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PATARA 20091

Havva İŞKAN IŞIK*

Bu dönemde (I): Kaynak Kilisesi, Tepecik Akropolisi, Ana Cadde, Maslak 1, 2, 
3 ve Büyük Su Deposu, Kentiçi Su Yolu Sondajları ve Lykia Birliği Meclis Binası’nda 
kazı çalışmaları; (II): Lykia Birliği Meclis Binası’nda restorasyona yönelik proje ve 
statik sağlamlaştırma çalışmaları; (III): Deniz Feneri, Delikkemer ve kazı alanlarında 
mimarî belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kazı evi deposunda malzeme 
değerlendirmesi, kent merkezindeki kamu yapılarında bitki temizliği ve kazı evi bahçesinde 
peyzaj düzenlemeleriyle bir açık hava müzesi oluşturmaya ilişkin genel çalışmalar ve 
koruma önlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

I. KAZI ÇALIŞMALARI
I.1. Kaynak Kilisesi 

Urs PESCHLOW
Fahri IŞIK

Gülnaz ACAR
Patara’da 2008 yılında meydana gelen orman yangını sonrasında kalıntıların bir 

kısmı, kendilerini kuşatan yoğun bitki örtüsünün kalkmasıyla açığa çıkmıştı. Bunlardan 
* Prof. Dr. Havva İşkan IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 Kampus/

Antalya/TÜRKİYE.
1 Çalışmalar 17 Haziran-11 Eylül tarihlerinde Bakanlık temsilcisi Ufuk Çetinkaya gözetiminde yürütülmüş; 

12 Eylül 2009 tarihinden itibaren ise Likya Birliği Meclis Binası’nın restorasyon projesi kapsamındaki 
çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Ünal Demirer nezaret etmiştir. Her iki Bakanlık temsilcimize de, 
son derece başarılı ve özverili destekleri ve örnek yönetimleri için tüm ekip adına en içten teşekkürlerimizi 
sunuyorum. 2009 yılı çalışmalarının bilim heyetini 25 arkeolog, 5 mimar, 1 antropolog, 2 epigraf, 12 
fen ve mühendislik bilim adamı olmak üzere toplam 45 kişi oluşturmuştur. Farklı zamanlarda katılan 33 
öğrenci, çalışmalarımıza destek vermiş; üç aylık süre içinde ortalama 45 işçiyle çalışılmıştır. Kazının bu 
seneki temel ödeneği, 2008 yılı ödeneğinden kalan 221.000 TL tutarındaki miktardan oluşmuştur. Ancak bu 
miktar kapsamlı bir biçimde yürütülen çalışmalara yetmediği için Genel Müdürlüğümüzden 25.000 TL’lik 
bir ek ödenek talep edilmiş ve böylece 2009 yılı çalışmalarındaki Bakanlık katkısı toplamda 246.000 TL 
olmuştur. Akdeniz Üniversitesi; katılımcı öğrenciler için, daha önceki yıllardaki gibi, iaşe desteği vermiştir. 
Ayrıca Patara su yollarının araştırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK bünyesinde yürütülen projenin maddî 
olanaklarından da yararlanılmıştır. Gelemiş Köyü’nden Muzaffer Otlu, kazı evinin bozulan su sebillerinden 
birini yenilemiş, ayrıca kazı mutfağı için mütevazı da olsa çok anlamlı bir destek vermiştir. Fethiye’den 
Menderes Alemdaroğlu’nun çamaşır yıkama sponsorluğu da, bu sene 17. yılını doldurmuştur.

 Bu bağlamda; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Antalya 
Valiliği’ne, her türlü sorunumuzun çözülmesinde bize en büyük desteği sağlayan Kaş Kaymakamı Sayın 
Süleyman Yılmaz’a, Antalya İl Kültür Müdürlüğü’ne, Antalya KVTVKBK Müdürlüğü’ne, Antalya Müze 
Müdürlüğü’ne, Gelemiş Köyü’nün “makûs talihini” değiştiren Muhtarı Sayın Arif Otlu’ya ve onun kişiliğinde 
tüm Gelemiş halkına ve Patara’ya dostlukla yaklaşan diğer nice kurum ve kişiye en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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biri de, Tepecik Nekropolü’nün kuzeyinde konumlanan kiliseydi. Kilisenin varlığı daha 
önceden de biliniyor olmasına karşın, burada henüz herhangi bir araştırma yapılmamıştı. 
F. Işık “Kaynak Kilisesi” adıyla tanımladığı bu yapının Apollon Tapınağı ile bir bağlantısı 
olabileceğini ilk kez Patara rehber kitabında (2000) dile getirmişti 2. Bu bağlamda kilisenin 
dar bir vadinin düşük yamacındaki konumu, hemen doğusunda küçük bir su kaynağının 
varlığı, inşasında Helenistik Döneme ait şpolyen malzemelerin kullanılmış olması ve en 
önemlisi Apollon Tapınağı ile ilişkili yine Helenistik Döneme ait bir yazıt, Patara’nın 
ünlü Apollon Kutsal Alanı’nın, bu kilisenin temelleri altında kalmış olabileceği fikrini 
yeniden güncellemiştir. 

İşte bu yapı ve alanın tarihi ile bağlantılı soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla 
başlatılan çalışmalarda, bu yıl için yapıyı tümüyle örten moloz yığınlarının temizlenmesi, 
sondajlarla planının tam olarak çıkarılması ve olası bir erken yapının izlerinin aranması 
amaçlanmıştır (Resim:1).

Kilisenin doğu kısa kenarı hafif yükseklikte bir yamaca oturmaktadır ve bu nedenle 
bu bölümdeki yapı yüksekliği ile göçük, diğer yöne göre daha fazladır. Güneyinde kısmen 
çevrelenmiş bir mezar alanı yer alır. 26x16 m. büyüklüğündeki dikdörtgen yapının dış 
duvarları oldukça düzgündür. Mevcut tonoz izlerinden, yapının bir zamanlar tonozlarla 
örtüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. İç kısım ise, güçlü duvarlarla üç nefe ayrılmıştır. 
Ancak altar bölümünün önünde, üstteki tonozda kare biçimli bir çatak oluşturulmuştur 
ve buradan yan taraflara enine yönlenen kollar uzanmaktadır. Diğer bir deyişle burada 
söz konusu olan, dikdörtgen mekânın içine oturtulmuş bir Lâtin haçıdır ve bu haçın üstü 
de bir kubbeyle kapatılmış olmalıdır. Bu haç formu yanlarda koridor benzeri kanatlarla 
kuşatılmıştır. Yapı bunun dışında da bazı özelliklere sahiptir: Bu kilisenin narteks ve 
atriumu yoktur. Apsis dışa doğru taşmaz; altar mekânı yan mekânlarla kapı açıklıklarıyla 
bağlanmıştır. İç mekâna geçit veren üç kapı da, biri doğrudan batı duvarında, diğer ikisi 
ise yanlarda olmak üzere, yapının batı ucundadır. Yapının tamamı şpolyen malzeme 
kullanılarak inşa edilmiştir. Templonun dört granit sütunundan üçü in situ korunmuştur. 
Yıkıkta ele geçirilen buluntular, kilisenin tabanının bir mozaikle kaplı olabileceğini, 
altarın ise mermerden bir mensa levhası bulunduğunu göstermektedir. Mimarîsi ve diğer 
donatıları, kilisenin büyük olasılıkla 5./6. yy.da yapıldığını göstermektedir; Ortaçağda da 
kullanıldığına dair herhangi bir ize ise henüz rastlanmamıştır.

Olası bir erken yapının bulgularını görebilmek amacıyla bir sondaj açılması 
amaçlanmıştır. Kilise’nin kuzeybatı yönünde bulunan kaynağın deniz seviyesinden 
yüksekliği 0.35 m.dir, bu nedenle sondaj açılacak olan her yerde yaklaşık olarak bu 
seviyeden su çıkmaya başlayacağı bilindiği için dolgu toprağın en az olduğu yerden 
çalışmalara başlanmış ve kuzey giriş kapısının önü sondaj alanı olarak seçilmiştir. 
2 F. Işık, Patara-The History and Ruins of the City of Lycian League 2000, 22 vd., 41 vd. 
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Sondaj çalışmaları sırasında ele geçirilen 2 adet sikkeden biri yangın geçirmiş olduğu 
için okunamamakta, diğeri ise silik de olsa Geç Helenistik Dönem Birlik sikkesi özelliği 
göstermektedir. Derinleşme çalışmaları sırasında üzeri kaba moloz taşlarla kapatılmış 
Doğu Roma Dönemine tarihlenen 1.29x0.47 m. genişliğinde iki definin yeleştirildiği bir 
mezara rastlanmıştır. Sondaj çalışmalarında açığa çıkarılan en önemli eser, Kilise’nin 
kuzey kapısı önünde basamak olarak kullanılan, üzeri İon kymationu, astragal dizisi ve 
Lesbos kymationu ile bezenmiş Helenistik Döneme ait bir ante başlığı olmuştur (Resim: 
2). Yapılan çalışmalarda, bu alanda süreklilik gösteren bir kült bulunduğuna yönelik bir 
izle henüz karşılaşılmamıştır. 

I.2. Tepecik Akropolisi 
Gül IŞIN

Erkan DÜNDAR 
2009 yılı kazı sezonu Tepecik Akropolisi’nde sürdürülen çalışmalar 3 ayrı 

alanda gerçekleşmiştir. I. alan tepenin en üst noktasındaki düzlükte bulunan kayalık ve 
çevresidir (Resim: 3). Burada D3-C3 plan karelerindeki çalışmalar sonucunda 7.45x7.00 
m.lik boyutuyla kareye yakın planlı bir yapı temeli ile karşılaşılmıştır. Batı yönde yer 
yer bosajlı devşirme bloklara sahip olan yapıda, genel olarak küçük moloz taşlar arası 
bağlayıcı harçlı bir örgü sistemi kullanılmıştır. Tepe düzlüğünde açığa çıkarılan söz 
konusu yapı, buluntuları ve mimarîsiyle Geç Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenir. Bu 
alanda, yüzeyde karışık seramik parçaları ile yüzeyin hemen altında, İ.S. 976-1025 II. 
Basileios (Bulgaroktonos) Dönemine ait altın bir Doğu Roma İmparatorluk sikkesi ele 
geçirilmiştir. 

Tepe düzlüğündeki kazılarla eş zamanlı olarak Tepecik’in doğusunda daha önceki 
yıllarda açığa çıkarılmış “Tepecik Bey Evi”nin kuzey duvarına bitişik olarak uzanan3 ve 
“Alan II” olarak tanımladığımız bölgede kuzey-güney doğrultulu duvarın niteliğini ve 
duvar işçiliğini anlamaya yönelik temizlik ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma 
sonucunda kuzey-güney doğrultulu duvarın ilk yapı evresinin “Tepecik Bey Evi”nin 
doğu terasıyla ilişkili olduğu, in situ korunmuş duvar bloklarının işçiliği ve bu duvarın 
Akropolis’in Klâsik Dönem doğu sur duvarı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tepecik Akropolisi’nin sur duvarlarını açığa çıkarmaya yönelik kazılara III. çalışma 
alanında da devam edilmiş (Resim: 4) ve kuzeydoğu köşede 12x8.70 m. boyutlarındaki 
bir bastion planıyla karşılaşılmıştır. C12 plan karesi içinde kalan yapının iç kısmındaki 
seviye inme çalışmaları sırasında önceki yapı evrelerine ait temel ve ek duvar kalıntılarına 
rastlanmış, bu duvarlar seramik buluntular yardımıyla beş farklı yapı evresine işaret etmiştir. 
Tespit edilebilen beş yapı evresi İ.Ö. 5. yüzyıl başlarından Geç Doğu Roma Dönemine 
3 G. Işın,“Tepecik Bey Konağı” bk. F. Işık “Patara 2007” KST 30, 2009, 338-339. 
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kadar tarihlendirilmiştir. Bastionun kuzey duvarına ait bütün blokların yerinden söküldüğü 
ana kaya üzerine açılmış blok yataklarına ait izlerden anlaşılmıştır. Bastionun içinde 
C12 plan karesinde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında İ.Ö. 4. yüzyıl sonlarına doğru 
tarihlendirilen üçüncü yapı evresiyle ilişkili olduğu anlaşılan sıkıştırılmış kireç üzerine 
kerpiç bir zemin açığa çıkarılmıştır. Bu zeminin altına inildiğinde, bir yangın tabakasına 
rastlanmıştır. Yangın tabakasıyla ilişkili olarak siyah astarlı echinus kâse, balık tabağı, 
içbükey dudaklı tabaklar, Akhamenid kâse ile çeşitli pişirme kapları ele geçirilmiştir. Bu 
yangın tabakasının hemen altında B12 plan karesi içinde, sıkıştırılmış kireçli bir başka 
tabana daha rastlanmıştır. Bu kireçli tabanın üzerinde ise dördüncü yapı evresiyle ilişkili, 
in situ durumda, İ.Ö. 5.yüzyıl sonu İ.Ö. 4. yüzyıl başlarına tarihlenen iki ayrı amphoraya 
ait parçalar, bronz bir kazan kulpu, bronz çivi parçaları ile 4 adet halka formlu metal objeler 
ise B12 açmasından ele geçirilmiştir. D12 plan karesi çalışmalarında ise “kuzey sur” 
duvarının girişi bulunmuştur. Yaklaşık 1.50 m. genişliğinde olan söz konusu girişin, eski 
bir yapıya ait olan yapı duvarının tekrar kullanılmasıyla, basamaklı hâle getirildiği tespit 
edilmiştir. Sur duvarının yapı hendeğinde ele geçirilen buluntular yardımıyla da duvarın 
tarihini İ.Ö. 4. yüzyılın 3. çeyreğine yerleştirmek mümkün olmuştur4. D12 açmasında, sur 
duvarı girişinin bulunmasının ardından alandaki çalışmalara devam edilmiş ve doğu-batı 
doğrultulu erken evreye ait duvar sırası ile karşılaşılmıştır. Söz konusu duvarın kuzeybatı 
köşesinde sıkıştırılmış mureks parçalarından oluşturulmuş bir zemin ve bir mureks ocağı 
açığa çıkarılmıştır. Buradaki çalışmaların ardından E12 plan karesine geçilmiş, alanın 
orta bölümünde,  surdaki siperlik olarak adlandırabileceğimiz yarığın arka noktasında, sur 
duvarına paralel duran karşılıklı iki iri blok ve bu bloklardan doğudakiyle bağlantılı bir 
duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Buluntular yardımıyla İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen ve beşinci 
yapı evresi olarak nitelendirdiğimiz iri bloklu bu duvar örgüsünün erken sur duvarına 
ait bir giriş/kapı olabileceği düşünülmüştür. E-12 plan karesinde sonlanan çalışmaların 
ardından, Helenistik bosajlı sur duvarının kuzey yüzünde5 sur duvarının temel seviyesine 
kadar inilmiş ve kuzey sur duvarının batısında kuzeye yönelen, alçı taşı bosajlı bloklardan 
örülmüş yaklaşık 1 m. kalınlığında bir başka duvar sırasına rastlanmıştır. Alandan gelen 
seramikler İ.Ö. 5./4. yüzyıl karakterlerini taşımakla birlikte, zemin seviyesinde İ.Ö. 
5. yüzyıla ait seramikler daha fazla yoğunluk kazanmıştır. Arazide sonlandırılan kazı 
çalışmalarının ardından bir hafta süre ile arazi çizimleri ve depoda envanter ve tasnif 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, alanda yağmur sularıyla çözülme tehlikesi gösterebilecek 
duvarların “capping” uygulamasıyla sağlamlaştırması yapılmış ve açma alanları tel çitle 
çevrilerek ziyaretçiler için güvenlik tedbiri alınmıştır.

4 G. Işın, “The Preliminary Report to the Hellenistic Pottery of Patara from “Tepecik Hill” Excavations”. Asia 
Minor Studien, Kleinasiatische Studien 55, 2008, 164, Pl. 40, 2.

5 İzodomik örgülü, bosajlı blokların kullanıldığı kuzey sur duvarının gerek buluntular ışığında gerekse 
karşılaştırma örnekleriyle İ.Ö. 4. yüzyıl sonu Erken Helenistik Döneme  tarihlendirilmesi uygundur bkz., T. 
Marksteiner,  Die befestigte Siedlung von Limyra. Forschungen in Limyra 1. 1997, 163-164.
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I.3. Tepecik Batı ve Kuzeybatı Açmaları 
Ralf BECKS

2009 yılı çalışmaları Tepecik’in batı yamaçlarının eteğe yakın kısımlarında açılan 
2 sondajda gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Batı Sondajı 1999 yılında kyklopik duvarların 
araştırılması amacıyla açılan açmanın genişletilmesi niteliğindedir. Aynı yıl yapılan 
çalışmalarda Prehistorik olduğu düşünülen çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. 2009 
kazılarında Helenistik Döneme tarihlenen ve yangınla tahrip olduğu tespit edilen bir 
yapının kısımları açığa çıkarılmıştır. Kyklopik duvarların teras duvarı niteliği taşıdığı 
gözlenmiş, keramik buluntular yardımıyla Helenistik Döneme ait olduğu anlaşılmıştır.  
Alandaki en erken bulgu ana kayaya derinleştirilmiş çukurlar içinde rastlanan Arkaik 
keramiklerdir. Prehistorik Döneme tarihlenebilecek keramik veya mimarî buluntulara ise 
rastlanmamıştır. 

Yüzey bulguları Tepecik surlarının batıda, kyklopik bloklardan örülü bir köşe 
ile sonlandığına işaret etmekteydi. Buradaki yapılaşmanın tam olarak anlaşılması ve 
tarihlenmesi amacıyla duvarların iç kısmında kuzeybatı sondajı adını verdiğimiz bir 
açma daha açılmıştır. Üst kotlarda Doğu Roma Dönemine ait çok sayıda mezar açığa 
çıkarılmıştır. Bu mezarların yaklaşık 15 m. güneybatıda bulunan Liman Kilisesi ile 
bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Mezarların bazıları yamaç erozyonu nedeniyle zarar 
görmüştür. Sondaj içerisinde, yüzeyde tespit edilen köşenin yaklaşık 8 m. güneyinde, 
duvarın doğuya döndüğü ve burada içe çekik bir kule oluşturduğu tespit edilmiştir 
(Resim: 5). Bu kule hemen batısındaki talî girişi koruma görevi taşımaktadır. Kulenin 
güney duvarına daha geç bir dönemde dik gelecek şekilde yaslanan bir başka duvar 
tespit edilmiştir. Bu duvar, hemen önünden başlayan çakıl taşlarından kaba mozaik taban 
buluntular yardımıyla Roma Dönemine tarihlenmiştir. Kyklopik duvarlara sahip kulenin 
güneybatı iç köşesinde açılan küçük sondaj ana kayanın yüzeyden 2 m. derinde olduğunu 
göstermiştir. Dolgu tabaka içinde rastlanan keramikler kyklopik kulenin M.Ö. 6. yy.ın 2. 
yarısında inşa edildiğine işaret etmektedir. 

I.4.  Ana Cadde 
Şevket AKTAŞ

Kazılar batı portiğin kuzey ucunda yer alan sekiz ve dokuzuncu mekânlarda 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 6). Toplam sekiz alanda yapılan çalışmalar sonucunda, sekiz 
ile dokuz No.lu mekânlar tümüyle açığa çıkarılmış (Resim: 7) ve 2001 yılında açılan 
yedinci mekân ile sekizinci mekân arasındaki sokak batıya doğru genişletilmiştir. 

Altı bölümden oluşan 8 No.lu mekân, 9.45x11m. ölçülerinde olup duvar kalınlığı 
ortalama 0.60 m.dir. Orjinalinde tek hacimli olan mekân, sonraki dönemlerde eklenen 
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organik olmayan duvarlarla odalara bölünmüştür. Bunların duvar kalınlıkları ve 
nitelikleri, dönemsel farklılıkları açıkça göstermektedir. Mekânın tam ortasındaki eşikle 
de batıdaki odalara geçiş sağlanmaktadır. Batı duvara bitişik bir su kuyusu ve kuyunun 
hemen yanında, doğu-batı doğrultulu bir seki bulunmaktadır. 

9 No.lu mekân ise 8.55x8 m. ölçülerinde olup duvar yaklaşık 0.60 m. 
kalınlığındadır. Bu mekânın içinde hiçbir mimarî düzenleme bulunmamakta, sadece 
kuzey duvar yakınında bir ocak yer almaktadır. Kuzeybatı köşesi arkasındaki 2.40x3.0 m. 
ölçülerindeki küçük mekânın girişi kuzeydendir. Bu oda, duvar işçiliği ve 9 No.lu mekân 
ile bağlantısı nedeniyle en geç kullanım evresine ait olmalıdır.

Bu mekânların gerek mimarî yapısı, gerekse stratigrafik değerlendirmeleri, farklı 
dönemlere işaret etmektedir. İlk evresi batı portiğin kullanıldığı dönemdir; kapı girişleri 
ile temelde gözlemlenen poligonal teknikle örülmüş duvarlar Roma Dönemindendir. 
İkinci evrede ise Roma Dönemi mekânının planı korunmuş ve salt kapı söveleri ile 
temellerin korunarak, üzerine geç dönemde harçlı moloz taşlarla duvarların yükseltildiği 
tespit edilmiştir. Üçüncü evrede ise aynı mekânların kullanımı devam etmiş, özellikle 
sekizinci mekânda yapılan ara bölümlendirmelerle yeni odalar oluşturulmuştur. Sekizinci 
mekânın kuzey bölümü ile dokuzuncu mekânın tümü yangında tahribata uğramıştır. 
Yangın tabakası içerisinden çıkan buluntulardan, bu evrenin İ.S. 5./7. yüzyıllara ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Son evre, portiğin kullanımının sona erdiği ve girişlerin doğudan 
değil de batıdan gerçekleştirildiği evredir.

Çalışmalarda ele geçirilen, çok sayıda seramik, çatı kiremidi, tuğla ve sikke, 
mekânların İ.S. 2. yy. ile 7. yy. arasında kullanım gördüğünü kanıtlamaktadır. Sekizinci 
mekânın batı kenarında bulunan çok iyi korunmuş su kuyusu ile dokuzuncu mekânda 
bulunan su kuyusundan bozma ocak ise bu alanların en son evrede işlik olarak kullanıldığını 
göstermektedir.

Bu yılki en önemli buluntu 8 No.lu mekânda ortaya çıkarılan matara formlu kırık 
bir kabın her iki yüzünde de tekrarlanan Artemis potnia theron figürüdür. Daha önceki 
kazı dönemlerinde Artemis ile ilgili iki yazıt ile 2004 yılında doğu portikte bulunmuş 
olan Artemis kabartması Ana Cadde yakınlarında Artemis ile bağlantılı bir kutsal alanın 
varlığını akla getirmektedir.

I.5. Maslak 1, 2, 3 ve Büyük Su Deposu 
Havva İŞKAN

Feyzullah ŞAHİN 
 “Patara Antik Suyollarının Arkeolojik, Mimarî ve Su Mühendisliği Açılarından 

İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen 2009 yılı 
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çalışmalarında, kent içi su dağıtım şebekesini oluşturan yapıların ortaya çıkarılması ve bu 
yapıların sistem içerisindeki yerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu program ve amaç 
doğrultusunda kentin yaklaşık 12 km. kuzeydoğusunda, günümüz İslamlar Köyü sınırları 
içerisinde bulunan Kızıltepe’deki su kaynağından başlayarak Doğucasarı Tepesi’ne ve 
oradan kent merkezine ulaşan su yolları içerisinde birer basınç odası ve kent içi su dağıtım 
noktaları olarak kullanılan Maslak I, Maslak II, Maslak III ve Ana Su Deposu yapılarında 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar dört yapının da ana kaya kütlesi üzerine 
oturtularak inşa edildiğini göstermiştir. 

Doğucasarı tepesinin kente bakan eteklerine konumlanan yapılardan Maslak I’in 
(Resim: 8) denizden yüksekliği yaklaşık 80 m.dir. 6.20(K-G)x5.10(D-B) ölçülerinde 
dikdörtgen planlı yapının düzenli bloklardan oluşan ve kuzey, güney ve doğu duvarlarını 
oluşturan 0,80x1m. ebadındaki düzgün taş blokların yapının ilk evresini işaret etmesi 
gerekmektedir. Yapının ikinci evresinde irili ufaklı taş ve harç kullanılarak duvarlar 
yükseltilmiştir. Aynı örgü sistemiyle oluşturulmuş ve 0.60 m. kalınlığa sahip doğu-
batı uzanımlı bir duvar yapıyı 2 eşit odacığa bölmektedir. Bu iki odadan tahliyesi 
yapılan su, kentin kuzeyine ve güneyine su taşıyan iki farklı sistemde kent merkezine 
yönlendirilmektedir.

Denizden yüksekliği yaklaşık 23 m. olan Maslak II yapısı 15x20 m. ebadında küçük 
kırma taş ve harçtan oluşturulmuş duvar örgüsüne sahip dikdörtgen planlı bir yapıdır. 
Yapının bir su deposu ya da maslak olarak kullanıldığının göstergelerinden ilki, mekânın 
iç bölümünün kalın bir harç tabakasıyla izole edilmiş olmasıdır. Bir diğer gösterge ise 
yapının doğusundan gelerek kuzeydoğu yüzünde yapıya entegre olan su sistemidir. 
Yapıya gelen suyun kente dağıtılmak üzere tahliyesinin yapıldığı hat ve güzergâh ise, 
henüz belirlenememiştir. Yapının kuzeybatı köşesindeki tahribatın (taban seviyesini de 
içeren) suyun tahliyesinin yapıldığı sistemin çıkış noktası olabileceği öngörülmektedir.

Doğu-batı uzanıma sahip Maslak III (Resim: 9) yapısının iri-şekilsiz taşlar ve harç 
kullanılarak örülen duvarlarının hem dış hem de iç yüzlerinin yalıtıma uygun, sağlam 
yapıda malzeme ile sıvandığı gözlemlenmiştir. Kuzey ve güney duvarların üst kotlarda 
yaptığı içbükey eğimler yapının tonozlu bir üst yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
Yapının su haznesi (D-B) 6.80x5.20 m. (K-G) ölçülerinde yaklaşık 35 m² lik bir alana 
sahiptir. Yapıdan su tahliyesi her ikisi de yapının ön cephesinde yer alan iki çıkış ile 
sağlanmaktadır. Taban seviyesinde (16.210 m.) yer alan çıkışın çapı 0.16  m.dir. Daha 
yüksek bir kotta, 16.750 m.de yer alan çıkış ise 0.12 m.lik bir çapa sahiptir. Yapının ön 
cephesinde yapılan çalışmalarda sözü geçirilen rezervuarlara bağlanan künk sistemlerinin 
kent merkezine yönlendiği tespit edilmiştir.

Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olarak inşa edilen Ana Su Deposu yaklaşık 2 
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m. duvar kalınlığına sahip 22x37 m. ebadındadır.  Denizden yüksekliği yaklaşık 38 m. 
olan yapının su haznesi 17.5x33 m. ölçülerindedir. Yapının orijinal duvar yüksekliği 
bilinmemekle birlikte, en iyi korunmuş kuzeydoğu bölümde bu yükseklik 3.30 m.dir. Bir 
üst yapı örtüsüne sahip olduğuna dair herhangi bir ize rastlanmayan yapının hâli hazırdaki 
durumuyla bile yaklaşık 10000 tonluk su kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Yapı 
bu ölçüleriyle kentin su iletim sistemi içerisinde merkezi bir görev üstlenmiş olmalıdır.

I.6. Kent İçi Suyolu Sondajları
Havva İŞKAN

Serap Akca ERKOÇ
Havva KARADEMİR

“Patara Antik Suyollarının Arkeolojik, Mimarî ve Su Mühendisliği Açılarından 
İncelenmesi” adlı Tübitak projesi kapsamında Kent İçi Suyolu ağını tespit edebilmek 
amacı ile 2009 yılında toplam 17 sondajda çalışma yapılmıştır. Sözü edilen sondajlar, 
Mettius Modestus Takının doğusunda 2.70 m. kalınlığındaki doğu-batı doğrultulu sur 
duvarının kuzey ve güney ön cephelerinde açılmıştır. Sond. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 
19 sur duvarının kuzey ön cephesinde Sond. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 ise bahsedilen 
duvarın güney ön cephesinde yer almaktadır (Resim:10).

I.6.1.Kuzey Sondajları 
Havva İŞKAN

Havva KARADEMİR 
Doğu-batı uzantılı sur duvarının kuzey cephesinde, duvarı takip etmek suretiyle 

açılmış olan bütün sondajların güneyin ucunda sur duvarının kuzey ön cephesine 
rastlanmıştır. Sur duvarı 2.70 m. kalınlığında olup dışta devşirme malzemenin de yer 
yer kullanıldığı işlenmiş bloklardan, içte ise harçla tutturulmuş kırık seramik parçaları 
ve moloz taşlardan oluşmaktadır. Duvar içerisinde üst kısımlarda görülen yazıt, sütun, 
arşitrav gibi mimarî parçaların varlığı sur duvarının inşa tarihinin Roma Döneminde 
olabileceği ve birkaç kaç kez tadilât geçirdiği izlenimini verir. Surun kuzey cephesinde 
0.25 m. mesafede yaklaşık olarak 1 m. genişliğinde, büyük boy, bosajlı bloklardan 
oluşan bir başka duvar sırasına rastlanmıştır. Geç dönem sur duvarı ile arası kırık 
seramik parçaları, taş ve harçla doldurulmuş olan bu duvarın zeminine ulaşılmış, burada 
ele geçirilen mühürlü amphora kulpları sayesinde yaklaşık olarak bir tarihlendirme 
yapılabilmiş ve duvar Geç Klâsik- Erken Helenistik Dönemde kenti çevreleyen sur duvarı 
olarak tanımlanabilmiştir (Resim: 11). Geç Klâsik-Erken Helenistik Dönem sur duvarının 
kuzey cephesinde,  duvara dikey olarak bağlanan kuzey-güney yönlü duvar parçalarına 
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rastlanmıştır.  Yan yana açılmış Sond.9,11 ve 13’te alt seviyesi kırık seramik parçalarının 
dikey olarak yerleştirilmesi ve üzerine ince harcın dökülmesi ile oluşturulmuş, balıksırtı 
mozaik görünümünde bir döşeme rastlanmıştır. Sond. 17’nin güney ucunda yer alan 
Roma Dönemi sur duvarının alt seviyesindeki blokların yerlerinden oynadığı, aralarına 
harcın doldurulması ile blokların yeniden sabitlendiği tespit edilmiştir. Kuzey ucunda ise 
11.303 m. seviyesinde, düzensiz büyük boy taşlardan oluşan oval biçimli bir taş sırasına 
rastlanmıştır. Tek sıra olduğu tespit edilen taş sırasının altında doğu-batı yönlü orta boy 
düzgün kesilmiş taşlardan oluşan bir duvar parçasına rastlanmıştır. 

Roma Dönemi sur duvarının kuzeyinde yapılmış olan bu açmalarda, duvarın 
ve önündeki alanın birden fazla evre içerdiğini anlaşılmıştır. Patara su yollarına 
ilişkin yapılaşmanın tarihsel sürecinin belirlenebilmesi açısından büyük önem taşıyan 
sondajlarda, bugün yüzeyde gözlemlenen Roma Çağı duvarının büyük oranda daha erken 
bir duvarın üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Ele geçirilen çok sayıdaki terrakotta, seramik, 
metal parçaları ve sikke gibi buluntuların değerlendirilmesi ve ileriki çalışmalarda alanın 
genişletilerek ortaya çıkarılması sonucunda buradaki mimarî döşemler ile su sistemlerini 
tanımlayabilmek ve kullanım evrelerini daha ayrıntılı bir biçimde tarihleyebilmek 
mümkün olacaktır. 

I.6.2. Güney Sondajları 
Havva İŞKAN

Serap Akca ERKOÇ
Sur duvarının güney ön cephesindeki çalışmalar Sond. 4’te başlamış ve aralarında 

1 m. mesafe bırakılarak toplam 8 sondajda yapılmıştır. Sondajların kuzeyi, doğu-batı 
doğrultulu sur duvarı ile sınırlandırılmıştır.

Sond. 4’ün güneydoğusunda, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu 3.15x0.70x0.77 
m. ölçülerinde orta boy taşların harçla sıkıştırılması ile oluşturulmuş duvar, kuzeybatıda 
köşe yaptıktan sonra batıya yönelerek 2.10 m. devam etmekte ve burada bir köşe yaparak 
güneye uzanmaktadır. Batıya yönelen duvarın uzantısı Sond. 6 ve 8’de de tespit edilmiş 
olup Sond. 8’de yine bir köşe yaparak güneye doğru yönelmektedir. Sond. 4’te başlayan 
ve 6 ve 8’de devam eden bu duvarın toplam uzunluğu 9  m., korunan yüksekliği 0.87 m., 
kalınlığı ise 0.73 m.dir. Olasılıkla bu duvar, Sond. 4 ve 8’de güneye olan uzantılarından 
da anlaşılacağı üzere, bir mekânın kuzey duvarını oluşturmaktadır. Bu duvarın kuzeyinde 
yapılan çalışmalar sırasında, Sond. 6’da mermerden, baş kısmı kırık, sol yanında yunus 
balığı bulunan bir Aphrodite heykelciği bulunmuştur. Duvarın güneyinde, yani mekânın 
içinde yapılan çalışmalarda rastlanan yoğun miktarda kırık tuğla ve çatı kiremiti 
parçalarının altından 1 adet kabartmalı bronz levha, 1 adet kırık terrakotta yüz parçası, 4 
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adet kırık cam şişe,  1 adet mermer başı kırık oturan Kybele heykelciği, 1 adet seramik 
kap, 1 adet baş ve gövde olmak üzere iki parça hâlinde ele geçirilen mermer oturan Serapis 
heykelciği (?), 1 adet terrakotta oturan kırık kadın heykeli, 1 adet bronz pyksis kapağı, 1 
adet kırık cam kâse, 1 adet alt kısmı kırık üzerinde kantharos betiminin hemen üstünde 
karşılıklı iki adet yılan betimli levha, 1 adet başı kırık mermer kadın heykeli, 2 adet ön 
yüzlerinde yazıtı bulunan ev sunağı, 1 adet terrakotta kırık bacak parçası, 1 adet phiale 
içinde üzüm salkımı tutan kırık terrakotta el parçası, 2 adet biri mermer diğeri ise kireçtaşı 
heykel altlığı ve 1 adet mermer Aphrodite başı bulunmuştur (Resim: 12). Bu mekânın 
Sond. 8’deki uzantısında da yine mekânın içine denk gelen yerde 1 adet terrakkotta 
kadın portresi ve 1 adet başı kırık mermer Aphrodite heykeli ele geçirilmiştir. Sond. 6’da 
bulunan Aphrodite başının, Sond. 8’deki Aphrodite heykeline ait olduğu tespit edilmiş ve 
bütünlenmiştir. Sond.4, 6 ve 8’de tespit edilen bu mekânın kuzeybatı köşesinde, Sond. 
8’e denk gelen bölümünün 10.642 m. seviyesinde, kuzey duvarını doğu-batı doğrultulu 
sur duvarının oluşturduğu batı, doğu ve güney duvarlarının ise orta ve küçük boy taşlar 
kullanılarak yapılmış 2.04x1.22 m. genişliğinde kendi içinde kapalı büyük olasılıkla depo 
olarak kullanılmış olduğu düşünülen kare bir mekân açığa çıkarılmıştır.  

Sond. 10, 12, 14, 16 ve 18’de yapılan çalışmalarda da, sondajların güneyinde yine 
büyük olasılıkla bir mekânın kuzey duvarını oluşturduğunu düşündüğümüz bir duvar 
sırasına rastlanmıştır. Ancak duvarın batıya uzantısı, güneybatıya doğru yönelerek devam 
ettiği için ve özellikle Sond. 14, 16 ve 18’in güneyinde sondaj sınırının içinde kaldığından 
duvar kalınlığı tespit edilememiştir. Muhtemelen burada da tıpkı doğudaki Sond. 4, 6 ve 
8’de tespit edilen bir mekân gibi yan yana mekân ya da mekânlar olmalıdır. Sond. 10, 12 
ve 14’de tespit edilen bu duvarın kuzey dış cephesi yaklaşık 0.05 m. kalınlığında beyaz 
bir sıva ile kaplıdır. 

Güney ön cephede açılan sondajların kuzey sınırındaki doğu-batı doğrultulu 
sur duvarı içinde şpolyen malzemeler tespit edilmiştir. Bu veriler sur duvarının (Geç?) 
Roma Döneminde bir onarım geçirdiğini düşünmemize neden olmuştur. Sond.4-18’de 
devamlılığını tespit ettiğimiz ve bir mekânın kuzey dış duvarı olabileceğini düşündüğümüz 
duvarların, özellikle Sond. 4, 6, 8, 10, 14, 16 ve 18’de sözü edilen sur duvarına küçük 
duvar uzantıları ile bağlantısı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sözü edilen bu 
mekânlarda olasılıkla sur duvarının onarım gördüğü tarihten sonraya ait olmalıdır. Bu yılki 
çalışmalarda sözü edilen bu mekânların sadece kuzey bölümleri açığa çıkarılabilmiştir. 
Önümüzdeki yıllarda bu sondajların güney ön cephelerinde yapılacak çalışmalar duvar 
sıralarının daha iyi anlamlandırılmasını, böylece mekânların bütünlüğünü görebilmemizi 
ve işlevlerini tespit etmemizi mümkün kılacaktır. Sur duvarının güney ve kuzey ön 
cephelerinde toplam 17 sondajda yapılan çalışmada kent içi suyolu ile bağlantılı herhangi 
bir veriye rastlanmamıştır.  
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I.7 Lykia Birliği Meclisi Binası
Taner KORKUT
Çilem UYGUN

2007 yılında kazı çalışmaları tamamlanan Patara Meclis Binası’nda, 2009 yılında 
“âcil statik önlemler projesi,  rölöve revizyonu, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
yapılması” ihalesi kapsamında 6 ay süren yeni bir çalışma dönemi başlamıştır. Bu süreçte 
statik sorunlardan dolayı önceki yıllarda kazılamayan yapının kuzey ana girişi ile kuzey 
ve batı duvarlarının önünde kazı çalışmaları yürütülmüştür. 

Kuzey Ana Giriş 
Kemal KESKİN

 Alınan statik güçlendirme önlemlerinin ardından tonozun kuzeydoğu köşesinde 
bulunan dolgunun kaldırılmasına başlanmıştır. Yaklaşık 3.54 m. yüksekliğindeki dolgudan 
mermer kaplama plâkaları, çatı kiremidi ve mimarî parçalar ile kaba işçilik gösteren 
günlük kullanım seramikleri ağırlıklı seramik buluntuları ele geçirilmiştir. Dolgudaki 
seramik buluntuların tarihi Helenistik Dönem ile İ.S. 6. yüzyıl arasındaki geniş bir zaman 
dilimine yayılmıştır. Dolgunun alt kısmında tonozun zemin döşemine de ulaşılmıştır.

Kuzey Duvarı 
Mustafa DUMAN 

 Ali TOĞRAN
 Meclis Binası’nın en sağlam duvarı olan kuzey duvarı önünde, gerek Doğu 

Roma Dönemi surunun yapıda yarattığı statik baskıyı kaldırmak gerekse orijinal 
zeminine ulaşılabilmesi amacıyla kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 13). Bu 
çalışmayla aynı zamanda yapının 1. evresine ait olan ve surun arkasında kalan kuzey 
ana girişe yeniden işlevlik kazandırılması da amaçlanmıştır. Kuzey duvarı boyunca 3.50 
m. genişliğinde 23.60 m. uzunluğunda belirlenen kazı sınırı içerisinde yapıda daha önce 
uygulanan sistemle paralellik gösteren 5 yeni karelaj oluşturulmuştur. Bunlardan 4.6.1. 
No.lu karelajda başlayan ve kuzeye doğru yoğunluğu azalan seramik dolgusu dikkat 
çekicidir. Üst seviyeden yaklaşık 5.5 m. derinliğe kadar devam eden ve malzemenin 
niteliği nedeniyle seramik bothrosu olarak adlandırabileceğimiz bu alanda İ.S. 3./4. yüzyıl 
yoğun olmak üzere Klâsik, Helenistik ve Erken Roma Dönemi seramiklerden örnekler 
ele geçirilmiştir. Ayrıca alanda ele geçirilen buluntular arasında Geç Klâsik Döneme 
tarihlenen ve kalıp olarak kullanılmış olabileceği tahmin edilen bir terrakotta baş öne 
çıkmaktadır. 
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Kuzey Doğu Köşedeki Doğu Roma Suru Önü 
Mustafa DUMAN

Tijen YÜCEL
Gülnaz ACAR

Meclis Binası’nın kuzey duvarıyla birleşen Doğu Roma Dönemi suru, yapıya baskı 
yaparak duvarın kaymasına yol açmıştı. Ayrıca Meclis’in kuzey ana girişini tamamen 
kapatan iç kısmındaki dolguda da yapıya ait bloklar bulunmaktaydı. Bu nedenlerle surun 
yapıya temas eden kısmı belgelenerek kaldırılmıştır. Surun hemen önünde ve neredeyse 
yürüme seviyesinde üç adet mezara rastlanmıştır (Resim: 14). 

Mezar 1: Doğu-batı doğrultulu konumlanan 1.25x0.33 m. ölçülerindeki mezarın 
doğu ve batı kısa kenarları tuğla; kuzey ve güney yönündeki uzun kenarları ile üstü ise, 
Gorgo başı ve rozet motifli kaset bloğu parçalarıyla yapılmıştır. Yaklaşık 3-4 yaşlarındaki 
bir çocuğa ait iskeletin başının hemen arkasında, 3./4. yüzyıllara tarihlenen 1 adet yonca 
ağızlı testi sağlam olarak ele geçirilmiştir. 

Mezar 2: 1 numaralı mezarın hemen kuzeyinde yine doğu-batı doğrultulu 
konumlanan mezar 1.85x0.51 m. ölçülerindedir. Sandık tipinde olan mezarın yan 
kısımları tuğla ve küçük moloz taşlardan oluşturulmuş, üstü ise monolit bir blok ve sütun 
parçasıyla kapatılmıştır. Ele geçirilen iskelet yapısından yetişkin bir kişiye ait olduğu 
anlaşılan mezardan, 1 numaralı mezarda ele geçirilen testiye benzer bir seramik sağlam 
olarak bulunmuştur. 

Mezar 3: 1.94x0.90 m. ölçülerinde sandık mezar grubuna giren 3 numaralı mezarda 
da diğerlerinde olduğu gibi yan kenarlar tuğla ve moloz taşlarla oluşturulmuştur. Ancak 
doğu-batı doğrultulu konumlanan mezarın kapak taşı olarak kireç taşından üretilmiş 
ve büyük olasılıkla Meclis Binası’na ait olan mahya kiremitleri kullanılmıştır. Mezarın 
iç kısmında torba gövdeli cam bir şişe, ağzı kırık olarak ele geçirilmiştir. Cam şişenin 
altındaki ince tanecikli bir toprak tabakasının altından kötü durumdaki iskelet parçalarına 
ulaşılmıştır. 

Batı Duvarı 
Bayram AKDAĞ

Daha önceki yıllarda oluşturulan karelaj sistemi kullanılarak Meclis Binası’nın 
batı duvarı önünde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Farklı noktalarda doğal kaya 
oluşumunun elverdiği ölçüde derinliğe inilerek yapının batı duvarının açığa çıkarılması 
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ve restorasyona yönelik olarak statik değerlendirmelerin yapılması amaçlanmıştır.  
Kazılar esnasında seramik ağırlıklı olmak üzere sikke ve terrakotta parçaları gibi farklı 
arkeolojik buluntular ele geçirilmiştir. Ayrıca batı duvarı önünde yürütülen çalışmalar 
esnasında ele geçirilen ve üzerinde hiyeroglif bir yazıt taşıyan bir Mısır heykelciği, kentin 
II. Ptolemaios sülâlesi dönemi tarihi hakkında bilgi vermesi bakımından önem taşır. 

 II. MECLİS BİNASI STATİK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
 II.1. Süreç 

Havva İŞKAN 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TBMM’ye devredilen yapının “âcil statik 

önlemler projesi, rölöve revizyonu, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması” 
ihalesi, Kaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. 6 aylık 
bu süreç içinde oluşturulan tüm projeler Antalya KVTVKBK’nun onayına sunulmuş; 
ayrıca bu çok önemli ve kapsamlı projenin bilimsel şemsiyesini eksiksiz bir biçimde 
tamamlayabilmek için 16-17 Ekim tarihlerinde Patara/Kalkan’da, ülkemizin konuda 
uzman deneyimli bilim insanlarının katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Restorasyon 
projesi, bu çalıştayda ortaya konan kriterler doğrultusunda oluşturulmuştur. 

II.2. Statik Çalışmalar 
Mim.Dr.Şirin AKINCI 

Başlayacak restorasyon süreci öncesinde Antalya KVTVKBK tarafından onaylanan 
projenin öngördüğü noktalarda statik destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Meclis 
Binası’nın en iyi korunan duvarı niteliğini taşıyan kuzey duvarının özellikle üst kodunda 
izlenen hareketlilik, söz konusu blokların sökülmesini zorunlu kılmıştır. Kuzey duvarının 
dibinde gerçekleştirilecek kazı çalışmaları da dikkate alınarak hem destek hem de 
söküm amaçlı cepheyi boydan boya kaplayan ahşap iskeleler kurulmuştur. Doğu Roma 
suruyla birleşen güney duvarında tonozlu odanın üst kısmındaki duvarın yarattığı baskıyı 
azaltmak amacıyla yapının bu cephesine de ahşap destek iskelesi kurulmuştur. Yapının 
1. evresine ait olan ve yan giriş mekânları olarak da kullanılan tonozlardaki blokların 
korunma durumu da, bu alanlarda âcil destek iskelelerinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
Ayrıca kuzeyde yan girişe açılan ve kalıp üzeri dökme tekniğiyle yapılan tonozlu oda, 
taşlardaki ayrılma nedeniyle desteklenmiştir. Doğu cephede yapının 2. evresine ait olan 
her iki kapının söve ve lentosu ise, oluşabilecek herhangi bir yıkım tehlikesine karşın 
askıya alınmıştır. 

Yapının birinci evresinde kullanılan ve İ.S. 2. yüzyıl onarımıyla kapatılan kuzey 
kapısının tek bloktan oluşan lentosu, her iki köşeden kırılmış ve ortasındaki büyük bir 
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parça, bağımsız olarak dolgu üzerine oturmuştu. Yapının statiği açısından tehlike arz eden 
bu durum hem lentonun hem de yan sövelerin desteklenme işlemini zorunlu kılmıştır 
(Resim: 15). Bu bağlamda gerekli fizikî müdahalenin yapılabilmesi için öncelikli olarak 
kapı önünde bulunan ve yıkım tehlikesi nedeniyle kazılmayan dolguya müdahale edilmiş; 
bu alandan alınacak dolgunun miktarı ise kapının doğu sövesinin açığa çıkarılması ve 
içeriye sokulacak olan kafes ayaklarının oturabileceği düz bir platforma ulaşılması 
doğrultusunda belirlenmiştir. Kazı çalışmaları sonucu hem güney hem de kuzeyde dış 
hatları açığa çıkarılan kapının destekleme işlemine lentodan başlanmıştır. Öncelikle 
lentonun altındaki dolguda desteğin ayaklarının geçebileceği kadar delikler açılmış 
ve kırık blok kuzey yönünden de desteklenerek askıya alınmıştır. Lentonun alttan 
desteklenmesinin hemen ardından her iki sövenin bitimine konulan çelik ayaklarla kuzey 
ana kapısının geçici desteği sağlanmıştır. 

III. MİMARÎ BELGELEME ÇALIŞMALARI
III.1. Patara Deniz Feneri 

Havva İŞKAN
Deniz ÖZKUT 

Yapının özel sorunlar içeren restitüsyonunu çözümleyebilmek için yerinde 
irdelemeler ve gözlemler yapılmış, taş tarlasındaki ayrımlamalar da sürdürülmüştür. 
Bu bağlamda bloklar kendi içlerinde gruplanarak farklı alanlara taşınmışlardır. Laser 
scanner başta olmak üzer farklı yöntemlerle taş envanterine devam edilmiş ve üç boyutlu 
modelleme için veri tabanı genişletilmiştir.

III.2. Delikkemer 
Deniz ÖZKUT 

TÜBİTAK projesi kapsamında ele alınan ve Patara su yollarının en önemli 
birimini oluşturan Delikkemer geçgisi, laser scanner yöntemiyle taranmış ve etrafında taş 
planı çalışması yapılmıştır. Bu önemli yapının onarımına yönelik bir mimarî uygulama 
projesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli dijital alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.

III.3. Diğer 
Kazı yapılan tüm alanlardaki çizim ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır.
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Resim 1: Kaynak Kilise hava fotoğrafı. Resim 2: Kaynak Kilise kuzey giriş kapısı 
önündeki sondaj.

Resim 3: Tepecik, genel.
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Resim 5: Tepecik Akropolisi, Kule.

Resim 4: Tepecik Akropolisi Kuzey Açmaları.
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Resim 6: Ana Cadde, genel. 

Resim 7: Ana Cadde 8 ve 9 No.lu mekânlar.
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Resim 8: Maslak I.

Resim 9: Maslak III.
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Resim 10: Kent içi su yolu sondajları. genel.

Resim 11: Erken ve Geç Surlar.
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Resim 14: Meclis Binası kuzey suru önündeki mezarlar.

Resim 12: VI numaralı sondaj buluntuları. Resim 13: Patara Likya Birliği Meclis 
Binası kuzey duvarı.
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Resim 15: Meclis Binası kuzey kapı güçlendirme çalışmaları.
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2009 YILI KARAİN MAĞARASI KAZILARI

Işın YALÇINKAYA*

Harun TAŞKIRAN
Kadriye ÖZÇELİK
M. Beray KÖSEM

GİRİŞ
2009 yılı Karain Mağarası kazıları 31.07.2009 tarihinde başlamış ve 06.09.2009 

tarihinde sona ermiştir1. Kazı çalışmaları, B ve E gözleri olmak üzere 2 ayrı alanda 
gerçekleştirilmiştir. E gözünde Pleistosene ait seviyelerden Alt Paleolitik, B gözünde ise 
Holosene ait seviyelerden Kalkolitik, İlk Tunç ve Roma dönemlerine ait buluntular ortaya 
çıkarılmıştır. 

I. “E” Gözü Kazısı
Karain Mağarası E gözü kazıları, 2009 yılı kazı sezonunda toplam 5 plan karede 

(Çizim: 1) ve 6 farklı jeolojik seviyede gerçekleştirilmiştir. Kazılara Ana Dolgu’nun 
güney profilinde yer alan I 14 plan karesinde başlanmış ve dönüşümlü olarak I 15, I 16, 
I 17, ve I 18 plan karelerinin kazılmasıyla devam edilmiştir. İlgili plan karelere ait arkeolojik 
ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo: 1’de görülmektedir (Tablo: 1) . 

Adı geçirilen jeolojik seviyeler; IV.3, V, V.1, V.1.1, V.1.2 ve V.2 olarak 
adlandırdığımız birimlerdir (Çizim:: 2). I 14 plan karesinde 57. arkeolojik seviyeden 61. 
arkeolojik seviyeye,  I 15, I 16, I 17 ve I 18 plan karelerinde ise 60. arkeolojik seviyeye 
kadar yapılan kazılar sonucunda daha önceden tespit edilen kahverengi  “V” olarak 
isimlendirilen jeolojik seviyenin altında V.1 olarak isimlendirdiğimiz jeolojik ünite 
ortaya çıkmıştır. Yeşil renkli bu sedimanın içinde, başlangıçta bazı alanlarda ortaya çıkıp 
* Prof.Dr.Işın YALÇINKAYA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye  Ankara/TÜRKİYE.
 Prof.Dr.Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye  Ankara/TÜRKİYE.
 Öğr.Gör.Dr.Kadriye ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye  Ankara/TÜRKİYE. 
 Uz.Dr.M.Beray KÖSEM, (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye  Ankara/TÜRKİYE).
1 Yazarların dışında, kazılarımıza; Öğr.Gör.Dr. Ayşegül Akyurt (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), 

Dr. Nurperi Ayengin, arkeologlar; İrfan Deniz Yaman ve Yavuz Aydın (A.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü Lisansüstü 
öğrencileri), Kaan Bulut, Eşref Erbil, Onur Dinç, Buket Babataş, Güngör Özçelik ve öğrenciler; Güray 
Can Aytekin, Salime Görgün, Fatma Öztürk, Binnur Ergun, Burak Yanık, Savaş Akkaş,  Iraz Aslı Temiz, 
Serpil Çakal, Özlem Seçil Çetinkaya, Kubilay Yılmaz, Şeyma Polat, Damla Hamsioğlu, Rıdvan Yıldırım, 
Öznur Otlu, Şule Göle, İbrahim Arda Bulur, Hatice Doruyol, Cem Sarıhan (A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak da, Isparta Müzesi Müdürlüğü elemanı 
Arkeolog Doğan Demirci katılmıştır. Adı geçen katılımcıların tümüne hizmet ve gayretlerinden ötürü 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca kazılarımıza izin veren ve maddî olarak destekleyen Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddî desteklerini sürdürmekte olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz. 
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devamında bütün alanı kaplayan kalsit kuşaklı yapı da V.1.1 olarak isimlendirilmiştir. 
Ayrıca I 17 plan karesinde çatı biçiminde sağa, sola ve tabana doğru uzanan kızıl renkli 
yumuşak yapılı sedimanlı ünite ise V.1.2 olarak isimlendirilmiştir. I 17 plan karesinin 
60. arkeolojik seviyesinde görülen bu ünitenin, diğer karelerde de görülmesi için birkaç 
arkeolojik seviye daha kazılması gerekmiştir. V.1.2 iki kalsitik kuşak arasında kalmış ince 
taneli ve fırça ile kazısı yapılabilecek yapıda bir ünitedir. 

Tablo: 1: * İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
KARAİN E 2009 KAZILAN PLAN KARELER

PLAN KARE Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye Başlangıç 
Kotu (m.)

Bitiş Kotu 
(m.)

I 14 57 – 71* IV.3 – V – V.1 – 
V.1.1 – V.1.2

-10.80 -12.30

I 15 57 – 71* IV.3 – V – V.1 – 
V.1.1 – V.1.2

-10.80 -12.30

I 16 57 – 69* V – V.1 – V.1.1 – 
V.1.2 – V.2 

-10.80 -12.10

I 17 59 – 68* V.1 – V.1.1 – V.1.2 
– V.2

-11.00 -12.00

I 18 59 – 63* V.1 – V.1.1 – V.1.2 -11.00 -11.50

I 14 plan karesinde gerçekleştirilen son kazı çalışması 20.08.2004 tarihinde 
yapılmıştı2. Bu yıl kazı çalışmalarının başlangıcında, tabakanın doğu kısmında 
şampanya renkli IV.3 sedimanı görülmüştür. Batı kısmında ise V. jeolojik seviyeye ait 
sediman mevcuttur. Bu plan karede 59. arkeolojik seviyeden itibaren V.1 jeolojik ünitesi 
saptanmıştır ve bu yapı 62. arkeolojik seviyenin sonuna kadar devam etmiştir. 63 ve 65. 
arkeolojik seviyeler arasında V.1.1 jeolojik ünitesi mevcuttur. 65. arkeolojik seviyeden 
başlayarak 66. arkeolojik seviyenin sonuna kadar ise V.1.1 ve V.1.2. jeolojik seviyelere 
ait sedimanlar tabaka içinde karışık hâlde gözlemlenmiştir.  67. arkeolojik seviyeden 71. 
arkeolojik seviyeye kadar ise V.1.2 jeolojik ünitesi kazılmıştır.

En son 05.08.2004 tarihinde kazısı yapılan I 15 plan karesinde3, bu yıl 57. 
arkeolojik seviyeden itibaren kazılara devam edilmiştir  I 14 plan karesinin 57. arkeolojik 
seviyesinde olduğu gibi burada da IV.3 – V jeolojik seviyeler gözlemlenmiştir.  58 ve 59. 
arkeolojik seviyelerde V ve V.1 jeolojik üniteleri bir arada bulunmaktadır. 60. arkeolojik 
seviyede ise sadece V.1 sedimanı saptanmıştır. 61. arkeolojik seviyede görülen V.1 – V.1.1. 
jeolojik yapı 62 ve 64. arkeolojik seviyeler arasında V.1.1 – V.1.2. jeolojik seviyelere 
dönüşmüştür. 65 ve 71. arkeolojik seviyeler arasında ise V.1.2 sedimanı mevcuttur. Bu 
plan karede 71. arkeolojik seviyede kazılara ara verilmiştir.

I 16 plan karesinde yapılan son kazı çalışması 03.08.2004 tarihinde 
2 Yalçınkaya ve diğ.,2006:403-418.
3 Yalçınkaya ve diğ.,2006:403-418.
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gerçekleştirilmişti4. Bu sezon 57. arkeolojik seviyede tekrar başlatılan kazı çalışmalarının 
başında tabakanın doğusunda görülen yumuşak yapıdaki sediman, batı kısımda 
sertleşmeye başlamıştır. Üst kısımlarda V. jeolojik seviye karakterli sediman, tabana 
doğru indikçe sertleşerek mala ile çalışılması imkânsız olan V.1. jeolojik sedimana 
dönüşmüştür. 62. arkeolojik seviyeden 69. arkeolojik seviyenin sonuna kadar V.1.2., 66. 
arkeolojik seviyeden 69. arkeolojik seviyenin sonuna kadar ise V.2. jeolojik seviyenin 
toprak yapısıyla karşılaşılmıştır.

Son olarak 30.08.2005 tarihinde kazısı yapılan I 17 plan karesinde5, bu yıl 59. 
arkeolojik seviyeden itibaren tekrar kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu plan karenin 
güney kısmında V.1 ile yapısal farklılık gösteren, ince taneli ve yumuşak bir sediman 
mevcuttur. Bu ünite kırmızımsı rengiyle V.1.1 olarak isimlendirilmiştir. 61. arkeolojik 
seviyeden itibaren iki kalsit kuşak arasında sıkışan, çok kalın olmayan ve lokal bir oluşum 
olarak tanımlanabilecek V.1.2 jeolojik ünitesi ortaya çıkmıştır. 66. arkeolojik seviyedeki 
V.2 sedimanı 68. arkeolojik seviyenin sonuna kadar V.1.2 jeolojik ünitesi ile bir arada 
gözlemlenmiştir. 

58. arkeolojik seviyesi 29.08.2005 tarihinde kazılan I 18 plan karesinde6, 59. 
arkeolojik seviyeden itibaren tekrar kazılara başlanmıştır. Tabakanın başlangıcında V.1 
karakterli sediman görülürken, daha sonra 61 ve 62. arkeolojik seviyelerde sadece V.1.1.,  
63. arkeolojik seviyede ise V.1.1 ve V.1.2. jeolojik üniteler bir arada gözlemlenmiştir. 

E Gözü Arkeolojik Buluntuları 
2009 yılında kazısı gerçekleştirilen tüm plan karelerden Alt Paleolitik Döneme 

ait endüstriye ulaşılmıştır. Sayısal olarak sınırlı, teknolojik olarak da çok fazla çeşitlilik 
sergilemeyen endüstri öğeleri 2008 kazı sezonunda V.2, V.3 ve V.4. jeolojik seviyelerde 
ele geçirilenlerle benzer özellikler göstermektedir7. V.1, V.1.1, V.1.2. jeolojik seviyelerde 
biraz daha yoğunluk gösteren endüstri içinde, çekirdeklere ait olabilecek kırık parçalar 
dışında tam bir çekirdek ele geçirilmemiştir. Oldukça arkaik bir görünüm sergileyen ve 
genellikle düzelti taşımayan irili ufaklı yongaların (Çizim 3: 1) çok fazla hazırlık işlemi 
yapılmamış çekirdeklerden alındıkları söylenebilir. Yontmataş endüstriyle orantılı olarak 
sayıları oldukça az olan âletler; kenar kazıyıcı (Çizim 3: 2,6), dişlemeli (Çizim 3: 3,5) 
ve çontuklulardan (Çizim 3: 4) oluşmaktadır. Bir çekirdek parçasına benzemesine karşın 
kenarlarındaki düzenli çıkarım ve kısmî düzeltilerle âlet formu da taşıyan bir parça ise, 
yontmataş grup içindeki en farklı formdur (Çizim 3: 7). Bordes’in iki yüzeyli-kenar kazıyıcı 
olarak tanımladığı âletlere oldukça benzerlik göstermektedir8. 2007 yılı kazı sezonunda 

4 Yalçınkaya ve diğ.,2006:403-418.
5 Yalçınkaya ve diğ.,2007:539-558.
6 Yalçınkaya ve diğ.,2007:539-558.
7 Yalçınkaya ve diğ.,2010: 43. 
8 Bordes, 1988:91, Şekil: 84: 1,4,6-7.
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V.2.  jeolojik seviyeden de bir iki yüzeyli âlet ele geçirilmiş olması9, söz konusu parçanın 
bir iki yüzeyli âlet geleneğine bağlanabilme olasılığını güçlendirmektedir. Ancak, bu 
parçanın tipolojik sınıflandırmasının yapılabilmesi için ilerleyen yıllarda benzer formların 
karşımıza çıkmasını ve detaylı olarak yapılacak tekno-tipolojik çalışmaların sonuçlarını 
beklemek daha yerinde olacaktır.

E Gözü Fauna Buluntuları 
2009 yılı “E” gözü kazılarında yontmataş endüstrisinin yanı sıra makro ve mikro 

faunaya ait kemikler de ele geçirilmiştir. Makro faunaya ait kemikler, genellikle kırık 
kemik parçaları şeklindedir.  V.1.2 jeolojik seviyesine ait iri bir kemik ise, günümüze 
kadar korunabilen ender parçalardandır. Bulunan bu kemiklerin tür tayinlerinin tespiti, 
yapılması planlanan zooarkeolojik çalışmalar sonucunda belirlenebilecektir. Daha önceki 
yıllarda, Karain Mağarası E gözü faunasına ilişkin yapılan ve birçok türün varlığını ortaya 
koyan çalışma ise yeni yapılacak çalışmalar için önemli bir referans niteliğindedir10 .

II. “B” Gözü Kazısı 
Karain Mağarası “B” gözü kazıları 2009 yılı itibarıyla I 8, H 8, J 8, J 9 ve J 10 

olmak üzere 5 ayrı plan karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 4 ). Her bir plan karede de 
kazıya en üst seviyelerden başlanmıştır. Adı geçirilen plan karelere ait arkeolojik ve 
jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo-2’de gösterilmiştir (Tablo: 2). 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu sene bütünüyle Holosen seviyelerde çalışılmıştır. 
Holosen dolgularda yaptığımız bu yılki çalışmalar I 8 plan karesinin en üst seviyelerinin 
kazılmasıyla başlatılmıştır. Daha sonra I 8 ve H 8 plan kareleri, -3.30 kotuna kadar 
kademeli olarak kazılmıştır. Söz konusu plan karelerin hemen doğusunda bulunan büyük 
kalsitik sütun oluşumu zaman zaman kazı işlemini zorlaştırmıştır. Aynı oluşumdan dolayı, 
kazı başlangıcında zaten yarım kare görünümünde olan H 8 plan karesi tabana doğru 
gittikçe küçülerek en sonunda -3.20 kotunda son bulmuştur.

I 8 ve H 8 plan karelerinin kazılmasından sonra, kazı başlangıcında yapılmış olan 
planlamaya sadık kalınarak J 8, J 9 ve J 10 plan karelerinin kazısına geçilmiştir. Söz 
konusu üç plan karenin kazısı yatay düzlemde yürütülmüştür. Buradaki amaç, farklı plan 
karelerde fakat aynı kot aralığında gözlemlenen birtakım oluşumların ve buluntuların genel 
bir çerçeve içerisinde değerlendirilebilmesidir. I 8 ve H 8 plan karelerinde gözlemlenmiş 
olan kalsitik sütunun bir benzeri J 9 ve J 10 plan karelerinin kesişim noktasında da 
görülmüştür. Bu oluşum, kazı devam ettikçe tabana doğru genişlemiş ve söz konusu plan 
karelerin boyutlarını küçültmüştür. J 8, J 9 ve J 10 plan karelerinde -2.80 kotuna denk 
gelen 6. arkeolojik seviyenin tabanına kadar inilmiş ve bu seviyede bu yılki kazı sona 
erdirilmiştir.
9 Yalçınkaya ve diğ.,2009:288,296.
10 Yalçınkaya ve diğ.,2010:44.
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H 0 olarak belirtmiş olduğumuz, katlaşımın en üstündeki kısım, günümüz toprağıyla 
da karışık hâlde bulunan, gri renkli, yumuşak ve oldukça tozlu bir yapı sergilemektedir. 
Bu kısımda belirgin bir karışıklık söz konusudur. Küçük ve orta boyuttaki kalker döküntü 
yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu ünitenin yapısı ve alan darlığı, kazı esnasında yer yer 
zorluklara yol açmıştır.

H I jeolojik seviyesi genel olarak yumuşak bir sediman yapısına sahip olsa da 
lokal sertlikler dikkat çekmiştir. Bu yılki kazılar sırasında H I jeolojik seviyesi içinde 
sıklıkla küçük oyuk ve boşluklara da rastlanmıştır. Bu oyuk ve boşlukların, sıklıkla doğu 
ve kuzeyde gözlemlenen kalsitik sütun oluşumlarının dibinde tespit edilmesi dikkat 
çekicidir. Söz konusu alanlardaki yoğun nemli ve gevşek sediman, bir anlamda bu 
boşlukların oluşumuna açıklık getirmektedir. H 0’da olduğu gibi H I jeolojik seviyesinde 
de yoğun miktarda küçük ve orta boyuttaki kalker döküntü dikkat çekmiştir. Gevşek 
sediman yapısı ve bol kalker döküntü, profillerde yer yer küçük çapta dökülmelere sebep 
olmuştur. 

Tablo: 2:* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye
KARAİN B 2009 KAZILAN PLAN KARELER

PLAN KARE Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye Başlangıç 
Kotu (cm.)

Bitiş Kotu 
(cm.)

