulunmaktadır. Kapı 42,5 m.
genişliğinde ve 14,20 m. yüksekliğinde, iki yanda anıtsal kemerli girişler ve
arasında yarım yuvarlak cephesi heykellerle süslenmiş nympheum vardı5.
Yapının M.S. 139 depreminden sonra yapıldığı düşünülmektedir.
Gymnasion’un dar cephesini oluşturan 105 m. genişliğindeki kuzey kenarın
kazısı yapılmıştır. Burada ortada yarım daire planlı bir eksedra ve bunun
her iki yanında dörtgen planlı ikişerden dört büyük mekân bulunmaktadır
(Çizim: 2). Yapının toplam uzunluğunun 180 m. olduğu tahmin edilmektedir.
Ölçülerine göre bu yapı, bilinen en büyük gymnasionlardan birisidir.
Bouleuterion, kent merkezinde doğu-batı yönünde yerleştirilmiş dikdörtgen
planlı bir yapıdır (Resim: 1). Avlu kısmının kazısı tamamlanmamıştır.
24,95x29,80 m. ölçülerindeki batı kenarında yarım daire şeklinde oturma
basamakları vardır. Kuzey anta duvarının dış kısmında Lâtince, iç kısmında
5

İ. H. Mert, “Die Tor- und Nymphaeumanlage von Stratonikeia”, Urbanistik und staedtische
Kultur in Westasien und Nordafrika unter den Severern, 3. und 4. Dezember 2004, 2005, 241-254.
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Grekçe yazıtlar vardır. Kuzey antanın dış kısımında Diokletianus Döneminde
(M.S. 284–305) kentte satılan mallar ve onların fiyatları bulunmaktadır.
Kuzey antanın iç kısmında diğer yazıtların yanı sıra Menippos’un takvimi
bulunmaktadır. Bu takvimde aylardan birisi 28, diğerleri 30 ve 31 gündür.
Takvim başlangıcı olarak kabul edilen tarih ise günümüzden yaklaşık 3500
yıl öncesine aittir. Bouleuterion’un güney duvarında ise Osmanlı Dönemine
ait yazıt ve bitkisel bezemeler vardır. Buradaki yazıtlardan birisi Hicrî Receb
1017 (Milâdî Ekim-Kasım 1608) tarihini vermektedir.
Tiyatro, Greko-Romen tipinde, çift diazomalı inşa edilmiştir. Yaklaşık
15.000 kişilik tiyatronun cavea kısmı kuzeye bakmaktadır. Yapı Kurukümes’in
kuzey eteklerine yerleştirilmiştir. Buradan sonra kent yerleşim topoğrafyası
güneye doğru yükselmektedir (Resim: 2). Batı yöndeki analemna duvarında
Klasik Döneme kadar giden duvarların olması, tiyatronun oldukça eski
olduğunu göstermektedir. Özellikle Augustus Dönemi ve sonrasında yapıda
büyük değişiklik ve eklemeler olmuştur.
Tapınak, tiyatronun güneyindeki bir üst terasta yer almaktadır. Bu yapı
ve çevresi tiyatro ile birlikte düşünülüp ona göre düzenlenmiş olmalıdır6. Bu
nedenle burası aynı zamanda bir tiyatro tapınağı olarak da değerlendirilebilir.
Tiyatro ile bağlantılı olan tapınak terası da Hellenistik Dönem öncesine ait
yapılardandır. Şimdi kalıntıları görülen tapınak ise peripteral planlı, İon
düzeninde, üç basamaklı bir alt yapı üzerine inşa edilmiştir (Resim: 3). Kuzeygüney yönündeki tapınağın stylobat ölçüleri 12,55x18,54 metredir. Tapınak
Erken İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir.
Kentte, aralarında agoralar, hamamlar, tapınaklar ve kiliselerin de olduğu
pek çok antik yapının varlığı yazıtlardan bilinmesine rağmen, çoğunun
kesin yeri tespit edilememiştir. Antik yapıların yanı sıra, burada 15. yy.a
tarihlenen Beylikler Dönemi Türk hamamı bulunmaktadır. Ayrıca köy camisi
ve çevresindeki farklı mesleklere ait dükkânların olduğu köy meydanı ve
6

Bu konuda geniş bilgi için bkz. H. Mert, “Der Theather-Tempelkomplex von Stratonikeia”,
Patris und Imperim, Eds: C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput, M. Waelkens, Leuven, Peters
Verlag, 2002, 187–203.
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buraya bağlanan sokaklar taş döşemesi ile birlikte, iyi bir şekilde korunmuştur
(Resim: 4). Ağalara ve az gelirli kişilere ait 18 ve 20. yy. evleri, kent dokusu
içinde rahatlıkla anlaşılabilmektedir7.
Stratonikeia kentinin çevresinde farklı tipte mezar örnekleri bulunmaktadır.
Bu nedenle en az iki ayrı yönde büyük nekropolün olduğu düşünülmektedir.
Kentin kuzeyindeki nekropol alanı, kuzey şehir kapısının hemen önünden
başlamakta ve yolun her iki yanı boyunca kuzeyde Lagina’ya doğru devam
etmektedir. Kentin doğusundaki alanda, farklı tiplerde, bazılarında kabartmalı
stellerin de olduğu mezar örnekleri tespit edilmiştir. Bu mezarlardan çıkan
buluntular ve steller 1977 yılından itibaren sırasıyla Bodrum, Milas ve Muğla
Müzelerine götürülmüştür (Resim: 5). Kentin güneyinde Işık Deresi’nde
ve batısındaki Değirmen Mevkii’nde farklı tiplerde mezarların olduğu
bilinmektedir.

3 2008 Yılı Çalışmaları
Kazının ilk yılı olması nedeniyle ağırlıklı olarak yapıların temizliği ve
önceki dönemden kalan kazı topraklarının atılmasına ağırlık verildi. Kuzey
şehir kapısındaki temizlik ve toprak atımı tamamlandı ve burada kazılar
yapılmaya başlandı.

3.1 Kuzey Şehir Kapısı
Kuzey kapısında bu yıl, çeşmeye ait havuzun kuzeyinde, havuz içinde ve
kapının batı girişi önünde kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Önce kuzey şehir
kapısında yer alan çeşmeye ait havuzun kuzey dış bölümü önünde daha
önceki kazılardan kalan toprağın atılması için kazı yapıldı. Bu kazı toprağı
içinde üst yapıya ait mermer bloklar yer almaktaydı. Yapılan temizlik ve kazı
çalışmalarında havuzun dış bükey duvarının kuzey yüzü ortaya çıkarıldı.
Burada duvarın ön kısmına sonradan eklenmiş devşirme bloklarla yapılmış
7

A. Baş, “Eskihisar’daki Türk Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi XII, 1991, 365-382.
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duvar kalıntısı tespit edildi. Bizans Dönemi güçlendirmesi olan bu tek sıra
duvarda M.S. 2. yy. ve sonrasına ait Korinth başlığı ve geisipodes blokları
duvar taşı olarak kullanılmıştı.
İki giriş kapısı arasında bulunan yarım yuvarlak havuzun içinde Prof. Dr.
Yusuf Boysal döneminde birçok heykel ve portrenin bulunduğu bilinmektedir8.
Ancak havuzun içindeki anıtsal kapı ve çeşmeye ait mimarî bloklar
kaldırılmamıştı (Resim: 6). Bu blokların buluntu yerleri plana işlendikten
sonra vinç yardımı ile kaldırılarak havuzun kuzeyine tasnif edildi. Bloklar
kaldırıldıktan sonra zemin üzerindeki milli topraklar kazıldığında yer yer
bozulmuş, bazı kısımları tamirat görmüş mozaik döşemeye rastlandı (Resim:
7). Mozaik havuzun yarım daire formuna uygun bir şekilde yerleştirilmiş
ve kenarı bir çerçeve ile sınırlandırılmıştı9. Bu çerçeve haricinde, mozaik
üzerinde ayrı olarak geometrik ve bitkisel bezemeler görülmektedir (Resim:
8). Sade bir görünüme sahip mozaikte, açık renk zemin üzerine siyah ve çok
az da koyu kırmızı renkler kullanılmıştır. Havuzun iç duvarı yaklaşık 0,10
m. kalınlığında harçla tutturulmuş plâka mermerlerle kaplanmıştır. 0,02 m.
kalınlığındaki mermer plâkalar sadece kireç harçla değil, aralıklarla atılan
ince demir donatılar kullanılarak sabitlenmiştir.
Bu

biçimiyle

mozaik

döşeme

Erken

Bizans

Dönemi

özellikleri

göstermektedir. Ayrıca burada yapılan çalışmalarda M.S. 5 yy. ortalarına
tarihlenen portreler bulunmuştur. Çeşmenin Erken Antoninler Dönemine
tarihlenen ilk evresiyle ilgili olmayan bu portrelerin su sistemiyle ilgili
değişiklikleri finanse eden aileye ait olabileceği düşünülmüştür10. Bu
yeni düzenlemeler, mozaik döşeme ile birlikte havuzun su sistemindeki
değişikliklerin yapıldığı dönemde gerçekleştirilmiş olmalıdır.
8

Burada bulunan heykeller Bodrum ve Milas Müzeleri’ne götürülmüştür. Heykeller için bkz.
R. Özgan, “Stratonikeia Şehir Kapısı Yontu Buluntuları”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı- I,
1987, 265-276.
9 Çeşmenin yarım daire şeklindeki havuzu içten içe 14,50 m. uzunluğunda, 7,37 m.
yarıçapındadır. Havuzun şekline uygun olarak yapılmış mozaik çerçeve 10,60 m.
uzunluğunda, 4,46 m. yarıçapındadır.
10 Özgan 1987, 266.
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3.2 Kuzey Cadde
Şehre kuzeyden girişi sağlayan ve aynı zamanda Lagina Hekate Kutsal
Alanı’na giden yolun başlangıcı olan yer kuzey şehir kapısıdır. Bu iki kapı
kentin iç kısmında, kapılar ve arasındaki anıtsal çeşme önünde bulunan mermer
döşeli geniş bir meydana açılır. Kapıların güneyinde yer alan bu meydanda
batı giriş hizasında iki, doğu giriş hizasında da iki olmak üzere toplam
dört anıtsal sütun bulunur. Bu sütunlardan batı girişinin güneybatısındaki
sütun, başlığı ile birlikte ayaktadır11. Bu girişlerin hemen önünde yer alan
anıtsal sütunların güney karşılarında simetrik olarak yerleştirilmiş 4 tane
anıtsal sütun yer almaktadır. Ancak sadece batı taraftaki iki anıtsal sütunun
postament kaideleri ile orijinal yerlerinde durmaktadır. Kapının güneyinde
yer alan toplam 8 anıtsal sütun kabaca geniş mermer döşeli meydanın sınırını
oluşturmaktadır. Meydanın güneyinde bulunan anıtsal sütunlardan sonra
kuzey cadde başlamaktadır (Resim: 9).
Bu sezon Kuzey Cadde, 08SKC01 numaralı yapının güneybatısından
güneye doğru açılmaya başlanmıştır. Bu yapının güneybatı köşesinden itibaren
caddenin doğusunda yer aldığı için doğu peristasisi olarak adlandırılan sütun
dizisine rastlandı. Peristasisin doğusunda ise Bizans Dönemine ait mozaik
döşemenin olduğu yapı kalıntıları görülmektedir. Batıda ise 4 tane postamentin
dizili olduğu batı peristasisin başlangıcı vardır. Böylelikle iki peristasis arasında
kalan 8,70 m. genişliğinde mermer döşeli altında kanalizasyon bulunan cadde
anıtsal bir şekilde güneye, kentin merkezine doğru devam etmektedir. Burası
kentin giriş kapısından kent merkezine giden ana caddelerden en anıtsalı
olmalıdır (Resim: 10).
Caddenin her iki kenarındaki peristasisler farklı tipte sütun kaideleri, sütun
tamburları, Dor ve Korinth sütun başlıkları ile Dor, İon ve Korinth düzenine ait
üst yapı elemanlarının karışımından oluşmaktadır. Bunlar Bizans Döneminin
toplama taşlardan oluşturulan portik sistemi geleneğini tam olarak yansıtan
11 Bu sütunun başlığı ve bunun ile ilgili tarihlendirme için bkz. V. İdil, “Stratonikeia’da
(Eskihisar) Kentin Kuzey Kapısının İç Kesimindeki Korinth Başlığı, 8. Türk Tarih Kongresi,
Ankara, 1979, 477-486.
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örneklerdir. Peristasisin doğu kısmı ise mozaik kaplıdır. Bu alan açılmadığı
için mozaiğin portik ile bağlantısının varlığının dışında, işlevi ve büyüklüğü
kesinlik kazanmamıştır.
Doğu peristasisin hem batısında, hem de doğusunda Bizans Dönemine
tarihlenen toplam 5 mezarın kazısı yapılmıştır. Mezarların hepsinin kapak
seviyesi peristasis üst seviyesindedir. Peristasisin doğu tarafında bulunan iki
mezar Bizans Dönemine ait mozaik döşeme kırılarak buraya yerleştirilmiştir
(Resim: 11). Bunlar Bizans Dönemi yapıları deprem ile yıkıldıktan sonra,
bir dönem için belirli bir alanın mezarlık olarak kullanılmış olduğunu
göstermektedir.

3.3 08SKC01 Numaralı Yapı
Kente girişi sağlayan kuzey şehir kapısının doğu girişi hizasında, kuzey
caddenin başlangıcında doğu köşede; 08SKC01 numarası verdiğimiz, dış
cephesi mermer, iç kısmı kireç taşı-kayrak, kare bir anıtın alt basamaklarına
rastlanmıştır. Yapı dışta üç basamakla yükseltilmiş olup içi kısmında girişi
doğudan yuvarlak bir mekân vardır. Yuvarlak mekânın duvarları kaliteli bir
işçilik göstermektedir. Girişin bulunduğu doğu cephe 1. basamak seviyesinde
ve diğer üç cepheden farklıdır (Resim: 12).
Yapının batı yönündeki basamakları üzerinde, sonradan eklenen devşirme
mermer bloklarla yapılmış dörtgen bir bölüm yer almaktadır. Burası Bizans
Dönemi eklemesidir.
Yapının daha önce açığa çıkarılmış olan kuzey batı köşesinden bakılınca
yapının cadde seviyesinden 0,55 m. yukarıda olduğu ve kayrak taşlar
kullanılarak yapılmış temel taşları açıkça görülmektedir. Yapı euthynteria
seviyesinde 8,21x8,22 m, toikhobat seviyesinde 6,50x6,51 m. ölçülerinde kare,
iç kısmı 4,30 m. çapında yuvarlak formdadır. Kuzeydoğu yönde toikhobatın
üzerinde üst kısmı kırık olan 3 adet orthostat bloğu orijinal yerinde
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bulunmuştur. Orthostat bloklarının sağlam olan kısımlarının kenarında 0,01
m. genişliğinde bant profili işlidir12.
Yapılan çalışmalarda in situ çıkarılan 3 orthostat bloğunun dışında,
yapının güneyinde ve batısında 2 orthostat bloğu daha bulunmuştur (08SKC05 ve 08SKC-22). Her iki bloğun da yüksekliği 0,81 m. iken uzunlukları farklı
ölçülerdedir. Buradaki çalışmalarda yapıyı inşa eden ustaların orthostat
bloklarının nereye geleceğini toikobatın üzerindeki anathyrosisin ince yonulu
kısmı üzerine işaretlemiş oldukları görülmüştür. Bulunan 2 orthostat bloğu
ölçüldüğünde hatasız olarak yapıda geldikleri yerlere yerleştirilmiştir. Çok
az orthostat bloğu bulunmuş olsa da, yapının üzerindeki taşçı işaretlerinden
yapının orthostat bloklarının uzunlukları çizim üzerinde belirlenebilmektedir.
Bu tespitle, yapıya ait olan birçok orthostat bloğu eksik olmasına rağmen,
yapıyı çizim ortamında ayağa kaldırırken her bir orthostat bloğunun uzunluğu
gerçek ölçülerinde gösterilecektir. Ayrıca orthostat bloğunun üzerine gelen
0,24 m. yüksekliğindeki yatay duvar bloğunun da sadece biri tespit edilerek
yerine konulmuştur (08SKC-01). Böylece yapının cephesi podyum toikhobatı ile
podyum gövdesinin orthostatı ve üzerine gelen yatay blok seviyesinde kesin
olarak belirlenmiştir. Podyum gövdesini tamamlamak için bunun üzerine en
az bir taş sırası daha gelmelidir.
Doğu giriş kısmının ön tarafında yapılan seviye indirme çalışmaları
sırasında giriş seviyesinde yuvarlak formda iki cepheli, iki faskialı, soffitli,
sütun arşitravı bloğu bulunmuştur (08SKC-112). Bloğun iç tarafa bakan
yüzünde taç profilinde İon kymationu ve inci payet işliyken, dış kısımda
taçta inci payet, İon kymationu ve anthemion dizisi işlenmiştir. Anthemion
dizisinde açık ve kapalı palmetlerin arasına lotus gelecek şekilde düzenleme
yapılmıştır.
Arşitravın iç kısmındaki profilinde İon kymationu ile inci payetler uyum
içinde sıralı yerleştirilmiştir. Mızrak uçları ve yumurta kabuğunun uç kısmı
düzenli olarak payetlerin üzerine gelmektedir. Yumurta ile kabuk yüzeysel
12 Bu biçimde bant şeklinde profil işlenmesinin Lagina Hekate Kutsal Alan’ında Augustus
Dönemine tarihlenen yapılarda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.
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olarak işlenmiş olsa da iki yumurta arasına gelen mızrak ucu yumurtanın
kabuğundan sıyrılmıştır. Benzer biçimde yüzeysel işlenmiş İon kymationu
bezemelerine kentin kutsal alanı olan Lagina’da Augustus Dönemi imar
faaliyetleri içinde yoğun olarak rastlanır. Bire bir aynı olmasa da Lagina
Hekate Kutsal Alanı’ndaki altarda, naiskoslarda ve yuvarlak planlı yapıda
yüzeysel işlenmiş İon kymationu bezemesi vardır13.
Yapının doğusunda arşitravdan başka bir de yuvarlak formda yapılmış
korniş bloğu bulunmuştur (08SKC113). Blok yapının giriş seviyesinde geç
döneme ait duvar altında devşirme olarak kullanılmıştır. Bloğun bulunuş
şekli düşünüldüğünde yapıya ve arşitrava yakın olması, sanki duvarın
temelinde düştüğü şekliyle kullanıldığı fikrini doğrulamaktadır. Dış cephesi
kare olan yapının içinin yuvarlak şekilde boş olması ve üst yapı bloklarının
yapının hemen yanına düşmüş olarak ele geçirilmesi bunların bu yapıya ait
olabileceğini desteklemektedir.
Yapının içinde tarih verebilecek tek buluntu olarak 08SKC01-PT01
numarasını verdiğimiz unguentarium ele geçirilmiştir. Unguentariumun
bulunduğu seviye, girişi sağlayan mermer eşik taşının hemen altında
zemin döşemesinin 0,20 m. üst kısmındadır. Boyun ve ağız kısmı eksik olan
unguentarium formuna göre M.Ö. 2 ve M.Ö. 1 yy.a tarihlenmektedir14. Mimarî
bezemelerinin Augustus Dönemi özelliklerini göstermesi yapının tarihi ile
ilgili olarak küçük buluntu ve mimarî bezemenin birbirini destekler nitelikte
olduğunu ortaya koymaktadır.
08SKC01 numaralı yapının ne için yapıldığı ya da kullanıldığı hakkında
herhangi bir yazıt bulunmamıştır. Yapının bugüne kadar ortaya çıkarılan
13 Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda bulunan Augustus naiskosu bezemeleri için bkz. B. Söğüt,
“Naiskoi from the sacred precinct of Lagina Hekate: Augustus And Sarapis” Anodos 6-7,
2008, 422-425, Resim: 5-6; A. A. Tırpan-B. Söğüt, “ Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları”,
30. Kazı Sonuçları Toplantısı - 4, 2009, 244-245, Resim: 1.
14 İğ formundaki unguentariumun benzer örnekleri Stratonikeia nekropol alanında ve Sardis’te
M.Ö. 2. yy. ortaları ile M.Ö. 1. yy’a tarihlenir. Bkz. Y. Boysal-M. Kadıoğlu, “1997 Yılı
Stratonikeia Nekropol Çalışmaları”, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara, 1998, 219, 226,
Resim: 4; S. I. Rotroff-A. Oliver, The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through, 1994,
London, 2003, 70, Pl. 44:262.
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bölümleri ve kentin içindeki konumu düşünüldüğünde, farklı bir yapı olduğu
açıktır. Ancak yapılacak çalışmalardan sonra yapı hakkında kesin fikirler öne
sürülebilir. Yapının dış cephesinin mermerden kare bir podyum şeklinde
yapılıp iç kısmının kayrak taşından yuvarlak formda düzenli ve kaliteli bir
işçilikle örülmüş olması ilgi çekicidir. Bu şekliyle yapının önemli bir işlevi
olduğu kesindir. Yapı cadde üzerinde yer almasına rağmen dört tarafta da
cadde seviyesinden 0,55 m. yukardadır. Bu da var olan cadde kalıntısıyla
farklı dönemlerde yapılmış olduğu fikrini düşündürmektedir. Çünkü hiçbir
cephede, bu 0,55 metrelik yüksekliği kapatacak blok izine rastlanmamıştır.
Bu da 08SKC01 numaralı yapının caddeden sonra inşa edildiği tezini
kesinleştirmektedir. Klâsik ve Hellenistik Dönem sur duvarlarının geçtiği
hat burada bilindiğinden, bu yapının sur duvarı içinde kaldığı kesindir. M.S.
139 depreminden15 sonra inşa edildiği bilinen kuzey şehir kapısı ve önündeki
meydan düzenlemesinde bu yapıya hiç dokunulmamıştır.
Mimarî özelliklere bakıldığında, arada farklılıklar olsa da genel olarak
kare podyum üzerine sütunların taşıdığı yuvarlak üst yapısı olan anıtların
varlığı bilinmektedir16. Surun içinde ve kent merkezine giden ana caddenin
kenarında bulunmasına rağmen, başka anıtların yanı sıra benzer şekilde mezar
anıtları da M.Ö. 1. yy.dan itibaren kent içine inşa edilmeye başlanmıştır17.
Ayrıca kentle ilgili yapılan daha önceki çalışmalar sırasında yuvarlak sunak
bulunmuş ve bu sunağın bir Heroon’un önünde yer almış olması gerektiği
söylenmiştir18. Bu anıtın yakınında bulunmuş olan bu sunağa göre Heroon’un
yeri tespit edilememiş olsa bile, kentte ya da buranın yakınında en azından
bir Heroon’un varlığı anlaşılmaktadır. Böylelikle 08SKC01 numaralı yapının
bir Heroon olma ihtimali ağırlık kazanmaktadır.
15 Özgan 1987, 265-266.
16 Efes Rundbau, 08SKC01 numaralı yapıyla farklı olsa da genel olarak kare alt yapısı üzerinde
sütunların taşıdığı yuvarlak üst yapısıyla örnek teşkil edilebilecek bir yapıdır. Bkz. C. Berns,
“Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen Kaiserzeit in Kleinasien”, Bonn, Asia Minor
Studien 51, 2003, 199, 201.
17 Benzer şekilde kent içinde inşa edilen anıt mezarlar için bkz. N. Yılmaz, “Roma Dönemi
Pisidya’sında Nekropoller ve Mezar Anıtları”, Adayla 10, 2007, 155-204.
18 E. Varinlioğlu, “Stratonikeia’dan Çıkan Yuvarlak Sunak Dipliği”, VII. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 1989, 227.
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08SKC01 numaralı yapının etrafında kazılar yapılmıştır. Yapının
kuzeybatı köşesine dik olarak gelen kuzey-güney yönlü Bizans Dönemine ait
duvarın doğu tarafında yapılan çalışmalarda yoğun şekilde dolgu toprakla
karşılaşılmıştır. Dolgu toprak içinden seramik parçalarının yanı sıra, çok
fazla miktarda demir çivi, kırık tuğla ve çatı kiremidi parçaları bulunmuştur
(Resim: 13). Bulunan parçaların yoğunluğu bir ya da birden fazla yapıya
ait moloz malzemenin duvarın doğu tarafına doldurulmuş olduğunu
göstermektedir. Bu dolgu içindeki en önemli buluntulardan birisi bronz
haçlardır (08SKC01-B05–6). Farklı büyüklüklerdeki bu iki Latin Haçı bronz
zincirleriyle bulunmuştur. Haçların uzun olan kolunun her iki ucunda bronz
zincirlerin bir ya da ikişer halkasının sağlam olarak bulunması burasının
Bizans Döneminde farklı işlevlerle kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu
haçlar dik olarak uzun kolun her iki uçundaki halkalardan kolay bir şekilde
asılıyor olmalıdır.

3.4 Sur Duvarı Temizlik Çalışmaları
Stratonikeia antik kentinin erken sur duvarları yerleşmenin güneyindeki
Kurukümes Dağı üzerinde bulunmaktadır. Kentin güneybatı köşesinde
Kurukümes Dağı üzerinde ve devamındaki erken surlar üzerinde daha sonraki
döneme ait ilâve ve tamiratlar bulunmaktadır. Klâsik ve Helenistik Dönem
sur duvarlarına ait kalıntılara kuzeydeki düzlükte rastlanmaktadır19. Sur
duvarının büyük bir kısmı takip edilebilmektedir. Bazı yerlerde kalın duvarlar
örülmüş, bazı yerlerde de doğal dik ve sarp kayalıklardan yararlanılmıştır.
Sur duvarının planı ilk kazı döneminde Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan tarafından
çıkarılmıştı.
Eski köy meydanın hemen batısında köy camisi ve hamam yapısına
yakın bir noktada, köyün girişinde bulunan sur duvarları kötü bir görünüm
içerisindeydi. Ayrıca sur önüne dökülen toprak nedeniyle, bulunduğu alana
yakışmayacak şekilde bir manzara sergilemekteydi. Bu alanda temizlik
19

Sur duvarları, bunlar üzerindeki aşamalar ile ilgili olarak bkz. Tırpan 1990, 217-234.
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yapılarak yığılmış olan topraklar atıldı. Çalışma sonrasında sur duvarının
kentin içine bakan yüzeyi tam olarak açığa çıkarıldı.
En az üç sıra taş örgüsü açığa çıkarılan sur duvarı kabarık yüzeyli kaba
yonulu dörtgen ve yamuk taşlardan örülmüştü. Bu duvar örgü tekniği sur
duvarının güneybatı köşesindeki Kız Kulesi’nde de görülmektedir. Bu
bölgede bu tekniğin en güzel örnekleri Koranza’da Apollon ve Artemis Kutsal
Alanı’nda teras duvarında20 ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda peribolos
duvarında görülmektedir. Her iki dinî merkezdeki duvar örgüleri bulunan
kitabeler ve arkeolojik buluntulara göre M.Ö. 4. yy.a tarihlenmiştir.
Böylelikle kentin Seleukos kolonisi M.Ö. 3. yy. başları olmakla birlikte, bu
tarihten önce kentte bir sur duvarının varlığı anlaşılmaktadır. Bu kalıntılar;
antik yazarların bildirdiği ve daha önceden varlığı bilinen Hellenistik Dönem
öncesine tarihlenen yerleşmeye ait önemli tespitlerdir.

4 Epigrafya Çalışmaları
Murat AYDAŞ21

2008 kazı sezonu çalışmalarında, Stratonikeia antik kentinde yer alan
yapılarla ilgili kitabeler Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Aşağıda yapılar ile ilgili
Grekçe yazıtların Türkçe çevirileri verilmiştir.

4.1 Gymnasion’lar
1. Hierokles’in oğlu Apollonios ve Apollonios’un oğlu Hierokles
Gymnasion başkanı oldular. Onlar, baba-oğul, Papias’ın oğlu Dionysokles

20 Koranza’da bulunan yazıt ve teras duvarı için bkz. M. Ç. Şahin, “Lagina’dan (Koranza) İki
Yeni Yazıt – Two New Inscriptions from Lagina (Koranza)”, Anadolu (Anatolia) 17, 1975, 179182, Lev. I-III.
21 Klâsik Filolog ve Epigraf Dr. Murat AYDAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Aydın/TÜRKİYE.
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Mentor’un görevde olduğu yılın dördüncü günü, Gymnasion’a gelen bütün
yurttaşlara konuksever ve onursever bir biçimde hizmet ettiler. Ayrıca,
Gymnasion’un kapnisterion (caldarium) bölümünü yaktılar.
2. Onursever bir biçimde hizmet ettiği öteki tanrıların yanındaki
rahipliğinden

ve

çelenk

taşıyıcılığından

sonra

vaatten

rahip

olan,

Stratokles’in oğlu, Quirinalı, Diokles olarak da tanınan Koliorgalı Tiberius
Flavius Menandros ve ikinci kez rahibe olan Flavia Leontis, Tiberius
Flavius Menandros Heraia’da en büyük ve en ünlü Panamaralı Zeus’un
rahibi olduktan, Leontis ise hem Komyria’da hem de Heraia’da tanrıçanın
anahtar taşıyıcısı olduktan sonra, tüm süsüyle beraber Yukarı Gymnasion’un
atriumunu yaptırdılar. Hekate’nin de rahipleri olunca gelen tüm yurttaşlara
ve peripolion’da oturanlara sık sık onursever ve zengin bir biçimde yemek
verdiler. Kent için gönderilen sunuların karşılığını Nysalılara altta kalmadan
verdiler. Kutsal peripolionda olan herkese çekilmiş zetinyağı ikram ettiler.

4.2. Hamamlar
1. En büyük tanrı Panamara’lı Zeus’un rahipliği sırasında, iki hamamda her
talihte ve her yaşta insana işlenmiş zeytinyağı verdi. Aynı şekilde, her talihte
ve her yaşta insana, Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda da bayram günlerinde
zeytinyağı verdi.
2. Doğum Günü Bayramı’nda, çocukları Phaidros, Leontis, Aeneas
Phaidros ve kayınbiraderleri Paulus ve [

] ile birlikte kadınlara ve erkeklere

yine onur sever bir biçimde hizmet ettiler. Bütün bu günlerde kadınlara
zeytinyağı ikram ettiler. Olmayanlara pay ayırdılar. Stratonikeia kentine ve
Azanioslar’a Kadınlar Hamamı adadılar. Herkese ve Gymnasion’da Tanrıça
Hekate’nin Şenlik Alayı’na zeytinyağı ikram ettiler. Yurda gelen tiyatrocuları
onurlandırdılar. Kadın yurttaşlara başrahiplik adına onar drakhme verdiler.
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4.3 Bouleuterion Duvarındaki Takvim
1. Satır başlarındaki ilk harfler, yukarıdan aşağıya doğru, bu takvimi
hazırlayanın adını oluşturmaktadır. Bu harfler yan yana getirildiğinde şu
cümle ortaya çıkmaktadır: “(Bu takvimi) Stratonikeia’lı Menippos icat etti.”

Stratonikeia Takviminin Tercümesi

Gün Sayısı

Ayların Adları

Bu takvimi, insanlarıma bir hatıra olarak icat ettim. Ayları

31

Caesar

alt alta sıralayıp her satırı musiki düzeniyle ölçtüm.

30

Apellaios

Amacım; ölümlülerle eşit fırsata sahip olmayan eğitimsiz

31

Audnaios

bir Stratonikeia’lı bu takvimi gördüğünde, satırları sayıp

31

Peritios

ayları öğrensin. Sevgili yurttaşlarıma faydalı olması için

28

Dystros

böyle yazdım.

31

Ksandikos

Sen bana, tanrıça Pronoia, bir sonraki iyi düşünülmüş tatlı

30

Artemision

dizeyi haber ver ki, yıl dönümünde en büyük tanrılarımız

31

Daisios

Hera ve Zeus’a sunu sunup teşekkür edelim. Ben de,

30

Panemos

mutlu bir Stratonikeia vatandaşı olarak bu tanrılara

31

Loos

üçgen tablet sunayım.

31

Gorpiaios

30

Hyperberetaios

1505 Senesinde.

4.4 Kiliseler
1- Aziz ve ünlü Havariler’in Kilisesi’ne ait arazinin sınır taşıdır.
2- İsa’yı seven Hıristiyanların bir araya gelişi ve Constantius Antonius’un
gücüyle, Theotokos (Maria)’ya ait bu kilise inşa edildi.
3- Solda: Maximus. Sağda: Tanrı. Bana bakıyorsun: Stratonikeia kentine ve
halkına işlerimizden karşılıksız çok şey veren Maximus’a… Bu nedenle,
Stratonikeia Meclisi ve yoksul yurttaşları, Tanrı’nın ve İsa’nın kutsal
mabetlerinin önüne, onur veren mermer heykellerle beni diktiler ki mülke
değil iyiliğe önem verilsin.
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Çizim 1: Stratonikeia kent planı
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Çizim 2: Gymnasion’un planı

Resim 1: Bouleuterion
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Resim 2: Tiyatro

Resim 3: Tapınak
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Resim 4: Köy meydanı ve 20. yy. yapıları

Resim 5. Mezar steli
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Resim 6: Kuzey şehir kapısındaki anıtsal çeşme havuzunun kazı öncesi durumu

Resim 7: Kuzey şehir kapısındaki anıtsal çeşme havuzunun kazı sonrası durumu
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Resim 8: Kuzey şehir kapısındaki anıtsal çeşme havuzun mozaik detayı

Resim 9: Kuzey şehir kapısı önündeki meydan
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Resim 10: Kuzey şehir kapısı ve devamındaki sütunlu cadde

Resim 11: Orta Bizans Dönemi
mozaiğini tahrip
eden Bizans Dönemi
mezarı
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Resim 12: 08SKC01 numaralı yapı ve kuzey şehir kapısı

Resim 13: Caddede bulunan M.S. 11-12. yy. Bizans Dönemi seramik örnekleri
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2008 YILI BOYALI HÖYÜK KAZISI
Tunç SİPAHİ*
2008 yılı Boyalı Höyük kazısı geçen yıllarda belirlenen hedefler
doğrultusunda sürdürülmüştür. 2004 yılından itibaren ortaya çıkarılmaya
başlanan “A” yapısı doğu, batı, kuzey ve güney yönlerinden takip edilerek
her yıl tespit edilen odaları ve bağlantıları ile 2008 yılına ulaşılmış, son olarak
bu yılın kazı ve sondajlarıyla A yapısının kazısı tamamlanmıştır. Daha önceki
yıllara ait raporlarımızda da sık sık vurguladığımız gibi Boyalı Höyük,
Kızılırmak’a bağlanan Delice Çayı’nın çevresindeki bereketli vadilerden
birisinde yer almaktadır. Kaledere’den batıdaki Delice’ye doğru uzanan
bereketli havzanın yerleşim için en uygun noktasındaki Boyalı Höyük’ün yer
aldığı arazi, Eski Tunç Çağından Demir Çağı sonuna kadar yerleşim alanı
olarak tercih edilmiştir. Eski Tunç Çağı bu bölgede çok güçlüdür. Delice
Irmağı’nı takip eden bu dönem yerleşimlerin devamındaki Resuloğlu Eski
Tunç Çağı Mezarlığı güçlü bir Hatti yerleşimine işaret etmektedir1.
Boyalı Höyük 2008 yılı kazısında öncelikli olarak G IX, H IX ve I IX plan
karelerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır (Plan: 1, 2). Bu kesimde 2007 yılında
belirginleştirilen 24, 25 ve 36 No.lu odaların devamı ve mevcut olabilecek
diğer odaların tespiti amaçlandı. Daha önce 2007 yılında kazılan 24 ve 25
No.lu odalarda in situ eserler ele geçirilmişti (Plan: 5). Ayrıca bu odalardaki
*
1

Doç.Dr.Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Ankara/TÜRKİYE, tuncsipahi@gmail.com.
Boyalı kazımız Çorum Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, bilim ekibimizin katılımı ile
özverili ve paylaşımlı bir şekilde üniversite-müze işbirliği içinde sürdürülmüştür. Çorum İl
Kültür Müdürü Ali Özüdoğru, Çorum Müzesi emekli Müdürü İsmet Ediz ve Müze Müdür
Vekili Dr.Önder İpek’e ve onların şahsında tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.
Boyalı Höyük kazılarının sürdürülmesinde emeği ve desteği olanlara ayrıca ekibim adına
teşekkür ederim. 2008 yılı kazımız üniversite ekibinde Arş.Gör.Hande Çalışkan, öğrenci
İbrahim Piroğlu yer almıştır.
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kaliteli eser yoğunluğu, A yapısının önemli odalarının güney kanatta yer
aldığını göstermişti. Gerçekten de 24 ve 25 No.lu odaların diğerlerine göre
daha büyük boyutta olması da bu görüşü her zaman desteklemektedir. Bu
doğrultuda gelişerek devam eden kazılar sonucunda 24 No.lu odanın güneygüneydoğusuna birleşen ve 5 odadan oluşan bir grup ortaya çıkarıldı (Plan:
4). Bu odaların duvarların temelleri düzgün taş örgüsü bölgenin bilinen
Hitit duvar işçiliği anlayışına tamamen uygundur. Temelin üstünde devam
eden daha küçük taşlarla devam eden örgü ile duvar yükseltilmiş, üstüne
kerpiç tuğla ile duvar oturtulmuştur. Oda tabanları oldukça tahribat görmüş
durumdadır. Bu nedenle bazı noktalarda taban sıvası zayıf olarak ancak
belirlenebilmiştir. Odalardan 37 B, bu kanadın en küçük odasını temsil eder.
Bu odanın ölçüleri içten içe 170 x 220 cm. dir. A yapısının kuzey, kuzeybatı
kısımlarında başka küçük depo odaları önceki yıllarda tespit edildi (örneğin
2 ve 3 No.lu oda). Fakat bu yıl açılan 37 B odası onlara göre daha düzenli
bir yapıya sahiptir. Ölçüleri de diğer depo odalarına göre biraz büyüktür. Bu
oda, konumu itibarıyla, bu kesime hizmet eden bir depo odası olmalıdır. 37
A ve 39 ise A yapısının standartlarına göre orta büyüklükteki odalardır: 37 A
: 330 x 220; 39 : 350 x 210 cm. Bunlara bağlı olan 40 ve 38 No.lu odalar daha
önceki 24 ve 25 ile birlikte A yapısının en büyük odaları grubuna girerler oda
40 : 300 x 400; oda 38 : 380 x 330 cm. Bu odalarını zemin planına genel olarak
göz attığımızda diğer odaların ve yapının asimetrik görünümlerine rağmen,
37 A, 37 B, 39, 38 ve 40 oda grubunun daha düzgün bir yapı tarzına sahip
olduğunu görebiliriz. 37 A odasının tabanında in situ büyük bir küp ve taban
seviyesinde ters dönmüş durumda yarısı kırık ve eksik testiler bulundu.
Bu durum şiddetli bir tahribata işaret etmektedir. Daha önceki yıllarda
da görüldüğü gibi bu yıl da odalarda karışık durumda yangın izleri tespit
edildi. Buradaki Hitit yerleşiminin şiddetli bir tahribatı takip eden bir yangın
sonucunda harabe haline geldiği, sonraki yıllarda da köylüler tarafından
taş çekilerek mimarînin tahrip edilmeye devam edildiği anlaşılmaktadır.
Mimarînin üst seviyesi ise yüzyıllar boyunca sürdürülen tarımsal faaliyetler
nedeniyle tahribat görmüştür. Verilerin ışığında yapının bazı kesimlerinde
arazi eğimine bağlı olarak iki katlı olduğunu söyleyebiliriz. 37A’da bulunan
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iri küp ve duvarların yanına dizili durumdaki testiler bu odanın da bir depo
odası olduğu izlenimini vermektedir. Her iki oda; 37 A ve 37 B, depo odaları
olarak kullanılmıştır (Resim: 2-3).
2008 yılı envanterimizdeki eserlerin 21 tanesi bu odalarda bulunmuştur.
İdol başı, ördek ritonuna ait bir baş parçası, boğa ritonu parçası, adak kabı gibi
eserler bu odanın günlük işlerde kullanılan malzemenin korunduğu alelâde
bir depo odası olmadığını göstermektedir. Buluntularının dağılımına ve
mimarî konumlarına göre 37 B odasının 37 A’dan geçilen bir bölme olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu buluntuların yanı sıra burada çok sayıda ağırşak
ve tezgâh ağırlığı ele geçirilmiştir. 39 No.lu odada ağırşaklar, bronz iğne,
kemik objeler ve aşık kemikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu oda bir depo odası
niteliğinde değildir. Taban yüzeyinde kırık çanak çömlek parçaları bulunmuş
olup diğer odalardaki gibi seramikler çok tahribat görmüş olduklarından
tamamlanamamışlardır. 40 No.lu oda günlük yaşama veya farklı uygulamalara
uygun bir mekândır.
Kazımızın ikinci aşamasına G X plan karesi ile çevresinde devam edildi. Bu
kesimde A yapısının doğu, güneydoğu genişlemesi yer almaktadır (Resim: 4).
Burada ana kaya yüzeye yükselmiş durumdadır. A yapısı doğu ve güneydoğu
kanadını burada ana kayaya yaslamıştır. Buradaki odaların tabanını kısmen
ana kaya oluşturur. Oda duvarların temel yatakları da bazı noktalarda ana
kaya üzerindedir. Bazı odaların kaya tabanları yuvarlak şekilde oyulduktan
sonra taşla çevrilerek ocaklar oluşturulmuştur. Bu kesimin yüksek olması,
binanın teraslama ile inşa edildiği göz önüne alındığında bu kanadın
yüksek ve havadar bir konum olması maden işleme için uygun bir ortam
yaratmaktadır. Ancak bulunan cüruflar ve kalıntılar çok az sayıda olup pota
benzeri malzeme ele geçirilmemiştir. Buradaki odalar düzensiz ve asimetrik
bir plan vermektedir. Mutfak, işlik gibi mekânların bu kesime yapılmış
olması daha uygun bir düşüncedir. Buradaki 10 No.lu odanın sınırları bu yıl
yapılan kazı sırasında tamamen belirlenmiştir. 10 No.lu odada 20 envanterlik
eser bulunmuştur. Eserler arasında ağırşaklar yoğunluktadır. Ayrıca, kemik,
bronz eserler yine bu odada ele geçirilmiştir. G X plan karedeki söz konusu
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odalar genel olarak ince uzun dikdörtgen planlıdır. Bu kesimde kayalık
yüzeye yaklaşmış, zemin eğimi artmıştır. Bu nedenlerle mimarî burada
doğal ortama uygun olarak şekillendirilmiştir. Arazi eğiminin daha da arttığı
höyüğün biraz daha yüksek kot seviyelerinde yapı sona ermiştir. Buradaki
tahribat biraz daha fazladır. Temellerin kaya yataklarına yerleştirilmesi
sonucunda yoğun erozyon, duvarların üst kesimlerinin ve temellerin büyük
kısmının aşağıya akmasına neden olmuştur. Mevcut buluntular ve daha
doğudaki yüksek kot seviyelerinde yaptığımız sondajlar mimarînin doğu ve
güneydoğu uzantısının burada sona erdiğini bize göstermiştir.
Kazımızın üçüncü aşaması A yapısının kuzey kesimindeki 30, 34 ve 35
No.lu odaların çevresinde sürdürüldü. Yapılan kazı ve sondajlar neticesinde
bu kesimde duvarların zayıfladığı ve bir iki basit uzantıdan sonra mimarînin
tamamen sona erdiği anlaşıldı. Buradaki odalar yüksek temele sahip küçük
boyutlu odalardır. Bu kesimin tamamen depo amaçlı mekânlara ayrıldığı
ve ihtiyaca bağlı olarak düzensiz genişlemelerin yapıldığı belirlenmiştir.
Düzensiz genişlemelere en güzel örnek 32 No.lu odadır. Oda duvarlarının
yönü ve odanın genel planı tüm mimarîye aykırı olup bu durum, odanın
sonradan yapıldığını ortaya koymaktadır.

2008 Yılı Arkeolojik Buluntuları (Resim: 5, 6, 7)
2008 yılı buluntularını şu gruplar içinde sıralayabiliriz (Alttaki sıralamada
eserler, envanter numaralarına göre kısaca açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi ve
görsel içeren yayın, hazırlık aşamasındadır):
A) Ağırşaklar (Envanter No: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 42,
45, 46 ve 47): Her yıl olduğu gibi bu yıl sürdürdüğümüz kazılar sırasında çok
sayıda bulunmuşlardır. Hitit ağırşak şekillerinin büyük çoğunluğunu temsil
ederler. Bunların aralarında Hitit İmparatorluk Çağında devam edenleri az
sayıda değildir (Oda No: 7, 10, 37, 38, 39 No.lu odalarda bulunmuşlardır).
B) Tezgâh ağırlıkları (12, 13, 18, 28, 31, 32, 40, 44 ve 48) : Boyalı’da başından
beri bulunan tezgâh ağırlığı çok fazladır. Boğazköy, Alişar, Alaca Höyük gibi
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Hitit merkezlerinden tanıdığımız ve İmparatorlukta devam eden örneklerin
çoğu Boyalı’da bunmuştur. 44 No.lu olan ağırlık bir idol şeklindedir (10, 37,
38, 39 ve güney sondajı).
C) Riton parçaları (9, 14, 15, 23, 29 ve 43): Bu grup içine tekerlekli ritonların
tekerlekleri (9 ve 48) ve diğer ritonlara ait baş ve gövde parçaları alınmıştır.
Bunların arasındaki bir at tasviri dikkat çeker, bir ritona veya kap süslemesine
ait olmalıdır (29). Bir başka riton parçası bir ördeğin baş kısmıdır (14). Benzerini
Boğazköy’ün çift başlı ritonunda görebiliriz. Ancak Boyalı Höyük eseri daha
kaliteli işçiliğe sahiptir (Oda No: 10, 37 ve 38).
D) İdol parçası (16): Bir idolün baş parçasıdır. Bu tür idoller ve parçaları
geçmiş yıllarda A yapısının bazı odalarında bulunmuştu. Bunların kişisel kült
kullanımlarına ait oldukları düşünülmektedir (37).
E) Kemik ve taş objeler (21 ve 52): 21’deki çakmak taşından bir kesicidir.
52’deki kemikten bir saptır. İşlenmiş ve farklı amaçlarla kullanılmış kemik
objeler A yapısının belli başlı odalarında gün ışığına çıkarılmıştır (10 ve 39
No.lu odalar).
F) Hayvan heykelciği parçası (40): Bir havyan heykelciğine ait olan bir
parçadır (Oda No: 37).
G) Çanak çömlek (2, 3, 33 ve 41): Büyük boyutlu çanak çömlekler tamamen
tahrip olmuş ve ezilmiş durumda ele geçmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir
şekilde tamamlanmaları mümkün olamamaktadır. Sadece adak kapları ile
küçük boyutlu diğer kaplar koruna gelmiştir. Ancak molozların arasında
kalarak korunabilen bir testi, ibrik ve küçük bir çanak eksik ve kırık olarak
daha sağlam bir şekilde bulunabilmiştir (2, 3, 36) (Oda No: 10 ve 37) (Resim: 2).
H) Bronz objeler (8, 17, 22, 25, 39 ve 51): Bronzlar arasında: 22’deki bir
delicidir. No 8, 25, 39 ve 49 iğne. 17 No.lu bir bıçak parçasıdır. 2004 yılından
beri süren Boyalı Höyük kazılarında iğneler ve diğer bronzlar önemli bir grup
oluşturmuştur (Oda No: 10, 38 ve 39).
I) Aşık kemikleri (37, 38 ve 50): Odaların taban seviyesinde bulunmuşlardır
(Oda No: 37 ve 39).
J) Baskılı kulp: (36): Kırık bir kulbun üzerinde oval bir baskı yer almaktadır (37).
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Boyalı Höyük Kazısı İçin Genel Değerlendirme
2008 yılında yapılan kazılar ve sondajlar sonucunda Boyalı Höyük’teki
yapıların tamamı ortaya çıkarılmıştır. Mimarî çevresinde gerçekleştirilen
yoğun sondajlar bir devamlılığa işaret eden buluntu vermemiştir. A yapısı
olarak tanımladığımız Hitit yapısının kazısı tamamlanarak toplam 40
odası ortaya çıkarılmıştır. Bu tabakada başka bir yapı ve kompleks mevcut
değildir. Odalarda bulunan ritonlar, adak kapları ve günlük kullanıma ait
olmadığı anlaşılan kaliteli çanak çömlekler bu yapının dinî niteliğini kuvvetle
desteklemektedir. 2008 yılında höyükteki kayalık alan büyük ölçüde tespit
edilebilmiştir (Plan: 3). Kayalığın tahminimizden öte daha geniş bir alana
yayılmış olması höyük üstünde yapılanmayı bir şekilde engellemiştir. A yapısı
da büyük ölçüde konglomera kayalığa yaslanmış, kayalığın yoğunlaştığı ve
eğimin arttığı yerlerde A yapısı sonlanmıştır.
Özetlenirse, Erken Hitit Döneminde belki de daha eskiden Eski Tunç
Çağından kalan bir kült alanının üstüne A yapısı oturtulmuştur. Hititlerin
kayaya olan ilgisine uygun bir ortam inşaat için seçilmiştir. A yapısı doğu-batı
yönünde bir teraslama ile bugünkü tarla seviyesine doğru genişletilmiştir. Bu
nedenle kazılar sırasında en geniş ve düzgün odalar tarla kesiminde ortaya
çıkarılmıştır. A yapısının mimarîsi genel görünümü ile Boğazköy, İnandık ve
Hüseyindede Eski Hitit yapılarından farksızdır. Genel zemin planı, Anadolu
ev modeli, taş örgü sistemi ve kullanılan taşlar, asimetrik yapı tarzı, dış
duvarların girintili çıkıntılı görünümü ortak özelliklerdir. Boyalı’nın Eski Tunç
Çağı tabakası tahribat görmüştür. Ancak Hitit mimarîsi içindeki yoğun çanak
çömlek parçaları, Hitit binaları yapılırken daha önceki Hatti yapılarının içine
girildiğini göstermektedir. Kayalık bir tepeye oturan Boyalı Höyük’ün diğer
Eski Tunç Çağına ait izleri kuzey kesiminden ve güneyindeki kayalık alandan
gelmektedir. Çorum’daki orta ölçekli Eski Tunç Çağı yerleşimlerinin büyük
bir kısmı kayalık yükseltilerinin üstüne veya bu tür yükseltilerin yamaçlarına
oturmuştur. Boyalı Höyük’ün sırtını yasladığı güneydeki kayalığının üst
kesimlerinde ve alt yamaçlarında bulunan yoğun ETÇ seramikleri, aynı
yerleşim anlayışının Boyalı Höyük’te de olduğunu ortaya koymaktadır.
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Boyalı ve çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen
yerleşimlerin veya höyüklerin büyük bir kısmında Eski Tunç Çağı seramikleri
ile Eski Hitit seramikleri birlikte yer almaktadır. Bu durum, bölgede Hatti
kültürünün üstüne yerleşen Hitit kültürünün bu eski kültürün kesintisiz
bir devamı olduğunu göstermektedir. Hatti ve Hitit arasında inanç, anlayış
ve kültür açısından çok farklılık olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu durum
bölgemizde yapılan çalışmalar ile belirgindir. Eski Hitit krallarının merkezi
otoriteyi sağladıkları aşamada, Boğazköy’ün yakın çevresindeki Hatti’den
süregelen güçlü yerleşimlerin varlığından rahatsız oldukları bilinmektedir.
Bu nedenle yeni bir merkezi rejimin kurulduğu Eski Hitit Döneminde birçok
Hatti yerleşimi tahrip edilmiştir. Ayrıca Hitit kralları tarafından yapılan
arazi bağışlarında arazi ve mal varlıklarının kontrol altında olduğu ve güçlü
bir beyin ya da arazi sahibinin varlığının istenmediği de bilinmektedir.
Boyalı’daki yerleşim büyük olasılıkla Hatti’nin son zamanlarından M.Ö.16.
yüzyıl içine kadar yaşamış olmalıdır. Hitit sonrasında zayıf bir Demir Çağı izi
mevcuttur. Roma Döneminde ise Boyalı Höyük terk edilmiş, höyük yüzeyi
bir mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Kazımızın ilk aşamasında verdiğimiz
kronolojik sıralama değişiklik göstermemiştir (Resim: 1).
Bölgenin vurgulanan kültürel yapılanmasına ilişkin veriler, Boğazköy
çevresi için de önemlidir. Özellikle Hitit başkentine yakın bir konumdaki
Eskiyapar Hitit yerleşiminin, Hatti ve Hitit safhaları ile bunların geçiş
aşamaları ve Eski Hitit’in burada imparatorluğa kadar devamı gibi hususların
araştırılması gereklidir. Bu nedenle Boyalı’nın yer aldığı bölge ile Alaca
Höyük, Boğazköy çevresinde kesiksiz statigrafi verebilecek bir merkezin
kazılması gereklidir. Boyalı Höyük’ün Hitit tabakasında, Eskiyapar’ın Hitit
yerleşimi ile paralellik gösteren arkeolojik malzemeler vardır. Eskiyapar’da
gerçekleştirilecek bir arkeolojik çalışma Boyalı ve Hüseyindede çevresi ile
olduğu kadar Boğazköy’ün yakın çevresindeki benzer merkezlerin durumu
hakkında aydınlatıcı stratigrafik ve kronolojik bilgiler sağlayacaktır.
2008 yılı sezonu ile Boyalı Höyük kazıları tamamlanmıştır. Yapılan
kazılar ve sondajlar sonucunda höyükte sadece bir yapı kompleksi ortaya
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çıkarılmıştır. Höyüğün kuzey ve doğu kesimlerindeki yapı izleri takip
edilmiş zayıf duvarlarla karşılaşılmıştır. Anlaşılan Demir Devrinde tekdüze
basit yapılarla höyük iskân görmüştür. M.Ö. I. binyıl seramiği bu kesimlerde
ve A yapısı civarında olması gereken tabakası dışında karışık bir şekilde
gelmektedir. Mevcut tek yapı, “A” yapısının odalarındaki arkeolojik eserler
Çorum Müzesi’ne kazandırılmış olup nihaî yayın çalışmasına başlanmıştır.
Ayrıca önceki yıllarda bulunan bitkisel malzeme içindeki tohum örneklerinin
analizleri yapılmış ve sonuçları interdisipliner bir çalışma olarak yayın
aşamasına getirilmiştir. 2004 yılında içinde karışık bal ve çörekotu karışımı
bulunan mataranın içindeki bu tortulaşmış kalıntının analiz ve değerlendirme
çalışmaları tamamlanarak yayını gerçekleştirilmiştir2. Söz konusu buluntu ve
gerçekleştirilen tespitler, bir Hitit yapısında in situ bulunan bir mataranın
kullanım amacı açısından da önemlidir. Ayrıca, A yapısının hayvan
kemikleri üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir3. İnterdisipliner alanda
yürütülen bu çalışmalara ait bilimsel sonuçların da bölgenin o dönemdeki
fauna ve florasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki
yıllarda bölgede sürdürülecek olan yüzeye araştırmaları ile Boyalı Höyük
çevresindeki geçiş yollarının, metal kaynaklarının ve benzer yerleşimlerin
aranması çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

2
3

B.Salih, T.Sipahi, E. Oybak-Dönmez, “Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in Northcentral Turkey”, Journal of Ethno-Pharmacology, 124/3, 2009, s. 416.
Devam eden analiz çalışmalarında şimdilik kemiklerin sığır, keçi, at ve domuz gibi hayvanlara
ait olduğu belirlenmiştir.
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Plan 1: Boyalı Höyük kazısı sondaj ve kazı alanları 2004-2008

Plan 2: Boyalı Höyük ana kazı alanının GPS bazlı krokisi
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Plan 3: Boyalı Höyük’ün kayalık alanları ve kültürel dağılım

Plan 4: 2008 yılı kazısında ortaya çıkarılan kesimin A yapısındaki konumu
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Plan 5: 2008 yılında A yapısının son
durumunu gösteren genel plan ve yapının boyutları

Resim 1: 2004-2008 genel görünüm ve stratigrafiye bağlı kronolojik sıralama
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Resim 2: 2008 yılında ortaya
çıkarılan 37-38 No.lu odalar ve in situ eserler

Resim 3: A yapısının güneybatı genişlemesi
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Resim 4: A yapısının doğu genişlemesi

Resim 5: 2008 yılı buluntularından örnekler (ağırşaklar)
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Resim 6: 2008 yılı buluntularından örnekler (çeşitli eserler)

Resim 7: 2008 yılı seramiklerinden örnekler
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KALE-İ TAVAS (TABAE) 2008 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI
Bozkurt ERSOY*
Denizli’ye bağlı Kale İlçesi sınırları içinde yer alan Kale-i Tavas’taki
(Tabae) 2008 yılı çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü’ne mensup öğretim elemanları, 1 konservatör ve biri stajyer
konservasyon öğrencisi olmak üzere 17 öğrenciden oluşan bir ekiple 4-23
Ağustos günlerinde gerçekleştirilmiştir1. Ekibin 23 Temmuz 2008 tarihinde
kentte hazır bulunmasına karşın, gerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
gerekse Denizli Valiliği’nce ayrılan ödeneğin gecikmesi ve İl Özel İdaresi
hesabına gönderilen ödeneğin kazı başkanlığı hesabına aktarılmayarak İl
Özel İdaresi mevzuatına uygun şekilde ihale yöntemiyle kullandırılmak
istenmesinden kaynaklanan aksaklık ve gecikmeler nedeniyle çalışmalara
ancak 4 Ağustos 2008 tarihinde başlanabilmiştir. Mevzuattan kaynaklanan
kesintiler sonrasında kalan bütçeyle sadece 19 gün çalışılabilmiş; çalışmalara
23 Ağustos 2008 tarihinde son verilmiştir. Bu koşullar altında gerçekleştirilen
2008 yılı çalışmaları kentin 3 noktasında yürütülmüştür (Şekil: 1).
Sarnıç
2007 yılı çalışmaları kapsamında kazısına başlanan Aşağıpazar ve
*
1

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, BornovaİZMİR/TÜRKİYE.
Çalışmalara Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy, Yrd.Doç.Dr. Yekta Demiralp, Yrd.Doç.Dr. Şakir
Çakmak, Yrd.Doç.Dr. Harun Ürer, Öğr.Gör.Dr. Sedat Bayrakal, Öğr.Gör.Dr. Sevinç Gürhan,
Uzm. Hasan Uçar, Konservatör Elif Topaç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Adil
Özme, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Gökben Ayhan,
Seçil Kul, Şengül Cura, Hande Ogan, Başaran Doğu Gital, Nurbanu Tuba Aksoy, Ayşenur
Özkan, Tuluğ Aslan, Can Karaca, Ayben Erol, Muhammet Usta, Ahmet Şen, Fatih Aslan,
Duygu İlhan, Resul Yelen, Ali Burak Işık ve Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek
Okulu Konservasyon Bölümü stajyeri Gizem Erdem katılmıştır. Kendilerine teşekkür
ederim. Ayrıca kazı evi tahsisi, ulaşım vb. konularda yardımlarını gördüğümüz Kale
Belediye Başkanı Sayın Abdullah Karaayvaz ve belediye çalışanlarına minnet duygularımı
ifade etmek isterim.
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Yukarıpazar mevkileri arasında yer alan iki birimli sarnıçtaki çalışmalara 2008
yılında da devam edilmiştir2. 2007 yılı çalışmalarında sarnıcın kuzeydoğudaki
biriminde mevcut toprak tabakaları kısmen temizlenmiş, güneybatıdaki
birimde çalışılmamıştı. 2008 yılı çalışmaları kapsamında güneybatı birimde
biriken toprak ve moloz tabakalarının temizliğine başlanmış (Resim: 1),
güneybatı birimde yaklaşık 100 cm.lik toprak tabakası temizlenmiş; ayrıca
kuzeydoğu birimde 150x150 cm. boyutunda ve 200 cm. derinliğinde sondaj
açılarak bu birimin tuğla zeminine ulaşılmıştır. Gerek çalışmaların kısa sürmesi
gerekse temizlenecek toprak tabakasının çok nemli olması nedeniyle sarnıcın
kazı ve temizliği tamamlanamamıştır. Gerekli koşulların oluşması durumunda
2009 yılı kazı sezonunda temizlik çalışmasına devam edilecektir.

İç Kale
2008 yılı kazıları kapsamında, yöre halkınca “İçhisar Mahallesi” adıyla
bilinen alanda, kentin seyahatnamelerde de bahsi geçen iç kalesinin ortaya
çıkarılmasına yönelik çalışmalara da başlanmıştır. Kentin güneybatısında
yer aldığını saptadığımız söz konusu iç kalenin kuzey kesiminde başlanan
çalışmalarda, kaleye ait burçlardan birinin temellerine ulaşılmıştır (Resim:
2). Geç dönemde bir konutun temeli olarak da kullanıldığı anlaşılan burcun
hemen doğusunda, iç kaleye girişi sağladığı anlaşılan taş döşeme yol izleri
açığa çıkarılmıştır. C-IX-18 açmasında kalan 210-250 cm. genişliğindeki
bu taş döşeme yol, arazi yapısına bağlı olarak güneyden kuzeye doğru
eğimlidir. Burç kalıntılarında kullanılan malzeme düzgün kesme blok taşlar
ve kireç harcı iken, batısında yer alan konutun temellerinde moloz taş ve
çamur harcı kullanılmıştır. C-IX-19 açmasında, sadece temelleri günümüze
gelebilmiş konutun içinde in situ çok sayıda küp parçası bulunmuş ve bu
küpler, konservatörümüz tarafından sağlamlaştırılmıştır3. 2009 sezonunda
bu kesimdeki çalışmalara devam edilecektir.
2
3

Sarnıçta gerçekleştirilen 2007 yılı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. B. Ersoy, “Kale-i Tavas
(Tabae) 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Ankara 2009, s. 43-45
Sağlamlaştırılan bu küpler, “Küçük Buluntular” bölümünde tanıtılmıştır.
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İç kalenin doğusunda gerçekleştirilen çalışmalarda muhtemelen ikinci
bir burç temeline ulaşılmıştır (Resim: 3). Yaklaşık kare planlı burcun alt
kesiminde bir kaya mezarının varlığı da saptanmıştır. Kaya mezarının
üzerinden itibaren yükselen burcun, kuzey ve batı duvarlarında blok taşlar
görülürken; doğu duvarı, geç dönemde üzerine inşa edilen bir ev nedeniyle
tahribata uğramıştır. Ayrıca kuzey duvarından kaymış olan blok taşlarla
girişi kapanmış olan kaya mezarının üst kısmında 70 x 26 cm. boyutunda bir
stel yatağı mevcuttur. Çalışmaların kısa sürmesi nedeniyle sadece duvarları
ortaya çıkarılmış olan yapının içi ve çevresindeki temizlik çalışmalarına
önümüzdeki kazı döneminde de devam edilecektir.