H 8 0 H.0 -168 -180
H 8 0 H.0 -180 -190
H 8 0 H.0 – H I -190 -200
H 8 0 H I – H II -200 -210
H 8 0 H.II – H.III -210 -220
H 8 1 – 10* H.III – H IV -220 -320
I 8 0 H.0 -171 -180
I 8 0 H.0 -  H I -180 -190
I 8 0 H.I -190 -200
I 8 0 H.I – H II -200 -210
I 8 0 H.II – H.III -210 -220
I 8 1 – 11* H.III – H IV -220 -330
J 8 0 H.0 -178 -183
J 8 0 H.I -183 -190
J 8 0 H.I – H II -190 -200
J 8 0 H.II - HIII -200 -210
J 8 0 H.III -210 -220
J 8 1 – 6* H.III -220 -280
J 9 0 H.0 -178 -188
J 9 0 H.I -188 -190
J 9 0 H.I – H II -190 -200
J 9 0 H.II – H III -200 -210
J 9 0 H.III -210 -220
J 9 1 – 6* H.III -220 -280
J 10 0 H.0 – H I -180 -190
J 10 0 H.I – H II -190 -200
J 10 0 H II – H III -200 - 210
J 10 0 H III - 210 -220
J 10 1 – 6* H III -220 -280
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 H II jeolojik seviyesi, I 8, H 8 ve J 8 plan karelerinde oldukça yumuşak bir sediman 
yapısına sahipken J 9 ve J 10 plan karelerinde sert bir yapı göstermektedir. Hatta bu 
plan karelerdeki kazılar esnasında yer yer çekiç ve keskiye ihtiyaç duyulmuştur. Bu sert 
yapının J 9 ve J 10 plan karelerinin kesişim noktasında bulunan kalsit dikit oluşumundan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira dikit kaynaklı kısmî akıntılar sonucu sedimanlar ve 
kalker döküntülerin birbirlerine yoğun bir şekilde yapışmış oldukları gözlemlenmiştir.

H III jeolojik seviyesi genel olarak yumuşak ve nemli bir sediman yapısı 
sergilemektedir. Bu jeolojik seviyeden itibaren en çok dikkat çeken olgu karbon ve 
seramikteki yoğun artış olmuştur. Kimyasal aktivitelerden kaynaklı kısmî sertlikler devam 
etmektedir. J 8 plan karesinde AH 0 – AH 1 ayrımının hemen üzerinde, -2.19 kotunda 
40 cm. çapında bol kül ve yanmış kemik ihtiva eden bir ocak alanı tespit edilmiştir.  H 
III jeolojik seviyesinin tabanına doğru orta ve büyük boyuttaki kalker döküntüler dikkat 
çekmiştir.

2009 yılındaki “B” gözü kazılarında sadece H 8 ve I 8 plan karelerinde H IV jeolojik 
seviyesine ulaşılabilmiştir. Genel olarak gri renkli ve yumuşak bir sediman yapısına sahip 
olan H IV jeolojik seviyesinde, bol miktardaki karbon ve seramik buluntuları dikkat 
çekmektedir. Seviye genelinde yer yer dikkat çeken siyah sedimanlar, yüksek ihtimalle, 
oldukça yoğun olarak gözlemlenen karbon partikülleriyle ilişkili olmalıdır.

Genel olarak bakıldığında H III ve H IV jeolojik seviyelerine ait sedimanlar, H 0, 
H I ve H II jeolojik seviyelerine ait olan sedimanlara nazaran daha in situ bir görünüm 
sergilemektedirler. 

B Gözü Arkeolojik Buluntuları
Az sayıda yontmataş materyalin ele geçirildiği H I jeolojik seviyesinde, çark 

yapımı sırlı seramik parçalarının yanı sıra kaba el yapımı seramik parçaları da mevcuttur. 
Bronzdan yapılmış bir halka (Resim 1: 3) ise metal obje olarak ilgi çekicidir. Kemikler 
içinde yer alan, insana ait bir kafatası parçası da bu seviyenin önemli buluntuları 
arasındadır.

H.II jeolojik seviyesi İlk Tunç Çağı ve Kalkolitik Çağ buluntularını karışık olarak 
vermektedir. Devetüyü ve siyah astarlı, el yapımı seramik parçaları en çok rastlanan 
seramikler örnekleridir. Yontmataş endüstri içinde tek kutuplu dilgi çekirdeklerinin yanı 
sıra şekilsiz çekirdeklere de rastlanmıştır. Mikrolitikler geometrik olmayan formlardan 
oluşmaktadır. Obsidyen dilgiciklerin varlığına karşın, bu dilgiciklerin üretilmiş olduğu 
çekirdeklere rastlanmamıştır. Bu seviyede ele geçirilen diğer yontmataş ürünler arasında 
ön kazıyıcı, düzeltili dilgi ve dilgicikler bulunmaktadır. Birkaç parça kırık bız ucu ise 
kemik âlet endüstrisini oluşturmaktadır. Pişmiş topraktan yapılmış bir ağırşak da bu 
seviyenin buluntuları arasındadır (Resim: 2).

H.III jeolojik seviyesinde zengin ve çeşitlilik gösteren bir buluntu topluluğu ele 
geçirilmiştir. Geç Kalkolitik Çağ’ı nitelendiren dik ağızlı, dik gövdeli, koyu renkli ve 
el yapımı kaba mutfak kap parçaları oldukça yoğun olarak göze çarpar. İlk Tunç Çağı 
öğelerinin az sayıda bulunduğu bu seviyede, siyah astarlı ve parlak perdahlı seramiklerle 
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birlikte devetüyü renginde kap parçaları da mevcuttur. Kap formları arasında tankart tipi 
kaplar (Resim 3: 4-5) ve içe dönük ağız kenarlı çanaklara ait parçalar karakteristiktir. 
Ayrıca ağız kenarının altında delikler bulunan çanak (cheesepot) parçalarına ait 
örnekler de saptanmıştır (Resim 3: 1-3). Monokrom seramikler üzerinde meme biçimli 
kabartmalar yanında geometrik zikzak çizgili (insize) ya da nokta bezemeli süslemeler 
yer alır. Seramiklere ait birçok ağız, dip ve gövde parçaları toplanmıştır. Farklı formlarda 
karşımıza çıkan kulp parçaları arasında, yiv bezemeli dikey kulp, mahmuzlu kulp ve bir 
örnekle temsil edilen ip delikli tutamak kulp da yer almaktadır. 

Yontmataş endüstri, H I ve H II jeolojik seviyelerine oranla kayda değer bir artış 
göstermiştir. Hammadde olarak radyolarit ve çakmaktaşının yoğun olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Bu seviyede, obsidyen dilgi ve dilgiciklerin yanı sıra yine obsidyenden 
almaşık kutuplu bir dilgicik çekirdeği bulunmuştur (Çizim 5: 10). Büyük çoğunluğunu 
tek ve iki kutuplu formların oluşturduğu çekirdekler dilgi ve dilgicik üretimi için 
kullanılmışlardır (Çizim 5: 9-12). Makrolitikler içindeki en baskın âletleri, çeşitli alt 
tiplerle karşımıza çıkan ön kazıyıcılar oluşturur (Çizim 5: 1-8; Çizim 6: 8, 13-14).  Ön 
kazıyıcılara ait olan kırık alın parçalarının sayısı da azımsanamayacak derecededir. 
Makrolitik âlet grubu içinde ayrıca taş delgiler (Çizim 6: 10-11), budanmış parçalar (Çizim: 
6: 9,16), orak dilgiler (Çizim 6: 12), dişlemeliler (Çizim 6: 15), düzeltili dilgiler (Çizim: 
6: 17), dişlemeli-taş delgi ve dişlemeli-ön kazıyıcı formdaki ikili âletler bulunmaktadır. 
Tek örnekle temsil edilen keski ağızlı ok ucu ise oldukça tipiktir (Çizim 6: 7). Mikrolitik 
âlet grubu geometrik (Çizim 6: 5-6)  ve geometrik olmayan formlardan oluşmaktadır 
(Çizim 6: 1-4).

Pişmiş topraktan yapılmış iki adet koni biçimli ağırşak (Resim 1:1,4) ve bronzdan 
yapılmış, süs iğnesi olduğu düşünülen buluntular (Resim 1: 2) bu seviyenin karakteristik 
örneklerindendir.  Kemik âletler arasında yer alan bızlar (Çizim: 7: 3-4) ve uçlar (Çizim 
7: 5-6)  oldukça iyi işçilik göstermektedir. Dentalium, deniz kabuğu, taş ve kemikten 
yapılmış çok sayıdaki irili ufaklı boncuklar süs objelerinin tipik örneklerindendir. Çok 
sayıda örneği olan öğütme ve sürtme taşları ile bir örnekle temsil edilen ve kemik âlet 
yapımında kullanıldığı düşünülen perdah âleti H.III seviyesinin buluntuları arasında yer 
almaktadır.

H.IV jeolojik seviyesi daha önceki yıllarda da olduğu gibi yine Kalkolitik Çağ’a 
ait buluntular içermektedir. Polikrom boyalı krem astar üzerine kırmızı bantlı el yapımı 
kap parçası tipik buluntulardandır (Resim: 4). Bu seviyede, el yapımı monokrom siyah 
ve devetüyü astarlı kap parçaları yaygındır. Ayrıca açık ve koyu renkli, kaba mutfak 
kaplarına ait parçalar da yoğun olarak ele geçirilmiştir. 

H IV jeolojik seviyesinin yontmataş endüstrisi zengin bir görünüm sergiler. 
Çekirdeklerin büyük çoğunluğu tek (Çizim 8: 15-16) ve iki kutuplu dilgicik çekirdekleri 
şeklindedir. Bol miktarda obsidyen dilgi ve dilgicikle karşılaşılmış, ancak obsidyen 
çekirdek örneklerine rastlanmamıştır. Ön kazıyıcılar, makrolitik âlet grubunun en önemli 
formlarıdır (Çizim 8: 11-14). Dişlemeli  (Çizim 8: 9) ve çontuklular, taş delgiler, ikili 
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âletler (Çizim 8: 10) de bu grup içinde yer alırlar. H.III jeolojik seviyesinde olduğu gibi, 
bu seviyede de tek, ancak oldukça tipik bir keski ağızlı ok ucu bulunmuştur (Çizim 8: 
8). Mikrolitik âletler içinde sırtlı dilgicikler önemli bir oran oluşturmaktadır (Çizim 
8:1-3). Birkaç parçayla sınırlı olsa da, geometrik formların varlıkları görülür (Çizim 8: 
4-7). Hemen hemen bütün jeolojik seviyelerde karşılaşmaya alışık olduğumuz dentalium 
ve taştan şekillendirilmiş boncuklar ile delikli denizel boncuklar bu seviyeden de ele 
geçirilmiştir. Kemikten yapılmış tipik bızların (Çizim 7: 1) yanı sıra, şimdilik spatül 
olarak tanımladığımız dip kısmı delinmiş kemik obje, ince bir işçiliğin örneğidir (Çizim 
7: 2). H.IV’ ün farklı arkeolojik seviyeleri içinden ele geçirilen sürtme ve öğütme taşları 
ile sapan taşları daha önceki yıllardan tanıdığımız objeler arasındadır.

B Gözü Fauna Buluntuları
2009 yılı Karain B gözüne ait faunal kalıntılar çok çeşitlidir.  Holosen seviyelerde 

ele geçirilen kemik kalıntılara genel olarak bakıldığında koyun, keçi gibi otçulların yaygın 
olduğu görülmektedir. Fauna kalıntıları arasında çeşitli kuşlara ve etçillere ait örnekler 
de mevcuttur . Bununla beraber hemen her seviyeden molüsk kalıntıları ve mikro fauna 
örnekleri de yoğun olarak ele geçirilmiştir. 

 III. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları 
2009 yılında, arkeolojik ve faunal buluntuların restorasyonları ve 

konservasyonlarının yanı sıra, Karain Mağarası içindeki profil dolgularının korunması 
amacıyla uzman bir ekip tarafından yeni geliştirilen nano teknoloji ile deneysel bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki amaç profil dolgularının söz konusu teknoloji 
yardımıyla ne derece korunabildiğini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda doğu profili 
üzerinde yer alan K 10 plan karesinde AH 15 – 39 arasında yaklaşık 50 cm.lik bir alanda 
dikey olarak profil düzenleme çalışması yapılmıştır. Bundaki amaç koruyucu maddenin 
düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için düz ve dikey bir profil oluşturmaktır. Toplam 24 
arkeolojik seviye (240 cm.) içinde bulunan ve nano teknolojiyle konservasyonu yapılan 
farklı yapıdaki sedimanların bir yıl süreyle doğa koşullarına karşı dayanıklılığı test edilmiş 
olacaktır. Bu süreç içinde eğer başarılı bir sonuç elde edilebilirse Karain E Gözü’ndeki 
bütün dolguların konservasyonu bir proje dâhilinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 
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Çizim 1:  Karain Mağarası “E” Gözü, kazısı yapılan plan kareler.

Çizim 2: Karain Mağarası “E” Gözü, kazılan jeolojik seviyeler.
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Çizim 3:  Karain Mağarası “E” Gözü, yontmataş 
endüstrisi.

Çizim 4: Karain Mağarası “B” Gözü,  kazılan jeolojik seviyeler.
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Çizim 5: Karain Mağarası “B” Gözü, H.III 
seviyesine ait yontmataş endüstri.

Çizim 6: Karain Mağarası “B” Gözü, H.III 
seviyesine ait yontmataş endüstri
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Çizim 7: Karain Mağarası “B” Gözü, kemik âlet 
endüstrisi.

Çizim 8: Karain Mağarası “B” Gözü, H.IV 
seviyesine ait yontmataş endüstrisi.
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Resim 1: Karain Mağarası “B” Gözü, Holosen seviyelere ait pişmiş toprak ve metal eserler.

Resim 2: Karain Mağarası “B” Gözü, H.II’ ye ait ağırşak.
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Resim 4: Karain Mağarası “B” Gözü, H.IV 
seviyesi seramik örneği.

Resim 3: Karain Mağarası “B” Gözü, H.III seviyesi seramik örnekleri.
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SULUİN MAĞARASI KAZISI-2008

Harun TAŞKIRAN*

Selahattin Eyüp AKSU

I. GİRİŞ
Antalya İli sınırları içinde yer alan güneybatı Toroslar, ülkemizin mağara 

oluşumları açısından son derece zengin olan bölgelerinden biridir. Bu bölgede yer alan 
Katran Dağı üzerinde, içlerinde Karain Mağarası’nın da bulunduğu çok sayıda mağara 
ve kaya sığınağı yer alır. Bu mağaralardan biri olan Suluin’de 2007 yılında başlatılan 
arkeolojik kazıların ilk sonuçları oldukça doyurucu olmuştur. Avcı-toplayıcılıktan, ilk 
üretimciliğe ve yerleşik hayata geçiş sürecine ilişkin önemli verileri dolguları içinde 
bulunduran Suluin Mağarası’nın, gerek bölge ve gerekse ülke prehistoryasına katkılar 
sağlayacak önemli bir mağara yerleşimi olduğu anlaşılmıştır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve DÖSİM 
Müdürlüğü’nün ödeneğiyle Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan Suluin 
Mağarası kurtarma kazısı, 02.07.2008-31.07.2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. 
Kazının bilimsel başkanlığını Prof. Dr. Harun Taşkıran üstlenmiştir.

Kazı çalışmalarına Yard. Doç. Dr. Metin Kartal, Öğr. Gör. Dr. Kadriye Özçelik, 
Araş. Gör. Gizem Kartal M.A., Prehistoryen Güngör Özçelik, İrfan Deniz Yaman MA., 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri 
Yavuz Aydın, Ali İlaslan, lisans öğrencileri Kaan Bulut, Eşref Erbil, Onur Dinç, Buket 
Babataş, Güray Can Aytekin, Elif Koç ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencisi Raif Mert Esen ekip üyesi olarak katılmışlardır2. Karain Mağarası kazı evinde 
konaklayan ekibimiz, aynı zamanda Karain kazısının tüm lojistik ve malzeme desteğinden 
de yararlanmışlardır3. Ayrıca, kazı ekibimiz çeşitli kurum ve kuruluşların da yardımlarını 

* Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Prehistorya Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. 

 Selahattin Eyüp AKSU, Antalya Müzesi Müdürü, Müze Müdürlüğü, Konyaaltı Cad. No: 1 07050 Antalya/
TÜRKİYE.

1 İlgili kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2 Her yeni kazıda olduğu gibi bazı olumsuzluklar ve sıkıntılarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu sıkıntıların 

aşılmasında birbirleriyle olan uyumu, motivasyonu ve özverisi en üst seviyede olan kazı ekibinin tüm 
üyelerine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

3 Karain Kazısı Başkanı hocamız Sayın Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisine 
sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 



.................................................................................................................................................................................. 37

görmüştür.4

II. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
2007 yılı kazı çalışmaları sonunda kazı alanının üzeri ahşap, plâstik örtü ve ağaç 

dalları ile kapatılarak koruma altına alınmıştı. Bu önlemler sayesinde kazı alanı doğal 
olaylar, hayvanlar ya da insanlar tarafından yapılabilecek hiçbir tahribata maruz kalmadan 
temiz ve sağlam bir biçimde korunmuştur. 2008 yılı çalışmalarına öncelikle kazı alanını 
örten bu ahşap, plâstik örtü ve ağaç dallarının kaldırılması ve kazı alanını kaplayan yabanî 
ot ve sarmaşıkların temizlenmesi ile başlanmıştır. Daha sonra Suluin Mağarasına ulaşımda 
en büyük engel olan karstik su kaynağının üzerine geçici bir köprü yapılmıştır. Bu yıl kazı 
toprağının elenip yıkanması için mağara önünde geçici bir laboratuvar oluşturulmuştur. 
Mağara içindeki gölün kenarına ufak bir motopomp kurularak, hortumla bu laboratuvara 
su çekilmiş ve tüm kazı toprağı yıkanarak elenmiştir.

2007 yılında mağaraya hayvan sürülerinin girişlerinin önlenmesi için mağaranın 
etrafı demir parmaklıklarla kapatılmıştı. Bütün bir yıl yağmur ve rutubetten etkilenmiş 
olan söz konusu demir parmaklıkların üzerine antipas çekilerek ve yağlıboya ile yeniden 
boyanarak konservasyonu yapılmıştır.

2007 yılında gerçekleştirdiğimiz yatay plan ve karelaj çalışmaları sonunda, Suluin 
Mağarası’nın tamamı 1 metrekarelik alanlara bölünmüş ve bunlardan I8, J8, J7 ve K7 
plan karelerinde kazıya başlanmıştı. Kazı alanında mimarîye rastlanması göz önünde 
bulundurularak, 2008 yılında yatay planda daha geniş bir alanda kazıların yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda birer metrekarelik 25 plan kareden oluşan 5x5 m. 
boyutlarında geniş bir açmada kazı çalışmaları yürütülmüştür (Çizim:1).  

III. KAZILAR 
2008 yılında mağaranın ön kısmında açılan 5x5 m.lik geniş açmada toplam 25 ayrı 

plan karede (H 6-10; I 6-10; J 6-10; K 6-10 ve L 6-10) 128 arkeolojik tabaka kazılmıştır. 
Kazılar yatay planda gerçekleştirilmiş olup tüm plan karelerde aynı arkeolojik seviyeler 
kazıldıktan ve plana alındıktan sonra bir sonraki arkeolojik tabakaya geçilmiştir. H 6 
ve H 7 plan karelerinde 2 arkeolojik seviye, H 10 plan karesinde 5 arkeolojik seviye 
kazılmıştır. Diğer 23 plan karenin tamamında ise 6. arkeolojik seviyenin sonuna kadar 
kazı yapılmıştır. Yani yüzeyden 60 cm. derinliğe, “0” noktasından ise -3.90 m. derinliğe 
ulaşılmıştır. 

4 Kazı ekibimize maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen Suna-İnan Kıraç Vakfı, Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük’e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İbrahim Acar’a, 
Antalya İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Dr. Birol Ekici’ye, Döşemealtı İlçesi Kaymakamı Sayın İ. 
Hayrullah Sun’a, Döşemealtı Belediye Başkanı Sayın Nurettin Tursun’a ve Yağca Köyü Muhtarı Sayın 
Ahmet Arıca’ya teşekkürlerimizi sunmayı bir görev addediyoruz.
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Kazılmış plan kerelerin tamamında 3 farklı jeolojik seviye görülür (Bkz. Çizim:2). 
En üstteki I. Jeolojik Seviye çok kuru ve tozlu olup yoğun bir şekilde gübreli toprak içerir. 
Günümüze ait bol miktarda yanmış odun kömürü parçası ve tozu içermesinden dolayı I. 
Jeolojik Seviye’nin toprak rengi siyahtır. İçinde bol miktarda bitki kökleri bulunur. Çok 
az taşlı bir seviye olup arkeolojik açıdan karışık malzeme verir. Bu nedenle kuru olarak 
elenmiştir. 

2. Jeolojik Seviye’nin toprak rengi siyahtan kahverengiye dönüşmeye başlamıştır. 
Bu seviyede belirli bir düzen göstermeyen irili ufaklı döküntü kalkerler görünmeye 
başlamıştır. Ağaç ve bitki kökleri bol miktarda görülür. I. Jeolojik Seviye’ye nazaran 
daha az odun kömürü içerir. Ancak arkeolojik karışıklık devam etmektedir. 3. Jeolojik 
Seviye’nin toprak rengi üst seviyelere oranla daha açık renkli olmakla birlikte yine 
kahverengidir. Oldukça kuru ve sert olan bu seviyeler içinde temel ya da duvarlara ait 
olan orta ve iri boyutlu kalker taşlarla karşılaşılmıştır. Diğer seviyelerde olduğu gibi bitki 
ve ağaç kökleri devam etmektedir. 3. Jeolojik Seviye, açmanın kuzey kısmında, özellikle 
L6, L7, L8, L9 ve L10 plan karelerinde, çok net bir biçimde görülmektedir (Bkz. Çizim: 
2). Jeolojik seviyelerin tamamı Holosen Döneme ait olup Pleistosen Dönem seviyelerine 
henüz ulaşılamamıştır. 

Yukarıda söz konusu edilen 3 farklı jeolojik yapı içerisinde, H6, H7 ve H9 plan 
kareleri hariç diğer tüm plan karelerde, -3.90 m. kotunda 6. arkeolojik seviyenin tabanına 
ulaşılmıştır. Kazı alanının tümüne bakıldığında, 3. ve 4. arkeolojik seviyelerde görülen 
ve belirli bir düzen göstermeyen yoğun döküntü kalker taşların, 5. arkeolojik seviyeden 
itibaren şekillendiği (Bkz. Çizim: 3), 6. arkeolojik seviyenin tabanında ise bu taşların bazı 
mekânları çevreleyen duvarlar olduğu görülmüştür (Çizim: 4). Bunlardan en yoğun taş 
sırası, açmanın güneydoğusundan kuzeybatısına uzanır. Bu duvarın güneybatısında etrafı 
taş sıraları ile çevrili yaklaşık 2x1 m. boyutlarında küçük bir mekân ortaya çıkarılmıştır. “A 
Mekânı” olarak isimlendirilen bu mekânın yüzeyinde büyük olasılıkla güneşte kurutulmuş 
ya da çok iyi fırınlanmamış kerpiç levhalarla (tuğlalarla) karşılaşılmıştır. Bunlardan 
iki tanesi delikli kil levhadır. Bir yaşam alanından çok kiler, işlik ya da depo olarak 
kullanıldığını düşündüğümüz bu mekânın bölgedeki en yakın benzeri Bucak İlçesi’ndeki 
Höyücek kazılarında ortaya çıkarılmıştır. “A Mekânı”nda görülmeye başlanan delikli ya 
da deliksiz kil levhaların, Höyücek’te Erken Neolitik Çağa ait olan Tapınak Dönemi yapı 
kompleksinin 3 ve 4 No.lu yapılarında görülen tahıl kutularının5 kil levhalarıyla aynı 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu mekânda ezgi ve öğütme taşları, çanak-çömlek 
parçaları, geyik boynuzu ve kemik bir bız da bulunmuştur. 

Açmanın ortasında güneydoğudan kuzeybatıya uzanan duvar kalıntısının kuzey-
kuzeydoğusunda bir mekân daha olduğu görülmektedir (Çizim: 4). L6, L7, L8, L9 ve L10 
plan karelerinin tamamı bu mekân içinde kalmaktadır. “B Mekânı” olarak isimlendirilen 
5 Duru ve Umurtak, 2005:15; Levha 24/1-2.
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bu alanda, küçük kalker taşlar ve seramik kırıntılarıyla sıkıştırılmış bir taban ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mekânın işlevi ve açmanın kuzeyinde devam edip etmediği önümüzdeki 
yıl yapılacak kazılarla anlaşılabilecektir. 

IV. ARKEOLOJİK BULUNTULAR
Arkeolojik buluntular arasında en yoğun grubu çanak-çömlek parçaları ile yontma 

taş malzeme oluşturur. Çanak-çömlek grubu daha çok parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. 
Sağlam ve tüm durumda herhangi bir çanak-çömlek örneğiyle karşılaşılmamıştır. 
Ancak titiz bir çalışma sonunda tümlenebilecek kapların ortaya çıkması olasıdır. İlk üç 
arkeolojik seviyede Ortaçağ, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait seramik parçaları 
karışık olarak bulunur. 4. arkeolojik seviyeden itibaren görülen seramik parçaları ise, 
6. arkeolojik seviyeye sonuna kadar Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Döneme aittirler. 
Genelde monokrom olan seramikler üzerinde ayrıntılı ve karşılaştırmalı çalışmalara 2009 
yılında başlanacaktır.

L7 plan karesinin 3.arkeolojik seviyesinde ele geçirilen ve Kalkolitik Döneme 
ait olduğunu düşündüğümüz steatitten yapılmış bir adet damga mühür (Çizim: 5;2) ve 
yine steatitten yapılmış, tam işlevi pek anlaşılmayan ancak büyük bir olasılıkla süslenme 
objesi olduğunu düşündüğümüz parça, bu yılın en güzel buluntuları arasında yer alır. 
Ayrıca yumuşakça kabuklarından ve farklı renklerdeki taşlardan yapılmış çok sayıda 
boncuk tanesi, değişik arkeolojik seviyelerde ele geçirilmiştir.

Kemik buluntular çok değildir. Ancak bunlar arasında üzeri çavuş motifi kazıma 
bezekli olan1 adet kemik bız (Çizim: 5;1) ve uç kısmında bir delik açılarak kolye ucu 
hâline getirilen bir kuş kemiği oldukça ilginçtir. 

2008 yılı buluntuları arasına iki adet sikke de eklenmiştir. Sikkelerin her ikisi de 
Helenistik Döneme aittir. Bunlardan biri K10 plan karesinin 3. arkeolojik seviyesinde ele 
geçirilen gümüş Selge sikkesi (İ.Ö. 350-300), diğeri ise I 6 plan karesinin 4. arkeolojik 
seviyesinde ele geçirilen bronz Perge sikkesidir.

Yontma taş malzeme tüm arkeolojik seviyelerden bol miktarda ele geçirilmektedir. 
Yontma taş âletler radyolarit, çakmaktaşı ve obsidyen gibi üç farklı hammaddeden 
üretilmiştir. Radyolarit bölgenin yerel kayacı iken, farklı renklerde ve iyi kalitedeki 
çakmaktaşı ile obsidyen bölgeye ithal edilmiş olmalıdır. Henüz tam bir kaynak analizi 
yapılmamış olmasına karşın, ele geçirilen obsidyenlerin renk ve yapısı, Orta Anadolu 
kökenli gibi görünmektedir. 

Yontma taş malzeme arasında en fazla grubu dilgi ve dilgicikler (Çizim: 
5;10,12,14; Çizim: 6;2) ile bunlara ait çekirdekleri oluşturur (Çizim: 6; 3-7). Bunlardan 
üç tanesi mermi biçimli çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerden 2 tanesinin hammaddesi 
çakmaktaşı (Çizim: 6;4,7), birinin ise obsidyendir (Çizim: 6;6). Keski ağızlı yatay ok 
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uçları (transversal arrow head) oldukça güzel örneklerle temsil edilmektedir (Çizim: 
5;3-7). Bu örnekler Suluin Mağarası’nda kuş avcılığı ile yoğun bir biçimde uğraşıldığını 
göstermektedir. Diğer âletler arasında farklı tiplerde uçlar (Çizim: 5;8-9), ön kazıyıcı 
örnekleri (Çizim:5;11,13), az sayıda farklı tiplerde mikrolitler (Çizim: 5;15), orak dilgileri 
(Çizim:5;12,14) ve çeşitli âletler bulunmaktadır. Oldukça iri bir yonga ise (Çizim: 6;1) 
Paleolitik Çağ örneklerini hatırlatmaktadır.

5. ve 6. arkeolojik seviyelerde sürtme taş buluntularda sayıca bir artış gözlemlenir. 
Yaklaşık 40 adet olan bu sürtme taşlar içinde ezgi ve öğütme taşları, havanelleri, perdah 
âletleri ve cilâlı baltacıklar bulunmaktadır.

V. SUALTI ÇALIŞMALARI
Karstik özelliklerin ve su sisteminin çok zengin olduğu bölgede yer alan Suluin 

Mağarası’nın içinde bir göl bulunmaktadır. Su seviyesi yıllık yağış miktarına, özellikle 
de kalıcı kar örtüsüne bağlı olan bu gölde 2008 yılına kadar izinli ya da izinsiz dalışlar 
yapılmıştır. Mağarada arkeolojik kazıların başlaması ve mağara etrafının demir 
parmaklıklarla kapatılması sonucu bu izinsiz dalışların önüne geçilmiştir. 

Arkeolojik kazı çalışmalarıyla birlikte göl içinde de arkeolojik malzeme bulunma 
olasılığı düşünülerek, sualtı çalışmalarının da yapılması planlanmıştır. Sualtı çalışmaları, 
Sualtı Araştırmaları Derneği Mağara Dalış Araştırma Grubu (SAD-MADAG) tarafından 
yapılacaktır. Söz konusu mağara dalış grubu ekibinden Ali Ethem Keskin ve Doruk 
Dündar, bu yıl Suluin Mağarası’ndaki gölün görünen kısmında fotoğraflama ve tespit 
çalışmaları yapmışlardır. Su altında bulunan Roma Dönemine ait tek kulplu (kulbu kırık 
ve noksan) pişmiş toprak bir maşrapa, su altında da arkeolojik malzeme bulunabileceğine 
dair önemli bir kanıt olmuştur. Önümüzdeki yıllarda sualtı çalışmalarına daha geniş bir 
ekip ile devam edilmesi düşünülmektedir.

VI. SONUÇ
2007 yılındaki kazıya hazırlık çalışmalarından sonra 2008 yılında daha geniş 

bir alanda başlatılan arkeolojik kazılar, gerek arkeolojik buluntular ve gerekse Batı 
Toroslar’daki mağara yerleşimleri açısından önemli sonuçlar vermeye başlamıştır. Suluin 
Mağarası’nın Holosen Dönem tabakaları, özellikle Çubuk Boğazı’nın kuzeyinde kalan 
höyük yerleşmeleriyle, çağdaşlık göstermektedir. Bu benzerlik arkeolojik buluntularla 
desteklendiği gibi, mimarî örneklerle de paralellik göstermektedir. 

Suluin Mağarası şimdiye değin Batı Toroslar bölgesinde, Karain ve çevresindeki 
mağaralar arasında tabakaları içinden ilk kez mimarî kalıntılar veren bir mağaradır. 
Mağara bu özelliğiyle büyük bir önem arz etmektedir. Burdur İli, Bucak İlçesi sınırları 
içinde yer alan Höyücek Höyük yerleşimi ile Suluin Mağarası mimarî açıdan paralellik 
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göstermektedir. Zira, Höyücek Höyüğün Tapınaklar Dönemi (Erken Neolitik) yapı 
kompleksi içinde yer alan 3 ve 4 No.lu yapılarında görülen tahıl kutularının bir örneğine, 
Suluin Mağarası’nın “A Mekânı” olarak adlandırılan yapısında rastlanmıştır. Gerek 
Bademağacı Höyük ve gerekse Höyücek yerleşmeleri, Suluin Mağarası’ndan yürüyerek 
ulaşılabilecek günü birlik bir mesafede bulunmaktadır. Bu nedenle Höyücek ya da 
Bademağacı sakinlerinin belirli mevsimlerde geçici konaklamalar için Suluin Mağarası’na 
gelmiş olabilecekleri yadırganmamalıdır. Kazıların ilerlemesiyle bu iki bölge arasındaki 
benzerlik ya da farklılıklar daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Yontmataş malzeme açısından da Suluin Mağarası zengin bir çeşitlenme 
göstermektedir. Özellikle obsidyen ve bölgeye yabancı kaliteli çakmaktaşı hammaddenin 
Suluin Mağarası’na ithal yoluyla gelmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, Suluin 
Mağarası Holosen Dönem yontmataş malzemesinin ayrıntılı çalışmalar sonucunda (tekno-
tipolojik ve kaynak analizleri), Suluin sakinlerinin sosyal, ekonomik ve ticarî faaliyetleri 
konusunda da önemli sonuçlar alınacağı şüphesizdir. 

2008 yılı kazı çalışmalarında henüz Pleistosen Dönem tabakalarına ulaşılmamıştır. 
Arkeolojik açıdan oldukça zengin bir görüntü veren Holosen tabakaların altından, Neolitik 
Çağ öncesine ait katlaşımın gelmesi beklentilerimiz arasındadır.

Bu yıl sadece tespit ve fotoğraflama çalışmalarının yapıldığı Suluin Mağarası 
içindeki gölde, profesyonel teknik ve donanıma sahip Sualtı Araştırmaları Derneği Mağara 
Dalış Araştırma Grubu (SAD-MADAG) tarafından gelecek yıllarda daha kapsamlı sualtı 
çalışmalarının yapılması da planlanmaktadır.

Özetle, kısıtlı bir ödenekle ve yaklaşık 1 ay süreyle Suluin Mağarası’nda 
gerçekleştirdiğimiz 2008 yılı çalışmaları, oldukça başarılı olmuş ve doyurucu sonuçlar 
ortaya koymuştur. Önümüzdeki yıllarda daha eski tabakalara inilerek, elde edilecek verilerle 
avcı-toplayıcı bir yaşamdan, ilk üretimcilik aşaması ve yerleşik hayata geçiş sürecine 
dair önemli katkılar sağlayacak olan Suluin Mağarası’nın, Anadolu arkeolojisi açısından 
önemi ve arkeolojik katlaşımı (krono-stratigrafi) ortaya konmaya çalışılacaktır.
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI İLK DÖNEM 
KAZI ÇALIŞMALARI (2009 YILI)

Şengül AYDINGÜN*

Emre GÜLDOĞAN
Volker HEYD
Hakan ÖNİZ

Ümran Yüğrük PLANKEN

İlk kez 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle başlanan 
“İstanbul Tarih Öncesi Çağlar” adlı uluslararası arkeolojik yüzey araştırması projesinin, 
Küçükçekmece Göl Havzası’ndaki ayağı, bölgede tarih öncesi çağlardan itibaren kesintisiz 
Erken Bizans Dönemi sonuna kadar yoğun olarak devam eden arkeolojik kalıntıların 
tespitiyle dikkat çekmiştir. Özellikle göl içinde tespit edilen olası antik fenerin, büyük 
ve küçük olarak tanımladığımız iki antik limanın, antik yolların ve dağınık hâlde tespit 
edilen yoğun yapı izlerinin varlığı ve bu alanların giderek artan her türlü tehdide karşı 
korumasız olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu 
Kararı’yla 2009 yılında bilimsel kazılara dönüşmüştür. 

Kazı çalışmalarımıza destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul 
Günay’a, en derin saygı ve teşekkürlerimizi iletiriz. Bunun yanında çalışmalarımıza izin 
ve maddî manevî çok değerli destekleri sağlayan kurumlar olan başta Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, şimdi Ordu Valisi olan eski Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Sayın Orhan Düzgün’e, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’na, 
İstanbul Valiliği’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Emre Bilgili’ye Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Avcılar 
Belediyesi Başkanı Mustafa Değirmenci’ye çok teşekkür ederiz. 

2009 yılı çalışmalarımız Kocaeli Üniversitesi başkanlığında, İstanbul 
Üniversitesi’nden Dr. Emre Güldoğan ve Bristol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volker 
Heyd’in Başkan Yardımcılıklarında, yürütülmüştür. Çalışmalarımızın en önemli 
ayaklarından birisi olan su altı bölümü KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Hakan 
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Yardımcısı, Gazimağusa/KKTC, hakan.oniz@emu.edu.tr
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Öniz tarafından yürütülmektedir. Bunun yanında karadaki arkeolojik alanlar La Hey 
Üniversitesi’nden Ümran Yüğrük Planken’in sorumluluğunda çalışılmıştır. Uluslararası 
pek çok üniversiteden değerli bilim insanları multidisipliner olarak çalışmalarımıza 
katılmaktadır.

Göl havzası günümüzde üç ilçenin sınırları içerisine girmektedir. Gölün 
doğusu Küçükçekmece, batısı Avcılar ve kuzeyi ise yeni ilçelerden Başakşehir olarak 
sınırlanmıştır.  Kazı çalışmalarımız havzanın iki bölgesinde yürütülmektedir (Harita: 1).

İlk çalışma alanımız, Havzanın doğusunda Avcılar Firuzköy mevkiinde 
Küçükçekmece Gölü’nün batısında bulunan yarımadanın doğusunda A5 ve A6 alanlarında 
gerçekleşmiştir. Bu alanlarda geçirilmiş yıllarda yaptığımız yüzey araştırmalarımızda 
Yarımburgaz Mağarası’nda ele geçirilen taş âletlerle paralel giden çaytaşı, çakmaktaşı 
âletler ve naviform çekirdekler ve Neolitik-Demir Çağı arasına tarihlenen çanak çömlek 
parçaları ele geçirilmişti. Bu verilerden yola çıkarak A6 alanında yerleşim izleri aranmıştır. 
Göl kıyısından yaklaşık 100 m. içeride 1x5 m.lik bir sondaj açılmıştır. Basamaklı olarak 
açılan bu sondaj kıyıdan içeriye doğru gölün ilerleme izlerini görmek üzere jeolojik 
amaçla açılmıştır. 

Yine A6’da özellikle naviform çekirdeklerin ve diğer yontma taş âletlerin yoğun 
olarak geldiği bölgede 5x5 m.lik bir sondaj daha açılmaya başlanmış ancak bu açılan 
alandaki çalışmalar tamamlanamadığından gelecek kazı sezonuna bırakılmıştır.

2007 yılında yapılan yüzey araştırması sırasında Küçükçekmece Gölü’nün 
kıyısında, ilk kez fark ettiğimiz taş sırası kalıntısının 2008 ve 2009 yıllarında karada ve su 
üzerindeki detaylı incelemeleri KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Görüntüleme 
ve Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Hakan Öniz başkanlığındaki su altı 
arkeologu üyelerimiz tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaların kara kısmında incelemelerin 
ve ölçümlerin daha kolay alınabilmesi için Avcılar ve Küçükçekmece Belediyesi’nden ot 
temizliği yapılması talep edilmiş ve otlar biçtirilerek jeofizik çalışmalara başlanılabilmiştir. 
Ot temizliği yapılan alanda yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Gölün üzerinde Firuzköy Yarımadası olarak bilinen toprak parçasının kıyılarında 
ve içine doğru uzanan alanda yapılan araştırmalarda da 160-140 cm. kalınlığında çok 
düzgün kesimli büyük taş blokların devam ettiği duvar sistemi ve mimarî yapı kalıntılarına 
rastlanmıştır. Yapılan incelemeler biri güneyde büyük biri de kuzeyde küçük olmak üzere, 
iki limanlı bir yarımada ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

BÜYÜK LİMAN: (Plan:1).
Büyük liman alanı olarak adlandırılan alanda kazıya ve jeofizik çalışmalara 

kolaylık sağlaması amacıyla, belediye ekiplerine temizlettirilmiştir. Özellikle bitki 
örtüsünün temizlenmesi ile yüzeyde bulunan yapı ve limana ait kalıntıların izlenmesini 
kolaylaşmıştır.
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Büyük limandaki kazı çalışmaları limanın hemen göl ile bağlantı noktasında 
yapılmıştır. Kazı çalışmalarında yaklaşık 1x3 metre boyutlarında bir sondaj açılmıştır. Bu 
açmada 50 cm. derinlikte daha önce jeofizik çalışmalarıyla tespit edilen duvar kalıntısına 
ulaşılmıştır (Resim:1).

Büyük Liman ve çevresinde düzgün kesme taş ve moloz taşlarla yapılmış liman 
duvarları kalıntıları ve limanın hemen arka tarafında Osmanlı Dönemi çiftliğine ait havuz 
kalıntıları altında sarnıç yapısı bulunmaktadır. Sarnıçtan denize doğru bir kanalın varlığı 
1x2 metrelik sondaj kazısı sırasında tespit edilmiştir. Heyette bulunan Prof. Dr. Volker 
Heyd başkanlığındaki Bristol Üniversitesi ekibi tarafından alanda yürütülen jeofizik 
çalışmaları sırasında da bu kanal tespit edilmiştir. Aynı ekipten dendrokronolog Mick 
Worthington sarnıç yapısındaki ahşap kalıntılar üzerinde dendrokronolojik çalışmalar 
yapmıştır (Resim: 2). Söz konusu alanın yarımada şeklinde göle doğru uzaması ve göle 
uzanan uç noktasında düzgün kesme taşlardan yapılmış duvar kalıntıları olması nedeniyle 
buranın büyük antik bir liman şeklinde düzenlendiği ve limanın 54 metrelik mendireği 
ve mendirek açıklarında (hemen bunun ön kısmında konumlanan) bir fener bulunduğu 
sanılmaktadır.

FENER (?)(Plan: 02).
 Çalışmalar sırasında zodiac ve tekneler eşliğinde Side Scan Sonar tarama çalışması 

yapılmış olup bu taramalar sırasında göl içinde metal çapalar ve sicim olabilecek veriler 
izlenmiştir. Tüm bu veriler Küçükçekmece Gölü üzerindeki yarımadadan başlayan ve 
gölün doğusuna uzanan ve bugüne kadar tespiti yapılmamış bir antik fenere sahip bir liman 
kalesi ve yerleşim yerinin varlığını göstermiştir. Söz konusu yapıların bulunduğu yarım 
adanın jeolojik yapısı nedeniyle bölgede yalnızca tarihöncesi çağlara ait bir değil, antik 
çağlara ait de birkaç limanın bulunması olasıdır. Küçükçekmece Gölü’nün geçirilmişte 
deniz bağlantılı açık bir koy olduğu jeolojik olarak belirgindir. Bu nedenle, söz konusu 
koy, bin yıllar boyunca doğal liman olarak kullanılmış olmalıdır. 

Kıyıdan göl içine uzanan bir mendirek ve göl içinde deniz feneri olabileceği sanılan 
mermer blokların varlığı su altı ekibince tespit edilmiştir. Çalışmalarda kullanılan Side 
Scan Sonar cihazı verileri yanında kalıntılar su içinde de görsel olarak takip edilebilmiştir. 
Fener olabilecek yapının kalıntıları göl içinde belirgin bir seviyededir. Yaklaşık 10 metre 
uzunluğundaki taban kalıntıları gelecek yıllarda daha detaylı araştırılacaktır.

KÜÇÜK LİMAN: (Plan: 3) 
Büyük antik limandan yaklaşık 2,5 km. kadar kuzeydoğuda yer alan arazide 

tespit edilen mimarî arkeolojik kalıntılar ekibin dikkatini çekmiştir. Belediye ekiplerince 
yüzeyde bulunan ot ve çeşitli bitkilerin temizlenmesiyle bu alanda, dinsel ve yerleşim 
yapılarının varlığı fark edilmiştir. Bu alanın asıl yerleşim alanı olduğu sanılmaktadır. 
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Yerleşim alanı olduğu sanılan ve Osmanlı Döneminden kalma çiftlik evlerinin 
kalıntılarının yoğunlaştığı bu gölgenin göl kıyısında da iki iskeleli küçük bir liman varlığı 
tespit edilmiştir. Bu iskelelerden güneyde sağ taraftakinin açılması kararlaştırılmış ve kazı 
ekibi 1 metre kadar derinliğe inerek iskelenin 3x10 metresini ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
3). 1 metre derinliğe inilen açmada düzgün kesme taş ve moloz taşlarla yapılmış iskelenin 
metal kenet izleri mevcuttur. Kenet izlerinden Erken Roma Dönemine tarihlenebilen 
iskele, kentin denize açılan önemli bir kapısıdır. Diğer yandan soldaki kuzey yöndeki 
ikinci taş iskelenin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla belediye ekiplerince bitki 
temizliğine de bir yandan devam ettirilmiştir. Her iki iskelenin arasında 100 metre açıklık 
bulunmaktadır. Küçük liman olarak adlandırdığımız liman kalıntılarının doğusu ve 
batısında göl kenarında duvar sıralarının birkaç üst üste taş sırası şeklinde uzun sıralar 
hâlinde devam ettiği görülmüştür. Uzmanları tarafından Klâsik Çağa tarihlenen duvarı 
oluşturan taş sıraları arasında zaman zaman devşirme malzemeler fak edilmiştir (Resim: 
4) . M.Ö. 1-2 yüzyıla ait Korinth sütun başlığı (Resim: 5) ve sütun parçası, sütun tablaları 
ve düzgün bir şekilde açılmış delikli büyük taş bloklara da rastlamak mümkündür( Resim: 
6 ). Duvar sıralarının devamı sırasında zaman zaman kare ya da dikdörtgen planlı büyük 
taş yapı bloklarından oluşan kalıntıların, kıyıda liman duvarlarına bitişik olarak inşa 
edilen kule biçimli bir yapının varlığı anlaşılmıştır (Resim: 7). Söz konusu Küçük liman 
ve çevresinde yer alan duvar izleri ve yapılar üzerinde ekip tarafından ölçüm ve çizim 
çalışmaları yapılmıştır (Resim: 8 ).

Küçük limanda iskele çevresinde yapılan kazı çalışmalarında Klâsik, Helenistik, 
Roma ve Erken Bizans Dönemlerine ait çok sayıda çanak çömlek parçaları, mimarî plâstik 
parçalar (Resim: 9), yüzeyden yaklaşık 50 cm. derinliğinde iki adet Osmanlı sikkesi 
ile kaya üzerine oyma teknikle yapılmış çarkıfelek bezemesi görülmüştür. Ayrıca, çok 
sayıda metal çivi ele geçirilmiştir. Bu alanın bir dönem tekne inşaatı ya da onarımı için 
kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Bu çalışmalar gelecek yıllarda da devam edecektir

Antik Yol
Lahey Üniversitesi’nden Ümran Yüğrük Planken tarafından antik limanın kuzey 

doğusunda geniş bir alana yayılmış olan kalıntılar arasında devam eden antik yol 
izlerinin sürekliliği aranmıştır. Antik yol, Firuzköy Yarımadası’nın ucunda konumlanmış 
antik liman ile kuzeydeki yerleşim ile küçük limanın bağlantısını göstermesi açısından 
önemlidir. Ayrıca, bu yolun kuzeyde Antik Çağın en önemli Roma-Konstantinopolis 
(Avrupa-Asya) bağlantı yolu Via Egnatia ile birleştiği anlaşılmaktadır (Resim. 10).

Kazı yapılan antik Roma yolu çevresinde açma açılmayıp daha çok yolun 
dokusunun ortaya çıkarılması çalışmaları yapılmıştır. Taş döşeli ve kısmen toprak altında 
kalan yolun üzeri derin olmayacak şekilde kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bazı noktalarda 
yolun küçük taş parçaları ile stabilize edildiği saptanmış ve tekerlek izlerine rastlanmıştır. 
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Antik yolun yaklaşık 6 metre eninde ve 10 metre uzunluğundaki bir alanında çalışılmıştır. 
Yolun kuzeyde birkaç kilometre uzadığı ve sonra sola dönerek tek gözlü bir Roma Çağı 
köprüsü ile Eşkinoz Nehri üzerinden geçtiği de tespit edilmiştir. Bölgenin limanları, 6 
metrelik iyi döşenmiş yolu ve köprüsü ile Antik Çağın önemli bir ticaret ve belki de 
koloni merkezi ile karşı karşıya olduğumuzu sanmaktayız.

Sonuç olarak, Küçükçekmece Gölü çevresindeki arkeolojik verilerin tarihöncesi 
çağlardan itibaren bölgede kesintisiz yaşama dair önemli kanıtlar verdiği görülmektedir. 
Ayrıca, sonuçlarımız ilk kazı yılı olmasına rağmen, Yenikapı Marmaray kazılarıyla ortaya 
çıkarılan İstanbul’un tarihöncesi dönemine açılan yeni pencerenin yakın çevresinden 
daha geniş bir gözle görülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayabilecek bulgular olması 
açısından da önem kazanmaktadır.

Ekibimiz, doğa bilimlerinden çevre bilimcilere uzanan bir yelpazede bölgede 
çalışmaktadır. Botanikçiler, biyologlar, kuş gözlemciler, orman mühendisleri ile 
bölgenin biyolojik çeşitliği üzerinde çalışmalarımız devem edecektir. Havzadaki kirliğe 
rağmen, hâlen 20.000 civarında 157 kuş türünün sürekli olarak yaşadığı tespit edilmiştir. 
Küçükçekmece Göl Havzası, göçmen kuşların en önemli dinlenme ve susuzluklarını 
giderme alanlarından birisi konumundadır.  Ayrıca, bölgenin önemli doğa alanı statüsü 
kazandıran özel kelebek türleri ile endemik türde Avrupa ölçeğinde tehlike altında 
korunması gerekli bitki türleri bulunmaktadır. Bu türler uluslararası Ramsar ve Bern 
sözleşmeleriyle korunması zorunlu türlerdir.

Ancak, yakın zamana kadar su havzası olarak koruma altındaki bölge önce bu 
konumundan çıkarılmış, ardından da Aralık 2009 tarihinden itibaren I. derece arkeolojik 
olarak belirlenmiş sit alanının 3/1’ lik bölümü İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından III. dereceye indirilerek kontrollü yapılaşmaya 
uygun hâle getirilmiştir. Kazı başkanlığımızca bu karar itiraz edilmiştir. İtirazımızın 
dikkate alınmasını umuyoruz.
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DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2009

Wulf RAECK*

 Frank RUMSCHEID

Die Arbeiten in Priene dauerten vom 29. Juli bis zum 15. Oktober 2009. Sie standen 
unter der Leitung von Prof. Dr. W. Raeck. Stellvertretender Grabungsleiter war Prof. Dr. 
F. Rumscheid. Er leitete die Grabung, während der durch universitäre Verpflichtungen 
bedingten Abwesenheit von W. Raeck vom 16.9. bis zum 12.10.2009. Die Organisation 
am Ort wurde von Dr. A. Filges und Dr. U. Mania durchgeführt. Das Ministerium für 
Tourismus und Kultur war vom 30. Juli bis zum 30. August durch Herrn Mustafa Poyraz 
von der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen in Ankara, und vom 29. August bis 
zum 15. Oktober von Frau Arzu Cicibaş vom Museum Bartın vertreten. Beiden danken 
wir herzlich für ihre Unterstützung, ebenso dem Bürgermeister der Gemeinde Güllübahçe, 
Herrn Yusuf Toptay, und der Leiterin des Museums Milet, Frau Hasibe Akat, sowie den 
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Museums. Es nahmen insgesamt 55 
wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter und Restauratoren teil. 22 einheimische 
Arbeitskräfte wurden beschäftigt. 

Die Arbeiten wurden durch die Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) ermöglicht und durch private 
Zuwendungen gefördert. 

1. Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten im Ruinengelände
In diesem Jahr wurden die seit mehreren Jahren geplanten Reparaturarbeiten im 

Demeterheiligtum begonnen, nachdem mit Genehmigung der zuständigen Behörden die 
Pinien gefällt werden konnten, durch die einige Mauern der Kulträume stark beschädigt 
worden waren (Abb. 1).

Südlich des Osttores wurde die Stadtmauer an zwei durch Witterungseinflüsse 
beschädigten und weiterhin gefährdeten Stellen ausgebessert und gesichert.

Im Unteren Gymnasion wurde die im vorigen Jahr beschädigte Ostmauer des 
Ephebensaales repariert und die verdrückten Wandquader und sonstigen Bauteile wieder 
in ihre ursprüngliche Position gebracht.

Am Propylon des Athenaheiligtums wurde die 2005 aufgestellte Gebälkprobe 
durch eine Architekturprobe der Nordostecke ergänzt, so dass die Besucher jetzt eine 
anschauliche Vorstellung vom Aufbau der Ostfront des Propylons gewinnen können.
* Prof. Dr. Wulf RAECK, Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische 

und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; 
w.raeck@em.uni-frankfurt.de;
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Olshausenstr. 40, D – 24118 Kiel/ALMANYA;f.rumscheid@klassarch.uni-kiel.de.
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Die Durchführung dieser Arbeiten lag bei dem Steinrestaurator G. Höfig, soweit 
Architekturfragen betroffen waren, in Zusammenarbeit mit dem Architekten Dr.-Ing. A. 
Hennemeyer.

2. Archäologische Ausgrabungen sowie architekturgeschichtliche Untersuchungen 
und Bauaufnahmen

2.1. Heiligtum der ägyptischen Götter (Insula E 14) und benachbarte Insula E 13
Im Heiligtum der ägyptischen Götter und der westlich benachbarten Insula E 13 

(Abb. 2) wurden die Grabungen aus dem Vorjahr fortgesetzt, um weitere Klarheit über 
das Aussehen und die architektonische Entwicklung dieses Bereiches vor dem Bau des 
Podiumtempels im Späthellenismus oder der frühen Kaiserzeit zu erlangen. Hierzu wurden 
baugeschichtliche Untersuchungen durchgeführt und insgesamt 9 Grabungsschnitte von 
meist sehr kleinen Abmessungen angelegt, abhängig von der Grundrissgestaltung der 
antiken Bebauung in diesem Bereich (Abb. 3).

Die steingerechte Bauaufnahme aller antiken Baureste in beiden Insulae wurde in 
diesem Jahr im Prinzip abgeschlossen. Sie betraf vor allem die bereits im späten 19. Jh. 
freigelegten Mauerzüge aus antiker, besonders aber auch aus byzantinischer Zeit, die von 
den damaligen Ausgräbern nur in wenig detaillierten Strichplänen dokumentiert worden 
waren.

Die in den vergangenen Kampagnen erarbeitete Einteilung der Hauptphasen hat 
sich im Wesentlichen bestätigt. Sie konnte aber in einigen Punkten weiter differenziert 
werden und läßt sich wie folgt zusammenfassen (Abb. 4):

1. Für das 4. oder frühe 3. Jh. ist eine Wohnbebauung im Parzellenschema der 
Gründungsphase möglich, bis jetzt aber nicht nachgewiesen.

2. Um 200 v. Chr. wird das Gelände durch zwei Stützmauern stufenförmig 
terrassiert. Die tief fundamentierte Mauer C erstreckt sich in Ostwest-Richtung über die 
gesamte Insula E 14 und setzt sich anscheinend im Westen fort; eine weniger massive 
Mauer E, die von Norden nach Süden verläuft,  markiert die Stufe im von Westen nach 
Osten abfallenden Gelände etwa an der Grenze zwischen beiden Insulae. Sowohl im 
Norden als auch im Westen schließen sich weitere Gebäude an. Gleichzeitig mit der 
Terrassierungsmaßnahme werden im Nordteil der Insulae wahrscheinlich vier Gebäude 
im Typus des Prostashauses errichtet, die aber wesentlich größer sind als die aus der 
Gründungszeit der Stadt bekannten Wohnhäuser aus dem westlichen Stadtviertel. Sie 
haben eine gemeinsame Front auf ihrer Südseite.

3. Um oder nach 100 v. Chr. werden die Terrassenmauer C und ihre Anbauten 
zerstört bzw. abgerissen. Auch die Prostashäuser sind hiervon betroffen, werden aber 
wieder auf- und umgebaut. Der Zerstörungsschutt wird zur Auffüllung einer weiteren 
Terrassierung verwendet. Hierdurch wird das Niveau der bisher tieferen Geländestufe 
südlich der Terrassenmauer C dem der nördlichen Stufe angeglichen. So entsteht in der 
Insula E 14 nunmehr eine gleichmäßige Platzfläche.
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4. Auf dieser Terrassierung werden der Tempel und weitere architektonische 
Elemente des Heiligtums errichtet, die heute das Bild bestimmen, nämlich die Westhalle 
und das Propylon. Ungeklärt ist derzeit der zeitliche Abstand zwischen der 2. Terrassierung 
(nach 100 v. Chr.) und der Errichtung des Tempels.

Offen sind weiterhin Fragen nach der Existenz einer gründungszeitlichen Bauphase 
und nach der Funktion der monumentalen Prostashausarchitektur, im Zusammenhang 
damit auch nach dem Beginn des Kultes der ägyptischen Götter in Priene.

Die Arbeiten in den Insulae E 13 und E 14 wurden von Prof. Dr. W. Raeck geleitet, 
hinsichtlich der Bauuntersuchung in Zusammenarbeit mit dem Architekten Dr.-Ing. A. 
Hennemeyer. Als studentische Hilfskräfte waren P. Atılgan, F. Schimpf (Archäologie) 
und A. Bayer, C. Schmiedl sowie D. Wolfertstetter (Bauforschung) beteiligt.

Im Bereich des Heiligtums der ägyptischen Götter wurden Bestattungen aus der 
südlich des Tempels gelegenen byzantinischen Nekropole unter der Aufsicht von Prof. 
Dr. W.-R. Teegen geborgen und von ihm anthropologisch untersucht (s. u.).

2.2. Östliches Felsheiligtum
Die 2007 begonnenen Reinigungs- und Grabungsarbeiten in dem ca. 35 x 25 

m großen Areal nordöstlich des bebauten Wohngebietes, das nach den zahlreichen 
Funden vorwiegend weiblicher Votivterrakotten als östliches Felsheiligtum bezeichnet 
wird, wurden fortgesetzt (Abb. 5). Dabei wurde noch deutlicher als bisher, dass das 
ganze Gelände zwar künstlich terrassiert ist, aber eine äußerst kleinteilige Bebauung 
aufweist. Diese wird durch zahlreiche Mauerzüge geprägt, die oft nur zur Einfassung 
oder Abstützung kleinerer Geländeabschnitt gedient haben. Charakteristisch sind ferner 
zahlreiche Wasserrinnen, Kanäle und Rohre, die das oberhalb des Heiligtums aus dem 
Felsen austretende Wasser gefasst und durch das Gelände talwärts abgeführt haben. Ein 
zentraler Kultbau konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden. Ein ummauerter Bezirk im 
Osten des Grabungsgeländes, in dem im Vorjahr eine fundreiche Schicht mit zahlreichen 
Votiven, darunter mehrere Terrakottahände (Abb. 6), festgestellt wurde, setzt sich zwar 
hangabwärts nach Osten fort, ist dort aber wegen der Geländeverhältnisse nicht weiter zu 
verfolgen.

An den Stellen, an denen Wasser aus dem Felsen trat, und am Fuß des im Norden 
ansteigenden Hanges wurden weitere (fast?) ausnahmslos weibliche Terrakottafiguren 
und andere Votive gefunden. Das Fundspektrum wird damit immer deutlicher durch 
weibliche Figuren geprägt, wozu auch weitere Fragmente von Kybelestatuetten 
zählen. Kaiserzeitliches Material ist nach wie vor nicht nachgewiesen, abgesehen von 
Oberflächenfunden am Rand des Areals.

Für die Beurteilung der Urbanistik von Priene ist die Feststellung wichtig, daß das 
Insulaschema auch in diesem peripheren Bebauungsstreifen eingehalten wurde, in dem 
geländebedingt die Anlage von Wohnparzellen in der sonst üblichen Form und Größe gar 
nicht möglich war. Dies ergibt sich aus der Identifizierung der östlichen bzw. westlichen  
Begrenzungsmauer der Insulae C 14 und C 15.
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Die Arbeiten im Felsheiligtum Ost wurden von Dr. A. Filges geleitet. Als 
studentische Mitarbeiter waren M. Zovo und D. Wolfertstetter beteiligt.

2.3. Westliches Stadtviertel 
Im sogenannten Haus des Lampon in der Insula D2 wurden in diesem Jahr acht 

Grabungsschnitte eröffnet, weiterhin mit dem Ziel, das erhaltene Wohnhausinventar aus 
der Zerstörungsschicht des Erdbebens von etwa 140/130 v. Chr. freizupräparieren, die 
Funde in ihrer Lage zu dokumentieren, zu bergen und zu rekonstruieren. Außerdem sollen 
auch offene Fragen zum Grundriß und zur Baugeschichte erkundet werden.

Um die Befunde vor weiterer Zerstörung durch Wurzeln zu schützen und die 
weitere Ausgrabung vorzubereiten, wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden 
im Grabungsgebiet 13 Kiefern gefällt sowie ein Felsklotz von 3 bis 4 t Gewicht zerkleinert 
und entfernt.

Die Zerstörungsschicht des 2. Jhs. v. Chr. ist nicht in allen Bereichen gleich gut 
erhalten. Dort, wo sie angetroffen wurden, enthielt sie, wie in den Vorjahren, dichtes 
Fundmaterial, darunter Bleigewichte, einen eisernen Schlüssel sowie einige Münzen, 
die zu dem im vergangenen Jahr geborgenen Hortfund gehören. Weiterhin wurde ganz 
unten im oder unter dem Fußboden des nordöstlichen Eckraums eine Bronzemünze 
gefunden, die der Seleukiden-König Antiochos II. (261–246 v. Chr.) in Sardeis hatte 
prägen lassen (Abb. 7). Demnach kann das Lampon-Haus kaum vor der zweiten Hälfte 
des 3. Jhs. v. Chr. errichtet worden sein. Wichtig für die Kenntnis der Bauphasen ist auch 
die Identifizierung der ursprünglichen westlichen Außenmauer des Lampon-Hauses in 
Schnitt D 2/49 (Abb. 8), an die erst in einer späteren Umnutzungs-Phase ein zusätzlicher 
Raum angesetzt wurde. Ob der Haupteingang danach weiterhin im Westen lag, ist wegen 
der dort besonders starken Gelände-Erosion bis jetzt nicht zu entscheiden.

Die Arbeiten von Prof. Dr. F. Rumscheid geleitet; als studentische Hilfskräfte 
waren R. Birkhoff, J. Sahr und O. Angold tätig.

2.4. Westliches Wohnviertel: Sondagen im Surveybereich 2008
Nach Auswertung der im letzten Jahr erstellten Dokumentation der Wohnbebauung 

in den Insulae D3 bis D6 wurden 2009 insgesamt fünf Sondagen vor allem mit dem Ziel 
angelegt, Reste älterer Bauphasen zu erfassen und zu datieren.

Zu den wichtigsten Beobachtungen zählt die Feststellung einer Mauer, die die 
zwischen den Insulae D 4 und D 5 verlaufende Gasse blockiert und so einen Eingriff in 
das öffentliche Straßensystem bezeugt.

Der Bereich, in dem die Sondage D 6/1 angelegt wurde, weist Grundrißelemente 
auf, die nicht zum üblichen Schema der Wohnbebauung passen und vielleicht als 
Antentempel gedeutet werden können. Hierzu passen Funde figürlicher Terrakotten sowie 
der von zwei Altären (?) gerahmte Eingang von der Theaterstraße her1. Ältere Mauerreste 
1 Vgl. Th. Wiegand – H. Schrader u. a., Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den 

Jahren 1895–1898 (Berlin 1904) 300 Abb. 318.
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gehören möglicherweise zu einer ursprünglichen Wohnbebauung, die später durch Bauten 
eines Kultbezirks ersetzt worden sein könnte.

Die Arbeiten betreute Prof. Dr. F. Rumscheid unter Mitwirkung von J. Ulbrich. 

2.5 Survey im Gebiet nördlich der Westtorstraße (Insulae F3–5)
Das Survey-Projekt im Bereich der Altgrabung, das 2008 nördlich der Theaterstraße 

West begonnen worden war, wurde dieses Jahr im Gebiet nördlich der Westtorstraße in 
den Insulae F3, F4 und F5 fortgesetzt (Abb. 9).

Nach der Reinigung der Baureste wurden diese tachymetrisch neu vermessen, 
so daß die Altpläne entzerrt werden konnten und tatsächliche Abweichungen zur neuen 
Dokumentation sichtbar werden. Mehrfach waren Raumhöhen exakt zu bestimmen und 
Treppenabsätze als Zugang zu einem ehemaligen Obergeschoß festzustellen. An ersten 
Ergebnissen zeichnet sich u. a. ab, daß die frühesten Häuser in den Südhälften der drei 
Insulae jeweils die für Priene typischen Vierraumgruppen aufwiesen, daß sich Änderungen 
in der Baustruktur und der Nutzung anhand von Mauerfugen und Kanälen erkennen lassen 
und daß sich die Nordsüd-Gassen teilweise auch nördlich der Insulae fortsetzen. Dort ist 
demnach trotz des steilen Geländes und entgegen den Rekonstruktions-Plänen der älteren 
Forschung mit weiterer, allerdings bislang nicht ausgegrabener Bebauung zu rechnen.

Die Grabungs- und Surveyarbeiten im nordwestlichen Wohnviertel standen unter 
der Leitung von Prof. Dr. F. Rumscheid, unterstützt von Dr. U. Mania sowie S. Dillmann, 
F. Aurin, S. Okumusoglu und S. Jeschke als studentischen Hilfskräften.

2.6. Oberes Gymnasion
Das Obere Gymnasion ist durch die Ausgrabung vom Ende des 19. Jhs. zwar 

festgestellt, aber hinsichtlich seiner Form und Baugeschichte nur oberflächlich untersucht 
worden. In der Kampagne 2009 wurde der Baukomplex gereinigt und ein Steinplan 
gezeichnet, der auf neuen tachymetrischen Vermessungen und Photogrammetrien beruht 
(Abb. 10). Danach stellt sich die relative Abfolge der einzelnen Bauwerke zum Teil anders 
dar als bisher: Die Raumreihe im Westen wurde früher als die römische Therme im Norden 
errichtet und geht vielleicht noch auf eine Erweiterung der hellenistischen Anlage zurück. 
Außerdem zeichnet sich ab, daß die byzantinischen Bauten (,Bischofspalast‘) südlich der 
Bischofskirche, der Bereich des Oberen Gymnasions sowie die mittelalterliche Bebauung 
der Insula E 13 baulich und funktional (?) eng zusammenhängen.

Die Untersuchung des Oberen Gymnasions wurde von Dr. U. Mania geleitet; 
unterstützt wurde er von G. Ulukal, G. Karatas und T. Ünlü. 

3. Spät- und nachantike Bauten
3.1. Agorakapelle und Südkomplex
Die im Vorjahr begonnene Grabung in der Kapelle östlich der Agora wurde 2009 

beendet. Für die 1. (römisch-kaiserzeitliche) Phase des Gebäudes konnte durch die 
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Auswertung der Fundkeramik ein terminus post quem am Ende des 1. Jhs. bestimmt 
werden. Unter dem Plattenboden der 2. Bauphase, in der das Gebäude in eine Kapelle 
umgebaut worden war, wurden drei Gräber untersucht (Abb. 11), zwei weitere im 
benachbarten „Südkomplex“. In den fünf Gräbern wurden insgesamt 10 Individuen 
festgestellt. Die vorläufige Auswertung des Fundmaterials aus der mit den Gräbern 
zusammenhängenden Verfüllung weist ins 12./13. Jh.

3.2. Teloneia 
Nachdem bei einer Begehung im Jahre 2007 auf dem Gipfelplateau der Teloneia 

etwa 200 m über dem Gebiet der antiken Stadt nachantike Mauerzüge festgestellt worden 
waren, wurde im vergangenen Jahr ein intensiver Survey durchgeführt und die dabei 
beobachteten Baureste eingemessen (Abb. 12). Dabei stellte sich heraus, daß fast das 
gesamte Gipfelplateau eine dichte Bebauung aufwies. Insgesamt wurden die Grundmauern 
von 13 Gebäuden sehr unterschiedlicher Größe im nördlichen und südlichen Bereich der 
Teloneia eingemessen.  Lediglich zwei Bauten wurden unter Mörtelverwendung errichtet 
und konnten nach Reinigungsarbeiten als kleine Kirchen identifiziert werden. Bei den 
Reinigungsarbeiten an der südlichen Kirche wurde ein versilbertes Bronzeblech mit einer 
Darstellung der Geburt Christi gefunden (Abb. 13). Die Durchsicht der bei der Begehung 
eingesammelten Keramik ergab einen zeitlichen Schwerpunkt im 4. – 7. Jh. und einen 
zweiten im 11. – 13. Jh. 

Diese Ergebnisse verändern die bisherigen Vorstellungen vom nach- und 
spätantiken Priene erheblich. Die Fläche der neu entdeckten Siedlung entspricht etwa 
einem Viertel der Fläche der antiken Wohnstadt.

3.3. Insula E 11/“Bischofspalast“
Nach intensiver Reinigung wurde der südlich an die Basilika beim Theater 

angrenzende byzantinische Baukomplex untersucht, der gewöhnlich als Bischofspalast 
bezeichnet wird. Einige Bereiche lassen sich wegen des schlechten Erhaltungszustandes 
nicht mehr im Detail  beobachten, dennoch sind wichtige Feststellungen möglich. So 
unterscheidet sich der Grundriss durch deutlich größere Raumformen von den übrigen 
bekannten, sehr viel kleinteiligeren byzantinischen Wohnhäusern Prienes, was neben dem 
direkten und architektonisch hervorgehobenen Zugang zur Basilika für eine besondere, 
möglicherweise offizielle Funktion des Gebäudes spricht. Des Weiteren greift der Bau auf 
das östlich benachbarte ehemalige Gymnasium über, über das möglicherweise auch der 
Hauptzugang zu der Anlage erfolgte.  

Die Untersuchungen zu den spät- und nachantiken Bauten wurden von J. Fildhuth, 
M.A. in Zusammenarbeit mit der Architektin Dipl.-Ing. S. Rudolph sowie U. Ruppe, 
M.A. (Teloneia) durchgeführt. Als studentische Mitarbeiterin war C. Prgomet beteiligt.

4. Architektursurvey im Stadtgebiet
4.1. Stadtmauer
Im Rahmen des Stadtsurveys wurde in diesem Jahr die Untersuchung der 
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Stadtmauer fortgesetzt, wobei photogrammetrische Verfahren Anwendung fanden. Die 
Arbeiten konzentrierten sich auf die Teloneia sowie die Bereiche um das Osttor, das 
Quellentor und das Westtor. Auf der Teloneia wurden auch vermehrt die byzantinischen 
Bauphasen untersucht und dabei zwei bisher nicht bekannte Pforten auf der Ostseite 
festgestellt.

Die Untersuchungen an der Stadtmauer wurden von U. Ruppe, M.A. durchgeführt, 
zeitweise unterstützt durch E. Baylan, M. A. (Oberflächenkeramik).

4.2. Synagoge
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Untersuchung der Synagoge in der 

Insula G 6 im Westteil der Stadt (Abb. 14). Bei der Ausgrabung im späten 19. Jh. 
war das Gebäude als frühchristliche Hauskirche angesprochen worden, doch wird es 
inzwischen übereinstimmend als Synagoge angesehen, was durch die Thoranische 
sowie Menorahdarstellungen belegt ist. Der Bau ist nur unzureichend dokumentiert, 
über seine Entstehungszeit und Geschichte ist nichts bekannt. Deshalb wurden intensive 
Reinigungsarbeiten sowie kleinere Sondagen durchgeführt und eine ausführliche 
zeichnerische Dokumentation begonnen. Dabei wurde ein verschollenes Relief mit der 
Darstellung einer Menorah wiedergefunden, restauriert und ins Museum Milet gebracht 
(Abb. 15). Die Synagoge war viel größer als bisher angenommen. Sie ist durch den Umbau 
eines großen hellenistischen Wohnhauses entstanden und weist zwei Hauptbauphasen 
auf. Die Funde reichen vom 4. bis ins 7. Jh.; der Fußboden (2. Bauphase) beginnt nach 
dem 4. Jh. 

Die Arbeiten an der Synagoge wurden von Dr. N. Burkhardt geleitet, in 
Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. A. Hennemeyer. Als studentische Mitarbeiterin war C. 
Prgomet beteiligt.

5. Epigraphische Untersuchungen
Die Epigraphiker Prof. Dr. W. Blümel, Prof. Dr. H.-U. Wiemer und D. Kah M. A. 

untersuchten mehrere Inschriften im Gelände und nahmen Abklatsche. Eine in der Kirche 
am Theater verbaute  hellenistische Inschrift, die den Text für die Ausschreibung des 
Amtes einer Kybelepriesterin enthält, wurde mit Genehmigung der Generaldirektion aus 
dem Bauverband entfernt und ein Abklatsch genommen.

6. Fundbearbeitung und Fundrestaurierung
Unter den bearbeiteten Fundgattungen bzw. Fundkomplexen sind neben der 

Untersuchung hellenistischer Keramikbefunde besonders die folgenden zu nennen:
Byzantinische Bestattungen: Von den in den vergangenen Jahren festgestellten und 

teilweise bereits geborgenen byzantinischen Bestattungen im Heiligtum der ägyptischen 
Götter sowie in und bei der Agorakapelle wurden 2009 die Skelette von 30 Individuen 
durch Prof. W.-R. Teegen anthropologisch untersucht. Die meisten Bestattungen waren 
beigabenlos, doch fanden sich in einigen Fällen Fragmente von gläsernen Armreifen 
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und einfache Ohrringe aus Bronze, diese ausschließlich bei weiblichen Bestattungen im 
Kindesalter.

Votivhände aus Terrakotta: Ein Schwerpunkt der Fundrestaurierung lag in der 
Zusammensetzung von etwa einem halben Dutzend lebens- bis leicht überlebensgroßen 
Votivhänden aus Terrakotta (Abb. 6), die im vergangenen Jahr im Felsheiligtum Ost 
geborgen und vorläufig konserviert worden waren, durch die Restauratorin S. Kalabis. 
Die Hände scheinen in der Regel stabförmige Gegenstände gehalten zu haben. Sie waren 
farbig gefasst und detailliert ausgearbeitet.

Ferner wurde wie üblich die Reinigung, Dokumentation und nötigenfalls 
Konservierung und Restaurierung der laufend anfallenden Grabungsfunde und von 
Material aus früheren Kampagnen fortgesetzt. Die hierbei erarbeiteten Ergebnisse bildeten 
wiederum die Grundlage für die Interpretation der Grabungs- und Surveybefunde und 
damit auch für die Planung des weiteren Vorgehens.

Die Fundbearbeitung und die Restaurierungsarbeiten wurden abwechselnd von 
Dr. B. Gossel-Raeck, Dr. U. Mandel und Dr. J. Rumscheid geleitet. Als Wissenschaftler 
waren ferner E. Baylan, M.A. und L. Heinze, M.A. beteiligt, als studentische Mitarbeiter 
I. Gennacaro, S. Gampe, S. Mancuso, L. Picht, G. Nicolaisen, S. Neumann, Ph. Grassel. 
Als Sachbearbeiter für bestimmte Themen oder Fundkomplexe nahmen M. Dirschlmayer, 
M. A., Dr. N. Fenn und S. Prillwitz, M. A. teil. Für Fundrestaurierung sowie Zeichen- und 
Fotododokumentaion waren M. Brückle, S. Kalabis, J. Mahrt, K. Pozekany, B. Schödel, 
K. Ulrich und A. Weinberger zuständig.

Die Übersetzung dieses Textes ins Türkische wird Frau Petek Aytaç und Frau Dr. 
Selma Gün verdankt.

PRİENE ANTİK KENTİ’NDE 2009 YILI ÇALIŞMALARI
Wulf RAECK* 

Frank RUMSCHEID
Priene’deki kazı çalışmaları 29 Temmuz ile 15 Ekim 2009 tarihleri arasında, W. 

Raeck başkanlığında  sürdürülmüştür. Başkan vekilliği F. Rumscheid tarafından üstlenilmiş 
ve 16 Eylül ile 12 Ekim 2009 tarihleri arasında kazı başkanı W. Raeck’in Frankfurt’taki 
akademik görevleri nedeniyle, kazıyı bizzat kendisi yürütmüştür. İdarî işler A. Filges ve 
U. Mania tarafından sürdürülmüştür. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, 30 Temmuz-30 
Ağustos günlerinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sayın Mustafa 
Poyraz, 29 Ağustos-15 Ekim günlerinde ise Amasra Müzesi’nden Sayın Arzu Cicibaş 
temsil etmiştir. Her iki temsilciye, Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yusuf Toptay’a, 
Milet Müzesi Müdiresi Sayın Hasibe Akat’a ve belediye teşkilâtı ile müze çalışanlarına 
* Prof. Dr. Wulf RAECK, Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische 

und Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA; 
w.raeck@em.uni-frankfurt.de;

 Prof. Dr. Frank RUMSCHEID, Institut für Klassische Altertumskunde, Bereich Klassische Archäologie, 
Olshausenstr. 40, D – 24118 Kiel/ALMANYA; f.rumscheid@klassarch.uni-kiel.de.
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desteklerinden dolayı içten teşekkür ederiz. Çalışmalara uzman ekip, öğrenci ve restoratör 
olmak üzere toplam 55 kişi ve 22 işçi katılmıştır.

Çalışmalar Alman Araştırma Birliği (DFG), Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), 
Leopold Werner Vakfı desteği ve özel bağışlarla gerçekleştirilmiştir.

1. Ören Yerinde Yapılan Koruma ve Onarım Çalışmaları
Demeter Kutsal Alanı’nında, görevli kurumların onayı alındıktan sonra, kült 

mekânlarının duvarlarında tahribata yol açan çam ağaçlarının kaldırılması ile birkaç 
yıldır planlanan onarım çalışmalarına bu yıl başlanmıştır (Resim: 1).

Doğu kapısının güneyindeki kent duvarlarında yer alan, hava koşullarından dolayı 
zarar görmüş ve ayrıca tehlikeye açık iki yer düzeltilerek sağlamlaştırılmıştır. 

Aşağı Gymnasion’da bir önceki yıl zarar gören Epheboslar Mekânı’nın doğu 
duvarı onarılmış, yerinden oynayan yapı taşları ve diğer mimarî öğeler eski yerlerine 
yerleştirilmiştir.  

Athena Kutsal Alanı’nın propylonunda 2005 yılında yerleştirilen saçaklık örneği, 
kuzeydoğu köşesinin mimarî örneğiyle tümlenmiştir. Böylelikle propylonun doğu 
cephesinin yapısı, ziyaretçilere daha net bir şekilde sunulabilmektedir.

Bu alandaki çalışmalar taş restoratörü G. Höfig tarafından sürdürülmüş, mimarîyi 
kapsayan konular ise Mim.-Müh. Dr. A. Hennemeyer tarafından yürütülmüştür.

2. Arkeolojik Kazılar, Mimarlık Tarihi Araştırmaları ve Mimarî Belgeleme
2. 1. Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı (E 14 İnsulası) ve Bitişiğinde Yer Alan E 13 
İnsulası
Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı ile batısında yer alan E 13 insulasında (Resim: 2) 

önceki yılda başlanan, podyum tapınağının Geç Helenistik veya Erken Roma Döneminde  
inşasından önce bu alanın görünümü ile mimarî gelişimini aydınlatmak amacıyla 
yapılan kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla, alanın mimarî tarihine yönelik 
araştırmalar yürütülmüş ve burada bulunan antik yapılaşmanın plan düzenlemesine bağlı 
olarak çoğu küçük boyutlu toplam 9 açma açılmıştır (Resim: 3).

Her iki insulada bulunan tüm antik yapı kalıntılarının taş çizim planı bu yıl içinde 
esas itibarıyla sona ermiştir. Bu taş çizim planı, henüz 19. yüzyılın sonlarında gün ışığına 
çıkarılmış ve o zamanın arkeologları tarafından çok az detaya sahip çizgisel planlar 
bazında dokümantasyonu yapılmış Antik Dönem, ama özellikle de Bizans Dönemine ait 
duvar sıralarını kapsamaktadır.

Önceki kazı sezonlarında ortaya konan ana evrelerin sınıflandırılması, büyük 
ölçüde onaylanmıştır. Ancak bu durum, aşağıda özetlendiği gibi bazı noktalarda daha da 
detaylandırılabilmiştir (Resim: 4). 

1. M. Ö. 4. ya da 3. yüzyılın başları için kuruluş evresinin parsel şemasına uygun 
konut yapılaşması mümkün olsa da henüz kanıtlanmamıştır.

2. M.Ö. 200 civarında alan, iki destek duvarı aracılığıyla teras şeklinde 
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düzenlenmiştir. Temelleri oldukça derine inen C duvarı, tüm E 14 insulası boyunca doğu-
batı yönünde uzanmakta olup muhtemelen batı yönünde devam etmektedir; kuzeyden 
güneye uzanan daha az masif E duvarı, batı-doğu doğrultusunda eğim gösteren arazide, 
iki insulanın hemen hemen sınırındaki basamağı belirlemektedir. Başka yapılar da 
gerek kuzey gerekse batı yönünde bitişiğinde yer almaktadır. Teraslama yapıldığı sırada 
insulaların kuzey bölümünde prostas ev tipine ait olasılıkla dört yapı inşa edilmiştir. 
Ancak bu yapılar, batıdaki kent alanında yer alan, kentin kuruluş evresine tarihlenen konut 
evlerinden çok daha büyüktür. Bu yapılar güneyinde ortak bir cephe oluşturmaktadır.

3. M.Ö. 100 civarında veya sonrasında C teras duvarı ve ek yapıları tahrip 
edilmiş ya da bilinçli olarak yıkılmıştır. Bu işlemden prostas evleri de etkilenmiş, ancak 
değişikliklerle yapılarak tekrar inşa edilmiştir. Yıkım tabakası döküntüsü, bir başka 
teraslamada dolgu olarak kullanılmıştır. Böylece C teras duvarının güneyindeki o zamana 
kadar kotu daha düşük olan arazideki basamak, kuzeydeki basamak seviyesine çekilmiştir. 
Böylece E 14 insulasında her yeri eşit kotta bir alan elde edilmiştir. 

4. Bu terasın üzerine, tapınak ile kutsal alanın diğer mimarî öğeleri olan batı 
galerisi ve propylon inşa edilmiştir. İkinci teraslamayla (M.Ö. 100’den sonra) tapınağın 
inşası arasındaki zaman farkı, henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Ayrıca kuruluş Dönemine ait yapı evresinin varlığı, anıtsal prostas mimarîsinin 
işlevi ve bu bağlamda Priene’de Mısırlı tanrılar kültünün başlangıcına dair sorular henüz 
açıklığa kavuşmamıştır.

E 13 ve E 14 insulalarındaki çalışmalar Prof. Dr. W. Raeck tarafından sürdürülmüştür. 
Mimarî araştırma çalışmaları, Mim.-Müh. Dr. A. Hennemeyer ile birlikte yürütülmüştür. 
Burada çalışmalara arkeoloji öğrencileri P. Atılgan, F. Schimpf  ve mimarlık tarihi 
öğrencileri A. Bayer, C. Schmiedl ile D. Wolfertstetter katılmışlardır.

Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı`nda bulunan ve tapınağın güneyinde yer alan Bizans 
nekropolü  gömüleri, Prof. Dr. W.-R. Teegen gözetiminde sürdürülmüş ve antropolojik 
çalışmalar da kendisi tarafından yapılmıştır (bkz. aş.).

2.2. Doğudaki Kaya Kutsal Alanı
Yapılaşmanın olduğu konut alanının kuzeydoğusunda yer alan yak. 35 x 25 m. 

boyutunda, çoğunluğunu pişmiş toprak kadın adak figürlerinin oluşturduğu çok sayıda 
buluntudan dolayı Doğu Kaya Kutsal Alanı olarak adlandırılan alanda, 2007 yılında 
başlanan temizleme ve kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 5). Bu çalışmalar 
sırasında, tüm alanın yapay bir terasın üzerinde bulunduğu ve ayrıca son derece küçük 
parçalı yapılaşma sergilediği daha da belirginleşmiştir. Buradaki yapılaşmanın belirleyici 
özelliği, genelde sadece küçük arazi parçalarının sınırlanmasına veya desteklenmesine 
yaramış çok sayıda duvar sırasıdır. Bunun dışında kutsal alanın yukarı kısmında 
kayalardan çıkan suyu toplamaya ve vadi boyunca  sevketmeye yarayan çok sayıda su 
oluğu, kanal ve boru karakteristik unsurlardır. Merkezî bir kült yapısının varlığı henüz 
kanıtlanamamıştır. Kazı alanının doğusunda bulunan, önceki sene aralarında terrakotta 
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el figürleri (Resim: 6) de yer alan çok sayıda adak buluntusu veren tabakanın bulunduğu 
duvarla çevrili bir alan, doğu yönünde aşağıya doğru bir meyille devam etse de arazi 
koşullarından dolayı daha fazla takip edilememektedir.

Ayrıca suyun kayadan çıktığı yerlerde ve kuzeyde meyille yükselen yamaçta, 
(neredeyse sadece?) diğer pişmiş toprak kadın figürleri ile adak buluntuları bulunmuştur. 
Böylelikle buluntu çeşitliliğinde ağırlığı, diğer Kybele heykelcikleri fragmanları da dâhil 
edildiğinde, kadın figürleri kazanmaktadır. İmparatorluk Dönemine ait buluntular ise, 
alanın kenarlarında ele geçirilen yüzey buluntuları hariç, hâlâ tespit edilememiştir.  

Arazi koşullarından dolayı konut arsalarının düzenlenmesinin alışılagelen biçim ve 
büyüklükte yapılmasının aslında mümkün olmamasına rağmen, insula şemasının kentin 
periferinde de uygulanması, Priene’de şehirciliğin değerlendirilmesi açısından önemli bir 
tespittir. Bu, C 14 ve C 15 insulalarının doğu ve batı sınır duvarlarının belirlenmesiyle 
ortaya çıkmıştır.

Doğu Kaya Kutsal Alanı’ndaki çalışmalar, Dr. A. Filges tarafından yürütülmüştür. 
Çalışmalara yardımcı olan öğrenciler M. Zovo ve D. Wolfertstetter’dir.

2. 3. Kuzeybatı Konut Alanı
D 2 insulasında bulunan, Lampon’un Evi olarak adlandırılan konut yapısında 

yaklaşık olarak M.Ö. 140/130 yıllarına tarihlenen deprem nedeniyle meydana gelmiş 
yıkım tabakasında günümüze ulaşmış konut envanterini açığa çıkararak bulundukları 
konumda belgeleme, çıkarma ve rekonstrüksiyonunu yapma hedefiyle çalışmalara devam 
edilerek bu yıl sekiz kazı sondajı açılmıştır. Ayrıca yapının planı ve mimarî tarihi hakkında 
henüz cevaplanmamış sorulara yönelik incelemeler de yapılmak zorundadır. 

Mimarî buluntuları ağaç köklerinin sebep olduğu zararlardan korumak ve sonraki 
kazı çalışmalarının hazırlığını yapmak amacıyla, ilgili kurumların onayıyla 13 adet çam 
ağacı kesilmiş, ayrıca 3-4 ton ağırlığında bir kaya parçası küçük parçalara bölünerek 
kaldırılmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyıla ait yıkım tabakası, her alanda aynı şekilde iyi şartlarda ele 
geçirilmemiştir. Buluntu durumunun iyi olduğu yerlerde önceki yıllarda olduğu gibi, 
geçtiğimiz yıl gün ışığına çıkan hazine buluntusuna ait, aralarında kurşun ağırlıkların, 
bir demir anahtarın ve birkaç sikkenin de yer aldığı, yoğun bir buluntu malzemesine 
rastlanmıştır. Bunların dışında kuzeydoğudaki köşe mekânının tabanında veya tabanının 
altında, Seleukos krallarından II. Antiokhos’un (M.Ö. 261-246) Sardeis’te bastırdığı bir 
bronz sikke bulunmuştur (Resim: 7). Buna göre, Lampon’un Evi’nin M.Ö. 3. yüzyılın 
ikinci yarısından önce inşa edilmiş olması pek mümkün değildir. Yapı evreleri hakkında 
bilgi edinmek için, Lampon’un Evi’nin D2/47 açmasında orijinal batı dış duvarının 
(Resim: 8) belirlenmesi de önemlidir. Bu duvara daha sonraki bir işlev değişikliği 
evresinde, fazladan bir mekân eklenmiştir. Bundan sonra da ana girişin batıda yer almaya 
devam edip etmediği, arazinin bu bölümündeki büyük erozyondan dolayı, şimdilik kesin 
bir şekilde lokalize edilememektedir.
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Çalışmalar Prof. Dr. F. Rumscheid tarafından yürütülmüş ve öğrenciler R. Birkhoff, 
J. Sahr ile O. Angold bu çalışmalara katılmıştır.

2. 4. Batı Konut Alanı: 2008 Yüzey Araştırması Alanında Yapılan Sondaj
Geçtiğimiz yıl yapılan, D 3 ile D 6 insulalarında bulunan konut yapılarının 

belgeleme çalışmalarının değerlendirilmesinden sonra, özellikle eski yapı evrelerinin 
kalıntılarını belirlemek ve tarihlendirmek amacıyla 2009 yılında toplam beş adet sondaj 
açılmıştur. 

En önemli gözlemler arasında, D 4 ve D 5 insulalarının arasında bulunan dar 
sokağı bloke eden ve böylelikle kamuya açık yol sistemini engelleyen bir duvarın varlığı 
bulunmaktadır.   

D 6/1 sondajının açıldığı alanda konut yapılaşmasının alışılmış şemasına uymayan 
ve belki de bir ante tapınağına işaret eden plan unsurları bulunmaktadır. Pişmiş toprak 
figür buluntuları ile ayrıca Tiyatro Caddesi’nden açılan iki sunağın (?) çevrelediği giriş, 
bu unsurlarla uyuşmaktadır2. Daha eski duvar kalıntıları, olasılıkla burada daha önce 
var olan, ancak sonraki bir dönemde yerini bir kült alanına ait yapıların aldığı bir konut 
yapısına aittir. 

Buradaki çalışmalar J. Ulbrich’in de yardımıyla Prof. Dr. F. Rumscheid’ın gözetimi 
altında yürütülmüştür.

2.5. Batı Kapısı Caddesi’nin Kuzeyinde Sürdürülen Yüzey Araştırması (F 3-5 
İnsulası)
Eski kazı alanı içersinde, 2008 yılında Tiyatro Caddesi’nin batı kısmının kuzeyinde 

başlatılan yüzey araştırması projesine bu yıl, Batı Kapısı Caddesi’nin kuzeyindeki alanda, 
F 3, F 4 ve F 5 insulalarında devam edilmiştir (Resim: 9).

Yapı kalıntılarının temizlenmesinden sonra, burasının takeometrik yeni ölçümleri 
yapılarak eski planların düzeltilmesi sağlanmış ve böylelikle gerçek sapmalar güncel 
dokümentasyonda belirginleşmiştir. Birçok kez mekân yükseklikleri hatasız saptanarak  
yapının eskiden var olan üst katına çıkan merdiven sahanlıkları tespit edilmiştir. Varılan 
ilk sonuçlarından biri de her üç insulanın güney bölümünde yer alan en erken evlerin 
Priene’ye özgü dört mekânlı gruplardan oluştuğuna işaret etmektedir. Ayrıca, duvar 
derzleri ve kanallar yardımıyla, yapı düzenlenmesi ile kullanımlarındaki değişiklikler 
belli olmaktadır ve kuzey-güney doğrultulu dar sokakların kısmen insulanın kuzeyinde 
de devam ettiği anlaşılmıştır. Bu duruma göre burada, arazinin dikliğine rağmen, eski 
araştırmaların ortaya koyduğu rekonstrüksiyon planlarıyla tezat teşkil edecek şekilde, 
şimdiye kadar kazılmamış olsa da başka yapılaşmalar beklenmelidir.

Kuzeybatı konut alanında sürdürülen kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları, 
Dr. U. Mania’nın desteği ile Prof. Dr. F. Rumscheid’in başkanlığında ve öğrenciler S. 
Dillmann, F. Aurin, S. Okumuşoğlu ve S. Jeschke’nin yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir.  
2 Krş. Th. Wiegand – H. Schrader ve diğ., Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den 

Jahren 1895-1898 (Berlin 1904) 300 Resim: 318.
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2.6. Yukarı Gymnasion
Yukarı Gymnasion 19. yüzyıl sonlarında yapılan kazılarla saptanmış, ancak 

yapının planı ve mimarî tarihi sadece çok yüzeysel incelenmiştir. 2009 yılı kazı sezonunda 
yeni araştırmalara hazırlık amacıyla, tüm yapı kompleksi temizlenerek takeometrik 
ölçümlerle fotogrametriğe dayalı taş planı çıkarılmıştır (Resim: 10). Buna göre, tek tek 
yapı bölümlerinin göreli zamansal dizilimi şimdiye kadar kabul görenden daha farklıdır: 
Batıdaki mekân dizisi, kuzeydeki Roma hamamından daha önce yapılmıştır ve olasılıkla 
Helenistik kompleksin genişletilmesi çalışmasıyla ilintilidir. Bunun dışında, Piskopos 
Kilisesi’nin güneyindeki Bizans yapılarının (Piskopos Sarayı) ve Yukarı Gymnasion alanı 
ile E 13 insulasındaki Orta Çağ yapılaşmasının mimarî ve işlevsel (?) açıdan birbiriyle 
yakından bağlantılı olduğu belli olmaktadır. 

Yukarı Gymnasion’da sürdürülen çalışmalar Dr. U. Mania tarafindan yürütülmüş 
ve G. Ulukal, G. Karataş ve T. Ünlü tarafından desteklenmiştir.

3. Geç Antik Çağa ve Sonrasına Tarihlenen Yapılar
3.1. Agora Şapeli ve Güney Kompleks
Agoranın doğusunda yer alan şapelde geçen yıl başlanan kazılar, 2009 yılında 

sona ermiştir. Yapının 1. (Roma – İmparatorluk Dönemi) evresi için terminus post quem, 
ele geçirilen keramik buluntularının değerlendirilmesi sonucu 1. yüzyıl sonu olarak 
belirlenmiştir. Yapının şapele çevrildiği 2. yapı evresinin döşeme levhası kaplı zemini 
altında üç (Resim: 11), komşu“Güney Kompleks”te ise iki mezar incelenmiştir. Sözü 
edilen bu beş mezarda toplam 10 birey tespit edilmiştir. Mezarlarla bağlantılı dolguda ele 
geçirilen buluntu malzemesinin ön değerlendirilmesi, 12./13. yüzyıla işaret etmektedir.

3.2. Teloneia
2007 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında Teloneia zirvesindeki platoda, 

antik kent alanının seviyesinden yak. 200 m. yüksekte, Antik Çağ sonrasına ait duvar sıraları 
tespit edildikten sonra, geçen yıl yoğun bir yüzey araştırması yapılmış ve gözlemlenen 
yapı kalıntılarının ölçümü yapılmıştır (Resim: 12). Bu çalışmalarda neredeyse tüm zirve 
platosunun yoğun bir yapılaşma gösterdiği anlaşılmıştır. Teloneia’nın kuzey ve güney 
kesiminde çok çeşitli boyutlarda toplam 13 yapıya ait temel duvarları ölçülmüştür. 
Sadece iki yapının inşasında harç kullanılmış ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, 
bunların küçük kiliseler oldukları anlaşılmıştır. Güneyde yer alan kilisenin temizleme 
işlemi sırasında, Hz. İsa’nın doğum sahnesinin canlandırıldığı gümüş kaplama tunç 
bir levha bulunmuştur (Resim: 13). Araziden toplanan keramiğin gözden geçirilmesi, 
tarihleme açısından ilki 4. - 7. yüzyıl ve ikincisi 11. – 13. yüzyıl olmak üzere iki zamansal 
ağırlık noktası belirlenmesini sağlamıştır.

Elde edilen bu sonuçlar, Antik Çağ sonrası ve Geç Antik Dönem Priene’si hakkındaki 
tahminlerde esaslı değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Yeni keşfedilen yerleşmenin 
büyüklüğü, antik kent konut alanının yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir.
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3.3. E 11 İnsulası /“Piskopos Sarayı“
Yoğun bir temizleme işleminden sonra genelde “Piskopos Sarayı” olarak 

adlandırılan, tiyatro yakınındaki bazilikanın güneyindeki bitişik Bizans yapı kompleksi 
incelenmiştir. Bazı bölümleri kötü korunageldiği için ayrıntılı bir şekilde gözlemlenemese 
de, önemli saptamalara imkân tanımaktadır. Böylece ana plan, oldukça büyük mekânsal 
boyutlarından dolayı, küçük parçalı Bizans Dönemi Priene konut mimarîsinden farklılık 
göstermektedir. Bazilikaya doğrudan açılan ve mimarî açıdan vurgulanmış girişi, yapının 
özel ve olası resmî işlevine işaret etmektedir. Bunun dışında yapı, doğusundaki komşu 
eski gymnasion alanına tecavüz etmiştir; olasılıkla kompleksin ana girişi de burada 
bulunuyordu. 

Antik Çağ ile sonrasına tarihlenen yapıların incelenmesi J. Fildhuth (M.A.) 
tarafından, Mim.-Müh. S. Rudolph (Dipl.) ve ayrıca U. Ruppe’nin (M.A.) (Teloneia) 
ortak çalışmalarıyla yürütülmüştür. C. Prgomet öğrenci olarak çalışmalara katılmıştır.

4. Kent Alanındaki Mimarî Yüzey Araştırması
4.1. Kent Surları
Kenti kapsayan yüzey araştırmaları çerçevesinde kent surlarının incelenmesine 

bu yıl fotogrametrik yöntemin kullanılmasıyla devam edilmiştir. Çalışmalar Teloneia ve 
ayrıca Doğu Kapısı, Kaynak Kapısı ile Batı Kapısı’nda yoğunlaşmıştır. Teloneia’da daha 
fazla Bizans Dönemine ait yapı evreleri incelenmiş ve doğu tarafında şimdiye dek varlığı 
bilinmeyen iki kapı tespit edilmiştir.

Kent surlarındaki araştırmalar U. Ruppe (M.A.) tarafından yürütülmüş, dönem 
dönem E. Baylan (M.A.) tarafından (yüzeyde ele geçirilen keramikler) desteklenmiştir. 

 
4.2. Sinagog
Çalışmaların diğer ağırlık noktasını kentin batı alanında bulunan G 6 insulasında yer 

alan sinagog oluşturmuştur (Resim: 14). 19. yüzyılın sonlarında yapılan kazı çalışmalarında 
yapıdan, Erken Hıristiyanlık Dönemine ait özel kilise olarak bahsedilmektedir. Ancak bu 
yapının tipik thora ve menorah betimlemeleri sayesinde sinagog olduğu anlaşılmıştır. 
Yapı henüz detaylı olarak belgelenmediği için kuruluş evresi ve tarihi hakkında bilgi 
yoktur. Bu nedenle yoğun bir temizleme çalışması gerçekleştirilmiş ve ayrıca küçük 
sondajlar açılmış ve detaylı çizimlerine başlanmıştır. Bu çalışmalarda, kaybolmuş bir 
menorah tasviri yeniden bulunmuş ve restore edilerek Milet Müzesi’ne teslim edilmiştir 
(Resim: 15). Sinagog şimdiye kadar tahmin edildiğinden daha büyüktür. Yapı, Helenistik 
Döneme ait büyük bir konut yapısında değişiklik yapılmasıyla meydana gelmiştir ve iki 
ana yapı evresi vardır. Sikke buluntularının ışığında ilk yapı evresi, muhtemelen M.S. 4. 
yüzyıla tarihlenmektedir. 

Sinagogdaki çalışmalar Dr. N. Burkhardt yönetiminde Mim.-Müh. Dr. A. 
Hennemeyer ve ayrıca S. Rudolph’un (Dipl.) ortak çalışmalarıyla yürütülmüştür. Öğrenci 
olarak çalışmalara C. Prgomet katılmıştır.
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5. Epigrafik Araştırmalar
Epigraf Prof. Dr. W. Blümel, Prof. Dr. H.-U. Wiemer ve D. Kah (M.A.) arazide 

bulunan birçok yazıtı inceleyerek estampajlarını çıkarmışlardır. Tiyatrodaki kilisenin 
duvarında devşirme olarak kullanılmış, bir Kybele rahibesinin görevinin ilânını 
içeren Helenistik bir yazıt, Genel Müdürlüğün onayıyla yerinden sökülerek estempajı 
çıkarılmıştır. 

6. Buluntuların İncelenmesi ve Onarım Çalışmaları
Helenistik keramik buluntularının yanı sıra incelenen buluntu grupları ve 

kontekstleri özellikle şunlardır:

Bizans Dönemine ait gömüler: Önceki yıllarda Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı’nda 
ve Agora Şapeli yakınında tespit edilen Bizans mezarlarında kısmen daha önce gün ışığına 
çıkarılan gömülerden, 30 bireye ait iskeletlerin antropolojik incelemeleri, 2009 yılında 
Prof. Dr. W.-R. Teegen tarafından yapılmıştır. Gömülerin çoğunda hediye bulunmamakla 
birlikte, sadece çocuk yaşta sayılabilecek bazı kadın mezarlarında cam bilezik ve sade 
tunç küpe fragmanları bulunmuştur.  

Pişmiş toprak adak el figürleri: Buluntuların onarım çalışmalarının ağırlık 
noktasından birini, geçtiğimiz yıl Doğu Kaya Kutsal Alanı’nında ele geçirilen, sayıları 
yak. yarım düzineye ulaşan, boyutları kısmen normal, kısmen normalden biraz büyük 
pişmiş toprak adak el figürlerinin tümlenmesi oluşturmuştur. Geçtiğimiz yıl restoratör S. 
Kalabis tarafından bu buluntuların geçici koruması yapılmıştır. Bu eller, genelde çubuk 
şeklindeki cisimleri tutmaya yarıyor gibi gözükmekte olup boyanmış ve detaylı bir şekilde 
işlenmiştir.

Ayrıca alışılagelmiş temizleme, belgeleme ve sürekli ortaya çıkan kazı 
buluntularıyla önceki kazı sezonlarında ele geçirilen malzemenin gerekli hâllerde koruma 
ve onarım çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar, kazı ve 
yüzey araştırması buluntularının yorumu ve gelecekteki çalışmalarımızın planlanmasınına 
temel teşkil etmektedir.

Arkeolojik buluntuların çalışılması ve onarımı sırayla  Dr. B. Gossel-Raeck, Dr. U. 
Mandel ve  Prof. Dr. J. Rumscheid’in yönetimi altında sürdürülmüştür.  Bilimsel ekipten E. 
Baylan (M.A.) ve L. Heinze (M.A.), öğrenci olarak I. Gennacaro, S. Gampe, S. Mancuso, 
L. Picht, G. Nicolaisen, S. Neumann, Ph. Grassel çalışmalara katılmıştır. Belli konuları 
veya buluntu komplekslerinin çalışılmasında M. Dirsclhmayer (M.A.), Dr. N. Fenn ve S. 
Prillwitz (M.A) yer almıştır. Buluntu restorasyonu ile çizimsel dokümantasyon ve fotoraf 
dokümantasyonundan M. Brückle, S. Kalabis, J. Mahrt, K. Pozekany, B. Schödel, K. 
Ulrich ve A. Weinberger sorumluydu.

Bu metnin Türkçe’ye çevirisi için Petek Aytaç ile Dr. Selma Bulgurlu Gün’e 
teşekkür ederiz.
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Abb. 2: Insula E 13. Ansicht von Südosten (Photo W. Raeck)
Resim 2: E 13 insulası. Güneydoğudan bakış (Fotoğraf W. Raeck).

Abb. 1: Demeterheiligtum. Westliches Bankett nach der Restaurierung (Photo W. 
Raeck)
Resim 1: Demeter Kutsal Alanı. Restorasyon sonrası batı podyum (Fotoğraf W. 
Raeck).



..................................................................................................................................................................................74

Abb. 4: Insulae E 13 und E 14: Zeichnerische Rekonstruktion mit Prostashäusern und Tempelareal 
(Zeichnung A. Hennemeyer)
Resim 4: E 13 ve E 14 insulaları: Prostas evleri ve tapınak alanıyla rekonstrüksiyonu (Çizim A. 
Hennemeyer).

Abb. 3: Steinplan der Insulae E 13 und E 14 mit Bebauungsphasen (Zeichnung A. Hennemeyer u.a.)
Resim 3: Yapı evreleriyle beraber E 13 ile E 14 insulaları taş planı (Çizim A. Hennemeyer et al.).
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Abb. 6: Östliches Felsheiligtum. Handvotive aus Ton nach der Restaurierung (Photo 
B. Schödel)
Resim 6: Doğu Kaya Kutsal Alanı. Restorasyon sonrası pişmiş toprak eller (Fotoğraf 
B. Schödel).

Abb. 5: Östliches Felsheiligtum. 
Topographischer Geländeplan mit 
Mauerzügen (Zeichnung D. Wolfertstetter 
– A. Filges)
Resim 5: Doğu Kaya Kutsal Alanı. Duvar 
sıralarının yer aldığı topografik arazi planı 
(Çizim D. Wolfertstetter – A. Filges).

Abb. 7: Bronzemünze des Königs 
Antiochos II. (261–246 v. Chr.) 
(Photo K. Ulrich)
Resim 7: Kral II. Antiokhos’un 
(M. Ö. 261-246) bronz sikkesi 
(Fotoğraf K. Ulrich).
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Abb. 8: Insula D2. Haus des Lampon. Ursprüngliche, westliche Außenmauer 
(Photo F. Rumscheid)
Resim 8: D 2 insulası. Lampon’un Evi. Orijinal batı dış duvar (Fotoğraf F. Rumscheid).

Abb. 9: Insula F4 an der Westtorstraße von Südosten in gereinigtem Zustand 
(Photo U. Mania)
Resim 9: Temizlenmiş hâliyle güneydoğudan Batı Kapısı Caddesi’ndeki F 4 
insulası (Fotoğraf U. Mania).
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Abb. 11: Kapelle an der Agora: Gräber unterhalb des Bodens der zweiten 
Nutzungsphase (Photo J. Fildhuth)
Resim 11: Agoradaki şapel: İkinci kullanım evresinden taban altındaki mezarlar 
(Fotoğraf J. Fildhuth).

Abb. 10: Oberes Gymnasion. Steinplan auf dem Stand von 2009 
(Zeichnung U. Mania/G. Glock)
Resim 10: Yukarı Gymnasion. 2009’daki hâliyle taş planı (Çizim 
U. Mania/G. Glock).
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Abb. 12: Teloneia: Ansicht des Geländes mit Mauerzügen von Osten (Photo J. 
Fildhuth)
Resim 12: Teloneia: Duvar sıralarıyla beraber arazinin güneyden görünümü 
(Fotoğraf J. Fildhuth).

Abb. 13: Versilbertes Bronzeblech mit Darstellung der Geburt 
Christi (Photo B. Schödel)
Resim 13: İsa’nın doğumu sahneli gümüş kaplı tunç levha (Fotoğraf 
B. Schödel).
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Abb. 14: Insula G 6: Synagoge, Hauptschiff. Ansicht von Osten (Photo W. Raeck)
Resim 14: G 6 insulası: Sinagog, orta nef . Doğudan görünüm (Fotoğraf W. Raeck).

Abb. 15: Synagoge: Relief mit Darstellung einer Menorah (Photo B. 
Schödel)
Resim 15: Sinagog: Menorah tasvirli kabartma (Fotoğraf B. Schödel).



..................................................................................................................................................................................80

OLYMPOS, 2009

     B.Yelda OLCAY UÇKAN*

     Seçkin EVCİM
     Meltem Erdul MERGEN

Öğül Emre ÖNCÜ
     Muradiye ÖZTAŞKIN
     Gökçen ÖZTAŞKIN

     
Olympos antik kenti 2009 yılı kazı sezonunda alanda yapılan araştırmalar 

Roma Dönemi kent dokusunun netleştirilmesine yönelik olarak özellikle güney kentte 
gerçekleştirilmiştir. Kuzey kentte ise Giriş Kompleksi, A Alanı ve Mozaikli yapıda kazı 
ve sondaj çalışmalarına devam edilmiş; kazı çalışmalarında ortaya çıkan küçük buluntular 
depo çalışmalarıyla değerlendirilmiştir1.

Roma Mimarîsi  Araştırmaları2

2009 yılı çalışma Döneminde, 2007 yılında başlayan ve 2008 yılında devam eden, 
kentteki Roma Dönemi mimarîsinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 
Çalışmalar sırasında Liman Bazilikası alanı, Büyük Hamam’ın güneyindeki Roma 
İmparatorluk Dönemine ait ‘C Yapısı’ olarak adlandırdığımız bina çevresinde çalışmalar 
yürütülmüştür. 

Liman Bazilikası’nın güneydoğu köşesinde kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda, 
bir köşe oluşturduğu anlaşılan, krepis ve üst yapısına ait in situ mimarî parçalarla 
karşılaşılmıştır (Resim: 1). Alanın kenarındaki su kaynağı nedeniyle oluşan bataklıktan 
dolayı yapının temel bölümüne kadar belgelenmesi mümkün olmamıştır. Su içerisinde 
izlenebilen en alt kısım, güney köşede kuzeye doğru 0.52 m. ve 1.06 m. uzunluğunda 
iki bloğun oluşturduğu bir sıra ile kuzey köşede bu bloklarla aynı kot seviyesine 
sahip 2.50 m. uzunluğunda bir blokla oluşturulmuştur (Çizim: 1). Her iki düzlemdeki 
blokların yüksekliği 0.40 m. olarak tespit edilmiştir. Bloklar batıdaki toprak dolgu içine 
* Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 26470-

Eskişehir/TÜRKİYE. byolcay@anadolu.edu.tr
1 2009 yılı Olympos ören yeri çalışmaları Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, Dokuz 

Eylül Üniversitesi’nden Öğr.Grv.Yalçın Mergen, Pamukkale Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Muradiye Bursalı, 
Öğr. Grv.Gökçen Öztaşkın, Anadolu Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Seçkin Evcim, Sanat Tarihi lisans 
öğrencileri Serkan Kılıç, Mehmet Cihangir Uzun, Sinan Sertel, Gürcan Karakaş, İstanbul Üniversitesi 
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devam ettiğinden genişlikleri ölçülememiştir. Güney bölümdeki son blok ile kuzey 
bölüm bloğu arasında 2.77 m. uzunluğunda boşluk bulunmaktadır. Su seviyesinin tüm 
çabalara rağmen azaltılamaması nedeniyle, iki blok arasında nasıl bir düzenleme olduğu 
tespit edilememiştir. Kuzey ve güneyde tespit edilen bu düzenleme üzerinde, simetrik 
yerleştirilmiş krepis blokları bulunmaktadır. Güneyde yer alan blok 0.40 m. yüksekliğinde 
1.06 m. genişliğindedir. Kuzeydeki krepis 0.40 m. yüksekliğinde 1.21 m. genişliğindedir. 
Her iki blok batıda kesit içerisinde devam ettiğinden uzunlukları ölçülememiştir. Her iki 
krepis tiyatro cavealarında olduğu gibi aşağıya doğru içe konkav profillidir ve köşelerde 
aslan ayaklarına sahiptir. Krepis olarak tanımlanan blokların üzerinde yine simetrik 
düzenlemeye sahip olduğu anlaşılan karşılıklı iki paye yer almaktadır. Güney paye 0.74 
x 0.79 m. ölçülerinde 1.46 m. yüksekliğindedir. Bloğun doğu ve kuzey yüzlerinin alt 
bölümünde 0.12 m. yükseklikte düz, 0.09 m. yükseklikte torus ve 0.11 m. yükseklikte 
kyma-rekta profilleri görülmektedir. Ayrıca bloğun doğu yüzünde 0.11 m. genişliğinde tüm 
blok yüksekliğince uzanan derz profili bulunmaktadır. Diğer yüzleri kabaca tıraşlanarak 
bırakılmıştır ve herhangi bir profil içermemektedir. Kuzey yüzde ise tabandan başlayıp 
yaklaşık 0.30 m. yükselen bir plâkanın bloğa tutturulması için düzenlendiği anlaşılan 
geçme profili vardır. Kuzey payenin ölçüleri 0.70 x 0.75 m. yüksekliği 1.44 m.dir. 
Bloğun doğu ve güney yönlerinde, güneyde yer alan diğer payedekiyle aynı ölçülerde 
alt profil düzenlemesi görülmektedir. Tabandan torusa kadar uzanan düz profil ise farklı 
düzenlenmiştir. Bu alanda 0.06 m. yüksekliğinde ve doğal yıpranmalardan dolayı tam 
uzunluğu tespit edilemeyen 0.03 m. derinliğinde dikdörtgen çerçeve profili görülmektedir. 
Bloğun diğer yüzleri kabaca tıraşlanarak bırakılmıştır. Bloğun güney yüzünde, diğer 
payedekiyle paralel yaklaşık 0.30 m. yüksekliğinde geçme profili vardır. Her iki paye 
arasında Bizans Döneminde yapıldığı düşünülen harçlı bir duvar bulunmaktadır.

 Kuzeyde yer alan paye ile aynı aks ve kot seviyesinde, batıya doğru uzanan 
alanda in situ iki Attik - İon sütun kaidesi tespit edilmiştir. Kaidelerde plinthos ölçüsü 0.88 
x 0.88 x 0.11 m.dir. Bunun üzerindeki torus 0.14 m., torus üzerindeki silme profili 0.02 
m., trokhilos profili 0.05 m., bunun üzerindeki çift torus profili 0.03 m. yüksekliğindedir. 
Sütun kaidelerinin bulunduğu alanda temizlik çalışmaları tamamlanamadığından, 
kaidelerin altındaki stylobat düzenlemesi konusunda yorum yapmak güçtür. 

Büyük Hamam’ın güneybatısında yer alan ve ‘C Yapısı’ olarak isimlendirilen 
binanın çevre temizliği ve günümüze ulaşan cephelerinin belgeleme çalışmaları 
tamamlanmıştır. Yapının cephe duvarları pseudo-isodomik teknikle yapılmıştır. Blokların 
büyük çoğunluğunda belirgin derz hatları oluşturan, çok yüksek olmayan, keskin bosajlar 
izlenmektedir. Yapının iç bölümünde, kentteki diğer alanlarda da benzer şekilde izlenen, 
geç dönem kullanımlarıyla ilgili düzenlemelere ait duvarlar görülmektedir. Bu nedenle, 
yapının Bizans Döneminde, olasılıkla işlev değiştirerek kullanıldığı düşünülmektedir.

C Yapısı’nın ön cephesini oluşturan kuzey kanadı duvarı 16.60 m. uzunluğa 
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sahiptir. Cephenin batı köşesinde, orta bölümünde ve doğu köşesinde birer kapı ve 
pencere açıklığının yer aldığı anlaşılmıştır. Yapının günümüze ulaşabilmiş diğer cephesini 
doğu kanat duvarları oluşturmaktadır. Duvarın günümüze ulaşabilmiş tespit edilebilen 
uzunluğu 16.73 m.dir. Duvarın orta bölümünde üç tane açıklık görülmektedir. Açıklıklar, 
yapının geç dönem kullanımı sırasında moloz taş örgü tekniğinde duvarlarla kapatılmıştır. 
Toprak dolgu nedeniyle bu alandaki üç açıklıklı düzenlemenin pencere veya kapı olması 
konusunda kesin yargıda bulunmak mümkün görünmemektedir.

Liman Bazilikası’nın kuzeydoğu köşesinde, büyük çoğunlukla in situ tespit edilen 
Roma Dönemi mimarî elemanları, stoa benzeri bir mimarînin başlangıç köşesi olarak 
düşünülmektedir. Kent planı üzerindeki incelemelerimizde, bu köşe noktasıyla aynı 
doğrultu üzerine oturan Büyük Hamam ve C Yapısı önünden geçen hat kentteki ana cadde 
veya caddelerden biri olarak görülmektedir (Çizim: 2). Ayrıca Liman Bazilikası’nın hemen 
doğusunda bulunan Liman Hamamı’nın da ana caddenin başlangıcında olması öneriyi 
destekler niteliktedir. Elde edilen veriler doğrultusunda Roma kenti planına ait veriler 
plan üzerine yerleştirilerek, cadde-sokak dokusuna yönelik öneri sunulmuştur. Bu çalışma 
doğrultusunda, sadece Olympos’taki mevcut Roma Dönemi mimarî öğelerini içeren bir 
plan çalışması tamamlanmış ve bu planın üç boyutlu modeli yapılmıştır. Olympos’un 
Roma Dönemi kent dokusu ve şehir planıyla ilgili veriler bahsedilen bulgularla sınırlıdır. 
Bulgular ışığında oluşturulan Roma Dönemi kent planı, Bizans Dönemi kent planıyla 
çakıştırıldığında, Bizans Dönemi kent planının büyük oranda Roma kent planı üzerine 
oturtulmuş olduğu gözlemlenmektedir. 

Giriş Kompleksi (S5-IX)3

Kentin batı yönündeki girişinde, kuzey ve güney nekropol alanının arasında kalan 
kısımda iki yapı yer almaktadır. Bunlardan ilki “Yarım Bazilika” olarak tanımladığımız 
kilise olup bu yapının 15 m. kadar doğusunda işlevi belli olmayan ve kent girişine yakın 
olduğu için “Giriş Kompleksi” olarak adlandırdığımız, yaklaşık 27x35m.lik bir alanı 
kaplayan  yapı topluluğu yer alır (Çizim: 3-4). Duvar malzeme-tekniği açısından bu 
yapı topluluğu antik kentin diğer Bizans Dönemi yapıları ile uyum göstermektedir. Giriş 
kompleksi moloz taş malzeme ile inşa edilmiş iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar çok 
odalı büyükçe bir konut görünümündeki esas yapı ve onun hemen kuzeybatısında yer 
alan, asimetrik planlı ve işlevi henüz bilinmeyen çok odalı diğer yapıdır (Resim: 2).

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmanın amacı konumu ve mimarîsi ile önemli 
olabileceğini düşündüğümüz yapının gerçek işlevini aydınlatmak ve elde edilecek küçük 
buluntular vasıtasıyla yerleşim tarihine ışık tutmaktır. 

Öncelikle tanımlama ve belgelemede kolaylık için yapının odaları isimlendirilmiştir. 
3 Seçkin Evcim tarafından yayına hazırlanmıştır. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi 

ABD Doktora Öğrencisi. seckinevcim@gmail.com
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Bu odalardan Mekân 8’de (M8) zemine kadar çalışılmış, Mekân 5-6 ve 9’da ise duvar 
yıkıntılarının kaldırılması işi yapılmıştır.4 Taşların ve toprağın dışarı taşınması için 
çalışmanın gidişatına göre yerleri değiştirilen iki konveyörden faydalanılmıştır. Yapıya ait 
moloz taşlarla az miktardaki tuğla ve kiremit ileride yapılacak restorasyon çalışmasında 
kolaylık olacağı düşüncesiyle yapı etrafında uygun görülen alanlarda stoklanmıştır.

Kazı çalışmasında rastlanan küçük buluntuların hemen hemen hepsi 6x5.5m. 
ebadındaki Mekân 8’den çıkarılmıştır. Özellikle en üstteki duvar yıkıntısı ile ulaşılan 
toprak zemin tabakaları arasında bol miktarda seramik ve cam kap parçası, başta demir 
çiviler olmak üzere çeşitli metal objeler ve sikkeler elde edilmiştir. Zemine ulaşılıncaya 
kadar Helenistik Dönemden Ortaçağa kadar çok farklı tarihlere ait malzemelerin karışık 
olarak gelmesi sorunu, köylülerin geçtiğimiz yüzyılda bu alana, etrafındaki düzlükleri 
ekim amaçlı kullanmak üzere temizlerken çıkan malzemeyi döktüklerinin öğrenilmesi 
ile açıklık kazanmıştır. Bu karışıklığın dışında zemine yakın kotlarda gelen malzeme 
tutarlıdır ve büyük bir çoğunluğu 5-6.yüzyıllara aittir. 

Kazı ve temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da koruma ve belgelemeye 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Koruma çalışması kapsamında yapı kompleksinin 
tüm sağlam kemerlerine ahşap destek sistemi kurulmuştur (Resim: 2).

2009 sezonunda alandaki belgelemeye yönelik çalışma ise yapının 3 boyutlu 
modellemesine ve teknik Resim:lerin çizilmesine olanak sağlayacak rölöve çalışmasıdır. 
Bu çalışma 3 boyutlu ölçüm yapabilen lazer tarayıcı ve total station vasıtasıyla 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler daha sonra ofis ortamında işlenerek plan, kesit ve 
cephe Çizim:leri yapılmıştır. 

A Alanı (S7-VII , S7-VIII) Çalışmaları5

2009 yılı kazı sezonunda Olympos antik kenti içerisinde çalışılan yerlerden biri de 
kent planında S7-VII ile S7-VIII içerisinde gösterilen ve “A Alanı” olarak adlandırılan 
yapı kompleksidir (Çizim: 3). Birbirleriyle bağlantılı birimlerden oluşan ve bir çevre 
duvarıyla dışa kapalı olan yapı kompleksi, 95x64 m.lik ölçüleriyle kentin dikkat çeken 
yapılarındandır. Alan içerisindeki en önemli yapı, anıtsal boyutlarıyla dikkat çeken ve 
“A Kilisesi” olarak tanımlanan üç nefli, transeptli bazilikal plan şemasındaki kilisedir. 
Kilisenin güneyinde trikonkhios planlı küçük bir ek yapı bulunur. Kuzeyinde ise 
vaftizhane yer almaktadır. Kilisenin batısında, birbirleriyle bağlantılı “Yedi Nişli Yapı” 
ve “Çok Nişli Yapı” olarak adlandırılan büyük boyutlu iki yapı daha bulunmaktadır. 
Büyük boyutlu bu yapıların dışında alan içerisinde, iki ve üç katlı düzenlenmiş çok sayıda 
mekân bulunmaktadır. Alandaki kazı çalışmaları vaftizhane ve transeptli bazilikada 
sürdürülmüştür (Çizim: 5).

Vaftizhane, kazı çalışması yapılmadan önceki yayınlarda “B Kilisesi” olarak 
4 Başlangıç kotu +7.90 m., ulaşılan toprak zeminin kotu +6.20 m.dir. Kotlar deniz seviyesine göre alınmıştır.
5 Gökçen K. Öztaşkın tarafından yayına hazırlanmıştır. Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü. 

gokcenko@gmail.com
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tanımlanmıştır.6 Doğusunda apsisle sonlanan, üç nefli, nartheksli plan şemasıyla ve 
ölçüleriyle orta ölçekte bir kilise şeması göstermektedir. Vaftizhane batıdaki giriş mekânı 
hariç 14.36 x 12.10 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Yaklaşık 168 m²’lik 
alanıyla Likya bölgesindeki bilinen örnekler arasında en büyük boyutlu vaftizhane 
binasıdır.7

 Vaftizhane içerisindeki çalışmalar apsis önünde, güney nefte ve giriş mekânında 
gerçekleştirilmiştir. Apsis önünde 5x5 m.lik bir alanda yapılan çalışmalarda +4.91 m. kot 
seviyesinde stylobat tespit edilmiştir. İki stylobat arasında orta nef genişliğini veren 4.91 
m.lik genişlik, çalışma alanının sınırı olarak kabul edilmiştir. Çalışmaların devamında 
haç planlı vaftiz havuzu açığa çıkarılmıştır.8 Kuzey ve güney haç kollarında beşer 
basamak bulunmaktadır. Doğu ve batı haç kolları yarım daire şeklinde sonlanmaktadır. 
Batı haç kolu içerisinde bir seki yer alır. Moloz taş kullanılarak oluşturulmuş vaftiz 
havuzunda tüm yüzeyler mermer kaplamalıdır. Doğu haç kolunda siyah ve sarı renkte 
mermer kullanımı dikkat çeker. Vaftizhane zemininde orta nefte opus sectile tekniğiyle 
döşemenin kullanıldığı tespit edilmiştir. Kısmen tahribat görmüş zemin döşemesinde 
eşkenar dörtgen, sekizgen ve üçgen şekilli; yeşil, mavi ve beyaz renkli kalker taşlarından 
oluşturulmuş bordürler ve zikzaklar görülmektedir (Resim: 3).

Güney nefteki çalışmalarda beş gözlü arkad şeklindeki düzenleme içerisinde 
freskolar açığa çıkarılmıştır. Freskolarda rhombus ve balık pulu motifli levha 
imitasyonlarının yanı sıra merkezdeki bir figürün etrafında su kuşlarından oluşan 
kompozisyonlar tespit edilmiştir. +4.63 m. kot seviyesindeki nef zemininde9 0.96x0.71 
ve 1.07x0.58 m. gibi değişen ölçülerde kireç taşı plâkaların kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Çalışmalarda stylobat üzerinde in situ bir sütun kaidesine rastlanmıştır. Böylece 
vaftizhanenin sütunlar ile ayrılmış üç nefli bir düzenlemeye sahip olduğu kesinlik 
kazanmıştır. 

Vaftizhanenin batısındaki giriş mekânına transeptli bazilikanın nartheksinin 
kuzeyindeki kapıdan ulaşılmaktadır. Giriş mekânının batı duvarı üzerinde beş niş 
görülmektedir ve bu nişler tuğla işçilikleriyle dikkat çeker.10 Yapılan çalışmalarda batı 
6 B.Y. Olcay Uçkan – vd.; Lykia’da Bir Korsan Kenti Olympos, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006. 82-84.
7 Olympos haricinde Likya bölgesinde kesin olarak vaftizhane işlevinde kullanıldığı bilinen sekiz yapı 

bulunmaktadır. Karacaören ve İdyros’taki 35 m², Turan Dağ ve Ölüdeniz Lagune’deki yaklaşık 40 m², Gemiler 
Adası’ndaki 50 m², Asarcık Batı ve Alacahisar’daki 70 m², Ksanthos’taki 80 m²’lik alanı kaplamaktadır.

 Likya bölgesindeki vaftizhaneler için bkz. İşler, Bülent; Likya Bölgesi’nde Karabel Asarcık’taki Erken Bizans 
Dönemi Yerleşimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat 
Tarihi ABD. Ankara, 2009. 270. ; Niewöhner, Philipp; “Spätantike Reliquienkapellen in Lykien”, Jahrbuch 
Für Antike und Christentum 48/49, 2005/2006. 77-112.

8 Nef zemininden bir kademe yüksek yapılmış vaftiz havuzunun korunan en yüksek noktası +4.87, taban 
seviyesi ise +3.47 m. kot seviyesindedir. Orta nef zemini ise +4.36 m. kot seviyesindedir. (Alandaki tüm 
kotlar deniz seviyesine göre alınmıştır.) Vaftiz havuzunun kuzey-güney doğrultusunda içten içe genişliği 2.50 
m., doğu-batı doğrultusunda genişliği 2.10 m.dir.  

9 Zamanla oluşan çökmelerden dolayı güney nef zemininde kot seviyesi nef merkezine doğru derinleşmektedir. 
Stylobata en yakın noktada kot seviyesi +4.63 m., nef merkezinde ise +4.55m.dir.

10 Nişlerin ayrıntılı tanımları ve fotoğrafları için bkz. B.Y.Olcay Uçkan – vd.; Lykia’da Bir Korsan Kenti 
Olympos, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006. 82-84.
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duvarında görülen beş nişten diğerlerine göre daha dar olan ikinci ve dördüncü nişlerin 
zemine ulaşmadan sonlandığı, geniş olan diğer üç nişin ise zemin seviyesine kadar devam 
ettiği anlaşılmıştır. Kazı sonucu elde edilen veriler neticesinde tuğla işçilikleri ile dikkat 
çeken nişlerin ön tarafının, “L” payelerden batı duvara uzanan ve iki paye arasındaki 
sütunlar ile üç yönden çevrelendiği tespit edilmiştir. Nişlerin önündeki bu alanda zemin 
seviyesi de çevresinden daha alçak tutulmuştur.11 

A Alanı içerisindeki kazı çalışmalarına transeptli bazilikada devam edilmiştir. 
Bazilika içerisinde kuzey T paye ve kuzey L paye arasında kazı çalışmaları yapılmış, 
bu alanda iki paye arasında stylobat ile karşılaşılmış ve merkezde in situ sütun kaidesi 
saptanmıştır. Zemin döşemesinde kireç taşı kaplamalar kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Transeptli bazilikanın templon düzenlemesinin konumuna ilişkin veriler elde etmek 
amacıyla yapılan çalışmalar ise T payeler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 
templonun kesme taş basamağına rastlanmıştır. Bema, naos zemininden 0.23 m. yüksek 
tutulmuştur. Templon düzenlemesinin T payelerin batısında doğuya doğru yönelerek apsise 
doğru uzandığı saptanmıştır. Templon üzerinde in situ tespit edilen balüster kaidelerinin 
naosta görülen opus sectile döşemedeki kompozisyonları sınırlandıran bordürler ile 
örtüştüğü anlaşılmıştır. Naos zemininde bemaya yakın alandaki opus sectile döşeme, 
beş bölümden oluşmaktadır ve birbirlerinden beyaz bordürler ile ayrılmıştır. Templon 
üzerinde görülen üç balüster kaidesi naos zemininde opus sectile döşeme üzerinde 
görülen doğu-batı doğrultulu üç beyaz bordür ile aynı hizada yer almaktadır. Bu durum 
templonun batı yönünde beş bölümlü düzenlendiğini göstermektedir. Döşeme üzerindeki 
düzenlemeler vaftizhane zemini ile ortak özellikler göstermektedir. Zemin döşemesinde 
eşkenar dörtgen, altıgen ve üçgen şekilli; yeşil, mavi ve beyaz renkli kalker taşlarından 
oluşturulmuş bordürler ve zikzaklar görülmektedir (Resim: 4).

 Yapılan çalışmalarda Erken Bizans Dönemi özellikleri gösteren çok sayıda levha, 
balüster, arşitrav, sütun ve plaster başlıkları ele geçirilmiştir. Plaster başlıkları üzerinde 
kırmızı boya izleri görülmektedir. Bulunan eserler arasında kadın figürlü ve dağ keçisi-
aslan mücadelesi betimli mermer parçalar dikkat çekicidir. Kazı çalışmalarında taş eserler 
dışında seramik dâhil küçük buluntu ele geçirilmemiştir.

Çizim, fotoğraf ve belgeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından A 
Alanı’nda 2009 sezonu içerisinde çalışılan tüm alanlar kazı sezonu dışında olabilecek 
tahribata karşı jeotekstil ile örtülmüş ve tamamen kapatılmıştır.

Mozaikli Yapı (S8/VII-Y1)12 
2009 kazı sezonunda çalışılan alanlardan bir tanesi de kuzey kentteki Sektör 8’de 

yer alan ‘Mozaikli Yapı’ olarak bilinen yapı kompleksidir (Çizim: 3). Önceki yıllarda 
11 Nişlerin önündeki alanda zemin +4.69, stylobatların dışarısında +4.83 kot seviyesindedir. 
12 Muradiye Öztaşkın tarafından yayına hazırlanmıştır. Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Kınıklı/Denizli.
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yapılan çalışmaların gösterdiği üzere; Mozaikli Yapı, yapılardan düşen taşlar ve büyüyen 
ağaçların oluşturduğu bentler yüzünden çevredeki küçük su kaynaklarının oluşturduğu 
bir bataklık alanı içerisinde kalmıştır. Bu yüzden yapı duvarlarının ve bir kısmı hâlen 
ayakta olan kubbelerin kazı çalışmaları neticesinde oluşabilecek statik değişiklikten 
etkilenebileceği düşünülmüştür. Bunun yanında mozaiklerin uygun koşullarda 
korunamamasından oluşabilecek tahribatı engellemek amacıyla yapıda büyük boyutlu 
sondaj çalışmalarına ara verilmesi uygun görülmüştür.