Pazaryeri Camii Konservasyon Çalışmaları4
2008 yılı çalışmaları kapsamında, kazı ve temizliği 2007 yılında
gerçekleştirilen Pazaryeri Camii’nin duvar kalıntılarının korunmasına yönelik
konservasyon çalışmaları da yürütülmüştür (Resim: 4)5.
Cami hariminin güney, doğu ve batı duvarlarında günümüze gelebilen
az miktardaki sıvayı sağlamlaştırma işlemine başlamadan önce sıvaların
üzerinde ve duvarla birleşim yerlerindeki topraklar fırça ile temizlenmiş;
temizlik işleminin ardından sıvaların üzerine Primal AC33 (%10’luk)
sürülmüştür. Sıva ile duvar arasında zamanla çözülmeler nedeniyle oluşan
boşlukları doldurmak amacıyla 4 ölçü elenmiş kum, 2 ölçü kireç kaymağı
ve yarım ölçü kiremit tozu sıvı hâlde hazırlanarak enjekte edilmiştir. Ayrıca
sıvalarda oluşmuş olan lakunalar dolgulanmış; kenarlara aynı oranda katı
hâlde harç hazırlanarak derz yapılmıştır. Son olarak bütün yüzeylere Primal
AC 33 sürülerek sıva sağlamlaştırması ile ilgili işlemler tamamlanmıştır.
Sıva ile duvar arasında zamanla oluşan boşlukların yanı sıra duvarın
kendi organik bütünlüğünde de kimi bozulmaların bulunduğu saptanmış;
derz dolgularının büyük çoğunluğunun zamanla boşaldığı görülmüştür.
Cami harim bölümü, son cemaat yeri güney, batı ve kuzey duvarlarındaki
4
5

Konservasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler, konservatör Elif Topaç’ın tarafımıza verdiği rapordan
alınmıştır.
Pazaryeri Camii’nde gerçekleştirilen 2007 yılı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. B. Ersoy,
a.g.m., s. 44-45.
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derzlerde zamanla oluşmuş toprak ve bitkiler öncelikle fırça ve spatullar
kullanılarak, takiben tazyikli su ile yıkanarak temizlenmiştir. Orijinal derz
harçlarının üzerine Primal AC 33 sürüldükten sonra derzleri dolgulama
işlemine geçilmiştir.
Derzlerin dolgulama işlemine başlamadan önce özgün harca en uygun
renk ve dokuyu elde edebilmek için denemeler yapılarak 3 ölçü kum (ince
elekten geçirilmiş), 1 ölçü kireç, 77.5 ml. sarı pigmentten oluşan harcın uygun
olduğuna karar verilmiştir. Derzlerdeki derin boşluklara aynı oranlarda kaba
harç ve helik taşlar spatul ile yerleştirilmiş, kaba harç kuruduktan sonra
ise derzler elenmiş ince kireç harç ile dolgulanmış ve yüzeyleri sünger ile
düzeltilmiştir. Dolgulanan alanlar tamamen kuruduktan sonra üzerlerine
Primal AC 33 sürülmüştür.
2007 yılında ortaya çıkartılan duvar kalıntılarını bir sonraki yılda yapılacak
olan konservasyon çalışmalarına kadar koruyabilmek amacıyla yapılan kuru
duvar örgü kaldırılarak orijinal duvar yüzeyi temizlenmiştir. Duvar üzerinde
bulunan ve günümüze ancak bir bölümüyle gelebilen ahşap hatıllar, önce
Primal AC 33 ile daha sonra yüzeyine paroloid B 72 sürülerek sağlamlaştırılmış
ve sargı bezi ile kapatılmıştır. Duvarların üzeri, derz dolgularında kullanılan
ve içeriği yukarıda ayrıntılı olarak verilen kaba harç ile yanlara doğru eğim
verilerek örtülmüştür.

Küçük Buluntular
2008 yılında, Sarnıç ve İç Kale’de gerçekleştirilen kazılarda çeşitli devirlere
ait seramikler bulunmuştur6.
Sarnıç, CIX-18 ve CIX-19 açmalarında ele geçirilen malzemeler arasında,
Beycesultan ile paralel Orta ve Geç Tunç Çağ (İ.Ö.2000-1200) seramikleri,
İ.Ö.8.-7.yüzyıllara tarihlenen Black on Red (Resim: 5) ve Bikrom (Resim:
6) teknikli seramikler, yine İ.Ö.8.-7. yüzyıllara tarihlenen, Batı Anadolu ve
adalardaki birçok yerleşmede de benzerleri ele geçirilen Geç Geometrik
6

2008 yılı kazılarında ele geçirilen Bizans öncesi seramikler, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Gül Gürtekin Demir ve Yrd. Doç.Dr. Yasemin Polat
tarafından değerlendirilmiştir. Kendilerine teşekkür ederim.
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veya Sub-Geometrik Dönem seramikleri (Resim: 7), Helenistik Döneme ait
olabilecek çok az sayıda seramik parçası, Geç Roma Dönemine ait seramikler
bulunmaktadır.
Bizans öncesi seramikler, dönem, teknik ve desen çeşitliliği gösterirken,
Ortaçağ ve sonrasına ait seramikler yoğun ancak teknik ve desen açısından
çok daha az örnek sunmaktadır. Ayrıca bu örneklerin büyük çoğunluğu geç
dönemlere aittir. Kazılar esnasında çok az sırlı seramik bulunmuştur. Bu
sırlı seramikler içerisinde Bizans (sgraffito teknikli), Beylikler, Erken Osmanlı
Dönemi (“Milet tipi” sıraltı teknikli) ve 19. yüzyıl Çanakkale (sıraltı teknikli)
üretimi tabak/çanak parçaları yer almaktadır.
Tamamına yakını kırık ve küçük parçalardan oluşan seramikler içerisinde
kaba ve sırsız örnekler en yoğun grubu oluşturmaktadır. Günlük kullanım
kabı, testi ve küp gibi geç dönem (özellikle Aydın / Karacasu) seramiklerinden
oluşan örneklerde ağız, gövde ve kulp parçaları vardır. Çok miktarda
bulunan kırık parçaların yanı sıra, 4 adet küp tama yakın bulunmuş ve bunlar
konservatörümüz tarafından birleştirilmiştir. İç Kale’de C IX-19 açmasında
65 cm. derinlikte 3 sırsız küp aynı kodda yan yana bulunmuştur. Bu sırsız
küplerden biri armudî gövdeli bir sirke küpü, yine armudî gövdeli, çift kulplu
bir küp ile amfora (Resim: 8) geç dönem örneklerinden (büyük olasılıkla 19.20. yy.) olmalıdır. Yine İç Kale’de C IX-19 açmasında, 90 cm. derinlikte ortaya
çıkarılan sırsız küp, hamur tipi ve kalitesi açısından Aydın / Karacasu sırsız
kaplarından biridir.
2008 kazı sezonunda seramikler dışında, büyük bir kısmı sikke olmak
üzere 4’ü envanterlik, çok sayıda etütlük küçük buluntu ele geçirilmiştir. 2’si
bronz, 1’i gümüş 3 sikke, envanterlik eser olarak tanımlanmıştır. 122 adet
bronz, bakır ve nikel sikke, 74 adet cam boncuk, 36 adet metal obje, 6 adet
cam bilezik parçası, 1 adet demir yatağan, 3 adet sapan taşı, 7 adet taş tezgâh
ağırlığı etütlük olarak tanımlanan eserlerden bazılarıdır. Sikkelerin tümü,
konservasyon uzmanlarınca temizlenmiştir.
Envanterlik 3 sikkeden 2’si M.S. 3. yüzyıl Roma sikkesi, 1’i ise Osmanlı
Sultanı II. Selim Dönemine (1566-1574) ait bir akçedir. Diğer envanterlik eser,
Roma Dönemine ait pişmiş toprak bir tiyatro jetonudur. Bu eserlerin tümü
sarnıçta ele geçirilmiştir. Roma Dönemine ait bronz sikkelerden ilki, 21 mm.
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çapında ve 3.5 gr. ağırlığındadır. Gallienus Dönemine, İ.S. 260-268 yıllarına
tarihlenmektedir. Sikkenin ön yüzünde sağa doğru profilden tasvir edilmiş
imparator, arka yüzünde ayakta tasvir edilmiş tanrıça figürü bulunmaktadır
(Resim: 9).
Roma Dönemine ait diğer bronz sikke, 23 mm. çapında ve 6.9 gr.
ağırlığındadır. Gallienus Dönemine, İ.S. 253-268 yıllarına tarihlenen sikkenin
ön yüzünde sağa doğru “Demos IEPOC ΔEMOC/B” yazısı, arka yüzünde
sola dönük Tyche tasviri ve “TABHNΩN” yazısı okunmaktadır (Resim: 10).
Osmanlı Sultanı II. Selim Dönemine (1566-1574) tarihlenen 13 mm.
çapında ve 0.6 gr. ağırlığındaki gümüş akçenin ön yüzünde “Sultan Selim
bin Süleyman Han”, arka yüzünde ise “azze nasrühü duribe Sıdrekıpsı 972”
yazısı okunmaktadır (Resim: 11).
Envanterlik olarak tanımladığımız son eser Roma Dönemine ait (İ.S. 2.yy.)
pişmiş toprak bir tiyatro jetonudur (?). 26 mm. uzunluktaki obje, kiremit
rengi hamurlu, elips formlu ve ortası deliklidir. Bir yüzünde baskı tekniğiyle
yapılmış üç figür bulunmaktadır (Resim: 12).
Etütlük olarak tanımladığımız sikkelerin tümü, Roma, Bizans ve Osmanlı
dönemlerine ait sikkelerdir. Çoğu sarnıçta ele geçirilen bakır ve bronz sikkelerin
büyük bir kısmı nem nedeniyle korozyona maruz kaldığı için okunamayacak
durumdadır. Geç Osmanlı Dönemine ait nikel sikkeler ise malzemelerinin
sağlamlığı nedeniyle daha iyi korunmuşlardır. Nikel sikkelerin büyük
çoğunluğu Sultan V. Mehmed Reşad Dönemine (1909-1918) aittir (Resim:
13). Etütlük sikkeler arasında Sultan Abdülmecid (1839-1861) (Resim: 14) ve
III. Ahmed (1703-1730) (Resim: 15) gibi geç döneme ait olanların yanı sıra
II. Murad (1421-1451) ya da II. Mehmed (1451-1481) Dönemine ait olabilecek
erken Osmanlı sikkeleri de bulunmaktadır.
2008 yılı çalışmalarında ele geçirilen küçük buluntuların değerlendirilmesine
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
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Resim 1: Sarnıç. Güneybatı birimin kazı sonrası görünüşü

Resim 2: İç kale. Burç kalıntısının kazı sonrası kuzeyden genel görünüşü
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Resim 3: İç kalenin doğusundaki burç

Resim 4: Pazaryeri Camisi’nin konservasyon sonrası görünüşü
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Resim 5: Black on Red seramikler

Resim 6: Bikrom seramik
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Resim 7: Sub-Geometrik seramik

Resim 8: Sırsız küpler
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Resim 9: Roma (Gallienus) Dönemine ait bronz sikke

Resim 10: Roma (Gallienus) Dönemine ait bronz sikke
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Resim 11: Gümüş akçe

Resim 12: Pişmiş toprak tiyatro jetonu(?)
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Resim 13: Sultan V. Mehmed Reşad Dönemine ait nikel 40 para

Resim 14: Sultan Abdülmecid Dönemine ait bakır sikke
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Resim 15: Sultan III. Ahmed Dönemine ait bakır sikke

Şekil 1: Kale-i
Tavas (Tabae)
haritası
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DİYARBAKIR/ ZİYARET TEPE
2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Timothy MATNEY*
Kemalettin KÖROĞLU
Dirk WICKE
John MACGINNIS
1

Ziyaret Tepe’deki Asur şehri Tušhan’da sürdürülen arkeolojik çalışmaların

on birinci sezonu 16 Temmuz – 10 Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Arazi çalışmalarının bilimsel başkanlığını Dr. Timothy Matney yapmıştır.
Höyük zirvesindeki L alanı kazıları Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, A/N alanı
çalışmaları Dr. Dirk Wicke tarafından yürütülmüştür. Aşağı şehirdeki kazıları
ise Dr. John MacGinnis (G/R ve Q alanları) yönetmiştir. Çalışmalarımıza
gösterdikleri yakın ilgi ve destekten dolayı Diyarbakır Müze Müdürü Mehmet
Akif Bilici’ye, müze yetkililerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi
Isparta Yalvaç Müzesi’nden Özgür Çomak’a teşekkürü borç biliriz.
Ziyaret Tepe, Dicle Nehri’nin sağ kıyısında, Dicle’nin Batman Nehri’yle
kesiştiği noktanın yaklaşık 20 km. batısında yer almaktadır. Ziyaret Tepe,
daha önceki raporlarda belirtildiği gibi, Erken Tunç Çağından Asur
İmparatorluğu’nun sonuna kadar (yaklaşık M.Ö. 3000-600), daha sonra
da Helenistik Dönemden Ortaçağa kadar iskân edilmiştir. Ziyaret Tepe bu
yerleşim aralığının çoğunda birkaç hektarlık küçük bir köy yerleşmesi olarak
kalmıştır. Yerleşmenin boyutlarının 32 hektara ulaştığı şehirleşme safhası Geç
*

T. MATNEY, Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology, University of
Akron, Akron, OH 44325-1910 USA/(ABD;)
K. KÖROĞLU, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 Göztepe-İstanbul/
TÜRKİYE.
D.WICKE, Institut für Ägyptologie und Altorientalistik, Johnnes - Gutenberg - Universität
Mainz.
J. MACGINNIS, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge/
İNGİLTERE.
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Asur Döneminde Asur kralı II. Assurnasirpal’ın buradaki terkedilmiş Orta
Asur şehrini tekrar inşa etmesi ve krallığın kuzey sınırında idarî ve askerî
istihkam merkezi olarak Tušhan’ı kurmasıyla gerçekleşmiştir (Matney vd.
2009; Parpola 2008).
2008 yılında çalışmalar Ziyaret Tepe’nin yerleşim şemasını ortaya
çıkarmak ve buradaki yapıların işlevlerini anlamak amacıyla sürdürülmüştür.
Bu doğrultuda höyük zirvesinde ve aşağı şehirde Geç Asur şehrinin ana
öğeleri saptanarak plan üzerine yerleştirilmeye devam edilmiştir. Ziyaret
Tepe’de bu sezonki kazılar höyük zirvesinde A/N ve L, aşağı şehirde ise
G/R ve Q olmak üzere dört ayrı alanda yoğunlaşmıştır (Çizim: 1). Ayrıca,
önceki sezonlarda ortaya çıkarılmış olan buluntuların çizim, analiz, temizlik
ve konservasyon çalışmaları da devam etmiştir. Bu çalışmaların ayrıntılı bir
tartışması yayınlanmış olup (Matney vd. 2009), bu raporda kazılardan elde
edilen sonuçların alanlara göre kısa bir özeti sunulacaktır.

A/N Alanı: Geç Asur “Tunç Sarayı”
A/N alanı höyük zirvesinin doğu kenarında yer almaktadır. Burada
ekibimiz, 2000 yılında ortaya çıkarılmış olan Geç Asur Dönemine ait büyük
bir kamusal binanın ayrıntıları üzerinde çalışmaya devam etmiştir. A/N
alanının beş ana yerleşim katından oluşan karmaşık bir stratigrafisi vardır. N0
yapı katı modern olup münferit öğelerle çukurlardan oluşmaktadır. Taş temel
kalıntıları ve çukurlar saptanan N1 tabakası Osmanlı Dönemine tarihlenir. N2
yapı katı Ortaçağa tarihlenen kerpiç mimarî ve silo çukurından oluşur. N3
yapı katı ise birkaç izole öğeli bir ara katı temsil etmektedir. Ziyaret Tepe’de
L alanında, benzer şekilde Geç Asur ile Ortaçağ katları arasında yer alan iyi
korunmamış bir kat şimdilik Helenistik Döneme tarihlenmiştir (Matney vd.
2007: 43-44; Matney vd. 2009). Veriler hâlâ yetersiz olmakla birlikte, N3 katı
da bu döneme tarihlenebilir.
N4 yapı katı N alanında Geç Assur Dönemine ait çok büyük kamusal bir
yapıyla temsil edilmektedir. Bu yapının saray olduğu hemen hemen kesindir.
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Başka yayınlarda bu yapıdan avlusundaki bir dizi dikdörtgen kremasyon
çukurundan çıkan büyük bir tunç buluntu grubundan dolayı “Tunç Sarayı”
adıyla söz ettik. Burada bulunan tunç ve diğer malzemeden oluşan lüks
malları bir dizi kremasyon gömü sırasında bırakılmış mezar hediyeleri olarak
yorumlamaktayız. Sarayın kendisi, temel işlevi gören 2 m. kalınlıktaki masif
kerpiç bir platform üzerinde yükselen 3 metreye varan kalınlıkta kerpiç
duvarlardan oluşmaktadır. Şimdiye kadar ortaya çıkarıldığı kadarıyla genel
plan, 330 m2’si kazılmış büyük bir açık avlu (Avlu 5), bu avlu etrafında dizili
dokuz odanın parçaları ile avlunun kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde
bulunan iki küçük nişten oluşmaktadır (Çizim: 2). Avlunun doğu kenarı
höyük zirvesinden aşağı doğru aşınmıştır. Önceki yayınların bazılarında
avlunun orijinal boyutunu 800 m2 olarak tahmin ettiğimizi belirtmiştik.
2000-2002 ile 2007-2008’de burada yürütülen kazılarla, Tunç Saray’ın ancak
küçük bir bölümünün ortaya çıkarıldığı açıktır. 2008 kazıları A/N alanındaki
binanın birbirlerinden yerel bir yıkım tabakası ve planda ufak değişiklerle
ayrılan en az iki ana yapım evresi olduğunu ortaya koymuştur. Küçük
buluntuların stilistik özelliklerine dayanarak yaptığımız karşılaştırmalı ön
değerlendirmeler ışığında, daha erken binanın yıkılması ile tekrar yapılması
arasında yalnızca kısa bir zaman aralığı olduğunu düşünmekteyiz.
Dr. Dirk Wicke yönetimindeki 2008 kazıları N990 E1180 açmasında Avlu
5 ile alanın batı kenarında, N990 E1170 ve N1000 E1170 açmalarında Oda
6, 7a, 7b, 9 ve 10’un kazılmasına odaklanmıştır. 2008’de Tunç Saray’ın işlev
ve planının anlaşılmasına yardımcı olan bir dizi önemli mimarî öğe ortaya
çıkarılmıştır. Öncelikle, Oda 9 ve 10’daki kazılar, Geç Asur Dönemi tipik
saray planlarında görüldüğü gibi, avluyu çevreleyen ikinci bir dizi odanın
varlığını onaylamaktadır.

Daha önemlisi, Oda 7b’nin tabanında ortaya

çıkarılan düzgün kesilmiş kireçtaşından yapılmış paralel uzayan iki taş sırası,
tekerlekler üzerinde hareket ettirilen portatif bir mangalın varlığına işaret
etmektedir. Bu tür mangallar, Nimrud’da olduğu gibi elit Asur binalarının
resepsiyon salonlarında sıklıkla kullanılmaktaydı (Oates ve Oates 2001: 184).
A/N alanından diğer bir önemli keşif, daha önce bulunmuş olan A-242,
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A-252, A-805 ve N-070 birimlerinden geçen bir kesitin temizlenmesi sırasında,
Avlu 5’te bulunan beşinci bir kremasyon gömü çukurudur (N-212) (Matney
vd. 2002: 55-56; Matney vd. 2009). Diğerleri gibi, bu da dikdörtgen şeklinde
olup 2.25 metreye 0.80 metre boyutlarındadır. N-212, kazısı yapılan beş
çukurdan en küçüğüdür ve yüksek kalitede olmakla birlikte daha az sayıda
buluntu vermiştir. Burası yoğun yanma belirtileri göstermekte ve içindeki
bütün buluntular tahribata uğramış durumdadır. Birkaç parça tanınabilir
durumda insan parmak kemiği dâhil olmak üzere bir miktar yanmış kemik,
N-212 çukurunun kremasyon gömüsü olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Buluntuların ve yanmış kerpiçlerin değerlendirilmesi N-212’nin içinde yakılan
ateşin 1100°C - 1200°C’ye ulaştığını göstermektedir.
N-212’den gelen buluntuların tam bir değerlendirmesi, konservasyonu
ve ayrıntılı analizi için bulgular üzerinde çalışmalar devam etmektedir. En
önemli buluntular arasında, M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına ait, üzerinde Asur
stilindekilere benzeyen saraylı figürler işlenmiş olan, yanmış fildişi eserlere
ait parçalar sayılabilir (ZT 29636). Diğer bir önemli fildişi buluntu, paraleli
Assur’da Kralî Mezar I’de bulunan, sapı şahin kafası şeklinde bir çanaktır
(ZT 29615) (Hâller 1954: 173, Lev. 41a-c). N-212’de ayrıca tunç rozetler, taş ve
seramik kaplar, üç bölümlü tunç bir fibula (ZT 29610) ile üzerinde iki basit haç
arasında bir hilâl ve sekiz kollu bir yıldız işlenmiş taş bir damga mühür (ZT
29612) bulunmuştur. Buluntuların pek çoğu Asur merkezi bölgesindeki kral
yerleşmelerinde bulunanlarla paralellik göstermektedir.
Son olarak, 2008’deki sürpriz keşif Tunç Saray’ın geç evrelerine ait tuğla
döşemenin altına saklanmış tunç buluntu istifidir (N-234) (Resim: 1). En
az yirmi tunç buluntu yassıltılıp tuğla döşemenin altına kazılmış küçük bir
deliğin içine yerleştirilmiştir. Buluntuları yerleştirebilmek için tuğlanın alt
kısmı oyulmuştur. Malzemeler içinde ayaklı keskin omuzlu bir kap, küçük
fincanlar, bir çan, kabartma süslemeli silindir biçimli objeler, dik ağızlı ve
sarkma saplı büyük bir tunç kap, bir küçük sürahi ve omphaloslu üç kâse
bulunmaktadır. Bu malzemeler genel olarak Nimrud’daki kralî mezarlarından
çıkan tiplere benzemektedir (Hussein ve Suleiman 2000), ancak konservasyon
tamamlanmadan önce ayrıntılı bir analiz mümkün olmamıştır.
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L Alanı: Geç Asur Kalıntıları (L4 Yapı Katı)
L alanı höyük zirvesinin kuzeyinde yer almaktadır. Bu alanda Prof. Dr.
Kemalettin Köroğlu yönetiminde daha önceki sezonlarda yapılan çalışmalarda
Osmanlı, Ortaçağ ve Geç Demir Çağı/Helenistik dönemlerinden önemli bir dizi
kalıntı belgelenmiştir (Matney vd. 2009). 2008 yılında üç açmada (N1070E1030,
N1080E1030 ve N1090E1030) Yeni Asur yapı katı mimarîsinin ayrıntıları ve
bunun altında belirlenen Erken Demir Çağı tabakası incelenmiştir. Geç Asur
yerleşmesinin L4a (geç evre) ve L4b (erken evre) olmak üzere iki evresi tespit
edilmiştir. L4b yapı katında ortaya çıkarılan avlulu büyük yapı kalıntıları
kamusal bir binaya ait gibi görünmektedir. Sonradan, bu alanın kullanımı
L4a evresinde değişmiş ve L alanı daha mütevazı konutsal bir yerleşim alanı
olmuştur.
L4b yapı katındaki büyük kamusal bina neredeyse bütün kazı alanına
yayılmaktadır. Batı bölümü açmaların dışında kalan binanın en az 500 m2
olduğu tahmin edilmektedir. Plan kuzeyde büyük bir avlu ile güneyinde
bu avluyla ilişkili odalardan oluşmaktadır (Çizim: 3). Avlu yüzeyi daha geç
çukurlar ve drenaj kanalları tarafından ciddî şekilde tahrip edilmiştir. Avlu
tabanının tuğla döşemesi yalnızca (L-455) N1080 E1030 açmasının güney
kısmında 8 metreye 3 metrelik bir alanda günümüze ulaşmıştır. İki giriş,
avludan güneydeki dar, koridor şeklinde bir odaya yol vermekte, bu koridor
ise olasılıkla binanın güney sınırını oluşturan (ortadaki 3.8 metreye 2.8 metre
boyutlarında) üç küçük odaya geçiş vermektedir.
L alanındaki büyük yapının yıkılmasından sonra L4a evresinde döşeli
avlunun bir bölümü kullanılmaya devam etmiştir. Ancak avlunun kuzey
bölümünün üzerine bir oda yapılmış, bu odanın güneyinde ise doğu-batı
doğrultusunda dere taşları ile döşeli bir sokak oluşturulmuştur. Böylece geniş
iç avlu önceki fonksiyonunu kaybetmiş, tuğla ve taş döşeli açık bir meydan
hâline gelmiştir. Bu kalıntılar Geç Asur döneminde L alanında mekân
kullanımında kayda değer değişimleri göstermesi açısından önemlidir.
L4 yapı katını oluşturan Geç Asur Dönemine ilişkin büyük binanın avlu
döşemesinin altında, Erken Demir Çağını (5. Yapı katı/ L 5) temsil eden
çukur (L 831) ve dolgu depozitleri saptanmıştır.
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L5 yapı katına ait çukurdan (L 831) gelen el yapımı yivli çanak çömlek
ve kırmızı boyalı çanak parçaları Erken Demir Çağı boyunca farklı tip bir
yerleşmenin işaretçisidir. L5 yapı katında çukur dışında, ağzı yiv bezemeli bir
çanakla kapatılmış çömlek (L839) içinde bir kremasyon gömü saptanmıştır.
2008 kazı sezonunun son haftasında, Erken Demir Çağına ait L-831 çukuru
tarafından kısmen bozulan yeni bir mimarî kata ulaşılmıştır. L6 olarak
tanımladığımız bu yapı katı mimarîsinin dolgusu daha sonraki Geç Asur
bina ve avlu inşası tarafından büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Taban
seviyesinde belirleyebildiğimiz duvar temelleri 0.40 m. ile 0.50 m. arasında
kalınlıkta, mütevazı boyutlarda gibi görünmektedir; kazıcı bunların konutsal
binalara işaret edebileceğini önermektedir.
L alanında kazılan tabakaların durumu, daha önce höyük zirvesinin
doğusunda kazılan E alanındaki stratigrafiyle paralel görünmektedir (Roaf
- Schachner 2005). Buradan hareketle Erken Demir Çağı çukuru tarafından
bozulan L6 tabakasını geçici olarak Orta Assur Dönemine tarihlemenin yanlış
olmayacağını düşünmekteyiz.