1992 yılında Antalya Müzesi’nin Mozaikli Yapı’da yaptığı kazı çalışmalarından 
itibaren yapının ikinci katından düşen büyük parçalar hâlindeki mozaikler, yapı içerisinde 
düzenlenerek sergilenmiştir.13 Ancak geçen yıllar içerisinde kenti ziyaret eden turist 
sayısının bir hayli artması sonucu yapı içerisindeki mozaiklerin tahribata uğrayabileceği 
endişesiyle mozaiklerin koruma altına alınması gündeme gelmiştir. 2009 kazı sezonunda 
yapıda ikinci kattan düşen mozaiklerin yapı içerisinde örtüsü kısmen sağlam olan E 
ve G odalarında istiflenerek; oda girişlerinin demir şebeke ile kapatılarak korunması 
planlanmıştır. Birçok ören yerinde yapıya zarar vermeyecek şekilde tercih edilen bu 
yöntem Mozaikli Yapı için de uygun bir çözüm olarak görülmüştür.

Bu amaçla içerisinde daha önce kazı çalışması yapılmamış, örtü sistemi ve duvarları 
ayakta olan G Odası’nın dolgu seviyesi ve zemin tespitinin yapılabilmesi için 1.70x1.60 
m. ölçülerinde bir sondaj açılması planlanmıştır. Mekân içerisinde +5.13 m. kotunda 
kazı çalışmalarına başlanmıştır. 0.30 m. derinleşildikten sonra sondaj su ile dolmaya 
başlamıştır. Bu da alanda su seviyesinin hâlen yükselmekte olduğunu tekrar göstermiştir. 
Önceki yıllarda yapılan çalışmalarla alandaki moloz taş ve toprak dolgunun yaklaşık 
0.60-0.80 m. arasında olduğu bilindiğinden, olası bir mozaik zemini tahrip etmemek 
amacıyla kazı çalışması oldukça temkinli yürütülmüştür. Sondaj alanında kaynayan suya 
rağmen yaklaşık 0.70 m. derinleşildikten sonra mermer sütun parçalarına rastlanmıştır. 
Sütunların kaldırılmasının ardından mozaik zemine ulaşılmış ve sütunun hemen mozaik 
zemin üzerine düşmüş hâlde yer aldığı tespit edilmiştir. +4.33 m. kot seviyesinde mozaik 
zemin ortaya çıkarılmıştır. Mozaik döşeme üzerine düşen sütun yüzünden epeyce tahribat 
görmüştür. Suyun tahliye edilmesiyle mozaiğin pano şeklinde düzenlenmiş ikili örgü 
motifli bordüre sahip, figürlü bir parça olduğu anlaşılmıştır. Ceylan figürüne ait olması 
muhtemel ayak ve gövdeye ait kısımlar ile figürün hemen önünde yer alan bitkisel motif 
tespit edilmiştir (Resim: 5). Tesseralar 1.5x1 cm. ölçülerindedir. Mozaikler stil olarak 
yapının ikinci kat mozaikleriyle benzerlik taşımaktadır ve 5. yüzyıl sonu-6. yüzyıl başına 
tarihlendirilmektedir. Alandaki diğer mozaik parçaların mekân içerisine istiflendiği 
takdirde su içerisindeki mozaik zemine yapacağı baskı, mozaiğin tahribat görmesine 
neden olacağından yapıdaki mozaiklerin E ve G odaları içerisine istiflenmesi kararından 
13 Mozaikli Yapı mimarîsi ve fotoğrafları için bkz. B.Y. Olcay Uçkan – vd.; Lykia’da Bir Korsan Kenti: 

Olympos. İstanbul: Homer Kitapevi, 2006, 91-96.
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vazgeçilmiştir. Mozaik parçaların korunması amacıyla mozaikler, D, E, F ve G odalarının 
içerisine tek sıra hâlinde düzenli biçimde yerleştirilerek yapı duvarlarındaki pencere ve 
kapı açıklıkları ile yıkılan kısımlar demir profillerden yapılmış şebekelerle kapatılmıştır. 
Yapıdaki kubbelerde ve ikinci kat mozaiklerinden oluşan çatlaklar için de önlem alınarak 
demir strüktürle desteklenmiştir.

Ayrıca 2009 sezonunda önceki yıllarda toprak altında olduğu için ölçülemeyen 
yapının güney kısmına ait duvarların tespit edilerek planın tamamlanması amacıyla 
temizlik çalışmaları yapılmıştır. Bunun için Mozaikli Yapı’nın kuzeybatısından itibaren 
duvar izleri takip edilerek yüzey toprağı temizlenmiştir. Önceki yıllarda 19. yüzyılda 
yapılmış su kanalı tarafından kesilmiş gibi görünen duvarların batı yönünde köşe yaparak 
su kanalına paralel bir şekilde doğuya doğru ilerlediği tespit edilmiştir. Bu çalışmalar 
neticesinde buradaki duvarların kapalı mekânlar oluşturmadığı ve yapıya ait peristilli bir 
atrium olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Olasılıkla atrium duvarlarının çok az bir kısmının 
günümüze ulaşmasının nedeni su kanalının inşası sırasında yapı malzemesinin sökülerek 
kullanılmasıdır. Tespit edilen duvarlar ışığında yapı kompleksinin planı güncellenmiştir. 

Ayrıca 1992 yılında Mozaikli Yapı’da ele geçirilmiş mimarî plâstik parçalar 
üzerine yapılan çalışmalar devam ettirilerek iki levha parçası için restitüsyon Çizim: 
hazırlanmıştır. Levhalar, işçilik özelliklerine göre 5-6. yüzyıllara aittir. Bunlardan sütunlu 
arkad imitasyonu levhanın delikli levha olarak Likya bölgesi için yayınlanmış başka bir 
benzerine henüz rastlanmamıştır (Çizim: 6).

Seramik Buluntular14

2009 kazı sezonunda Olympos’ta S5-IX’da yer alan yapı kompleksinde Mekân 
8 olarak adlandırılan alanda yapılan kazı çalışmalarında Erken Bizans Dönemine ait 
seramik buluntular ele geçirilmiştir. Buluntular arasında depolama işleviyle kullanılan 
amphora, testi ve pithos parçaları ile kapak parçaları bulunmuştur. (Çizim: 7a-e) Amphora 
parçaları, Akdeniz’de 5-6. yüzyıllarda sıklıkla kullanılan torba biçimli amphoralardandır.15 
(Çizim: 7a) Erken Bizans Dönemine ait pithos ve süzgeçli testi parçaları, Olympos’ta 
önceki yıllarda da yoğun olarak karşılaşılan formlardandır. Yine Erken Bizans Dönemine 
ait formlar arasında Doğu Akdeniz Erken Bizans Dönemi seramik literatüründe Beyaz 
Hamurlu Mutfak Kapları (White Kitchen Ware) olarak anılan depolama işlevli küp ve 
pişirme kabı parçaları (Çizim: 7f-h) ile kulpları günümüze ulaşmamakla birlikte kızartma 
tavaları olarak tanımlayabileceğimiz buluntular da (Çizim: 8f-g) Mekân 8’de çok sayıda 
ele geçirilmiştir. 16

14 Muradiye Öztaşkın tarafından yayına hazırlanmıştır. Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Kınıklı/DENİZLİ. 

15 ‘Palestinian Bag Amphora’ için bkz. C. Williams. Anemurium: The Roman and Byzantine Pottery. Toronto: 
Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989, s. 98, Fig. 61. Peacock-Wililams 46 için bkz. D.P.S. Peacock-
D.F. Williams. Amphorae and the Roman Economy. London-New York: Longman, 1991, s.191-192.

16 Williams 1989, 71-72, Fig. 38. 
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Olympos’ta önceki yıllarda yapılan çalışmalarda çok yoğun olarak bulunan 
ve ‘basin’ olarak anılan büyük boyutlu kap parçaları yine çalışılan alandaki en yoğun 
buluntulardandır. (Çizim: 8a) Bu kaplar Kıbrıs atölyelerinin 6. yüzyıl ortasından 7. 
yüzyıl ortasına kadarki tipik üretim gruplarındandır.17 Bu döneme ait farklı merkezlerden 
gelen Kırmızı Astarlı servis kapları da alanda ele geçirilen diğer gruptur. Bu gruptaki 
seramiklerden Afrika (Çizim: 8b) ve Kıbrıs (Çizim: 8d-e) atölyelerince üretilen çanaklar, 
Akdeniz yerleşimlerinde Erken Bizans kontekstlerinde net olarak tanımlanmıştır.18 Ayrıca 
Olympos’ta Foça üretimi tüme yakın küçük bir tabak bulunmuştur (Çizim: 8c).

Kırmızı Astarlı Seramik parçalarının dışında tüme yakın ve kırık parçalar hâlinde 
Akdeniz’de 5-6. yüzyıllarda görülen unguentarium ve kandil parçaları bulunmuştur 
(Çizim: 8j-m). Olympos’ta önceki yıllarda yapılan çalışmalarda; yayınlanan örnekler 
ışığında bu tip kandillerin bölgedeki dağılımı da tespit edilebilmiştir ve kandiller de yine 
5-6. yüzyılları işaret etmektedir19 (Çizim: 8h).

Kazıda Erken Bizans Dönemine ait seramikler dışında 12. yüzyıla ait tek bir amphora 
parçası ele geçirilmiştir (Çizim: 8i). Ancak orta döneme ait bu parçanın mekânın kullanım 
dışı kaldıktan sonra hafriyat yapıldığı bir esnada çıkarılan toprağın atılmasıyla buraya 
taşındığı düşünülmektedir. Amphora parçasının kentin çok eski yerleşim dokusuna işaret 
eden Helenistik Döneme ait seramiklerle bir arada bulunması da bu verileri destekler.

Seramik buluntulara göre Mekân 8, 5. yüzyıl sonundan itibaren iskân görmüş; 
yerleşim 6. yüzyıl sonu - 7. yüzyıl başına kadar devam etmiş olmalıdır. Mekânın kullanım 
dışı kalmasından sonra örtü mekânın içerisine yıkılmıştır. Az sayıdaki amphora parçasına 
göre de olasılıkla 12. yüzyılda mekân çöplük olarak kullanılmıştır.

Maden Buluntular20 
 S5-IX sektör adresinde yer alan “Giriş Kompleksi” maden buluntuları açısından 

oldukça zengindir. +6.17 m. kotunda “mask tipi” olarak adlandırılan 1 adet bronz kemer 
tokası ile +6.17 m./+6.27 m. kodunda, oval toka kısmı ve bu kısımdan daralarak devam 
eden, çift kavisli bir uçla son bulan 1 adet bronz kemer tokası (Resim: 6) bulunmuştur. 
Her iki kemer tokası da benzer örnekleri ışığında Erken Bizans Dönemine (6–7. 
yüzyıllar) tarihlenmektedir.21 Buluntular içinde yine “Giriş Kompleksi” içerisinde 8 
adet iğne ile bunlarla bir arada dokuma ve eğirme amaçlı kullanılmış olabilecek 1 
17 Hayes CRSW 11 için bkz. J.W. Hayes. Late Roman Pottery. London: British School at Rome, 1972, s.383-

384.
18 Hayes ARSW 91; CRSW 1 ve tarihlendirmesi için bkz. Hayes 1972, s. 140; 373-374. 
19 Z. Demirel Gökalp-M.Bursalı. “Early Byzantine Terracotta Lamps Found in Olympos”, X.Symposium on 

Mediterranean Archaeology, 9-11 Mart 2006, Ankara. (Baskıda); D. Bailey. A Catalogue of Lamps in the 
British Museum II. 1980, s.418.

20 Meltem Erdul Mergen  tarafından yayına hazırlanmıştır. merdul@hotmail.com
21 “Mask Tipi” kemer tokası benzer örnekleri için bkz. J.C.Waldbaum, Metal Work From Sardis, 1983, s. 

119-120, No: 696,699. Diğer bronz kemer tokası için bkz. G.R.Davidson, Corinth, Volume XII, The Minor 
Objects, 1952, s. 272, No: 2209; U.Jantzen, Samos XX, 2004, s. 121, No: 738; Waldbaum,  a.g.e.,  s. 119, No: 
697.
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adet cehre/öreke22 bulunmuştur. Bronz iğneler ve cehrenin bulunan benzer örneklerine 
bakılarak Bizans Dönemi ve sonrası olarak genel bir tarih verilebilir. Ayrıca kontekst 
içinden çıkan diğer malzemeler ile yapılacak değerlendirme sonrası tarihlendirme 
netleşecektir. Çünkü bu malzemeler Geç Roma’dan itibaren benzer formlarda günümüze 
kadar kullanılagelmektedirler.23 Bu alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında yine Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen 1 adet bronz bağlayıcı bulunmuştur. Kutu ya da sandık kilit 
bağlayıcısı olarak kullanılan bu malzeme döküm tekniği ile yapılmış, daha sonra üzeri 
kazıma tekniği uygulanarak konsantrik dairelerle süslenmiştir. Bu maden eser ile birlikte 
olasılıkla devamı niteliğinde stilize bir aslan başı şeklinde son bulan ve açı olarak diğer 
bağlayıcı ile birbirini tamamlayan bronz malzemeden bir eser daha bulunmuştur (Çizim: 
9). Aynı kottan (+6.79/+6.69 m. kotundan) gelen bu her iki malzemede, benzer örekleri 
ile Erken Bizans ve sonrasına tarihlenmektedir.24 Buluntular arasında ayrıca 1 adet 
kurşun malzemeden monogramı korunagelmiş mühür, 1 adet bronz bilezik, 1 adet bronz 
malzemeden oldukça deforme hâlde küpe, 1 adet bronz topuzlu iğne, 1 adet polykandilion 
zinciri ile çok sayıda bronz kanca ve halka eser yer almaktadır. Bunlardan bronz bileziğin 
uçları birleştirilmemiş ve bu uç kısımları yassılatılarak bu kısımlar konsantrik dairelerle 
bezenmiştir.

Kullanım amacı belirlenebilen diğer buluntular arasında demir malzemeden 1 adet 
bıçak, ahşap hatıl taşıyıcılar ve 110 adet çivi yer almaktadır. Çiviler içerisinde 2 adet çivi 
diğerlerinden farklılık gösterir. Bunlardan 1 tanesi bronz malzemeden ve mantar başlı; 
1 tanesi de yine bronz malzemeden, yuvarlak başlı ve yuvarlak gövdelidir. Diğer çiviler 
yuvarlak başlı, çokgen gövdeli, çoğunluğu orta kısımdan büklümlüdürler. Çivilerin 
boyutları kendi içlerinde farklılık göstermekle beraber yaklaşık 3 ile 13 cm. arasında 
değişiklik gösterirler. 

2009 kazı sezonunda bir diğer çalışma alanı olan “A Alanı”ndan ise, 1 adet mantar 
başlı gövdeden büklümlü çivi dışında herhangi bir madenî buluntu çıkarılmamıştır.

22 Yün ya da iplik eğirmede kullanılan iğin ucuna takılan ucu bir kancayı andıran metal baş.
23 Cehre (spindle hook/spindelhaken) için bkz. Davidson, a.g.e., s.176, No:1223–1224–1225–1226–1227–1228; 

Jantzen, a.g.e., s.127, No: 772–773–774–775–779–778; İğneler için bkz. Jantzen, a.g.e., s. 128, No:752–
795–796–798; Davidson, a.g.e.,  s. 176, No: 1235/1247; 

24 Bronz kutu bağlayıcılar için bkz: Davidson, a.g.e.,  s. 133, No: 914; Jantzen, a.g.e., s. 173-174, No: 1159, 
1160.
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Çizim 2: Tespit edilen cadde ve sokakların Roma Dönemi kenti üzerinde gösterildiği plan.

Çizim 1: Liman Bazilikası alanında bulunan Roma Dönemi mimarî kalıntıları.
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Çizim 3: Olympos kent planı.

Çizim 4: Giriş kompleksi, plan.
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Çizim 5: A Alanı transeptli Bazilika ve Vaftizhane planı.
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Çizim 7: Olympos 2009 yılı seramik buluntuları.

Çizim 6: Olympos Mozaikli Yapı, mimarî plâstik restitüsyonları.



..................................................................................................................................................................................94

Çizim 8: Olympos 2009 yılı seramik buluntuları.

Çizim 9: Olympos 2009 yılı maden kilit aksamı.
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Resim 2: Giriş kompleksi, genel görünüş.

Resim 1: Liman Bazilikası alanında bulunan Roma Dönemi mimarî kalıntıları.
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Resim 4: A Alanı, transeptli bazilika, zemin döşemesi.

Resim 3: A Alanı, Vaftizhane, vaftiz havuzu.
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Resim 5: Mozaikli Yapı, G odası, mozaik.

Resim 6: Olympos 2009 yılı maden kemer tokaları.
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ANTANDROS 2009 YILI KAZILARI

Gürcan POLAT*

Yasemin POLAT
Kahraman YAĞIZ

Rabia AKTAŞ
Evren ACAR

 Antandros kazılarının 2009 yılı çalışmaları, 10 Temmuz – 10 Eylül 2009 
tarihlerinde Bakanlık temsilcisi Arkeolog Halil Bölge, arkeolog ve arkeoloji öğrencileri, 
mimarlık öğrencileri ile restoratör ve restorasyon öğrencilerinin oluşturduğu 25 kişilik 
bir ekip ile yürütülmüştür.1 2009 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları, 2001 yılından 
beri devam etmekte olan Yamaç Ev ve Nekropolis sektörlerinin yanı sıra, 2006 yılında 
başlanan Dereboyu I (Teras-sur) açmalarında sürdürülmüştür. 

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ (Plan: 1)
2001 yılından beri kazılmakta olan Yamaç Ev sektöründeki 2009 yılı 

çalışmalarının hedefini, yapının mozaikli portikoya açılan altı odasını kuzeyden 
sınırlayan kriptoportikoyu ve latrinanın da üzerinde yer aldığı ana kanalizasyon hattının 
kuzey bölümünü açığa çıkarmak oluşturmuştur. En azından bir bölümünde basık bir 
tonoz örtüye sahip olduğu anlaşılan  yaklaşık 39 m. uzunluğundaki doğu-batı doğrultulu 
kriptoportikoda gerçekleştirilen 2008 yılı kazılarında kuzey duvarı açığa çıkarılmış, 
yalnızca doğu bölümde tabana ulaşılabilmişti. Yine bu alanda kriptoportikoya doğudan 
girişi sağladığı düşünülen Yamaç Ev Oda 6’nın doğu duvarı ile aynı aksta kemer ayakları 
açığa çıkarılmıştı. 

2009 yılı çalışmalarına kriptoportikonun batısındaki moloz dolgunun 
kaldırılmasıyla başlanmıştır. 27.90 m. seviyesinde ana kayanın düzlenmesi ile 
* Doç.Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim 

Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.  E-Mail: gurcan.polat@ege.edu.tr
 Yrd.Doç.Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji 

Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE .  E-Mail: yaseminpolat2002@yahoo.com
 Kahraman YAĞIZ, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.    
  E-Mail: kahramanyagiz@hotmail.com
 Rabia AKTAŞ, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.   
 E-Mail: aktas83@gmail.com
 Evren AÇAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.              
 E-Mail: evrenacar@hotmail.com
1 Kazı sezonu boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine, Antandros kazılarını maddî ve 

manevî açıdan destekleyen Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği’ne, AltıNo.luk 
Belediye Başkanı Sayın Hasan Özpolat’a ve Belediye çalışanlarına, fotoğraf uzmanı Firdevs Sayılan’a ve 
Hedef Alliance’a teşekkür ederiz. 



.................................................................................................................................................................................. 99

oluşturulmuş tabana rastlanmış ve tabanın kuzeyi boyunca duvar dibinden, yaklaşık 0.50 
m. genişliğinde bir kanalın gittiği belirlenmiştir. Kanal içerisinde 27.50 m. seviyesine 
kadar inilmiş ve çakıllı bir tabakayla karşılaşılması üzerine daha fazla derinleşilmemiştir. 
Batıya doğru genişletilen çalışmalar kısa zamanda sonuç vermiş ve kriptoportiko 
kuzey duvarının Yamaç Ev Oda 1 batı duvarı hizasını aşarak batıya doğru devam ettiği 
anlaşılmıştır. Ayrıca bu alanda, kriptoportiko kuzey duvarının kuzeyinde, yani bir teras 
üstte, kuzey-güney doğrultulu 0.50 m. arayla birbirine paralel iki duvar belirlenmiştir. 
Bu alanda derinleşilmesi sonucunda Yamaç Ev Oda 1 batı duvarı ile aynı doğrultuda 
kemer ayakları ortaya çıkarılmıştır. Kemer ayaklarının içi daha geç dönemde örülerek 
yanlardan daraltıldığı ve bir eşik yerleştirilerek kapıya dönüştürüldüğü görülür. 28.50 m. 
seviyesindeki eşik taşının yer aldığı kemer yapısından yaklaşık 1.90 m. doğuda ikinci bir 
kemer ayağı belirlenmiştir. Bu iki kemer ayağı arasında büyük oranda dağılmış olarak ince 
taş plâka döşeme ile birlikte çok sayıda metal çivi ele geçirilmiştir. Bu alanda sürdürülen 
kazı çalışmaları sonucunda doğuya doğru yaklaşık 1.90 m. aralıklarla yerleştirilmiş iki 
kemer ayağı, bu alanda toplam dört kemerin varlığını ortaya koymuştur (Resim: 1). Kemer 
ayaklarından kuzeydekiler yüksek kodda korunurken güneydekiler, arazinin eğimine 
uygun bir şekilde daha alçak kodda ele geçirilmiştir. Bu alandaki çalışmalar sırasında 
doğudan ikinci kemerin kuzey ayağının dibinde yarı işlenmiş büst heykele rastlanmıştır. 
Bununla birlikte, olasılıkla bir sepet ya da çuval içine toplanmış tesseralar yığın hâlinde 
ele geçirilmiştir. Kriptoportikonun 28.12 m. seviyesinde olan ana kaya düzlemi, bu alanda 
biraz daha düşük seviyede, 27.70 m.dedir. Kriptoportiko kuzey duvarının tamamen açığa 
çıkarılması sonucunda bazı tespitlerin yapılması mümkün olmuştur; kuzey duvarının 
doğu bölümü ana kayaya yaslanmış, batı bölümünde ise bu ana kaya tespit edilememiştir. 
Bu özelliğinden olsa gerek duvarın batı bölümünün dayanıklılığını artırmak ve olasılıkla 
bu alanın üstünü tonoz ile kapatmak amacıyla dört kemer ile desteklenmiştir. Ayrıca 
batı bölümde kuzey duvarına taban suyu tahliye künklerinin oldukça sık olarak duvara 
işlendiği gözlenmiştir. Bu künklerden kriptoportikoya akan suyun tahliyesine yönelik 
olarak, kriptoportiko içerisinde, kuzey duvarı boyunca ana kayaya açılan yaklaşık 0.50 
m. genişliğindeki kanal ile doğuya doğru yönlendirildiği görülmüştür. 

Daha önce gerçekleştirilen kazılarda, Yamaç Ev Oda 6’nın doğu duvarı ile aynı 
doğrultuda iki kemer ayağı ele geçirilmiş ve bu kemer ile kriptoportikoya girişin sağlandığı 
düşüncesi ağırlık kazanmıştı. Ancak kriptoportikonun batısında belirlenen dört kemer ve 
kriptoportikonun kuzey duvarının Yamaç Ev Oda 1’in sınırını aşarak batıya doğru devam 
etmesi, doğudaki kemerin de batıda olduğu gibi bir giriş değil, en azından bu bölümdeki 
kriptoportikonun üst örtüsünü oluşturan tonozu desteklediğini akla getirmektedir. Hem 
bu görüşün doğruluğunu kanıtlamak, hem de daha önce ele geçirilen ana kanalizasyon 
sistemini açığa çıkarmak amacıyla kriptoportikonun doğu bölümünde kazı çalışmasına 
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başlanmıştır. Kazı çalışmalarıyla kriptoportikonun Yamaç Ev Oda 6’nın sınırlarını aşarak 
doğuya doğru devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 2). Ancak kriptoportiko, batı kemerden 
yaklaşık 6 m. sonra kuzey-güney akslı bir duvar ile sonlanır. Kuzey duvarı, bu duvardan 
sonra da doğuya doğru varlığını devam ettirirken, güney duvarının bu duvar ile son bulduğu 
görülür. Ancak güney duvar üzerinde bulunan bir açıklık ve kanalizasyon kanalının 
üstünü kapatan düzgün işlenmiş bloklar, bu alanda bir girişe işaret etmektedir. Gerek 
giriş ve gerekse de kanalizasyon kanalının üstü bu alanda kısmen tahribata uğramıştır. 
Ana kanalizasyon hattı, iki yandan duvarlarla desteklenen tonoz bir örtüye sahiptir ve 
kanal ile batı istinat duvarı arasına yerleştirilmiş bir sıra künk, olasılıkla Yamaç Ev’e 
temiz su sağlanmaktadır (Resim: 3). Kanalizasyon kanalının kriptoportiko içerisinde 
kalan bölümü daha fazla tahribata uğramıştır. Kriptoportikonun kuzeydoğu köşesine 
kadar uzanan bu kanalizasyon hattı, iptidaî bir şekilde yapılmış logar ile sonlanmaktadır. 
Bu logarda bekletilen su, belli bir seviyeye ulaşmasının ardından, bir künk marifetiyle 
kanalizasyon kanalına aktarılır. Bu aktarılan su da, kriptoportiko kuzeybatı köşesinde, 
kuzey duvarda bulunan yaklaşık 0.60 x 0.60 m. ölçüsündeki bir kanaldan gelmektedir. 
Kuzeye, bir teras üste hizmet verdiği anlaşılan bu kanal, içi boş olarak ele geçirilmiş olup 
ilk 1 m.den sonra yaklaşık 1.80 m. yüksekliğe ulaşmakta ve yaklaşık 9.50 m. kuzeyde 
bir göçük ile sonlanmaktadır. Bu tespit, bir üst terasta da benzer bir yerleşim olduğunu 
kanıtlamıştır. 

Kriptoportikonun doğu bölümünde de kazı çalışması yapılmış ve bu alanda 
kuzeydeki yaklaşık 0.70 m. genişlikte olmak üzere, üç mekânın batı bölümleri açığa 
çıkarılmıştır. Geç Roma Döneminde çeşitli tadilâtlar geçirmiş olan bu alanda, kuzeyden 
ikinci mekân içerisinden geçmekte olan künklerden oluşan bir atık su kanalı, kuzeydeki 
üçüncü odadan da geçerek üstü açık bir talî kanal ile ana kanalizasyon hattına bağlanmıştır. 
Künk kanalın tadilâtında, künk yerine kullanılan Spatheion tipi amphora, bu tadilâtın İ.S. 
6. yüzyılda gerçekleştiğini kanıtlar2. 

2009 yılı kazıları Yamaç Ev kompleksi hakkında yorum yapma olanağı da 
doğurmuştur. Özellikle kriptoportiko olarak isimlendirilen koridorun batı bölümünde 
yaklaşık 7.50, doğu bölümünde de yaklaşık 6 m. uzunluğunda tonoz örtüye sahip 
olduğu, 25 m. civarındaki orta bölümün ise  üstünün açık olduğu tespit edilmiştir. 
Kemer ayaklarının kuzey duvara yapışmış olması bu tonozların, kuzey teras duvarı 
ile aynı dönemde değil, daha sonra yapıldığını ortaya koymaktadır. Doğuda belirlenen 
tonozlu üst yapıya sahip olan mekâna giriş, güney duvarda, ana kanalizasyonun üzerine 
yerleştirilen eşik taşının bulunduğu yerdeki kapıdan gerçekleşirken, mekânı batıdan 
sınırlayan herhangi bir duvarın tespit edilememiş olması, mekânın bu alanda kemer ile 
sonlandığını düşündürmüştür. Kriptoportikonun batı bölümündeki tonozlu alana giriş, 
2 P. Rendini, Anfore, in: A. Di Vita (a cura di), Gortina I. Monogr. della Scuola Arch. di Atene e delle Missioni 

Italiane in Oriente 3 (Roma 1988) 273, Fig. 217,  225, No. 277.
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batıdaki kemer içerisine yerleştirilen kapıdan sağlanırken, tonozlu mekânın doğusunun 
nasıl kapatıldığına ilişkin bir veri elde edilememiştir. Olasılıkla burası da doğu bölüm de 
olduğu gibi, kemer ile sonlanıyor olmalıdır. 

Yamaç Ev’in altı ana odasının doğusunda yer alan ve 7. oda görünümündeki 
mekânda ele geçirilen üstü tonozlu ana kanalizasyon hattının kuzeye doğru yükselen yapısı 
ve mekân tabanının kuzeyi ile güneyi arasındaki kod farkı, bu mekânın düz bir tabana 
sahip olmadığını kanıtlamaktadır. Aynı zamanda kriptoportikonun doğu bölümündeki 
tonozlu alana da girişin sağlandığı bu mekânda basamak izine de rastlanmamış olması, 
doğu tonozlu mekâna gidişin rampalı olduğunu düşündürmektedir.

Bu sektörde kuzeydeki tonozlu mekânların işlevinin anlaşılması ve kuzey 
terastaki yerleşimin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak 2010 yılında da çalışılması 
planlanmaktadır. 

DEREBOYU I (TERAS-SUR)  AÇMASI 
Dereboyu I açmasında 2006 yılında ortaya çıkarılan doğu-batı doğrultulu, bosajlı 

yüzeye sahip üç bloğun niteliğini anlamaya yönelik olarak başlayan kazı çalışmaları 
sonucunda bu alanda bir teras-sur olması gereken bir duvar (EUB) ile karşılaşılmış, bunun 
da doğu bölümünün üzerine geç Roma Döneminde bir hamam inşa edildiği görülmüştür. 
2008 yılı kazılarıyla yaklaşık 13 m. uzunluğundaki bir bölümü açığa çıkarılmış olan 
teras-sur duvarını takip etmek amacıyla açma güneye ve kuzeye doğru genişletilmiştir. 
2 x 4 m. boyutlarındaki kuzey genişlemenin nedeni, bosajlı ön yüze sahip bloklardan 
oluşan bu duvarın batı kesite girmeden hemen önce kuzeye doğru bir köşe yapmasıdır. 
Üst kodu 8.66 m. seviyesinde olan duvarın iki taş sırası sonra, bir blok eksilerek 8.32 m. 
seviyesinde korunduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda duvarın kuzeye doğru 
1.84 m. uzandığı ve yeniden batıya döndüğü görülmüş ve bu alanın ortaya çıkarılmasına 
yönelik olarak batıda 3.85 x 3.75 m. ölçülerinde yeni bir açmaya başlanmıştır. 11.22 
m. seviyesinde başlayan çalışmalarda, 9.27 m. seviyesinde bosajlı duvarın devamı 
olan bloklara ulaşılmıştır. Batıya dönüşten 0.95 m., üç sıra yukarıda korunmuş olduğu 
görülmüştür. Duvarın oturma seviyesinin belirlenmesine ilişkin, duvarın kuzeye dönüşü 
ve en düşük seviyede korunduğu yerin önündeki dar alanda gerçekleştirilen kazılarda 
blokları en az dört sıra olduğu belirlenmiş ve alanın darlığından dolayı daha fazla 
derinleşilememiştir (Resim: 4). Doğrudan çakıllı toprak üzerine oturtularak inşa edilmiş 
olan duvarın oturma düzlemi arazinin eğimine uygun bir şekilde güneye doğru giderek 
daha aşağı kodda olduğu görülür. Duvarın kuzey dönüşünden itibaren duvarın oturma 
düzleminin en az iki blok daha derine indiği görülür. Duvarın batıya döndüğü yerden 
itibaren yalnızca üst yüzeyi takip edilmiş, dar bir alan olması nedeniyle derinleşilmemiştir. 
Kuzey dönüş göz önüne alındığında bu alanda da sur duvarının en azından yedi blok 
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sırası yükseklikte korunduğu söylenebilir. Duvar, batı dönüşten sonra 3.50 m., toplamda 
da 16.50 m. devam ederek batı kesite girmektedir (Resim: 5). Özellikle kuzey dönüş 
alanındaki kazı çalışmaları, bu alandaki toprak yapısının zaman zaman büyük boyutlu 
dere taşı içeren, çakıllı ve kumlu yapıda olduğunu, aynı zamanda neredeyse yok denecek 
ölçüde seramik içerdiği gözlenir. Ancak 7.64 m. seviyesinde ele geçirilen M.Ö. 4. yy. 
ikinci çeyreğine ait siyah firnisli kantharos ayak parçası ve cup-skyphos ağız parçası, 
duvar işçiliği ile birlikte, duvarın tarihlenmesinde önemli bir veri oluşturmuştur3. 

Dereboyu I sektöründe yürütülen bir diğer çalışma da sur-teras olarak isimlendirilen 
duvarın iç dolgusunu güneyden sınırlayan olası duvarı yakalamaktı. Bu yönde 2008 
yılında da 5.50 m. güneye genişleme yapılmış, beklentilere yanıt verecek bir duvar ile 
karşılaşılmamıştı. Aynı amaçla 1.5x3 m. ölçülerinde Güney Genişleme 1 adı altında bir 
açmaya başlanmıştır. 11.25 m. seviyesinde başlayan kazı çalışmasında bosajlı bir duvara 
rastlanmamakla birlikte, 10.29 m. seviyesinde, 0.95 m. kalınlığında doğu-batı doğrultulu 
moloz taş örgü bir duvar ile karşılaşılmıştır. 1.50 m. uzunluğundaki bölümü açığa 
çıkarılan duvarın batı kesit içine girdiği gözlemlenmiştir. Duvarın dış konturlarının orta 
boy taşlarla örüldüğü, içinin ise küçük moloz taşlar ile doldurulduğu görülmüştür. FEH 
duvarı olarak isimlendirilen bu duvarın güneyinde, 9.86 m. seviyesinde yoğun bir seramik 
grubu ile karşılaşılmıştır. Aralarında İ.Ö.4. yy.a ait siyah firnisli kantharos, kâse, kandil, 
amphora parçaları, hayvan kemiği ve deniz kabuğu görülen malzemeler, alanın darlığı 
nedeniyle tam olarak yorumlanamamış ve yerinden kaldırılmamıştır. Çöplük olabileceği 
düşünülen alanı daha iyi anlayabilmek amacıyla Güney Genişleme 1 açmasının batısında, 
Güney Genişleme 2 adıyla 3 x 2.30 m. ölçülerinde yeni bir açmaya başlanmıştır. 10.08 m. 
seviyesinde FEH duvarının batıya doğru 1.80 m. daha devam ettiği tespit edilmiştir. 9.64 
m. seviyesinde oturma düzlemi görülen duvarın ortaya çıkarılan toplam uzunluğu 3.30 m., 
korunan yüksekliği 44 cm.dir. 10.08 -9.82 m. seviyeleri arasında Güney Genişleme 1’de 
görülen yoğun seramik grubunun devamı bu alanda da 10.08 m. seviyesinde görülmeye 
başlamıştır ve 9.52 m. seviyesinde yoğun seramik malzemenin sona erdiği görülmüştür. 
İ.Ö. 4. yy.a ait çok farklı malzemenin parçalar hâlinde, bir yığın olarak ele geçirilmiş 
olması, bu alanın çöplük olarak kullanıldığı düşüncesini güçlendirmiştir. Ancak bu yığın 
içerisinde az da olsa görülen Roma Dönemine ait cam ve seramik parçaları bu düşünceyi 
çürütür. Açmanın genelinde 9.52 m. seviyesinden itibaren dağınık olarak gelmeye 
başlayan taşların bir kısmı kaldırılarak inilmeye devam edilmiş, 9.20 m. seviyesinden 
itibaren ise nemli ve çakıllı gelen topraktan herhangi bir malzeme ele geçirilmemiştir. 8.97 
m. seviyesinden itibaren görülen büyük boyutlu taşların alanın tamamına yayılmasından 
ve malzemenin ele geçirilmemesinden dolayı bu alandaki çalışma 8.57 m seviyesinde 
durdurulmuştur. 
3 Cup-skyphos ağız parçasının bemzeri için bkz.; B.A. Sparkes – L. Talcott, The Athenian Agora, Vol. XII, New 

Jersey, 1970, 286, Pl. 29, Fig. 7, Cat. No.: 707 (İ.Ö. 375-350); Kantharos kaide parçasının benzeri için bkz.; 
Athenian Agora XII, 280, Pl. 27, Fig. 6, Cat. No.: 621 (İ.Ö. erken 4. yüzyıl). 
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Güney genişleme 1 ve 2 açmalarının doğusunda hem Güney Genişleme 1-2’de 
görülen çöplüğün devamını, hem de EUB bosajlı duvarının iç dolgusunu güneyden 
sınırlayan bir duvara ulaşabilmek  için Güney Genişleme 1 açmasının doğusunda 2 x 
3 m. genişliğinde yeni bir açma başlanmıştır. Ancak bu alanda 11.57 m. seviyesinde 
DYH duvarının (bosajlı duvarı, kuzey-güney doğrultulu kesen moloz taş örgü geç dönem 
duvar) devamı olabilecek kuzey-güney doğrultulu bir duvar ile karşılaşılmıştır. Dış ve iç 
kısımda kireç harç ile sıvalı olan yaklaşık 1 m. kalınlığındaki duvarın 3 m. uzunluğundaki 
bir bölümü açığa çıkarılmış, duvarın alt seviyelerine henüz inilmemiştir. 

Doğu-batı doğrultulu bosajlı duvarın iç dolgusunu güneyde sınırlayan bir duvara 
ulaşmak amacıyla açılan Güney Genişleme 1-2-3 açmalarında, bu nitelikte bir duvarla 
karşılaşılmamasından dolayı, Dereboyu 1 açmasının batı kesiti boyunca, doğu-batı 
doğrultulu bosajlı duvara kadar 1.5 m. genişliğinde farklı üç sondaj açılmıştır. Ancak 
bu sondajlardan da herhangi bir sonuç alınamaması üzerine açmanın batı kesiti boyunca 
0.50 m. genişliğinde, 5 m. uzunluğunda yeni bir sondaj açıldı. Bu sondaj içinde, 8.05 m. 
seviyesine kadar inilmesine rağmen, çakıl ve dağınık taşlar dışında herhangi bir duvar ya 
da malzeme ile karşılaşılmaması nedeniyle bu alanda çalışma durdurulmuştur. Çalışılan 
alanlarda, doğu-batı doğrultulu bosajlı duvarın güney yüzünün bulunamamış olması, sur 
duvarı olabileceği düşünülen bu duvarın ya geç dönem yapıları tarafından tahrip edildiği 
ya da tek yüzlü bir teras duvarı olabileceği düşüncesine ağırlık kazandırmıştır. 

2009 yılında çalışılan diğer bir alan, doğu-batı doğrultulu EUB bosajlı duvarın 
üstüne oturan ve 2008 yılında caldariumunun bir kısmı ortaya çıkarılan Roma hamamıdır. 
Hamamın batı bölümünde Batı Genişleme 1 adı verilen açmaya başlanmıştır. Bu çalışma 
sonrasında hedeflendiği üzere caldariumun tamamı açığa çıkarılmıştır. Toplamda 5.30 
x 4.20 m. ölçüye sahip olan caldarium, 0.70 m. kalınlıkta iki duvar ile üç mekâna 
bölünmüştür (Resim: 6-7). 1.50 x 4.20 m. ölçüye sahip kuzeydeki ilk mekânın tabanı, 
sekiz adet devşirme sütun tamburu ve büyük su künklerinden oluşan destekler (pilae) 
tarafından taşınmaktadır. 2.80 x 4.20 m. ölçülerindeki ikinci mekâna sıcak hava, mekân 
ayırma duvarına işlenmiş üç kemer vasıtasıyla iletilmektedir. Bu mekânın da tabanının 
benzer şekilde devşirme malzeme üzerine oturduğu anlaşılır. Yine üç kemer ile sıcak 
havanın ulaştırıldığı üçüncü mekân, 1.80 x 4.20 m. ölçüye sahiptir. Orta mekânın 
doğusunda 2008 yılında ortaya çıkarılan küçük bir piscina yer alır. Caldariumu güneyden 
sınırlayan duvar üzerinde sonradan örülerek kapatıldığı anlaşılan bir sıcak hava kanalı, 
hamama ait tepidariumun güneyde olduğunun işaretini vermiş, ancak 2009 yılında bu 
alan açılamamıştır. 

Caldariumun batısında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonrasında bu alanda 
henüz anlamlandırılamayan bazı duvar parçalarının yanı sıra, büyük bölümü bu alanda 
yapılan tarım çalışmaları sırasında tahribata uğramış, içi sıvalı, 0.20 m. genişliğinde bir 
kanal ortaya çıkarılmıştır. 
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Hamam kazısında ele geçirilen karışık malzeme hamamın ait olduğu dönem 
hakkında çok fazla bilgi edinilmesine yardımcı olmamakla birlikte, gerek duvarlarda ve 
gerekse de hypocaust sisteminde devşirme malzemenin yaygın olarak kullanılması Roma 
İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı ve refah düzeyinin düştüğü İ.Ö. 5–6 yy.a ait olduğu 
izlenimini uyandırmaktadır. Ayrıca hamam yapısının kısmen üstüne inşa edilmiş bazı geç 
duvarların da hamam yapısına zarar verdiği gözlenir. Hem hamamın tam planını ortaya 
çıkarmak ve hem de yapıyı tarihleyebilmek amacıyla 2010 yılında da bu alanda kazı 
çalışması planlanmaktadır.

MELİS NEKROPOLÜ
2001 yılından beri çalışılmakta olan Antandros Melis Nekropolisi’nde 2009 yılı 

kazıları “Güneydoğu I - II” ve “Kuzey Genişleme” alanlarında olmak üzere üç alanda 
sürdürülmüştür. Çalışmaların ana amacını, güneyde deniz, kuzeyde tepe ile sınırlanmış 
olan nekropolis alanının genişliğinin belirlenmesi oluşturmuştur. Bu amaç çerçevesinde 
yapılan 2009 yılı kazılarında toplam elli mezar tespit edilmiş, bunlardan otuz dokuzu 
açılmıştır. Bunlara geçen yıllardan tespit edilen ancak 2009 yılında açılan üç mezar da 
eklenince, açılan mezar sayısı kırk ikiye yükselmiştir. Bu mezarlardan yirmi dokuzu 
Kuzey Genişleme alanında, yirmi biri Güneydoğu I açmasında ortaya çıkarılmıştır. Yeni 
başlanan Güneydoğu II açmasında ise henüz mezara rastlanmamıştır. 

Kuzey Genişleme 
 Kuzey Genişleme’de ilk çalışma, 2008 yılında tespit edilen ancak açılamayan 266 

ve 275 No.lu basit toprak gömülerin ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleşmiştir. Basit 
gömü niteliğinde, doğrudan toprağa yatırılmış olan 275 No.lu mezarın bireyi, Antandros 
nekropolisi gömü geleneklerine uygun olarak, baş doğuya ayak batıya gelecek şekilde 
sırt üstü yatırılmış olup herhangi bir mezar hediyesi içermemektedir. 275 gibi basit gömü 
niteliğindeki 266 No.lu mezarda ise bireyin, 275 No.lu mezarın tam tersi bir uygulama 
ile, baş batıya ayak doğuya gelecek şekilde sırt üstü yatırıldığı görülmüştür. Antandros 
Nekropolisi’nde İ.Ö. 6.yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlanan doğu-batı 
(baş doğuda ayak batıda) doğrultulu yön birliğinin Helenistik Dönem içinde, özellikle 
basit toprak gömülerde kırılmaya başlandığı gözlenir. 2007 yılı kazı çalışmalarında da 
benzer şekilde yön birliğine uymayan iki basit toprak gömü ile karşılaşılmıştır. Helenistik 
Dönem mezarlarından şimdilik sadece basit toprak gömülerde karşılaştığımız bu 
durum, nekropolisin içinden geçmekte olan yoldan uzaklaştıkça gömülerin daha özensiz 
yerleştirildiği izlenimini uyandırmaktadır. Bu iki basit toprak gömü dışında 2001 yılında 
tespit edilen ancak 10 No.lu taş lâhit mezar altında kaldığı için açılamayan 38 No.lu pithos 
mezar da 2009 kazı sezonunda açılmıştır. Ağzı doğuya gelecek şekilde yatırılmış olan 
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pithosun ağzı, düz bir taş ile kapatılmış ve şekilsiz büyük taşlarla desteklenmiştir. Pithosun 
içinden on bir adet aşık kemiği ve çok az kemik dışında buluntu ele geçirilmemiştir.

Kuzey Genişleme alanında daha önce tespit edilen bu üç mezar dışında 2009 yılı 
kazılarında altı amphora (285, 308, 312, 324, 325, 327 No.lu mezarlar), pithoid amphora 
(316), pithos (319), beş birincil kremasyon (313, 321, 326, 328, 329 No.lu mezarlar), 
iki urna (315 ve 323), beş kiremit (287, 292, 294, 302, 318 No.lu mezarlar), dört basit 
toprak gömü (282, 297, 300, 322), iki khytra (311 ve 314), hydria (310), kutu (291) ve 
taş lâhitten (293) oluşan toplam yirmi dokuz mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan 313, 
321, 328 ve 329 No.lu birincil kremasyonlara ait yanık alanların büyük bölümü, alanda 
yer alan taş lâhit mezarların altında devam ettiği için tamamen açılamamış, yalnızca 
küçük bir bölümü kazılabilmiştir. 294 No.lu kiremit, 297 No.lu basit toprak gömü ve 314 
No.lu khytra mezar ise hiç açılamamıştır. Bu şekliyle 2009 yılında tespit edilen yirmi 
dokuz mezardan yirmi ikisi açılmıştır. Bunlara geçen yıllardan tespit edilen üç mezar 
eklendiğinde, bu sektörde açılan mezar sayısı yirmi beşe ulaşmıştır.

Yukarıda söz edilen bu mezarlardan 285 No.lu, ağız güneybatı dip kuzeydoğuya 
gelecek şekilde toprağa yatırılmış Aiolis orientalizan bezemeye sahip amphoradır (Resim: 
8)4. Amphoranın ağzı, dip kısmı delinmiş bir mortar ile kapatılmıştır. Kırık olan dibi de, 
gri hamurlu bir kaba ait gövde altı ile kapatılmıştır. Amphoranın içerisinde bronz küpe, 
yarım korunmuş figürin ve üç süt dişi ele geçirilmiştir. Amphora kaldırıldıktan sonra 
alt kısmında hem doğu hem batı bölümlerinde dağılmış olarak otuz sekiz aşık kemiği, 
on bir deniz kabuğu, alabastron ile çok parçalı ve kötü korunmuş figürin parçaları 
bulunmuştur. 

308 No.lu amphora mezar ağız ve boyun bölümü eksik olup bu bölüm düz bir taş 
ile kapatılmıştır. Amphora dip kısmı doğuya ve omuz bölümü batıya ve hafif yukarıya 
kalkık şekilde toprağa yatay yerleştirilmiştir. Bu mezardan bebek iskeleti dışında başka 
buluntu ele geçirilmemiştir. 312 No.lu amphora ise 308 No.lu amphoranın yaklaşık 1.5 m. 
doğusunda yer alır. 312 No.lu mezar bir Lesbos amphorası olup kuzey-güney doğrultulu 
toprağa yerleştirilmiştir. Ağız kısmı bir taşla kapatılmış amphoranın içinden bebek iskeleti 
ile birlikte bir Korinth aryballosu, dış kısmında ise parçalar hâlinde bir rozetli kâse ve 
ağız-boyun bölümü eksik yerel üretim sivri dipli bir aryballos ele geçirilmiştir. 

2009 yılı kazı sezonunun en ilginç mezarı 320 No.lu mezardır. Doğu-batı uzunluğu 
yaklaşık 2.50 m., kuzey-güney doğrultulu genişliği 1.10 m. olan, büyük boyutlu kaba 
taşlarla sınırlandırılmış bir alanın, daha küçük moloz taş ve çakıllarla doldurulmasıyla 
oluşturulmuştur. Bu platformun doğu kenarının orta bölümüne tufa taşından, 0.62 m. 
yüksekliğinde bir stel, iki yandan desteklenerek dikili durumda ele geçirilmiştir (Resim: 9). 

4 Boyun bezemesi ve form açısından benzerleri için bkz.; K. İren, Aiolische orientalisierende Keramik, 
İstanbul, 2003, 164, Bei. 6, No. 9-10, Taf. 1, No: 9, 10, 12. Amphora, Korinth alabastronu yardımıyla İ.Ö. 7. 
yy. son çeyreğine tarihlenmektedir. 
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Stilize insan formundaki bu stel, 2001 yılından beri sürdürülmekte olan sistemli kazılarda 
in situ açığa çıkarılan ilk stel olma özelliğini de taşımaktadır5. Bu platformun dolgusunu 
oluşturan taşların kaldırılmasının ardından platformun güneydoğu bölümünde 326 No.lu 
birincil kremasyon, kuzeyinde 325 No.lu amphora mezar ve kuzeybatı bölümde 324 
amphora ile birlikte 323 No.lu urna mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Platform 
altında ele geçirilen bu mezarlar, stel de içeren bu platformun bu dört mezar için, olasılıkla 
aile mezarı olarak yapıldığını ortaya koymuştur6.

324 No.lu mezarın içerisinde ele geçirilen bebek kemikleri ile birlikte, üzerinde 
silüet teknikte yapılmış üç adet arka arkaya koşan köpek figürünün yer aldığı bir minyatür 
Korinth kotyle ele geçirilmiştir7. 325 No.lu amphoranın dışından çok kırıklı bir İonia 
kyliksi, içinde ise bebek iskeleti ile birlikte düğme dipli küçük bir Korinth aryballosu 
bulunmuştur8. Aynı platformun altından ele geçirilen 323 No.lu mezar da urna olarak 
kullanılmış bir hydriadır. Platform altında tespit edilen 1.70 x 0.80 m. ölçülerindeki 326 
No.lu kremasyon tamamen açılabilmiştir. Bu kremasyonun, yine platform altında ele 
geçirilen 323 No.lu urna, 324 ve 325 No.lu amphoralar ve platformu sınırlayan büyük 
boyutlu taşlar tarafından kısmen tahrip edildiği görülmüştür. Kremasyonun içinde mezarı 
tarihlemeye yardımcı olacak herhangi bir buluntu ele geçirilmemiş olmasına rağmen 
konum itibarıyla değerlendirildiğinde, İ.Ö. 640–620 yıllarına tarihlenen 324 ve 325 No.lu 
mezarlar ile aynı alanda ve bu mezarlar için yapılan dikdörtgen taş dizinin altında yer 
almaktadır. Bu durumda 326 No.lu kremasyon bu mezarlardan daha erken veya en geç bu 
mezarlarla aynı Döneme ait olmalıdır. Bu şekliyle 326 No.lu mezarı İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlemek mümkündür. 

324 No.lu mezarın hemen kuzeyinde ele geçirilen 327 No.lu mezar, ağzı batıya 
gelecek şekilde yatırılmış, içerisinde yalnızca bebek iskeleti ele geçirilen amphoradır. 
Çevresi yumruk büyüklüğündeki taşlarla çevrelenmiş olan amphoranın üst kısmı, 319 
No.lu pithos mezar tarafından kısmen tahrip edilmiştir.  

Yukarıda söz edilen amphora mezarlardan 285 No.lu İ.Ö. 6. yüzyıla, 308 ve 
312 No.lu örnekler İ.Ö. geç 7. yüzyıla, 324, 325 No.lu örnek ise İ.Ö. 640–620 yıllarına 
tarihlenmişlerdir. Kabaca İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen 
5 Daha önce Bursa Müzesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında in situ steller ortaya çıkarılmıştır. 

Bkz. Ö.Özeren, Funda Ünal, Ahmet Üner, “Antandros Nekropolü 1995 Yılı Kurtarma Kazısı”, VII. Müze 
Kurtarma Kazıları Semineri, 8–10 Nisan 1996 Kuşadası, Ankara, 1997, 163, Res. 3.

6 Urna ve gömü kapları için stel dikme uygulamasının benzer örneklerine Assos nekropolisinde rastlanmaktadır. 
Assos nekropolisindeki stelleri Antandros örneğinden farklı kılan yanları dikdörtgen formlu ve andezit 
taşından yapılmış olmalarıdır. F. Utili, Die archaische Nekropole von Assos, Asia Minor Studien 31, Bonn, 
1999, 115, Abb. VII.

7 Kotylenin benzer örnekleri için bkz.; T.J. Dunbabin,  Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia 
II. Pottery, İvories, Scarabs, and other Objects from the Votive Deposit of Hera Limenia, Oxford, 1962, 244, 
Pl: 19, No:2330–31–32; S. S. Weinberg, Corinth VII-I, The Geometric and Orientalizing Pottery, Cambridge, 
1943, 65,  no: 249 (Erken Korinth 625–600); K. F. Kinch, Fouilles de Vroulia, Berlin, 1914,  Pl: 29, No: 15.

8 Korinth aryballosun benzeri için bkz. Perachora II,  Pl. 2 (2910), no: 43. Geç Protokorinth veya Transisyonel 
Dönem.
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bu mezarlarda yön birliğinin olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu mezarların 
tümü bebek gömüleri için kullanılmış olup hiçbirinde yakma izine rastlanmamıştır. Daha 
önceki yayınlarda söz edildiği gibi Antandros nekropolisinde altı yaşına kadar hiçbir 
bebek ve çocuk gömüsünde kremasyon uygulamasına rastlanmamıştır9. 

2009 kazılarında tek bir örnekle temsil edilen mezarlardan 316 No.lu 
pithoidamphora, büyük boyutlu taşlarla çevrelenmiş bir bölmenin içinde 315 No.lu 
urna mezarla birlikte açığa çıkarılmıştır. Bu bölmenin içinde ağız doğuya dip batıya 
gelecek şekilde toprağa yatay yerleştirilmiş, ağız kısmı düz bir taş ile kapatılmıştır. 
Pithoidamphoranın içinden çok az sayıda kemik ve beş aşık kemiği ele geçirilmiştir. 
Pithoidamphora kaldırıldıktan sonra ise ağzı altına yerleştirilmiş çok kırıklı bir lekythos, 
Korinth aryballos gövde parçaları ve aşık kemiklerine rastlanmıştır. 

Kuzey Genişleme’de açığa çıkarılan bir diğer mezar ise 319 No.lu pithostur. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu pithos 327 No.lu amphora mezarı tahrip edecek şekilde 
toprağa yerleştirilmiştir. Çok büyük boyutlarda olmayan bu pithosun içinden bebek 
iskeleti ile birlikte omphaloslu küçük bir phiale, üç bronz küpe ve üç deniz kabuğu ele 
geçirilmiştir. 

Bu alandaki çalışmalarda toplam beş birincil kremasyon ele geçirilmiş, bunlardan 
326 No.lu mezar İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenirken, hem kısmen açıldıkları, 
hem de malzemeye sahip olmadıkları için 313, 321, 328 ve 329 No.lu kremasyonlar 
hakkında kesin yargıda bulunmak şimdilik mümkün değildir.

Açığa çıkarılan iki urnadan 323 No.lu olanı, 324 ve 325 No.lu amphoralarla birlikte 
dikdörtgen taş platform içinde yer almaktadır. Gri hamurlu bir hydrianın urna kabı olarak 
kullanıldığı bu mezar, 2001 yılından beri sürdürülmekte olan sistemli kazılarda urna 
olarak kullanılan ilk hydriadır. Bugüne kadar açığa çıkarılan tüm hydrialar inhumasyon 
tarzında bebek gömüleri için mezar kabı olarak kullanılmışlardır. Toprağa dik yerleştirilen 
bu hydrianın ağız bölümü korunmamış ve içinden yanmış insan kemikleri dışında buluntu 
ele geçirilmemiştir.

Kuzey Genişleme’de ortaya çıkarılan diğer urna, 315 No.lu mezardır. 316 
No.lu pithoidamphoranın batısında kısmen dip kısmının üzerine gelecek şekilde yatay 
yerleştirilen, gri hamurlu bir amphoradır. Amphoranın batıya bakan ağız bölümü yine 
gri hamurlu bir kâse ile kapatılmıştır. Hem amphora hem de kâse çok parçalı olarak ele 
geçirilmiş ve içinden yanmış kemikler dışında başka buluntuya rastlanmamıştır.

Nekropolis 2009 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan beş kiremit mezarın tümü 
Kuzey Genişleme alanında yer almaktadır. Bunlardan 287 No.lu mezar sekiz düz 
stroterden oluşmaktadır. Bunların altısı karşılıklı çatılmış, ikisi doğu ve batıda kalan 
açıklığı kapatmak için kullanılmıştır. Mezar açıldığında baş doğuda ayak batıda sırt üstü 
9 G. Polat-Y. Polat, “Antandros Nekropolü 2001–2006 Yılları Ön raporu”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, Arkeoloji Dergisi IX, İzmir, 2007, 2.
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yatırılmış bir kadın bireyin iskeleti ile birlikte bir bronz ayna, iç içe geçmiş üç bronz 
halka, bronz yüzük, demir yüzük parçaları, parçalar hâlinde minyatür bir kap, oldukça 
kötü korunmuş bronz bir sikke ve bir demir çivi ele geçirilmiştir. 

292 No.lu diğer kiremit mezar, 293 No.lu taş lâhit mezar içinde ortaya çıkarılmıştır. 
İlk etapta bu mezarın lâhdin üzerine yapıldığı, lâhit kapağının çökmesi sonucu içine çöktüğü 
ve bu nedenle kiremitlerin kırıldığı düşünülmüş, ancak mezar açıldıktan sonra kafatasının 
altına bir kiremit parçasının düzgün bir şekilde yerleştirildiği görülmüştür. Lâhdin içindeki 
toprak tamamen alındıktan sonra 292 No.lu kiremit mezara ait bireyin lâhit tabanından 
yaklaşık 20–25 cm. yukarıda olduğu ve 293 No.lu lâhdin orijinal gömüsüne ait kemiklerin 
ise lâhdin batı bölümüne toplandığı tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda iskeletin 
üzerinde yer alan çok sayıda kırık kiremit parçasının bilinçli olarak atıldığı anlaşılmıştır. 
Mezarın içinden iskelet kalıntıları dışında başka buluntuya rastlanmamıştır. 302 No.lu 
kiremit mezar 2009 yılında açığa çıkarılan ve tamamı oval kiremitlerden oluşturulmuş tek 
mezardır.  Mezar dört oval çatı kiremidinin yatay olarak birbiri üzerine bindirilmesiyle 
yapılmıştır. Mezardan kötü korunmuş bir bronz sikke ele geçirilmiştir. 318 No.lu mezar 
yapılış itibariyle diğer çatı kiremidi mezarlardan farklıdır. Mezar, bireyin etrafını çeviren 
orta boy şekilsiz taşların üzerine düz stroterlerin kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Bu 
yönüyle diğer çatı kiremidi mezarlardan ayrılmaktadır. Mezarın içinde bireye ait çok az 
miktarda iskelet kalıntısı bulunmuştur. Bunlar batı bölümde ve dişlerden oluşmaktadır. 
Dişlerden bir çocuğa ait olduğu anlaşılan mezarda dişlerin yanında kötü korunmuş bronz 
bir sikke ve yine batıda bireyi çevreleyen taşların arasından minyatür bir kantharos 
bulunmuştur. Mezar, buluntular yardımıyla Helenistik Döneme tarihlenmiştir. Bu yıl 
tespit edilen diğer çatı kiremidi mezar 294 No.lu olanıdır. Ancak batı kesit içinde kaldığı 
için açılamamıştır.

  Kuzey Genişleme’de 2008 yılında tespit edilen ve bu yıl açılan 266 ile 275 
No.lu basit toprak gömülerin dışında dört basit toprak gömü daha belirlenmiş, ancak üçü 
açılmıştır. Bunlardan 282 No.lu mezarda birey doğu-batı doğrultulu, baş batıya gelecek 
şekilde toprağa sırt üstü yatırılmış, kuzeyden gelen akıntı toprak etkisiyle baş sola, üst 
gövde sağa dönük, sol ayak yukarıda kalmıştır. Gövde kemikleri çok kötü korunmuş, 
sağ kol ve sağ bacak kemikleri epeyce tahribata uğramıştır. Mezardan birisinin baş 
bölümü eksik, iki ayakta duran kadın figürini ve bir unguentarium ele geçirilmiştir. 
Buluntular yardımıyla mezar İ.Ö. 3. yüzyıla tarihlenmiştir. 297 No.lu mezar kesit içinde 
kaldığı için açılmamıştır. 300 No.lu mezar 2–3 yaşlarında bir çocuğa aittir. Tahrip edilen 
mezarda kafatası dışında gövde ve uzun kemikler kötü korunmuştur. Alt çene kafatasının 
güneyinde, uzun kemikler ve kaburga kemikleri kafatasının etrafında dağınık bir şekilde 
ortaya çıkarılmıştır. Mezardan herhangi bir hediye elegeçirilmemiştir. 322 No.lu mezarda 
ise baş doğuya ayak batıya gelecek şekilde sırt üstü yatırılmış bireyin kolları gövdesine 
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paralel uzatılmıştır. Kafatasında çatlaklar bulunan iskeletin yüzü kuzeye dönüktür. Sol 
omuz dağınık, sol ayak sağ ayağın üzerine konulmuştur. Bu mezardan da tarihlemeye 
yardımcı olacak buluntu ele geçirilmemiştir. 

Bebek mezarı olarak kullanılan khytralardan bu yıl iki örnek tespit edilmiştir. 311 
ve 314 No.lu khytralardan 314, kesit içinde kaldığı için şimdilik açılamamıştır. Açılan 
311 No.lu khytra ise çok az sayıda bebek kemiği dışında buluntu vermemiştir. Bir başka 
bebek mezarı 310 No.lu hydriadır. Ağız kuzeye, dip güneye gelecek şekilde toprağa 
yerleştirilen hydrianın içinden bebeğe ait kafatası ve gövde kemikleri dışında başka 
buluntu ele geçirilmemiştir.

291 No.lu mezar yapılış şekli itibarıyla diğer mezarlardan ayrılmaktadır. Beş 
taban tuğlasından oluşturulan bu mezar bir kutu şeklindedir. Bu nedenle, kutu mezar 
olarak isimlendirilmiştir. İkisi kapak olarak kullanılan tuğlalardan diğer ikisi doğu ve 
batı uzun kenarlar, yarımşar tuğlalar ise kuzey ve güney kısa kenarlar için kullanılmıştır. 
Kutunun içinden siyah, ama yanık kemik barındırmayan toprak ile birlikte biri küçük 
iki adet khytridion ve kandil ele geçirilmiştir10. Mezar malzemeler yardımıyla Helenistik 
Döneme tarihlenmiştir.

Bu yıl tek örnekle temsil edilen mezarlardan biri de 293 No.lu taş lâhit mezardır. 
292 No.lu çatı kiremidi mezar tarafından tahrip edilen lâhit içinden kötü korunmuş bir 
bronz sikke ve bronz bir ayna ele geçirilmiştir. 

Kuzey Genişleme alanında 2009 yılı kazı sezonunda tespit edilen mezarlar ve 
buluntuların listesi aşağıda verilmiştir.

Mezar No Dönemi Buluntular

38 No.lu pithos mezar; ? Pithos(mezar kabı), 11 adet aşık 
kemiği.

266 No.lu basit toprak gömü; Helenistik Malzemesi yok. 

275 No.lu basit toprak gömü; Helenistik Malzemesi yok. 

282 No.lu basit toprak mezar; İ.Ö. 3. yy. Ayakta duran kadın figürini (başı 
eksik), ayakta duran kadın figürini, 
unguentarium.

285 No.lu amphora mezar; İ.Ö. 6.yy. Alabastron, yarım korunmuş kadın 
figürini, çok kötü korunmuş çok parçalı 
figürin, bronz küpe, 38 aşık kemiği, 11 
adet deniz minaresi, amphora (mezar 
kabı), mortar, dinos.

287 No.lu kiremit mezar; Helenistik Bronz ayna, bronz halkalar, bronz sikke, 
demir yüzük (üç parça hâlinde), demir 
çivi, bronz iğne, bronz yüzük, minyatür 
kap (13 parça), çatı kiremitleri.

10 Kandil benzerleri için bkz.; S. W. Hayes, Ancient Lamps in The Royal Ontario Museum I: Greek and Roman 
Clay Lamps, A Catalogue, Toronto, 1980, 15, Pl. 7, No. 55; D. M. Bailey, A Catalogue Of The Lamps İn The 
British Museum III, Roman Provincial Lamps, London, 1988, 452, Pl. 150, Q173.
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291 No.lu kutu mezar; Helenistik Kandil, khytridion (çift kulplu), 
khytridion (çok parçalı).

292 No.lu kiremit mezar; Helenistik Çatı kiremitleri.

293 No.lu lâhit mezar İ.Ö. 4. yy. Bronz sikke, bronz ayna.

294 No.lu kiremit mezar ? Açılmadı. 

300 No.lu basit toprak gömü Helenistik Malzemesi yok.

302 No.lu kiremit mezar Helenistik Bronz sikke.

308 No.lu amphora mezar İ.Ö. geç 7.yy.. Amphora (mezar kabı).

310 No.lu hydria mezar İ.Ö. 6. yy.. Hydria (mezar kabı).

311 No.lu khytra mezar İ.Ö. 6. yy. Khytra (mezar kabı).

312 No.lu amphora mezar İ.Ö. geç 7.yy. Rozetli kâse, aryballos, Korinth 
aryballos, Lesbos amphorası (mezar 
kabı).

313 No.lu kremasyon mezar; İ.Ö. 7-6.yy. Malzemesi yok.

314 No.lu khytra mezar Açılmadı.

315 No.lu urna mezar İ.Ö. 6. yy. Kâse, amphora (urna kabı),

316 pithos mezar İ.Ö. 6. yy. Lekythos, kapalı kap dip ve gövde 
parçası, aşık kemikleri, deniz kabukları, 
Korinth aryballos, pithoidamphora 
(mezar kabı).

318 No.lu kiremit mezar Helenistik Bronz sikke, minyatür kantharos, Çatı 
kiremitleri.

319 No.lu pithos mezar İ.Ö. 7.-6.yy. Pithos (mezar kabı), üç bronz küpe, 
minyatür phiale, üç deniz kabuğu.

321 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.-6.yy. Malzemesi yok.

322 No.lu kremasyon mezar Helenistik Malzemesi yok.

323 No.lu urna mezar İ.Ö. 7. yy. Hydria (Urna).

324 No.lu amphora mezar İ.Ö. 7. yy. Kotyle, amphora (mezar kabı).

325 No.lu amphora mezar İ.Ö. 7. yy. Protokorinth aryballos, İonia kâsesi, 
amphora (mezar kabı).

326 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7. yy. Malzemesi yok

327 No.lu amphora mezar İ.Ö. 7.-6. yy. Amphora (mezar kabı).

328 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.-6. yy. Malzemesi yok.