G/R Alanı: Aşağı Şehirdeki Batı Binası
Aşağı şehrin batısında yer alan G/R alanındaki kazılar 2001’den beri Dr.
John MacGinnis tarafından yürütülmektedir. Bu alanda, Geç Asur Dönemine
ait, kırktan fazla odadan oluşan iki büyük kerpiç binanın kalıntıları ortaya
çıkarılmıştır. Parpola, Batı Binası’nda bulunan küçük bir çiviyazılı arşive
dayanarak bu yapının İştar Tapınağı’nın hazinesinin parçası olduğunu
önermiştir (Parpola 2008). Doğu Binası’nın işlevi tam olarak kesin değildir,
ancak bu da anıtsal bir yapı olup Batı Binası’na bitişik pozisyonu ikisinin aynı
idari kompleksin parçası olduğunu kuvvetle desteklemektedir. Son iki yıldaki
kazılar Geç Asur binalarının yerleşim evreleri hakkında bilgi sağlamıştır;
bunlar ön raporumuzda ayrıntılarıyla tartışılmıştır (Matney vd. 2009). Burada
Batı Binası’ndan elde edilen ek bilgiler sunulacaktır.
2008’de G/R alanındaki kazılar, alanın güneydoğu köşesindeki üç açmada
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(N850 E820, N850 E830, N850 E840) gerçekleştirilmiştir. Bu kazıların amacı Batı
Binası’nın güney kenarının bütün planını elde etmekti. Planda görülebileceği
gibi (Çizim: 4), binanın güney kenarı dört oda tarafından belirlenmektedir: oda
33, 28, 39 ve 37. Kerpiç duvar temellerinin iyi korunamamış olması nedeniyle
oda 33, 28 ve 39’un iç kapı aralıkları açık bir biçimde belirlenememiştir.
Binaya giriş, resim 5’te görüldüğü gibi iç Avlu 11’i 38 olarak işaretlenmiş
olan açık dış mekâna bağlayan 37 No.lu odadan sağlanmıştır. Oda 37 ile Avlu
11 arasındaki kapıyoluyla ilişkili olarak avludan odaya bir basamakla inen
büyük eşik taşlarından oluşturulmuş döşeme belirlenmiştir. Benzer bir taş
döşeli kapıyolu Oda 37’den dışardaki alana açılmaktadır.
Oda 37 buluntu açısından zengindir. Mekân içinde belirlenen kamış hasır
izleri ve ısıyla sertleşmiş kerpiç topaklarından oluşan kat kat küllü bina
yıkıntıları bu odanın yangınla sona erdiğini göstermektedir. Taban seviyesine
yakın bölümde çürüyen tavan kirişi kalıntılarının izleri belgelenmiştir. Oda 37
dolgusu içinde, tavan izlerinin üzerinde olan kalıntılar üst kattaki bir odaya
ait gibi görünmektedir. Bu çöküntüden, çoğu odanın güneybatı köşesinde
yoğunlaşmış 300’den fazla kil jeton çıkarılmıştır (Resim: 2).
G/R alanındaki 2008 kazılarının ilginç keşiflerinden biri, Batı Binası’na
bitişik olarak inşa edilmiş olduğu anlaşılan ancak konut dışı bir işlevi varmış
gibi görünen küçük bir oda kompleksidir. Bu kompleks, Batı Binası’nın
güneyindeki (planda 38 olarak işaretli) açık alan, ekmek fırını ve drenaj
gibi küçük öğeler bulunduran çakıltaşından kaba bir yüzeyle bağlantılıdır.
Buradaki mekânların duvarları Batı Binası’na göre daha az sağlamlıkta
yapılmış olup planı kabadır. Dört odanın (Oda 40-43) planı konutsal yerleşim
için yapılmışa benzememektedir. Oda 40 ve 41’in uygun kapıyolları yoktur ve
bu odalar yaşamsal iç mekândan çok ahıra benzemektedir. Aynı şekilde, bu
odalar çok küçük olup bütün kompleksin toplam 30 m2den daha az iç mekânı
vardır. Batı Binası girişinin hemen dışında yer alan bu kaba yapıların, Batı
Binası’nda gerçekleşen işlerle ilgili olan hayvanlar için yapılmış ahırlara ait
olabileceği yönündeki açıklama kabul edilebilir gözükmektedir.
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Q Alanı: Aşağı Şehrin Güney Kapısı
Q alanındaki kazılar aşağı şehrin güneybatı kenarında 10x10 m.
boyutlarında iki açma (N750 E890, N760 E890) ile aynı boyutlardaki üçüncü
bir karolajın (N760 E900) batı yarısında yürütülmüştür. Bu alandaki arazi
çalışmalarını Dr. John MacGinnis yönetmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, Q
alanındaki kent kapısı ilk olarak 1998’de manyetik gradyometre araştırmaları
sırasında keşfedilmiştir (Matney ve Somers 1999: 210-211, Res. 7; Matney ve
Rainville 2005: 40-42, Resim 14). Q alanındaki kazıların amacı, Tušhan’ın
sur sisteminin kullanım ömrünü anlamak ve inşa detayları konusunda
yeni bilgilere ulaşmaktır. İki kazı sezonunun sonunda kapının planı makul
derecede belirlenmiş (Çizim: 5); uzun kullanımına işaret eden üç ayrı yapım
evresi olduğu saptanmıştır.
İç kapı odasının ilk evresi (Evre 1), ortadan geçen 3 metre genişlikteki
çakıl yol ile geçişin ortasına yerleştirilmiş ilginç bir taş blokla karakterize
olmaktadır. Yolun iki tarafında küçük odalar bulunmaktadır. İkinci kullanım
evresinde kapıda geniş çaplı değişiklikler yapılmıştır. 2. evre duvarları 1. evre
yüzeylerinin üzerine inşa edilmiş ve kapı alanı taban seviyesi kerpiçle alçak
bir platform döşenerek yükseltilip eşiğe masif gri kireçtaşı levhalar konularak
kayda değer şekilde geliştirilmiştir (Çizim: 5). Bir dizi belirgin taban bu
evreyle ilişkilidir. Doğu odasındaki 3. evre duvarının altından geçen 2. evre
tabanının son aşaması, Q alanında şimdiye kadar belirlenen en dokunulmamış
in situ malzeme depoziti gibi görünmektedir. Doğu odasındaki mimarî öğeler
arasında ince bir kerpiç bölme duvarı, bir ocak ve (planda gösterilmeyen) bir
bölme bulunmaktadır. 3. evrede masif levhâların üzeri kapatılmış ve geçişin
seviyesi bir kez daha yükseltilmiştir. İlginç şekilde, 1. evreninki doğuda,
2. evreninki batıda olmak üzere, erken evrelere ait yalnızca birer kapı
soketi bulunmuştur. Belki de soketler yerleşmenin başka yerlerinde tekrar
kullanıldığından, 3. evrede kapı soketi bulunmamıştır.
Kapı içindeki bu üç inşa evresi, kapıya çıkan yolun kazısından ortaya çıkan
sekansla yakinen eşleşmektedir. Bu yol döşemesi, en alta serilen yerel kilden
bir yatak üzerine büyükçe (20 cm.ye varan çaplarda) taşlar, onun üstünde
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de daha küçük (6 cm.ye varan çaplarda) taşlar döşenerek yaklaşık 40 cm.
kalınlığında yapılmıştır. Dizilim (kil, sonra büyük taşlar, sonra da daha küçük
taşlar) üç kere tekrar edilmiştir. En üstteki iki yol döşemesi, kapının kendisinin
en üstteki üç inşa evresiyle belirgin bir şekilde eşleşmektedir ve bu noktada
yolun en alt seviyesinin kapının 1. (erken) evresine geldiği gözükmektedir.
En yüksek yüzeyde çok sayıda küçük çanak çömlek parçası bulunmaktadır.
En alçak taş döşeme, tersine seramik bakımından çok az malzeme içermektedir.
Ancak yolun kuzey ucunda açılan küçük bir sondajda parçalanmış durumda
en az 25 “İştar eli” ile, 15 cm.ye varan uzunlukta kare mıhlar dâhil olmak
üzere çok sayıda pişmiş kil obje bulunmuştur. Bir örnekte birleştirme yaparak
duvara sokulacak mıha eklenmiş bir insan elinden oluşan bir İştar elini
tümlemeyebilmek çok tatmin edici olmuştur.
N760E890’in kuzeybatı köşesinde, kapının hemen bitişiğine yapılmış olan
konutsal bir birimin küçük bir odası ortaya çıkarılmıştır. Oda, batı yanında
iki kerpiç kalınlığında bir duvarla belirlenmiştir. Q alanında görülen, kent
surlarının iç tarafına dayanan konutsal yapı inşası pratiğinin, K alanında
daha önceki sezonlarda kazılan daha yoğun konutsal mimarîyle (Matney ve
Rainville 2005: 31-35, Res. 10) yakın paralellikleri vardır.
Q alanında kent kapısının terk edilmesinden sonra, kapının batı odasının
iç duvarları boyunca düzgün şekilde dizilmiş üç mezar (Q-037, Q-043,
Q-093)

kazılmıştır. Mezarlar açık bir şekilde kent duvarından sonraya

tarihlenmektedir. Her mezarda tek bir gömüt bulunmaktadır. Kemiklerin
korunma durumu kötü olmakla birlikte, hepsinin yetişkin erkek olduğu
belirlenmiştir. Q-037 mezarındaki iskelet iyi korunmamıştır. Mezardaki 35 ile
45 yaşları arasında bir erkektir ve yanında ölü hediyesi yoktur. Tersine, Q-043
mezarındaki iskelet, sol kol ve göğüs kafesi çevresinde hayvan aktivitesine
bağlı olarak birkaç kemik eksik olmakla birlikte, çok iyi korunmuştur (Resim:
3). Ön çalışmalar mezarın 25 ila 35 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu
göstermektedir. Q-043 mezarına armağan olarak konulmuş buluntular
arasında sağ omuzda in situ tunç bir fibula (ZT 27298) ile silindirik bir çömlek
(ZT 27262) içine konmuş bir kadeh (ZT 31170), kaplumbağa kabuğu (ZT
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27319) üzerinde duran bir çanak, sağ elin içinde durduğu keskin omuzlu bir
kâse (ZT 27308), iki kulplu bir saklama kabı (ZT 27306), bir şişkin matara
(ZT 31171) olmak üzere altı seramik kap bulunmaktadır. Mezar Q-093 kötü
şekilde korunmuştur. Mezarın sahibi 35 ila 45 yaşları arasında bir erkektir.
Q-093’un mezar armağanları arasında, sağ omuz civarında in situ demir bir
fibula (ZT 27292) ile saray malı bir kadeh (ZT 27310) ve bir çanak (ZT 27311)
bulunmaktadır.
Bu üç mezarın her biri açık bir şekilde 2. evre tabanına kazılmıştır. Yalnızca
Q-093 örneğinde mezarın yukarıdan odanın kerpiç yıkıntılarının içine kazıldığı
(ve odanın kuzey duvarını kısmen kestiği) gözlenebilmiştir. Ancak, üç mezarın
düzgün yerleşimi hepsinin çağdaş olduğuna kesinlik kazandırmaktadır;
dolayısıyla her üçü de Asur’un hemen sonrasına tarihlenebilir.
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Çizim 1: Ziyaret Tepe topoğrafik planı

Çizim 2.: A/N alanı bina planı
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Resim 1: N-234 istiflenerek saklanmış tunç malzemeler işlemden geçmeden önce

Çizim 3: L alanı L4b katı planı
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Çizim 4: G/R alanında Batı ve Doğu binalarını gösteren Geç Asur mimarî planı

Resim 2: Oda 37’den kil jeton koleksiyonu (ZT 30301)
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Çizim 5: Q alanında Geç Asur
kent kapısı planı

Resim 3: In situ mezar hediyelerini gösteren Mezar Q-043 fotoğrafı.
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2008 EXCAVATIONS AT KALETEPE DERESİ 3
(KALETEPE OBSİDYEN ATÖLYESİ)
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1

Introduction

The 2008 excavation campaign at Kaletepe Deresi 3 site took place between
July 15 and August 20. This season of fieldwork had three main goals:
1.

To clarify the stratigraphy and depositional environment for the earliest
Acheulean levels at the site, and to enlarge artifact samples from those
levels;

2.

To collect additional geological samples needed for dating of the Lower
and Middle Paleolithic levels at the site;

3.

To better understand the origins of abundant Middle Paleolithic surface
finds in the slopes around the dere, and more generally, to characterize the
Middle Paleolithic occupation of the area.
Additionally, the site had suffered significant erosion damage over the

two years since the last excavation season (2006). In order to minimize future
damage, it was necessary to recover data from and stabilize the very fragile,
loose sediments at the base of the stratigraphic sequence in one excavation
trench (aval), and to protect the other trench (amont) from further erosion.
*
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Background
The Kaletepe Deresi 3 site (KD3) was originally discovered in during the
joint Turkish-French research project on the Neolithic obsidian workshops
at the Kömürcü-Kaletepe obsidian source (Balkan-Atlı & Binder 2000, 2003).
Excavation of the KD3 site began in 2000, and has continued every year except
2007 (see Slimak et al. 2004, 2007, 2008). The Paleolithic deposits are exposed
in the south bank of a seasonal drainage. Two trenches of approximately 12m2
each have been excavated into the Paleolithic deposits: amont (upstream) and
aval (downstream) (Fig. 1). The total depth of the stratigraphic sequence from
surface to bedrock in the amont trench is more than 7 m: the sequence in the
aval trench is just over 5 m deep. The dominant processes of site formation
at KD3 are geological rather than anthropogenic. The sediments at KD3 have
been divided into a series of archaeological levels, which represent “packages”
of sediment containing archaeological materials and separated by erosional
disconformities or shifts in dominant processes of sediment deposition. Each
level contains evidence of many different episodes of occupation. There are
also significant geological and chronological gaps in the sequence caused by
episodes of erosion. The most obvious gap in the sequence is at the bottom of
level 2 in the aval trench, where a series of shallow channels containing rolled
Middle Paleolithic artifacts cuts into older levels.
More than 99% of archaeological finds from KD3 are flaked stone artifacts.
The mandible of a Pleistocene horse and some isolated equid teeth have
been recovered from the upper part of the sequence, but bone is otherwise
very scarce. The general nature of the assemblages from various levels is
summarized in Table 1. The uppermost levels (1, 1’, 2) yield classic Middle
Paleolithic assemblages with Levallois technology (predominantly centripetal)
and retouched sidescrapers and points. The great majority of artifacts in the
Middle Paleolithic layers are made from obsidian. The small assemblages from
layers 2’ and 3 are difficult to classify. They are characterized by non-Levallois
flake production and irregular retouched scrapers, notches and denticulates,
but lack other diagnostic elements. The much larger assemblage from level 4
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provides evidence for the production of flakes from very large, simple cores,
as well as many choppers from coarse grained volcanic stones (andesite and
rhyolite). A few atypical handaxe fragments have also been recovered from
level 4 in past seasons. This assemblage could represent a specialized raw
material extraction locality within an Acheulean technological system, or it
may represent a different technological system altogether. Levels 5 through
12 at the bottom of the sequence contain classic Acheulean assemblages, with
bifacial handaxes, large cleaver flakes, and polyhedral pieces. As of this
writing, Levels 5-12 at KD3 contain the only geologically in situ Acheulean to
be excavated in Turkey (Slimak et al. 2008, Taşkıran 2008).

Results of 2008 excavations
The first goal of the 2008 excavations at KD3 was to further investigate
the earliest Acheulean layers exposed within the aval trench. Levels 6-12 are
contained within a natural depression in the soft rhyolite bedrock, called the
cuvette. Unlike the thick (> 0,50 m) levels in the rest of the trench, levels 6-12
consisted of comparatively thin (10-20 cm) layers of sand, gravel, and angular
rock debris with abundant artifacts. In 2008 an excavation face roughly 2.5
meters wide and 2 meters deep was opened on the eroded western face of the
aval trench (Fig. 2). The locations of all artifacts found in situ were plotted in
3 dimensions, enabling us to match the sequence of layers to previous years.
There was no excavation in the amont trench in 2008, although the trench was
cleaned and geological samples were taken from the exposed trench profiles.
The sequence preserved in the part of the aval trench excavated in 2008
begins with level 2, but archaeological finds are relatively scarce above level
5 (Table 2). The material recovered from level 2 includes Levallois cores of
obsidian, typical of the Middle Paleolithic from KD3. Materials from levels
5-12 recovered during the 2008 season are consistent with previous findings
identifying them as representing an Acheulean assemblage with handaxes
and cleavers. More specifically, they correspond with what has recently been
termed the “large flake Acheulean”, a distinctive technological facies thought
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to have originated in East Africa and dispersed into the Levant and peninsular
South Asia (Sharon 2008, 2009). Two fragmentary handaxes were recovered
in 2008, an unfinished perform of obsidian from level 5 and a marginallyshaped, roughly amigdaloid specimen of andesite from level 10. Several
large flakes (two obsidian, one andesite) are defined as cleaver flakes based
on the technique of production. A particularly significant specimen, made of
obsidian, comes from level 5 (Fig. 3). Both the overall form of this artifact, and
the technological details of its manufacture resemble so called “Tabelbella
Tachengit” cleavers from the North African Acheulean (Tixier 1956). A very
similar specimen was recovered from the same level during 2004. The fact
that two such similar pieces have been found in the same level suggests that
a specific set of technological procedures were carried out repeatedly by the
Lower Paleolithic occupants of KD3.
Assemblages from layers 5 through 12 at KD3 contain many other large
flakes of obsidian as well as andesite. Functionally, these objects may be similar
to cleavers, but the technology of production differs. Smaller flakes were also
produced from discoid (Fig. 4) and polyhedral cores, mainly using andesite
and rhyolite raw materials. Small retouched flake tools are comparatively
rare, much less common even than cores. Overall, the composition of the
assemblages from layers 5-12 at KD3 suggest that activities conducted at the
site centered on early stages of artifact manufacture, rather than final shaping
or use. This is consistent with the fact that primary sources of raw materials
such as obsidian, andesite, and rhyolite are found within a very short distance
of the site.
Although collections from layers 5 through 12 can be classified as Acheulean,
the samples from individual levels do vary. For example, polyhedrons are
present throughout the sequence but were especially common in level 9,
where they make up nearly 14% of all artifacts recovered in 2008. Levels 11
and 12 contained more large obsidian flakes than did overlying levels. The
ratio of flakes and flake fragments to cores varies considerably in the 2008
sample, from a high of 27,5/1 in level 5 to a low of 2,7/1 in level 9, which may
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indicate differing levels of emphasis on artifact production. The frequencies
of different raw materials also vary throughout the sequence. Overall, the
2008 sample from the aval trench contains less obsidian, and more andesite
and rhyolite, than samples recovered from the same general area in previous
years. Between 32,5 and 64,0% of artifacts from the 2008 excavations in the
aval trench are obsidian: only in layers 7 and 12 does this material account for
more than half of the artifacts.

Given the small area excavated in 2008 we

cannot be certain whether this variation reflects the activities conducted by
Pleistocene hominids at different times, or whether it results from differential
sampling.
During earlier excavation campaigns it was noted that the sediments and
archaeological assemblages found within the cuvette were quite different from
what was found other parts of the aval trench. The finely-laminated sands
and gravels that make up levels 6-12 occur only within the cuvette. Moreover,
artifacts were abundant within the cuvette, but extremely rare outside of
this feature below level 5 in the aval trench.

Results from 2008 suggest

part of the explanation for the concentration of artifacts within the cuvette is
geological. The western wall of the cuvette forms a steep-walled channel in
the soft rhyolite bedrock (Fig. 5). Many artifacts within the back part of this
feature are oriented vertically or near-vertically, suggesting that they were
deposited on a slope rather than a level surface. In addition, there are thin
layers or lenses of gravel, sand and silt which appear to have been deposited
by slow-moving water. It is evident the back of the cuvette, excavated in 2008,
functioned as a natural trap for sediment and water, accumulating artifacts
as well as sand, gravel and rock. However, it is important to emphasize that
anthropogenic deposition may have been more important in the eastern and
southern sectors excavated in previous years. For example, in other parts of
the cuvette artifacts had more consistent horizontal orientation, suggesting
that they were deposited on a level surface.
The maximum and minimum ages of the stratigraphic sequence at Kaletepe
Deresi 3 are well constrained. The rhyolite bedrock and obsidian at the base of
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the sequence has been dated to a maximum of 1,1-1,3 million years using the
Potassium/Argon and fission track techniques (Bigazzi et al. 1993, Mouralis
2003). A volcanic tephra layer situated near the top of Middle Paleolithic
level 2 in the upper part of the aval and amont trenches has been linked
unambiguously to an eruption of the Acıgöl volcano, dated to approximately
160,000 years ago (Mouralis 2003). However, the ages of the layers below the
Middle Paleolithic and above the bedrock remained uncertain.
In 2006, Dr. Christian Tryon (New York University, Smithsonian Institution)
began a detailed study of “microtephras” from KD3: this research continued
in 2008 . The “microtephras” are small fragments of volcanic ash-- principally
amorphous silica glass with small crystals and rock fragments embedded in
them-- that do not form discrete layers. The microtephras represent fallout
from volcanic eruptions very far from the Kaletepe locality. Dr. Tryon
characterizes the chemical composition of these small fragments using an
electron microprobe. If the tephra fragments can be linked to a volcanic
eruption of known age, or dated directly, they provide a maximum age for
the levels in which they occur.
Results to date (Tryon et al. 2009) provide encouraging evidence that it
will be possible to obtain more precise age estimates at least for the earliest
Acheulean levels at KD3. Levels 5 and below contain small fragments of
tephra consistent with an early eruption of the Hasan Dağ volcano (“Paleo
Hasan Dağ”). The age of this series of eruption event is not well known,
but it is generally considered to be middle or early Pleistocene in age. This
general age estimate is consistent with the presence of a Middle Acheulean
industry, but it will be important to obtain more precise dates. During the
2008 season Dr. Tryon collected additional samples from archaeological
layers 5 and below in both the aval and amont trenches. We hope than ongoing
analyses of these additional samples will enable us to link these tephras to
one or more specific “Paleo Hasan Dağ” eruptions. It is possible that they will
even contain minerals that can be dated directly using Potassium/Argon or
Argon/Argon techniques.
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The third major aim of the 2008 excavations at Kaletepe Deresi 3 was to
investigate the origins of artifacts found on the surface in the surroundings
of the site. Obsidian flakes, tools and cores are abundant on the surfaces
of the slopes and ridge tops south of the modern dere (Simak 2004, Fig. 1).
Artifacts most often found on the surface include Levallois cores, sidescrapers
and points, and small handaxes, typical of the Middle Paleolithic. Figure 6
shows a typical surface find from 2008, a Mousterian point made on a large
Levallois flake. More recent material, especially Neolithic blades and cores,
is also found on the surface, not surprising given the fact that large Neolithic
and Chalcolithic workshops at the Kaletepe/Kömürcü obsidian source are
less than 100 m away.
In 2008, three 2x2 meter sondages were excavated in areas with
comparatively high densities of surface finds, in order to check for the
possibility of additional buried Paleolithic horizons. The first two test pits
are visible on the aerial photograph in Figure 1. Sondage 1 was located 37 m
southwest of the aval trench, on a surface approximately 13.40 m above the
datum for the aval and amont trenches. Sondage 2 was located 28 m southeast
of the aval trench, approximately 3.50 m above the main datum. The third
sondage was situated on a higher ridge, approximately 165 m west and 33.0
m above the main excavations in the dere bottom: it is not visible in Figure 1.
Sondage 1 was excavated to maximum depth of 1.5 m below surface; sondage
2 was excavated to 3.3 m; and sondage 3 was excavated to 1.75 m below
surface at its deepest point.
Dense subsurface Paleolithic deposits were not discovered in any of
the three test trenches. Instead, small numbers of cores (Fig. 7), flakes and
retouched tools of obsidian were found dispersed throughout the uppermost
40 to 100 cm of each sounding. Obsidian artifacts from the upper 20 cm of
the sondages show evidence of abrasion, probably by wind-transported sand.
Artifacts from deeper in the three trenches appear fresh, or show minimal
abrasion. All temporally diagnostic specimens are attributable to the Middle
Paleolithic period. The presence of dispersed Middle Paleolithic finds in all
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three sondages excavated in 2008 suggests that human frequentation of the
area immediately around Kaletepe Deresi 3 was comparatively ephemeral but
constant during the Middle Paleolithic. In light of the low density of subsurface
materials in the three sondages, it is likely that the abundance of Middle
Paleolithic artifacts on the present day landscape is a result of wind-deflation
of recently de-vegetated soils, which removed fine particles and concentrate
larger, less easily-moved artifacts on the surface. Middle Paleolithic surface
finds, as well as the excavated Middle Paleolithic assemblages from Kaletepe
Deresi 3, include relatively high proportions of retouched tools and extensively
exploited cores (Slimak et al. 2008). It is somewhat surprising to find heavily
used artifacts in an area where raw materials are so abundant. This kind of
pattern is typical of short duration occupations and high levels of residential
mobility among hunter-gatherers (Kuhn 2004, Riel-Salvatore and Barton 2004).
The Middle Paleolithic surface artifacts may be the result of brief visits to the
area to collect raw material, although the equid mandible and isolated teeth
from the Middle Paleolithic layers also indicate that hunting took place in the
vicinity of the site. These results do not exclude the possibility that larger,
denser Middle Paleolithic sites exist elsewhere in the region surrounding
Göllu Dağ, however.
A final component of the 2008 work at Kaletepe Deresi 3 involved
preservation and protection of the archaeological deposits. There had been
considerable damage to the exposed profiles in both trenches due to erosion.
Damage to lower part of the archaeological sequence in the aval trench was
mitigated simply by excavation. Removal of relatively soft sediments within
the cuvette exposed harder, calcite-cemented sediments and bedrock at the
back of the feature: these deposits should be more resistant to erosion in the
future. In an effort to prevent further damage to the south wall of the amont
trench, workers dug a channel approximately 15 meters long, 1 meter wide
and 1.5 meters deep on the slopes above and to the south of the excavated
area. This channel will divert surface runoff and prevent further erosion of the
archaeological sediments exposed in the amont trench.
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Summary
All three major aims of the 2008 fieldwork at Kaletepe Deresi 3 were fulfilled.
Samples of artifacts from the earliest Acheulean components were enlarged,
and the geological nature of the deposits were clarified through excavation
in the aval trench. Additional samples needed for radiometric dating were
collected from both Lower and Middle Paleolithic layers. Excavation of the
three sondages clarified the sources of surface finds, and provided evidence
for the nature of Middle Paleolithic occupations in the area. Excavation
and trenching carried out in 2008 should also help to protect the exposed
archaeological sections from erosion in the future.
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Fig. 1: Aerial (kite) photograph of Kaletepe Deresi 3. A= amont trench; B= aval trench; C=sondage
1; D= sondage 2; E= trench to protect amont trench from further erosion.

Fig. 2: Exposed stratigraphic cut
in aval trench at end of 2008
excavations. Vertical bar= 1 m.
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Fig. 3: Obsidian cleaver, level 5.

Fig. 4: Andesite discoid core, level 11.
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Fig. 5: Photograph of aval excavation,
showing outline of cuvette.

Fig. 6: Mousterian point
manufactured on a
Levallois flake (surface
find).

Fig. 7: Obsidian Levallois
core from sondage 1.
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Level		

archaeological assemblage type

1, 1’, 2 		

Middle Paleolithic

2’, 3		

late Lower Paleolithic/early Middle Paleolithic

4		

Lower Paleolithic (Acheulean?)

5, 5’ ,5 amont, 6, 6’, 6 amont,
7,8,9,10,11,12

Acheulean

Table 1: Archaeological assemblages from Kaletepe Deresi 3, by level.
handaxe

cleaver
flake
core
chopper flake tool polyhedron flake
core
SUM
flake
fragment
fragment

2

1

3

2

2

1

4
5

1

55

4

2

76

2

3

6

5

5

2

18

7

14

39

2

6

67

1

3

40

2

2

6

1

2

4

9

20

7

4

4

1

55

69

9

11

153

8

2

3

4

24

33

11

8

85

9

4

2

23

37

66

16

19

167

1

2

7

28

55

5

26

125

3

6

40

87

10

32

179

36

59

7

8

116

10

1

11

1

11

1

12

1
TOTAL

1

4

1033

Table 2: Distribution of flaked stone artifacts from Kaletepe Deresi 3 aval trench,
2008.
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öğretim elemanları Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dr. Levent Keskin, İrfan Tuğcu, Doğu Akdeniz
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kazıları, önceki yıllarda kazısına başlanan LMT VI tabakasına ait uzun evlerin
bulunduğu alanda gerçekleştirilmiştir2, Kuzey-güney doğrultusunda uzanan
ve LMT VI tabakasına ait savunma sistemine dayanan bu evler, ortak uzun
duvarlarıyla birbirlerine bitişik olarak radyal bir plan doğrultusunda inşa
edilmiştir. LMT VI tabakasına tarihlenen uzun evlerin araştırılmasına 1995
yılında başlanmış ve çalışmalar günümüze kadar kesintisiz olarak devam
etmiştir3. Bu yapılar, çeşitli tahribatlar geçirmelerine rağmen, en azından
Erken Tunç Çağı I’in ikinci yarısından Erken Tunç Çağı II’nin erken evrelerine
kadar hem günlük faaliyetler hem de işlik amaçlı kullanılmıştır.
2008 sezonunun ana çalışmalarından biri, ETÇ I evlerinin kazılmayan
kısımlarının araştırılması olmuştur. Bu çalışmalar, evlerin daha detaylı olarak
anlaşılmasını ve çok iyi korunmuş olan kerpiç duvarların bir konservasyon
programı çerçevesinde korunmasını sağlayacaktır. Kerpiçlerin korunması
tamamlandıktan sonra alanın üzerinin bir geçici çatı ile kapatılması
düşünülmektedir.

Ev 2 Kazıları
Ev 2 olarak adlandırılan yapı, 1995 yılından bu yana araştırılmakta olup

2
3

Kuruçayırlı, Ümit Gündoğan, Vahit Dursun, Michele Massa, Chiara Mallegni; Restoratör
Buket Aladağ; Girit Ege Prehistoryası Enstitüsü Merkezi (INSTAP – SCEC) uzmanlarından
fotoğrafçı Chronis Papanikolopoulos, Restoratör Michel Roggenbucke, teknik ressam Douglas
Faulmann; Dalgıçlar Korhan Bircan ve Murat Bircan; Haifa Üniversitesi Institute for Maritime
Studies öğretim elemanları ve öğrencileri Svetlana Zagorski, Elad Swisa, Azam Halabi, Eyal
Peled, Nir Hadar, Alexander Efron, Shlomo Aviner, Yotam Asscher, Amir Yurman, David
Gurevich, Yasmine Meroz, Ma’oz Israel Tzur, Dor Golan; Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Ayşegül Erden, Azime Sarıçam, Orhan Kaya,
Recep Kendirci, İpek Serin, Nil Dirlik, Tülay Acar, Ali Çelik; İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Serdar Egemenoğlu, Metehan Çetinkaya; Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Bölümü öğrencisi Yusuf Eren’den oluşmaktadır.
Milas Müzesi uzmanlarından Mutlu Karadağ ve Konya Ereğli Müzesi Uzmanı Hasan Usta
kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.
Liman Tepe Erken Tunç Çağı tabakalaşması için bkz Şahoğlu 2005b, Fig.2. Kazı alanları için
bkz. Erkanal vd. 2009, Harita 1.
Liman Tepe’nin VI ve V. tabakalarının (Erken Tunç Çağı I-II) stratigrafik gelişimi ve bu tabakalarda
açığa çıkarılan mimarî ve küçük buluntularla ilgili bilgiler için bkz. Erkanal & Günel 1997, 246247, Resim 12; Erkanal 1998, 388-391, Resim 4-8. ; Erkanal, Artzy & Kouka 2003, 424-5, Res. 1-3;
Erkanal, Artzy & Kouka 2004, 165-68, Res. 1-5; Şahoğlu 2008, 486-88, Fig. 6-9; Kouka, & Şahoğlu
(baskıda), Fig. 1-2.
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kuzey-güney doğrultusunda uzanan, kapısı kuzeyde yer alan, uzun ve
dikdörtgen bir plan sergilemektedir (Çizim: 1). Bu ev batısındaki Ev 1 ve
doğusunda Ev 3 ile ortak duvarlara sahiptir (Çizim: 1). Her iki duvar da taş
temel üzerinde yer alan kerpiç üstyapıya sahiptir. Ev 2, Batı Anadolu ETÇ
I döneminin ikinci yarısından ETÇ II’nin erken evrelerine kadar birbirini
izleyen iskân tabakalarına sahiptir (LMT VI – V). Bu yapı, Liman Tepe uzun
evleri arasında tamamı araştırılmış tek yapı olup bu dönem hakkındaki
bilgilerimizin artmasını sağlayan ünik bir örnektir (Resim: 1). 2008 kazıları
sonucunda evin uzunluğu yaklaşık 25 metreyi bulmuştur. Evin genişliği
ise 4.50 metredir. Bu yapının olağanüstü uzunluğu, ev içerisine çeşitli iç
mekânların yaratılmasıyla dengelenmiştir. Ön değerlendirmeler yapının en
azından 3 farklı evreye sahip olduğunu, her evrede ise farklı iç bölmelerin
kullanıldığını göstermektedir. Bazı odaların ara duvarları taş temelli olup
bazıları ise taş temel olmadan doğrudan kerpiç kullanılarak inşa edilmiştir.
Ev 2’nin en kuzey kısmı bu bölgede inşa edilen ve ETÇ II’nin geç evrelerine
tarihlenen merkezî yapı kompleksine ait büyük bir teras duvarının altına
girmekte ve olasılıkla bu duvar tarafından tahrip edilmektedir (Resim: 1a).
Buna rağmen, evin kuzey kısmında, olası bir sokak veya meydana açılan
küçük bir ön odaya ait ante uzantıları tespit edilmiştir (Çizim: 1a; Resim:
1b). Bu giriş kısmının ardından, 3.60 metre uzunluğunda olan ilk oda, taş
temelli kerpiç duvarlarla evin ana mekândan ayrılmıştır (Çizim: 1b; Resim:
1c). Bu odanın güney duvarında, Evin ana mekânına geçişi sağlayan 0.90
m. genişliğinde ve bir kapı daha sonraki evrede iptal edilmiştir (Çizim: 1c;
Resim: 1e, 2).
Yapının güney kısmında birbiri üzerine inşa edilmiş ocak tabanları
bulunmaktadır (Çizim: 1d; Resim: 1f). Bu alan tüm evreler boyunca evdeki
yemek hazırlama alanı ve işlik bölgesi olarak kullanılmış olmalıdır.