329 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.-6. yy. Malzemesi yok.
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Güneydoğu I Açması
Çalışmaların yürütüldüğü diğer alan Güneydoğu I açmasında yaklaşık 2.50 m. 

seviyesinden itibaren çalışmaya başlanmıştır. Bu alanda altı pithos (278, 284, 290, 296, 
305 ve 307 No.lu mezarlar), üç urna (279, 281 ve 303 No.lu), bir amphora (288 No.lu), 
yedi birincil kremasyon (286, 289, 295, 298, 299, 301 ve 306 No.lu) ve dört basit toprak 
gömü (280, 283, 309 ve 317 No.lu) olmak üzere toplam yirmi bir adet mezar tespit 
edilmiştir. 

Güneydoğu I açmasında tespit edilen mezarlar arasında buluntu açısından en 
zengin mezarları pithoslar oluşturmaktadır. Özellikle 278 No.lu pithos mezar bu bağlamda 
söz edilmeye değerdir (Resim: 11). 278 No.lu pithosun içinden biri fayans11 beş adet 
aryballos, ikisi Attika ikisi Korinth, dört amphoriskos12, kırık alabastron, figürin, biri 
yarım dört skarabeus, iki oturan aslan figürlü yüzük taşı, üç boncuk, bronz yüzük, gümüş 
halka parçası, demir halkalı bıçak şeklinde kemik kolye ucu, çizme seklinde bir süs, iki 
yüz yirmi altı tam, beş yarım aşık kemiği, pithosun dışından ise altı deniz kabuğu, pyksis13 
ve kapağı, biri tek kulplu iki kâse14, minyatür skyphos, krateriskos, ve bronz iğne ele 
geçirilmiştir (Resim: 12). 278 No.lu pithosun dışından gelen tüm buluntular çok parçalıdır. 
Buluntular yardımıyla 278 No.lu pithos İ.Ö. 600–575 dolaylarına tarihlenirken15, diğer 
pithos mezardan 284 ve 296 No.lular da hiç bir mezar hediyesine rastlanmazken, 290 
No.lu pithosta biri kırık iki Korinth aryballosu ve İonia kâsesi ele geçirilmiştir. 305 No.lu 
pithos batı kesit içinde kaldığı için açılamamıştır. Ortaya çıkarılan pithos mezarlarda yön 
birliğinden söz etmek mümkün değildir. 278 kuzeybatı-güneydoğu, 284 ve 290 No.lu 
pithoslar doğu-batı, 296 kuzey-güney, 307 kuzeydoğu-güneybatı, 305 No.lu pithosun 
ise sadece ağız bölümü ortaya çıkarılmış ve doğuya bakmaktadır. Anlaşılacağı üzere bu 
dönemde (İ.Ö. 6.yy.ın ilk yarısı) pithos mezarlarda bir yön birliği yoktur.  Pithoslardan 
278, 284, 290, 296 No.lu örnekler çocuklar için kullanılmışken, 307 No.lu örnek bir 
erişkine aittir. 307 No.lu pithosun içinden iki Korinth aryballosu ve gümüş küpe ele 

11 Fayans Aryballos için bkz. W. Löwe,”Die Kasseler Grabung 1894 in der Nekropole der archaischen Stadt, 
Die Gräber und ihre Inhalte, Bestattungssitten und Funde”, Samos-die Kasseler Grabung 1894, Staatliche 
Museen Kassel, 1996, 60-61, Grab 44.11.

12 Attika üretimi amphoriskoslar için bkz. Perachora II, 340, Pl: 143 No: 3668–3673; Korinth üretimi 
amphoriskos (siyah firnisli örnek) için bkz. Perachora II, 148, (2473), Pl. 61, No: 1562; Kuş figürlü Korinth 
amphoriskos için bkz. Perachora II,  340, Pl. 143, No:. 668–3673; Weinberg, Corinth VII-I, 78, No. 335, 336;  
J. Boardman -  J. Hayes, Excavation at Tocra 1963–1965, The Archaic Deposits I, Oxford, 1966, 22, 28, Pl. 
6,13-14; L.Laurenzi, Clara.Rhodos. VIII. Necropoli Ialisie (Scavi dell’anno 1934) 55, Fig. 40.

13 Pyksis bezemeleri için bkz. M. Nezih Aytaçlar, Klazomenai Orientalizan Seramiği, İzmir, 2005 
(Yayınlanmamış, Doktora Tezi) Lev. 172 , K. 908. 

14 Kâse için bkz. B. Hürmüzlü, Klazomenai Akpınar Nekropolü, İzmir, 2003, (Yayınlanmamış, Doktora Tezi)  
Fig.15, 75/1.

15 Figürin için bkz.; R. A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman 
Antiquities British Museum, Vol.I, Oxford, 1969, 51-52. Pl. 13-14, No. 68-73; G. Jacobi, Clara.Rhodos IV, 
Scavi nelle Necropoli Camiresi 1929-1930, Rhodos, 1931, 297, Fig. 328; 
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geçirilmiştir. Ayrıca pithosun ağız kısmı bir Lesbos amphorası ile kapatılmıştır. Benzer 
bir uygulama 2005 yılında açılan 183 No.lu pithos mezar için de söz konusudur. 183 
No.lu pithos İ.Ö. erken 6. yüzyıla tarihlenmesinin yanında yetişkin iki kadın birey için 
kullanılmış olması açısından da benzer özellikler taşır16.  

Açığa çıkarılan üç urnadan 279 No.lu olanı, aşırı derecede tahrip edildiği için 
urnanın sadece kaidesi korunmuştur. 281 No.lu urna çok parçalı olarak açığa çıkarılmış, 
ağız bölümünde yine çok parçalı bir kapak bırakılmıştır. 281 No.lu urna içerisinden aşırı 
derecede korozyona uğramış çan şeklinde ortası delik bir demir obje ele geçirilmiştir. 
Urna kabı stamnosun formu bu mezarın Helenistik Döneme ait olduğunu göstermektedir. 
303 No.lu urna epeyce tahribat görmüş ve mezardan hediye ele geçirilmemiştir. 

288 No.lu amphora mezarın üstü orta boy büyüklükte şekilsiz taşlarla daire 
oluşturacak şekilde çevrilmiştir. Amphora bu taşların ortasına yerleştirilmiştir, dip kısmı 
güneydoğudadır. İçinden bir biberon ile bir minyatür olpe, dışından ise çok kırıklı bir kap 
ele geçirilmiştir. Mezar İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlenmiştir. 

Geçen yıllarda ortaya çıkarılan basit toprak gömülerle benzer şekilde bu yıl açığa 
çıkarılan örneklerde de çok az sayıda mezar hediyesine rastlanmıştır. 283 ve 317 No.lu 
basit toprak mezarlarda hiçbir mezar hediyesine rastlanmazken, 309 No.lu basit toprak 
mezardan kırık bir bolsal ele geçirilmiştir. Mezar bolsal yardımıyla İ.Ö. 425–400’e 
tarihlenmiştir. 

Güneydoğu I Açması’nda birincil kremasyonlar sayıca fazla olmalarına karşın, 
buluntu açısından oldukça fakir mezarlardır. 289 No.lu kremasyon mezardan aşırı derecede 
korozyona uğramış birkaç demir parçası dışında başka buluntuya rastlanmamıştır. 286 ve 
295 ve 306 No.lu kremasyonlar kesit içerisinde kaldıkları için tamamıyla açılamamıştır. 
Buna karşın 295 No.lu mezarın kesit içinde kalan bölümünde parçalar hâlinde bir aryballos 
ele geçirilmiş, mezar, hediyesi aryballostan dolayı İ.Ö. 7. yüzyıla tarihlenmiştir. 298 ve 
299 No.lu kremasyonlardan mezar hediyesi ele geçmezken, 301 No.lu kremasyona Geç 
Protokorinth/Transisyonel aryballos bırakılmış ve mezar bu buluntu yardımıyla İ.Ö. 640–
620 yıllarına tarihlenmiştir17.

Alanda 1.75 m. seviyesinden itibaren deniz kumu gelmeye başlamıştır. Bu 
seviyeden sonra tamamen homojenleşen toprak içinden neredeyse yok denecek kadar 
az sayıda ve amorf nitelikte seramik parçaları ele geçirilmiştir. 1.12 m. seviyesine kadar 

16 183 No.lu pithos mezar için bkz. G.Polat-Y. Polat, “Antandros Nekropolü 2001–2006 Yılları Ön raporu”, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Arkeoloji Dergisi IX, İzmir, 2007, 3, Res. 8–9.

17 Aryballosun benzer örneği için bkz.; C.W. Neft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amsterdam, 1987,  
Fig. 190, CX, CXIII-CIV; F. Utili, Abb. 25, No: 380; Bezeme için bkz.; H. G.G. Payne, Necrocorinthia. A 
Study of Corinthian Art in the Archaic Period, Maryland, 1971, 286, No. 478 A, Fig. 8A. 
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hiçbir mezara rastlanmamış bu seviyede 317 No.lu basit toprak gömü tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine alanda alt seviyelerde başka mezarların bulunabileceği ihtimali göz 
önünde tutularak derinleşilmeye karar verilmiştir. Alanda 0.35 m. seviyesinde deniz 
suyu ile karşılaşılana kadar seviye inilmiş ve bu seviyeye kadar hiçbir kültür katmanına 
rastlanmamıştır. Güneydoğu I açmasında deniz suyunun çıkması üzerinde çalışmalara 
18.08.2009 tarihinde son verilmiştir. 

Güneydoğu I açması 2009 yılı çalışmaları İ.Ö. 7.-6.yüzyıl tabakalarında 
yürütülmesine karşın, alanda Helenistik ve Klasik dönemlere ait mezarlar da açığa 
çıkarılmıştır. Bu mezarlar nekropolisin diğer alanlarında olduğu gibi erken dönem 
tabakalarının daha geç dönemlerde tahrip edildiğini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Özellikle 309 No.lu basit toprak gömüde bulunan bolsal şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde bu durumu kanıtlamıştır. 

Güneydoğu II Açması
2009 yılı nekropolis çalışmaları Güneydoğu I açmasının kısmen doğusunu, büyük 

oranda güneyini içine alan üçüncü bir çalışma alanında sürdürülmüştür. Güneydoğu II 
açması ismi verilen bu alan yaklaşık 6.50 x 7.00 m. boyutlarındadır. Bu alanda daha 
önce belirlenen amaç doğrultusunda güneyde nekropolisin sınırlarını tespit etmeye ve 
2006 yılında kısmen ortaya çıkarılan DYO duvarını anlamaya yöneliktir. Güneydoğu II 
açması eğimli bir yapı sergilemesi nedeniyle, ilk etapta yapılan çalışma, alanın genelinde 
seviye eşitlemeye yönelik olmuştur. Alanda yapılan ilk çalışmalarda 3.85 m. seviyesine 
kadar tarım ve dolgu torağı kaldırılmıştır. DYO duvarından yaklaşık 2,80 m. güneyde 
doğu -batı doğrultulu uzanan bir duvar daha tespit edilmiştir. Orta boy şekilsiz taşlardan 
örülmüş bu duvarın genişliği 0,55 m. olup üst seviyesi 3,32 m. ile 3,29 m. arasında 
değişmektedir. Duvarın dış ve iç yüzünün sıvalı olduğu anlaşılmıştır. Çalışmanın ilerleyen 
bölümlerinde duvarın batıda kuzeye doğru köşe yaptığı ve DYO duvarına bağlanarak bir 
mekân oluşturduğu görülmüştür. Her iki duvarı birbirine bağlayan bu üçüncü duvarın 
orta bölümünde mekânın girişi ortaya çıkarılmıştır. Giriş kısmında ters çevrilmiş iki düz 
stroter eşik olarak kullanılmıştır. Açığa çıkarıldığı kadarıyla mekânın ölçüleri kuzey-
güney doğrultulu 3.30 m., doğu-batı doğrultulu ise 3.50 m.dir. Mekânın doğu bölümü ise 
kesit içinde kalmaktadır. Bu nedenle tam ölçüleri alınamamıştır.

Güneydoğu II açmasında Kuzey Genişleme’de olduğu gibi 2009 kazı çalışmaları 
01.09.2009 tarihinde sona erdirilmiştir. 2010 yılında aynı alanda kazı çalışmalarına devam 
edilmesi planlanmaktadır.

Güneydoğu I açmasında 2009 yılı kazı sezonunda tespit edilen mezarlar ve 
buluntuların listesi aşağıda verilmiştir.
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Mezar No Dönem Buluntular

278 No.lu pithos mezar  İ.Ö. 600–575 Beş aryballos, dört amphoriskos,  
  oturan kadın figürini, alabastron,  
  küçük kemik çizme, demir kolye ucu,  
  halka parçası (gümüş ?), bronz yüzük,  
  üç boncuk, dört skarabeus, aslan  
  formunda iki yüzük taşı-mühür, kapaklı  
  pyksis, minyatür krater, minyatür  
  skyphos, iki kâse, aşık kemikleri (226  
  tam, 5 yarım), altı deniz kabuğu, pithos  
  (mezar kabı)
279 No.lu urna İ.Ö.6.yy. Kaide gövde parçası (urna) 
280 basit toprak mezar  Açılmadı
281 No.lu urna Helenistik Urna kabı stamnos, kapak, demir obje
282 basit toprak mezar İ.Ö. 3. yy. Ayakta duran kadın figürini (başı eksik),  
  ayakta duran kadın figürini,   
  unguentarium
283 basit toprak mezar  Helenistik Malzemesi yok
284 No.lu pithos İ.Ö. 7.-6.yy. Pithos (mezar kabı), on iki aşık kemiği
286 No.lu kremasyon mezar  Tamamı açılmadı
288 No.lu amphora mezarı İ.Ö.7.yy. Lesbos amphorası, biberon, minyatür  
  olpe, minyatür metal kazan taklidi kap  
  kaide ve gövde parçası.
289 No.lu kremasyon mezar İ.Ö.7.yy. Demir bıçak (kırıklar hâlinde)
290 No.lu pithos mezar İ.Ö. 620–600 İonia kâsesi, iki Korinth alabastron,  
  pithos (mezar kabı)
295 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.yy. Aryballos
296 No.lu pithos mezar İ.Ö. 6. yy. Pithos (mezar kabı)
297 No.lu basit toprak gömü  Açılmadı.
298 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.yy. Malzemesi yok 
299 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.yy. Malzemesi yok
301 No.lu kremasyon mezar İ.Ö. 7.yy. Aryballos
303 No.lu urna mezar İ.Ö. 7.yy. Urna kabı 
305 No.lu pithos mezar   Açılmadı.
306 No.lu kremasyon  Tamamı açılmadı
307 No.lu pithos mezar  İ.Ö. 6.yy. Pithos (mezar kabı), Lesbos amphorası,  
  iki Korinth aryballos, gümüş küpe
309 No.lu basit toprak gömü  İ.Ö. 425–400 Bolsal
317 No.lu basit toprak mezar  Malzemesi yok.
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Plan 1 : Yamaç Ev, 2009 yılı planı.

Resim 1: Yamaç Ev, kriptoportiko,  batıdan görünüm.
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Resim 3: Yamaç Ev, latrinaya giden ana 
kanalizasyon.

Resim 2: Yamaç Ev, kriptoportiko batı bölümündeki kanalizasyon sistemi.
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Resim 5:  Teras-Sur, batıdan genel görünüm.

Resim 4: Teras-Sur, kuzey dönüşü.
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Resim 6: Geç Roma Hamamı, kuzeyden görünüm.

Resim 7: Geç Roma Hamamı, güneyden görünüm.
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Resim 8:  285 No.lu mezar.

Resim 9: 320 No.lu mezar üst yapısı.
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Resim 10: 320 No.lu mezar yapısı altındaki 323, 324, 325 Ve 326 No.lu mezarlar.

Resim 11: 278 No.lu mezar.
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Resim 12: 278 No.lu mezar buluntuları.
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KALE-İ TAVAS (TABAE) 2009 YILI 
KAZI ÇALIŞMALARI

Bozkurt ERSOY*

Denizli’ye bağlı Kale İlçesi sınırları içinde yer alan Kale-i Tavas’taki (Tabae) 
2009 yılı çalışmaları, Prof. Dr. Bozkurt Ersoy başkanlığında, Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne mensup 7 öğretim üyesi, 1 konservasyon teknikeri biri 
stajyer konservasyon öğrencisi, olmak üzere 17 öğrenci ve 30 işçiden oluşan bir ekiple 3 
Ağustos 2009- 9 Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. 

Kale-i Tavas’ta gerçekleştirilen kazı çalışmaları kentin 4 noktasında sürdürülmüştür 
(Şekil:1).

Anonim Sarnıç II
2009 yılı kazı çalışmaları kapsamında, yerleşimin bugünkü girişine yakın 

bir alanda yer alan Anonim Çeşme I’in2 batısında yalnızca ağız bölümü kısmen 
algılanabilen ve Anonim Sarnıç II şeklinde adlandırılan su yapısında kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1,2). 50 cm x 50 cm. boyutlarındaki ağız bölümünün 
tamamıyla ortaya çıkarılmasıyla sarnıç içerisindeki toprak ve taş dolgu boşaltılmıştır. 
Taban çapı 3 m. yüksekliği ise 4.50 m. olan daire kesitli inşa edilen sarnıç, ağız kısmına 
doğru daralmaktadır (Resim: 3). Kaya oyma inşa edilen sarnıcın yüzeyinde kısmî olarak 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonunda, bazı su yolları ve yine suyun dinlendirildiği 
havuzlar tespit edilmiştir. Kuzey-güney yönlü uzanan kanal şeklindeki su yolu ile sarnıca 
ulaştırılan su,  biri dikdörtgen, diğeri daire şekilli iki çökertme havuzundan geçirildikten 
sonra sarnıca akıtılmıştır. Su yolunun güneye doğru devam etmesi nedeniyle, su,  başka 
sarnıçlara ya da su yapılarına taşınmış olmalıdır.

İç Kale Kuzey Suru
Kale ile ilgili bilgi veren kaynaklarda adı geçen ve yüzey araştırmaları sırasında 

da tespit ettiğimiz iç kaleye ait surları ortaya çıkarmak amacıyla 2008 yılında başlanan 
kazı çalışmalarına, 2009 yılında da devam edilmiştir3 (Şekil: 2, Resim: 4). Bu yılki kazı 
* Prof. Dr. Bozkurt ERSOY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Bornova, İzmir/ 

TÜRKİYE.
1 Çalışmalara Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy, Yard. Doç. Dr. Yekta Demiralp, Yard. Doç. Dr. Şakir Çakmak, 

Yard. Doç. Dr. Harun Ürer, Öğr. Gör. Dr. Sedat Bayrakal, Öğr. Gör. Dr. Sevinç Gök Gürhan, Uzm. Hasan 
Uçar, Konservatör Elif Topaç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Melek Tüysüz, Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Gökben Ayhan, Aslı Akçam, Nurbanu Tuba Aksoy, 
Tuluğ Aslan,  Murat Altınsuyu, Ömer Durmaz, Ayben Erol, Ali Burak Işık, Can Karaca, Enes Kavalçalan, 
Tuğçe Kesgin, Sena Kuruçay, Nilgün Meşe, Ahmet Şen, Berkut Türkal, Fatoş Yavuz, Resul Yelen ve Ankara 
Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu Konservasyon Bölümü stajyeri Ersin Erarslan katılmıştır. 
Kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca kazı evi tahsisi, ulaşım vb. konularda yardımlarını gördüğümüz Kale 
Belediye Başkanı Sayın İsmail Yarımca ve belediye çalışanlarına minnet duygularımı ifade etmek isterim.

2 Çeşme hakkında bilgi için bkz., B. Ersoy, “Kale-i Tavas (Tabae) 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları 
Toplantısı,  3. Cilt, Ankara 2009, s. 45-46.

3 2008 yılı kazı çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., B. Ersoy, Kale-i Tavas (Tabae) 2008 Yılı Kazı 
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çalışmaları iç kale olarak değerlendirdiğimiz alanın güneybatısında yer alan burcun 
doğusundaki ve batısındaki açmalarda gerçekleştirilmiştir. Batı açmasında yapılan kazı 
çalışmaları sonucunda kuzey-güney yönlü bir duvar ortaya çıkarılmıştır. İki ayrı duvar 
örgü tekniğinin izlenebildiği duvarın güneyde kalan yaklaşık 2 metrelik bölümü daha 
özenli inşa edilmiştir. Muhtemelen geç dönemde inşa edilmiş bir konuta ait olduğunu 
düşündüğümüz duvarın inşa malzemesi moloz taş ve çamur harcıdır. 

2008 yılında ortaya çıkarılan kuzey- güney yönlü taş döşeme yolun doğusunda 
yapılan çalışmalarda, farklı dönemlere ait duvar kalıntılarına ulaşılmıştır. Altta blok 
taşlar üzerinde çamur harcı ve moloz taşlarla inşa edilmiş konutun temelleri yer 
almaktadır. Burada yapılan çalışmalar sırasında çok sayıda seramik parçaları ve dokuma 
tezgâhlarında kullanılan bol sayıda ağırşak ele geçirilmiştir. Osmanlı Dönemine ait 
olduğunu düşündüğümüz söz konusu ağırşakların çokluğu, kentin sosyo-ekonomik 
yapısında dokumacılığın önemi hakkında da ayrıca bilgi vermektedir.

2008 yılı kazısı kapsamında, iç kale surunun doğusunda, altında kaya mezarı yer 
alan burçta yapılan çalışmalara 2009 yılı çalışmaları kapsamında da devam edilmiştir 
(Resim: 5). Bu çalışmalar sonucunda burç olarak düşündüğümüz bölümün zeminine 
ulaşılmıştır. Kuzey ve batı duvarında blok taş kullanılan burcun geç dönemde içinin moloz 
taş ve çamur harç malzemeli duvarlarla iki odalı konuta dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 

İç kale surunun güneydoğusunda yapılan bir diğer çalışma ile doğu-batı yönlü 
uzanan surun yaklaşık 20 m.lik kısmının ön yüzü ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). İnşa 
malzemesi olarak blok taş, kabayonu taş ve moloz taş malzemenin kullanıldığı surun 
zemini kaya üzerine oturtulmuştur. Surun doğu ucunun kuzeyinde moloz taş malzeme 
ile inşa edilmiş muhtemelen geç döneme ait bir konutun odası ortaya çıkarılmıştır. 
Söz konusu alanın batısında, sur içine gömülü durumda bulunan ahşap parçaları ele 
geçirilmiştir. Arazinin güneyden kuzeye doğru eğimli olduğu da dikkate alındığında, 
söz konusu ahşap parçaları surun arkasında yer alan bir konutun tavanına ait kirişlerin 
olabileceğini düşündürmektedir. Buna göre iç kale surunun aynı zamanda konutun kuzey 
duvarı olarak değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Cevher Paşa Camisi Haziresi
Caminin çevresinde bulunduğu anlaşılan ve büyük bir kesimi toprak altında kalan 

hazirenin, son cemaat yerinin kuzeyindeki bölümünde kazı çalışmalarına başlanmıştır 
(Resim: 7). Alanda, bir kısmı toprağa tamamen gömülü, bir kısmı da yüzeyde kırık 
vaziyette mezar taşları bulunuyordu. İlk etapta, kırık ve dağınık durumdaki taşlar, caminin 
çevresinde koruma altına alınmıştır. Haziredeki kazı çalışmaları tamamlandığında, mezar 
taşlarından bazılarının temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Dolgu alan boşaltıldıktan 
sonra, mezar taşları muhtemel yerlerine dikilerek etrafları toprakla sabitlenmiştir. 
Hazirenin son cemaat yerinin kuzey duvarı hariç üç kenarında, kuru duvar örülmek 
suretiyle alanın korunması sağlanmıştır (Resim: 8).

Çalışmaları”,31. Kazı Sonuçları Toplantısı,  3. Cilt, Ankara 2010, s. 302-303.
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Pazaryeri Camisi Konservasyon Çalışmaları
2008 yılında, Pazaryeri Camii’nin duvarlarındaki sıva kalıntılarının arasında ve 

örgü taşları arasında yer alan topraklar temizlenmiş ve geçici konservasyonları  yapılmıştı4 
(Resim: 9). 2009 yılı itibarıyla camideki konservasyon çalışmaları, daha kapsamlı ve 
kalıcı olacak şekilde yürütülmüştür5 (Resim: 10)

Pazaryeri Camisi’nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında, yapının kuzeyinde 
aynı yapının onarım kitabesi bulunmuştur. 

Dış etkenlere maruz kaldığı için mermer kitabenin arka ve yan yüzlerinde alge, 
liken ve yosun gibi oluşumlar meydana gelmiştir. Ayrıca asit yağmurlarından kaynaklı 
siyah tabakalar oluşmuştur. Kitabenin ön yüzünde, mavi renkli, orijinal olmayan boya 
katmanı görülmüştür.

Kitabenin konservasyon işlemlerine başlanmadan önce detaylı belgelemesi 
yapılmıştır. Kitabenin arka ve yan yüzlerinde yer alan yosun, alge ve likenler hidrojen 
peroksit ile nemlendirilerek, bisturi ile dikkatlice temizlenmiş; kalın tabakalar alındıktan 
sonra orta sertlikteki diş fırçası ile fırçalanmıştır. Aynı bölümlerde bulunan siyah 
tabakaların temizliği için AB 57 reçetesi adı altındaki karışım kullanılmıştır.

Uygulanan Reçete
Saf su   : 1000cc.
Amonyum bikarbonat : 30 gr.
Sodyum bikarbonat  : 50 gr.
E.D.T.A   : 25 gr.
Desojen   : 10 gr.
Malzemeler kağıt tozu ile karıştırılıp siyah tabaka oluşumlu bir noktada denenmiş; 

olumlu sonuç alınınca kitabenin yüzeyine uygulanmıştır. Buharlaşmanın gücünü azaltmak 
ve daha iyi sonuç alabilmek için çözücü sürülen alanların üzeri streç film ile kapatılmıştır. 
Çözücünün kontrolleri 15 dakika ara ile yapılmış; işlem siyah tabakalar çözülünceye 
kadar tekrarlanmıştır. Uygulama sonrası kitabe kimyasallardan arındırılmak üzere, 60 
dakika akar suda bekletilmiş, sonrasında gölgede kurumaya bırakılmıştır. Kazı sonunda 
jeotekstil benzeri bir beze sarılarak müzeye teslim edilmiştir (Resim:11).

Camideki konservasyon çalışmaları öncesinde güney, doğu ve batı duvarlarının 
önündeki dolgu topraklar temel seviyesine kadar kazılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında 
güney ve doğuda bir su kanalına rastlanmıştır. Ayrıca çok sayıda çatı kiremidi parçası ve 
çivi ortaya çıkarılmıştır.

Kazı çalışmaları sonrasında camide kapsamlı bir temizlik yapılmış; duvar örgüsünü 
oluşturan taşların yüzeyinde ve derz aralarında yer alan yoğun toprak tabakaları ve bunun 
sonucunda oluşan bitki gelişimleri mekanik olarak keski ve fırçalar ile temizlenmiştir. 
Sonrasında taşların arasındaki toprak tabakaları tazyikli su ile yıkanarak giderilmiştir. 
Taşların arasında gelişmiş kalın bitki kökleri kesilmiş ve tekrar gelişimi engellenmek için 
bakır çiviler çakılmıştır.
4 2008 yılında yapılan konservasyon çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., B. Ersoy, ay. mak., 303-304.
5 Aşağıda açıklanan bu çalışmalar konservasyon teknikeri Elif Topaç’ın tarafımıza verdiği rapordan 

alınmıştır.



.................................................................................................................................................................................. 125

2007 yılında duvarların üzerine koruma amaçlı olarak konulmuş olan taşlar 
kaldırılmıştır. Temizlik işlemlerinin sonucunda güney ve doğu duvarlarında pencere 
izlerine rastlanmıştır. 

Konservasyon çalışmalarına son cemaat yeri teras duvarlarından başlandı. Örgü 
taşlarının arasındaki orijinal derzlerin bağlayıcı özelliğini yitirmesi nedeniyle teras 
duvarlarının bir kısmının yıkıldığı görülmüştür. Bu kısımların, orijinal malzemeye uygun 
taş ve  kireç harcı ile konservasyonu yapılmıştır. 

Derz ve taşların arasında kullanılacak dolgu harcı için çeşitli denemeler yapılmıştır. 
Yapılan denemeler sonucu orijinale uygun renk ve dokudaki harç tespit edilerek çalışmalar 
sürdürülmüştür. Derz harcı olarak;

Elenmiş dere kumu  : 3 ölçü 
Elenmiş mermer tozu   : 1 ölçü
Kaymak kireci         : 2 ölçü
Sarı pigment       : 1 ölçü 

kullanılmıştır. (Kum, kireç, mermer tozunun ölçüleri kova ile alınmıştır.1 ölçü kum 
yaklaşık 20 kg, kaymak kireç ise yaklaşık 10 kg.dır. Sarı toz boyanın ölçüsü çay bardağı 
ile alınmıştır, yaklaşık 100 gr.dır.)

Örgü harcı da aynı oranlarda fakat elenmemiş kum ve mermer tozu kullanılarak 
yapılmıştır. Toz boya kullanılmamıştır.

Duvar örgüleri tamamlanan alanlarda, taşların arasındaki boşluklar derz harcı ile 
dolgulanarak dış etkenlere karşı koruma altına alınmıştır. Derzler, spatul ile taşların arasına 
sıkıştırılmış, sonrasında fırça ve süngerlerle düzlenmiştir. Çalışılan alanlar doğrudan 
güneşe maruz kaldığından, derz harçları sürekli olarak nemli tutularak (nebülizatör ile) 
harçların çatlaması engellenmiştir.

Son cemaat yeri tabanını korumak için geçici olarak yüzeye çakıl serilmiş; taban 
ile taşların arasına ayırıcı olarak sert muşamba konmuştur.

Son cemaat yerindeki çalışmalardan sonra, harimin kuzey, güney, doğu ve 
batı duvarlarının konservasyonuna başlanmıştır. Bu bölümlerde, duvarlar mevcut 
yüksekliklerinde örülmüş. güney, doğu ve kuzey duvarlarındaki pencere boşlukları 
belirginleştirilmiştir. Örgü işleri bittikten sonra, duvarların üzerine yağmur sularının 
birikmesini engellemek için harpuştalama (capping) uygulaması yapılmıştır. Orta ve 
küçük boyutlardaki taşlar, duvarın üzerine derz harcı kullanılarak eğim oluşturacak 
şekilde yerleştirilmiş ve süngerlerle düzlenmiştir.

Yapılan konservasyon çalışmalarının daha kalıcı olabilmesi için caminin demir 
tellerle çevrilmesi gerekmektedir. Örülen duvarlar üzerinde kesinlikle gezilmemelidir. 

Küçük Buluntular
2009 yılında Kale’de (Tabae) gerçekleştirilen kazı sezonunda özellikle İç Kale’de 
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çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sonunda çeşitli devirlere ait seramikler bulunmuştur6. 
İç Kale’de gerçekleştirilen kazılarda, Geç Geometrik veya Sub-geometrik Dönem 

seramikleri, Helenistik Döneme ait olabilecek seramik parçaları ile Geç Roma Dönemine 
ait seramikler vardır (Resim: 12). Kırmızı zemin üzerine siyah firnisle yapılmış bezemeler 
içeren Black on red örnekler, bezemede iki rengin kullanıldığı Bikrom örnekler ile siyah 
firnisle geometrik motiflerin yapıldığı Geometrik- sub geometrik seramikler bulunmaktadır 
(Resim: 13).

Türk-İslâm Dönemine ait seramikler ise oldukça azdır ve geç dönemlere ait 
örneklerdir. Özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarına ait sırsız kapların çoğunluğunu testiler 
oluşturmaktadır. 2009 kazı sezonunda İç Kale CIX / 17 açmasında yakın tarihli 100’e 
yakın ağırşak bulunmuştur. Çeşitli boylarda, kaba hamurlu, sırsız ağırşakların büyük 
bölümü sağlam olarak ele geçirilmiştir (Resim: 14). Bu malzemeler, 1960’lı yılların 
sonuna kadar iskân gören Kale-i Tavas’ta devam eden dokumacılık faaliyetleri konusunda 
fikir vermeleri bakımından önemlidir. 

Sırlı seramikler ise tamamen kırık ve küçük parçalardan oluşmaktadır. Bu örnekler 
14. yüzyıl ile 15. yüzyıla tarihlenen sgraffito (Bizans ve Türk Dönemi), tek renk sırlı, 
sıraltı (Milet tipi) ve champlève teknikli seramiklerdir. Ayrıca birkaç örnekle sınırlı kalsa 
da slip teknikli geç dönem Çanakkale seramiği de (19. yüzyıl) bulunmuştur.

2009 sezonunda 1’i envanterlik 54’ü etütlük olmak üzere toplam 55 küçük buluntu 
ele geçirildi. Roma Dönemine ait pişmiş toprak jeton, envanterlik eser olarak tanımlandı. 
Kısmen veya tamamen aşınmış durumda ya da geç döneme özgü 24 bakır, 16 bronz, 5 
nikel, 3 gümüş sikke ile 1 bakır mühür ve 5 metal objeden oluşan toplam 54 eser etütlük 
olarak tanımlandı. 

Envanterlik nitelikteki pişmiş toprak jetona ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyledir:
Envanter No: 2009/1   Cinsi:Pişmiş toprak jeton 
Dönemi: Roma     Çap: 16 mm.
Tanımı: Ön yüzde elinde cornucopia (bereket boynuzu) bulunan ayakta Tanrıça 

Tykhe figürü. Arka yüzde herhangi bir tasvir bulunmamaktadır (Resim: 15).
Etütlük nitelikteki tüm objelerin laboratuvar ortamında temizlikleri yapılmıştır. 

Bronz sikkelerin büyük çoğunluğu Roma Dönemine aittir ve tamamen aşınmış 
durumdadır. Erken Bizans Dönemine ait, ön yüzünde cepheden imparator portresi, arka 
yüzünde sikke birim değeri bulunan Kyzikos darplı follis, bronz sikkelerin en iyi durumda 
olanlarındandır 

Bronz sikkeler dışında kalan 32 adet bakır, gümüş ve nikel sikkenin de büyük 
çoğunluğu fikir vermeyecek ölçüde aşınmış durumdadır. Okunabilir durumdaki nikel 
ve bakır sikkelerin tümü 1255 (Abdülmecid 1839-1861), 1277 (Sultan Abdülaziz 1861-
1876), 1293 (Sultan II. Abdülhamid 1876-1909), 1327 (Sultan V. Mehmed Reşad 1909-
1918) tarihlerinde darb edilmiş geç dönem sikkeleridir (Resim:16). 
6 2009 yılı kazılarında ele geçirilen Bizans öncesi seramikler, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Gül Gürtekin Demir ve Yard. Doç.Dr. Yasemin Polat tarafından 
değerlendirilmiştir. Kendilerine teşekkür ederim.
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Şekil 1: Kale-i Tavas (Tabae) haritası.

Şekil 2: İç kale. Kuzeydeki burç ve çevresinin planı (Çizim: Yekta Demiralp).

Şekil 3: İç kale. Kuzey suru planı (Çizim:Y. Demiralp).
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Resim 2: Anonim Sarnıç II. Kazı sonrası genel görünüm.

Resim 1: Anonim Sarnıç II. Kazı öncesi genel görünüm.
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Resim 3: Anonim Sarnıç II. İçten görünüm.

Resim 4: İç kale. Kuzey suru, batıdaki burç. Kazı çalışmaları sonrası görünüm.
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Resim 5: İç kale kuzey suru ve burcun kazı öncesi genel 
görünümü.

Resim 6: İç kale kuzey suru ve burcun kazı sonrası genel 
görünümü.

Resim 7: Cevher Paşa Camisi haziresi. Kazı ve temizlik öncesi 
görünüm.
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Resim 9: Pazaryeri Camisi. Konservasyon öncesi kuzeybatıdan görünüm.

Resim 8: Cevher Paşa Camisi haziresi. Kazı ve temizlik sonrası görünüm.
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Resim 10: Pazaryeri Camisi. Konservasyon sonrası kuzeybatıdan görünüm.

Resim 11: Pazaryeri Camisi. Onarım kitabesi.
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Resim 13: Seramik kaplar.

Resim 12: Kandil.
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Resim 14: Ağırşaklar.

Resim 15: Pişmiş toprak jeton. Resim 16: Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz 
dönemine ait bakır sikkeler.
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2009 YILI KÖŞK HÖYÜK KAZILARI 

      Aliye ÖZTAN*

      Fazlı AÇIKGÖZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleri ile Niğde Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yapılan Köşk Höyük kazıları 29 
Haziran-07 Ağustos 2009 tarihlerinde sürdürülmüştür. 2009 yılı kazıları esas olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİM Müdürlüğü’nün ödenekleri ile yürütülmüştür1.  
Kazının özellikle belgeleme giderleri Ankara Üniversitesi ödeneğinden karşılanmış, 
başta ulaşımın sağlanması olmak üzere her sorunumuzun çözümünde Bahçeli Belediyesi 
yetkilileri destek olmuşlardır2. 

2009 yılı çalışmaları kazılar, küçük eser konservasyon ve restorasyonu olarak iki 
grupta toplanmaktadır.   

I. Kazılar
2009 yılında yerleşimin dört ayrı alanında kazılar yapılmış, bu alanlarda Orta Çağ, 

Geç Roma, Erken Kalkolitik ve Geç Neolitik dönemler incelenmiştir.

1. Kuzeybatıda D/ 6- 8 ve E/ 7 Plan Karelerindeki Kazılar
Köşk Höyük’ün kuzeybatı kenarında eğimin en fazla olduğu alandaki E/ 7 plan 

karesinde iki nefli bir şapelin büyük bir kısmı 2008 yılında açığa çıkarılmıştı. İçindeki 
buluntulara göre 13. yüzyıla ait olduğu saptanan3 şapelin kuzey nefinin ortasından itibaren 
olan kısmı açma dışında kaldığı için kazılamamıştı. 2009 yılında şapel ve çevresindeki 
çalışmaların bitirilmesi için kuzeyindeki E/ 6 ve batısında kalan D/ 6- 8 plan karelerde 
kazılar yapıldı. 

Bunlardan E/ 6’ daki kazılarda şapelin kuzey duvarı ile bu alandaki ana kayanın 
* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/ TÜRKİYE.
 Fazlı AÇIKGÖZ, Niğde Müze Müdürü, Niğde/ TÜRKİYE.
1 2009 yılı kazılarına yazarlar dışında Niğde Müzesi’nden Arkeolog Fariz Demir, Murat Tektaş, Dr. Hatçe 

Baltacıoğlu, Ar. Gör. F. Gülden Özkalalı- Ekmen, Ar. Gör. Hamza Ekmen, arkeologlar Filiz İlhan, Gökhan 
Zorlu, arkeoloji öğrencileri Sergen Çirkin, Tayfur Şengül, Güllü Yılmaz, Gözde Yadigar katıldılar. Kazılarda 
açığa çıkarılan eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri Restoratör Serhat Karakaya ve Aslı Kök 
Karakaya tarafından yapıldı. Kazıda görev yapan meslektaşlarımıza, öğrencilerimize özverili ve uyumlu 
çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.  

2 Kazıların yürütülmesi için her türlü katkıyı sağlayan kuruluşların yetkililerine, özellikle Bahçeli Belediye 
Başkanı Sayın Zafer Tokgöz’e, Bahçeli Belediyesi çalışanlarına ve kazı ekibinin konakladığı Bahçeli Gazi 
İlköğretim Okulu Müdürü Salih Yaşar ile çalışanlarına yardımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.   

3 Öztan v.d. 2010: 252- 253.
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durumu belirlenmeye çalışıldı. Açmanın güney bölümündeki 5 m. lik alandaki kazılar, 
kuzey apsisine ait 2008 yılında saptanan son taştan itibaren kuzey kısmın tamamen 
tahribata uğradığını ortaya koydu. Bu kısımda ana kayanın kuzeye doğru dik olarak 
alçalması bu tahribatın asıl nedenidir. Bu duvar, güney apsisi karşısındaki duvarda olduğu 
gibi kaya yükseltileri arasında kalan yarıkların taşlarla doldurularak oluşturulan destek 
üstüne yapılmış olmalıdır. E/ 6 plan karesindeki bu tahrip onun batısındaki D/6 açmasında 
da aynı biçimdedir. Bu iki açmanın kesiştiği yerde, şapelin ucu korunmamış batı duvarı 
hizasında, duvar dibine gelen bir kısımda ana kaya üstündeki yarık içine yerleştirilmiş 
bir mezar (M.09- 5) bu alandaki tek buluntudur. El ve ayak kemiklerinin kırılmış olarak 
bulunduğu bu mezar bir yetişkine aittir.  

Şapelin batı yönündeki girişi önünde bir donanımın olup olmadığını belirlemek 
ve batıya doğru eğimli bu alanda yapının temel detaylarını öğrenmek amacı ile D/ 7 ve 
güneyindeki D/8 plan karelerinde kazılar yapılmıştır.  Batı duvarının temel taşlarına kadar 
ulaşılmıştır. Ana kaya üstüne önce harçsız olarak iki, bazı yerlerde üç sıra olarak 1.10 m. 
genişlikte iri, kaba yonu taşlardan bir duvar hazırlanmış bunun ilk sırasından itibaren dış 
yüzü harçlı olarak kesme taşlarla kaplanmıştır. Duvarların iç yüzündeki kaplama taşlar 
korunmamıştır.   

Bu iki açmada şapelin batı duvarı kıyısından itibaren ana kaya, yerleşimin batı 
kıyısında dik olarak alçalmaktadır. Bu eğimli alandaki erozyon dolgusu içinde, D/ 7 
plan karesinde, Neolitik Döneme ait kemikten iki bız, bir yassı balta, obsidyenden bir 
ok ucu, bir taş kap parçası ele geçirilmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde ise Ortaçağa 
ait bazı buluntular ve bir mezar belirlenmiştir. M. 09- 3 olarak numaralanan mezar, ana 
kaya üstünde, ondan oyularak şekillendirilmiş bir lâhittir (Resim: 1). Köşk Höyük’te 
ilk kez karşılaşılan bir tipi oluşturan mezar 110 cm. uzunluğunda, 50 cm. genişlikte, 
68 cm. yüksekliktedir. Alt yüzü düzensiz olarak kayadan koparıldığı gibi bırakılmıştır. 
Yan yüzleri ve üstte kapak kenarı dâhil tamamı murçlanarak düzeltilmiştir. Üst yüzde 
kenarı çevreleyen bir pervaz kapak taşının oturtulması için hazırlanmıştır. Düzleştirilmiş 
üst yüzün ortasına oval bir delik açılarak içi kaba dikdörtgen biçimde şekillendirilmiştir. 
Doğu- batı yönündeki mezara bir çocuk gömülmüş, üstü tek taşla kapatılmıştır.  Çocuğun 
kulaklarında biri cam boncuklu diğeri boncuksuz küpeler ile sol kolunda iki cam bilezik 
bulunmaktadır. Mezarın 50 cm. güneydoğusunda ana kaya üstünde ele geçirilen pişmiş 
topraktan bir maşrapa ile cam bir bilezik bu alanda tahribata uğramış bir başka mezara 
ait olmalıdır. 

D/ 8 plan karesi ise batıya doğru eğimli ana kaya üstünde yer alan mezarlarla 
kaplıdır. Bu açmada yedi tanesi numaralandırılmış mezarlar dışında kemikleri dağınık 
durumda olan en az beş tane daha mezar bulunmaktadır. Numaralandırılmış mezarlardan 
beş tanesi taşlarla örülmüş sanduka biçimlidir. Bunlardan ikisi bebek, ikisi çocuk, biri de 
bir yetişkine aittir. Çoğunun kafatası ve kimi kemikleri ufalanmış durumdadır. Çocuklara 
ait mezarlardan birinin dışında tunçtan yapılmış bir bilezik  ele geçirilmiştir. Aynı alandaki 
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bir toprak mezara ise bir yetişkin gömülmüştür. Başı korunmamış yetişkinin kolunda 
cam bir bilezik vardır. Bu alanda, ana kaya üstündeki yarıklardan biri içine yapılmış 
diğer mezar bir bebeğe aittir. İki kaya yükseltisi arasına yerleştirilmiş bu mezardaki 
kemiklerin belden üstüne ait olanlar erozyonun etkisi ile orijinal konumlarını kaybetmiş, 
baş bacakların arasına gelecek biçimde kaymıştır. Kemikleri dağınık ve eksik durumda 
olanlar toprak mezarlara aittir. 

2. Doğuda J/ 7 Plan Karesindeki Kazılar
Köşk Höyük’ te 2006 ve 2007 yıllarında kazılan J/ 8 ve I/ 7 plan karelerinin arasında 

kalan bu açmada yerleşimin doğuya doğru uzanımı ve önceki yıllarda kazılan III. tabakaya 
ait 28- 32. odaların devamının belirlenmesi için kazılar yapılmıştır. Güneyden kuzeye 
doğru alçalan eğimli bir alandaki bu açmada kazılara güneydeki yüksek olan kesimde 
başlanmıştır. Açmanın güneybatısında, yüzeyin hemen 20 cm. altında, Orta Çağa ait bir 
toprak mezara rastlanmıştır.Çok fazla tahribata uğramış baş ve ayak kemiklerinin yer 
aldığı mezara yetişkin bir birey gömülmüştür. Sol kolunda iki cam bilezik bulunmaktadır. 
Mezar III. tabakaya ait yapıların bir bölümü üstüne oturmuştur. I. ve II. tabaka yapılarına 
ait küçük parçalar hâlinde korunmuş duvarlar ancak açmanın güneybatı köşesinde 
belirlenebilmiştir (Resim: 2). J/ 8 plan karesinde önceki yıllarda kazılan III. tabakanın 29 
numaralı odasının kuzey köşesine bitişik kısmen korunmuş bir oda bu alanın tek belirgin 
mimarîsidir. 29. oda ile aynı doğrultuda, yani kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan 
kalıntılar bu odanın güneybatı parçasına aittir. Duvar kalınlığı 50 cm. olan odanın dar açılı 
köşesinde 40x 70 cm. ölçülerinde 10 cm. kalınlığında kilden bir kutu yer alır. Aynı oda 
içinde, kuzeybatıda duvara dayalı durumdaki bir diğer kil kutu ise düzensiz biçimlidir. 
Bu kutunun güney kenarına bitişik durumdaki taban üstünde yer alan 1.50 m. çapındaki 
fırının yarıdan biraz fazla olan kısmı ancak taban seviyesinde korunabilmiştir. Bunun 
hemen doğusunda taban üstündeki seramik döşeme bu kısımda da bir ocağın varlığını 
gösterir. Fırının diğer kısmı ile odanın tabanı ve duvarları kuzey yönde erozyon nedeniyle 
tamamen yok olmuştur. Bu yapının buluntuları kemikten iki bız, taştan bir boncuk ile 
yassı balta, kilden üçgen gövdeli üstüne çizilerek bezemeler yapılmış, üst kısmında sokma 
başlı figürinlerdeki gibi bir delik olan bir eşya ve tümlenebilen bir çanaktır.

Bu yapının hemen doğusunda ona paralel uzanan ancak genişliği 70 cm. olan bir 
diğer duvar yer alır. Temelinin ilk sıra taşları bazı yerlerde ana kayanın şekillendirilmesi 
ile oluşturulmuş, bazı kısımlarda ise düzeltilen ana kaya üstüne yerleştirilmiştir (Resim: 
2). Bu duvarla bağlantılı olabilecek başkaca mimarî bir kanıt yoktur. Ancak korunan 
kısmının güneybatı kenarı üstüne olasılıkla bir sonraki dönemde inşa edilmiş, içi oval 
olarak şekillendirilmiş bir ocak korunmuştur.      

Aynı açmanın güneydoğusunda bir diğer mekânın güneydoğu ve güneybatı 
duvarları açığa çıkarılmıştır. Odanın bir bölümü III. katın 32 numaralı odasının tabanı 
altında devam etmektedir. Dıştan dışa 6.00x 2.50 m. ölçülerindeki bu mekânın duvarları 
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60 cm. genişliktedir. Kuzeybatı köşesine yakın bir konumdaki 60 cm. genişlikteki bir 
açıklık odanın kapı yeridir. Bir kısmı III. kat yapısı altına giren bu oda IV. tabakaya ait 
olmalıdır. Bu odada az sayıda seramik, kemik ve obsidyen parçaları yanında 2.7 cm. 
yükseklikte, 4. 7 cm. genişlikte minyatür bir meyvelik ele geçirilmiştir. Bununla aynı alana 
yapılmış benzer bir diğer mekânın duvarları kuzeybatı ve güneyde kısmen korunmuştur. 
Ana kaya üstünde yer alan bu odacığın da V. tabakaya ait olması gerekmektedir. Bu 
kalıntıların dışında açmanın kuzeybatı kesiminde daha yüksekte olan ana kayanın kuzeye 
doğru hafif eğimli bir biçimde olmak üzere düzeltildiği ve ana kaya üstünde kabaca doğu-
batı yönünde çatlakların olduğu görülmüştür. Bu kesimden sonra da herhangi bir mimarî 
kalıntı bulunmamaktadır. 

3. Güneydoğuda K/ 10- 11 Plan Karelerdeki Kazılar
 Yerleşimin güneydoğusunda I. tabakaya ait önceki yıllarda kazılan 2. evin güney 

yarısı ve sokağa koşut ön duvarının kapısına kadar olan kısmı belirlenen 3. evin diğer 
bölümlerini açığa çıkarmak amacı ile K/ 10- 11 plan karelerinde kazılar yapılmıştır. 

Güneyden kuzeye doğru alçalan eğimli bir alandaki kazılara en yüksek konumdaki 
K/ 11 plan karesinde başlanmış, yüzey toprağının hemen altındaki taş duvarlar kuzey- 
güney doğrultusunda uzanan yamuk planlı bir oda ile doğuda ona bitişik olduğu 
anlaşılan bir başka odaya aittir (Resim: 3). Bunlardan yamuk planlı olanı 5.00x 3.00- 
1.50 m. ölçülerindedir. Doğudaki odanın güney duvarından ancak 2.10 m. lik bir parça 
korunabilmiştir. Bu yapının güneyinde, ona bitişik bağımsız duvar ile güneye dönen parçası 
belirlenmiş mekân ise aynı döneme ait bir başka yapıya aittir. Duvar kalınlıkları 50 cm. 
olan bu yapıların da bazı kısımları geç devir mezarları tarafından tahrip edilmiştir. Yamuk 
planlı odada bir ağırşak dışında biri bozuk durumdaki iki sikke bu yapıların tarihine ışık 
tutmaktadır. İkisi de Konstantinopolis baskılı olan sikkelerden biri Theodosius zamanına 
aittir. Bu da yapıların M.S. 4. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. 

Bu yapıların kuzeybatıya doğru devam eden bölümü, Erken Kalkolitik Çağa ait I. 
tabakanın bu alandaki 2. evinin güney duvarı ve güneydoğu köşesini büyük ölçüde tahrip 
etmiştir(Resim: 4). Yapı komşuları ve I. tabakada karşılaşılan binalarla aynı plandadır.  
Dıştan dışa 10.00 x 9.00 m. ölçülerindedir. Sokak yönündeki kuzey duvarı batı köşeye 
doğru 0.50 cm. kadar içe çekilerek ana oda yamuk hâle getirilmiştir. Buradan elde edilen 
kısma, batısındaki 1. evle ortak duvarından başlayıp kapı yanına kadar uzanan, çeyrek 
daire biçimli bir depolama alanı yapılmıştır. Bu eve ait sokak kıyısındaki bir diğer 
donanım ise kapının doğusundaki bir ocaktır. 

Eve giriş, güneybatı yönünden geçen sokaktan 100 cm. genişlikteki kapı ile ve 
komşularında olduğu gibi bir basamakla inilerek sağlanır. Evin kuzeydoğu duvarı bu 
tabakanın geç evresinde (I a) yapının küçültülmesi sırasında yapılan eklerle tahribata 
uğramıştır. Bu evrede kapı önüne gelen kısma sokak üstüne gelecek biçimde büyük bir 
fırın inşa edilmiştir. İlk evrenin ocağının da üstünü kapatan fırının çapı 3.00 m.dir.  Aynı 
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evrede yapılmış, ağzı evin içine bakan, 1.80 m. çapındaki bir başka fırın da 2. evin doğu 
duvarı üstüne inşa edilmiştir (Resim: 4).    

2. evin ilk inşa evresine ait özellikleri şöyledir. Yukarıda belirtilen 15 cm. 
yükseklikteki bir basamakla inilen hafif yamuk planlı ana odada, girişin sağındaki 
kuzeybatı köşede çeyrek daire biçimli bir kil kutu, solda kuzeydoğu köşede bir fırın yer 
alır.  Kenarları 40 cm. kalınlıkta bir duvarla köşeli olarak çevrilmiş fırının içten çapı 
1.65 m. dir.  Bu fırınla kapı arasında fırına bitişik küçük bir kil kutu, önünde taban 
üstünde bir öğütme taşı, evin ortasındaki tabandan hafifçe yükseltilmiş ısınma ocağı 
1.80 m. çapındadır. Odanın depo duvarına dayanan güneybatı köşesinde 2.00x 1.80 m. 
ölçülerinde bir seki yer alır. Depo ile ana odayı birbirinden ayıran 50 cm. kalınlıktaki 
duvarın her iki yüzü de düzgün sıvalıdır. Buna karşın yapının güney duvarı yukarıda 
sözü edilen Geç Roma Çağı duvarları tarafından neredeyse tamamen tahrip edilmiştir. 
Bazı kısımlarda saptanabilen sıva kalıntıları evin bu yöndeki duvarının 90 cm. kalınlıkta 
olduğunu gösterir. Ana odadan depoya geçişte, iki yanda yer alan söve taşları bu kısımda 
depo tarafına açılan bir kapının varlığını gösterir (Resim: 4). Depo tabanında ikisi 
sekiye bitişik, kuzeybatı duvarına yakın, diğer altısı güneydoğu duvarı önüne dizili kap 
oturtmaya yarayan çukurlar buranın işlevini göstermektedir. Hemen hepsi taban üstüne 
yayılmış parçalar hâlindeki kaplar küp ve çömleklere aittir. Bu parçalar kaldırıldıktan 
sonra, deponun güneydoğu köşesindeki kabın altında, ağız kenarı taban seviyesine 
gelecek şekilde taban altına gömülmüş bir başka iri küp belirlenmiştir (Resim: 5). Yapının 
ilk inşası sırasında ana kaya üstüne gelecek biçimde taban altına gömülmüş, çevresi 
büyük- küçük boy taşlarla kat kat sıkıştırılarak desteklenmiş olan küp geniş ağızlı, dik 
uzun boyunlu, yumurta gövdeli, sivri diplidir. Karın genişliği üstündeki karşılıklı dört 
kulpu ikişer ikişer olarak birbirine yakın durumda gövdeye bağlanmıştır. Kullanıldığı 
dönemde ağız kenarı ve boynunda oluşan çatlaklar daha önceki yıllarda başka evlerde 
de kullanılan bir yöntemle ziftle doldurulduktan sonra iç ve dış yüzlerinden yumuşakça 
kabuk parçaları ile desteklenerek tamir edilmiştir (Resim: 6). Ancak bu uygulamanın evin 
yaşam süresi boyunca küpün kullanımı için yeterli olmadığı, bir süre sonra onun üstüne 
bir başka kabın yerleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Bu küpün çıkarılması sırasında hemen 40 cm. altındaki II. kat dolgusuna ulaşılmış, 
bu küpün doğu kıyısında II. kata ait bir çömleğin varlığı belirlenmiştir. Evin diğer 
buluntuları dört adet kemik bız, bir yassı taş balta, bir taş boncuk, kilden bir hayvan 
figürinidir. 

2. evin kuzeydoğusunda ona bitişik durumdaki I. tabakanın 3. evine ait ana odanın 
sadece güneybatı yarısı açığa çıkarılabilmiştir. Bu evin 2. evle ortak ve sokağa doğru 
taşan kuzeydoğu duvarının bir kısmı ile kuzeydeki ön duvarının kapıya kadar olan 3.00 
m. lik kısmı korunmuştur. 

Bu duvarın kuzeydoğu ucunda oda içindeki kısımda yer alan granitten yapılmış 
bir mil taşı olasılıkla kapı yerine işaret etmektedir. Ana odanın korunan kısmına ait 
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donanımlar ise şunlardır. Batı köşede çeyrek daire biçimli bir kutu, oda ortasında 1.20 m. 
çapında bir ısınma ocağı, güney köşede depo duvarına dayalı 1.80x 1.50 m. ölçülerinde 
bir sekidir. Oda ile depoyu ayıran duvar 40 cm. kalınlıktadır. 4.50 m. uzunluğunda bir 
kısmı korunmuş bu duvarın ucundaki aralıktan depoya girilmektedir. Depo odası ve evin 
doğu duvarı yukarıda sözü edilen Geç Roma Devrine ait yapının bu yöndeki uzantısı 
tarafından tahrip edilmiştir (Resim: 4, üst sağda). Kuzeydoğu duvarı da dâhil olmak üzere 
evin ortasına kadar olan kısmı erozyonla yok olmuştur. 3. evin korunan kısmında doğuya 
doğru giderek incelen sıkıştırılmış taban sıvasının hemen altında II. kata ait bazı kalıntılar 
belirmiştir. Bu bulgular I. tabaka yapılarının bir kesinti olmadan II. tabakanın binalarının 
hemen üstüne inşa edildiğini göstermektedir.  3. evin az sayıdaki buluntusu, oda içinde 
ara duvarın kuzeydoğu ucunda tabana gömülmüş bir çömlek ile oda içinden tümlenebilen 
bir çanak, mühür biçimli bir boncuk tanesi ile kemikten iki bızdır. 

2. ve 3. evlerin sokağa bakan kısımlarında bitişik olan duvarlarının güneye doğru 
birbirinden ayrıldığı, bir başka deyişle sokak yönünde bitişik düzende sıralanmış evlerin 
güneyde birbirinden ayrılarak aralarında boşluk oluşturacak bir biçimde düzenlendiği 
anlaşılmaktadır. Güney yönünde Geç Roma yapısı tarafından tahrip edilen duvarlar 
arasında yapılan temizlikte I. tabaka dolgusunun 30 cm. altında II. tabakaya ait bir yapının 
tabanından sadece bir parçanın korunduğu belirlendi. Evlerin arasında yaklaşık 6.00x 
150- 1.00 m. ölçülerindeki bir alanda II. tabakaya ait bir duvar kalıntısına rastlanmadı. 
Bu alandaki biri büyük diğerleri küçük üç kil kutu ile büyük kutunun yanına üst üste, yan 
yana kaplar dizilmiştir (Resim: 7).   

Taban üstünde korunduğu anlaşılan iç içe konulmuş durumda iki kap kırmızı astarlı, 
geniş karınlı bir çömlek, altında yayvan bir tabak ile onun yanındaki iki meyvelik ve bir 
kemik bızdır. Dikdörtgen biçimli iki küçük kil kutu arasındaki boşluğa meyveliklerden 
biri yerleştirilmiştir (Resim: 7). Bu alanda II. katın yapısına ait kil kutuların korunan 
yüksekliği hemen bitişiğindeki I. tabakanın duvarının korunan yüksekliğine yaklaşan bir 
durumdadır. Bu durum daha önceki yıllarda belirlendiği gibi I. tabakanın yapılanması 
sırasında onları büyük ölçüde tesviye ettiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. 

4. Yerleşimin Merkezine Yakın Konumdaki H/ 10- 11 Plan Karelerindeki Kazılar 
Köşk Höyük’te kazıların yapılmasına neden olan su sondaj borusunun çevresindeki 

beton yapılanma kaldırıldıktan sonra I. tabaka yapısına ait duvarın güney ve kuzeyinde 
2000 ve 2006 yıllarında kazılar yapılmıştı. Sondaj borusunun dayandığı bu duvarın 
kuzeyinde, boruyu sağlamlaştırmak için atılan betonun altında kalan II. tabakanın bir 
duvar ile ona dayalı durumdaki sekisi 2000 yılında kazılmış, sekinin altına gömülmüş 5 
adet kil sıvalı kafatası açığa çıkarılmıştı. 2006 yılında aynı alanda daha erken dönemler 
araştırılmış, bir bölümü korunmuş III. tabaka yapısında da benzer özellikte kafataslarına 
rastlanmış, bu yapının kuzey, doğu ve batı yönünde bir uzantısına rastlanmamıştı.  
Kuzey ve doğuya doğru genişleyen bu alanda IV ve V. tabakalar incelenerek ana kayaya 
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ulaşılmıştı. Borunun dayandığı duvarın güneyinde ise 2000 yılında yapılan kazılarda I. 
tabaka sokağının hemen altında II. kata ait kısmen korunmuş bazı mekânlar ile bunların 
kuzeyinde III. tabaka seviyesinde çok sayıda kabartmalı kap parçasının bulunduğu bir alan 
açılmıştı4.  2009 yılında H-I/ 11- 12 plan  karelerinin birer bölümündeki bir alanda kazıların 
yapılma nedeni de kil sıvalı kafataslarının bulunduğu mekânın güneyde uzantısının olup 
olmadığının belirlenmesi ve kabartmalı parçaların çıktığı alanla ilişkisinin araştırılması 
idi.

 H-I/ 11- 12 plan karelerinin kesiştiği yerde, II. tabaka duvarlarının da kaldırılması 
ile sağlanan genişçe alanda III. tabakaya ait bir yapının iki mekânına ulaşılmıştır. 2000 
yılında kazılmış olan III. tabakanın 1. evi doğusundaki bu yapının birbirine paralel 
mekânları kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır (Resim: 8). Yapının güney 
duvarı III. kattaki 1. evin doğusuna eklenmiş küçük depo bölmesinin kuzey kenarına 
paralel gelecek şekildedir. Batı duvarı 2000 yılında kazılan III. tabakanın geç evresine 
ait 3 numaralı evin doğu bölümü altında kaldığı için belirlenememiştir. Açığa çıkarılan 
kısmı dıştan dışa 5.00x 3.80 m. ölçülerinde, duvar kalınlıkları 60 cm. dir. Mekânlardan 
kuzeydeki (1. oda) ile ona paralel olan güneydeki (2. oda) arasında doğu duvarına 
yakın kısımda 80 cm. genişlikte bir kapı yeri mevcuttur. 1.10 m. genişlikteki bu açıklık 
tabandan hafifçe yükseltilerek düzgünce sıvanmıştır. 2. oda 1.20 x 5.00 m. ölçülerindedir. 
Bu odanın güneydoğu köşesinde, 35 cm. çapındaki kil kutu bu odalardaki tek donanımdır. 
Buna karşılık her iki odada da çoğu birbirinden farklı kaplara ait çok sayıda kabartmalı ve 
bazı boyalı kaplar âdeta üst üste depolanmış durumda ele geçirilmiştir. 1. odada, bazıları 
başları ile birlikte keçi, ceylan ve geyik boynuzları ( Resim: 9) ve bunların altına konulmuş 
durumda ceylan, eşek ve dağ koyunu başı bezekli parçalar, tanrı ve tanrıça betimleri 
olabilecek insan figürleri ile bezeli olanlar yer almaktadır (Resim: 10). Bu odanın diğer 
buluntuları gövdesinde çizilerek yapılmış yara (?) izleri olan kilden bir domuz figürini, 
iri boyutlu bir at figürininin baş parçası (Resim: 10), taştan kabaca şekillendirilmiş başı 
kırık bir tanrıça figürini, kemikten iki bız ile tümlenebilen tek kap olan ağız kenarında 
karşılıklı dört askı deliğine sahip çömlekçiktir. 2. odada ise eşik kısmına bırakılmış üç 
çatalı korunmuş büyükçe bir geyik boynuzu dışında oda içindeki parçalar geyik, leopar, 
olasılıkla arslan betimine sahip kaplardan alınarak bir araya toplanmıştır (Resim: 9). Biri 
1. odada bulunmuş büyükçe iki parçada ise kapların boyun ve gövdeleri üstüne sarkan 
dikmeler üstünden çıkan bir inek bir boğa olmak üzere sıralanmış başlar yer alır (Resim: 
10). 2. odanın diğer buluntuları kilden yapılmış başı ve bacakları kırık durumda oturan 
bir tanrı figürini, tanrıça figürinine ait bir baş, 12 tane kemik bız ile bunların uçlarını 
sivriltmede kullanılan bir âlettir.

2000 ve 2006 yılında kil sıvalı kafataslarının bulunduğu yapı ile bağlantılı olan 
bu iki odada ele geçirilen buluntular, özellikle kırılmış kapların kabartmalı kısımlarının 
ayrıştırılarak günlük kullanımdan uzak bir biçimde bir araya toplanmalarının nedeni 
4 Özkan vd. 2002: 336; Öztan vd. 2008: 121
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kafataslarının gömülmeleri sırasında hediye/ sunu olarak bırakılmış oldukları şeklinde 
değerlendirilebilir. 

 Bu yapının doğu duvarı dışında, ona bitişik olarak başlayan küçük taşların döşenmesi 
ile oluşturulan bir alan bulunmaktadır. 1.5 m. lik bir kısmı korunmuş döşemenin hemen 
doğusundan başlayan biri 1.5 m., diğeri su sondajına elektrik sağlamak amacı bu alana 
dikilmiş elektrik direği için açılmış 2 m. çapındaki çukur bu alanı tamamen tahrip etmiştir 
(Resim: 8). Bu nedenle taş döşemenin ne kadar bir alanı kapladığı belirlenememiştir. Bu 
tahribattan kurtulan tek kalıntı döşemenin belirlenen kuzey ucuna yakın, taşlar üstüne 
gelecek biçimde yerleştirilmiş bir bebek mezarıdır. Olasılıkla II. tabakaya ait kuzeydeki 
bir yapının duvarı dibine, taban altına gömülmüş bebeğin başı güneye gelecek biçimdedir. 
Gövdesine ait kemikler fazlaca zarar görmüştür. Boynu hizasında siyah ve beyaz renkli 
taşlardan yapılmış boncuklardan oluşan bir kolye bulunmaktadır. Başın güney kıyısına 
bir vazocuk bırakılmıştır.  

Taş döşeme üstünde ve güneyindeki küllü dolgu içinde bir kısmı toplu, bazıları 
dağınık durumda aşı boyası topakları ile limonit yumruları bulunmuştur. Küllü dolgu 
içinde ele geçirilen  bir bileği taşı, kemikten dört bız ve bir kaşık yanında tümlenebilmiş 
büyük boy bir meyvelik, bir kâse bu alanın diğer buluntularıdır.  

II. Küçük Eser Konservasyon ve Restorasyonu
2009 kazılarında açığa çıkarılan kemik, boynuz, pişmiş toprak ve metalden 

üretilmiş çeşitli eserlerin konservasyon ve restorasyon işlemleri kazı sırasında yapılmıştır. 
Öte yandan çanak çömlek buluntularının bolluğu açısından Anadolu’ nun ender 
yerleşimlerinden biri olan Köşk Höyük’ te ele geçirilen bütün parçaların konservasyon ve 
restorasyon işlemlerine kazı sonrasında Niğde Müzesi’nde devam edilmiştir. Bu kapsamda 
işlemleri tamamlanan 30 değişik kaptan en önemlisi yukarıda açıklanan I. tabakanın 2. 
evi deposunda tabana gömülmüş olan ziftle tamir edilerek kullanılmış küptür. Restoratör 
Serhat Karakaya tarafından özenli uygulamaları ile teşhir edilecek duruma getirilmiştir. 
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2009 YILI ERZURUM KALE KAZISI

Mustafa ERKMEN*

Yavuz GÜNAŞDI 
Yasin TOPALOĞLU

Fikret ÖZTÜRK
Alpaslan CEYLAN

 Erzurum İli, Merkez Sultan Melik Mahallesi’nde bulunan Erzurum Kalesi’ndeki 
kazı çalışmaları 06.07.2009 tarihinde başlamış olup 06.08.2009 tarihinde sona ermiştir. 
Kazıya Erzurum Müze Müdürü Mustafa Erkmen başkanlığında, Atatürk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın bilimsel başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Yasin 
Topaloğlu, Arş. Gör. Yavuz Günaşdı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Öztürk ile 7 
arkeolog ve 60 işçi katılmıştır. 

 10x10m.lik plan kare yöntemi ile yürütülen ve 32 gün süren Erzurum Kale 
kazılarında F10, G9, G10, H10, I10, J6, J8, K6, K7, K8, O10, P10 açmalarında çalışılmıştır. 
Çalışma alanlarının, 11 m.lik teleskopik direkle fotogrametrik çizimleri gerçekleştirilmiş 
olup tespit edilen keramikler Erzincan Üniversitesi Kemaliye MYO Restorasyon Bölümü 
öğrencisi Rabia Genç ve kazı çizim ekibi tarafından temizlendikten sonra onarılıp 
çizimleri gerçekleştirilmiştir.

 Kazı alanımızı oluşturan kalenin bulunduğu Erzurum İli, jeopolitik ve jeo-
stratejik açıdan son derece önemli bir şehirdir. Dünya jeopolitiğini ele alan bilim adamları 
Anadolu’yu “Heartland” (Kalp Sahası) olarak değerlendirmektedirler. Dünyanın kalbi 
olarak görülen Anadolu Yarımadası, aynı zamanda sağlam bir kale olma özelliğini de 
göstermektedir. Dünya kıtalarının en yükseği olan Asya kıtasının ortalaması 1010 m. iken 
Türkiye’nin ortalaması 1132 m. dir. Dünyanın kalbini çevreleyen Balkan Yarımadası, 
İran, Arabistan ve Kuzeydoğu Afrika bir kalenin surları gibidir. Bu hâliyle Anadolu aynı 
zamanda “Dünya Kalesi’dir”. Erzurum ise bu kalenin zirve noktasıdır. 1132 m. ortalama 
yüksekliği olan Türkiye’de, Erzurum’un ortalama yüksekliği 2000 m.nin üzerindedir1. 
Erzurum’u önemli kılan nedenlerden biride Anadolu’daki başlıca akarsuların kaynak 
noktası olmasıdır. Anadolu’nun en büyük akarsuyu olan Fırat’ın kaynağını Erzurum’dan 
aldığı bilinmektedir. Yine Anadolu’nun büyük akarsularından olan Aras Nehri de 

* Mustafa ERKMEN Erzurum Müze Müdürü, Erzurum/TÜRKİYE. 
  Arş. Gör. Yavuz GÜNAŞDI, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Erzurum/TÜRKİYE.
 Yrd. Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü;Erzurum/

TÜRKİYE.
 Fikret ÖZTÜRK, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü,Erzurum/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,Erzurum/TÜRKİYE.
1 Özey, 1997: 1 vdd.; Özey, 1996: 1 vdd.; Özey, 2000: 130 vdd.
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kaynağını Erzurum’dan almakta olup Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Erzurum’dan 
kaynağını alan diğer bir akarsu ise Çoruh Nehri’dir. Erzurum’dan doğan Çoruh, Gürcistan 
topraklarından Karadeniz’e dökülmektedir2. Diğer bir neden de Anadolu’yu Kafkaslara 
bağlaması ve İran yaylalarından başlayan bir geçit ülkesi olmasıdır. Bu tanımlama Urartu 
Kralları Menua (M.Ö. 810-786) ve Argişti-I (M.Ö. 786-764) tarafından “KurKA-sie” 
(Geçit Ülkeleri) olarak kullanılmıştır3.

İpek yolunun Erzurum’dan geçmesi bölgenin jeopolitik yönden önemini 
artırmaktadır. Erzurum güzergâhı “Karasu-Aras Tabiî Yolu” olarak adlandırılmıştır4.

Ilıman kuşak esas alındığında Erzurum, bu kuşakta dünyanın en yüksekte kurulmuş 
en büyük şehridir. Erzurum’dan daha yüksekte ve daha büyük şehirlerin hepsi sıcak kuşak 
şehridir. Erzurum aynı adı taşıyan ovanın güneydoğusunda ve Palandöken Dağları’nın 
kuzey eteklerinde hafif eğimli bir yüzey üzerine kurulmuştur. Erzurum il topraklarının 
yüzölçümü değişik kaynaklarda birbirinden farklı değerler olarak belirtilmekte ise de, 
25.066 km2 veya 25.083 km2 olarak kabul edilebilir. Erzurum İli’nin yüzey şekillerinden 
en belirgini, il topraklarının büyük bir kısmını kapsayan ve yer yer 2000 m.yi aşan 
platolardır. Bu platolar üzerinde 3000 m.yi aşan dağlar bulunmaktadır. Erzurum’un 
yüzey şekilleri çoğunlukla yayla düzlükleri, depresyon ovaları ve dağlık bölgelerden 
oluşmaktadır5.

Taşıdığı özellikleri ile geçmişte pek çok ülkenin egemen olmak için çaba sarf 
ettiği Erzurum, günümüzde de pek çok devletin kutsal toprak olarak kabul ettiği bir 
bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli konumda yer alan şehrin tarihi, Paleolitik Çağdan 
başlamaktadır. Kemal Alot, İ. Kılıç Kökten, Muzaffer Şenyürek tarafından kısa süreli 
araştırmalar sonucunda elde edilen veriler Alt Paleolitik tipte Sheelleen ve Üst Paleolitik 
tipte Avrinacien âletlerdir6. 

Bölgede yapılan kazılar Kalkolitik Çağ ve özellikle de İlk Tunç Çağı hakkında 
geniş bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Erzurum Ovası’nda yapılan Karaz7, Pulur8, 
Güzelova9 ve Sos10 kazıları bölgenin kronolojisini de belirlemiştir. İlk Tunç Çağında Karaz 
kültürünün egemen olduğu bölge, M.Ö. II. binyılda Hayaşalılar’ın vatanı olmuştur11. 
2 Erinç, 1953: 29 vdd. ; Tarkan, 1974:11 vd.; Ayrıca geniş bilgi için bakınız, Ceylan, 2008: 39 vd. 
3 König, 1955-57: no. 23; Melikisvili, 1950: no. 36; Pehlivan, 1984: 23 vd.; Payne, 2006:; Ceylan, 2008: 43 

vd.; Ceylan, 2002: 14 vd.
4 Erinç, 1953: 43 vdd.; Doğanay, 1982: 215 vd.
5 Doğanay, 1989: 234 vd.; Tarkan, 1974: 9 vd.; Atalay, 1992: 57 vd.
6 Şenyürek, 1944: 350 vd., Kökten, 1947: 23 vd., Harmankaya-Tanındı, 1996.
7 Koşay-Turfan, 1959: 349-413.; Yakar,1985: 302.
8 Koşay-Vary, 1964: 1-53.
9 Koşay- Vary, 1967: 1-27.
10 Sagona- Erkmen- Howells, 1997: 181-226; Sagona-Erkmen-Sagona-McNiven, 1998: 31-64.; Sagona 1998: 

13-25; Sagona, 1998: 329-73.
11 Çekirdek Hayaşa topraklarını Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere Giresun-Rize ve Erzincan-Erzurum 

hattı arasında Karadeniz’e paralel topraklara lokalize edilmektedir. Geniş bilgi için bak., Goetze,1928: 25 
vd.; Goetze, 1957: 190 vd.; Hrozny, 1947: 129 vdd.; Cavaignac, 1936: 13 vd.; Garstang- Gurney,  1959: 37 
vd.; von  Schuler, 1965: 6 vdd.; Forrer, 1931: 1 vdd.; Friedrich, 1930: 106 vd.; Adontz, 1946: 28 vd.; Koşay 
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M.Ö. I. binyılda ise Diau(e)hi Krallığı’nın çekirdek topraklarıdır12.
Urartu Devleti tarafından son verilen Diau(e)hi Krallığı’ndan sonra bölge 

Urartular, Medler ve Persler’in egemenliği altına girmiştir. Helen krallarından I. Artaxias 
(M.Ö. 188-145) bölgeyi ele geçirmiştir. Erzurum bölgesi Helenler’den sonra Romalılar’ın 
egemenliği altına girmiştir. 

 Erzurum Kalesi’nin kuruluşu ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki M.S. 415 yılından 
önceye gidememektedir. Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırıldığı bilinen kaleye 
Bizans kralının adından ötürü “Thedosiopolis” ismi verilmiştir13. Kaynaklarda “Karin” 
adı ile anılan şehre Araplar “Kali-kale” veya “Kali” adı vermişlerdir. Bugünkü Erzurum 
adı ise “Erzen”den gelmekte olup Siirt yakınlarındaki “Erzen”den ayırt etmek için 
“Erzen el-Rum” adı verilmiştir. 502 yılında Sasanîler’in eline geçen kale sık sık Bizans 
ve İranlılar arasında el değişmiştir. Erzurum’un Arapların eline geçişi ise Habib-bin 
Mesleme zamanında olmuştur. 755 yılına ait bir bilgiye göre kale, Halife Ebu Mansur 
tarafından tamir edilerek güçlendirilmiştir14. 1048 yılında ise Kutalmış ve İbrahim 
Yınal liderliğindeki Selçuklu birliklerinin bölgeye girmesi ile kale dolayısıyla şehir 
Türk egemenliğine girmiştir15. Kalenin güneybatı köşesinde üzerinde kûfî bir kitabe 
bulunan saat kulesi (Tepsi Minare-Kesik Minare) yer almaktadır. Üzerindeki kitabeye 
göre Erzurum’un en eski yapısı durumundadır. Kare bir kaide ile başlayan alt bölüm, 
beden duvarlarından itibaren silindirik ve iki renkli taş örgü ile devam eder. Belirli bir 
yükseklikten sonra tuğla örgülü silindirik gövde başlamaktadır. Yukarı doğru hafifçe 
daralan gövdenin şerefe altına kadar olan kısmı orijinalliğini korumaktadır. Şerefeden 
yukarısı batılılaşma özelliği gösteren ahşap malzemeli eklentidir. Saat kulesinin 1124-
1132 yıllarında hüküm süren Saltuklu beylerinden Ebul Muzaffer Gazi zamanında 
yapıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır16. Kulenin doğusunda, kale duvarının güney 
kesimine içten bitişik olan mescit de 12. ve 13. yüzyıl özelliği göstermektedir. Doğuda, 

1943: 165 vd.; Koşay-Vary, 1964; Koşay, 1972:  464.; Pehlivan, 1984: 13 vdd.; Dinçol, 1982: 35 vdd.; 
Ceylan, 1996: 1 vdd.; Darga, 1992: 16 vd.

12 Çekirdek Hayaşa topraklarını Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere Giresun-Rize ve Erzincan-Erzurum 
hattı arasında Karadeniz’e paralel topraklara lokalize edilmektedir. Geniş bilgi için bk., Goetze, 1928: 25 vd.; 
Goetze, 1957: 190 vd.; Hrozny, 1947: 129 vdd.; Cavaignac, 1936: 13 vd.; Garstang- Gurney,  1959: 37 vd.; 
Schuler, 1965: 6 vdd.; Forrer, 1931: 1 vdd.; Friedrich, 1930: 106 vd.; Adontz, 1946: 28 vd.; Koşay-Turfan, 
1953: 350 vd.; Koşay-Vary, 1964; Koşay, 1972: 464.; Pehlivan, 1984: 13 vdd.; Dinçol, 1982: 35 vdd.; Ceylan, 
1996: 1 vdd.; Darga, 1992: 16 vd., Çilingiroğlu, 1980: 191 vdd.; Çilingiroğlu,  1994: Sevin, 1979: 104 vd.; 
Melikisvili, 1950: 26 vd.; Diakonoff, 1951: I:257-356, III 207-252,  IV 283-305 1951, 277.; Russell, 1984: 
186 vd.; Burney, 1966: 50 vd.; Salvini, 1967: 22 vd.; Salvini, 1995: 22 vd.; Piotrovskii, 1966: 38.; Piotrovskii, 
1967: 43.; Tarhan, 1985:  302.

13 Grousset, 1947: 181.; Veyonis, 1971: 17,28.; Adontz, 1946: 8.  Norman, 1878: 28-29.; Darkot, 1964: 341 vd.; 
Yınanç, 1964: 345 vd.

14 Erzurum Kalesi’nin bir uç kale olma özelliğinden dolayı pek çok kez saldırıya uğramış, tahrip edilmiş ve 
daha sonrada tamir görmüştür.

15 Geniş bilgi için Konyalı, 1960: 9 vd., Beygu, 1936: 18 vd., Erkmen-Ceylan-Karaosmanoğlu -Yurttaş-Barın, 
2002, Erkmen-Ceylan-Öztürk-Altunkaynak, 2007; Erkmen-Ceylan-Öztürk-Topaloğlu, 2008; Erkmen-
Ceylan-Öztürk-Topaloğlu, 2009.

16 Turan, 1971: 391-437
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batıda, kuzeyde ve kasnak kısmında açılan pencerelerle aydınlatılmış olan mescit, küçük 
ölçülerde mihraba paralel iki sahandan oluşur. Mihrap önü kubbesi dıştan yöresel bir 
mimarî geleneği de yansıtan yüksek kasnaklı konik külâhlı bir örtüye sahiptir. Mihrap 
nişi, kalenin güney duvarının orta burcu içerisine yerleştirilmiştir. II. Mahmut Döneminde 
(1808-1839) onarım gördüğü anlaşılan güneydoğudaki kalenin girişi “Hisar Peçe” olarak 
adlandırılan bir tür avluya açılır. Burada çeşitli mekânlar ve bir hamam yer almaktadır. 
Kalenin asıl girişinin saat kulesinin de bulunduğu güneybatı köşedeki kenar açıklığından 
olduğu tahmin edilmektedir. Erzurum Kalesi ile elde ettiğimiz gravürler ve haritalar 
kalenin geçmişteki durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Kazı çalışmalarına 
başladığımız Erzurum Kalesi üç surla kuşatılmıştır17. 

Erzurum Ovası’nın ortasında yükselen bir tepe üzerine kurulan kalenin tarihi ile 
ilgili yaptığımız araştırmalar ve kazılar 2000 yılında başlamıştır. 2000 yılı kazıları sondaj 
amaçlı yapılmıştır18. Üç ayrı bölümde gerçekleştirilen bu sondaj çalışmalarında kalenin 
geçmişine ait önemli bulgular elde edileceği sonucuna ulaşılmıştır. Kazı çalışmalarına 
devam edilmesine karar verilmesine rağmen 2005 yılına kadar kazı çalışmaları 
başlatılamamıştır. Erzurum Müze Müdürü Sayın Mustafa Erkmen’in yoğun girişimleri 
sonucu 2005 yılında kazı çalışmaları yeniden başlatılmıştır19. Kale’de yürütülen 
çalışmalarda kesme taş duvarlar çıkarılmıştır. Ayrıca çok sayıda arkeolojik materyale 
ulaşılmıştır. 200620 ve 200721 yıllarında da devam eden kazı çalışmaları Erzurum’un 
tarihine ışık tutacak nitelikte olmuştur. 2008 yılında maddî imkânsızlıklar yüzünden ara 
verilen kazıya 2009 yılında devam edilmiştir.

2009 Yılı Çalışma Alanları
F10 Açması
Kalenin sur yapısı nedeniyle 5x10 m. boyutlarında açılan açma da,  -40 cm. 

derinliğe ulaşılmıştır. Batı sınırına 190 cm. uzaklıkta kuzey-güney doğrultulu açma 
boyunca uzanan 57 cm. genişliğinde bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvar ile açmanın batı 
sınırı arasında kalan taş zemin döşemeli bölümün yakın bir döneme ait olduğu, derinliği 
ve yapısıyla rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Açmada -160 cm. derinlikte, 45 cm. çapında oval bir ocak yapısı ortaya 
çıkarılmıştır. -180 cm. derinliğe ulaşıldığında açmanın kuzeydoğu köşesinde bir mimarî 
yapıya rastlanmıştır. Bu mimarî yapı moloz taş örgülüdür. Mimarî yapı 90 x 60 cm. 
boyutlarında olup yapı çevresinde çok sayıda keramik ele geçirilmiştir. Açmada -250 cm. 
derinliğe ulaşıldığında güneydoğu köşesinde kurun olduğunu düşündüğümüz 125 cm. 

17 Kale sur duvarları ve günümüzdeki konumu için bak.; Erkmen-Ceylan- Öztürk-Altunkaynak, 2007.
18 Erkmen-Ceylan-Karaosmanoğlu -Yurttaş-Barın, 2002.
19 Erkmen-Ceylan-Öztürk-Altunkaynak, 2007.
20 Erkmen-Ceylan-Öztürk-Topaloğlu, 2008.
21 Erkmen-Ceylan-Öztürk-Topaloğlu, 2009.
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uzunluğunda, 60 cm. genişliğinde bir buluntu ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının zemininin 
taş döşemeli olduğu anlaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde bu yapının Osmanlı 
Dönemine ait küçük bir hamam olduğu belirlenmiştir. Gelecek yıl yapılacak olan yeni 
açmalarda hamamın yeni bölümleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Taş zeminde yapılan 
çalışmada kül kalıntılarına rastlanması ile birlikte buranın hamamın külhan (cehennemlik) 
bölümü olduğu saptanmıştır. Açmada gerekli temizlikler yapılmış ve çizimleri yapılarak 
çalışmalar sonuçlandırılmıştır.

G9 Açması
2007 yılında çalışılmaya başlanan açmada son iş günü itibarıyla -195 cm. derinliğe 

ulaşılmıştır. Açmanın güney sınırından 80 cm. kuzeyde, doğu-batı doğrultulu, 80 cm. 
genişliğinde, moloz taş örgülü bir duvar tespit edilmiştir. Bu yapının 270 cm. kuzeyinde 
de 90 cm. genişliğinde, doğu-batı uzantılı bir duvar örgüsü tespit edilmiştir.

G10 Açması
Kalenin asimetrik sur yapısı nedeniyle 5x10 m. boyutlarında açılan açmada -100 

cm. derinliğe ulaşılmıştır.  Sur duvarından 70 cm. kuzeyde başlayan birbirine paralel 
uzanan biri 70 cm. diğeri 90 cm. olan, 430 cm. uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu iki 
duvar tespit edilmiştir. Açmanın doğu sınırında 190 cm. uzaklıkta, 40 cm. genişliğinde 
ayrı bir duvar ile karşılaşılmıştır.

-280 cm. derinliğe ulaşıldığında çok sayıda keramik tespit edilmiştir. Açmada 
profil veren keramiklerin yanı sıra çok sayıda amorf keramikler ortaya çıkarılmıştır. 
Açmanın güneybatı köşesinde -305 cm. derinlikte, tuğla döşemeyle karşılaşılmıştır. Aynı 
derinlikte yer yer kül tabakası görülmüştür. Açma, -309 cm. derinliğe ulaşdığında çökme 
tehlikesi belirdiği için çalışmalar sonuçlandırılmıştır.

H10 Açması
Kalenin asimetrik sur yapısı nedeniyle 5x10 m. boyutlarında açılan H10 açmasında 

kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde devşirme olduğu anlaşılan iki sütün altlığı yüzey 
buluntusu olarak tespit edilmiştir. Açmanın doğu sınırına 100 cm., kale suruna ise 
110 cm. uzaklıkta, 100 x 150 cm. boyutlarında  moloz taş örgülü bir mimarî yapı ile 
karşılaşılmıştır. Açmanın batı sınırına 240 cm. sur duvarına 63 cm. uzaklıkta, güneye 
doğru ağzı “U” şeklinde olan ve kuyu ya da taksimat yeri olarak düşünülen bir yapı tespit 
edilmiştir. 

Açmada derinlik -300 cm. ulaşıldığında açmanın kuzeydoğu köşesinde 1 m² lik 
alanda 5 adet tümlenebilir çanak-çömlek ile karşılaşılmıştır. Ortaçağa tarihlendirilen 
keramikler tümlenmek üzere restorasyon sorumlularına teslim edilmiştir. Açmada -400 
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cm. ye  kadar inilmiştir. Açmada ulaşılan seviyenin sur duvarının güney tarafı ile aynı 
seviyede olduğu görülmüştür. Açma -400 cm. derinliğe inilmiştir.  

I10 AÇMASI
Açma, kale mescidinin hemen batısında olup 430 x 230 cm. boyutlarındadır. 

Açmanın doğusunu kümbet oluşturmaktadır. – 40 cm. derinliğe ulaşıldığında pipolar ve 
çanak – çömlek parçaları elde edilmiştir. – 180 cm. derinlikte ise açmanın genelinde çeşitli 
boyutlarda gülle parçaları ortaya çıkarılmıştır. Açmada – 250 cm. derinliğe ulaşılmış bu 
derinlikte keramik verilerine rastlanmıştır. Mescidin restorasyonu sırasında yapılan bahçe 
duvarının, yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı açmada çalışmalar sonlandırılmıştır. 

J6 Açması
2007 sezonunda kazısına başlanan açmada -178 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Açmada 

geçen yıl tespit edilen yapılara ilâveten kuzeydoğusunda iki tandır daha tespit edilmiştir.

J8 Açması
2007 sezonunda kazısına başlanan açmada -250 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Bu 

derinlikte güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu büyük bir kısmı mevcut olan moloz taştan 
bir boru yapısı, açmanın kuzey sınırı boyunca uzanan 50 cm. genişliğinde bir taş duvar, 
açmanın kuzey sınırından 150 cm., batı sınırından 215 cm. uzaklıkta, 100 cm. çapında, 40 
cm.lik bir kuyu tespit edilmiştir. Ayrıca açmanın kuzeybatısında, kuzey sınırına 510 cm. 
uzaklıkta 20 cm. genişliğinde taş ve tuğlayla yapılmış bir ocak da bulunmuştur.

K6 Açması
Açmanın güney sınırında 460 cm. uzunluğunda 35 cm. genişliğinde moloz taş 

örgülü bir duvar bulunmuştur. Açmanın batı sınırında ise 335 cm. uzunlunda kesme 
taşlardan oluşan bir taş sırası “L” şeklinde olup güneye doğru uzanmaktadır. Bu mimarî 
buluntulardan başka, açmanın kuzeybatı sınırında üç adet tandır bulunmuştur. Açmada 
-150 cm. derinliğe ulaşıldığında, döşeme taşlar ortaya çıkmıştır. Çalışmalar sırasında 
birçok pipo, çanak–çömlek parçalarına rastlanmıştır. -160 cm. derinliğe ulaşıldığında 
açma içinde temizlik çalışmaları yapılarak çalışmalar sonlandırılmıştır.

K7 Açması
-154 cm. derinliğe ulaşılan açmada 140 cm. derinlikten itibaren başlayan ve doğu-

batı yönünde uzanan 20 cm. genişliğinde 450 cm. uzunluğunda künk  dizisi bulunmuştur. 
Ayrıca açmanın doğu sınırı boyunca uzanan -120 cm. derinlikten itibaren başlayan bir 
duvar da tespit edilmiştir.
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K8 Açması
Açmada son iş günü itibarıyla -250 cm. derinliğe ulaşılmıştır. Açma içinde belli bir 

plan arz etmeyen yıkıntı taşlar dışında yakın bir döneme ait olduğu rahatlıkla anlaşılabilen 
340 cm. çapında içi kırmızı ile boyanmış bir havuz tespit edilmiştir. 

Kazı çalışmaları esnasında çok sayıda amorf ve form veren keramik malzeme ile, 
bol miktarda pipo, taş eşyalar ve gülleler tespit edilmiş olup temizlikleri yapılarak fişlenip 
değerlendirmeye alınmıştır.

O10 Açması
Açma, iç kalenin  güneydoğu girişinin hemen doğusunda yer almaktadır. 730 

x 360 cm. ebadındadır. –80 cm. derinliğe inildiğinde açmanın doğu köşesinde 60 cm. 
genişliğinde ve 360 cm. uzunluğunda kuzey–güney doğrultulu kesme taş malzemeli duvar 
kalıntılarına rastlanmıştır. Çalışmalar sırasında –240 cm. derinliğinde açmanın güney 
köşesinden 200 cm. içeride başlayan 40 cm. eninde 370 cm. boyunda tek sıra hâlinde 
moloz taş malzemeli duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Yürütülen çalışmalar sırasında 
keramik verileri elde edilmiştir. 

P10 Açması
O10 açmasının hemen doğusunda 10 x 10 m. ölçülerindeki açmada, -50 cm. 

derinlikte, doğu sınırına 172 cm. uzaklıkta, 240 cm. uzunluğunda 50 cm. genişliğinde, 
güney – kuzey doğrultusunda uzanan kesme taş malzemeli bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 
Açmada, –150 cm. derinliğe ulaşıldığında çok sayıda çanak – çömlek ve pipo kalıntılarına 
rastlanmıştır. Açmanın güneyinde tabaka halinde çok sayıda gülleler bulunmuştur. 
Güllelerin çeşitli boyutlarda olduğu görülmüştür. Bu alanın gülleler için bir depo alanı 
olduğu düşünülebilir. Açmada -200 cm. derinliğe kadar ulaşılmıştır. 

Sonuç 
2000 yılından itibaren yapılan çalışmalarda Erzurum’un geçmişine ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Önemli sonuçların elde edildiği kazı, aynı zamanda geleceğe de miras 
bırakılacak bir yapıya kavuşmuştur. 2009 yılı kazısının kazançlarından biri de hiç kuşkusuz 
ortaya çıkarılan Osmanlı Dönemi hamamıdır. Kalenin güney sur duvarına bitişik olarak 
inşa edilen hamam, kale mescidi ile tepsi minarenin arasında yer almaktadır. Erzurum’un 
iklim koşullarında kazı sırasında ortaya çıkarılan mimarî yapıların korunması oldukça 
zordur. Aldığımız geçici önlemler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle âcilen restorasyon 
yapılması kaçınılmazdır.
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Çizim 1: 2009 yılı çalışma alanları.
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Fig.1: Erzurum Kalesi.

Çizim 2: Erzurum Kalesi çizimleri.
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Fig.3: kazı alanları, genel görünüm.

Fig.2: kazı alanları, genel görünüm.
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Fig.5: kazı alanları, genel görünüm.

Fig.4: kazı alanları, genel görünüm.
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Fig7: F10-G10-H10 Açmaları (Güneybatı).

Fig.6: O10-P10 Açmaları (Güneydoğu).
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Fig.9: Kazı ekibi-2009.

Fig. 8: Keramik fotograflama.
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Fig.10: Erzurum Kalesi 2009 yılı keramik çizimleri.

Fig.12: Erzurum Kalesi 2009 yılı keramik çizimleri.

Fig.11: Erzurum Kalesi 2009 yılı keramik çizimleri.

Fig.13. Erzurum Kalesi 2009 yılı keramiklerinden
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METROPOLİS 2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Serdar AYBEK*

Ali Kazım ÖZ
Aygün EKİN MERİÇ

Metropolis kazıları; 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan İzmir İl Özel İdare’ye aktarılan maddî destekler, Trakya 
Üniversitesi, Torbalı Belediyesi, Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı, MESEDER 
(Metropolis Sevenler Derneği) ve INSTAP (Institute for Aegean Prehistory)’ın katkılarıyla 
yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçisi 
Kamuran Akyüz görev almıştır. Çalışmalar 06.07.2009 ve 13.10.2009 tarihleri arasında, 
kazı, konservasyon, restorasyon, kazı evi ve araştırmalar olmak üzere farklı alanlarda 
gerçekleştirilmiştir1. Kazı sonunda 81 adet envanterlik ve 190 adet etütlük eser İzmir 
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Metropolis kazılarının ve buluntularının bilim 
dünyasına tanıtılması amacıyla hazırlanan kitaplar 2009 yılı içinde basılmıştır2. 

1. Kazı ve Sondaj Çalışmaları
2009 yılında tiyatronun altındaki yamaçta yer alan Roma konutları ile Hanyıkığı 

Roma Hamamı ve Palaestrası kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Kentin bazı önemli 
noktalarında mimarî tespite yönelik çeşitli sondaj kazıları yapılmıştır.

1.1. Tiyatro Yamacı Kazıları 
2008 yılında başlatılan tiyatro yamacı altındaki kazı çalışmasında ortaya çıkarılan 

peristilli konutun dış duvarını ortaya çıkarmak ve muhtemel ek binaları tespit edebilmek 

*Yrd. Doç. Dr. Serdar AYBEK,  Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Balkan Yerleşkesi, 
Edirne/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Dr.Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe 
Yerleşkesi, İzmir/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Dr.Aygün EKİN MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe 
Yerleşkesi, İzmir/TÜRKİYE.
1Metropolis kazı çalışmalarına fahri başkan Prof. Dr. Recep Meriç başta olmak üzere Prof. Dr. Binnur Gürler, 
Öğr. Gör. Dr. Onur Gülbay, Araş. Gör. Dr. M. Baki Demirtaş, Dr. Sadi Çağdır, Arkeologlar; Nurgül Demirtaş, 
David James Austin Hill, Sarp Alatepeli, Emine Akkuş, Hüseyin Erpehlivan, Mert Yenişehirli, Restoratörler; 
F. Nur Direr Konukman, Taner Özgür, Arkeoloji öğrencileri; Melike Usta, Ezgi Duman, Burak Arslan, Semra 
Öztürk, Ceren Çek, Özlem Ceyran, Pınar Mertelli, Sevda Devrim, Mimarlık öğrencileri: Ayşegül Akınsal, Müge 
Arseven, Berk Yılmaz, Beste Selin Sürmeli, Cihan Orman, Elif Gözde Öztoprak katılmışlardır.
2Metropolis kitapları: Aybek S., Metropolis Ionia I: Heykel, Homer Kitabevi, İstanbul, 2009;  Aybek S., Ekin 
Meriç A.,  Öz A. K., İonia’da Bir Ana Tanrıça Kenti: Metropolis. Homer Kitabevi, İstanbul, 2009; Aybek S., 
Ekin Meriç A.,  Öz A. K., A Mother Goddess City in Ionia: Metropolis. Homer Kitabevi, İstanbul, 2009.
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amacı ile 2009 yılında tiyatro güney yamacı altında yeni plan karelerde çalışmalara 
başlanmıştır (Plan: 1, Resim: 1). 2009 yılı Yamaç Evler kazı çalışmaları 10.07.2009 
tarihinde başlatılmış ve 08.08.2009 tarihinde sonlandırılmıştır.

L’ 3-4 plan karelerinde daha çok Roma ve Bizans Dönemlerine ait olan seramik 
parçaları bulunmuştur. Doğu taraftaki fresk parçaları yapının erozyon ile zarar görmüş 
olduğunu göstermiştir. Peristilin güney bölümünde, M’3-4 plan karelerinde 56.97 m./ 
56.46 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Tabanda saptanan kanalın zemin ve yan duvarlarında 
tabaka şeklinde kesilmiş ana kaya parçalar kullanılmıştır. Aynı malzeme, güneye doğru 
devam eden drenaj kanalını örten kapak taşlarında da görülmüştür. Burada tamamlanan 
çalışmalardan sonra kazılar peristilli evin kuzeydoğu tarafına E’9 ve F’9 karelerine 
kaydırılmıştır. F’9 karesinde küçük mimarî parçalar dışında herhangi bir yapı izine 
rastlanmamıştır. E’9 karesinde ise doğu-batı doğrultusunda uzanan harçlı bir duvar tespit 
edilmiştir. Roma Dönemine ait bu duvarın batıda başka bir duvar ile birleşerek kuzey 
istikamette devam ettiği anlaşılmıştır. 

Aynı alanın kuzeyindeki D’9, D’8 ve D’7 karelerinde devam eden çalışmalarda 
ise Metropolis’te ilk kez antik tiyatroya giden geç antik yolun kalıntıları tespit edilmiştir. 
Büyük ana kaya plâkalar ile oluşturulan 2 m. genişliğindeki yolun altında taş örgülü bir 
kanal vardır. Yol yamaçta olduğundan ancak küçük bir bölümü korunmuştur. Devam 
edilen çalışmalarda D’7 plan karesinden 63.51m. kodunda mermer erkek heykelcik 
bulunmuştur.

Yoldaki temizlik ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından I’9 plan 
karesine geçilmiş ve 59.90m/58.91m. seviyelerinde çalışılarak açma içinde güneyden 
kuzeye doğru bir duvarın varlığı saptanmıştır. Duvar kuzeyde “L” şeklini alarak batıya 
doğru dönmüştür. Plan kare içinde 58.05m. kodunda mezar kapağı olarak kullanılmış şist 
plâkalara rastlanmıştır. 56.84 m. seviyesinde ele geçirilen mezarın uzunluğu 210 cm., 
genişliği 70 cm. ve derinliği de 60 cm.dir. Genç bir kadına ait olan mezarda; 38 adet 
unguentarium, bir çift altın küpe, bir adet gümüş kaşık, iki bronz yuvarlak ayna, bir bronz 
dikdörtgen ayna, bir bronz yuvarlak obje, iki adet altın pul, iki adet kemik iğ parçası, bir 
adet kemik kulak kaşığı ve bir miktar tohum kalıntısı bulunmuştur (Resim: 2).

1.2. Han Yıkığı Roma Hamamı ve Palaestrası
2009 yılında Metropolis kazıları ağırlıklı olarak 2008’de kamulaştırılan 1377 

numaralı parsel içinde yürütülmüştür (Plan: 2). Çalışmalar sonunda, daha önceki yıllarda 
kazısına başlanan ancak Kamulaştırmanın tamamlanmaması nedeniyle yarım kalan 
Hanyıkığı Mevkii’ndeki Roma Hamamı ve onun bir bölümünü oluşturan yaklaşık 40x40 
m. boyutlarındaki mermer avlulu alan büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3).

Kazılar ilerleyen yıllarda devam edeceğinden bütün yapının tam ölçüleri ve işlevi 
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konusunda kesin yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak ilk saptamalara göre Roma 
Hamamı’nın Palaestrası olabileceği düşünülen yapı düzgün mermer bloklarla inşa edilmiş 
iç kısmında mermer plâkalardan bir zemin oluşturulmuş, dışında ise yapıyı çevreleyen 
5,50 m. genişliğinde geometrik bezemeli mozaik bir döşeme kullanılmıştır.

Kazılar sırasında tespit edilen mimarî bloklardan yapının, postamentleri 
üzerinde taşınan yivsiz Korinth sütunları, yazıtlı arşitravlar ve korniş blokları ile 
anıtsal bir cepheye sahip olduğu anlaşılmıştır. Binayı çevreleyen mozaikli galerilerin 
ise bu bloklar tarafından taşınan çatılar ile gölgelikli yürüme veya rekreasyon 
alanlarının zemini oldukları düşünülmektedir. Yapının iç kısmının mermer plâkalar 
ile kaplanmış olması ve avluda biri anıtsal iki heykel kaidesinin bulunması 
avlunun Palaestra işlevi dışında bir tören alanı da olabileceğini akla getirmiştir. 
 Nitekim kazının ilerleyen aşamalarında binanın kuzeybatısında gerçekleştirilen 
sondajda ortaya çıkarılan ve bir çeşme yapısı olarak değerlendirilen kalıntı bu alanın 
sadece bir hamam ve Palaestra’dan ibaret olmayıp çok daha geniş ve kapsamlı bir 
kompleks olduğunu göstermiştir. Alandaki kazılar ve tespitler ancak kamulaştırma 
işlemlerinin bitirilmesi ile tamamlanabilecektir.    

Doğu galerideki çalışmalar 2008 yılında ilk kez gerçekleştirilen manyetik yüzey 
araştırmaları sonrasında 41.57 m. seviyesinde saptanan duvar ile başlamıştır. 2009 
yılındaki çalışmalarda ilk olarak Doğu Galeri yönünde V-14 ve U-14 plan karelerinde 
başlanmıştır. 41.65 m. seviyesinde ise doğu-batı doğrultusunda uzanan, alan içinde 
güney galeri olarak adlandırılan bölümde mozaik tabana ulaşılmıştır. Mozaik döşemenin 
5,40 metrelik kısmının korunduğu tespit edilmiştir. Güney galeri içindeki çalışmalar, 
mozaik tabanın elde edilmesiyle batıya doğru yönelmiş, T-13 ve T-14 plan karelerinde 
devam etmiştir. T-13 plan karesinde 42.24 m. seviyesinde 147 cm. uzunluğunda, 82 cm. 
genişliğinde üst yapı bloğu bulunmuştur.

41.57 m. seviyesinde Palaestra olarak adlandırılan yapının güney galerisine ait 
bir duvar ve 41.32 m. seviyesinde mermer tabana ulaşılmasıyla batı yönündeki çalışmalar 
devam etmiştir. S-13 ve S-14 plan karelerindeki çalışmalarda, S-13 plan karesi içinde 
42.59 m. seviyesinden 42.5 cm. uzunluğunda, 165 cm. genişliğinde üst yapı bloğu 
bulunmuştur.

O-14 plan karesindeki çalışmalarda doğu-batı doğrultusunda uzanan 41.94 m. 
seviyesindeki mozaikli tabanın, batı yönünde korunarak devam ettiği anlaşılmıştır. 
Güney galeri içinde yürütülen çalışmalarda, doğu-batı doğrultusundaki mermer blokların 
devam ettiği gözlemlenmiş ve bu plan kare içinde yer alan blokların daha çok devşirme 
malzemelerden yapıldığı saptanmıştır. 

M-14, M-15 ve M-16 plan karelerindeki çalışmalar ise 43.90 m. seviyesinden 
başlamıştır. Yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında dil motifleriyle bezenmiş fascia 
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bölümünün kırıldığı ve kuzey-güney yönünde uzanan arşitrav blokları elde edilmiştir. 
M-14 plan karesinde devam eden doğu-batı doğrultulu duvarın yön değiştirerek kuzey-
güney istikametine yönelmesiyle, çalışmalar Batı Galeri’de devam etmiştir. M-15 plan 
karesinde de Güney Galeri’de görülen mozaikli tabanın 42.04 m. seviyesinde duvarın 
köşe yapmasıyla birlikte döndüğü ve kuzey-güney yönünde de korunarak devam ettiği 
saptanmıştır. M-16 plan karesinde yaklaşık 43.00 m. seviyesinde elde edilen arşitrav 
blokları üzerinde “Σ ► Κ Α Ι Α” ve “Υ  Τ  Ο  Κ” ibareleri görülmektedir (Resim: 4).

M-17 plan karesi içindeki çalışmalar sırasında aynı karakterde bir blok daha 
tespit edilmiştir. Bulunan bloğun 45 cm. yüksekliğinde, 66 cm. genişliğinde, 250 cm. 
uzunluğunda olduğu saptanmıştır. Bu buluntunun üst bölümü dil motifleriyle bezenmiş ve 
fascia bölümünde 8.00 “Ρ Α Τ Ο Ρ” yazmaktadır. Bir başka parça da M-18 plan karelerinde 
ele geçirilmiştir. 42.44 m. seviyesinde üzerinde “I Κ Α Ι Σ” yazmakta olup yazı ve 
süsleme karakteri aynıdır. Batı Galeri içinde yer alan beşinci sağlam arşitravın üzerindeki 
bezeme yazı karakteri bakımından diğerleriyle aynı olduğu anlaşılmıştır. Ele geçirilen 
bu buluntunun fasciasında “Α Ρ Ι ► Τ ” yazıtının olduğu gözlemlenmiştir. Tüm bloklar 
birleştirildiğinde ve yazıtın aşağıdaki gibi olduğu düşünüldüğünde, Palaestra bölümünün 
İmparator Antoninus Pius (M.S. 138-161) döneminde yapılmış olduğu söylenebilir.

 
[ΘΕΟΙ]Σ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΚΑΙΣΑΡΙ
Τ[ΙΤΟ ΑΙΛΙΟ Α∆ΡΙΑΝΟ ΑΝΤΩ]ΝΕΙΝΟ [ΣΕΒΑΣΤΟΥ]3

Han Yıkığı’nın doğusunda kalan Palaestra olarak düşünülen alan içindeki 
çalışmalar L-17 ve L-18 plan karelerinde devam etmiştir. Seviye indirme çalışmalarında, 
43.04 m. seviyesinde Han Yıkığı’nın doğu duvarı tespit edilmiştir. Ele geçirilen duvar 
üzerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarında duvarın derz yaparak iki farklı dönemde 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Duvarın özellik olarak, derz yapan bölümüne kadar büyük 
kesme taşlarla işlendiği, derzden ayrılan iç bölümünde ise harçlı ve devşirme malzemeler 
kullanılarak inşa edildiği saptanmıştır. Ayrıca L-18 plan karesi içinde yine duvar 
üzerindeki Bizans Dönemi dolgusunun temizlenmesi sırasında 43.01 m. seviyesinden 
M.S. 6. yüzyıl olduğu saptanan bir adet bronz kandil tüm olarak bulunmuştur (Resim: 
5). Bu veriler ışığında Han Yıkığı’nın doğusunda kalan duvarın kapanmasının M.S. 5.- 6. 
yüzyılda olabileceği düşünülmektedir.

Batı Galeri’deki kuzeye doğru devam eden çalışmalarda M-18 plan karesindeki 
çalışmalarda 42.39 m. seviyesinde bir adet sütün kaidesi mimarî buluntular arasında 
yer almaktadır. Ele geçirilen bu kaidenin özellik olarak, ön yüzünün pürüzsüz ve iyi 
işlenmişken, arka yüzünün daha özensiz bir şekilde işlendiği saptanmıştır. M-19 plan 
karesinde mozaik üzerinde iki parça hâlinde postament tespit edilmiştir. M-19 plan karesi 
3Epigraf  Yrd. Doç. Dr. Burak Takmer’e göre yazıtın çevirisi “Tanrılara ve İmparator Kaisar Titus Aelius 
Hadrianus Antoninus Pius’a” şeklinde olmalıdır.
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içinde 41.56 m. seviyesinde tabana ulaşılırken tabanın büyük bir oranda tahribata uğradığı 
saptanmıştır.

Palaestra alanının batı galerisinde M-20-21-22 plan karelerindeki çalışmalar 
sırasında 42.06 m. seviyesinde mozaikli tabanın devam ettiği, 41.71 m. seviyesindeki 
mermer blokların sağlam bir şekilde korunduğu, 41.54 m. seviyesindeki mermer tabanın 
ise kimi yerlerde tahribat görmesine karşın korunduğu gözlemlenmiştir. M-21 plan karesi 
içindeki derinleşme çalışmaları sırasında 42.40 m. yoğun miktarda pişmiş toprak çatı 
kiremidi ve tuğla molozlarına rastlanmıştır.  M-21 plan karesi içinde 42.81 m. seviyesinde 
in situ bir postament ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Kare planlı postamentin alt genişliği 
74 cm. ve üstte çapı ise 54 cm.dir. Çevresindeki çalışmalar sırasında postamentin mermer 
blokların üzerine oturtulduğu saptanmıştır. M-21 plan karesinde yapılan çalışmalarda 
42.73 m. seviyesinden Batı Galeri duvarı üzerinden, bir adet köşe saçaklığı elde edilmiştir. 
M-22 plan karesinde ise yürütülen çalışmalarda batı bölümünde devam eden 42.06 m. 
seviyesindeki mozaik tabanın devam ettiği saptanmıştır. 

Palaestra alanı içinde M-21 plan karesinde bulunan postament etrafındaki 
çalışmalarda elde edilen buluntular doğrultusunda N-21 plan karesinde de çalışmalar 
43.60 m. seviyesinden başlamıştır. 41.70 m. seviyesinde ise Batı Galeri bölümünde yer 
alan duvarın köşe yaparak doğuya yöneldiği saptanmıştır. Bu plan kareden itibaren köşe 
yaparak dönen Kuzey Galeri duvarının özgün iki basamaktan oluştuğu, elde edilen üst 
basamağın 41.93 m. seviyesinden başladığı ve alt basamağın ise doğuya doğru 460 cm. 
kadar korunduğu yapılan çalışmalar sırasında belirlenmiştir. Böylece baştan beri mermer 
blok veya duvar olarak bahsedilen bölümlerin aslında Palaestranın çevresini dolaşan 
ve sütunları taşıyan iki sıra basamak olduğu anlaşılmıştır. Kuzey galerideki mozaik ve 
mermer tabanın iyi korunduğu görülürken Palaestra basamaklarına ait daha fazla buluntu 
ele geçirilmemiştir. 

R-21’deki çalışmalarda S-21 plan karesinde de devam eden podyumlu bir yapı elde 
edilmiştir. Bu podyumlu yapı 41.66 m. seviyesinden başlayarak mermer taban üzerinde 
oturmakta, ayrıca iki krepise sahip bir heykel kaidesi olduğu gözlemlenmektedir. Her iki 
plan kare içinde devam eden bu yapının yapısal olarak devşirme malzemeden yapıldığı 
saptanmıştır. Özellikle P-21 plan karesi içinde kalan bölümde 41.66 m. seviyesinde 
yazıtın kullanılmasından anlaşılmıştır. Yazıt üzerinde ….Ο / …….Ε /….. Ε Ρ Α /….ΝX…. 
/ …..SP…..OEN / YO…..TP /THΣYEBON / NΣIΩNEMMΛ yazılarından oluşan sekiz 
satır yer almaktadır.

Palaestra alanı olarak düşünülen bu alanda Doğu Galeri 36.76 metre, Güney 
Galeri 37.25 metre, Batı Galeri 35.40 metre ve Kuzey Galeri duvarının uzunluğu ise 
37.20 metre olarak tespit edilmiştir. Kazı sezonu sonunda mozaiklerin açılmış bölümleri 
jeotekstil kullanılarak tekrar toprakla örtülmüş ve kalıcı bir koruma önlemi alınana kadar 
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açılmamasına karar verilmiştir4. 
 Palaestra kuzey portiko mozaikleri arasında en belirgin motif, iç içe geçmiş 

dairelerin diyagonal olarak çift renkli tesseralardan oluşan geometridir. Benzer bir 
örneğe Efes 2 No.lu Yamaç Ev’deki Amphitrite mozaiğinde5 ve Vedius Gymnasiumu III. 
Salon’da6 rastlanmaktadır. Efes kentinin en önemli yapılarında bulunan ve sevilen bir form 
olduğu anlaşılan bu örneklerin yapım tarihleri İ.S. 3. ve 4. yüzyıl olarak tarihlendiği için, 
Metropolis Palaestra mozaiklerinin de aynı dönemde yapıldığını kabul etmek mümkündür. 
Metropolis’in, Asia başkenti olan komşu Efes kentiyle tarihsel birlikteliği kadar, kültürel 
ve sanatsal alanlarda da etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Metropolis’teki birçok 
yapının, anıtın ve diğer sanatsal etkinliklerin Efes’ten gelen uzmanlar tarafından veya 
Efes tarzında yapıldığını kabul etmek gerekir. Efes kronolojisine bağlı olarak gelişen 
tarihlendirmeyi desteklercesine, Metropolis Roma Hamamı Palaestrası’nda ele geçirilen 
sikkelerin büyük çoğunluğu İ.S. 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Dolayısıyla 
Palaestra mozaiklerinin yapının üçüncü evresi olarak 3. yüzyılın sonunda yapıldığını 
kabul etmek gerekir. Böylece 1. yüzyılın sonunda hamamın merkezi kısmının yapıldığı, 
2. yüzyılın ortasında hamamın geri kalan bölümlerinin ve Palaestra’nın inşa edildiği, 3. 
yüzyıl sonunda mozaiklerin portiko içine döşendiği ve son olarak 6. yüzyılda yapının 
kullanımının sona erdiği ve işlevinin değiştirildiği düşünülebilir7. Sonuçta, Hanyıkığı 
Roma Hamamı ve Palaestrası’nın yaklaşık beşyüz yıl boyunca, en az dört farklı evrede 
kullanım gördüğü anlaşılmaktadır.

1.3. Palaestra Kuzeyindeki Nişli Yapı
Hamam-Palaestra kompleksinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Y-25 ve Z-25 plan 

karelerinde, bir kısmı yüzeyde görülebilen duvar kalıntısının niteliğini saptamak ve 
hamamla ilişkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla 04.09.2009 tarihinde çalışmalara 
başlanmıştır. Duvar kalıntısının Horasan harçlı taş ve tuğlalardan yapıldığı ve yarım daire 
bir niş oluşturduğu saptanmıştır. Nişli mekânın içinde 40.93 m. seviyesinde bir heykel 
başı parçası bulunmuştur. Plan kare içinde yer alan duvar kalıntısı takip edildiğinde, 
korunmuş açıklığı 290 cm. olan yarım daire planlı farklı bir niş tespit edilmiştir. 39.51m. 
seviyesine gelindiğinde, bir adet heykel başı daha bulunmuştur.

Nişin 455 x 354 cm. boyutlarında bir havuz oluşturduğu, havuzun batısında 137 
cm. uzunluğunda iki, kuzeyinde de 354 cm. uzunluğunda yine iki basamak ile havuza giriş 
sağlandığı görülmüştür. Havuzun korunmuş diğer duvarları ve zemin ile basamakları da 
aynı nitelikteki mermer kaplamalarla kaplıdır. Basamak yüksekliği 35cm., genişliği 255 
4 Mozaiğin korunmasına yönelik Palaestra Portikosu Çatı Projesi, İzmir 2 No.lu KTV Koruma Kurulu’nun 

24.09.2009 tarih ve 5092 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Projenin ilk aşamasının uygulanması için İzmir İl 
Özel İdaresi tarafından ihale işlemlerine başlanmıştır.

5 Jobst 1977: s:59 abb: 98, 100.
6 Miltner 1958: s: 98.
7 Öz 2009: s:36. 
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cm.dir. Yapılan gözlemler ve korunmuş niş duvarındaki kırmızı harç kalıntılarından nişin 
iki sıra hâlinde, 315x112 cm. boyutlarında bir cm. kalınlığındaki mermer plâkalar ile 
kaplandığı, bu iki sıranın bir silmeyle birbirinden ayrıldığı tespit edilmiştir (Resim: 7).

Havuzun doğu dış köşesinde bulunan çöküntünün ise yapılan çalışma sonucu doğu 
ve kuzey yönde uzanan iki kanalın birleşim noktası olduğu görülmüştür. Kanal üzerindeki 
kaplama taşlarının boyutları ve kanal içinde oturdukları çamur harçlı tuğla ve taş duvar 
nedeniyle geç bir dönemde yapıldığı düşünülmektedir. Yine bu kanal ve nişin doğu dış 
köşesinde yapılan çalışmalarda 170x2 cm. ölçülerindeki dar oda içinde farklı bir kullanım 
evresine ait iki latrina taşı saptanmıştır (Resim: 8). Mekânın kuzeydoğu yönünde ise 
39.30 m. kodunda yer yer korunmuş iri tesseralı mozaik zemin tespit edilmiştir. Birinci 
kemerli niş önünde 40.54 m. kodunda sakallı bir erkek başı bulunmuştur (Resim: 9). 
Yapının içinde ulaşılan zeminin tamamen mermer kaplama olduğu, zemindeki yer yer 
sökülmüş kırık kaplama parçalarından görülebilmektedir. 

Bina ve bina ile bağlantılı diğer yapıların kalıntıları özel mülkiyet alanına girdiğinden 
çalışmalar 18.09.2009 tarihinde sonlandırılmış ve alan ile ilgili bir kamulaştırma dosyası 
hazırlanmıştır. Alanın kamulaştırılmasının ardından Metropolis için son derece dikkat 
çekici kalıntı ve bulguların ortaya çıkacağı buradaki küçük çalışma ile açığa çıkmıştır. 
Diğer benzer örnekler8 dikkate alındığında, bu mekânın Hanyıkığı Hamamı’nın devamı 
olduğu ve ana binanın Palaestra’nın iki kenarında devam ettiği düşünülebilir. Bunun gibi 
‘Asimetrik Planlı Hamam’ adı verilen tasarıma sahip yapılara, Milet Faustina Hamamları, 
Aspendos, Side, Perge ve Sagalassos’ta da rastlanmaktadır9.

2. Araştırmalar
2008 kazı sezonu boyunca kazıdan çıkan küçük eserlerin (seramik, sikke, pişmiş 

toprak figürinler, heykel parçaları vb.) temizlenmesi, restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları kazı evinde yapılmıştır. Eserlerin çizimleri ve fotoğraf belgeleme çalışmaları, 
kazı evinde çalışan arkeologlar ve arkeoloji öğrencileri tarafından yapılmıştır. Envanter 
çalışmaları da, yapılan değerlendirmeler, çizimler ve dijital fotoğraflar yardımıyla 
bilgisayar ortamında yapılmıştır. Tüm sektörlerde ortaya çıkan mimarî bulguların 
çizimleri mimarlık öğrencileri tarafından yapılmıştır. Restoratör Taner Özgür küçük 
eserlerin temizliği ve konservasyonu çalışmaları ile kazı alanındaki mozaiklerin ve 
duvar sıvalarının korunması için yapılan çalışmalara katılmıştır. Prof. Dr. Recep Meriç 
tarafından Bademgediği Tepe buluntuları değerlendirilmiş, Yrd. Doç. Dr. Serdar Aybek 
tarafından da TÜBİTAK Projesi kapsamında Metropolis’te bulunmuş pişmiş toprak 
figürinler değerlendirilmiştir. 

Kazılarla eşzamanlı olarak konusunda uzman kişiler tarafından, arkeolojik 
8 Perge Güney Hamamı, hem plan tipi hem de portiko mozaikleri açısından en çok benzeyen örnektir. İnan 

1985: s:323, res:1, 19.
9 Yegül 2006: s:256.
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bulguları destekleyici araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Antik kentin topoğrafik 
ve mimarî haritasını çıkarmak üzere Oslo Üniversitesi’nden David James Austin Hill 
tarafından GIS (Coğrafî Bilgi sistemleri) projesi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu 
uzmanlarından Dr. Sadi Çağdır, bu yıl tiyatro yamacında bulunan Helenistik mezardan 
çıkan iskelet üzerinde incelemelerde bulunmuş ve kadın bireyin dokumacılık mesleğiyle 
ilgili ilginç sonuçlara ulaşmıştır. 

2.1.  Kazı Evi 2009 Seramik Değerlendirmesi
Kazı evinde buluntuların temizlik, restorasyon, çizim, kayıt ve katalog çalışmaları 

yapılmış, ele geçirilen seramikler, dönemlerine ve türlerine göre ayrılarak istatistiksel 
olarak değerlendirilmişlerdir. Kazısı yapılan Yamaç Ev ve Han Yıkığı seramiklerinin ön 
inceleme sonuçları şu şekildedir (Çizim: 1) 

Yamaç Ev
Yamaç Ev sektöründe seramikler kabaca, %70 oranında Helenistik, %27 oranında 

Roma Dönemi ve %3 oranında ise Bizans Dönemine aittir. Ayrıca Arkaik Döneme ait 3 
adet seramik parçası tespit edilmiştir. Helenistik seramikler içinde özellikle basit firnisli 
kâse ve tabaklar, kalıp yapımı kâseler (Megara kâseleri), Batı Yamacı türünde tabaklar ve 
lekane örnekleri, gri-siyah seramik tepsiler çok sayıdadır. İyi kaliteli seramikler yanında, 
pişirme ve muhafaza kapları, amphoralar da yoğundur. Ephesos tipi gri kandiller yanında 
çark yapımı kandiller de bulunmuştur. Helenistik seramiğin içinde kalıp yapımı kâseler10 
ve basit firnis seramiği torna dudaklı kâselerin11 çok sayıda bulunması M.Ö. 150 sonrası 
bir tarihe işaret etmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Yamaç Ev’deki seramik buluntular, 
Geç Helenistik Döneme ait bir yerleşimin varlığını göstermektedir. Aynı alanda bulunan 
Geometrik/Arkaik Dönem buluntularının bir yerleşime mi ait olduğu yoksa yukarıdan 
sellerin getirdiği taşıma malzeme mi olduğu kesinlik kazanmamıştır. Yamaç Ev ve 
Tiyatro alanının, Klâsik /Erken/Orta Helenistik Dönemde kaya mezarlarını içeren bir 
nekropol alanı olduğu son araştırmalarla saptanmıştır. Geç Helenistik yerleşimin hemen 
altında M.Ö.150 yıllarına tarihlenen bir genç kız mezarı kazılmıştır. Mezar hediyesi 
olarak altın küpe, gümüş kaşık ve kemik hediyelerinin yanı sıra tam ve parçalar hâlinde 
38 adet unguentarium ortaya çıkarılmıştır. Bozulmamış olarak ele geçirilen bu mezar, 
buluntuları ve dönemin mezar kültünü yansıtması bakımından önemlidir. Mezar, Tiyatro 
ve çevresindeki nekropol alanının, M.Ö. 150 yıllarına kadar devam ettiğini göstermesi 
bakımından da ayrıca önem kazanmaktadır.

Bu alanda ele geçirilen Roma seramikleri %27’lik bir oranı kapsamaktadır. 
Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen12 ESB II örnekleri, Red on White kandiller ele 
geçirilmiştir. Bunun yanı sıra ince duvarlı seramikler, pişirme ve günlük kullanım kapları, 
10 Mitsopoulos-Leon 1991, p.67.
11  Rotroff 2003, p. 25-26; Mitsopoulos-Leon 1991, p. 23, A56-59.
12  Meriç 2001, Taf. 25, K258-269.
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amphora, tek kulplu testi Roma Dönemine ait diğer seramikler içindedirler. Bu seramikler, 
bu alandaki Yamaç Ev’leri kullanan sakinlere ait görünmektedir. %3 oranındaki Bizans 
seramiği de bu dönemdeki cılız yerleşime ait olmalıdır.      

Han Yıkığı
Han Yıkığı sektörüne buluntuların istatistiksel ön incelemeleri sonucunda bunların 

kabaca %76 oranında Roma Dönemine, % 22 oranında Helenistik Döneme ve %2 
oranında da Bizans Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca buradan sürpriz bir şekilde, 
Protogeometrik Döneme ait, muhtemelen akropol tepelerinden kaymış, üzeri pergelle 
yapılmış konsantrik dairelerle süslü bir adet skyphos formunda bir seramik parçası ele 
geçirilmiştir13. 

Roma Dönemine tarihlenen seramikler genellikle Geç Roma Dönemine ait 
tek kulplu testi, pişirme kapları, LRC, ince duvarlı bardaklar, ve kandil formlarından 
oluşmaktadır. Az miktarda bulunan Helenistik Dönem seramikleri, genellikle basit firnisli 
kâse ve tabak, kalıp yapımı kâse, kandil, pişirme ve günlük kullanım kaplarıdırlar. Ayrıca 
bu alandan da çok az Bizans Dönemine tarihlenen seramik parçaları ele geçirilmiştir. 
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2009 SEASON AT KİNET HÖYÜK 
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)

Marie-Henriette GATES*

 
The eighteenth campaign at Kinet Höyük was entirely devoted to analytical study 

in preparation for final reports on the long cultural history of this ancient port at the back 
of İskenderun Bay. Over the course of seven weeks at the excavation house (24 June - 7 
August, 2009), a dozen researchers and student assistants carried out individual projects 
on ceramic and other finds, faunal and botanical materials, chronological and stratigraphic 
phasing, and updating documentation in line with current technical usage1. Work at the 
site was limited to a week clearing the annual growth of plants from its excavated areas. 
The season was conducted with Bilkent University’s institutional support and financial 
assistance. It was supplemented by a generous contribution from BP-Türkiye, whose 
general director Mr. Hakan Türker, and Dörtyol Terminal manager Mr. Murat Burgucu, 
receive our warmest thanks.  We remain grateful, as ever, to the Turkish Ministry of 
Culture and Tourism’s General Directorate of Cultural Heritage and Museums, and to its 
gracious and helpful representative Gaye Numanoğlu (Tire Museum), for their continuing 
support, encouragement and interest in the Kinet project. 

 2009 Research Projects
 The 2009 team members concentrated on projects that will require several 

seasons to complete. The summaries presented below are based on progress reports by 
the researchers, and must be considered preliminary.

 Ceramic Analysis: Early Bronze Age, Kinet Phase VI
 Excavations to document Kinet’s Early Bronze occupational history were 

carried out in 2003-2007 on the west slope of the mound, in Area M (OPs. M, M2 and 
* Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, İBEF (Arkeoloji Bölümü). 06800 Bilkent. Ankara/

TÜRKİYE.
1 The 2009 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified otherwise: M.-H. Gates, project 

director; Asa Eger (UNC-Greensboro), director, Tüpraş Field Project. Research projects: Christine Eslick 
(Sydney), Early Bronze ceramics; Yağmur Sarıoğlu (Cambridge), Evren Yüzügüzel, Middle Bronze 
ceramics; Ann Gunter (Northwestern), Late Bronze ceramics; Charles Gates, Iron Age stratigraphy; Salima 
Ikram (American University, Cairo), Canan Çakırlar (Koç RCAC), B. Radovan Kabatiarova (Toronto), 
archaezoology; Müge Bulu, Abigail Isaac (Wheaton), small finds; Eric Schneider (Santa Clara), Roseann 
Schneider, sampling. Conservation: Franca Cole (Cambridge); illustration: Fuat Yılmaz (Trakya). Site guard: 
Mustafa Kaya.
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M3). This area was found to coincide with the western limit of Early Bronze II and Early 
Bronze III citadels, whose sequence of fortification walls and housing was followed for 
14 successive phases, amounting to 7 m of deposit (5.50 - 12.50 masl). Earlier levels 
underlie them, but were not reached by the time fieldwork ended at Kinet in 2007. The 
presence of contemporary housing along the north shoreline and shallow bay was also 
determined by soundings into Early Bronze deposits, ca. 4 m below the modern ground 
surface. Kinet was thus configured as an enclosed town together with buildings outside it 
already in the first half of the third millennium BC2. The EB III citadel was of at least the 
same size as the current mound (3.3 ha), according to findings on its east flank in Area K. 
This may also be the case in earlier periods, but excavations there did not extend below 
late EB III deposits.       

The shift from EB II (Area M phases 14-10) to EB III (phases 9-1) was distinguished 
by a clear change in architectural layout and construction techniques. In EB II, small, 
thickly plastered rooms with an interior buttress opened onto a central court, and walls 
were built entirely of brick. From the start of EB III onwards, building layouts became 
irregular, and brick superstructures were set on rubble foundations, often reused to 
support the next generation of building. The same change in foundation materials occurs 
at Tarsus. There is evidence in EB III for bulk storage facilities attached to a large-scale 
structure.       

C. Eslick, who oversaw the Early Bronze operations and is preparing their final 
publication, continued for a second season to establish a typology for Kinet’s EB pottery 
assemblage. In 2009, she finished processing the ceramic finds from EB II phases, and 
turned to the larger collection from the longer EB III sequence. Pottery for both periods 
was recovered almost exclusively from mixed contexts, in habitation levels that showed 
a consistent tradition of reuse and recycling, and were stripped of their furnishings before 
abandonment or destruction. Virtually none was discovered in situ. The representative 
ceramic sample thus derives from secondary contexts such as bricks, brick decay, trash 
deposits, and fills. A conclusive assessment will be possible only after all of the pottery 
has been processed, and statistical frequency patterns can been determined. Petrographic 
analysis are expected to reveal distinctions in the sources of clays and mineral tempers for 
fabrics that otherwise seem homogeneous.  

In the meantime, the pottery assemblage can be described as evolving gradually 
from EB II to EB III without visible interruption, despite architectural changes that 
separated them chronologically. Four ceramic manufacturing traditions co-existed in 
EB II. Eslick proposes that they were produced by different potters, supplying divergent 
kitchen and serving requirements. The four basic EB II fabrics parallel those from Tarsus: 
chaff-tempered with a black core and smoothed surface, always handmade (Fig.: 1); 
2   Gates 2003: 289-290.
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red gritty, occasionally very hard-fired and handmade, although sometimes with wheel-
finished rims and bases (Fig.: 2); fine cream/green, exclusively for wheelmade cups of 
Amuq-west Syrian type (Fig.: 3); and a soft orange fabric, ranging, according to vessel 
shape, from fine to coarse and handmade to wheelmade (Fig.: 4). A variant of the orange 
fabric is hard-fired. Of these, the chaff-tempered fabric disappears early in EB III, and red 
gritty mid-way through EB III. The two other types continued to the end of the period. EB 
II cooking pots and baking trays were handmade in a very coarse and gritty fabric (Fig.: 
5), to which was added a second, pebble-tempered version in EB III. Only one other new 
fabric was introduced in EB III: a thin-walled, very gritty brown with a brown slip, never 
common and thus perhaps imported. Transcaucasian or Amuq H Red-Black Burnished 
sherds are also present, in very small numbers, from the EB II phases.   