Bu

ocak tabanlarıyla ilişkili çeşitli platformlar bulunmaktadır (Resim: 1g). Ev
2’den ele geçirilen en erken seramik örnekler Batı Anadolu’nun kahverengi
ve koyu perdahlı karakteristik formlarını yansıtmaktadır. Pedestalli
çanaklar ve silindirik boyunlu çömlekler en karakteristik kap formlarını
oluşturmaktadır.
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Ev 2’nin en erken evresi güçlü bir depremle son bulmuş, evin duvarları
sarsıntı yıkılmıştır (Resim: 3). Ev 2’nin batı duvarı evin içine, doğu duvarı
ise Ev 3 içerisine yıkılmıştır. Doğu duvarının geri kalan kısmı korunmakla
beraber, Ev 3 içerisine doğru eğim yapmaktadır (Resim: 4).

Ev 3 Kazıları
Kazısına yine 1995 yılında başlanan Ev 3 içindeki çalışmalara bu yıl da bu
yıl kazısına devam edilmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında yoğunlukla araştırılan
bu evin en erken evresi, Ev 2 ile benzerlik göstermektedir.

Diğeri ile aynı

plana sahip olup dikdörtgen planlı olan 3 No.lu evin genişliği 4.50 metredir
(Çizim: 1; Resim: 1). Tam boyutları henüz tespit edilememiş olan bu evin
yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir bölümü açılmıştır. Evin kuzey kısmında,
aynen Ev 2’de olduğu gibi, antelere sahip bir ön odanın olması gerekmektedir
(Çizim: 1e). Bu odadan, kareye yakın ilk odaya geçilmekte (Çizim: 1f) ve bu
odadan da evin güneydeki ana bölüme geçilmektedir.
Ev 3’ün de güney yarısındaki ana mekân içerisinde, yaklaşık olarak Ev 2
ile aynı yerde, birbiri üzerine inşa edilmiş ocak tabanları açığa çıkarılmıştır
(Çizim: 1g; Resim: 5). Bu ocak tabanlarının en erken olanının ortasında
dairesel bir çukur bulunmaktadır (Resim: 5a). Bu bulgu, bu dönemde ocağın
maden üretimi için kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Evin en
önemli endüstriyel faaliyetinin tekstil üretimine yönelik olduğu, geçmiş
yıllardaki çalışmalar sırasında ortaya konmuştur4. Ev içerisinden ele geçirilen
çok sayıda ağırlık ve ortası delinmemiş bir pişmiş toprak disk ünik bir grup
oluşturmaktadır (Çizim: 2). Ev 3’ün bu işlevi, yapının tüm kullanım evreleri
boyunca devam etmektedir.
Ev 3’ün duvar sıvaları büyük önem taşır. Evin batı kerpiç duvarı ince
ve beyaz bir sıvayla örtülmüştür (Resim: 6). Sıva yaklaşık olarak 1 metre
yüksekliğe kadar takip edilebilse de, kuvvetli deprem sıvanın çoğu yerde
4

Erkanal, Artzy & Kouka 2003, 425, Res. 1; Erkanal, Artzy & Kouka 2004, 167-168, Res. 3, 5; Kouka
& Şahoğlu (baskıda), Fig. 8c, e.
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tahribat görmesine neden olmuştur. Ev 3’ün doğu duvarı ETÇ II’nin geç
dönemine ait bir duvarın altında kalmıştır.

Bu duvarın sadece güney

kısmının batı yüzü açığa çıkarılabilmiştir. Bu duvar, batı duvarı kadar iyi
korunmamıştır. Bu duvarın kuzey kısmının ileriki sezonlarda araştırılması
sonucunda duvar sıvasının korunup korunmadığı anlaşılabilecektir.

Deprem Sonrasında Uzun Evler
Liman Tepe uzun evlerindeki yaşama son veren kuvvetli deprem
sonrasında, yıkılan duvarlar yeniden inşa edilmiştir. Ev 2’nin taş duvarında
yer alan kapı boşluğu bu evrede kireçtaşı levhalar kullanılarak kapatılmıştır.
Bu evrede ev tabanı kuzeyde yer alan sokak tabanından daha aşağı bir seviyede
kalmış ve eve giriş Ev 2’nin daha önceki kapı boşluğunun bulunduğu yere
inşa edilen 3 basamak aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Depremden sonra Ev
2’nin batı duvarı da yeniden inşa edilerek kullanılmıştır. Yeni ve daha geniş
bir taş duvar, eski duvarın kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Taş temeller
üzerinde ise duvarın kerpiç üstyapısı yer almaktadır. Bu duvarın güney kısmı
çok daha iyi korunmuştur. Duvarın yüksekliği 1 metrenin üzerindedir.
Ev 2 ve Ev 3 içerisinde bir önceki evrelerde belirlenen ocak tabanları
aynı yerde tekrar açığa çıkmıştır. Üfleçler, potalar, kalıplar ve cürufların da
içinde bulunduğu metalürjik faaliyetlere işaret eden buluntular daha önceki
sezonlarda da Ev 2 içerisinde açığa çıkarılmıştır5. Yine bu evde bulunan
gümüşten küçük bir spiral, bu dönemde Liman Tepe’deki gelişmiş metalurjik
faaliyetlere işaret etmektedir. 14 delikli bir dokuma âleti ise bu buluntu
grubunun daha önceden bilinmeyen bir çeşitlemesini oluşturmaktadır
(Çizim: 3).
Ev 3 içerisinde ele geçirilen çok sayıda kenarları yuvarlatılmış seramik
parçaları, ağırlıklar ve ağırşakların oluşturduğu tekstil üretimine ilişkin
çeşitli buluntular bu evrede de devam etmektedir. Bu veriler, farklı dönemler
5

Erkanal, Artzy & Kouka 2003, 425, Res. 1; Erkanal, Artzy & Kouka 2004, 166-167, Res. 3;
Kouka & Şahoğlu (baskıda), Fig. 8d-f.
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boyunca her evin işlevinin devamlılığını destekler niteliktedir. Ocak tabanı
çevresinde ele geçirilen bir başka ünik buluntu, Liman Tepe’de daha önceden
bilinmeyen formda bir kaptır. Bu buluntu, bir kenarında boynuz benzeri
çıkıntılar olan bir tepsidir (Resim: 7). Ne yazık ki söz konusu kabın sadece
dörtte biri korunabilmiştir.

Buna rağmen kare veya dikdörtgen formda

olduğu söylenebilir.
Liman Tepe uzun evlerinin her evresinde bol miktarda Melos ve Anadolu
kökenli obsidyen buluntuları ele geçirilmiştir.

Bu malzeme üzerinde

gerçekleştirilen köken analizlerinin sonuçları yakın zamanda yayınlanacaktır.
Uzun evler içerisinde ele geçirilen seramik Batı Anadolu’nun geç ETÇ I ve
erken ETÇ II dönemlerinin karakteristik formlarını yansıtmaktadır. Evlerde
ele geçirilen Batı Ege ithal malzemesi daha önceki yıllarda yayınlanmıştır6.
2008 sezonunda da bu evler içerisinde bezemeli Kiklad seramiği ve urfirnis
sos kabı parçaları gibi benzer ithal seramik örnekleri ele geçirilmiştir.

2008 Konservasyon ve Restorasyon Programı
2008 yılı kazıları ile uzun evlerin içerisindeki kazıların sonuna yaklaşılırken,
bu evlerde ele geçirilen buluntuların detaylı olarak çalışılmasına da sistematik
bir biçimde başlanmıştır. Malzeme üzerinde birkaç yıl sürecek olan çalışmalar
sonucunda, bütün Batı Anadolu için en iyi tabakalaşmış malzeme grubu
araştırılmış olacak ve bu malzeme, büyük olasılıkla yayınlanır yayınlanmaz
Erken Tunç Çağı Ege dünyası ve Anadolu için bir referans noktası
oluşturacaktır.

Radyokarbon Analiz Projesi
Uzun evlerde ele geçirilen bazı örnekler radyokarbon tarihlemesi
için geçtiğimiz sezonlarda Köln Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

Oxford

Radyokarbon Laboratuvarı’na gönderilmek üzere yeni örneklerin seçim
6

Şahoğlu 2005a; 2008.
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aşaması şu anda devam etmektedir. Elde edilecek sonuçlar, sit alanının mutlak
kronolojisinin yapılandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu projenin
finansmanı “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri” tarafından
sağlanmıştır. Toplam 70 örnek bu proje kapsamında AMS tarihlemesi için
söz konusu kuruma gönderilecektir.
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2008 yılı kazıları, bu alanda yoğunlaşmış ve arkaik liman tabanının
dalgakıran yapısıyla olan ilişkisini ve sınırlarını ortaya koyabilmek için çaba
sarfedilmiştir. Kazı alanının temizlenmesinden sonra alanın güney kısmında
bulunan, yerlerinden düşmüş taşlar kaldırılarak dalgakıranın bir kesiti alınmış
ve çizilmiştir. Dalgakıranın ve liman tabanının sınırları, antik çağlardan
beri bu alana kayarak düşen taşlardan dolayı belirlenememiştir. Bu sınırı
açığa kavuşturmak için dalgakıran içerisinde kuzeye doğru dar bir koridor
açılmıştır. Bu koridorda deniz seviyesinden yaklaşık 5 metre aşağıda, eski
liman tabanı ile karşılaşılmıştır.   Arkaik liman tabanına ait olan kazı alanının
güneydoğu bölgesinde -4 m.den itibaren kalın bir çamur tabakasının kazısına
devam edilmiştir.

A3 alanındaki bu çamur tabakası içerisinde herhangi

bir seramik örnek bulunmamasına rağmen, E alanında aynı tabakaya ait
konteksler içerisinde M.Ö. 4. yüzyıla ait seramik örnekleri ele geçirilmiştir.
Bu malzeme küçük dalgakıranın inşaatıyla ilgili önemli bilgiler vermektedir.
2008 yılında, küçük dalgakıranın taşlarının altından gelen maddî kültür
kalıntılarını dalgakıranın güneyinde yer alan (eski liman tabanı bölgesi) maddî
kültür kalıntılarıyla karşılaştırabilmek amacıyla, A3 kazı alanının güneyinde 2
x 2 metrelik bir alanın kazısına da başlanmıştır. Kazı alanının güney kısmında
ve 2 x 2 m.lik yeni kazı alanında, -5 metrede Arkaik liman tabanı bulunmuş ve
bu tabakada çok sayıda seramik örnek ele geçirilmiştir (Resim: 2). Geçtiğimiz
senelerde olduğu gibi, bu yıl da en sık karşılaşılan seramik formları arasında,
amforalar, kâseler ve testiler bulunmaktadır. Nerdeyse tamamı korunmuş iki
küçük kâse ve bir kandil de buluntular arasında yer almaktadır.
A3 alanında gerçekleştirilen bir diğer çalışma da 2006 yılında bulunan
ve kazısı kısmen gerçekleştirilebilen çapa kolunun etrafının kazılmasıdır.
2006 yılında sadece üst kısmı açılabilen çapanın, bu yıl kazı alanının
genişletilmesinden dolayı profilinin tümüyle açığa çıkarılması mümkün
olmuştur (Resim: 3). Gerekli belgeleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra
çapa kum torbalarıyla kapatılarak yerinde korumaya alınmıştır. Çapanın,
küçük dalgakırana ait taşların altından ortaya çıkması, dalgakırandan daha
eski olduğunu kanıtlamaktadır.
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A3 alanındaki en önemli sonuçlardan bir tanesi, M.Ö. 6. yy. liman
tabanının, büyük mendirekle bağlantılı küçük dalgakıranın altında da devam
ettiğinin kesin olarak anlaşılmış olmasıdır. Bu durumda dalgakıran, M.Ö.
6. yy. ve 4. yy. arasındaki bir dönemde inşa edilmiş olmalıdır. Dalgakıranın
yan tarafında ele geçirilen seramik örneklerinin, alt kısmında ele geçirilen
örneklere nazaran çok daha fazla olması, bu yapının, Arkaik Dönemde
inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, önümüzdeki yıllarda
E alanındaki liman tabanında gerçekleştirilecek stratigrafik çalışmalar, bu
dalgakıranın tam olarak tarihlenmesi ile ilgili önemli bilgiler verebilecektir.

E Alanı
Mendirek ve küçük dalgakıran sayesinde korunaklı bir yapıya sahip olan
liman içerisinde, limanın kullanım evrelerini stratigrafik olarak anlamaya
yönelik yeni bir alanın kazılmasına karar verilmiştir. Tamamen ANKÜSAM
üyeleri tarafından gerçekleştirilen liman içi kazıları, kuzeydoğu kenarı büyük
dalgakıran yapısının bitişiğinde yer alan E alanında gerçekleştirilmiştir.
Bu alanda geçen yıl depolama küplerine ait yaklaşık 30 büyük parça açığa
çıkarılmıştır. Bu yıl kazı alanının güneydoğusuna 2 x 6 m. boylarında yeni
bir kazı alanı eklenmiştir. Bu yıl açığa çıkarılan küp parçaları geçen yıla göre
sayıca daha azdır. Gerekli belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra geçen
yıl ve bu yıla ait küp parçaları kazı alanından çıkarılmıştır.
Depo küplerinin parçalarının çıkarılmasından sonra kazı tüm alanda
devam etmiş ve -3.9 metrede kumlu tabaka, yerini çamurlu bir tabakaya
bırakmıştır. Diğer alanlardan daha önceki yılların sonuçlarına dayanarak
bu çamurlu tabakanın yaklaşık olarak 1 metre kalınlığında ve bakir bir
tabaka olması beklenmektedir.

Fakat beklenenin aksine, bu alandaki

çamur tabakasının üstünden yaklaşık 15 cm. derinlikte ve kazı alanının
farklı yerlerinden bazı seramik parçaları ele geçirilmiştir. -4.3/-4.5 metrede
ise seramik dağılımının yoğun olarak izlendiği bir tabakaya ulaşılmıştır.
Seramik örnekler arasında skyphoslar, kâseler, testiler ve tabaklar buluntular
arasındaki en büyük grubu oluşturmaktadır (Resim: 4a-b). Bunlara ek olarak
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bir balık tabağı (Resim: 4c) ve ünik bir buluntu olan endüstriyel kullanım
amaçlı, üzerinde delikleri olan akıtacaklı bir kap da buluntular arasında yer
almaktadır (Resim: 5a-b). Chios amphoraları, liman tabanında çok sayıda
karşımıza çıkmaktadır (Resim: 6). Seramik örnekler yanında, bazı kemik
ve ahşap parçaları, çok sayıda zeytin çekirdeği (Resim: 7), fındık ve badem
kabukları da bu tabakada ele geçirilmiştir. Kazı alanının kuzey kısmında ise
tunçtan bir ok ucu açığa çıkarılmıştır. Seramiğe dayanılarak bu tabaka M.Ö.
4. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu tabakanın araştırılması sonucunda, bu alanın
M.Ö. 4. yüzyılda da liman olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda Liman Tepe’de gerçekleştirilen su altı çalışmalarında ulaşılan
önemli sonuçlar şöyle özetlenebilir. Mendirek yapısının güneyinde kalan
alanın en azından M.Ö. 6. yy. içerisinden itibaren liman olarak kullanıldığı
geçtiğimiz yıllarda açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu yıl gerçekleştirilen
çalışmalar, aynı alanın M.Ö. 4. yy.da da liman olarak kullanıldığını ortaya
koymuştur. M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllara tarihlenen bu liman bölgesi Klazomenai
kentinin liman tesislerinden bir tanesini temsil etmektedir.
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İKİZTEPE KAZILARI 2008 DÖNEMİ SONUÇLARI
Önder BİLGİ*
1

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülmekte olan Samsun İkiztepe

Kazıları 2008 Döneminde 30 Temmuz ile 7 Eylül günleri arasında 40 gün
süreyle gerçekleştirildi.
2008

dönemi

çalışmalarında

kazı

heyeti

üyesi

olarak

Kütahya

Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serpil Sandalcı, stajyer öğrenci olarak Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi’nden Tasvir Durak, Dilek Kılıç, Galip Ayçiçek ile
Hacettepe Üniversitesi’nden Antropolog Prof.Dr. Yılmaz Erdal, restarosyonkonservasyon uzmanı Behçet Erdal ve Arkeolog-Desinatör Burhan Gülkan
katıldı. Bakanlık uzmanı olarak da Samsun Müzesi araştırmacılarından Necati
Kodalak görev aldı.
Bu arada Samsun Rotary Kulübü’nün arkeoloji kampı çerçevesinde
düzenlemiş olduğu etkinliğe katılan değişik ülkelerden gelmiş lise ve
üniversite öğrencileri kazı alanını ziyaret etti. Kendilerine Anadolu arkeolojisi
ile İkiztepe kazı çalışmaları hakkında gerekli bilgi özet hâlinde anlatıldı. Bu
etkinliğe katılan öğrencilere, ayrıca, 2 gün süreyle önceki dönemlerde açığa
çıkarılmış olup temizlenmesi gereken alanlarda uygulamalı olarak kazı
teknikleri gösterildi (Resim: 1).
30 – 31 Temmuz tarihlerinde kazı evindeki hazırlık ve 01 Ağustos
gününden de arazideki temizlik çalışmalarından sonra 02 Ağustos, 27
Ağustos gününe kadar süren 2008 dönemi arazi çalışmaları Tepe I’in “M”
Açması’nda geliştirildi. Tepe I’in merkezi kesiminde yer alan ve C 19-20/
IV 9 ile D 1-2/IV 10, 11 plan karelerini kapsayan 250 m2 lik alanda (Plan: 1)
*

Prof. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi
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2007 döneminde durdurulan seviyelerden derinleşilmeğe devam edildi. Bu
derinleşme sonucunda 4 mimarî tabaka ortaya çıkarıldı. (Resim: 2).
1. Mimarî Tabaka kalıntıları sadece C 20 ve D 1/IV 11 plan karelerinin
kuzey kesiminde görüldü. Bu kalıntıların epeyce tahribat görmüş bir yapının
güney kesimine ait olduğu gözlendi (Plan: 2). Büyük kısmı 2007 dönemi
çalışmalarında kazılmış bulunan bu mimarî tabakada çanak-çömlek parçaları
dışında herhangi bir buluntu ele geçirilmedi.
2. Mimarî Tabaka’ya ait kalıntılar b.4067, b.4061 ve b.4058 olarak kodlanan
C 19-20 ve D 1-2/IV 11 plan karelerini kapsayan alanda ortaya çıktı. 100 m2yi
kapsayan bu alanda 23.50 m. yükseklikten başlanan derinleşilme sonucunda
22.40 m’de ahşap bir yapının güney kesimine ait kalıntıların izleri C 19-20/IV
11 plan karelerinde (Plan: 2) ve 2 gözlü yine ahşap bir yapının taban üzerine
yatırılmış temel kütüklerinin bıraktığı derin çukurlar ile bir fırının yanmış ve
yıkılmış taban seviyesindeki kalıntıları D 1-2/IV 11 pankaresinde bulundu
(Resim: 2 ve Plan: 2). D 1-2/IV 10 plan karesi içinde yer alan kuzey kesimi geçen
dönemde kazılmış bulunan ve b.4068 No.lu buluntu yeri numarası verilen
kare planlı yapının büyük gözü içinde yer alan fırının ağzının güneybatıya
baktığı görüldü (Resim: 3).
Bu buluntu yerinde de parçalanmış çanak-çömlekler ile pişmiş toprak
ağırşak ve tezgah ağırlıkları, bileğitaşı, perdah âleti, pişmiş toprak fırça sapları,
kemik deliciler ile tunç zıpkınuçları gibi küçük buluntular elde edildi.
b.4050, b.4051, b4052 ve b.4053 buluntu yerlerini (C 19-20 ve D 1/IV 9-11
plan karelerini) kapsayan 3. Mimarî Tabaka’ya ait yanmış, yıkılmış ve sadece
taban üzerinde ağaç kütüklerinin bırakmış bulunduğu döşeme ve duvar
temellerinin izlerinden ahşap bir yapının varlığı saptandı. C 19-20/IV 9 plan
karelerinde, geçen dönemde ortaya çıkarılmış bulunan başka bir ahşap yapı
kalıntısının (Resim: 5) altında yer aldığı gözlenen ve tüme yakın planının
elde edildiği bu yapının kare planlı olduğu ve merkezî bir avlunun kuzey
ve kuzeydoğusunda yer alan daha küçük mekânlardan oluştuğu görüldü
(Resim:6 ve Plan: 2).
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b.3956 olarak kodlanmış olan yapının yer aldığı 50 m2.lik alanda çanakçömlek parçaları dışında küçük buluntu olarak (pişmiş toprak) ağırşak ile
tegâh ağırlıkları, bir bileğitaşı, ponza bir zımpara, disk biçimli pt. bir nesne,
hayvan dişinden bir kesici ile tunç bir küpe ele geçirildi.
4. Mimarî Tabaka’nın kalıntıları C 19-20 plan karelerinde 22.40 ile 21.50
m.ler arasında ve ana toprak üzerinde ortaya çıktı. b.4067 No.lu buluntu
yeri olarak kodlanan bu alanda yanık bir taban dışında herhangi bir mimarî
kalıntıya rastlanmadı. Bu mimarî tabakada küçük buluntu olarak da pt.
ağırşak ile tezgâh ağırlıkları, kemik ve tunç deliciler ile pt. minyatür bir kap
ele geçirildi.
Çanak-çömlek ve diğer buluntuların değerlendirilmesinden, ortaya
çıkarılan 4 mimarî tabakanın da önceki dönemlerde saptananların çağdaşları
oldukları, yani birinci tabakanın İTÇ II’nin ilk evresini, diğer 3 tabakanın
da ana toprak üzerinde yükselen İTÇ I döneminin 3 evresini temsil ettikleri
saptandı.
Bu dönem çalışmaları sırasında 6 adet basit toprak mezara da rastlandı.
Sk.692, Sk.693, Sk, 694 ve Sk.696 No.lu mezarların D 1/IV 11 plan karesinde,
Sk.695, No.lu mezarın C 20/IV 11 plan karesinde ve Sk.697 No.lu mezarın
ise D 2/IV 11 plan karesinde 23.40 m. civarındaki yüksekliklerde yer aldığı
görüldü (Plan: 2). Kuzey – güney ve doğu batı yönlerinde, kollar iki yanda
sırtüstü yatırılmış iskeletlerin mezarlarında (Resim:7) takıların yanı sıra silâh
ve âletler ele geçirildi.
3-4 yaşındaki bir çocuğa ait olan Sk.692 mezarında 4 çift tunç küpe (İ/200816 ve 17=Resim:11), 30-40 yaşlarında bir kadına ait olan Sk.693 mezarında
(Resim: 8) keski, delici gibi tunç âletler (İ/2008-23,24 ve 25), 35-45 yaşlarında
bir erkeğe ait Sk.694 mezarında bir çift altın küpe (İ/200-30 ve 31), tunçtan
3 mızrak ucu (İ/2008-27,28 ve 29= Resim:12) ile bir ustura (İ/2008-26=
Resim: 13) ve frit boncuklardan (İ/2008-43) oluşan bir kolye (Resim:14), 1619 yaşlarında bir erkeğe ait olan Sk.695 mezarda tunç bir kesici ile kemik bir
boncuk (İ/2008-38 ve 39= Resim:15), 18-19 yaşlarında bir erkeğe ait Sk.696
mezarında (Resim:9) ise tunçtan 2 zıpkın ucu (İ/2008-40 ve 42) ile bir mızrak
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ucu (İ/2008-41) ele geçirildi. Ayrıca, 2007 döneminde gövde kısmı kazılıp
kaldırılan bir iskeletin (Sk.690= Resim:10) ayak kemikleri D 1/IV 11 plan
karesinde ortaya çıktı. Mezarda pt. bir çanak (İ/2008-49) bulundu.
2008 döneminde geliştirilen kazı çalışmalarında şu sonuçlar elde edildi:
1.

1975 döneminden beri kazılmakta olan mezarlık alanının güneye doğru
yayıldığı ve bu kesimde yer alan mezarların daha derinde ortaya çıkmaları
ile İTÇ II’ye ait oldukları,

2.

Ele geçirilen silâh örneklerinin, daha önceki yıllarda elde edilip İTÇ III’e
tarihlenenlerden daha eskiye ait oldukları,

3.

Elde edilen örneklerden kadınlar kadar erkeklerin de aynı tür takılar
kullandıkları,

4.

Altından yapılmış küpeler İkiztepeliler’in altını hammade veya mamul
eser olarak elde etmek için diğer bölge halkları ile alış verişe dayanan
ticarî ilişkiler içinde oldukları anlaşıldı.
Kazı ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra “N” Açması’nın

yüzey toprağından 5.30 m. derinliğindeki güney kesiti de kuzey kesitinde
uygulandığı gibi doğanın ve kuşların tahribatını kısmen önlemek amacıyla
kafes örgü tel ile kaplandı. Ayrıca, sit alanını koruma altına alan ve yıpranmış
bulunan dikenli teller onarıldı.
Dönem çalışmalarına son verildikten sonra kazı alanı koruma altına
alındı ve 18 adeti müzelik ve 115 adeti de etütlük olmak üzere toplam 133
adet pt., kemik, boynuz, tunç, taştan yapılmış eser Samsun Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü’ne 08 Eylül 2008 tarihinde teslim edildi.
Sözlerime son verirken, 2008 dönemi kazı çalışmalarımızın sorunsuz
olarak tamamlanmasına katkıda bulunan Bafra Kaymakamlığı ile Samsun
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne, az da olsa mâddi desteğini esirgemeyen
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve her türlü destek aldığımız Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi’ne içten teşekkürlerimi sunarım.
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2008 SEZONU ERYTHRAİ KAZI ÇALIŞMALARI
Ayşe Gül AKALIN*
A.Ü Erythrai kazısı 2008 sezonu arazi çalışmaları 07.07.2008-05.09.2009
tarihlerinde yürütülmüş; alt yapı çalışmaları ise ekip gittikten sonra 23.12.2008
tarihine kadar sürdürülmüştür1. 2009 yılı arazi çalışmaları iki alanda kazı ve
çevre surveyi olmak üzere, üç kesimde ve beş başlık altında toplanmaktadır.
*

1

Yrd. Doç. Dr Ayşe Gül AKALIN, Ankara Üniversitesi- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE, E-mail: akalin@humanity.
ankara.edu.tr
Bu sezon için Erythrai ekibimiz önemli bir misafir ağırlamış ve yaptıklarını sergileme
imkânı bulmuştur. Öyle ki Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay temmuz
ayı sonlarında kazımızı ziyaret etmişler ve arazideki çalışmalarımızı bizzat görerek olumlu
değerlendirmeler yapmışlardır. Kendileriyle birlikte bu ziyaret katılan üst düzey devlet
adamlarımız ve yöneticiler de aynı görüşleri paylaşmışlar ve Erythrai’ın Kültür ve Turizm
açısından önemine kendileri tanık olarak, emek veren ekibimize destek sağlayabileceklerini
belirtmişlerdir. Özellikle bu konudaki ilk ciddî destek Sayın İzmir Valisi M.Cahit Kıraç’ın
girişimleriyle İzmir İl Kültür Müdürlüğü ve İzmir İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır.
Bize ayrılan alanın tel örgüyle çevrilmesi, depo binamıza geniş sundurmalar eklenmesi ve
her şeyden önemlisi depo ve laboratuvar işlerinde 2009 yılında kurulmak üzere konteynır
birimlerin alınması taraflarından gerçekleştirilmiştir. Burada İzmir İl Kültür Müdürü Sayın
Abdülaziz Ediz ve İzmir İl Özel İdaresi Kültür ve Turizm Dairesi Bşk. Vecdi Koru ve Müdür
Uğur Başkal’a özellikle teşekkür borçluyuz.
Bakanlığımızın DÖSİMM kanalıyla aktardığı ödenek dışında, Türk Tarih Kurumu ve A.Ü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bize ödenek ayırmışlardır ve söz konusu finansal desteklerin
kazımıza ciddi yardımı olmuştur. Her iki kurumumuza da hem yardımları hem de
yaklaşımları için müteşekkiriz.
Sayın Bakanımızın takdir ettiği 2008 yılı Erythrai Kazı ekibi ise şu üyelerden oluşmaktadır:
Tüm yapıcı yardımları ve desteğiyle Sayın Bakanlık temsilcimiz Erkan Dede ve
başkanlığımdaki ekipte Öğr. Gör. Dr. Kamil Doğancı, Arş. Gör. Dr. Çiğdem Güray, Mimar
Ayşe Peker, Res. Mimar Sarp Yurteri, Arkeolog M.A İlker Taşçıoğlu, Uz. Konservatör Banu
Yılmaz, A.Ü Konservasyon Böl. stajiyerleri Fadime Aslan, Mustafa Demirsar, DTCF Arkeoloji
Böl. öğrencileri Süheyla Değirmenci, Handan Özcan, Elif Yıldırım, Selçuk Ağdemir, Serhat
Korkmaz, Cihat Yalçın, Ahmet Şahin, DTCF Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğr. Elçin Bulut,
Eyüp Atabay, Yasin Tekin ve çeşitli zamanlarda ekibimize katılıp destek veren komşu
kazılarımızın başkanları Sayın Prof. Dr. Hayat Erkanal, Doç Dr. Vasıf Şahoğlu ve Dr. Levent
Keskin, Doç Dr. Yaşar Ersoy, M.A Elif Koparal yer almaktaydı. Gerçekten özveri ve sevgiyle
çalışmış olan tüm ekip üyelerime teşekkür ediyorum. Bununla beraber kendilerine acil
çözümler için sürekli başvurduğumuz ve hassasiyetle sorunlarımızı çözen ve sorularımızı
da biz arazideyken Ankara’dan bıkmadan cevaplayan, Genel Müdürlüğümüz Kazılar
Şubesindeki uzman meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.
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A-I Athena Tapınağı Kuzey Yamacı Açmaları
Akropol arazi çalışmaları arazinin yine belli kesiminde ot ve taş temizliği
ile başlamıştır. Bu sezon Akropol’deki bazı sorularımıza cevap bulmak
amacıyla, Athena Tapınağı temenosunun kuzeyindeki geç dönem duvarının
önünde kazıya başlanmıştır. Buranın seçilmesindeki neden önceki nesil
kazılarda açılmamış bu kesimden başlayarak, temenostaki farklı dönemlere
ait mimarî düzenlemeyi saptamak, paralelinde tapınağın özellikle ilk nesil
kazılarında doğu kesimde bulunduğu gibi dolgu arasına karışmış olası farklı
dönem buluntularını çıkarmak ve yine buradaki bitki örtüsü ile molozların
temizlenerek çevre düzenlemesine devam etmektir.
Buradan yola çıkarak, ilkin geç dönem duvarının kuzey batı ucundan 5x5
m. ölçülerinde bir açma belirlenmiş ve burada yoğun şekilde döküntü taş ve
tuğla parçaları içeren toprak kaldırılarak, kuzey kısmında büyük bloklardan
örülmüş doğu-batı doğrultusunda arka arkaya iki adet duvara rastlanmıştır.
Ancak bu geç dönem duvarlarının, derinleştikçe temelleri ortaya çıkmış ve
derme çatma örülüp düzensiz zayıf temeller üzerine oturtulduğu görülmüştür.
Hemen ardından bu açmanın kuzeyine aynı ölçülerde bir açma daha yapılarak
kazılan alan genişletilmiştir.
Her iki açmada da batı kısımlarda ana kayaya ulaşılmış, ama orta ve
doğularında yumuşak toprakta seviye inilmeye devam edilmiştir. Çok
geçmeden söz konusu zayıf duvarların altında bir önceki evreye ait düzgün
kireçtaşı blokların harç ile birleştirilmesi yapılmış, kuzey-güney yönünde
uzanan bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu duvarın aslında harçlı
molozlarla örülmüş bir platform şeklinde batıya doğru devam ettiği
görülmüştür. Böylece geç dönemin farklı evrelerindeki teraslamalara ilişkin
ip uçlarına erişilmiştir.
Ancak bu alanın henüz, Bizans’tan başlayan geç dönem kronolojisi
kapsamında net tarihleme mümkün olmamaktadır. Söz konusu dolgu
içerisinden karışık biçimde Arkaik Döneme ait kuşlu kore figürini, iki
adet kemik saç iğnesi parçası, üç adet sikke, kandil unguentarium parçaları
Klâsik, Hellenistik ve Geç Dönem Roma seramikleri bulunmuştur. Gelecek
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sezonlarda da yamaçda açmalar yapılarak tapınağın kuzeyinde yapılan
farklı dönemlere ait teraslamanın ayrıntıları, yapı düzenlemeleri tanımlanma
yoluna gidilecektir.