In contrast to the limited number of fabrics, the variety in surface treatments is 
considerable: washes, slips, polishing, burnishing, and occasional painting and incision. 
Notable diagnostic types from the EB III levels are cross-stitch incised pots (red gritty) 
(Fig.: 6a); smeared wash decoration (Fig.: 6b) and tankards (Fig.: 7a), both beginning at 
the end of EB II or the start of EB III; flaring plates, and Syrian bottles (Fig.: 7b-c). Finally, 
red gritty storage jars with pointed bases, and ribbing to reinforce their slab construction, 
are familiar from EB III Tarsus. They occur here in medium to very large sizes.

Ceramic Analysis: Middle Bronze Age, Kinet Phase V
Kinet Höyük was occupied throughout the Middle Bronze I and II, apparently 

on a substantial scale in both. Middle Bronze deposits were excavated on the mound’s 
west slope, in a stratigraphic sounding (‘93 C) and in the upper phases of Area M; and 
especially on the mound’s east side in Area K, where ca. 365 m2 of a late MB II building 
were exposed between 1995 and 2004. The Area K building, radiocarbon-dated to the 
late 18th-16th centuries BC, was destroyed in a fire that preserved its mudbrick walls 
to heights of up to 2 m. Below it lay an earlier MB II architectural level, again burnt 
and probably of the same monumental type and purpose; it is known only from limited 
soundings in 2008. These soundings also confirmed the presence of a single MB I level, 
as previously suggested by the west slope’s Area M. No Middle Bronze deposits were 
recovered from the soundings in the north field3.   

The burnt furnishings of the late MB II building (MB IIC/III) included several 
hundred complete or near-complete ceramic vessels from the storerooms and industrial 
quarters that were located in the building’s east wing, on the inland edge of the Middle 
Bronze citadel. This sealed deposit provides exceptional evidence for the cultural 
chronology of the northeast Mediterranean in the last two centuries of the Middle Bronze 
Age. In particular, a large collection of drinking and serving vessels known as Cilician, 
3   Gates 2010: 304-308.
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Syro-Cilician or Amuq-Cilician Painted Ware, found here with mid-second millennium 
Cypriot ceramic imports in radiocarbon-dated contexts, extends the manufacture of this 
diagnostic class until the close of the MB II period4. The long-held attribution of this 
regional type exclusively to MB I, based on the typology published for Tarsus, must 
be categorically revised in light of Kinet’s stratified sequence. It also demonstrates that 
clear typological distinctions separate the Cilician Painted vessel shapes and decorative 
patterns of MB I and those of MB II. Finally, it sets this class of painted pottery within the 
Middle Bronze ceramic tradition of the eastern Mediterranean coast, instead of relegating 
it to a short-term and isolated phenomenon, as it has often been treated5.   

In 2009, roughly three-quarters of the ceramic collection recovered from the 
excavated section of this building was sorted into a preliminary classification of types and 
shapes. They support an initial assessment that was published ten years ago, when only 
the southern half of Area K had been exposed6. But because the current study concerns 
a much larger sample, and the northern rooms contained somewhat different vessels, 
significant revisions can be expected for the identifications and distribution patterns of 
the various types once the entire collection has been studied.

Storage jars, found in every excavated room of the building, now number ca. 100, 
for a total capacity of over 5,000 liters. The four published types, well represented in the 
southern rooms, are common throughout the building: a tall ovoid jar with everted rim and 
ribbing on the shoulder (Fig.: 8a); a spheroid jar with ribbing lower on the body (Fig.: 8b); 
and two variants of squat jars with handles (Fig.: 8c-d)7. The northern half of the building 
also used jars with combed bands on their shoulders, which can now be recognized, from 
multiple examples, as a fifth popular type8. Their thick walls fractured from the heat into 
small squares, like pieces of a jigsaw puzzle, showing that their manufacture and clay 
were distinct from the other four types. 

Imported jars were more numerous than previously suspected. These commercial 
containers, designed specifically to transport liquids in boats, occur here as two main 
types, usually found together. The first, a handleless ovoid vessel with a broad mouth, 
combed shoulder, and porous, greenish-white fabric, perhaps originated in Ugarit (Fig.: 
9a)9. The second is the MB II prototype of the two-handled Canaanite jar, made in a 
distinctive red-brown fabric with dense mineral temper and a reddish-brown slip10. Two 
from a room in the northeast corner of the building were incised, pre-firing, with potters’ 
4 Beta Analytic Inc., samples Beta-137188: 2σ = 1760-1525 CAL BC (organic materials from the building’s 

earlier Phase 1); Beta-137187: 2σ = 1700-1410 CAL BC (charred wood from the building’s later Phase 2). 
For Cypriot imports, see Kozal 2006: 15-18, and for general discussion, Gates 2000. 

5   E.g. Bagh 2003.
6   Gates 2000, based on excavations in OPs. K-K2-K3 from 1995 to 1999.
7   Gates 2000: 83-85, 95 fig. 5.
8   Gates 2000: 82, 101 fig. 8.2.
9   Gates 2000: 84, 95 fig. 5.8.
10  Gates 2000: 84, 95 fig. 5.7. 
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marks (Fig.: 9 b)11. These Canaanite jars are especially associated with Byblos, but were 
widely distributed along the shipping routes of the coastal Levant12. Their quantities in 
this building underscore the impact of maritime business in promoting harbors like Kinet 
to an unprecedented international stature. 

Utilitarian pottery was made in an impressive variety of types with precise 
functions. Cooking wares afforded specialized food preparation on a large scale. There 
are four types of cooking pots, made in small to large sizes, with or without handles (Fig.: 
10); a two-handled type has a pouring spout at waist level (Fig.: 10d). The workshops, 
identified by their furnaces, tuyeres and molds for metal weapons and tools, used plain 
spouted vessels with a basket handle, like watering cans (Fig.: 11a); and crude handmade 
bowls perhaps intended as crucibles (Fig.: 11b)13. Damaged pots were reused to store 
workshop supplies: one, long missing its rim and handle, was filled with red ochre (Fig.: 
11c)14.  

The burnt building’s most significant diagnostic collection is its painted wares, 
because of their discrete and precisely dated context. When viewed as a group of ca. 40 
complete or near-complete examples, it exhibits a surprising range in quality of potting 
and painting, applied to four fabrics ranging from fine to coarse. The decorative scheme 
is limited to bands of hatching, chevrons and wavy lines in monochrome (black/brown) 
and bichrome (black/brown and red) paint, just as shapes are restricted to pitchers, two-
handled pots, teapots and small jars resembling table amphoras; cups are rare (Figs.: 
12, 13a). Illustrated here are high-quality monochrome on the right, bichrome in the 
center, and careless designs on coarse ware on the left (Fig.: 12). Their variety can be 
attributed to the hands of many individual potters, working freely within a style that had 
evolved beyond the “classic” Cilician Painted repertoire of eye pitchers, carinated bowls 
and pedestalled cups with bowtie and animal motifs set into metopes. The latter were 
characteristic of MB I, and indeed occur at Kinet two occupational levels below the MB 
II building15. But by the mid-second millennium, the three regional traditions of painted 
ceramics (Levantine Painted, Syro-Cilician and Habur) had merged into a general painted 
genre made by a profusion of workshops along the eastern Mediterranean coast16. 

Chronometric dates, Cypriot imports and secure stratigraphic circumstances 
coincide in placing the destruction of Kinet’s Area K building, together with its contents, 

11  Jars KT 18364 and KT 18726, from ‘03 K11 18 L. 45.
12  E.g. Thalmann 2003: 33-34 and fig. 15.4, from Tell Arqa. The capacity of these jars is 25-40 l. 
13 KNH-1368 [’03 K10 44 L. 84]. H = 9.5 cm.; max. diam = 10.0 cm. Coarse fabric with gravel-sized inclusions, 

smoke-blackened on interior and exterior. Handmade, with tab handles and pouring lip.
14 KNH-1369 [’03 K10 39 L. 88]. Pres. h = 11.5 cm.; max. diam = 12.2 cm. Medium fine red-brown fabric with 

coarse mineral inclusions. Contained red ochre.
15 As elsewhere, the burnt building’s painted types are paired with plain burnished versions, another technique 

held over from MB I (see Gates 2000: fig. 7.3 and 7.5). 
16  Cf. Bagh 2003. In contrast, Matthiae 1989: 313 proposed multiple production centers, as evident at Kinet.
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at the close of MB II in the 16th century BC17. They show that the MB fashion in painted 
vessels lasted hundreds of years, for which earlier and later types must be differentiated. 
Two single-handled jugs (Fig.: 13b),  painted with a band of hatching and a tassle below 
the handle, closely resemble three examples from the hypogea in Tell Mardikh’s Palace 
Q, and seem imported at both sites. They are conservatively dated at Mardikh in the mid-
to-late eighteenth century BC (Mardikh IIIB1), but are surely later: the Kinet evidence, 
from a sealed architectural rather than funerary context, would place them in the next 
century at the earliest18. On the other hand, the phases identified at Tarsus as Late Bronze 
I have near-identical ceramic parallels at Kinet (Fig.: 13c), and should be reassigned to 
MB II19. With the onset of the Late Bronze Age in Cilicia, the painted wares and their 
related assemblage were abruptly replaced by plain fabrics and new vessel forms under 
the influence of a central Anatolian, Hittite fashion that affected the way meals were 
prepared and served20.  The MB painted style awoke the interest of much later Kinet 
residents, however. An MB II painted pitcher, although long deprived of its neck and 
handle, was found reused in a storeroom of the Persian garrison on top of the mound 
(Area G, Period 3), in a row of Late Iron Age/Early Hellenistic amphora 21. The style 
also inspired at least one medieval potter to produce an imitation of a Middle Bronze 
vessel, substituting incision for paint, but otherwise replicating shape and design with 
well-informed accuracy (Fig.: 14). Vigorous medieval pit-digging into the Area K’s burnt 
building level would have provided many examples to copy22. 

Ceramic Analysis: Late Bronze Age, Kinet Phase IV
The rich ceramic inventory of Kinet’s Late Bronze levels (Periods 15-13.2), 

excavated in the West Slope operations J/L and E/H from 1994 to 2007, spans the 
entire Hittite Old Kingdom and Empire periods and reflects close affinities with pottery 
manufacturing in the major Hittite centers23. A. Gunter continued her analytical work 
on this homogeneous assemblage, this year focussing on inventoried examples and on 
identifying typological features from prime stratigraphic and architectural contexts in 
the LB II sequence (Periods 14, 13.1 and 13.2). Cross-dating is supplied by a generous 

17  See above, fn. 4.
18 KNH-880 [’99 K2 room 103] and KNH-1361 [’03 K11 18]. For the Mardikh vessels, see Matthiae 1989, 

Nigro 2002: 316-321, and Gates 2000: 86-87. The painted jugs from Mardikh existed in plain, burnished 
versions, as was the case for other painted forms at Kinet. 

19  E.g. Goldman 1956: 183-185 and figs. 311: 1044, 1045.
20  See Gates 2006.
21 KNH-946 [’99 G3 room 67]. Pres. h = 10.7 cm, max. diam = 11.9 cm. Small Cilician Painted Ware pitcher, 

very worn, with neck and handle anciently broken.
22 Medieval pot KT 18360 [’03 K11 17 L. 43]: medium fine orange fabric with inclusions, thick white slip, deep 

irregular incisions; cf. KNH-1499 [’03 K10 room 44], an MB II version with decoration applied in black 
paint. Vessel sizes are similar, but the medieval one’s walls are much thicker (th = 1.0 cm, in contrast with 0.6 
cm for the MB II example).

23  See Gates 2006.



..................................................................................................................................................................................188

selection of Cypriot imports, whose analysis and publication have been the responsibility 
of E. Kozal since the late 1990s. She has recorded over one hundred individual pieces, 
considerably more than from other excavated Cilician sites. 

 
Faunal Analysis: All Periods
Archaeozoological analysis was, as in previous seasons, conducted on Bronze Age 

faunal remains by S. Ikram; on later Iron Age, Hellenistic and medieval faunal remains by 
C. Çakırlar; and on Late Bronze II and Early Iron faunal remains (Periods 13.1, 13.2 and 
12) by R. Kabatiarova for a doctoral thesis (U. of Toronto). These three specialists will be 
publishing the final reports on their respective periods.

Other Activities of the 2009 Season
As every year since she joined this project in 1995, the high standard of restoration 

for pottery and small finds from earlier seasons was maintained by Kinet conservator 
F. Cole. The season also saw a reorganization of the excavation house depot to give its 
study collection efficient access, and an opportunity for digital photography of all stored 
items.  

Recent Publications Relating to the Kinet Höyük Project

EGER, A. 2010

 “Hisn al-Tinat on the Islamic-Byzantine Frontier: Synthesis and the 2005-2008 
Survey and Excavation on the Cilician Plain (Turkey). Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research 357: 49-76.

GATES, M.-H. 2010 

 “Potters and Consumers in Cilicia and the Amuq during the ‘Age of 
Transformations’ (13th-10th Centuries BC). Societies in Transition. 
Evolutionary Processes in the Northern Levant between Late Bronze Age II 
and Early Iron Age, ed. by F. Venturi. Bologna. 65-81.
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Fig. 2: Kinet Area M EB II-middle EB III red gritty fabric.

Fig. 1: Kinet Area M EB II chaff-tempered fabric.
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Fig. 4: Kinet Area M EB II-III orange fabric.

Fig. 5: Kinet Area M EB II cooking pot (left), baking tray 
(right).

Fig. 3: Kinet Area M EB II-III fine cream/green fabric.
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Fig. 7: Kinet Area M EB III tankard (a), flaring plate (b), Syrian bottle (c) 
(Photos T. Çakar).

Fig. 6: Kinet Area M EB III cross-stitch incised pot (left); smeared wash 
decoration (right).

Fig. 8: Kinet Area K MB II storage jars (Photos T. Çakar)
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Fig. 10: Kinet Area K MB II cooking pots (Photos T. Çakar).

Fig. 9: Kinet Area K MB II imported transport jars.
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Fig. 12: Kinet Area K MB II painted vessels (Photos T. Çakar).

Fig. 11: Kinet Area K MB II utilitarian vessels (Photos T. Çakar).
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Fig. 13: Kinet Area K MB II painted vessels (Photos T. Çakar).

Fig. 14: Kinet Area K, medieval imitation KT 18360 (a) of painted MB II pot KNH- 1499 (b).
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EXCAVATIONS AT TYANA/KEMERHİSAR 2009

Guido ROSADA* 

Maria Teresa LACHIN

 Topografia antica dell’Università degli Studi di Padova conduce dal 2001 indagini 
archeologiche a Kemerhisar/Tyana, una cittadina a continuità di vita nella Cappadocia 
sud orientale.  

  Il grande altipiano anatolico è qui dominato lontano dalla mole dell’ Erciyes Dağ 
o mons Argeus o Argaios oros  e rende immediatamente ragione del senso delle distanze 
in un orizzonte sconfinato.  E’ il senso della traversata che dovettero avvertire non solo 
i Diecimila di Senofonte, ma anche, tanto tempo dopo, i pellegrini che giungevano in 
questi luoghi dalla Gallia per raggiungere infine la terra del Cristo. Era la grande strada 
che attraversava tutta l’Anatolia da Costantinopoli e si dirigeva infine verso la Cilicia 
per il passo del Tauro, quelle Portae Ciliciae o Kilikon Pilai  tanto famose un tempo per 
essere l’unico passaggio da e verso il mare.

E’ su questa strada che si trova Tyana, quasi in bilico tra interno ed esterno 
dell’altopiano, sull’estremo lembo sud orientale della Cappadocia, in una posizione che 
da una parte richiama la frontiera e dall’altra invece un centro a vocazione direzionale e 
di collegamento. Si ricordi che non distante da questi luoghi nel IV secolo d.C. operarono 
i Padri della Chiesa, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nyssa.  

Vie di collegamento tra Oriente e Occidente naturali e fu certo la posizione 
topografica  che dovette favorire sin dal principio la scelta dell’abitato, per la vicinanza e 
la possibilità di controllo di una viabilità fondamentale per le comunicazioni tra interno ed 
esterno. E sarà   questa direttrice naturale che condurrà Alessandro, in marcia da Gordion 
e Ancyra, alle Porte Cilicie e al fatidico scontro del 333 a.C. con il re dei re, Dario III  
sulla piana costiera di Issos. Doppiamente fatidico, dal momento che lì si concluse anche 
lo scontro, nel 194 d. C., tra Settimio Severo e Pescennio Nigro e che, anche in quella 
occasione, la direttrice percorsa da Severo dovette essere sempre la stessa. 

 Nel 213 d.C. Tyana fu promossa colonia grazie a un imperatore e a sua madre, 
Caracalla e Giulia Domna. Come è stato altrove già evidenziato, la moglie dell’africano 
Settimio Severo era siriaca e figlia di Bassiano, un sacerdote del culto solare a Emesa, e 
* Prof. Dr. Guido ROSADA, Topografia antica Università degli Studi di Padova Dipartimento di Archeologia 

DARC Piazza Capitaniato, 7-35139 PADOVA Tel.[+39] 0498274579- Fax [+39] 0498274613 e-mail: guido.
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questo retaggio culturale dovette influire molto su di lei,  quando, venuta a conoscenza 
degli scritti di un certo Damis di Ninive che conservavano memoria delle “sentenze, 
discorsi e predizioni” di un “sapiente e taumaturgo itinerante” nato a Tyana e vissuto 
nel I sec. d.C. di nome Apollonio, fu colpita da tale figura e si rivolse a uno scrittore di 
successo e in linea con la cosiddetta Seconda Sofistica, Filostrato, per commissionargli 
una biografia del personaggio tianense. Non solo: l’imperatrice e suo figlio favorirono e 
potenziarono  in modo consistente anche la stessa città di Tyana.

E’ infatti all’inizio del III sec. d.C. che Tyana registra uno sviluppo urbano che 
la dotò di architetture monumentali  come è stato confermato dalle nostre indagini 
archeologiche. In particolare penso alla grande piscina di captazione (un invaso di 60 
x 20 m delimitato da una cornice di blocchi di marmo superiormente modanati) che 
alimentava l’acquedotto e che  è databile all’epoca di Caracalla. Ciò vuol dire che a quel 
tempo si mise mano a un’opera colossale e insieme di immagine propagandistica, come 
diremmo oggi, ovvero portare l’acqua a Tyana captando le polle naturali che, abbondanti, 
risalivano in superficie ai piedi di Kösk Höyük, poco meno di cinque chilometri a nord 
est dell’antica città.   E non si può escludere, se si ammette che tale risorsa abbia avuto 
valore determinante sin da epoca assai remota, che nell’area del Roma havuzu di Kösk 
sia da ricercare quel santuario di Zeus Asbamaios, sorto dove, secondo la narrazione di 
Filostrato (Vita Ap., I, 6), vi erano delle acque magiche che permettevano di scoprire gli 
spergiuri che con esse si fossero bagnati.  

Ancora Caracalla  dovette approntare l’acquedotto che da qui conduceva l’acqua 
in città, realizzato per circa metà percorso con condutture sotterranee e  per il resto  con 
una canalizzazione su arcate che oggi come allora si vedono progressivamente uscire dalla 
terra e alzarsi sempre più in alto per garantire una pendenza adeguata  verso il castellum 
aquae ovvero il grande contenitore idraulico da cui di solito avveniva la distribuzione 
idrica a tutto l’abitato. Per ora non si è trovata traccia di una simile struttura, tuttavia 
abbiamo scavato, all’altro capo della città, quello meridionale e a quota più bassa, il 
complesso delle Terme (anche queste attribuibili a Caracalla) che dell’acqua portata da 
questo acquedotto si serviva per garantire il proprio normale funzionamento 

Dal castellum l’acqua veniva infatti convogliata, attraverso canali a sezione 
rettangolare costituiti da tegole piatte cementate tra loro, fino alle Terme, un edificio quasi 
quadrato (circa m 40 x 42), a cui si devono aggiungere a occidente tre tabernae con 
copertura voltata che dovevano affacciarsi su un  tracciato stradale, forse il principale 
della città. Lo stabilimento balneare si sviluppa su due assialità perpendicolari tra loro 
articolate in cinque grandi vani: l’apodyterium e la basilica thermarum disposti con il lato 
lungo in senso est ovest e i vani  più caratteristicamente funzionali  in senso nord sud; 
il frigidarium e il tepidarium erano in diretta comunicazione con la basilica, mentre al 
calidarium si accedeva dal tepidarium. Una latrina doveva essere presente all’angolo nord 
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orientale del fabbricato, in un settore completamente perduto per l’indagine archeologica 
a motivo del taglio del terreno operato per l’inserimento di abitazioni moderne.  Il 
frigidarium aveva sul lato meridionale una vasca a profilo curvilineo  e ai due lati 
dell’ingresso due vasche quadrangolari mistilinee che sembrano ricalcare per posizione 
quelle a semicerchio delle terme di Teate Marrucinorum (Chieti). Anche il tepidarium, 
delle medesime dimensioni del frigidarium, era dotato di una vasca/piscina sul lato 
corto meridionale; di qui si entrava nel calidarium con una prospettiva che terminava su 
una parete di fondo movimentata architettonicamente con due nicchie rettangolari che 
inquadravano una centrale curvilinea; sugli opposti lati corti stavano rispettivamente 
l’alveum (presso il praefurnium) e il labrum.  Da rilevare che tutti i vani del complesso 
avevano pavimenti a suspensurae (a eccezione naturalmente del frigidarium) e  quindi 
erano riscaldati, in ragione del clima che soprattutto nel periodo invernale sull’altopiano 
anatolico è molto rigido. La combustione avveniva nel praefurnium posto nel settore 
settentrionale, nell’angolo tra basilica e calidarium, ma un altro è  presumibile esistesse 
all’estremità orientale di basilica/apodyterium.

Ora le Terme sono oggetto di un organico intervento di restauro per l’apertura al 
pubblico che dovrebbe concludersi con la Campagna 2010 della Missione Archeologica.

Si è detto che le Terme di Tyana, si ponevano al capo meridionale della città, sul 
limite dell’höyük, poco all’interno di quella che doveva essere la linea della cinta di mura. 
Con questa collocazione esse occupavano una posizione urbanisticamente strategica, 
su una strada cittadina, che doveva essere quella principale, non distante dal probabile 
raccordo con la grande strada che da Caesarea portava alle Porte Cilicie. Sembra quasi che 
sia questo edificio, sia la grande piscina di captazione trovino un comune denominatore 
di riferimento proprio in questo rapporto molto preciso con l’importante arteria stradale, 
di cui diventavano in qualche modo dei marcatori in relazione all’insediamento che era 
insieme civitas e stazione di tappa.

In anni più recenti ci si è volti alla ricerca del castellum aquae  sul versante 
settentrionale dell’höyük di Tyana, laddove le quote del rilievo erano più alte rispetto 
alla campagna circostante e al resto dell’abitato,  e laddove la successione delle arcate 
dell’acquedotto si interrompeva suggerendo la possibilità che non distante si collocasse 
originariamente la conserva d’acqua.  

Come si è detto, se questa struttura idraulica non è stata finora trovata (la si 
deve probabilmente cercare ancora più a occidente), lo scavo ha invece mostrato che 
sulla linea dell’acquedotto i piloni di sostegno continuavano ancora, resi però oggi 
invisibili in superficie perché  decapati e inglobati in un più tardo muro di terrazzamento. 
L’allargamento poi verso sud dello scavo, in risalita del versante, ha riservato la sorpresa 
del rinvenimento di una zoccolatura marmorea a grandi blocchi modanati appartenente a 
un edificio di culto cristiano e in particolare a un Battistero. Si trattava di un grande vano 
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rettangolare di  circa m 22 x 9.5 (in origine tripartito) sul cui lato lungo rivolto a nord 
est, dove correva la zoccolatura modanata, sporgeva un’abside poligonale. L’elemento 
caratterizzante della struttura è certamente dato dalla vasca battesimale tetraconcale in 
marmo, ornata sui quattro lati da croci a bracci espansi.  La superficie pavimentale del 
settore centrale era un tempo decorata da un superbo opus sectile policromo in cui si 
possono riconoscere motivi e trame geometrici con croci, cerchi, rombi, poligoni (una 
fedele ricostruzione dei decori è stata possibile grazie alle impronte lasciate sul sottofondo 
di malta). Nel  settore più meridionale la pavimentazione  era costituita invece da lastre 
in marmo bianco che definivano campi di ottagoni e rombi di scaglia scura, un disegno 
che trova numerosi confronti in ambito anatolico. Tutto quindi indicava un complesso 
importante, sottolineato dalla ricchezza ornamentale (testimoniata anche da alcune tarsie 
marmoree che dovevano far parte della decorazione parietale e che andavano a comporre 
raffigurazioni di animali -cervi-  e di  racemi vegetali) e dalla presenza di un gocciolatoio 
di gronda molto ben costruito.

Anche i materiali mobili rinvenuti ribadivano la funzionalità dell’edificio, quali un 
anello-chiave con croce e soprattutto una lastra di marmo, che, osservata con attenzione 
in controluce, rivelò un graffito in greco con la suggestiva invocazione di un fedele rivolta 
a Dio affinché proteggesse il suo servo, nonché parti di polykandelon (un lampadario 
circolare costituito da una teoria di ampolle di vetro sorrette da una struttura metallica) 
e reliquiari cruciformi in bronzo, molto diffusi in ambito non solo cappadocico, recanti 
l’effigie della Madonna con Bambino in braccio e la scritta Meter Theou. 

La conferma della datazione del Battistero al V-VI secolo, come suggerita da taluni 
manufatti, ci è venuta poi da un caso fortunato: in un angolo esterno dell’edificio, dove, 
a livello della zoccolatura modanata, era posto il gocciolatoio di sgrondo,  si è trovato 
infatti un butto di materiali di risulta della  rasatura delle strutture, all’interno del quale 
vi erano alcuni frammenti di un balteo con iscrizioni  che si sono rivelate determinanti 
per ancorare le strutture al filo della storia. Ricomponendo alcuni frammenti si è potuto 
leggere da una parte -]n Patrik[io]u aghiotatou archiepisko[pou-  e -]on Paulo[u- ovvero 
“luogo (o sepoltura?) di Patrikios santissimo arcivescovo” e “di Paolo”. Ora, l’importanza 
di tali attestazioni sta che esse ricordano due vescovi tyanensi che si possono rintracciare 
negli Atti dei Concilia a cui parteciparono: il primo nei concili di Efeso (449 d.C. ) e di 
Calcedonia (451d.C.), il secondo in quelli di  Costantinopoli e di Gerusalemme nel 536 d.C.

Come ben si capisce la datazione assume rilievo non trascurabile se si pensa che in 
ambito cappadocico ad oggi non risultano essere presenti chiese riferibili con sicurezza al 
V secolo e che quindi quella di Kemerhisar potrebbe essere una delle prime testimonianze 
accertate. D’altra parte una simile cronologia ben si adatta a un sito che sappiamo essere 
diventato a partire dal 325 d.C. la diocesi  della Cappadocia Seconda e dal 371 d.C. 
essere elevato a diocesi metropolita (la diocesi della Cappadocia Prima era Caesarea, 
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oggi Kayseri).  Un sito che conservò poi memoria di questa sua posizione dal momento 
che fino all’avvento del “Turco Padre” (Atatürk) il paese fu sempre Kilisehisar, cioè 
“villaggio della chiesa” (o “delle chiese”).  .

 La vita dell’edificio di culto cristiano copre un arco temporale compreso tra il V-VI 
e il X-XI secolo, periodo che sembra corrispondere  a quello  della “vitalità cristiana” di 
Tyana stessa. Questa  in realtà dovette superare il sopraggiungere degli Arabi nell’VIII 
secolo ed esaurirsi pressoché definitivamente solo al tempo delle prime avvisaglie 
dell’arrivo dei Selgiuchidi, tra XI e XII secolo.

L’accesso al Battistero avveniva con alcuni gradini in discesa dal lato lungo 
occidentale che dava su un porticato, pavimentato con lastre rettangolari di marmo bianco, 
all’estremità meridionale del quale si è trovato un lacerto musivo  con una decorazione 
a trecce, rosoni e a onde correnti e soprattutto con una scena  che rappresenta un albero 
frondoso, un leone che rincorre una gazzella, un gallo e una gallina affrontati, tre pulcini e 
parte della coda di un uccello. Si tratta di un tessellato, ben collocabile cronologicamente 
tra V e VI sec. d.C., dalla vivace policromia resa attraverso l’impiego di tessere in pasta 
vitrea, ceramica, calcare, marmo, ossidiana e caratterizzato da un particolare gusto naïf 
nella realizzazione delle figure a scala diversa. L’importanza di tale ritrovamento sta 
nel fatto che, anche in questo caso, non risultano, in tutta la Cappadocia, testimonianze 
di analoghi mosaici figurati, poiché le chiese sino ad oggi note mostrano al massimo 
tessellati a motivi geometrici; invece simili iconografie trovano confronti numerosi in 
chiese di ambito siriaco (come pure le citate tarsie parietali), riproponendo, insieme ad 
alcune classi di materiali fittili rinvenute, un rapporto privilegiato con la non lontana 
regione orientale (collegata  dalla grande strada su cui Tyana sorgeva). 

L’area a sud e a sud ovest del Battistero fu in parte destinata a uso cimiteriale, 
come testimoniano una serie di tombe a cassa lapidea di inumati provvisti talora di un 
povero corredo (braccialetti in pasta vitrea, orecchini a filo) e una consistente dispersione 
di ossa umane derivata dalla manomissione nel tempo delle sepolture.

Nel corso del 2009 gli scavi sono stati condotti sempre nell’area del Battistero, ma 
nei settori settentrionali e meridionali rispetto a tale fabbrica. 

In particolare lo scavo del settore meridionale, quindi a quota più alta (una delle 
più alte dell’intero höyük tyanense), si è rivelato particolarmente importante, perché 
rappresenta uno dei rari casi in cui è stato possibile riconoscere una chiara sequenza 
stratigrafica. Qui infatti si sono potuti indagare le strutture e i depositi relativi a unità 
abitative che si sono succedute sul posto fino ai giorni nostri, con costruzioni che furono 
abitate ancora negli anni Cinquanta e oltre del secolo scorso. Sono unità molto simili tra 
loro (come del resto si era già osservato negli anni passati, in particolare nello scavo 2008), 
costituite sostanzialmente da uno o due vani e talora da un’area scoperta, servite da una 
viabilità minore “di quartiere”. Sia nei vani, sia nell’area scoperta spesso sono alloggiati 
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degli ocak che variano per dimensioni.  E’da considerare che le strutture murarie sono 
molto conservative, nel senso che queste sono restaurate, qualche volta allargate, ma  
raramente rinnovate dalle fondamenta: pertanto la diacronia dei muri, con orientamenti 
e articolazioni modificati si collocano in due o al massimo tre momenti cronologici. 
Piuttosto, particolarmente praticati sono i riusi e le risistemazioni pavimentali, dove 
sistematicamente dalle fasi più recenti a quelle più antiche si trova la successione sempre 
invariata di poveri livelli di frequentazione in terra battuta (mai lastricature), intervallati 
da livelli di semplice terra che avevano lo scopo di regolarizzare il piano e di “rinnovare” 
il pavimento. A partire dagli strati più recenti (anni 1950-2000) si sono contati ben 9 
battuti in terra in relazione a quelle due-tre fasi insediative di qui si è fatto cenno appena 
sopra. In qualche caso la “regolarizzazione” del terreno si è ottenuta con un consistente 
spargimento di pietre (9060).

Se la puntuale seriazione cronologica risulta in genere difficile per gli strati più 
recenti, la presenza di un potente livello giallastro a matrice limosa-sabbiosa (9097), su 
cui si impostò il Battistero, il suo porticato e le altre strutture coeve (come il vano definito 
dai muri 7045, il muro di terrazzamento, nonché l’area cimiteriale), risulta fondamentale 
come guida per fissare  i riferimenti cronologici di  alcune fasi di vita del sito. 

 Ciò che lo scavo ha infatti messo in evidenza con certezza è che ad un certo 
momento lo strato giallastro fu  tagliato da una ampia e profonda fossa, riempita poi 
con pietrame di varia pezzatura e con materiale di distruzione (9077). E’certo tuttavia 
che il taglio fu operato in strati immediatamente posteriori a 9097, cioè già a partire dal 
pavimento in terra battuta 9076 (se non anche dal  successivo 9062) che sigilla almeno 
due altri battuti (9079, 9095) e che pare pertinente, insieme a quelli a esso precedenti, ad 
alcuni lacerti murari (9073, 9074 e 9061). 

Ora, dal momento che nel riempimento della fossa è stato rinvenuto materiale 
ceramico omogeneo e attribuibile a epoca selgiuchide (“sgraffito ware”), si può pensare 
che a questa fase siano attribuibili gli strati che abbiamo detto essere tagliati dalla fossa 
(9095, 9079, 9076, se non anche 9062) e i lacerti murari a essi relativi (9073, 9074, 
9061). 

In sostanza, al termine del periodo di vita cristiana del sito, che, stando ai pochi 
manufatti rinvenuti nelle tombe, non sembra andare oltre X-XI, tra XII-XIII secolo Tyana 
dovette  registrare la presenza  di un insediamento selgiuchide a cui corrisponderebbero 
i livelli di vita sopra ricordati. In seguito, l’avvento degli Osmanidi  nel corso del XIV 
avrebbe creato una netta e permanente cesura con la storia precedente, con la distruzione 
nella nostra area dell’abitato selgiuchide e di quanto poteva essere rimasto del periodo 
cristiano: questo giustificherebbe la fossa, il butto del materiale di crollo e/o di distruzione 
(con pressoché esclusiva ceramica selgiuchide e blocchi lapidei con croci scolpite) e lo 
stendimento infine di pietrame per livellare il terreno (9060?).   
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Su questa sistemazione in epoca osmanide si dovette creare nell’area un tempo 
cimiteriale cristiana una sorta di zona officinale che da una parte e inizialmente fu destinata 
alla trasformazione in calce (cfr. la grande fornace 8074) dei marmi che dovevano decorare 
il complesso di culto cristiano, dall’altra e successivamente fu occupata da una serie di 
forni strutturati con pietre e sfiato in orizzontale e ancora successivamente solo in argilla 
con sfiato obliquo (gli ocak sprovvisti di sfiato sono più recenti e sono per lo più inseriti 
nei vani abitativi). 

Data la presenza di scorie vetrose e di prodotti da esse derivati (come i braccialetti), 
non è da escludere che gli ocak più antichi (riferibili probabilmente già a epoca selgiuchide) 
potessero essere utilizzati per la lavorazione del vetro.

A settentrione del Battistero, in linea con la postierla scoperta ancora negli anni 
precedenti, si è portato in luce verso occidente un buon tratto di muro di cinta che correva 
alla base dello höyük. Lungo il lato interno di tale muro si sono anche aperti due sondaggi 
profondi fino ai blocchi di fondazione sia della cinta, sia della postierla. In  entrambi i 
saggi si è evidenziata una larga fossa (m 2.00 circa)  intesa in un primo momento come 
fossa di fondazione. Il problema è che a livello della risega interna dei grandi blocchi 
e al di sotto di essa sono stati rinvenuti alcuni  marcatori ceramici attribuibili a partire 
dal XVIII secolo. Anche se rimane un ragionevole dubbio, una serie di considerazioni 
sembrerebbe alla fine favorire l’ipotesi di una fossa di spoliazione, operata in tempi 
relativamente recenti, come attestano i materiali raccolti.

E’particolarmente interessante in questo senso la notizia che dal XVI secolo 
Tyana/Kemerhisar, allora Kilisehisar, costituiva il secondo centro dopo Kayseri per la 
trasformazione del salnitro e la produzione di polvere nera per tutto l’impero osmanico.  
Si può credere che una simile e importante attività  abbia particolarmente influito nello 
sviluppo socio-economico e urbano del centro cappadocico e  che a questo si sia correlato 
un ampliamento insediativo che aveva necessità di materiale da costruzione, facilmente 
recuperabile con lo spolio delle antiche rovine. 

Alla fine della campagna di scavo 2009, nel settore più meridionale  e a quota più 
elevata dell’area indagata si sono rinvenuti cinque poderosi tratti murari di una struttura 
che pare analoga all’abside del Battistero, tuttavia con diverso orientamento est-sud est 
e di maggiori dimensioni, e che potrebbe appartenere a un importante edificio ecclesiale 
in relazione al complesso cultuale cristiano che occupava tutto quel settore dell’höyük 
tyanense.

Da ultimo, riprendendo lo scavo 2004, nell’area della cosiddetta bottega lastricata 
(cfr. in precedenza il rinvenimento qui di un peso di stadera con l’immagine di una 
principessa bizantina, databile al V-VI sec. d.C.), rinominata 9822, è stata confermata 
una cronologia che potrebbe essere immediatamente anteriore al muro di terrazzamento 
(9868) del Battistero. Collocati all’interno di un alloggiamento rettangolare,  si sono 
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trovati affiancati un dolio (9823/24, riempimento interno 9863, riempimento fossa 9866) e 
un vaso di marmo (9854/55, riempimento interno 9864, riempimento fossa 9867; inserito 
in un momento successivo al dolio), con sigla sul bordo.  La sua cronologia ci porta a 
una fase immediatamente precedente, se non in parte anche coeva, alla costruzione del 
Battistero.

***
The Italian Archaeological Mission conducted by the professorship of Ancient 

Topography at the University of Padua has been working at Tyana/Kemerhisar (south-
eastern Cappadocia) since 2001.

In these years, in the context of the town inhabited from Antiquity to present days, 
an ancient Anatolian stop-over point set upon the road connecting Burdigala (Bordeaux) 
to Ierusalem (Jerusalem), four areas have been investigated: the thermal complex in the 
south, the huge catchment reservoir (distant approximately 5 km to the north-east), the 
aqueduct pillars in their sub-aerial length, the area of the northern slope of the höyük, 
where the aqueduct itself ended.

Roman baths, catchment reservoir and aqueduct can all be dated back, according 
to the excavation results, to the age of Caracalla and to Julia Domna’s urbanistic efforts 
through which she intended to honour the life and the works of Apollonius, born during the 
I century A.D. right in Tyana. As it is known, the African-born Septimius Severus’s wife 
was of Syrian origin; she was the daughter of Bassianus, a priest of the sun-worshippers’ 
cult at Emesa, and this cultural and religious heritage must undoubtedly have had a major 
influence upon her. Having become familiar with the writings of a certain Damis which 
preserved the “sentences, discourses and predictions” of “a wise itinerant miracle-worker” 
named Apollonius, she was so greatly impressed that she approached another successful 
writer who already possessed some knowledge of the so-called Second Sophistry, and 
commissioned a biography of Apollonius from him.

As it has been already stated in the previous reports1, the Thermae at Tyana are 
1 See, in terms of recent research, G. Rosada, M.T. Lachin, Excavations 2007 at Tyana, in 30. Kazı Sonuçları 

Toplantısı, 3. Cilt (Ankara 26-30 Mayıs 2008), Ankara 2009, pp. 1-16; G. Rosada, M.T. Lachin, Tyana/
Kemerhisar, Excavations 2008, in 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt (Denizli, 25-29 Mayıs 2009), Ankara 
2010, pp. 269-288 and the bibliography contained therein. With regard to earlier work, see D. Berges, J. 
Nollé, Tyana, Archäologisch-historische Untersuchungen zum südwestlichen Kappadokien, I-II, Bonn 2000. 
In 2009 the Italian Archaeological Mission was formed by Prof. Guido Rosada (director), Dr. Maria Teresa 
Lachin (yard director), Dr. Cristina Mondin (liable to the archaeological material, graphic and photographic 
laboratory), Dr. Jacopo Turchetto (sector responsible; he also attended the English translation of this report), 
Dr. Alice Vacillotto (yard fellow worker), Dr. Michela Zanon (archaeological material designer). Other four 
scholars of the University of Pavia joined our Mission on a second stage. They attended a deep drilling in 
the area of the huge lime kiln (8074): Dr. Lorenzo D’Alfonso, responsible, Dr. Alvise Matessi, Dr.ssa Bianca 
Tommasini, collaborators, Dr.ssa Paola Vertuani, archaeological material designer. Govern commissary of 
the Culture and Tourism Ministry of the Republic of Turkey: Dr. Ferhan Büyükyörük of the Archaeological 
Museum of Antalya; we would like to thank our friend Fazlı Açıkgöz, director of the Archaeological Museum 
of Niğde. Funding has been guaranteed by the Italian Foreign Affairs Ministry, by the Regione Veneto, by the 
Province of Padova, by the Comune of Borgoricco (Padova), and by the University of Padova.
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an almost square construction, measuring approximately 40 x 42 metres; to this must 
be added a projection of three tabernae with curved roofing. These buildings have five 
large rooms: the apodyterium and the basilica thermarum being built with their longer 
walls aligned east-west and the so-called bathing rooms aligned north-south. Of the latter 
rooms, the frigidarium and the tepidarium connected directly with the basilica, whereas 
access to the caldarium was through the tepidarium (Fig. 1). The heating arrived from the 
praefurnium on the northern side, in the corner between the basilica and the calidarium. 
At present state, the Thermae are undergoing renovations, which are due to be completed 
at the end of the 2010 Archaeological Campaign, in order to be opened to the public (Fig. 
2).

Another sector of the excavations is the great catchment reservoir which fed the 
aqueduct and where, in the chinks between one stone of the distribution channel and 
another, numerous coins had been placed (the majority of them being put there at the 
time it was built, and most of them bearing a reference to Caracalla). The reservoir basin, 
measuring 60 x 20 metres is surrounded by a cornice formed from blocks of marble 
sculpted at the top (Fig. 3). Maybe, nearby these resurgence waters is where we need 
to search for the shrine of Zeus Asbamaios, where, according to Philostratus (Life of 
Apollonius, I, 6), there was water with a magical quality which permitted the identification 
of any perjurers who bathed in it.

Caracalla had still to complete the aqueduct which was to take the water from 
here into the city. A series of subterranean channels was used for approximately half the 
distance, and as for the rest, the water was carried on pillars which can be seen, now just 
as then, rising steadily out of the ground, their height progressively increasing so as to 
achieve the necessary incline to the castellum aquae.

So far no traces have been found of an analogous structure of storage and 
distribution of water (which should probably be in a more western area than the one 
already investigated) (Fig. 4), but the excavations conducted in the last five years 
following the remains of the arches have brought to light a Christian Baptistry. This 
proved to be a large rectangular hall of approximately 22 x 9.5 metres and from its long 
north-eastern wall, along which the beaded skirting board ran, a polygonal apse extended 
for just under 5 metres. Evidence of the purpose for which this building was intended 
is amply provided by the marble tetraconchal baptismal font, decorated on four sides 
with crosses with extended arms (Fig. 5). The paved surface of the central sector was at 
one time decorated with a polychrome opus sectile on which various geometric motifs 
and textures can be recognised: there are crosses, circles, lozenges, polygons (only faint 
traces of these remain, but a faithful reproduction of the decorations has been possible 
thanks to the marks left on the mortar base). The floor of the southernmost sector, where 
a well-defined stretch has survived, was formed from white marble flagstones set off with 
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octagons and lozenges formed from darker chippings. The decorative features were also 
enriched by inlaid marbled marquetry which must have been part of the wall decoration; 
this consisted of animal figures – deer – and plant raceme and also by the presence of a 
very well-constructed dripstone.

The surviving furnishings that have been discovered also confirm the building’s 
purpose. These include a key ring bearing a cross and, more importantly, a sheet of 
marble which, when carefully viewed against the light, reveals an engraving in Greek – 
an emotive prayer to God asking Him to grant divine protection to His faithful servant. 
There are also fragments of a polykandelon (a circular lamp formed by a glass ampulla 
supported by a metal base), and bronze cruciform reliquaries (which were widely used, 
not only in Cappadocia) bearing the image of the Madonna and Child and the inscription 
Meter Theou.

Definite confirmation of the Baptistry’s origins being traceable to the V-VI Century, 
a period originally suggested by certain manufactured articles which had been discovered, 
came as a result of a particularly fortunate incident. At one of the building’s outside 
corners, where the dripstone had been placed on the same level as the marble skirting 
board, we found some discarded material left behind when the building was demolished, 
amongst which there were fragments of a baldric that bears inscriptions of a crucial 
importance in placing the structure within the time-line of history. Piecing together some 
of these fragments, it was possible to read the inscriptions -]n Patrik[io]u aghiotatou 
archiepisko[pou- and -]on Paulo[u-, which can be interpreted as “place (or burial) of the 
holy Archbishop Patrikios” and “of Paul”. The significance of these inscriptions lies in 
the fact that they commemorate two bishops of Tyana who can be traced from the Acts 
of the Concilia in which they participated: the first-named appears in the official records 
from the Councils of Ephesus (449 A.D.) and Calcedonia (451 A.D.), whereas the second 
appears in the records from the Councils of Constantinople and Jerusalem (536 A.D.)2. 

As will be appreciated, the date assumes considerable importance if one bears in 
mind that no other churches whose history can be traced back to the V Century with any 
degree of certainty have so far been identified in Cappadocia, and it therefore follows that 
the example at Kemerhisar must rank among the first established pieces of evidence.3 On 
the other hand, a similar chronology can be applied to a land area which is known to have 
become the Diocese of Cappadocia II from 325 A.D; it was elevated to a Metropolitan 
2   See Berges, Nollé, quoted in note 1, II, pp. 385-393. 
3 As a matter of fact, within the Cappadocian region of the Fathers of the Church, at Sivrihisar/Arianzos 

(not far from the present-day village of Çiftlik and the Ihlara valley), in a desert prairie only inhabited by 
a few shepherds, there still stand the ruins of Kizil Kilise – the Red Church – which takes its name from 
the reddish stone from which it is constructed. The edifice is of the so-called “Kreuzförmige Bauten” type. 
Although it is of somewhat later construction (it possibly dates from the VI or the VII century), some of the 
features it presents may be compared – at least in part – with the Baptistry at Tyana (see M. Restle, Studien 
zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens, Wien 1979, pp.57-63; 168-170; figs. 108-130; see also S. 
Doğan, Kizil Kilise, İstanbul 2008).
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Diocese in 371 (the Diocese of Cappadocia I was that of Caesarea – or Kayseri, as it is 
known today.). The name of the site also bears witness to its position: up until the advent 
of the “Father Turk” (Atatürk), the village was always known as Kilisehisar, meaning 
“village of the church” (or “of the churches”).

Access to the Baptistry was gained by descending a few steps which overlooked 
an arcade, paved with rectangular slabs of white marble. A fragment of mosaic4 was 
found at the arcade’s extreme southern end; it has a plaited rosette border with undulating 
waves, and depicts a paradeisos (a tree in full leaf, a lion pursuing a gazelle, a cockerel 
and a hen facing one another, three chicks, and a bird’s tail feathers). This forms part of a 
tessellated pavement which we can date from the V or VI century A.D. The importance of 
this find derives from the fact that, also in this case, there have been no reports of similar 
mosaic figures from anywhere else in Cappadocia, since those churches which have so far 
been annotated have, at the very most, tessellated pavements decorated with geometric 
shapes. However, numerous examples of a similar type of iconography can be found in 
churches within the Syrian sphere of influence (such as the inlaid wall decorations already 
mentioned), thus indicating, together with certain classes of the fictile material which has 
been discovered, a privileged relationship with the not-too-distant regions of the Orient 
(the link being provided by the great highway upon which Tyana was founded)5.

The excavation has also highlighted that the sacred Christian building has been 
constructed on an area terraced in its northern side by a wall, which included some of 
the aqueduct pillars and was delimited in its eastern side by another wall, going up on 
the slope of the höyük. The southern and south-western area of the Baptistry was partly 
used as a burial ground, as it is testified by a series of sarcophagi belonging to entombed 
bodies often provided only with a minimal funeral trousseau (glass bracelets and dangling 
earrings), and a dramatic dispersion of human bones due to the damaging of the graves 
through time.

During 2009, excavations have been conducted in the areas both on the north and 
on the south of the Baptistry (Çizim: 1).

Particularly, the excavation of the southern sector (at a higher level, one of the 
highest of the entire höyük of Tyana) has proved to be of great importance, because 
it represents one of the rare cases in which it has been possible to recognize a clear 
4 The mosaic is bisected by the arcade wall. It therefore pre-dates the arcade and witnesses the first phase of 

the Baptistry or only of the arcade, maybe previous to the iconoclastic period.
5 This Oriental link also appears to be confirmed by the discovery, during the excavations carried out in 2008, 

of a Eucharistic press which on its upper surface, close to the handle, bears Greek inscriptions which are 
probably quotations from prayers (one which is still legible reads eboethe ton doulon, which translates “help 
Thy servant”). Lower down there is a tightly drawn design of lozenges and triangles (in checkerboard style); 
this served to break the communion bread into small portions. The custom of breaking the bread into small 
portions was dictated by a rite which can be traced to St James and is practiced in the churches in Syria and in 
all those churches which fall under the jurisdiction of the Patriarchate of Antioch. Regarding the latter point, 
see V. Cabiale, Stampi liturgici di età bizantina da Iasos di Caria, in AttiAccScienzeFerrara, 85, a.acc. 185, 
2007-2008, pp. 179-200, and the bibliography therein.
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stratigraphy. Here, indeed, the structures and the deposits of houses built one after the 
other in this area until present time have been investigated, providing buildings which 
were still used in the 1950s and beyond. These are units very similar one to the other 
(as was already seen in the previous years, especially during the excavations in 2008), 
formed by essentially one or two rooms and sometimes by an open space, connected 
through a minor neighbourhood road network. Both inside the rooms and the open 
areas ocak of different dimensions were seated. It should be considered that the walls 
have been preserved, in the sense that they have been restored, sometimes widened, but 
rarely renewed deeply from their basement: therefore, the diachrony of these walls, with 
modified orientations and joints can be dated into two or maximum three chronological 
periods. Instead, re-uses and pavement re-arrangement were often brought out: from the 
recent to the more ancient phases, it is possible to find the same unchanged sequence of 
poor clay layers (never paving), broken up by simple soil layers useful to straighten out 
the plain and renew the floor. Starting from the more recent levels (1950s-2000), nine clay 
layers have been counted in relation with those two-three settlement periods mentioned 
above. In some cases, this straightening out of the ground was obtained through a thick 
stone spreading (9060). 

If a precise chronological dating is usually difficult to trace for the more recent 
levels, in this case the presence of a thick yellowish silt-sandy layer (9097), on which the 
Baptistry, its arcade, the other coeval structures (such as the room defined by the walls 
7045, the terracing wall and the burial ground) insisted, is a fundamental guide to fix the 
dating references of some of the living stages of the site.

The excavation has pointed out that at a certain point the yellowish layer was cut 
by a wide and deep pit, afterwards filled up with stones of different dimensions and with 
collapsed material (9077). Nevertheless, it is certain that the cut occurred in immediately 
newer layers compared to 9097, i.e. already started from the clay pavement 9076 (if not 
also from the subsequent 9062), which sealed at least other two clays (9079, 9095) and 
which seems related to some wall fragments (9073, 9074, 9061), together with the ones 
preceding it.

Now, since in the filling of the pit also homogeneous ceramic material dating back 
to the Seljuk period (“sgraffito ware”) has been found, it could be possible to suppose that 
the strata cut by the pit (9095, 9079, 9076 if not also 9062) and wall fragments linked to 
it (9073, 9074, 9061) can be related to the same period.

Summarizing, when the Christian period of the site came to an end (X-XI centuries 
A.D, according to the few manufactures found in the graves), between the XII-XIII 
centuries A.D. in Tyana a Seljuk settlement can be traced.

Later on, the Osmans, during the XIV century, created a precise and permanent 
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break with the past history, through the destruction, in our area, of the Seljuk settlement 
and of what probably remained of the Christian period: this would justify the pit, the 
spreading of collapsed and destroyed material (formed by somewhat exclusively Seljuk 
pottery and stones blocks with engraved crosses) and finally the following straightening 
out of the ground (9060?) with stones.

On this arrangement, during the Osman period, in the area once being a Christian 
cemetery, a sort of workshop was created, which firstly was used to transform into lime 
(see the huge kiln 8074) the marbles decorating the Christian complex. Secondly, a series 
of brick ovens with horizontal ventiduct was activated; and finally, only clay ovens with 
slanted ventiduct were built (ocak with no ventiduct are more recent and are mostly set 
in private houses). Considering the presence of glass slags and of their derived products 
(such as bracelets), we cannot exclude that the older ocak (that can be dated back to the 
Seljuck period) could have been used for glass manufacturing. 

North of the Baptistry, aligned to the gate discovered in the previous years, a good 
stretch of the city walls running at the foot of the höyük was brought to light in the western 
part. Along the inner side of this wall, two deep drillings have been opened reaching the 
basements both of the city walls and of the gate. In both samples, a large pit (of about 2 
metres) - at first thought to be of foundation - has been highlighted. Now, the problem is 
that at the level of the inner setoff of the big blocks and beneath it, some ceramic materials 
dating back to the XVIII centuries have been found. Even if a reasonable doubt remains, 
a series of considerations seems to support the hypothesis of a divestment pit, created in 
quite recent times, as gathered materials testify.

It is particularly interesting in this sense that, during the XVI century, Tyana-
Kemerhisar, then known as Kilisehisar, represented the second centre after Kayseri for 
the transformation of saltpetre and for the production of black powder for the whole 
Osmanic Empire6.

We could believe that such an important activity really influenced both the social-
economic and urban development of the Cappadocian centre and that all this could be 
linked to a settlement expansion which needed building materials, easily retrievable by 
the divestment of ancient ruins.

At the end of 2009 excavations, in the southern sector and at a higher level than 
the investigated area, five huge blocks of a structure similar to the apse of the Baptistry 
have been discovered, even if with a different orientation east/south-east and of bigger 
dimensions. These could belong to an ecclesiastic building related to the Christian 
religious complex, occupying that whole slope of the höyük of Tyana (Fig. 6).

Finally, digging again in the area of 2004 excavations, re-numbered 9822, in the 
6 See M. Korkmaz, XVI. Yüzyılda Kilisehisar: Bizans Şehrinden Osmanlı Köyüne, in “Balkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Social Sciences Institute”, 7, 11, pp. 97-134.
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so called paved shop (see the finding of the steelyard weigh modelled as a Byzantine 
princess and dated back to the V-VI centuries A.D.), a chronology immediately previous 
to the terracing wall (9868) of the Baptistry has been confirmed. Set inside a rectangular 
lodging, a pithos (9823/24, internal filling 9863, pit backfilling 9866) and a marble vase 
with a monogram and Greek capital letters - whose function was reasonably of indicating 
volume measures - on the rim (9854/55, internal filling 9864, pit backfill 9867, placed 
only in a subsequent phase than the pithos) have been found one next to the other. Its 
chronology can go back to an immediately previous phase, if not also to a coeval period, 
to the construction of the Baptistry itself (Fig. 7).

      
(Graphic rest. by Cristina Mondin; it.- engl. transl. by Jacopo Turchetto)

Archaeological Sounding  
Lorenzo d’ALFONSO

In July 2009 a team of the University of Pavia joined the archaeological mission 
of the University of Padua at Tyana/Kemerhisar in order to excavate there a stratigraphic 
sounding. The aim of the sounding was to investigate pre-classical levels at the site of 
Kemerhisar, investigating at the same time some aspects of the pottery production of the 
main site of the region.  

The investigation of the pre-classical remains from Kemerhisar is per se a relevant 
issue. Scholars normally mantain that the Hittite town of Tuwanuwa and the Neo-Hittite 
center of Tuwana underlie the Hellenistic, Roman and Byzantine remains of Tyana at 
the site of Kemerhisar; this identification is one of the pillars of the geography of pre-
classical Anatolia (e.g. Del Monte, Tischler 1978, pp. 447-449; Berges, Nollé 2000, p. 
479). In fact, no pre-classical materials coming from the site have been published yet, so 
that the possibility of a displacement of the classical city has been also taken into account; 
for example, A. Cinaröğlü (1987) suggested that ancient Tuwanuwa/Tuwana should be 
sought at Ambartepe, at the north-western limits of the modern village of Kemerhisar. 

In order to investigate this issue, a 7 x 5m large sounding has been opened on 
the top of the slope of the ancient höyük of Kemerhisar. The sounding is located on the 
south-eastern corner of the excavation area, in which the team of the University of Padua 
leaded by Prof. Rosada and Dr. Lachin brought to light the baptistery dating to the 5th-6th 
century AD. At the conclusion of the sounding 4 levels have been unearthed, and they will 
be summarized here below (Fig. 8; Çizim:  2):

Level 1: the level consists of a pit (US 9509) and its fill (US 9513). The floor of the 
pit was not found, and it was likely eroded by climatic agents. Metal tools and ceramics 
found in the fill date to the Seljuk period.

Level 2: the level is characterized by the presence of a circular stone oven for the 
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production of lime. The main chamber of the oven had a radius of 1.60m; its walls were 
made of stone  and were opened to the north. The oven was built into and worked with a 
clay soil (9503). Since few material has been found in the fill and on the soil of this level, 
its dating depends on  the dating of the previous and the following levels.

Level 3: The level consists of a soil (US 9508) preserved only in the eastern part 
of the sounding. Three pits are associated with this soil, and among them the biggest one 
(US 9517), located on the south-western corner of the area was rich of potsherds dating 
to the 7th to 10th century A.D. 

Level 4: Under level 3 a series of three alluvial deposits are found. These deposits 
contain some potsherds, so that they cannot be considered part of the virgin soil; 
nonetheless their formation is natural and not anthropic. Between the higher grayish clay 
deposit (US 9514) and the second yellowish clay deposit (US 9519) in the northwestern 
part of the sounding a well developed 10cm thick paleosol (US 10508) pending to the 
north-west represents the ancient surface of the mound (d’Alfonso – Gürel, forthcoming). 
The quality of the paleosol requires that its formation lasted at least one thousand years. 
Therefore, a major chronological hiatus existed between the highest deposit (level 4.1) 
and the second yellowish deposit (level 4.2). On the bottom of the latter sand and pebbles 
have been found, so that its formation seems to be related to the presence of a small water 
way. The deposit 9519 covers one more alluvial brownish deposit (US 9521). Potsherds 
from these two deposits are difficult to date, because only few diagnostics have been found. 
None of them date to the Byzantine and Roman period, thus confirming the existence of 
a significant chronological hiatus between the deposits above and the deposits below the 
soil 10508. Interestigly enough, few diagnostics can be dated to the Iron Age.
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2009 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI 

      Aliye ÖZTAN*

                                                               Benjamin S. ARBUCKLE

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ 
nün izinleri ile yürütülen Acemhöyük kazıları 30 Temmuz- 06 Kasım 2009 tarihlerinde 
sürdürülmüştür. Önceki yıllarda olduğu gibi kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
DÖSİM Müdürlüğü, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu maddî katkı 
sağlamıştır1.  

2009 yılı çalışmaları kazılar, çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalar olarak iki 
grupta toplanmaktadır2.   

Kazılar
2009 yılı kazıları höyükte iki alanda yürütülmüştür. Bunlar 2008 yılında kazılan 

alanların doğu, güney ve batısında onların devamı olan plan kareler ve eski kazı alanlarında 
daha erken katlarının incelenmesi olarak uygulandı. 

  A. Kazı alanlarından ilki höyüğün ortasına yakın bir konumdan başlayan ve güney 
kıyısındaki Sarıkaya Sarayı’na doğru yaklaşan büyük düzlükteki “Hizmet Binası” nın 
araştırılması ve onun üstündeki Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II. katın kazılmasına 
yönelikti. Bu kesimde TA/ 33- 40, UA/ 32- 33 plan karelerinde ve SA/ 34- 35 plan 
karelerinde Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait II. kat ve “Hizmet Binası” na ait odalarda 
kazılar yapılmıştır. Bu alanlarda açığa çıkarılan mimarî ve diğer buluntular dönemlerine 
göre aşağıda belirtilmiştir. 
* Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye- Ankara/ TÜRKİYE.
 Ass.Prof. Dr. Benjamin Stanley ARBUCKLE, Baylor University, Department of Anthropology, Forensic 

Scence and Archaeology, One Bear Place #97173, Waco, TX 76798- 7173/ USA.
1 2009 yılı kazılarına Yrd. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler, Ar. Gör. F. Gülden Özkalalı- Ekmen, Ar. Gör. Hamza 

Ekmen, arkeologlar Filiz İlhan, Gökhan Zorlu, arkeoloji öğrencileri Sergen Çirkin, Tayfur Şengül, Güllü 
Yılmaz, Gözde Yadigar, Burcu Çorapçı, Nurdan Koştu katıldılar. Kazılarda açığa çıkarılan eserlerin 
restorasyon ve konservasyon işlemleri Restoratör Serhat Karakaya ve Aslı Kök Karakaya tarafından 
yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Genel Müdürlük Uzmanı Yalçın Kamış ve Aksaray Müzesi’nden 
Arkeolog Alev Yeğen temsil etti. Kazıda görev yapan meslektaşlarıma, öğrencilerime ve Bakanlık temsilcisi 
meslektaşlarıma özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.  

2 2009 kazıları sırasında gerek ödeneğin kullanılması gerekse kazı alanındaki kimi sorunların çözümünde başta 
Aksaray Valisi Sayın Orhan Âlimoğlu olmak üzere Aksaray Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreteri Yusuf 
İnceer, Muhasebe Müdürü Sayın Kenan Çelik, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Varol, İl 
Sivil Savunma Müdürü İsmail Öztabak, Aksaray MEDAŞ Müdürü, Yeşilova Belediye Başkanı Sayın Sıtkı 
Koç ilgi ve yardımlarını esirgemediler. Başta belirtilen yöneticiler olmak üzere bu kurumların çalışanlarına 
teşekkürlerimizi sunarız.
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I.Kat Yapıları
Hizmet Binası’ nın doğusunda 2009 yılında I. tabaka mimarîsine ait kalıntılar UA/ 

33 plan karedeki bir plan vermeyen küçük parçalar hâlinde korunmuş duvar parçaları ve 
çöp çukurları ile temsil edilmektedir.   

II.Kat Yapıları 
Geçen yıllarda olduğu gibi iki seviye ile temsil edilen II. tabakanın geç evresine (II 

a) ait olan yapılar UA/ 32- 33 plan karelerindedir. Bunlardan UA/ 33’te bir yapının köşesi 
ile 2.80 m. uzunluğa sahip bir mekânın parçası korunmuştur. UA/ 32 plan karesinde bu 
yapı kalıntıları ile aynı seviyede yarıdan biraz fazlası korunmuş üstünde bir balta, amulet 
ve ok ucunun negatifleri yer alan bir kalıp parçası ele geçirilmiştir ( Resim: 1). Aynı 
alanda bir ağırşak, bir çanak ile kemikten bir iğne bulunmuştur. 

Erken evreye ait yapılar TA/ 38- 40 plan karelerinde ortaya çıkarılmıştır. TA/ 38 
plan karesinde 2008 yılında kazılan II. katın sokak dolgusu içinde yer yer yangın enkazı 
saptanmıştı. Yol dolgusunun kaldırılması ile bu enkazın giderek yoğunlaştığı ve TA/ 39- 
40 plan karelerine doğru yayıldığı görülmüştür. Çevresinde yangın geçirmemiş, farklı 
duvar kalınlıklarına sahip yapı kalıntıları Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın II. katının ilk 
evresine ( II b) aittir. Bu kalıntılar kuzeyden güneye doğru şu şekilde uzanmaktadır. 

TA/ 38 plan karesinde 2008 yılında açılan II b evresinin duvar parçaları arasında 
iki silo mevcuttu. 2009 yılında bu açmada silolardan güneydekinin daha önce aynı alanda 
var olan bir başka siloyu kısmen kesecek biçimde onun üstüne oturduğu, açmanın hemen 
hemen tamamının yangın enkazı dışında kalan çok sayıda çöp çukuru tarafından tahrip 
edildiği görülmüştür. II b evresine ait yapılar ise daha güneyde, TA/ 38- 39’ da kuzeydoğu- 
güneybatı yönünde yer alan iki mekân, bir aralık ve diğer grup odalar ile bunların güney 
uzantısındaki bir mekân ve ön avlusundur. Kuzeydoğudaki yapı grubunda yer alan üç 
mekândan doğuda olanın yarıya yakın kısmı açılabilmiştir. Tek sıra kerpiçle yapılmış 
duvarları 50 cm. kalınlıktadır. Bu mekânın kuzeybatı duvarı ile aynı hizada ona kısmen 
bitişik, ancak bağımsız duvarlara sahip bir diğer mekân güneybatıya doğru uzanmaktadır. 
İki mekânın doğu yönde yan yana gelen bağımsız duvarları kuzeybatıya doğru hafifçe 
birbirinden ayrılmıştır. İçten içe 4.00x 3.50 m. ölçülerinde hafif yamuk planlı odanın 
kuzeybatı duvarının ortasında üst tabakanın bir çöp çukuru yer alır. Odanın girişinin de bu 
kesimde olduğu çöp çukuru kenarında korunmuş sıvasından anlaşılmaktadır. Odada, taban 
üstünde yanmış durumda ağaç kalıntılarına rastlanmıştır. Sadece kuzeydoğu duvarının 
temelinde taş kullanılmıştır. Güneydoğu duvarında güneye doğru üç kerpiçle yapılan bir 
çıkıntı ile güneybatı duvarı ortasındaki benzer bir çıkıntı arasında kalan alan düzeltilmiş, 
bu kısım olasılıkla sundurma gibi kullanılmıştır. Bu çıkıntıların ortasına yakın bir yere 
yapılmış silo 2.50 x 2.00 m. ölçülerindedir. Odanın güneydoğu köşesinden 2.50 m. batıda, 
yolun kıyısına yakın bir konumdaki bir diğer silo ise 2.00 m. çapındadır. Odanın güney 
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köşesine paralel giden ve güneybatıya dönen L biçimli koridorun iki ucu da açma dışında 
kaldığı için belirlenememiştir.  Tamamı açılmış odanın güneybatı duvarının biri dışında 
TA/38, diğeri içinde TA/39 plan karelerine giren yerlerde iki tunç orak ele geçirilmiştir 
(Resim: 2). Oraklardan birine atölye işaret olabilecek gamalı haç motifi çizilmiştir. Bu 
yapının diğer buluntuları biri kerpiç içinde çivi gibi kullanılmış üç adet tunç iğne, odanın 
içinden bir ölçü kabı, iki adet ağırlık birimi, bir ağırşak ve bir maşrapa, kapıyı tahrip eden 
çöp çukurundan bir ağırşaktır.