A-II. Akropol Matrone Kilise Kalıntısı İç Dolgusu Kazısı ve Çıkan Mimarî
Parçaların Tasnifi
Yamaçtaki çalışmanın ardından Akropol’de bulunan geç dönem kilise
yapısının içindeki taş ve moloz yığının kaldırılmasına başlanmıştır. Bu
çalışmayı yapma amacımız devşirme-döküntü malzemenin içinde yazıt ve
Athena Tapınağı’na ait mimarî parçalar vb. buluntulara rastlama ihtimalidir.
Bu sezon kilisenin içinde ca. 7x5 lik kesimde 1.80 cm. boyundaki dolgu
kaldırılarak yapının pişmiş toprak döşeme tabanına kadar inilmiş ve üç nefli
olan bazilikanın güney nefinin ikinci fil ayağı temeli de ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 2). Yapının ortasında yer alan molozların içinde ise bol duvar sıvasına
rastlanmıştır ve çıkan taşlar arasında profil verenler kilisenin dışında, doğu
kısmındaki alana taşınmış ve özelliklerine göre tasnif edilmiştir.
2008 sezonunda çalışılan ikinci alan Cennettepe’deki konutlardır.

B-I Cennettepe Kazı Çalışmaları
Prof. Akurgal döneminde Cennettepe’de açığa çıkarılmış olan Roma
villalarının tekrar düzenlenmesi ve kazılarının yürütülmesine 2007
sezonunda başlanmıştı. Bu sezon da söz konusu alandaki çalışmalara devam
edilmiştir. Önceki sezona ait rapor ve sunumlarımızda da yer aldığı üzere
alan, şimdilik belirgin/baskın dört kültür katı ve henüz sayısını kesin olarak
saptayamadığımız, birçok mimarî tabaka barındırmaktadır. Alandaki kazılar
esas olarak daha önce açılmış Roma mozaikleri merkez alınarak etrafında
yürütülmektedir. Bu sezon da alanın doğu yönündeki kalıntıları üzerinde
kazılar yapılmıştır (Resim: 3). Söz konusu kesim zaten Prof. Akurgal
döneminde açılmış ancak bu eski açmalar günümüze kadar çökmüş ve
tahribata uğramıştır.
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Buradaki kazılar toplam beş konteks olarak gerçekleştirilmiştir. İlk
açmada (CT 2008-01 No.lu Açma) a. ca. 0.85 cm. derinlikte birbirine paralel
giden çift sıra künk sistemine ulaşılmıştır (Resim: 4). Bu hat geçen sene
kuzeyinde açtığımız mekânda da devam etmektedir. Künk sistemine zarar
vermemek için 90 cm. den daha derine henüz inmediğimiz açmada batı sınırı
oluşturan Helenistik Dönem podyum duvarının kesiti de ortaya çıkarılmış ve
fotoğraflanarak çizimi yapılmıştır.
Devamında bunun doğu paralelinde yer alan ikinci açmada (CT 2008-02
No.lu Açma) dolgu toprak kaldırılmış. Güney uçta doğu-batı doğrultusunda
uzanan Roma duvarına erişilmiştir Açma zemininde 1.35 m derinlikte Roma
dönemine ait üzerinde dalga biçiminde bezemeleri bulunan pişmiş toprak
döşemeye ulaşılmıştır. Ancak açmanın kuzeyindeki dolgu toprağı kaldırınca
15 cm derinlikte dış mekân mozaiğine ulaşılınca burası aynı seviyeye
indirilmemiştir (Resim 5).
Bunun kuzeydoğusunda yer alan 3 açmada ise (CT 2008-03 No.lu Açma)
yine dolgu kaldırıldıktan sonra yaklaşık 21.5 cm. kuzey kesimde pişmiş
toprak döşemelerle oluşturulmuş bir hat hâlindeki kanal ortaya çıkarılmıştır
ve bu kanal doğuda devam edip kırık iri çakıllarla oluşturulmuş dış mekân
mozaiği olan zeminin altında devam etmektedir. Ardından açmanın güney
kesimindeki duvarların üstü de açılarak çizimler gerçekleştirilmiştir.
Devamında bu açmanın kuzeyinde uzanan (CT 2008-04 No.lu Açma)
dördüncü açmadaki çalışmalarda öncelikle kazılacak alanın üzerindeki geç
dönem taş dolgusunun kaldırılmasına başlanmıştır. ca. 110 cm. derinliğine
inildiğinde Roma Dönemine ait bir iç mekân Roma mozaiği ile karşılaşılmıştır.
Çalışmaların devamında bu mozaiğin hem kuzeye hem de doğuya doğru
devam ettiği anlaşılmış, bunun için açmanın doğuya ve kuzeye doğru
genişletilmesine karar verilmiştir. Belirtilen kesimde seviye inildikten sonra
mozaikli zemini güney-kuzey doğrultusunda ikiye ayıran geç döneme ait
bir kanal bulunmuştur. İlerleyen aşamalarda açmanın doğusunda kuzeygüney doğrultusunda uzanan geç dönem duvarına rastlanmıştır ve bu duvar
aynı zamanda çakıl mozaikli mekânın da sınırlarına işaret etmektedir. Bu
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kapsamda mozaik üzerine geç dönemde yapılmış olan iki duvarın çizimi
yapılarak bu duvarlar kaldırılmıştır. Bu işlemlerden sonra mozaik üzerinde
kalan harç tabakası dikkatlice sökülmesine ve ince temizliğe girişilmiştir.
Beşinci açma (CT 2008-05 No.lu Açma) ise üçüncü açmanın doğusunda
güney-kuzey doğrultusunda yer almaktadır. Açmanın üst kısımdaki yoğun
moloz ve dağınık mimarî parçalar toplanarak tasnif edilmiş temizliklerden
sonra Bizans Dönemine ait diğer açmalardaki künk sistemiyle bağlantı ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca bir kısmı sağlam kalabilmiş harç döşemeye ulaşılmıştır.
Buranın geç dönemde bir havuz ya da su deposu olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır.
Sonuçta ilk etapta derinleşmeksizin ve duvar kaldırılmaksızın, mevcut
hâliyle alandaki plan bütünlüğünü anlama yoluna gidilmiş, tüm eski ve kısmen
yeni açığa çıkarılan duvarlar 2004’te Total Station ile ana hatlarıyla oluşturulan
alan planına aplike edilmiştir. Yine söz konusu tüm duvarların 1/20 taş
planları çizilmiştir. Bununla beraber alan daha önce kazılmış olduğundan
stratigrafiye işaret eden düzenli malzeme doğal olarak bulunamamıştır.
Ancak Geç Roma/Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları, Roma Dönemi
ağırlıkları ve bir adet Helenistik Dönem, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri
gibi karışık örnekler ele geçirilmiştir.

B-II Cennettepe Mozaik Konservasyonu
Prof. Akurgal döneminde ortaya çıkarılmış ve 2007’de bizim başlamış
olduğumuz kazı çalışmalarında yerleri tespit edilen mozaiklerin bozulma
süreçlerini durdurmak amacıyla sırasıyla tüm mozaiklere müdahale edilmeye
devam edilmiştir.
2008 kazı sezonunda c-m VI, c-m XIII, c-m III ve ilk defa ortaya çıkartılmış
olan C.M XIV mozaikleri üzerinde çalışmalarımız devam etmiştir. Sezon
sonunda ise belgelemeler yapıldıktan sonra yine tüm mozaiklerin üzeri
jeotekstil ve yeni kum tabakasıyla örtülmüştür.
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Mozaik C-M VI (Resim: 6)
5.44 x 3.40 cm. ölçülerine sahip, alanın batısında yer alan mozaik aslında
2007 kazı sezonunda açılmış ancak temel müdahelesi yapılabilmiş ve korumaya
alınmıştı. Bu sezon mozaik tekrar açılarak restorasyon ve konservasyon
işlemlerine başlanmıştır. Genel olarak mozaikte birçok küçük boşluk ve derin
çatlaklar mevcuttur. Ayrıca Akurgal döneminde konservasyonu yapılmış
bu mozaikte yanlış işlemler yürütülmüştür, özellikle seyreltilmeden sargı
bezi benzeri bir bağlayıcıya sürülerek kullanılmış yapıştırıcı tesseraların
bozulmasına neden olduğu gibi, blok hâlinde yerlerinden sökülmelerine
yol açmaktadır. Bu yapıştırıcıyı çözmek için bir çok kimyasal denenmiş ve
kalıntılar bistüriyle haftalarca sökülmüştür. Sonuçta mozaiğin derin çatlakları
ve büyük lacunalar antik yatak harcıyla doldurulmuş, kabarmış yüzeyler
sökülerek tesseralar düzlenmiş yüzeylere tekrar yerleştirilmiştir. Ayrıca
üzerindeki kalın kireç tabakası mekânik yöntemlerle temizlenerek tessellatum
yüzeyinin okunurluğu ortaya çıkarılmıştır.
Ancak bu mozaikte ilginç bir sürprizle karşılaşılmıştır. O da güneybatı
ucundaki büyük çatlak ve kırık antik harçla yeniden doldurulacakken mozaiğin
tam altında diğer bir mozaik zemine rastlanmasıdır. Yani mekândaki mozaik
zemin daha sonra şu anda üzerinde çalıştığımız panoyla tekrar kaplanmıştır.
Ancak ilk panoya ait mekânın aynı olup olmadığını bilinemediği için
panonun kenarlarını açmaya girişilmiştir. Görünen o ki alttaki pano yaklaşık
aynı ölçüler içinde ya da yüzeydekinin altında daha küçük ebatta devam
etmektedir. Alttaki bu panoyu görmek ve tarihlemek için, restoratörlerimizin
görüşleri doğrultusunda hareket edilecektir.

Mozaik C-M XIII (Resim: 7)
Büyük geniş kapalı bir avlu mozaiği olduğu anlaşılan mozaiğin güney
bölümüne ait bordür kısmı ele geçirilmiştir. Orta bölüm ve mozaiğe ait
diğer bölümler tahribat sonucu yok olmuştur. Ancak bir önceki yıl üzerinde
çalıştığımız, CM-IX olarak adlandırılan, devşirme malzeme olarak ikinci
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kez gelişigüzel döşenmiş parçaların, bu mozaiğin orta kısmına ait olduğunu
düşünmekteyiz. Bu pano, doğuda apsis içerisinde yer alan C-M XV numaralı
mozaiğin altına doğru uzanmaktadır ki apsisisin altında kalan diğer bir mozaik
ise daha geç döneme ait olarak bunun üzerine yapılmıştır. Batıda ise yine
açık olan mozaik kenarı, geç döneme ait pişmiş toprak taban döşemelerinin
altında kalmıştır. Bu durum mozaiğin gerçek ölçülerini öğrenmemize engel
olmaktadır.
Konservatörlerimiz tarafından yine bu mozaikte de yapılmış eski
restorasyon hatalarıyla çok uğraşılmış, tamamlama işlemleri öncesinde açık
olan kenarlardan tesseraların dağılmaması için öncelikle geçici bordür işlemi
uygulanmıştır. Ancak bu büyük panonun işlemi önümüzdeki sezon da devam
edecektir.

Mozaik C-M XIV (Resim: 8)
Mozaik CT 2008-04 No.lu açmada ortaya çıkarılmıştır. Mozaik üzerinde
daha geç döneme ait, sonradan yapılmış duvarlar yer almaktadır. Büyük
oranda tahribata uğramış olan mozaiğin doğu kenarına yakın bölümü üzerine
daha geç dönemde açılmış bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Buna göre mozaik
iki parça hâlinde ele geçirilmiş, yani kanal yapılmak için mozaik kırılmış ve
kanal yapıldıktan sonra kırılan parçalar arasında dolgu malzemesi olarak
kullanılmıştır. Mozaiğin doğu, batı ve güney sınırları görülebilmektedir.
Batıda yer alan büyük parçanın orta bölümünde büyük oranda parça kaybı
söz konusu olup bu alanda ancak duvar örgüsünün altında kalan tessellatum
yüzeyi korunmuş olarak ele geçirilmiştir.
Çok renkli olan mozaik, tessera kesimleri, işlenişi ve yazıtı nedeniyle
önemli bir örnektir. Yazıtın yarısı tahribat sonucu yok olmuştur, ele
geçirilen kısım üzerinde çalışılmaktadır. Ancak ilk değerlendirmede C ile W
harflerinin kullanılmış olması, bize binanın terminus postquemi hakkında
bilgi vermektedir ki bu da bu mekânın en erken İ.S. 3 yy. başlarına uzandığını
gösterir.
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Mozaiğin üzerindeki derme çatma geç dönem duvarlarından bazıları
kaldırılarak bu geniş pano temizlenmeye başlanmıştır. Ancak konservasyon
çalışmaları önümüzdeki sezon gerçekleştirilecektir.

Mozaik C-M XV
Mozaik C-M XIII’ün doğusunda yer alan apsisli yapının altında kalmış bir
parçadır. Mozaik büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Ancak kalan kısmıyla,
tessera taş malzemesi ve işçilik bakımından C-M VI çağdaş özellikler
göstermektedir ve dış mekân mozaiği olmalıdır. Yine maalesef bu mozaik
de ilk nesil kazılar döneminde uygulanan hatalı konservasyonun kurbanıdır.
Öyle ki söz konusu yapıştırıcının da etkisiyle tüm tessellatum yüzeyinin büyük
ölçüde bağlayıcı yatak harcından ayrılıp dağılmakta olduğu gözlenmiştir.
Mozaiğin belgeleme tespit çalışmaları sonrası yüzeyindeki bitki kökleri
ilâçlarla kurutulmuş, ardından bu sezon üzerinde çalışılmak üzere jeotekstil
ve yıkanmış dere kumu ile kapatılmıştır.

C- YERLEŞİM İÇİ TESPİT ÇALIŞMALARI
Ekip yerleşim içi tespit çalışmalarına 2008 sezonunda akropolün kuzeyi
ve kuzey yönde surların dışındaki kesimde devam etmiştir. İlk çalışma
Hellenistik Dönem tiyatrosunun kuzeyinde yer alan 19yy.a ait değirmenin
bulunduğu tepedir. Burada yoğun olarak Klâsik Döneme ait seramik parçaları
bulunmuştur ki parçalar arasında özellikle Attika yapımı kırmızı ve siyah figür
teknikli kaplar ve batı yamacı seramikleri dikkat çekmektedir. Yine yaklaşık 1
km2 lik bu alanda büyük yapılara ait yapı temel izleri de saptanmıştır.
Araştırması yapılmış ikinci alan ise Değirmentepe’nin kuzeyinde yer alıp
Pınar balık çiftliği sınırlarına kadar uzanan kesimlerdir. Burada, yamaçta ve
düzlükte yer alan tarlalarda daha seyrek olmak üzere Klâsik ve Hellenistik
Döneme ait seramik parçalarına rastlanmıştır
Aksos Deresi’nden başlayıp balık çiftliği sınırına kadar giden alan ise
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kez daha taranmıştır Bunun nedeni, Yaşar Holding tarafından sahip olunan
toprakların Banyoz tepeden milletvekili yazlıklarına kadar olan burnun
sit derecesinin düşürülmesi talebiyle açılan davaya konu olmasıdır. Bu
kesimde 2004 ve 2007 yıllarında da araştırmalar ekibimiz tarafından yapılmış
Bakanlığımıza söz konusu alanlardaki kalıntı ve buluntular bildirilmiştir.
Buna rağmen 2006 ve 2007 yıllarında ilk açılan davada başka bilirkişiler
belirlenmiş ve ekibin varlığı ve çalışmaları dikkate alınmamıştır. Bu ciddi
bir sorundur ve Yaşar Holding adına talep edilen kesimlerin sit derecesi 1
den 2’ ye indirilmiştir. Şimdi de 3’ e indirilmesi istenmektedir. Oysa tekrar
tekrar rapor edildiği üzere, bu kesimde Aksos Deresi’nin ağzında seramik
atölyelerinin temelleri ve Klâsik Dönem nekropolünün kalıntıları da açıkça
görülmektedir.
Devamındaki araştırma Pınar balık çiftliği tesisinin içinde yapılmıştır.
Tabî ki senelerdir süregelen yapılaşma ve iş makinası tahripleri ortada
gözle görülür bir kalıntı bırakmamıştır, ama yüzeyde Erken Klasik Dönem
seramiklerine ait parçalara rastlanmaktadır Ayrıca tesislerin içinde antik
kuyu kalıntısı yer almaktadır ki bu tür de kalıntılar zaten stratigrafiyi açıkça
ortaya serecek niteliktedirler.
Söz konusu kesimde üçüncü gezilen kısım da balık çiftliğinin kuzeyidir.
Kiraz burnuna kadar taradığımız denize dik engebeli bu alanda da 17-19 yy.
Rum tuğlalarının üretildiği çok sayıda atölye kalıntısıyla karşılaşılmıştır.
Tuzlu su Antik Çağda da tuğla, kiremit ve pithos, amphora cinsi kaba kapların
üretilmesi için kullanılmaktadır, bu nedenle bu işliklerin varlıklarının çok
daha öncelere uzanması söz konusu olmalıdır. Kıyıdan ilerlemeye devam
edip ‘Punta Burnu’ olarak anılan kesime geldiğimizde burada andezitlerin
kesildiği küçük bir taş ocağıyla karşılaşılmıştır ki, masif kaya üzerinde ve bazı
mıcır parçalarda hâlâ tarak izleri seçilmektedir.
Tüm bu alanlar için eklenmesi gereken diğer önemli bir durum da kıyının
c.a 50 m. kadar çöküp su altında uzanmasıdır ve bu nedenle eski kalıntıların
bir kısmı hâlâ suyun içindedir ve ekibimizin gelecek sezondan itibaren
ANKÜSAM’ la (A.Ü. Sualtı Araştırmalar Merkezi) gerçekleştireceği sualtı
surveyleriyle de bu kalıntılar envanterlenecektir.
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D- ERYTHRAİ KAZISI LOJİSTİK ALT YAPI KURMA ÇALIŞMALARI
D-I. Erythrai Kazı Deposu Pergole Yapımı
2006 yılında Hazine’den Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilen Ildırı
Çay ağzı mevkiinde yer alan arazi üzerideki taşınmazın, Kurul izniyle,
İzmir İl Özel İdaresi tarafından masrafları karşılanan pergole yapımı
gerçekleştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere Erythrai kazısına ait henüz şimdilik
tek mekân olan bu yapı onarılarak bir malzeme deposu hâline getirilmişti.
Şimdi bu pergole kurulumuyla bina yazın özellikle seramik ve çizim
çalışmalarımızı yürüteceğimiz bir çalışma mekânı işlevini de kazanmıştır.

D-II. Bakanlığa Tahsis Edilmiş Toprakların Tel Örgüyle Çevrilmesi
2006 yılında tahsis edilen araziye ek olarak 2008 yılından bunun
çevresindeki beş parsel daha başvurumuz üzere hazineden Bakanlığımıza
geçmiştir. Buraları almaktaki amaç, Erythrai kazısı depo binaları, laboratuvar
ve çalışma odası komplekslerini konumlandırmaktır. İzmir İl Özel İdaresi’nden
sağlanan para ve Bakanlığımızın kasım ayı sonunda gönderdiği ek ödenekle
işte bu alanların denize bakan ön kısmı tel örgüyle çevrilmiştir. Bu alanları
güvenlik altına almanın yanında Erythrai’da Bakanlığa bağlı resmî bir
kazı çalışmasının da varlığını ilân ve kabul ettirmek bizim için ciddî önem
taşımaktadır. Sonuçta söz konusu girişim yerel halk bazında beklediğimiz
yankıyı uyandırmıştır.

D-III Konteynır Depo Birimlerinin Alınması
Bu sezon için kazının lojistik yapılanması adına atılan en önemli adım
yine İl Kültür Müdürlüğümüz ve İl Özel İdare’nin yardımlarıyla konteynır
alımına başlanmış olmasıdır. Koruma kurulumuza gerekçe hazırlanarak
söz konusu hazine arazisi üzerinde üst kurulun ilke kararına dayanarak
konteynır depolar, çalışma odaları ve laboratuvarların konumlandırılması
için başvuruda bulunulmuştur. Gerekçeler olumlu ve ivedi görülerek, kurul
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tarafından araştırma üssünün konteynır birimlerden kurulmasına izin
verilmiş. İzinden sonra İl Kültür Müdürlüğü ve Özel İdare tarafından hızla
çalışmalara başlanmış ve Mart ayında 2 adet depo konteynırı ihtiyacımıza
göre hazırlatılarak alana götürülmüştür. 2009 sezonundan itibaren artık
depolarımız olduğu için yeni kesimlerde sondaj yapıp çıkan malzememizi
değerlendirme ve koruma şansına sahip olacağız.
2009 yılında Bakanlığımıza sunduğumuz program doğrultusunda
Erythrai’daki kazı ve araştırmalara devam edilecektir.
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Resim 1: Akropol, açmalar

Resim 2: Akropol Kilise
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Resim 3: Cennettepe, açmalar

Resim 4: CT1 açması
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Resim 5: CT2 açması

Resim 6: CMVI mozaiği
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Resim 7: CMXIII mozaiği

Resim 8. CMXIV mozaiği
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KYME 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Antonio LA MARCA*
Kyme, Kuzey Yunanistan’dan gelen halklar tarafından İ.Ő. XI yüzyılın
ortalarında kurulmuş en büyük Aiolis kentidir. Kymeliler’in deniz yoluyla
yaptıkları ticaret ve tarım ekonomilerinin gelişimi için çok önemli iki unsur
olmuştur. Side ve güney İtalya`daki Cuma`nın da aralarında bulunduğu
birçok kentin ana kenti olmuştur.
Önemli bir liman kenti olan Kyme’nin antik kaynaklardan elde edilen
bilgiler ve günümüzde açığa çıkarılan arkeolojik buluntular ışığında, ârkaik
Dönemde ekonomik açıdan çok geliştiği bilinmektedir ve sikke basan ilk
şehirlerden biri olduğu anlaşılmaktadır.
Klâsik Dönemde (İ.Ö 450-323) Aiolis Birliği’nin liderliği sonrasında Atina
Birliği üyesi olan Kyme, Ege şehirlerinin politik tablosu içinde önemli bir yere
sahip olmuş ve İ.Ö dördüncü yüzyılın ikinci yarısında dikkat çeken bir ticaret
merkezi hâline gelmiştir.
Büyük İskender Apollon Tapınağı`na bronz bir şamdan hediye etmiştir.
Hellenistik Dönemde (İ.Ö. 323-31) kentte bazı önemli anıtların inşasıyla
birlikte yeniden düzenlemeye gidilmiştir: Bu düzenlemeler tiyatro, iki tepe
arasındaki düzlüğe inşa edilen görkemli sur duvarları, kıyıdaki portik, güney
tepedeki yerleşim alanı ve mendireğin genişletilmesidir. Kyme bu dönemde
de önemli bir ticarî merkez olmaya devam etmiştir.
*

Prof. Antonio LA MARCA, Docente di Archeologia e storia dell’arte greco e romana
Dipartimento di Archeologia e Storia delle ArtiUniversità della Calabria87036 Arcavacata di
Rende (Cosenza) / Italia
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Arkeolog Mustafa Metin
başarılı bir şekilde temsil etmiştir.
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Erken İmparatorluk Döneminde, biri İ.S. 17 diğeri 94 yılında olan ve
kente büyük zarar veren iki deprem yaşanmıştır. Yazıtlar, antik kaynaklar
ve ele geçirilen buluntulardan anlaşıldığına göre, kent yaşadığı iki deprem
sonrasında dahi önemini kaybetmemiştir. Çalışmalar ışığında Geç Antik
Dönem-Erken Bizans Döneminde (İ.Ö. IV-VI. yüzyıllar) kentin geniş bir alana
yayıldığı ve VII. yüzyılda terk edildiği anlaşılmaktadır. XII-XIII. yüzyıllarda
yaşam, limanda savunma amaçlı inşa edilmiş kale çevresinde ve liman
alanında odaklanmıştır.
Kentin ilk keşfi, burayı 1429-30 ve 1446’da ziyaret eden Ciriaco de Pizziolli
d`Ancona tarafından yapılmıştır1. Kentin öneminin ortaya konması Venedik
kökenli Baltazzi ailesi ile başlar. Aristide Baltazzi ve 1874 yılından sonra
kentte ilk kazıları yapan oğlu Demostene birçok buluntuyu gün ışığına
çıkarmışlardır2.
1881 yılında Salonen Reinach ve Edmond Pottier Kyme nekropolunu
kazmışlardır. Burada ele geçirilen bazı yazıtları ve heykelleri İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ne, bazı buluntuları ise Paris`teki Louvre Müzesi`ne taşımışlardır3.
Prag Üniversitesi`nden Antonin Salac Mimar Neopomucky ile 1925 yılında
kısa ancak yoğun bir kazı dönemi gerçekleştirmiştir4.
1
2

3

4

F. Scalamonti, Vita clarissimi et famosissimi viri Kiriaci anconitani, in G. Colucci, Delle Antichità
picene; XV, Fermo 1792, pp. XLV-CLV; J. Colin, Cyriaque d’Ancone, Paris 1981, pp. 527-528
D. Baltazzi, Les bornes des Pergaméniens, in “Bull. Corr. Hell.”, V, 1881, pp. 283-284; Ch.
Texsier, Asie Mineure. Description géographique, historique, et archéologique des provinces et des
villes Chersonèse d’Asie, Paris 1882, pp. 224-226; S. Reinach, Deux terre-cuites de Cymé, in “Bull.
Corr. Hell.”, X, 1886, pp. 492-500
E. Pottier- S. Reinach, La Nécropol de Myrina, Paris 1987; S. Reinach, Statues archäiques de Cybeèle
découvertes à Kyme’, in “Bull. Corr. Hell.”, XIII, 1889, p. 543 ss.; D. Baltazzi, Les Inscriptions de
l’Eolide, in “Bull. Corr. Hell.”, XII, 1888, pp. 358-376; F. Dümmler, Vasenscherben aus Kyme in
Aeolis, in “Röm. Mitt.”, III, 1888, p. 159 sgg.; S. Reinach, Cymé, in “Bull. Corr. Hell.”, XIII, 1889,
pp. 543-546; S. Reinach, Statues archaïques de Cybèle découvertes à Cymé (Eolide), in “Bull. Corr.
Hell.”, XIII, 1889, pp. 543-546.
Burchner, Kyme, in “Pauly Wissowa”, XI, 1922, c. 2475; A. Salač, Chronique de fouilles, in “Bull.
Corr. Hell.”, XLIX 1925, pp. 476-478; Eadem, Ibidem, LI 1927, p. 374; Eadem, in Listy Filologické,
1929, pp. 76-80; AA.VV., Anatolian collection of Charles University (Kyme I), Praha 1974; Aa.Vv.,
The Results of the Czechoslovak Expedition (Kyme II), Praha 1980;
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Büyük Türk Arkeoloğu Ekrem Akurgal 1953 yılında güney tepenin güney
yamacında bazı sondajlar yapmıştır5.
60`lı yıllarda Alman bilim adamları Kyme`de sualtı ve epigrafik çalışmalar
yapmışlar ve Corpus hazırlamışlardır6. 1979 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi
Müdür’ü Hasan Tahsin Uçankuş (1979-1981 arası) kazı yapmıştır7. 1982’den
1984’e kadar Vedat İdil ve Sebastiana Lagona başkanlığında Türk-İtalyan ekip
çalışmaları devam ettirmiştir8.
1986 yılında Sebastiana Lagona Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan izin
alarak kazıların resmi bilimsel başkanı olmuştur.
2008 yılından itibaren Prof. Lagona`nın öğrencisi olan ve Calabria
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Antonio La Marca kazı başkanlığını
yürütmektedir.
Aiolis Kyme’si 2008

yılı çalışmalarında kazı faaliyetlerinin yanı sıra

kentin daha etkin ve anlaşılabilir duruma getirilmesini amaçlayan bir dizi
müdahalede bulunulmuştur.
Bu çerçevede kentin önemli anıtlarının önüne açıklayıcı ve eğitici
panolar konularak arkeolojik parka temel oluşturacak bir ziyaret güzergâhı
oluşturulmuştur.
Sur (ikinci alan), tiyatro (beşinci alan), Hellenistik-Rma agorası (beşinci
alan) ve güney tepede (dördüncü alan) kazılar devam etmiştir (Resim: 1-2).
5	E. Akurgal, Les fouilles de phocée et les sondages de Kymé, in “Anatolia”, I, 1956, pp. 11-14
6 E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin 1961; J. Schäfer - H. Schläger,
Zur Seeseite von Kyme in Der Aeolis, in “Archäologischer Anzeiger”, 1962, cc. 40-57; K.
Schefold; Fürher durch das Antikenmuseum Basel, Basel 1966, p. 57; E. langlotz, Die kulturelle
und kunstlerische Hellenisierug der Krusten des Mittelmeers durch die Stadt Phokaia, Colonia 1966;
A. Honle, Neue Inschriften von Kyme, in “Archäologischer Anzeiger”, 1967, cc. 16-62.
7 H. T. Uçankuş, Kyme Kurtarma kazisi 1979, in “Kazı Sonunçları Toplantısı”, II, 1980.
8 S. Lagona, Kyme’deki antik liman’ın “Araştırma Sonunçları Toplantısı”, I, 1983; V. İdil - O.
Bingöl, Kyme kaziıları’ ın “Kazı sonuçları Toplantısı” V, 1983; S. Lagona, Un timbro di ansa
d’anfora di Kyme eolica, in “La Parola del Passato”, fasc. CCXIX, 1984, pp. 453-456; Eadem,
Anadolu sahillerindeki arleolojik ve topografik inceleme’ in “Araştırma Sonunçları Toplantısı”,
V, 1984; V. İdil, Kyme kazısı 1983 yılı çalışmaları’nın “Kazı Sonunçları Toplantısı”, VI, 1984,
pp. 415-417; S. Lagona, Kyme 1984. Catania (Italia) Universitesi arkeoloji enstitusunce sürdürülen
araştırma ve kazılar’ın “Araştırma Sonunçları Toplantısı”, III, 1985; Eadem, 1985 Ylında Kyme’e
sürdürülen arkeoloji ve topografya incelemeleri’nin “Araştırma Sonunçları Toplantısı”, IV, 1986].
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İKİNCİ ALAN
Kazı alanının girişinde bulunan büyük toprak yığını antik kentin daha iyi
görülebilmesi için taşıttırılmıştır9.
Bu işlemler sırasında Bizans yapılarına ait kuzeybatı / güneydoğu
doğrultusunda bulunan bazı duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Kyme kazılarında
birçok kez Bizans Dönemine ait kalıntı ve buluntularla karşılaşılmıştır10.
Önümüzdeki yıllarda bu dönem araştırmalarına ağırlık verilecektir.
Bizans Kymesi ile ilgili olan bu kalıntıların araştırılması kuşkusuz kentin
topoğrafyasında yeni bir sayfa açacaktır.

Andezit Duvar
Bu sektörde andezit duvar boyunca uzanan taş döşemeli caddenin bir
bölümü daha ortaya çıkarılmıştır, güney tepe doğrultusundaki bir açmada ise
duvarın devamı olan bir bölüm ile karşılaşılmıştır. Buradaki andezit duvarın
üst sıradaki yapı taşları kum-taşındandır (Resim: 3).
Kyme’nin şehircilik anlamında stratejik noktalarından biri olan sütunlu
kapının belirginleştirilmesini hedefleyen temizlik çalışmaları ile taş döşemeli
avluda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.11
9

Giriş alanında birarada yada oraya buraya dağılmıs bazı mermer parçalar, lahit parçaları, düz
mermer bloklar, şehrin yakınlarında ele geçmiş bir korkuluk parçası bulunmuştur. Bunlar
kalenin yaninda bir yerde daha sonra şehrin gezi güzergahı üzerinde değerlendirilmek
amacıyla toplanmişlardir.
10 Cfr. A.M. Marchese, Appunti su Kyme eolica in età tardo antica, in L.A. Scatozza Höricht (a
cura di), Kyme e l’Eolide da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro Internazionale di Studio,
Napoli 12-13 dicembre 2005, Napoli 2007, pp. 135-140; A. Coscarella, Kyme eolica il lastricato
nell’area centrale del porto, in A. La Marca (a cura di), Infrastrutture urbane a Kyme d’Eolide, Studi
su Kyme eolica IV, Atti della Giornata di Studio, Università della Calabria 19 febbraio 2002,
Castrovillari (Cosenza) 2006, pp. 63-64.
11 Cfr. S. Lagona, Kyme. Prime scoperte e nuove indagini, Catania 1989; S. Lagona, Kyme eolica: fonti,
storia, topografia, in AA.VV., Studi su Kyme eolica, “Atti della Giornata di Studio della Scuola
di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania” (Catania, 16 maggio 1990), in
Cronache di archeologia 32, 1993, pp. 29-33; S. Lagona, Kyme, in Enciclopedia dell’Arte Antica, II
Suppl., 3, Roma 1995, pp. 227-229; S. Lagona, Nuove indagini a Kyme eolica, in “Notiziario del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”, Roma, 1998, pp. 30-31; S. Lagona, Le ricerche a
Kyme eolica, in “Aitna, Quaderni di Topografia Antica”, 3, Catania 1999, p. 13; A. La Marca,
Il ‘muro di andesite’ nell’area portuale di Kyme, in A. La Marca (a cura di), Infrastrutture urbane
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BEŞİNCİ ALAN
Tiyatro’da çalışmalar Prof. Giorgio Bejor başkanlığındaki bir ekipçe, bu
kamu binasının tipolojik, mimarî gelişimi, şehir planlarıyla olan ilişkisi ve
yapının değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda yürütülmüştür.
Söz konusu amaçlara hizmet verecek iki ayrı sektörde araştırmalar
yoğunlaştırılmıştır.
Tiyatro binasında iki çalışma gerçekleştirilmiştir. Birincisi burada bilimsel
bir ilerlemenin anıtın değerlendirilmesine uygun bir şekilde yürütülmesi
amaçlanmıştır. Orkestranın anlaşılmasını engelleyen ortasındaki taş ve
topraklı yığın buradan kaldırılmıştır (Resim: 4). Aynı şekilde kuzeybatı /
güneydoğudaki yığınlar da kaldırılarak balteusun çok iyi korunmuş devamını
yakalamak mümkün olmuştur.
Toplam 15 korkuluk bloğu ve orkestranın ikinci tabanının bazı taban
levhaları ortaya çıkarılmıştır. Orkestranın ayrıntılı analizi, alan tamamen
temizlendikten sonra yapılacaktır. Özellikle güneydoğusundaki kireç
ocağının etrafı iyice temizlenerek yakma odası girişi daha görünür bir duruma
getirilmiştir.
İkinci çalışma sahne binasının arkasına düşen bir alanda 2006 yılında
başlayan çalışmaların devamı idi. Bu sektörde tiyatronun ona yakın ve onun
bir parçası olabilecek kamu binaları ile olan bağlantıları araştırılmaktadır.
Nitekim ölçüleri çok büyük olmayan derin bir açmada Stoanın bir diğer
temel duvarlarına rastlanmıştır. Bu duvar daha öncekine paraleldir, birbirine
metal kenetlerle bağlanmış dikdörtgen bloklardan oluşmuştur. Birkaç in situ
bloğu kalan basamak temel duvarı olabileceği düşünülen ve harçla birbirine
bağlanmış taşlardan meydana gelen bir duvara yaslanmıştır. Duvara, sahne
binasının arkasındaki meydanın döşemesinin altında devam eder gibi
görünmeyen dikdörtgen taşlardan yapılmış bir döşeme destek vermekteydi.
a Kyme d’Eolide, Studi su Kyme eolica IV, Atti della Giornata di Studio, Università della
Calabria 19 febbraio 2002, Castrovillari (Cosenza) 2006, pp. 27-48; A. La Marca, Nuovi dati
sul ‘muro di andesite’ a Kyme d’Eolide, in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), Kyme e l’Eolide da
Augusto a Costantino, Atti dell’Incontro Internazionale di Studio, Napoli 12-13 dicembre 2005,
Napoli 2007, pp. 71-82.
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Devşirme malzemeden yapılmış bir duvar, mutuluslu friz parçası, döşeme
seviyesi altında iyi korunmuş kanalın varlığı bu alanın Geç Antik Dönemde
büyük değişikliklere sahne olduğunu ifade etmektedir.
Burada yapılan ikinci çalışma Stoa temelinin ana spinasını izleme
amaçlıydı. Ancak açmada birbirini dikey kesen iki duvar kalıntısı görüldü.
Bir tanesi çökmüştü. Duvarlar, tabanı sıkı bir harçla döşenmiş bir mekânı
kapatmak için inşa edilmişlerdi. Bu mekan içinde çalışmalar tamamlandı.
Açmanın bitiş kısmında artık in situ durumda olmayan ve gelecekte Stoa’nın
spinasının varlığını doğrulayacak iz ve bilgiye ulaşılacak iki büyük blokla
karşılaşıldı12.

Hellenistik-Roma Dönemi Agorası
Son yıllarda açığa çıkarılmış şehrin ticarî agorası ile ilgili olduğu düşünülen
döşemeli geniş alanın kuzeyine doğru bir genişleme yapılmıştır (Resim: 5).
Mermer fragmanlar ve taş karışımı sıkı bir katmandan oluşan (US1) 10 x 8
metrelik kazılan bir bölümde Klâsik Dönem, Geç Roma ve Bizans dönemlerine
ait karışık malzeme ele geçirilmiştir.
Sonuçta kısmen eksik bir döşeme daha önce tespit edilmiş noktalara oranla
biraz daha üst kotta ortaya çıkmıştır. Son yıllarda açığa çıkarılmış şehrin ticarî
agorası ile ilgili olduğu düşünülen döşemeli geniş alanın kuzeyine doğru bir
genişleme yapılmıştır.

Küçük Tapınak
Napoli Üniversitesi’nden Prof. Lucia Scatozza başkanlığında yapılan
çalışmalarda Geç Hellenistik Döneme ait (İ.Ö 2.-1.yüzyıllar) anıtsal bir
yapı ve Orta İmparatorluk Dönemine ait bir takım duvarlar gün ışığına
12 Cfr. S. Lagona, Le ricerche a Kyme eolica, in “Aitna, Quaderni di Topografia Antica”, 3, Catania
1999, pp. 14-15; G. Bejor - S. Mancuso, Il teatro di Kyme tra ricerca e valorizzazione, in Giornata di
studio su “Kyme eolica alla luce delle nuove scoperte”, Università della Calabria 20 gennaio
2009, in c.s.
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çıkarılmıştır. Küçük tapınak olarak adlandırılan dikdörtgen planlı yapı doğubatı doğrultusundadır13 (Resim: 6).
Önünde düzgün bloklardan yapılmış ve tiyatro - agora alanı arasındaki
bağlantıyı sağlayan caddeyle ilişkisi bulunan bir cadde daha bulunmuştur.
Roma yapıları içine alınmış gibi görünen anıtın çok azı korunabilmiştir. Söz
konusu alan İ.S. 5.-6. yüzyıllarda tamamen kullanım dışıdır ve yağmalandığına
dair kuvvetli izler taşımaktadır.

DÖRDÜNCÜ ALAN
Hellenistik-Roma Dönemine Ait Ev
Burada Catania Üniversitesi’nden Prof. Massimo Frasca başkanlığında
bir ekip tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştür. Alanda yapılan
temizliğin ardından 2007 yılı sonuçları doğrultusunda çalışmalara devam
edilmiştir. Daha önce saptanmış olan peristilin stilobatının kuzey kısmını
daha iyi anlayabilmek (kuzey-doğu köşesini) amaçlı olarak bu yöne doğru
bir ilerlemede bulunulmuştur. Bu genişleme üç aşamada yapılmıştır; 5.30 m.
(doğu-batı) x 4 m. (kuzey-güney) boyutlarında ve açmanın kuzey tarafının
batı kısmında gerçekleştirilmiştir; daha sonra 3 m. (doğu-batı) x 2 m. (kuzeygüney) genişlemeleri doğuya doğru stilobatnın gidiş yönü doğrultusunda
yapılmıştır .
Bu alanda yapılan çalışma peristlin stilobatının kuzey kısmının yeni bir
bölümünde açığa çıkarmıştır. Eldeki verilere göre yapılan analizde, kare biçimli
altı sütun kaide temeli görülmektedir ve yandaki kanalla birlikte bu kenarın
uzunluğu yaklaşık 15.70 m. dir. Yapısal olarak daha önce bilinen bölümle bir
farklılık yoktur. Açmanın dış sınırlarını düzenlemek amacıyla kuzeydoğu ve
batısında üç ayrı genişleme yapılmıştır. Kuzey ve doğuda kazılan alanlarda
13 L.A. Scatozza Höricht, Nuovi dati per lo studio della città di Kyme in età ellenistico-romana. Le
ricerche dell’Università Federico II di Napoli, in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), Kyme e l’Eolide
da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro Internazionale di Studio, Napoli 12-13 dicembre
2005, Napoli 2007, pp. 103-134.
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herhangi bir yapısal veri ile karşılaşılmamıştır. Sadece peristilin ve kapama
duvarlarından birinin güneyindeki kanalın kısa bir bölümünün devamı ortaya
çıkmıştır. Doğu kenarında ise USM 45 doğu duvarı yanındaki rampanın yeni
bir bölümü ile bunu dikey kesen bir duvar parçası ele geçirilmiştir.
1.35 x 3m. boyutlarında küçük bir açma ile avluda kanalın güney tarafında
açılmıştır. Bu alanda ana kayaya kadar inilmiş ancak peristilin daha önceki
safhalarına işaret edecek bir belirtiye rastlanmamıştır14 (Resim: 7).

NEKROPOL
23 Temmuz-12 Eylül günlerinde Dört Yıldız Demir Çelik İşletmeleri’ne
ait parsellerin arkeolojik açıdan değerlendirilmesine yönelik sondajlar kurul
kararları gereği yapılmıştır.
Söz konusu alan Kyme antik kentinin güneyinde bulunan geniş tepenin
kuzey-kuzeybatısına düşmektedir15 (Resim: 8).
Tepe uç kısmında neredeyse dikleşir ve hafif bir eğimle düzlüğe doğru
Kyme’nin iki tepesinin eteklerine doğru alçalarak devam etmektedir.
Yapılan çalışma geniş bir zaman aralığına yayılmış (İ.Ö 7 - İ.S. hemen
hemen 7. yüzyıla kadar giden) çok sayıda ve iyi korunmuş mezarın varlığını
ortaya koymuştur.
Bu alan ekibimizin son yıllarda ortaya çıkardığı en ilginç sonuçlardan biri
olmuştur. Alandaki çalışmalar 2007-2008 kazı sezonlarında sürdürülmüştür.
Yeni Foça yolu üzerindeki 128 No.lu parselin kuzey kısmında kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu taş döşeli 6 metre genişliğinde 90 metre uzunluğunda
14 S. Lagona, Le ricerche a Kyme eolica, in “Aitna, Quaderni di Topografia Antica”, 3, Catania
1999, pp. 16-17; M. Frasca, Kyme: il quartiere di abitazioni della collina sud. prime osservazioni sulla
fase romana, in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), Kyme e l’Eolide da Augusto a Costantino, cit.,
pp. 89-102.
15 Cfr. S. Lagona, Le ricerche a Kyme eolica, in “Aitna, Quaderni di Topografia Antica”, 3, Catania
1999, pp. 17-18; A. La Marca, Relazione preliminare sullo scavo delle necropoli, Giornata di studio
su “Kyme eolica alla luce delle nuove scoperte”, Università della Calabria 20 gennaio 2009, in
c.s.
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(Resim: 9), Kyme’den Smyrna’ya bağlantı yapan ana yol olduğu düşünülen
bir cadde ve iki yanına konumlandırılmış nekropol alanı açığa çıkarılmıştır.
2008 yılı çalışmalarında ise gerekli görüldüğü durumlarda genişletilmek
suretiyle 2.5 x 2.5 metrelik toplam 358 açmada çalışılmıştır .
Araştırmalarımızda 128 -120 ve 925 No.lu parsellerde 35 adet mezar tespit
edilmiştir. Bunlardan altı tanesi kazılmamış ancak topoğrafik ve fotoğrafik
belgelemeleri yapılmıştır:
Lâhitler , taş plakalarla örtülü 13 gömü , tuğla plâkalarla örtülü 10 gömü
(gerek çift çatmalı gerekse tek olarak) , vazo içinde 2 kremasyon, enkhytrismos
tipi 2 gömü (Resim: 10), 5 basit gömü , bir adet kaya oyularak oluşturulmuş
taş plaka, kapaklı mezar, yaklaşık 15 bireyin gömülü bulunduğu ve cidarları
harçla birleştirilmiş taşlarla örülmüş mezar anıtının bir bölümü ortaya
çıkarılmıştır. Gömülerin büyük bir bölümü bronz, gümüş , altın (Resim:
11), pişmiş toprak objeler, cam vazocuklar ve sikkeler gibi değişik türde
buluntuları içeren kontekstlere sahiptir, anfora ve arkaik dinos (Resim: 12).
Prof. Lagona’nın üzerinde çalıştığı çok güzel bir stel (İ.Ö II.yüzyıl)’de burada
açığa çıkarılmıştır (Resim: 13).
128 No.lu parselin doğu kısmında prehistorik ve protohistorik dönemlere
ait izlere rastlanmıştır. Nitekim dokuz açmada kalın bir taş katmanı
içinde önemli miktarda boyalı seramik, taş âletler (işlenmiş çakmak taşı)
bulunmuştur.
Altta verilen tabloda araştırmanın sonuçları verilmektedir.

Tablo
128
120
925
123
1169

incelenen açmalar

olumlu sonuç veren açmalar

89
60
80
23
69

15
3
10
2
5
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Araştırılan alanlarda mezar buluntularının yanı sıra değişik dönemlere ait
bulgularla karşılaşılmıştır: (prehistorik ve protohistorik seramik: küçük bir
köy yerleşimine işaret edebilir).
Önemli

miktarda

Hellenistik-Roma

Dönemi

malzemesini

içinde

bulunduran bir çöplükle Geç Roma Dönemine ait terra-cotta su boruları,
bu alanlarda nekropol dışında çeşitli yaşam alanları bulunduğunu
göstermektedir.
Düzlükte ana toprağın hemen üstünde genelde her yerde kalın bir kil
tabakası ile karşılaşılmıştır. Değişik tonlardaki bu katman bazen oldukça
katıksız, bazen beyazımtrak, bazende şekilsiz taş kümeleri ile karşımıza
çıkmaktadır. Olasılıkla alüvyonel yapıya sahip bu kil katmanına gömü amaçlı
çukurlar kazılmıştır. Antropolojik belgeleme yapılmış ve kemik incelemesinde
de bulunulmuştur.
Sonuç olarak 26 gömü ele geçirilmiş ve bunlardan 18’i kazılmıştır. 2
kremasyon ve bir toplu mezar dışında gömüler teklidir ve inhumasyondur.
Toplam 30 birey ile karşılaşılmıştır. Toprağa gömülerde tek tip tipoloji
ile karşılaşılmıştır. Gömülerin % 70’inde pişmiş toprak malzemeden örtüler
bulunmaktadır. Bu kapaklar tipolojik farklılıklar (kiremit çatmalı, düz biçimde
tuğlalarla kapatılan anfora parçalarıyla oluşturulan) gösterirler.
Ele geçirilen kemiklerin durumları oldukça kötüdür. Mezar toprağının
asitik yapısı ve içindeki çok sayıda taş ve bitki kökleri kemiklerin anlaşılamaz
duruma gelmesinde etkin olmuş gibidir.
Tüm inhumasyonların toprağa bırakılış durumlarını saptamak mümkün
olmuştur. 69 No.lu birey fötal pozisyonda, diğerleri sırt üstü yatırılmış olup
büyük bir kısmı yatırıldıkları orjinal durumda, bazıları ise doğal olaylarla
pozisyonlarını kaybetmiş durumda ele geçirilmiştir.
% 71.4 inhumasyon yönü doğu-batı, %14.3 batı-doğu geri kalan %14.3
güney-doğu /kuzey-batı’dır. Gömülerin % 56’sında buluntu ve /ya da ölü
ağzında sikke ele geçirilmiştir. Ele geçen tüm gömüler üzerinde yapılan
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çalışma sonucu ortaya çıkan demografik veriler şöyledir: % 17 yetişkin altı,
% 46 erkek yetişkin, % 17 kadın yetişkindir; % 20 cinsiyet tesbiti mümkün
olamadı. Yetişkinlerde ölüm yaşı otuz - otuz dokuz, genç yetişkinlerde yirmi
- yirmi dokuz ve olgun yetişkinlerde kırk - kırk dokuz yaş arasındadır .
Altı yaş altındaki birey sayısı yüksektir. Yedi – on iki yaş çocuk ve on üç –
on dokuz yaş genç bireyler, elli ve üzeri orta yaş bireyler de az görülmüştür.
Orta yaş bireylerinin az görülmesi yaşam süresinin çok uzun olmadığını ve
elli yaş üzerine çok fazla insanın çıkamadığını işaret etmektedir.
Sonuç olarak araştırmanın güncel sonuçlarına göre İ.Ö 7. yüzyıl ve İ.S
7. yüzyıllar arasında kullanım görmüş bir nekropol alanının varlığı söz
konusudur (en çok bulgu Hellenistik Dönemdendir) ve 2007 yılında açığa
çıkarılan güneybatıya doğru uzanan antik taş yolun paralelindedir.
Güney - güneydoğuya doğru tepenin uç kısımlarına ilerledikçe arkeolojik
buluntuların varlığı hissedilir derecede azalır. Hatta bazı açmalar doğrudan
ana kayaya denk düşmektedir. Bazı açmalarda beyazımsı, sarımsı ve içinde
hiçbir arkeolojik veri bulunmayan tabakalarla karşılaşılmıştır. Bu çalışmalara
ilâveten; Kale’de konservasyon- restorasyon çalışmaları yapılmıştır (Resim:
14). İtalyanca-Türkçe olarak Kyme antik kent rehberi hazırlanmaktadır16
Prof. Sebastiano Tusa antik limanda sualtı çalışmalarının yeniden ele
alınmasıyla ilgili ön araştırmalarda bulunmuştur .Calabria Üniversitesi
yer bilimleri bölümünden Prof. Gino Mirocle Crisci malzemelerimizin
kimyasal analizlerini yapmaktadır. Ayrıca Aliağa’daki müze kompleksimizin
tamamlanabilmesi için çeşitli temaslarda bulunulmaktadır (Resim: 15)

16 Cfr. S. Patitucci Uggeri, Ceramica tipo “Zeuxippus” dal castello di Kyme in Turchia, Atti della
Giornata di Studio della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania”
(Catania, 16 maggio 1990), in Studi su Kyme 1993, pp. 71-101; S. Lagona, Le ricerche a Kyme
eolica, in “Aıtna, Quaderni di Topografia Antica”, 3, Catania 1999, pp. 12-13; S. Patitucci - G.
Uggeri, Kyme eolica e il castello bizantino, in “Rendiconti Pontificia Accademia”, LXXII, 19992000, pp. 59-65; R. Parapetti, Il castello medievale di Kyme, in Studi su Kyme eolica, II, Catania
2004, pp. 59-65.
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Resim1: Kyme körfezi hava fotoğrafı

Resim 2: Kyme, kazı alanları
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Resim 3: Andezit duvar giriş kapısı

Resim 4: Kyme, tiyatro
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Resim 5: Agora hava fotoğrafı

Resim 6: Küçük tapınak
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Resim 7: Hellenistik Roma evi (harita)
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Resim 8: Güney tepenin güneydoğusundaki nekropol
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Resim 9: Nekropol,
taş döşemeli yol

Resim 10: Nekropol,
kremasyon,
enchytrismos

413

Resim 11: Nekropol,
diadem, altın
küpeler, gümüş
bilezik

Resim 12: Nekropol, anfora ve
arkaik dinos
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Resim 13: Nekropol, mezar steli

415

Resim 14: Kyme, kalede konservasyon - restorasyon çalışmaları

Resim 15: Aliağa, kazı evi
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2008 YILI AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZISI VE DUVAR
RESİMLERİNİ KORUMA-ONARIM-BELGELEME
ÇALIŞMALARI
Semiha Yıldız ÖTÜKEN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen
“Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Koruma-Onarım ve
Belgeleme Çalışmaları” 18 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Sanat Tarihçisi Melih Kılınç katılmıştır. Kazı
ekibinde Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. Y. Ötüken, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi’nden Doç Dr. A. Çaylak Türker, Kayseri Erciyes
Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Nilay Çorağan, İstanbul Üniversites’inden
Dr. Arş. Gör. Özgü Çömezoğlu, Osman Gazi Üniversitesi’nden Öğr. Gör.
Çiğdem Alas, Hacettepe Üniversitesi’nden Araş. Gör. Ebru F. Fındık,
Antropoloji Bölümü’nden Öğr. Gör. Dilek Erdal öğrencilerden Şükriye
Ünlü, Mustafa Güllü, İlknur Gültekin, Ayşe Akgün, Murat Balkan, Serdar
Aksoy, Hatice Alp, Hülya Baysan Can Özmen, Murat Kalafat, ayrıca Sanat
Tarihçisi Dr. Ceren Erel katılmıştır. Kilisedeki duvar resimlerini koruma
ve onarım çalışmaları Ark. Rest. Rıdvan İşler tarafından, mimarî belgeleme
çalışmaları ise Cengiz Kabaoğlu ekibinden Yük. Mim. Arzu Nizamoğlu, Mim.
Faruk Zarshati ve teknisyen Ömer Ekin tarafından gerçekleştirilmiştir1.
*
1

Prof. Dr. Semia Yıldız ÖTÜKEN
Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, maddî katkısı için Döner Sermaye Merkez İşletmeleri Müdürlüğü’ne,
‘Duvar Resimlerini Koruma-Onarım ve Mimari Belgeleme Çalışmaları’ projesini maddî
olarak destekleyen Vehbi Koç ve Alexander Onasis Vakıfları’na, ayrıca Demre Kaymakamı
Sayın Murat Sefa Demiryürek’e, Antalya Valiliği İl Özel İdaresi’ne, Bakanlık temsilcimiz Sanat
Tarihçisi Melih Kılınç’a, özverili çalışmalarından dolayı kazı ekibine ve duvar resimlerini
koruma-onarım-Belgeleme ekiplerine, Demre’li işçilerimize teşekkür ederim. 2008 yılı
kazısına Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi 390 İşçi Ücretleri Harcama Kalemi’nden 17. 000
YTL., Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayeleri İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nden
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1. Kazı Çalışmaları
2008’de Episkopeion (piskoposluk ikâmetgâhının) batısındaki alanda,
kilisenin kuzeybatısında D yapısının dışında güneybatıdaki alanda,
batı avludaki E yapısı içinde, ayrıca doğudaki podyumda, kuzey ek yapının
K4 mekânı içinde ve K6 mekânının dışında kilisenin güney holü güneyindeki
mekânın üstünde çalışmalar yapılmıştır.

I. Piskoposluk İkametgâhı’nın (Episkopeion) Batısındaki Alanda Çalışmalar
2008 yılında kilisenin batı avlusu kuzeyindeki dolgu alanda boyutları 1.40
x 2.10 m.lik yedi açma (Bb-32 o, ö, p, r, s, t) yapılmış; 1.55 m. kottan toprak
10 cm.lik tabakalarla kaldırılarak 0.30 m. kota inilmiştir. Alanda önceki
yıllarda olduğu gibi yaklaşık 1.40-1.20 m. kotlarda harç tabakası izlenmiştir.
Bb-32p açmasında kuzey-güney yönlü duvarın devamı ortaya çıkarılmış; Bb32s, Bb-32t açmalarında 0.75 m. kotta doğu-batı doğrultusunda, birinci yapı
dönemine ait bir duvar bulunmuştur. Buluntuların yoğun olduğu kotlar 0.800.70 ve 0.50-.0.30 m.dir; sırsız, kırmızı astarlı, boyalı seramikler, cam, maden
ve kemik ele geçirilmiştir. Seramik buluntuların değerlendirilmesi, alanın
0.30 mb kottaki taş ve opus sectile zeminler de dikkate alınarak birinci yapı
döneminde kullanıldığını gösterir. Alanda önceki yıllarda Heraclius ve oğlu
Heraclius Constantinos’a ait sikke verilerimiz yoğunken; bu yıl Arcadius’un
eşi Eudoxia’ya ait, 400-404 yıllarına ait bir sikke kronolojiye yeni eklenmiştir.
Batıdaki alanda önceki yıllarda 0.65 m. kota kadar açılmış olan Bb-23b
açmasında 0.65 m. kottan 0.20 m. kota kadar inilmiş; herhangi bir taş zemin
çıkmamıştır. Küçük buluntular içinde birinci yapı dönemine tarihlenen sırsız
seramik, kırmızı astarlı seramikler, cam ve kemik gibi veriler yer alır.

II. D Yapısı D1, D2, D3 Mekânları Dışındaki Çalışmalar
1. D Yapısı (D1) Güneyi M11 Mezarı
M11 No.lu mezar, D yapısının dışında, gömü amaçlı kullanılan güney
870 Harcama Kalemi ve 390 İşçi Ücretleri Harcama Kaleminden 90.000 YTL tahsis edilmiştir.
Çalışmalarımızı destekleyen ilgili tüm kuruluşlara ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Sayın Orhan Düzgün’e teşekkür ederim.
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alanda yer almaktadır. +1.40 m. kotundaki mezar, batı yönünde ve doğubatı doğrultusunda sandık mezar tipindedir. İskelet, in situ, başı batıya
gelecek şekilde doğu-batı doğrultusunda uzanmış ve kolları dirseklerden
kırık göğüs üzerinde çapraz şekilde yerleştirilmiş olarak tespit edilmiştir.
İskeletin kuzeyinde boyun hizasında, sabun taşından iki haç kolye ucu
bulunmuştur (Resim: 1)2. Haçların, Anadolu kökenli paralel örnekleri
tespit edilmiştir, fakat tespit edilen örneklerin tarihlendirilmesine yönelik
herhangi bir öneri sunulmamaktadır3. M-11 mezarında Ortaçağa ait sırlı,
sırsız seramik parçaları ile cam ve çiviler bulunmuştur. Seramikler mezarı
en erken 12. yüzyıla tarihlendirir.

2. D Yapısı Orta Bölümü (D2) Dışında, Batısındaki Çalışmalar
2007 yılında alanda iki açma yapılmış (Bb-53/54) yaklaşık 0.30 m. kotta
düzgün levhalarla kaplı zemin döşemesi ortaya çıkmıştır. 2008’de zemin
döşemesini izlemek ve mimari verileri aydınlatmak amacı ile 2.60x1.60 m.
boyutlarında dört açma (Bb-55/56, Bb-57/58) planlandığı gibi bitmiştir.
Açmalarda 2.95 m. kottaki alüvyon, toprak ve moloz kaldırılmış, 170-1.30
m. kottan itibaren Ortaçağ buluntuları ele geçirilmiştir. Yoğun buluntular
zeminin üstünde 0.50-0.35 m. kotları arasındadır. 0.35 m. kotta taş levha
zemin döşemesi ortaya çıkmıştır. Ortaçağ kotunun hemen üstünde alüvyon
toprakta bulunan Zeuksippos türevi yeşil sırlı bir kâse yaklaşık 13. yüzyılın
ilk yarısına tarihlenir. Açmalarda Ortaçağ ait sırlı ve sırsız seramik ile cam ve
maden buluntular ele geçmiştir.
2

3

Ksanthos örnekleri 7. yüzyıla, Korinth örnekleri ise 10. – 12. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Ksanthos için bkz. L. Buchet, A.M. Manière-Lévêque, “Le Peuplement de Xanthos à
l’époque proto-byzantine Apports de l’anthropologie et de la paléodémographie”, III. Likya
Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri, I. Cilt, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü, 2006: 108-109, fig. 7, s.20,27; fig.14, s.XXVII. Korinth için bkz. G. R. Davidson,
Corinth, Result of Excavations, Volume XII The Minor Objects, Princeton, New Jersey, 1952: 258259; pl 110, 2075-2077, 2079.
Bkz. Die Welt von Byzanz Europas Östliches Erbe, 2005: 315, nr.573 – 575.
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3. D Yapısı Dışında (D2) Orta Mekânın Doğusundaki Çalışmalar
D yapısında (D2) bölümü doğusunda 1.50 x 1.50 m. boyutlarındaki açmada
1.10 m. kotta kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda duvarlar, açmanın
kuzeyinde ağız çapı 76.5 cm, pembe renkli harçla düzgün sıvanan bir örme
küp ortaya çıkarılmıştır. Küpün ağzı 1.05 m. kotta kaba murçlu düz bir taşla
kapatılmıştır1. Önceki yıllarda B yapısının batı bölümünde 1.55 m. kotta ve C
yapısının güneyinde de benzer örme küpler bulunmuştur. 2008’de bulunan
örme küpün kuzeydeki ezme havuzu ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. D yapısına
bitişik olarak bulunan küp 12. yüzyıldan önceki evreye aittir.

4. D Yapısı (D3) Dışında Kuzeyindeki Çalışmalar
D yapısının kuzeyindeki 1.30 x 1.50 boyutlarında yapılan açmada (Bb41(d))
doğu-batı yönlü bir duvar ortaya çıkmıştır. Burada 0.61 m. kotta ikinci kez
kullanılan bir eşik taşı bulunur. Açmada 1.70-1.40 m. kotta alüvyon toprak
kaldırılmış, 1.30-1.25 m. kotlarında tuğla kiremit kırıklı toprak, altında kireç
tabakası ve bir yanık tabaka görülür; 0.70-0.60 ve 0.40-0.30 m.en yoğun buluntu
veren kotlardır. Buluntular ağırlıkla birinci yapı dönemine tarihlenir.

III. Güney Holün Dışındaki Çalışmalar
Kilise güneyindeki holün dışında yapılan temizlik çalışmalarında 1.20 m.
kotta geometrik kesitli zemin döşemeleri ortaya çıkarılmıştır. 1.40-1.00 m.
arasında alüvyon ve karışık toprak kaldırılmış; 1.30-1.20 m.de yanık tabakası;
1.25-1.13 m. arasında değişen kotlarda levhalar yer alır. Mekânın duvarları
üzerindeki toprak temizlenmiş; 1.08, 2.13, 2.40 m. kuzey, 2.50 m. batı, 1.03,
0.89 m. kotta doğu duvarlar tespit edilmiştir. 1.40-1.00 m yüksekliğindeki
toprakta, istinat duvarı nedeni ile, geç- Roma, ortaçağ ve 19.-20. yüzyıla ait
buluntular karışık olarak ele geçirilmiştir.

IV. Kuzey Arkad K6 Mekânı Dışında, Güneyde Yapılan Çalışmalar
Kuzey ek yapının batıdaki son mekânın (K6) dışında, güney duvarının
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oturduğu kotu tespit etmek amacı 1.80 x 2.60 m boyutlarında bir açma
yapılmış; 2.70-1.40 m. kota kadar alüvyon kaldırılmıştır. 1.40-0.40 m. arasında
Geç-Roma, Ortaçağa ait seramik buluntular ile 19.-20. yüzyıllara ait seramik,
cam, lüle ve porselenler karışık olarak ele geçirilmiştir.

V. Kilisenin Batı Avlusundaki E Yapısı İçi
Kilisenin batı avlusunu güneyden sınırlayan E yapısındaki çalışmalarda
yapının içindeki alüvyon temizliğine devam edilmiş, mekânın içinde üç
bölümde 0.40-0.30 m. kota kadar inilmiştir. 2008 yılında mekânın 5. ve 6.
bölümlerinde çalışmaya devam edilmiştir. 5.-6. bölümlerde yaklaşık 0.75-0.85
m. kottan 0.40 kota kadar inilmiştir.

VI. Podyum
Kazı alanı doğusunda yer alan podyumda, 1995’ten başlayarak çalışmalar
yapılmıştır. Alanda düzgün bir döşeme verisine rastlanmamış, yalnız 0.27,
0.23, 0.15 ve 0.08 m. kotlarda dört taş levha bulunmuştur. 2008’de aynı
alanda temizlik ve kazı çalışmaları yapılmış; kuzeydoğu köşede yaklaşık
5.25 m. yükseklikteki alüvyon kaldırıldığında, arkada düzgün büyük
taş bloklarla örülmüş 6.75 m. uzunluğunda; 0.82 m. kalınlığında; üst kotu 3.15
m., alt kotu 2.60 m. olan ve kuzeye devam eden bir duvar ortaya çıkmıştır.
Duvarın güneydoğusunda izlenen duvarlar burada yeni mekânlar olduğunu
göstermiştir (Çizim: 1. ). Alanda 2.93 m.den 2.00 m. kota inilmiş; ancak az
sayıda sırsız, boyalı seramik, cam mozaik, maden ve opus sectile bulunmuştur.
Podyumda boyutları 1.20 x 1.00 m. küçük bir sondaj yapılmış; ancak önemli
bir veri bulunmamıştır.

VII. Kuzey Ek Yapının K4 Bölümü İçindeki Çalışmalar
Kilisenin 3. yapı döneminde İmparator Konstantin Monamakhos ve Zoe
(1040-42) himayesinde inşa edildiği düşünülen kuzeydoğu ek yapının K4
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mekânında 0.03 m. kotta, 0.80x1.80 m. boyutlarında opus tesselatum tekniğinde
in situ yer döşemesi bulunmuştur. Geometrik motifler içeren döşemede dışta
mekik motiflerinden oluşan bordür, bordürün sınırladığı alanda dört sivri
yapraklı çiçek motiflerinin tekrarlandığı bir kompozisyon, iç içe geçen kare
ve dikdörtgenler görülür. K4 mekânında ortaya çıkarılan mozaik önceki
yıllarda kuzeydoğu ek yapının K5, K6 mekânları ile K6 mekânın dışında,
batısında 0.05-0.15 m. kotlarda bulunan in situ mozaiğin devamıdır (Çizim:
2.). Kuzeydoğu ek yapının altında bulunan in situ mozaik fragmanlarının 4.-5.
yüzyılda inşa edilen birinci bazilikanın taban mozaiği olduğu anlaşılmıştır4.
Ark. Rest. Rıdvan İşler opus tessalatum tekniğindeki bu mozaiğin toprakla
kapatılmasını ve korunmasını önermiştir.

A.

Küçük Buluntular

I. Mimarî Plâstik       	
A. Ceren EREL
2008 yılında bulunan 637 taş – mermer eserden 450’si opus tesselatum, 8’
i harçlı tessera, 108’i mermer döşeme, 7’si opus sectile ve 5’i kakma, 13 levha,
10 delikli levha, 2 templon payesi ve 1 templon arşitravı, 6 sütun, 3 pencere
şebekesi, birer sütun başlığı parçası, friz, lento, eşik taşı, konsol ile pilaster
başlığı, işlevi kesin olarak saptanamayan 11 kabartmalı, 4 profilli ve 3
kitabeli parçadır. Ayrıca yapının kuzey koridorunda bulunan, İyon-impost
tipi başlık, ön yüzü haç kabartmalı Korinth tipi başlık, 1 Attika tipi sütun
kaidesi ve yanları yuvarlatılmış 2 basık paye envanterlenerek belgelenmiştir.
Bu yıl ele geçirilen liturjik işlevli eserler arasında, ajour tekniğinde templon
levhasının üst bölümüne ait parça ile kabartma tekniğinde templon arşitravı
dikkat çeken örneklerdir (Resim 2.). Likya bölgesinde 6. yüzyılda karşımıza
4

Ksanthos’taki örnek için bkz. Anne-Marie Manıère-Lévêque, “Habitat proto-byzantin à
Xanthos: les espaces de réception de la grande résidence nord-est de l’acropole lycienne”, III.
Likya Sempozyumu 07-10 kasım 2005 Antalya Sempozyum Bildirileri, I. cilt, Suna-İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü,
2006: 427-428, fig.9. Kıbrıs, Nea Paphos’daki örnek için bkz. W. A. Daszewski, “Polish
Excavations at Kato (Nea) Paphos in 1970 and 1971”, RDAC, 1972: 222, Pl. XXXIX, 1.
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çıkan ajour tekniğindeki templon levhasının ön yüzü, birbirine düğümlü
daireler ve kenarlarda stilize palmetler ile bezelidir. İkisi tam, biri kısmen
mevcut dairelerin içinde sekiz yuvarlak yapraklı çiçek motifi görülür. 1994
kazı sezonuna ait 94/1700 env. No.lu templon payesi ile olan benzerliği
dikkat çekmekte ve bu iki parçanın aynı templon kuruluşuna ait olabileceği
düşünülmektedir5. Diğer örneğimiz olan templon arşitravının ön yüzünde de
benzer bir kompozisyon, kabartma tekniğinde karşımıza çıkar. Orta Bizans
Dönemine tarihlendirdiğimiz parça, kilisede in situ ve in situ olmayan, silme
arşitrav gibi, farklı işlevdeki eserlerle teknik, motif, kompozisyon ve üslup
açısından benzerlik gösterir6.
   
  II. Seramikler
			
Ebru F. FINDIK
2008 yılı

kazı çalışmalarında Geç Roma-Erken Hıristiyanlık, Bizans

Dönemine ait 1555 sırsız seramik, Bizans Dönemine ait 99 sırlı seramik,
Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Dönemi 182 kırmızı astarlı seramik, 257
boyalı seramik, 17 kandil parçası bulunmuştur. Geç Roma D/Kıbrıs
kırmızı astarlı seramikleri içinde Hayes’in sınıflandırmasına göre Form 2, 3, 9
kâse, Form 11 leğen/mortarium ile sıvı servisinde kullanılan Form 12 örnekleri
yaygındır7. Buluntular ağırlıkla piskoposluk ikâmetgahının batısında 0.30 m.
kotta birinci yapı döneminde kullanıldığı anlaşılan alanda ele geçirilmiştir.
Seramikler önceki yıl paralel açmalarda bulunan Herakleios ve Herakleios
5

6

7

Templon payesi için bkz. S.Y.Ötüken, “1994 Yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı”, XVII.
KST, Ankara,
1995: 375-387 içinde S. Alpaslan, N. Çorağan “Taş-Mermer Buluntular”, s.378. Bkz. U.Peshlow,
“Materialen zur Kirche des H. Nikolaos in Myra im Mittelalter”, Istanbuler Mitteilungen, 40,
1990: 223, 238, Tafel 42/5, nr. 56 d ve 42/9, nr. 56 c.
In situ örnek olarak 3. güneydoğu şapeldeki silme gösterilebilir, bkz. Peschlow, a.g.e., 229,
237, 238, 240,
Tafel 43/6, nr.57; in situ olmayan örnek için bkz. Peschlow a.g.e, 223, Tafel 42/7, nr. 56b; O.
Feld, “Die Innenausstattung der Nikolaoskirche in Myra”, Myra (ed. J. Borchhardt), Berlin,
1975: 370, Tafel 119C.
J.W. Hayes, Late Roman Pottery, 1972, 373, 376, 379, 383.
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Konstantin (613-29/629-31) ve bu yıl bulunan Arcadius’un eşi Eudoxia’ya
ait, 400-404 tarihli sikkelere göre tarihlenir. Geç Roma C/Foça kırmızı astarlı
seramikleri arasında az sayıda Form 3 kâse örnekleri bulunur8. Ayrıca 5.
yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen pişmiş toprak Afrika tipi bir kandil ile 5.-6.
yüzyıla tarihlendirilen Anadolu tipi kandiller, Tiberius II. Konstantin (587582) sikkelerine göre tarihlendirdiğimiz Likya tipi kandiller ve geç Roma
unguantariumları bulunmuştur9. Efes’in yerel üretimi olarak bilinen amphora
parçaları Efes’le yapılan ticareti belgeler. Myra Geç-Roma Dönemi günlük
kullanım seramikleri arasında pişirme kapları, çeşitli saklama küpleri, tava,
kâse ve tabakların yanı sıra, pithos gibi depolama kapları ele geçirilmiştir.       
2008 yılında Ortaçağa ait sırlı seramikler arasında içte sgraffito tekniğinde
bezemeli dışta düz sırlı, Zeuksippos mal grubuna ait bir kâse bulunur. Formu
ve bezemesi ile 13. yüzyıl Kıbrıs Zeuksippos türevi örneklerle benzerdir10. Ege
mal grubuna ait sır altı boyalı seramiklerin yanı sıra boyalı slip tekniğindeki
örnekler 12. yüzyıl ortaları ile erken 13. yüzyıla tarihlenir. İthal örnekler
içinde siyah renkte opak sırlı ve sır altı boyama tekniğinde bezemeli İslâm
seramikleri; ayrıca önceki yıllarda da görülen Doğu Akdeniz kökenli sarı sırlı
seramikler Suriye-Filistin’le olan ticarî ilişkileri gösterir11. Buluntular arasında
proto- majolika kapların motiflerini taklit eden sır altı siyah ve yeşil boyalı
örnekler dikkati çeker. Locusde sanctum un güneyindeki M11 mezarında da
sır altı boyama ve sıçratma tekniğindeki seramik parçaları, mezarı 12. yüzyıla
tarihlendirir (Resim: 3). Osmanlı Dönemine ait seramikler arasında 18.-20.
yüzyılda kilisenin kullanımına ait İtalyan majolika bir tabak, Çanakkale
üretimi sır altı boyama tekniğinde tabaklar, Dimetoka üretimi tabaklar ve
lüleler bulunur (Resim: 4. )12.
8
9

Hayes, 1972, 329.
Afrika tipi benzer örneği bkz. E. Grandi, ‘Late Antique and Early Medieval (5 th-7th cent AD)
fine pottery from archaeological contexts in Lagoon of Venice’ B. Böhlendorf-Arslan, A.O.
Uysal, J. Witte-Orr (ed.),
Çanak, BYZAS 7,2007, 1-24; Anadolu tipi için M. Acara Y. Olcay, ‘Bizans döneminde
Aydınlatma Düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Kullanılan Aydınlatma Gereçleri’
Adalya II, 1998, 257-260; Likya tipi için J. Des Courtils ‘Xanthos et le Letoon Raport Sur la
Campagne de 1999’ AA VIII, 347-348.
10 M. L. Von Wartburg, ‘Lemba Ware Reconsidered’, RDAC 1997, 323-340.
11 Benzerleri için bkz. Redford S. “Excavations at Medieval Kinet, Turkey: A Preliminary Report,
ANES 38, 2001, 58-138.
12 E. Fındık, ‘Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarından Osmanlı Dönemi Seramik Cam
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III. Cam Buluntular
Özgü ÇÖMEZOĞLU
2008 sezonunda da, önceki yıllardaki kap türlerinin çok sayıda örnekleri
bulunmuştur. Bulunan başlıca türler arasında kâseler, şişeler, sürahiler,
bilezikler, pencere camları ve kandillere ait parçalar ile üretim artıkları
görülmektedir. Pencere camları arasında, yuvarlak ve ızgara biçimli
pencerelerde kullanılan çok sayıda parça yer almaktadır. Demre’de görülen
çubuklu, kulplu, kadeh ve zarf içi kandiller içinden, yoğunluk çubuklu
kandillerdedir. Çubuklu kandiller arasında Demre’de 6-7.yy.larda kullanılmış
içi boş ve boğumlu çubukluların yanı sıra, erken dönemden 13.yy. ortalarına
kadar rastlanan düz masif ve 9.yy. ile 13.yy. arasında görülen bilyalı
çubuklular da bulunmuştur (Resim: 5.). Kulplu kandil örneklerimiz içinde ise,
11.yy. a tarihlediğimiz uzatılmış kulplu, şişkin gövdeli, konik ağızlı tipteki
kandillerin parçaları, 2008 yılı buluntuları arasında da görülmektedir13 Kadeh
kandiller içinden bir parça, kalın ayağı ve büyük boyutlarıyla Demre’de
bulunan kandillerden farklı özelliklere sahiptir. Özellikle batı alandaki
dolguda çok miktarda örneklerini bulduğumuz hacı şişelerine bu yıl yeni
örnekler eklenmiştir14. Demre’de 2008 yılında bulunan bilezikler arasında
yatay cam ipliği bezemeli, düz, burgu ve profilli örnekler söz konusudur15.
ve Diğer Buluntular’, SERES 07, IV. Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya
Semineri, 27-29 Kasım, Eskişehir 2007, 728-748.
13 6-7.yy.a tarihlenen içi boş çubuklu kandillerin benzerleri için bkz. M. Sternini, “I Vetri
Provenienti Dagli Scavi Della Missione Italiana a Cartagine (1973-1977)”, Journal of Glass
Studies, 41, 1999, 94; J. Jones, “The Glass”, The Roman Frontier in Central Jordan, ed.T.Parker,
1987, lev. 136, 74-75; J. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul II: The Pottery, Princeton,
1992, 406-407; S. Hadad, “Glass Lamp from the Byzantine Through Mamluk Periods at Beth
Shean, Israel”, Journal of Glass Studies, 40, 1998, 70; Y.Olcay, “Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazısı
Cam Buluntuları”, Adalya, II, 1998, 170,171. Boğumlu çubuklu kandillerin benzerleri için bkz.
Hadad, age, lev.2; C. Clairmont, Benaki Museum: Catalogue of Ancient and Islamic Glass, Atina,
1977, resim.7; 11. yy.’a tarihlenen kulplu kandilin benzerleri için bkz. Serçelimanı Özet 1998:
no.124; Hadad, age, fig. 6/66-69. Kandillerin ve pencere camlarının önceki yıllardaki örnekleri
için bkz. Ö. Çömezoğlu, “Akdeniz Çevresi Ortaçağ Camcılığı Işığında Demre Aziz Nikolaos
Kilisesi Cam Buluntuları” (Yayımlanmamış Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007).
14 Bu konuda yapılmış detaylı çalışmamız için bkz. “Demre (Myra) Aiz Nikolaos Kilisesi’nde
Bulunan Cam Hacı Şişeleri”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, Euergetes. İstanbul,
2008: 351-358.
15 Demre’de önceki yıllarda bulunmuş ve tarihlendirilmiş cam bilezikler için bkz. Ö. Çömezoğlu,
age 2007.
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Bu bilezikler içinden profilli parçanın benzerlerine, 7.yy.dan itibaren 15.yy.a
kadar rastlanmaktadır. 11.yy.da yapılmış dolgunun içinde bulunan bu parça,
buluntu yeri dikkate alındığında 7-11.yy.lar arasına tarihlenebilmektedir.
Yatay cam ipliği bezemeli bir bilezik parçasının benzerleri 10-12.yy.larda söz
konusudur16.

IV. Maden Buluntular
Dr. Vera BULGURLU
2008 yılı kazısında Bizans Dönemine ait 5 bronz sikke bulunmuştur17.
Daha önceki sikke buluntularının çoğu gibi sikkeler 7.yüzyıldan önce ve
11.yüzyıldan sonraya tarihlendirilirler. En erken sikke Geç Roma Devrinden
Arcadius’un eşi Eudoxia’ya aittir; 400-404 yıllarına tarihlendirilebilir. İki
sikke Heraclius ve oğlu Heraclius Constantinos’a ait. Diğer iki sikke ise
11. yüzyıldan, Anonim A2 ve Anonim B gruplarından II. Basil ile VIII.
Konstantinos, ve II. Romanos’a atfedilir. Maden eserler arasında bir bronz
kandil kancası, bir kandil fitili, bir küçük bronz halka ve bir bronz haçın 4
parçası bulunmuştur (Resim: 6. ). Diğer yıllardaki gibi, bol miktarda demir
çivi ortaya çıkmıştır.

V. Duvar Resimleri
Nilay KARAKAYA
Kilisenin iç narteksinin tonozlarında konsil sahneleri vardır. Sahnelerde
ortadaki altarın iki yanında piskoposlar görülür. Sahnelerde imparatorlar
da yer almaktadır. Altarın üzerinde genellikle haç, bazı sahnelerde ise
16 Profilli bileziklerin benzerleri için bkz. D. B. Harden, “Glass”, Deberia West, ed.P.L.Shinnie,
M.Shinnie, 1978, no.85; M.Spaer, “The Pre-Islamic Glass Bracelets of Palestine”, Journal of
Glass Studies, 30, 1988, 59; J. Moore, Tillehöyük 1, The Medieval Period, Oxford, 1993, tip 3,10;
yatay olarak kırmızı cam ipliği ile bezenmiş bilezikler için bkz. Y. Ötüken, 30. KST/II, 2009, bu
tipin Yumuktepe’de 10-12.yy.’lar arasına tarihlenmiş örnekleri bulunmaktadır, G.Köroğlu,
“Yumuktepe Höyüğü’nden Bizans Dönemi Cam Bilezikleri.” Ortaçağ’da Anadolu: Prof.Dr.
Aynur Durukan’a Armağan, Ankara, 2002, fig.3/66-68.
17 Sikkeler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuarında temizlenmiştir, çalışanlara teşekkür
ederiz.
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açık kitap bulunur. Sahnelerin hangi konsillere ait olduğunu belirleyecek
yazıtlar günümüze gelememiştir. Sahnelerin kaynağını konsil kayıtları ile
birlikte Menelogya ve Homilyeler oluşturur. Konsil sahnelerinin en erken
tasviri Roma S.Maria Maggiore (432-440) Kilisesi’ndedir18. 5. yüzyıldan,
ikonoklasmus öncesine kadar tasvirlerine rastlanmaz19. Fakat 8. yüzyıla ait
Beytüllahim’deki doğum bazilikasında sahneler figürsüz, sembolik olarak
tasvir edilmiştir20. Sahnenin erken örnekleri 9. yüzyıla ait Athos, Pantokrator
manastırı’ndaki Psalter (cod.gr.61, fol.16r) ile birlikte Khuludov Psalteri’nde
(cod.gr. 129, fol.?) dir

. Bu el yazmalarında imparatorun iki yanında

21

piskoposlar vardır. Genellikle imparator, tahtta ya da suppedaneum üzerinde,
otoritenin temsilcisidir. Ayrıca sahnede, devlet ve kilise arasındaki uzlaşma,
piskopos ile diğer din adamlarının imparatorun yanında tasvir edilmesi ile
ifade edilir. Myra’daki sahnelerde görülen altar üzerindeki haç, 985 yılına
ait başkent kaynaklı

II.Basileos Menelogyası’nda (cod. gr. 1613, fol.108)

görülür22. Altar üzerindeki haçın anlamı, haçın imparator ve kilise üzerindeki
himaye özelliği ile açıklanabilir. Konsil sahnelerinde, özellikle anıtsal resim
sanatında sık tasvir edilmeyen haç, geç dönemlerde birkaç örnekte görülür23.
Kilisedeki sahnelerden birinin altındaki tabakada yer alan aynı konulu
resimde, ortada taht üzerinde açık bir İncil bulunur. İmparatorluk tahtı
üzerinde bulunan İncil, İsa’yı sembolize eder. 9. yüzyıla ait başkent kaynaklı
Nazianzus’lu Gregorius’un Homilyesinde (cod.gr.510, fol.355r) 381 yılındaki
Konstantinopolis konsilinin tasvir edildiği sahnede, ortada bir taht üzerinde
açık İncil yer almaktadır

. Bu sahne ile benzerliğine dayanarak Myra’da

24

başkent etkisinden söz edilebilir.

Athos’ta Pantokrator Manastırı’ndaki

9. yüzyıla ait Psalter’de (cod. gr.61, fol.16r) 815’te tasvir kırıcılığa bağlılığı
18 C. Walter, L’iconographie des Conciles dans la Tradation Byzantine, Paris 1970, 74-75.
19 Konsil sahneleri için bkz. Walter 1970; A.A.Schmid, “Konzil” Lexikon der Christlichen
Ikonographie, 3 (1971), 551-556.
20 Walter a.g.e.,75-77, res. 35-36.
21 S.Dufrenne, L’Illustration des Psautiers Grecs du Moyen Age, I, Paris 1966, 21-22, lev. 2 ;
Walter a.g.e., 227, 229.
22 V. Lazarev, Storia della Pittura Bizantina, Torino 1967, res.124.
23 Walter a.g.e., res.59-60 (Decani Pantokrator Manastırı Kilisesi-1348) ; K.Wessel, Die Kultur
von Byzans, Mainz 1970, res.240 (cod.gr.1242,fol.5v- 1370/75).
24 Wessel a.g.e., res. 20.
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bildiren konsilin tasvir edildiği sahnede İncil açıktır. Vatikan’daki 11. yüzyılın
üçüncü çeyreğine ait bir İncil’deki (cod.gr. 1156, fol.253) konsil sahnesi
piskoposların cepheden ayakta tasvir edilmeleri açısından Myra’ya en yakın
paralel örnektir25. Ayrıca benzer örnekler yardımıyla, Myra’daki sahnelerde
yer alan figürlerin sadece piskopos ve imparatorlardan oluşması duvar
resimlerinin 12. yüzyıldan sonraya tarihlenmeyeceğini gösterir. Sahnelerdeki
oval yüzlerde yuvarlak ve badem biçimi gözler, ince-uzun burun, küçük
ağız kızıl kahve konturlarla oluşturulmuştur. Kızıl kahve kaşlar bitişiktir.
Gözlerin çevresi ve burunun iki yanı boyunca yeşil gölgeleme dikkati çeker.
Kaşların üstü, göz altları ve burun ucunda beyaz fırça vuruşları ile ışık
etkisi yaratılmıştır. Yanaklarda kızıl kahve tonlamalar belirgindir. Tonozlar
arasındaki kemer iç yüzeylerinde peygamberler tasvir edilmiştir. Bunlardan
Habakuk ve Zepheniah tanınabilmektedir. Habakuk bel hizasındaki sol
elinde açık bir rulo tutar. Ruloda yedi satır halinde;“ + κυριε ησα κεικοα την
ακωην σου και εφωβ η οην, κατενοη σα τα εργα σου και εξεστην26” (Tanrım,
senin söylediklerini dinledim ve korktum, eserlerini anladım ve şaşırdım)
yazmaktadır. Peygamberlerin portre özellikleri dönemler içinde değişken
olup tarihlemede önem taşımamaktadır. Fakat anıtsal resim sanatında 11.
yüzyıldan itibaren yoğun tasvir edilişleri Myra’daki figürü bu dönem ve
sonrasına tarihlememizi sağlar . Ayrıca en dıştaki kemer iç yüzeylerinde
mermer emitasyonu bulunur.

2. Duvar Resimlerini Koruma-Onarım ve Belgeleme Çalışmaları
1. Duvar Resimlerini Koruma-Onarım Çalışmaları
T. Rıdvan İŞLER
Aziz Nikolaos Kilisesi İç Narteks kubbe ve kemerlerinde bulunan duvar
resimlerini sağlamlaştırma, temizleme, rötuşlama çalışması 18 Ağustos 200814 Aralık 2008 tarihlerinde sürdürülmüştür.
25 C.Walter “Icons of the first Concil of Nicaea” Deltion tis Kristianikis Arkaiologiki Etaireias,
1991-92, res.10.
26 R.M. Harrison “Churches and Chapels of Central Lykia” Anatolian Studies 13 (1963), 140,
dn. 118.
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Durumu: Kireç ve saman karışımından oluşan harcın üzerine secco teknikte
boyanan resimlerin yüzeyi, zaman içinde oluşmuş kalker ve toprak tabakasıyla
kaplanmış olup boyalı sıvanın taşıyıcı duvardan yer yer ayrılarak düşmek
üzere olduğu görülmüştür. Boya tabakası kireç ve saman karışımından oluşan
sıvadan ayrılarak kabarmış ve yer yer dökülmesi nedeniyle, boyalı yüzeydeki
kayıplar dolayısıyla boşluklar tespit edilmiştir.
Uygulama: Boyalı sıva ile taşıyıcı duvar arasındaki boşluklar hidrolik
kireç harcı enjekte edilerek doldurulmuş ve iki tabakanın birleşmesi
sağlanmıştır. Sıvadan ayrılmış olan boya tabakasına enjektörle yapıştırıcı
reçine enjekte edilmiş ve parmakla baskı uygulanarak boya tabakası yüzeye
yapıştırılmıştır. Bütün yüzeye yapılan bu uygulama sonucunda boya
tabakası ile sıva arasındaki birleşme sağlanmıştır. Yüzeyi kaplayan kalker
ve toprak tabakası mekânik yöntemle temizlenmiş ve tozlaşan boya tabakası
yüzeyine fırça ile rezin sürülerek sabitlenmiştir.Sıva ve boya tabakasının
sağlamlaştırılması ve temizlenmesi tamamlandıktan sonra dökülen boya
tabakası, bulunduğu bölümün rengine uygun olarak hazırlanan 1-2 farklı
sulu boya ile renklendirilmiştir. Kirli su tekniği kullanılarak boş bölümlerde
fırça dokunuşlarıyla yapılan renklendirme sayesinde figürlerin görülmesi
sağlanmıştır. Boşlukların tamamında aynı uygulama yapıldıktan sonra hem
sulu boya ile yapılan rötuş hem de resim tabakasını koruyacak rezin, yüzeye
püskürtülmüş ve yer yer fırça ile uygulanmıştır.

2. Belgeleme Çalışmaları
Arzu Nizamoğlu BATMAN
2008 yılı Aziz Nikolaos Kilisesi duvar resimleri belgeleme çalışmaları,
KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme – Mimarlık Ltd. tarafından,
28 - 30 Ağustos 2006’da arazi çalışması verileri kullanılarak, Kasım – Aralık
2008’deki ofis çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalar, sekiz
kişilik bir ekip tarafından yürütülmüş olup kilisenin güney mezar odası
mekânı ile kilise içindeki tüm zemin kaplamaları, opus sectile ölçülmesini ve
çizilmesini kapsamıştır (Çizim: 3-4). Arazi çalışmasında, daha önceki yıllarda
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koruma – onarım öncesi mimarî belgelemesi yapılmış olan güney mezar
odasının plan ve kesit ile tüm yapıya ait plan çizimleri ölçümlerde altlık
olarak kullanılmıştır. Daha sonra, mekânlar ve yüzeyler optik / elektronik
âletler (Sokkia 530RK3 Total Station) ile, 49 poligon noktasına bağlı 200 pas
noktası ve 397 hedef noktası alınarak ölçülmüştür. Çalışılan mekânlarda
Sony DSC-W1 / Rollei d7 metric5 makineleri ile 317 poz fotoğrafik belgeleme
yapılmıştır.Çizimlerin hazırlanması aşamasında, optik / elektronik âletler
ile yapılan koordinat ölçümleri Prolink 1.15 programı ile AutoCAD 2004
programına aktarılmıştır. Daha sonra elle çizilmek üzere bu dökümlerin
aydınger üzerine baskıları alınmıştır.
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Çizim 1: Kilisenin kuzeydoğusundaki podyum alanı (N. Karakaya 2008)

Çizim 2: Kuzey ek yapının K4, K5, k6 mekânı altındaki opus tesselatum yer döşemesi (N. Karakaya
2008)
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Çizim 3: Güney mezar odası A-A kesiti (KA-BA 2008)

Çizim 4:. Güney mezar odası K-K kesiti (KA-BA 2008)
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Resim 1: M11 iskelet buluntusu

Resim 2: Arşitrav parçası
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Resim 3: M11 mezar buluntuları

Resim 4: Dimetoka işi kâse
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Resim 5: Çubuklu kandiller

Resim 6: Bronz haç parçaları

Resim : 7
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
1. Yazıların A4 kağıdına, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile
tirelemeye dikkat edilerek, Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile
yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması, CD’ye JPG veya TIFF olarak 300
pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak kaydedilmesi, kesinlikle
word sayfası olarak düzenlenmemesi,
5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu
olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos gününe
kadar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Araştırmalar ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü
II. Meclis Binası Ulus/Ankara
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımızın www.
kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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DEAR COLLEAGUES
The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we kindly
request you to send the texts of your reports within the context of form mentioned below:
•

The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with
Arial or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in
the text, and the text to be maximum 10 pages
*

The title to be written in 14 pts, bold,

*

Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the text,
in 8 pts at the page where it is mentioned,

*

At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals to
be written in Italic character.

•

The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you
are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate file
out of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK
or Grayscale; photographs to be taken by digital camera,

•

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

•

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

•

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

•

The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be
compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.

Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below address:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırmalar ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü,
II. Meclis Binası Ulus / Ankara / TURKEY
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and will not
be given back.
Note the books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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