Bu yapının güneyinde TA/40 plan karesinde önceki yıl kazılan II a evresine ait 
kalıntıların hemen altında erken evreye ait bir yapının bazı bölümlerine ulaşılmıştır. Doğu 
ve güney köşesi henüz açma içinde kalan yapının şimdilik bir odası ve onun önünde 
olasılıkla bir sundurması açılabilmiştir. Hafif bir yangın geçirmiş yapının 50x 40 cm. lik 
tek sıra kerpiçten yapılmış duvarları komşusu gibi 50 cm. genişliktedir. 4.50x 3.50 m. 
ölçülerindeki odanın girişi kuzeybatıya bakmaktadır. Odanın kuzey köşesinden itibaren 
doğu duvarı hizasında 4.00 m. devam eden bir duvar, kapının doğu kenarında bir ön avlu 
veya sundurmanın varlığına işaret etmektedir. 

 Bu yapının buluntuları oda içinde güney köşeye yakın bir konumda yan yana 
bulunmuş bir kulplu çanak ve kaidedir. Konut dışında, aynı katın enkazı içinde ele 
geçirilen diğer buluntular dört ağırşak, bir ağırlık, kemikten bir sap, parçalar hâlinde olup 
tümlenebilen birer fincan, minyatür fincan, çaydanlık ve havanelidir. Aynı açmanın batı 
yarısında 2008 yılında saptanan madenci ocağının çevresinde bazı metal atıkları ile TA/ 
39’ daki uzantısında birer üfleç, kemik sap, pişmiş toprak düğme, ikişer tunç iğne ve 
çanak ile beş ağırşak bu alanın diğer buluntularıdır. 

  
III. Kat Hizmet Binası ve Diğer Yapılar
III. kata ait kalıntılar SA-TA/34-38 plan karelerde incelenmiştir. 2008 yılında bu 

alanlardan TA/ 35 plan karede Hizmet Binasına ait bir odanın duvarları belirlenerek tavan 
hatılları seviyesinde bırakılmıştı. 2009 yılında bu oda ve onun çevresinin incelenmesi için 
kuzeyindeki TA/34 plan kareleri ile batıdaki uzantısı SA/34-35 plan karelerinde kazılar 
yapılmıştır. Bu alanlarda “Hizmet Binası” nın 2008 yılında açılan 24 No.lu odası, ona 
bitişik durumdaki 26. oda ve batısındaki alan ile güneydoğusuna bitişik olan bir başka 
odanın açma kenarına kadar olan küçük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu 
güneybatı yönünde sıralanan odaların detayları doğudan batıya doğru şöyledir. 

  24 numaralı odaya bitişik en doğuda yer alan, şimdilik oda numarası verilmeyen, 
mekânın güney duvarında 4.5 m.lik bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Küçük bir bölümü TA/ 
36 plan kareye uzanmaktadır.

  Bunun batısında ona bitişik olan 24. oda duvarları ve taban üstüne düşmüş çatı 
hatıllarına kadar olan kısmı geçen yıl kazılmıştı. 2009 yılında da belirlenen özellikleri 
şöyledir. “Hizmet Binası”nın ana duvarlarında olduğu gibi ikişer kerpiçten oluşan 
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duvarlar 90 cm. kalınlıktadır. Kaymalardan dolayı bazı kısımlarda 1.00 m.ye kadar 
genişlemiştir. Duvar kenarlarına gelen kısımlarda farklı düzeydeki tabanı sıkıştırılmış 
topraktır. Taban üstündeki yanmış ağaç kalıntılarının bir kısmı oda içindeki kapları da 
kırmış büyük ölçüde tahribine neden olmuştur. İçten içe 6.50 x 5.00 m. ölçülerindeki 
odanın biri güneyde, diğeri batıda iki kapısı vardır (Resim: 3). “Hizmet Binası” avlusuna 
açılan güneydeki kapı 2 m. genişliktedir. Avlu tabanı ile aynı seviyedeki eşiği sıkıştırılmış 
toprakla kaplıdır. Bitişiğindeki 26. odaya açılan diğer kapı 1.10 m. genişlikte olup kuzey 
kenarı yuvarlatılmıştır. 24. oda tabanı ile aynı seviyedeki eşikten 20 cm. aşağıda olan 
26. odaya inilmektedir. 26. oda içine bakan kısımda eşik kısmına dayalı durumdaki 
yanmış tahta kalıntıları olasılıkla bir kapıdan arta kalan parçalardır (Resim: 4). Genel 
özellikleri bakımından daha önceki yıllarda aynı yapının 3. odasında bulunmuş kapıya 
benzer. Ancak ondan daha ince olarak hazırlanmış olması nedeniyle yangından fazlaca 
etkilenmiş, korunan parçasını sağlamlaştırmak ve kaldırılmak mümkün olmamıştır. 24. 
odanın buluntuları ise eşik içinde tunçtan bir iğne, taban üstünde ağaç kalıntıları altında 
kalmış parçalar hâlindeki 2 küp, birer çömlek, çanak ve ağırşaktır. Odanın avluya bakan 
duvarı dibinde ortası kabaralı, kenarında karşılıklı tutturma delikleri bulunan altından bir 
aplik bu alanın bir başka buluntusudur. 

24. odanın batısında ona bitişik durumdaki 26. oda SA/ 34- 35 ve TA/ 34- 35 
plan karelerinin kesiştiği alandadır. İçten içe 6.50 x 5.50 m. ölçülerinde olan odanın 
duvarlarında sıva altına gömülerek kullanılmış iki ahşap dikme de bina ile birlikte 
yanmıştır.  Kuzey duvarı, tam ortasına gelen bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. 
Bu yönde çöp çukuru ve onun tam karşısına gelen kısımdan itibaren odanın doğuda kalan 
kısmı yanındaki diğer odalar gibi yangın geçirmiştir. Buna karşın duvarların bundan 
sonra batıya doğru uzanan kısımları yangın geçirmemiştir (Resim: 3). Bu durum, binanın 
tümünün yanmasından sonra odanın tamir edilerek yeniden kullanıldığını göstermektedir. 
Oda içinde tunçtan bir orak, dışındaki enkazda parçalar hâlinde olan bir küp ve çanak 
tümlenebilmiştir. 

26. odanın kuzey duvarına yeniden kullanım sırasında eklenen duvar odanın 
bitiminden itibaren kuzeybatı yönünde 3.00 m. daha devam ettikten sonra güneye 
dönerek, Hizmet Binası’nın 18. odasının kuzeyinde küçük bir odacık yapmaktadır 
(Resim: 3). Bu bölüm de yapıya madenci atölyesi olarak kullanım sırasında eklenmiş 
olmalıdır. Bu odacığın güney kıyısında SA/34 plan karesinde, sınırlarını henüz tam olarak 
belirleyemediğimiz kısımda önceki yıllarda çok sayıda çanak, çaydanlık, birkaç çömlek 
ve küp yanında 1000’e yakın deniz yumuşakçası bulunmuştu. 2009 yılında aynı kesimden 
tümlenebilen 1 çanak ile 26 tane daha yumuşakça kabuğu bunlara katılmıştır. 

Hizmet Binası’na ait güney kanatta yer alan odaların açığa çıkarılması için TA/37 
plan karede II. kata ait yol kenarında yer alan parçalar hâlindeki duvarlar kaldırılmıştır. 
Bu çalışmalar sırasında II. kat duvarının temel seviyesine yakın bir konumdan lapis 
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lazuliden yapılmış yerli stilde bir silindir mühür ile bu katın dolgusu içinde yedi ağırşak 
ele geçirilmiştir. Bu açmada – 2.70 m. derinlikten itibaren dağınık olarak rastlanan yangın 
enkazı içinde – 3.00 m.den itibaren “Hizmet Binası”na ait odanın duvarlarına ulaşılmıştır. 
Bu alandaki 22. odasının doğusunda, ona bitişik olanı yapının 25. odasıdır.  Güney duvarı 
kısmen TA/38 plan karesine uzanan oda 7.5x 7.5 m. ölçülerindedir. TA/37’ nin kuzey 
kenarına yakın durumdaki avluya açılan tek kapısı 80 cm. genişliktedir. Kapının kuzey 
kenarı köşeye kadar II. Katın 2.5 m. çapa ulaşan büyük bir çöp çukuru tarafından tahrip 
edilmiştir. Bu odanın da duvar kalınlıkları diğerleri gibidir. Güneydoğu duvarı güney 
yönüne doğru 1 m. yakın bir eğimle yatmış, 50 cm. lik bir kısmı korunmuş duvarın üstü, 
adeta dizilmiş gibi birbiri ardından güney yönüne doğru göçmüştür (Resim: 5). Güney, 
güneydoğuya doğru bu yıkılış biçimi daha önceki yıllarda Hizmet Binası’nın değişik 
yerlerinde de saptanmıştır. Bu göçüklerin nedeni kesin olmamakla birlikte bir depreme 
bağlanabilir. 

25. oda içindeki güneybatı duvarına bitişik 2.50x 4.00 m. ölçülerindeki bir seki iki 
kademeli olarak oda ortasına doğru uzanmaktadır (Resim: 6). Sekinin duvara dayandığı 
kısımda duvar içine gömülmüş birbirinden 2 m. uzaklıkta birer dikme yer almaktadır. 
Seki üstünde, bir kısmı oda içine düşmüş ağaç hatılların altında kalmış iki küp ile bir 
yonca ağızlı testicik, ikisi yan yana olmak üzere 5 ağırşak, bir pota ele geçirilmiştir. 
Odanın doğu köşesinden başlayarak güney duvarı önünde platforma kadar uzanan kısma 
dağılmış durumda en az 15 adet öküz, keçi boynuzu, ceylan baş ve boynuzları ile çok 
sayıda yanmış hayvan kemiği yer alır (Resim: 7). Oda dışında avlu kıyısında SA/37 plan 
karesindeki dolguda altından küpe, bir ölçü kabı ve bir çanak ele geçirilmiştir. 

Bu odanın güney duvarı dışında duvar dibinden başlayan sıkıştırılmış toprakla 
yapılmış bir döşeme mevcuttur. SA-TA/ 38’ de devam eden, güneye doğru eğimli olan bu 
döşeme/ taban doğu kenarda 50 cm. genişlikte korunmuşken, batıya, 22. odaya doğru olan 
kısımda 2.00 m. genişliğe ulaşmaktadır. Bu kısmın “Hizmet Binası” nın güney sınırını 
oluşturup oluşturmadığı gelecek yıllardaki kazılarla kesinlik kazanacaktır. Yukarıda 
açıklanan II b katının yapısı bu döşemenin büyük ölçüde tahribine neden olmuştur. 

III. kat binasına ait 24 No.lu odanın doğusunda yer alan odanın güney duvarının 
TA/36 plan karesine doğru uzandığı yukarıda belirtilmişti. Bu duvarın güneyindeki 
kerpiç enkaz dikkatli bir biçimde kazılmış ancak açmanın doğu kesitine yakın kısımda 
iki duvar parçası belirlenebilmiştir. 26., 24. ve doğudaki bir kenarı açılmış Hizmet Binası 
odaları ile farkı yönde, onlarla dar açı oluşturacak biçimdeki bu iki duvar da yangın 
geçirmiş bir başka yapıya aittir (Resim: 6 alt sol köşede). Şimdilik sadece iki küçük 
duvar parçası ile temsil edilen bu kalıntılar olasılıkla II. katın ilk evresinde veya III. kat 
genel yangınından sonra yine aynı zaman diliminde bu alana yapılmış bir başka yapının 
varlığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu duvar parçalarından kuzeydeki, 
batıya doğru 2 m. uzanarak Hizmet Binası avlusu üstüne oturmaktadır. Doğu kesite yakın 
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bir kısımdaki güneye dönüşü, bu yapının batıda bir odasının varlığını göstermektedir. 
Bunun karşısındaki L biçimli 2. duvar parçası bu yeni yapıya ait doğuda 2. bir odanın 
varlığına işaret eder. Duvar kalınlıkları “Hizmet Binası” nda olduğu gibi 90 cm. olan bu 
yapıda büyüklü küçüklü 2 boy kerpiç kullanılmıştır. Odalardan doğuda yer alanın içinde 
30 cm. genişliğinde bir seki bulunmaktadır. Bu odanın enkazı içinde dört ağırşak, biri 
kemik diğeri tunçtan iki iğne ve bir çanak ele geçirilmiştir.

 
B. İkinci kazı alanı, Sarıkaya Sarayı’nın güneybatı köşesinden 20 m. uzaklıktaki 

höyük yamacında yer almaktadır. Höyüğün stratigrafik gelişimini belirlemek amacı ile 
başlanan kazılara 2007 yılında CB/47- 48 plan karelerinde, 2008 yılında ise bunların 
doğusundaki DB- EB/47- 48 plan karelerinde devam edilmişti. 2009 yılında önceki 
yıl ele geçirilen II. kata ait iki fırın (2. ve 4. fırınlar) ve üç silonun doğu ve batısında 
kalan kısımlarda kazılar yapılmış Asur Ticaret Kolonileri Çağının II., IV. ve V. katları 
incelenmiştir (Plan: 1). 

2008 yılında kazılan, dik yamaçta yer alan EB/47- 48 plan karesinde bir plan 
vermeyen duvar parçaları ve çöp çukurları kaldırılmış, burada 70 cm. inilmesine karşılık 
geçen yılda olduğu gibi bir mimarîye rastlanmamıştır. Helenistik, Demir Çağı ve Asur 
Ticaret Kolonileri Çağı çanak çömlek parçaları ile yer yer naylon, kumaş, cam gibi güncel 
malzemelere rastlanması özellikle EB/ 48 plan karesinde köy evlerinin fazlaca tahribat 
yaptığını göstermektedir. Bu durum aşağıda sözü edilecek DB/48 plan karesindeki 
mimarinin bulunduğu – 9.45 m.ye kadar devam etmiştir. EB/47- 48 plan karelerindeki 
bu karışık dolguda özellikle alt seviyelerden olmak üzere 25 ağırşak, birer perdah taşı, 
baltacık, üfleç ve biri tunç diğeri gümüşten iğneler ile ikişer çanak ve bardak bulunmuştur. 
2008 yılında kazılan IV. kat çöp çukurunun bulunduğu alanda ise pişmiş topraktan bir 
kirkit ele geçirilmiştir. 

Önceki yıllarda açığa çıkarılan II. kata ait fırın ve silo dizisine DB/48 plan 
karesinde, onların batısındaki 4. silo eklenmiştir (Resim: 8). Diğerleri gibi kerpiçten 
inşa edilmiş silo 2.80 m. çapındadır ve tabanı kireç sıvalıdır. IV. kata ait bir duvarın 
üstüne oturmaktadır. Silonun hemen batısında birbirini kesen üç çöp çukuru 3.00 m. 
çapında bir alanı kaplamaktadır. İçlerinde ve çevrelerindeki az sayıdaki buluntu bu 
çukurların da silolarla aynı zamana ait olduğu gösterir. Silonun güneyinde DB/48- 49 
plan karelerinde bağımsız olarak yapılmış kare planlı bir oda mevcuttur. Kuzeybatı- 
güneydoğu yönündeki bu oda 3.00x 3.00 m. ölçülerindedir. Tek sıra kerpiçten yapılmış 
duvarları 25 cm. genişliktedir (Resim: 8). İçinde tarihlemeye yardımcı olacak bir buluntu 
olmamasına karşın bu odacığı, silonun kestiği duvarla aynı seviyede olması ve çevresinde 
Koloni Çağının erken zamanının karakteristik özelliklerini gösteren kap parçalarının 
bulunmasından dolayı IV. kata tarihlemek gerekmektedir.



..................................................................................................................................................................................222

CB-DB/48- 49 plan karelerinde ise V. kat yapıları bağımsız duvarları olan, ancak 
bitişik olarak inşa edilmiş yan yana üç konuta aittir (Resim: 8). Hepsi de kuzeybatı- 
güneydoğu yönünde olup uzunlukları 13.00 m.dir. Bütün duvarları 60 cm. genişlikte 
tek sıra kerpiçle yapılmıştır. Bu yapılardan batıdakinin güneydoğu yönünde bir küçük, 
kuzeybatıda ise büyük bir odası vardır. İki odayı ayıran duvarın ancak 2.00 m.lik bir 
bölümü korunmuş, kuzeydoğuya doğru devam eden kısmına yukarıda sözü edilen IV. 
katın tek odası oturmuş, kuzeybatı köşesi ise bu alana yapılmış II. kat fırınlarından biri 
tarafından tahrip edilmiştir (Plan: 1). Yapının doğu duvarına ait herhangi bir bulgu yoktur. 
Bu alandan, kuzeybatı köşedeki fırının üstünde, altından dövülerek şekillendirilmiş boru 
biçimli bir boncuk ile bir çanak, yapının büyük odasından iki ağırşak çıkarılmıştır.

Daha iyi durumda korunmuş olan batıdaki yapı komşusu gibi 13.00 x 6.50 m. 
ölçülerindedir. Komşusunun aksine büyük odası güneydoğuda, küçük odası ise kuzeybatıda 
yer alır. Bu iki odanın bağlantısı güneybatı köşesindeki 60 cm. genişlikteki kapı yeri ile 
sağlanmıştır. Kuzeybatıdaki küçük oda (A odası) nın duvarları kenarında sekiler, büyük 
odanın (B odası) ortasında 1.25 m. çapında bir ocak yer almaktadır. Yapının güney duvarı 
ve batı duvarının güney kıyısına yakın kısmında taş temel kullanılmıştır (Resim: 8). Bu 
yapıda beş ağırşak dışında buluntu yoktur. Ele geçirilen az sayıda seramik parçası M.Ö. 2. 
binin başına ait özelliklerdedir.  Komşusu gibi bu yapı da terk edilirken boşaltılmıştır. 

Bu yapıların batısında CB/49 plan karesinde onlara paralel olarak kuzeybatı 
güneydoğu yönünde 8.00 m. uzanan ve doğuya dönen, diğerleri ile aynı karakterde bir 
duvar bu eve bitişik bir mekân veya komşu eve aittir. Doğudaki evde olduğu gibi bu 
yapının kuzeybatı köşesine de II. kata ait bir fırın oturmuştur.  Bu alanda biri bu duvarın 
doğusunda, oda içine girmiş 1.50 m. çapında, diğerleri oda dışında 1.00 m. çaplarında 
olmak üzere II. kata ait üç çöp çukuru yer almaktadır. Çöp çukurlarının büyük olanında 
tümlenebilen bir çanak ile duvar seviyesindeki dolgu içinde iki ağırşak ele geçirilmiştir.  

Sarıkaya Sarayı’nın güneydoğu kıyısındaki bu açmalarda son iki yıldır yapılan 
kazılar höyük topografyası, tabakalanma ve mimarî özellikler konusunda önemli bilgiler 
sağlamıştır. Bunlardan biri sarayın güney yamacında bugüne kazılan bütün alanlarda III. 
kat süresi boyunca iskân olmadığıdır. Bir başka ifade ile sarayın kullanım süresinde en 
azından güney kıyısı boş bırakılmıştır. Saraylar dâhil kentteki bütün anıtsal yapıların 
yıkımına neden olan yangın sonrasında kentin diğer kesimleri gibi güney yamacı da 
II. kat zamanında iskân edilmiştir. Kazılan kısımlarda II. kat yapıları silo veya fırınları 
altında 1.00 m. yaklaşan dolgu altında IV. kat yapıları yer almaktadır. Daha derine inen 
iki fırın ve bir silo ise kısmen IV. kat hatta V. kat yapıları üstüne oturmaktadır (Plan: 1). 
Ulaşılan bir başka sonuç özellikle V. kat yapılarında önceki dönem evlerinden tamamen 
farklı bir planın kullanılmasıdır. Uzun dikdörtgen planlı evler, biri küçük diğeri büyük 
olmak üzere iki odalıdır. Büyük odaların ortasında daima birer ocak yer alır. Yapılarda 
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ağırşaklar, iki tezgâh ağırlığı ve Koloni Çağının erken döneminin özelliklerini taşıyan kap 
parçaları dışında herhangi bir buluntunun olmaması onların boşaltılarak terk edildiklerini 
göstermektedir. 

 
2. Çevre Düzenlemesi ve Diğer Çalışmalar
2009 çalışma programında çevre düzenlemesi ile ilgili olarak belirtilen hususlar 

büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bunlardan biri olan, Acemhöyük’te I. derece arkeolojik sit 
alanı içinde yer alan eski Genç Osman İlkokulu’nun 2.30 m. yükseklikteki beton subasmanı 
ve ona yapılan ek duvarların Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’nun kararları 
doğrultusunda kaldırılmasıdır. Bu kalıntılar Aksaray İl Sivil Savunma Müdürlüğü’nün 
elemanlarının katkılı ile kırılmış, enkaz sit alanı dışına taşıttırılarak alan temizlenmiştir. 
Yine programda belirtildiği gibi, höyük üstünde yer alan, ancak hiçbir konuta elektrik 
sağlamayan boştaki elektrik direklerinin kaldırılması için Kurul Kararı alınmış, höyük 
üstünde bu durumdaki 13 direk MEDAŞ yetkilileri tarafından sökülerek taşınmış, işlemler 
sonrasında alan temizlenmiştir. 

2009 kazıları sırasında ele geçirilen 178 adet envanterli, 28 adet etütlük eser 
Aksaray Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Acemhöyük kazılarında önceki yıllarda çıkarılan hayvan kemikleri ile çalışmalar 
devam etmektedir. Bunlardan II ve III. kata ait olanların bir bölümü ile ilgili rapor aşağıda 
sunulmaktadır. 

ZOOARCHAEOLOGY AT ACEMHÖYÜK
Benjamin S. ARBUCKLE

 Introduction
 Ongoing excavations by Prof. Dr. Aliye Öztan, Ankara University, at Acemhöyük 

have recovered an enormous sample of faunal remains from levels III and II, dating to 
the Middle Bronze Age (MBA) (c. 2000-1750 BC). Level III represents Acemhöyük at 
its apogee of wealth and power in the Old Assyrian period. Surrounded by an outer town 
the site covered approximately 100 hectares at this time and included several monumental 
“palace complexes” on the mound itself, including the Sarıkaya Sarayı, an elite residence, 
and the Hatipler Sarayı, a support complex complete with kitchens and enormous storage 
facilities (Özgüç 1966; Öztan 1997; 2001; 2002). In contrast to the opulence of Level 
III, the Level II settlement represents a small-scale, squatters’ reoccupation of the mound 
following a massive conflagration that destroyed all of the monumental structures on the 
mound (Kuniholm and Newton 1989). Although the mound was reoccupied, the palaces 
and administrative complexes were replaced by small, ramshackle domestic structures 
and trash filled streets (Öztan 2001; 2002).
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This represents a unique opportunity to examine the nature of provisioning 
systems and the organization of the animal economy in a MBA Anatolian urban center. 
Initial zooarchaeological research by the author, has focused on gaining an understanding 
of the nature of the animal economy at MBA Acemhöyük with a focus on strategies of 
sheep and goat production and what they can tell us about provisioning systems at this 
important MBA center. 

Species Frequencies
In total, more than 4770 ‘diagnostic specimens’ were recorded from grid areas PA-

SA/33-38, representing levels III and II at Acemhöyük. Recording protocols and sampling 
strategies are discussed in detail elsewhere (Arbuckle 2006) but recording was limited 
to ‘diagnostic specimens’ which generally include long bones, phalanges, mandibular 
teeth and selected carpals/tarsals and cranial bones, and do not include most mid-shaft 
fragments, vertebrae, ribs, or unidentified remains. 

The frequencies of the main taxonomic and size categories are presented in Table 
1. Among these, sheep and goats are the most abundant species representing c. 64% and 
60% of the identified fauna respectively. Sheep outnumber goats in level III, where they 
represent 65% of the sheep and goat specimens while that number drops to 59% in level 
II. Cattle and pigs are the next most abundant taxa representing c. 12% and 9% of the 
fauna in level III. In level II both cattle and pigs increase to 15% and 11% respectively. 
The remains of dogs are also commonly encountered in the faunal assemblage, at 3-4% of 
the total remains, some of which exhibit cutmarks suggesting butchery. Equids, including 
donkeys and a few large equids that likely represent horses (n=8), are also present in 
relatively small numbers. Few wild mammalian taxa were identified in the fauna but these 
include hare, fox, deer (including roe, fallow, and red deer), and bear, in decreasing order 
of abundance. 

Sheep and Goat Management
Detailed analysis of biometric, survivorship, and skeletal part data has been carried 

out for sheep and goats. In order to address questions of pastoral management, survivorship 
curves were generated for sheep and goats based on the state of tooth eruption and wear. 
The curves generated for Acemhöyük indicate that sheep and goat management strategies 
focused on adult animals (Figs. 1 and 2). Both sheep and goats were slaughtered at much 
older ages than at the late seventh millennium site of Köşk Höyük, where male sheep were 
slaughtered in their first year in a system focused on the production of lamb (Arbuckle 
et al 2009). The elevated slaughter age at Acemhöyük suggests that secondary products 
such as wool and fiber were the primary focus of the production strategy that provided 
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the city with mutton and chevon. Importantly, fiber seems to have been the major focus of 
production in both levels III and II, as there is virtually no change in survivorship between 
these periods (Figs. 1 and 2). 

Systems of carcass processing and the distribution of meat were examined 
through the representation of skeletal elements with the goal of addressing whether MBA 
Acemhöyük was characterized by specialized systems of butchery and meat distribution. 
First, we found a dramatic under-representation of cranial remains in level III contexts 
compared to level II, where heads are well represented. Head remains are often associated 
with primary butchery processes (Zeder 1991) and the dearth of heads in level III suggests 
that carcasses were not processed and consumed in the same place but rather suggests that 
the administrative center of the site was provisioned with butchered cuts of meat. 

Secondly, the under-representation of heads in level III is not homogenous 
across the site. Nicolo and Glew (1999) published faunal data from excavation units 
surrounding the Hatipler Sarayı, which includes evidence for massive-scale storage 
and production of food for the elite center of the city. Representation of heads in these 
contexts is compared with our own data from level III contexts in Figure 3. The over-
representation of heads around the Hatipler palace suggests that this was the location 
of primary carcass processing whereas units sampled in this research, which represent 
mixed-use administrative structures, clearly indicate consumption of pre-processed 
cuts of meat. This provides exceptionally clear evidence for a centralized provisioning 
system responsible for processing carcasses and distributing them within the central 
administrative complex. Finally, it is clear that this system of specialized butchery and 
distribution was not present in level II, where skeletal part representations suggest local 
rather than centralized butchery and consumption. 

Discussion and Conclusion
Initial analysis of the fauna at Acemhöyük provides interesting evidence for the 

nature of urban provisioning systems at a MBA urban center. It has often been suggested 
that the development of urban settlements results in systems in which pastoral production 
in the surrounding hinterland became focused on the intensive production of meat for 
those urban markets (Stein 1984; Zeder 1991). We see very little evidence for this at 
Acemhöyük indicating that the presence of an urban center seems not to have affected 
pastoralists’ decision-making in this way. Instead, herders in the surrounding hinterland 
seem to have focused primarily on producing commodities such as wool and hair and 
provided older animals for urban consumption only when their value as fiber and milk 
producers began to wane. This suggests, in turn, that pastoral production was not highly 
integrated into, or dependent upon, the urban system at Acemhöyük, and that state 
institutions had minimal influence on production decisions. 
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The lack of any changes in the age composition of the sheep and goats in levels III 
and II, suggests that there were no significant changes in pastoral management systems 
following the collapse of state power in level II. This further reinforces the idea that 
state institutions had virtually no control over pastoral production, which was likely in 
the hands of an independent, and possibly large-scale and mobile, pastoral sector. This 
supports Stein’s (1994) model of Anatolian Bronze Age centers as “segmentary states” 
characterized by an inability to project power much beyond their urban cores. 

In contrast, during the level III peak in centralized political power at Acemhöyük, a 
highly specialized and spatially centralized provisioning system was in place. This system 
included the specialized butchery of animals within the Hatipler Sarayı complex and 
the distribution of meat within centrally located administrative units. This fits well with 
Zeder’s (1991) observations that control over the production component of the pastoral 
economy was rare in early urban settlements but that specialized systems designed to 
process and distribute meat were a fundamental component of early urban systems.

The scale on which this provisioning system functioned is currently difficult to 
gauge as it is not clear if it was limited to supporting the central palatial complexes within 
the city or if it functioned on a larger scale and included the outer town. What is clear, 
however, is that this provisioning system ceased to function with the destruction of the 
palatial system at Acemhöyük in the mid 18th century. 

The apparent lack of control over pastoral production but highly centralized 
control over carcass processing and distribution of meat suggests that Bronze Age urban 
economies were complex and tend to defy attempts at generalization. At Acemhöyük, it is 
particularly interesting that pastoral production strategies seem to have been unresponsive 
to the presence of a large urban market for meat (i.e., they did not provide surplus young 
males for consumption), while at the same time they seem to have been highly integrated 
into regional markets for wool and goat hair. Thus we have a situation in which economic 
integration seems rather low on the local scale, i.e., at Acemhöyük and its hinterland, 
while on the regional scale it seems quite high as pastoralists focused on producing wool 
for a booming Anatolian textile market. 

This pattern of political centralization and economic decentralization emphasizes 
that economic activities outside of centralized institutions were perhaps highly varied and 
complex in the Bronze Age and that pastoralists may have been an important economic 
as well as political presence in central Anatolia. Although dominance is usually assigned 
to urban centers in the relationship between urban and pastoral communities these new 
faunal data from Acemhöyük suggest that the nature of interactions between these types of 
communities may need rethinking. Early urban centers in Anatolia, like Acemhöyük, may 
have operated within a system of “enclosed urbanism” with urban enclaves surrounded 
by largely independent and complex networks of mobile, tribal pastoralists. Future work 



.................................................................................................................................................................................. 227

at Acemhöyük will continue to explore the nature of the complex relationships between 
politics and pastoralism in Bronze Age Anatolia. 
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Table 1. Frequencies of identified species and taxonomic/size groups at Acemhöyük.
 Taxa Level III Level III Level II Level II

N % N %
very small 3 0.2 1 0.0
small mammal 2 0.1 2 0.1
med mammal 12 0.6 18 0.6
large mammal 31 1.6 59 2.1
med artiodactyl 46 2.4 31 1.1
large artiodactyl 70 3.6 109 3.8
sheep/goat 616 31.9 779 27.4
sheep 335 17.4 477 16.8
goat 179 9.3 322 11.3
bovid/cervid 104 5.4 113 4.0
cattle 225 11.7 427 15.0
Caprelous 1 0.1 5 0.2
Dama 6 0.3 3 0.1
Cervus 6 0.3 5 0.2
pig 164 8.5 303 10.7
small equid 21 1.1 34 1.2
large equid 6 0.3 2 0.1
equid 0 0.0 1 0.0
sm carnivore 4 0.2 0 0.0
med carnivore 2 0.1 0 0.0
large carnivore 2 0.1 0 0.0
med canid (dog) 60 3.1 116 4.1
fox 10 0.5 8 0.3
bear 5 0.3 3 0.1
hare 20 1.0 23 0.8
TOTAL 1930 100 2841 100.0
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Çizim 1: Sheep surv.

Çizim 2: Goat surv.
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Çizim: 3

Plan 1: Acemhöyük Yamaç II, IV- V. katlar.
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Resim 1: II. kata ait kalıp parçası.

Resim 2: II. kat evinden oraklar.
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Resim 3: Hizmet Binası’nın 24 ve 26. odaları.

Resim 4: 26. oda içindeki yanmış kapıya ait parçalar.
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Resim 5: 25. odanın göçük duvarından bir bölüm.

Resim 6: 22 ve 25. odalar ile avlunun bir bölümü.
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Resim 7: 25. odada toplanmış keçi,öküz ve ceylan boynuzu.

Resim 8: II.katın 4. silosu ile IV ve V. kat yapıları.
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ASSOS KAZISI 2009 YILI KAZI, RESTORASYON VE 
ONARIM ÇALIŞMALARI

Nurettin ARSLAN1

Beate BÖHLENDORF-ARSLAN 
Haiko TÜRK

Oğuz KOÇYİĞİT
Klaus MÜLLER 

Assos 2009 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Freiburg ve Cottbus Üniversiteleri’nden araştırmacıların katılımları ile 
gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Mehmet Yalçınkaya ve Hasan Oğuz 
görev yapmışlardır. Kazıda görev alan araştırmacı, öğrenci ve Bakanlık temsilcilerine 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kazıları destekleyen başta Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olmak üzere, Efes ve Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’ne ayrı ayrı teşekkür 
ederiz. 2009 kazılarında geçen yılki alanlarda çalışmalara devam edilmiştir.

BATI NEKROPOLİSİ
Assos kentinin batı yönünde, ana cadde boyunca uzanan nekropoliste ana 

caddenin güneyindeki 8 numaralı açmada kazılara devam edilmiştir. Açma 8 güney-kuzey 
yönünde uzanan bir kuru duvar tarafından ikiye bölünmektedir (Resim: 1). 2009 yılında 
söz konusu duvarın fonksiyonunu anlamak üzere çalışmalar yapılmıştır. Duvarın ana 
caddeye bağlandığı bölümün bir kısmı Amerikan kazılarında sökülmüş olmakla birlikte, 
1993 yılında ana caddenin tarihlenmesine dönük olarak yeniden kazılmıştır2. 2009 yılında 
sondaj alanı ile ana cadde arasında kalan duvar yeniden temizlenmiştir. Taşlarının büyük 
bir bölümü yok olduğu görülen duvarın kenarında bir Rhodos sikkesi bulunmuştur3.

Açma 8’in ortasından geçen 1,34 m. kalınlığındaki duvarın doğusunda yer alan 
Açma 6’da kazı çalışmaları 2009 yılında sonlandırılmıştır. Açma 6’da 138,79 m. kottaki 
tabakanın koyu kahverengi ve orta sertlikteki toprağın küçük moloz taşlar, seramik ve 
kiremit parçaları ihtiva ettiği görülmüştür. Bu katmanın yaklaşık 10 cm. kadar aşağısında, 
açmanın batı ucunda gri renkli toprak tespit edilmiştir. Kuzeyden güneye doğru eğimli 

1 Prof.Dr. Nurettin ARSLAN, ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 17100 Çanakkale/TÜRKİYE 
narslan@hotmail.de

2 R. Stupperich, “Fünfter Vorbericht über die Grabung in der Westtor-Nekropole von Assos Sommer 1993”   
Stupperich, R. (ed.),  Ausgrabungen in Assos 1993, AMS 57 (2006) 13, 14, Abb.10.

3   B. V. Head, Catalogue of the Greek Coins of Caria, Cos, Rhodes  (1897) 256, Pl. 40, 9.
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alandan biraz daha aşağıya inildiğinde aynı tabakanın bütün açmayı kapladığı görülmüştür. 
Tabaka içerisinde buluntuların çok yoğun olduğu dikkati çekmektedir. Buluntular; farklı 
tekniklerde üretilmiş seramik parçaları, camdan yüzük taşları, metal objeler, damgalı 
amphora mühürleri, terrakottalar, iki adet terrakotta kalıbı (Resim: 2) ve bazılarında 
baskı süsleri olan çok sayıda dokuma ağırlıklarından oluşmaktadır. Açmanın kuzeydoğu 
köşesinde, güneydoğuya doğru devam eden 2,74 m. uzunluğunda ve 84 cm. genişliğinde 
bir duvar (+138,59 m.) tespit edilmiştir. Küçük moloz taşlarla örülmüş ve sadece bazı 
temel taşları korunmuş duvarın hemen altında (+138,34 m.) ana kayaya ulaşılmıştır. Ana 
kaya kuzeyden güneye doğru alçalmaktadır. Kaya zemin üzerinde insan eli ile yapılmış 
çukurların kullanımları hakkında henüz bir yargıya varılamamıştır. Kuzeyden güneye 
doğru ilerlendiğinde, duvarın güneyde nekropolisi karayolundan ayıran sınıra kadar 
devam ederek daha sonra doğuya döndüğünü görülmüştür. 

Açma 6’nın güneyindeki Açma 11, Larikhos ailesine ait mezarlığın kazı toprağının 
buraya atılması nedeniyle küçük bir tepe (+140,36 m) görünümündedir. Kalınlığı 1,5 
metreyi bulan eski kazı toprağı koyu kahverengi ve orta sertlikte olup lahit kapağı, kesme 
taş bloklar ve moloz taş içermektedir. Atık toprak altında Açma 6 ile aynı özelliklere sahip 
tabaka ile karşılaşılmıştır. Ancak Açma 11’de buluntular daha yoğundur. Ele geçirilen 
buluntular; seramik, kiremit ve figürün parçaları, dokuma ağırlıkları, baskılı amphora 
kulpları, terrakotta kalıpları metal çiviler ve sikkelerden oluşmaktadır. Bunlar dışında 
açmanın güneyinde, ana kayanın üzerinde, ön yüzü griphon betimlemeli dörtgen biçimli 
kurşun ağırlık ele geçirilmiştir (Resim: 3). Ana kaya (137,11 m.) üzerindeki toprak içinde 
az sayıda buluntu elde edilmiştir. 

Açma 6 ve onun hemen güneyindeki Açma 11 gerek toprak yapısı gerekse 
buluntular bakımından ortak özelliklere sahiptir. Her iki açmada iki tabaka mevcuttur. 
Birinci tabaka 1883 yılındaki kazı toprağı, ikincisi ise Helenistik Çağa ait tabakadır. Her 
iki açma da 8 numaralı açmanın ortasından geçen duvarın güneyindedir. Açma 8’de M.Ö. 
7. yüzyıldan Roma Çağına kadar uzanan mezarların varlığına karşın, duvarın güneyinde 
böyle bir durum söz konusu değildir. Aile mezarlığını sınırlayan bir peribolos olduğu 
düşünülen duvarın doğusunda kalan alanın mezarlık olarak kullanıldığına ilişkin bir 
bulgu elde edilmemiştir. 

Bu alanda ele geçirilen kurşun ağırlık4, kandil5, Athena kentine ait gümüş sikke6, 
Batı Yamacı seramikleri7, kalıp yapımı kâseler8 ve terrakotta örnekleri9. M.Ö. 2-1. 
4 R. Stupperich, “Dritter Vorbericht über die Grabung in der Westtor-Nekropole von Assos im Sommer 1991” 

Ü. Serdaroğlu - R. Stupperich (eds.), Ausgrabungen in Assos 1991, AMS 10 (1993)18, Abb11,3.
5   I. Margreiter, Die Kleinefunde aus dem Apollon-Heiligtum, Alt-Ägina II,3 (1988) 86, Taf. 48, 503.
6 B. V. Head, Catalogue of Greek Coins. Attica-Megaris-Aegina (1888) 29, Pl.8,4-6; P. R. Franke - M. Hirmer, 

Die griechische Münze (1972) 91,Taf. 120, 364.
7 S.I. Rotroff, Hellenistic Pottery, Agora 29 (1997) 412, Pl. 133, 1678; J. Schäfer, Hellenistische Keramik aus 

Pergamon, PF 2 (1968), Taf.13, 14 D40, D44, D55 .
8   I. Margreiter, Die Kleinefunde aus dem Apollon-Heiligtum, Alt-Ägina II,3 (1988) 78, Taf. 31, 345. 
9   E. Töperwein, Terrakotten von Pergamon, PF 3 (1976) 52, 14,Taf. 33,199.
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yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Peribolosun doğusundaki alanın Helenistik Çağ 
öncesinde de kullanımı konusunda bir veriye rastlanmamıştır. Farklı malzemelerden 
oluşan Helenistik Çağ buluntuları peribolosun doğusundaki alanın bir bothros olarak 
kullanıldığını akla getirmektedir. Bunun dışında Arkaik ve Klasik Çağ mezarlarında ele 
geçirilen terrakottaların yerel üretimini desteklemesi açısından terrakotta kalıpları önem 
taşımaktadır. 

KUZEY STOA 
Kuzey Stoa’daki çalışmalar sonrasında yapının inşası, kullanımı ve daha erken 

yapıların varlığı konusunda yeni bilgiler elde edilmiştir10. Agoranın kuzeyinde yer alması 
yüzünden Kuzey Stoa olarak adlandırılan yapı kuzeydeki konglomera kayalık kesilerek 
oluşturulan alana inşa edilmiştir. Denizden 145,87 m. yükseklikteki stoa iki katlı (11,3 
m.) olup 111,526 m. uzunluğunda ve 12,42 m. genişliğindedir11. Dor düzenindeki yapının 
ön cephesindeki sütunlar yivli, iç mekândakiler ise yivsizdir.

Agora’nın kullanımı ve stoanın inşa evrelerinin araştırılması amacı ile stoanın batı 
ucundaki iki sütunun arasında ve güney duvarı önünde zemin altına inilmiştir. 

İki sütun arasındaki açmada birinci sütun kaidesi (145.87m.) çevresinde, M.Ö. 
2. yüzyıla ait seramik örneklerinden az sayıda ele geçirilmiştir. Seramikler Batı Yamacı 
seramiklerden oluşmaktadır. Sütun kaidesinin altındaki mekânın ana zemini ince kum 
ve kırmızı topraktan oluşmaktadır. Bu tabakanın hemen altında yoğun olmamakla 
birlikte Helenistik Çağa ait seramikler bulunmuştur. Ana zeminden 52 cm. (145,35 m.) 
aşağıya inildiğinde bir duvara rastlanmıştır. Kesme taşlardan örülmüş duvar agoranın 
erken evresine ait bir yapının temeli olmalıdır (Resim: 4). Temel duvarlarının iki sırası 
korunmuştur. Duvar denizden 144,84 m. yüksekliktedir. Temelin önünde M.Ö. 4. yüzyıla 
ait bir Assos kent sikkesi ele geçirilmiştir. Ortaya çıkan erken yapı temelinin stoanın 
aksına paralel olmadığı görülmüştür. Temel, stoanın sırt duvarından doğudan batıya 
doğru giderek uzaklaşmaktadır. Duvarın önünde kabaca işlenmiş 113 cm. yüksekliğinde, 
üst kısmı silindir (36 cm.) alt kısmı ise kare biçimli (46 cm.) taş blok ele geçirilmiştir. 
Taşın şekli ve işlenme biçimi bunun toprak içine gömülerek bir sütun kaidesi olarak 
kullanıldığını akla getirmektedir. Benzer taşlardan bir örnek Amerikan kazılarında stoanın 
güneyine atılmıştır. 

İkinci sondaj stoanın güneybatı köşesinde yapılmıştır. Burada ana kayaya 
ulaşıldığında duvarın oturduğu kısımlarda zeminin taş plakalar ile kaplandığı görülmüştür 
(Resim: 5). Temel taşları üst sıradakilere göre daha geniş yapılmıştır. Bunun dışında 

10 N. Arslan,- M. Dennert – B. Böhlendorf-Arslan, “Assos 2007 Yılı Kazı çalışmaları”, 30. KST 3, Ankara 26-
30 Mayıs 2008 (2009) 105-122.

11 J. T Clarke- F. H. Bacon - R. Koldewey, Expedition of the Archaeological Institute of America. Investigations 
at Assos. Drawings and Photographs of the Building and Objects Discovered during the Excavations of 
1881-1883” (1902) 33.
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temeldeki dikey atkı blok taşları daha uzun ve iç mekâna doğru çıkıntı yapmaktadır. Bu 
uygulamanın amacı, duvarı daha dirençli kılmaktır. Köşedeki sondaj çalışmalarında, 
stoanın iç kısmının büyük kaba taş bloklar ve taş yongalarla doldurulduğu görülmüştür. 
Güneybatı köşeye yakın kesimde iri çakıl ve topraktan oluşan ve çok iyi sıkıştırılmış bir 
zemin ortaya çıkarılmıştır. Sıkıştırılmış zemin içerisinde M.Ö. 4. yüzyıla ait bir Assos 
kent sikkesi bulunmuştur. Denizden 144.90 m. yükseklikteki sıkıştırılmış zemin, sütunlar 
arasındaki temel ile aynı kottadır (144.84 m). Buradan hareket ederek sıkıştırılmış zemin 
ve temel aynı yapıya ait unsurlar olduğu öne sürülebilir. Büyük bir olasılıkla, sıkıştırılmış 
zemin stoa içerisindeki eski yapının önündeki sundurmalı alan olmalıdır.

Kuzey Stoa’da elde edilen arkeolojik bulgular şimdiye kadar inşa tarihi için 
önerilen M.Ö. 2. yüzyılı desteklemektedir12. Ancak Assos agorasının Helenistik Çağda 
bir yapı programı çerçevesinde planlandığı yönünde görüşlerin doğruluğunun tartışılır 
olduğunu ortaya koymuştur13. Bouleuterionun Kuzey Stoa’nın arkasında kalması, aksının 
biraz kaymış olması ve agoranın batısındaki tapınağın stoalardan farklı bir aksta yer 
alması agoranın tek bir yapı programı kapsamında inşa edilmediğini akla getirmektedir. 
Bouleuteriondaki yapı kitabesi, Kuzey Stoa içerisindeki eski temeller ve agoranın 
güneyindeki mozaikli mekânlar agoranın aslında ilk olarak geniş kapsamlı olarak M.Ö. 
4. yüzyılda planlandığını göstermektedir. 

Stoadaki kazı çalışmaları yukarıda bilgiler yanında yapının Roma ve Bizans 
çağlarında da kesintisiz kullanımını açıkça ortaya koymaktadır.

Ayazma Kilisesi Çevresindeki Kazılar 
Beate BÖHLENDORF- ARSLAN

Ayazma Kilisesi çevresinde yapılan üçüncü dönem kazı çalışmaları narteksin ön 
kısmı ve apsisin doğu bölümünde gerçekleştirilmiştir14.

Geçen yıl kiliseye ait narteksin önünde in situ yer alan lâhitlerin bulunduğu alan 
kazılmıştır. Bununla birlikte lâhitlerin yapının kuzeyindeki mekânda olduğu gibi mi 
konumlandırıldığı sorusunun aydınlatılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu alan içerisinde 
aynı döneme ait taban, tıpkı narteks içerisinde olduğu gibi muhtemelen kaya içerisinde 
bulunan Bizans mezarlarına ulaşmak için kazılması gerekmektedir. 

Sözü edilen alanda kazılar yapılarak çok ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Buradaki 
odanın doğusunda moloz taştan yapılmış basit podyumlar üzerinde dört lâhit tespit 

12 J. J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa (1976) 70; F. E.,  Winter, Studies in Hellenistic 
Architecture (2006) 214.

13 W. Hoepfner, “Die griechische Agora im Überblick”, W. Hoepfner – L. Lehmann (eds.), Die griechische 
Agora (2006) 17.

14 Kazı çalışmaları Çiğdem Bakar, Ebru Şenay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Nicole Götz ve 
Franziska  Houschka (Hıristiyanlık Arkeolojisi ve Bizans Sanatı Tarihi, Freiburg) ile birlikte yürütülmüştür.

 Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara bkz.: Martin Dennert, Die byzantinische Kirche auf dem Ayazma 
Tepe, in: N. Arslan vd. “Assos 2007 Yılı Kazı Çalışmaları”, 30. KST 3 (2009) 111-113.
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edilmiştir. Lâhitler birbirine paralel olarak doğu - batı yönünde yerleştirilmiştir. Kazı 
bölgesinde ana kayanın yüksekliği nedeniyle kısmen korunmuş kuru duvar örgülü 
temellere rastlanmıştır. Batı yönde bağımsız olarak duran bir duvar ortaya çıkmıştır. 
Birbirinden farklı kalınlıktaki bu iki duvar arasında ilişki bilinmemektedir (Resim: 6). 
Açmanın güneyinde meydana çıkan duvarın köşesi korunmuştur. Bu duvarın ait olduğu 
mekânın sınırları şimdilik bilinmemektedir. Geniş alanın kuzeyinde, narteksten batıya 
uzanan duvar parçası önünde bir mezar yer almaktadır. Taşlarla çevrilmiş mezar çukuru 
üç adet taş ile kapatılmıştır. Bunlardan biri Erken Bizans Dönemine ait haç motifli 
korkuluk levhasıdır. Mezar içerisinde çok az kemik ele geçirilmiştir. Mezar dolgusu 
içerisinde muhtemelen yer hareketlerinden dolayı buraya düşmüş olan bir adet Erken 
Bizans Dönemi sikkesi15 bulunmuştur. Yapının zeminini oluşturan ana kaya kum ile 
doldurularak düzlenmiştir. Çalışma alanı Bizans Dönemi öncesinde de mezarlık olarak 
kullanıldığını kanıtlayan veriler elde edilmiştir. Arkaik Çağa ait gri renkli bir urna 
yanında bıçak ve fibula bulunmuştur. Bunun dışında Helenistik Çağa ait bir mezarda ise 
üç adet unguentarium bulunmuştur. Üst tabakada ele geçirilen çok sayıdaki çatı kiremit 
parçası yapının çatısının kiremit ile örtülü olduğunu göstermektedir. Yapı içerisinden az 
sayıda seramik ve cam,  68 adet ise küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bunlardan bazıları 
gümüş ve bronzdan iki küçük kolye haç (Resim: 7), küçük bir çan, bir bıçak, bir adet 
kandil askı zinciri, cam bilezik parçaları ve 21 adet sikkedir16. Ele geçirilen sikkelerin en 
geç olanı M.S. 11. yüzyılın birinci yarısına ait olup yapının inşa tarihi hakkında da bilgi 
vermektedir. 

Kilise apsisinin önündeki alanın doğusunda yüzeyde apsidal sıralı birkaç taş 
dizisine dayanarak bu alanda kazıya başlanmıştır. Bu yolla apsisin doğusuna yerleştirilmiş 
ve net bir şekilde gömü alanı olarak kullanılmış iki şapel tespit edilmiştir. Şapeller ana 
yapıdan daha geç bir döneme tarihlenmektedir. Şapellerin içerisinde taşlarla yapılmış 
sandık tipi mezarlara rastlanmıştır. Mezarlar içerine bebek ve çocuklar gömülmüştür. 
Kuzey şapel içerisinde buranın litüjik amaçlı kullanıldığına yönelik bazı kanıtlar elde 
edilmiştir. Apsis yuvarlağının başladığı yerde duvara yakın bir noktada ikinci kullanım 
olan Helenistik-İmparatorluk Dönemine ait masa ayağı bulunmuştur. Mermer ayak 
çevresindeki kül izleri bunun üzerinde ahşap bir plâkanın durduğunu akla getirmektedir. 
Apsis duvarının kenarında bir adet küçük röliker bulunmuştur (Resim: 8). Rölikenin 
buluntu konumu bunun apsisin duvarına asıldığını ortaya koymaktadır. Güneyde girişe 
yakın bir yerde orta büyüklükte bir tören haçı (Resim: 9) bulunmuştur. Bunun da 
duvara yaslanmış vaziyette durduğu tahmin edilmektedir. Güneydeki şapelin zemini 
büyük kiremit plâkalarla kaplı olduğu kireç harçlı zemindeki izlerden anlaşılmaktadır. 
15 Konstantinus III: P. Grierson – M. Mays, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton  Oaks Collection 

and in the Whittemore Collection (1992) Nr. 816, Taf.32.
16 Sikkeler Klâsik Çağdan Orta Bizans Çağına uzanmaktadır. Bunlardan birçoğu erozyon ile buraya taşınmış 

olup en geç sikke örneği anonim follistir.
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Güneydeki apsisin içerisinde mermer bir ostothek ele geçirilmiştir. Roma İmparatorluk 
Dönemine ait ostothekin girland süslemeleri kırılmıştır. Ostothek içerisinde küçük bir 
çocuğa ait dağınık birkaç kemiğin yanı sıra ostothek gibi ikinci kullanıma ait bronz bir 
ayna bulunmuştur. Diğer çocuk mezarları ise şapelin batı bölümünde bulunmaktaydılar. 
Aydınlatma için duvarlara asılabilen kandiller kullanılmaktaydı. Diğer buluntular cam 
kâse parçaları, kurşundan kandil fitilleri ve kandil asma zincirleri ele geçirilmiştir. Küçük 
çiçek formlu bir bronz aplike, birkaç inci, bir toka, cam bilezik parçaları ve küçük bir 
bıçak çocuklara ait aksesuarlardı. Her iki şapelde ele geçirilen 27 sikke içerisinde en geç 
olan iki Anonim Follis M.S. 11.yüzyılın birinci çeyreğine17 tarihlenmektedir. Bu dönemde 
veya biraz daha geç bir zaman diliminde şapeller inşa edilmiş olmalılar.

Bu alandaki kazı çalışmalarına 2010 yılında da devam edilecektir. Anadolu’da 
Orta Bizans Çağında kiliseler oldukça azdır. Bu yüzden Assos’daki Ayazma Kilisesi 
bu evreye ait yeni bir örnek olması bakımından Anadolu Bizans Çağı kilise mimarîsi 
bakımından önemlidir. Bunun dışında kiliselerin apsisinin doğu yönüne şapellerin 
eklenmesi bakılımdan Ayazma Kilisesi tekil bir örnektir.

GEÇ ANTİK ÇAĞ MAHALLESİ KAZI VE TEMİZLİK   ÇALIŞMALARI
Geç Antik Çağ Mahallesi olarak adlandırılan alanda konutlar ve sokakları araştırmak 

üzere Batı Kapısı’ndan agoraya gidene ana caddenin 50 metre kadar güneyindeki alanda 
temizlik ve küçük çaplı kazılar gerçekleştirilmiştir. Konut alanında 1990’lı yıllarda iki 
konut ve bir cadde kısmen açığa çıkarılmış olmasına rağmen yeterince irdelenmemiştir. 
(Resim: 10) Konutların kullanım safhalarını belirlemek için I numaralı mekân içerisindeki 
sarnıcın batısındaki odanın kuzey yönündeki kültür tabakasının kesiti çizilmiştir. Sarnıcın 
önünde, Sektör I olarak adlandırılan kısımda 7x5 metrelik bir alanda kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. Yüzey toprağının kaldırılmasından hemen sonra burada 3.40x2.70 metrelik 
bir alanı kaplayan kireç tabakası ve bunun çevresinde yıkıntı tabakası açığa çıkarılmıştır. 
I No.lu mekânın köşesinde kazılmadan bırakılan parça kaldırılmıştır. Sektör II olarak 
adlandırılan çalışma sonucunda mekânın batı duvarı görünür hâle gelmiş ve burada yeni 
duvarlar ortaya çıkmıştır.  

Konut alanının çalı ve otlardan arındırılmasının ardından konutlar ve sokaklar, 
daha belirgin hâle gelebilmesi için yıkılmış olan taş yığınlarından arındırılmıştır. Batıdan 
doğuya doğru uzanan sokağın zemini taş döşelidir. Sokağın batı ucunda konutların önünde 
kuzey kenarı boyunca uzanan su kanalı bulunmaktadır. Su kanalı iki konut arasından 
kuzeye doğru yönelmektedir. Kanalın üzeri yassı taşlarla kapatılmıştır. Sokağın her iki 
yanı moloz taş duvar ile sınırlandırılmıştır. Geç Antik Çağ öncesine ait olan sokağın 
Geç Antik Çağda da kullanıldığı ve onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Sokak kentin diğer 
17 P. Grierson – M. Mays, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton  Oaks Collection and in the 

Whittemore Collection (1992) 656-657, Var 15  ve 16, Taf. 50 (M.S. 976(?) – 1030/35)
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sokakları gibi düz bir aks yerine topoğrafik yapıya ve teraslara uygun olarak kıvrımlar 
yapmaktadır. Sokağın kuzey teras duvarı içinde üzeri kazıma olarak poligonal taş örgüsü 
süsü ile bezenmiş blok tespit edilmiştir. Benzer süsleme Athena Tapınağı’nın stylobatında 
da mevcuttur18. Bu blok kazı yapılan konut alanında Arkaik Çağ iskânının belirlenmesi 
bakımından önemlidir. Sözü edilen blok ışında boğa betimlemeli bir pyxis kapağı da yine 
aynı çağa aittir.

Konut alanında temizlik ve küçük çaplı kazılar sırasında Geç Roma ve Erken 
Bizans çağlarına ait bronz sikkeler, demir, bronz ve kurşundan bazı metal buluntular, 
ağırşaklar, terrakottalar, cam parçaları, tuğla parçaları ile çok farklı tipte öğütme taşları 
ele geçirilmiştir.

 SAVUNMA DUVARLARI  
Haiko TÜRK

Bu yıl kuzeybatı şehir duvarını belgeleme çalışmalarına devam edildi. Batı 
nekropolisinin kuzeyinde başlayan, okulun çevresindeki ve 1 numaralı kuleye kadar 
devam eden iyi durumda kalmış olan şehir duvarları 1:50 ölçeğinde plana yerleştirildi. 
Yarım daire formundaki kulenin (Kule 2) taş planının çıkarılmasında kulenin iç odalarında 
yıkılmış olan yapı elemanları çizilerek yapıda orijinalde olmaları gereken yerlere, çizim 
üzerine yerleştirildi. Böylece asıl yapının fonksiyonuna yönelik fikirlerin ve araştırmanın 
durumunun daha iyiye gitmesi sağlanmış oldu.19 Şehir duvarının dış tarafında, okulun 
bulunduğu alanda 1990’lı yıllardaki temizleme çalışması sırasında Kapı 1’e giden caddenin 
taşları bulunmuştur. Zaman içinde duvarın yıkılmış ve önceki çalışmalarda belgelenmemiş 
olması yüzünden konu hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir. Günümüzde güney 
doğuya doğru duvar takip edildiğinde burada duvarın yıkılmış yapı elemanları dar bir 
şerit hâlinde görülmektedir. Yıkılmış bölümü mutlaka korunması gereken duvar ve kule 
önümüzdeki yıl ayrıntılı olarak araştırılacaktır. Böylece konu hakkında önemli bilgiler 
elde edilecektir.  

Şehrin doğu bölümündeki iki kapı (Kapı 7 ve Kapı 8 “Doğu Kapısı”) ve bunlara 
bitişik duvarların büyük parçaları plana yerleştirilerek, yapılan çalışma duvarın yapısına ve 
durumuna ait birçok sorunun açıklanmasına yardımcı olmuştur. Şehrin doğu bölümündeki 
uzun zamandan beri çalılıklar nedeniyle ulaşılamayan kapının (Kapı 7 “Tangentialtor”) 
yeniden keşfi ve belgeleme çalışmaları ile Assos şehrinin diğer kapılarıyla karşılaştırılma 
şansı doğmuştur ve iyi durumda kaldığı için orijinal yapı ve yapının fonksiyonu açısından 
birçok bilgi vermektedir (Resim: 11).

Şehrin doğu ve batı kısmında belgeleme çalışmaları için temizleme hazırlıkları 
ortalama 3 işçiyle yapıldı. Böylece gelecek yıl yapılması planlanan çalışmalar için ön 

18 N. Hellner, “Bedeutungstragende Steinbearbeitung an Athenatempel von Assos”, R. Stupperich (ed.), 
Ausgrabugen in Assos 1993, AMS 57, 227-234

19 H. Türk, “Untersuchung der Stadtmauer 2008”, N. Arslan, et.al., “Assos 2008 Yılı Kazı ve Restorasyon 
Çalışmaları”, 30. KST 3 ( 2009) 227-228.
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hazırlık yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde yıllardır görülmesi mümkün olmayan 
duvarın bağlantılarının gün ışığına çıkması sağlandı. 

Behram Köyü’nde, Batı Nekropolis’inde köy içine doğru devam eden ve temiz bir 
işçilik gösteren poligonal duvarın ölçümü yapılarak yapı durumu irdelenmiştir (Resim: 
12). Üzerine yapılan yapı yüklenmeleri nedeniyle tehlikede olduğu için bu duvarın mutlaka 
korunmasının gerekliliği görülmüştür. Söz konusu alanın görünür hale getirilmesi, bölgede 
köy sakinlerinin antik kent ve yapılarla kendilerini özdeşleştirmelerine yardımcı olacaktır. 
Köydeki yetkililerin desteği ve kazının bilimsel katılımıyla etkin bir şekilde koruma planı 
ortaya çıkarılarak, ziyaretçilerin sadece çok az bir kısmının ulaştığı doğu alanının bu 
koruma planıyla ziyaretçilerin görebileceği bir hâle getirilmesi planlanmaktadır.

Büyük oranda taşları günümüze ulaşmamış duvar parçalarının orijinaldeki 
durumlarını, tam pozisyonlarını ortaya çıkarmak (rekonstrüksiyonu yapılabilen uzunluk: 
3,5 km.) ve kısmen farklı zamanlarda yapılmış olan duvar parçaları ile yeni bir şehir 
planı hazırlamak için 1:1000 ölçeğinde plana geçirildi. Burada özellikle şehrin güney 
bölümünde birçok inşa safhası ve onarım izleri dikkati çekmektedir.

Aynı şekilde tepenin güney yamacında, akropolisin alt terasındaki duvar elemanları 
da belgelendi. Bu çalışmaya akropoldeki duvar ile birlikte gelecek yıl devam edilmesi 
planlandı. Geçen kazı döneminde keşfedilen akropolün kuzeydoğu eteğindeki kaba 
işçilikli poligonal duvarın olasılıkla erken korunma duvarı olduğu düşünülmektedir. Bu 
yapı elemanlarının şehrin güney bölgesindeki ön duvar (proteichisma) ile birlikte gelecek 
yıl yapılacak olan plan çıkarmaları için ön hazırlık yapılmıştır. Bu alan, Helenistik Çağ 
öncesindeki kent hakkında bilgi vereceği için çok önemlidir.

Kentte ölçüm işlemlerinin yanı sıra, sürdürülmekte olan Assos ve çevresinin Bizans 
tarihinin çalışılmasına destek olarak bir Bizans yerleşimine ait yapı duvar kalıntıları T. 
Haupt ve H. Türk tarafından takimetre ile ölçüldü ve ayrıca GPS yardımıyla oluşturulan 
Assos ölçü ağıyla birleştirildi. 

Şehir duvarı çalışması dışında kentin akropolisindedeki Dor tapınağının 
rekonstruksiyon çalışmalarına destek olmak amacıyla B. Ritter ve T. Haupt tarafından 
mevcut sütunların yükseklikleri restorasyon sırasında yapılacak değişiklikler için 
belirlendi. 

ATHENA TAPINAĞI RESTORASYON ÇALIŞMALARI  
                                                                                           Klaus MÜLLER

Athena Tapınağı’nda geçen yıllarda mimarî öğelerin detaylı çizimleri ve 
sınıflandırılması işlemlerinin büyük ölçüde bitirilmesinin ardından restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon öncelikle sütun ve stylobat bloklarında kullanılan 
beton parçaların sökülmesi ve yerlerine özgün malzemeden parçaların konulmasıydı. 
Bu konuda hazırlanan projenin Çanakkale Tabiat ve Kültür Varlıkları Bölge Koruma 
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Kurulu’nun onayının alınmasının ardından çalışmalara başlanmıştır. 
Restorasyonda köyün kuzeyindeki arazide serbest hâlde duran büyük taş kütleleri 

tercih edilmiştir. Araziden köy muhtarlığına ait bahçeye taşınarak burada şekillendirme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Büyük taş kütleleri atölyede önce küp hâline getirilmesinin 
ardından istenilen ölçüde sütun tamburu hâline dönüştürülmüştür. Stylobat bloklarında 
aynı taş ocağından temin edilerek spiral ve keski yardımı ile şekillendirilmiştir (Resim: 
13). Hazırlanan parçalar önce akropole taşınmış ardından da tapınağın güneyindeki 
sütunlardan ilk sütun bir vinç yardımı ile sökülmüştür. Sütunun altındaki beton 
stylobat bloğunun kaldırılmasının ardından daha önce hazırlanan stylobat bloğu yerine 
konulmuştur. 2009 yılında sonuçların görülmesi arzusu nedeni ile çalışmalar bir sütun 
ile sınırlı tutulmuştur. Diğer sütunlarda kullanılacak parçaların büyük bölümü hazır hâle 
getirilmiştir. Birinci sütunu yeni parçalar kullanılarak yeniden ayağa kaldırma işlemi 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başlık ve tamburları arasında yapının ilk yapımında olduğu 
gibi hiçbir bağlayıcı malzeme kullanılmamıştır. Ancak eski tamburların kısmen aşınmış 
olması yüzünden gerekli durumlarda parçalar arasına kurşun plâkalar konulmuştur. Bu 
işlemin tamamlanmasının ardından sütun tamburlarının kanalları açılmaya başlanmıştır 
(Resim: 14-15). 

Sütunun ayağa kaldırılması dışında cella duvarını bir sıra hâlinde çeviren beton 
bloklar kaldırılmıştır. Tapınağın kuzey yönünde çevreye dağılmış ve pek çoğu bir yel 
değirmeninde kullanılmış stylobatlar yerlerine konulmuştur. Söz konusu stylobat 
bloklarının yel değirmeninde kullanılması sırasında kırılarak küçük parçalara ayrılmış 
ve orta eksenlerine kanallar açılmıştır. Tapınağın kuzeyindeki taş deposu görünümü bu 
çalışma ile ortadan kaldırılmıştır.

Tapınağın çevresindeki mimarî blokların sınıflandırılması kapsamında çevre 
düzenlemesi yapılarak, doğu alınlığına ait iki blok doğu yamaçlarından alınarak cella 
duvarı üzerine konulmuştur.

Akropoliste restorasyon çalışmalarına ek olarak Bizans Çağına ait sarnıçlarda da 
basit onarımlar gerçekleştirilmiştir. Yan yana iki mekândan oluşan sarnıçların üzerini 
örten tonozlarda yer yer delikler oluşmuş ve bunların üzeri inşaat demirinden yapılmış 
kafes ile kapatılmıştır. Sarnıçlardan birinin ön yüzündeki tonoz da kısmen yıkılmıştır. 

Sarnıçların üzerindeki tonozlarda taşları birbirine bağlayan harçlar zaman ile 
yok olmuştur. Böylece tonozlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, 
kazı programına alınan onarım 2009 yılında gerçekleştirilmiştir. Sarnıçların tonozlarının 
onarılması için iç kısımlarına iskeleler kurularak kalıplar hazırlanmıştır. Daha sonra 
delikler örülmüştür. Sarnıçlardan birinin önünde yıkılmış olan tonoz, bir kalıp yardımı 
ile yeniden örülmüştür. Böylece sarnıçların yıkılması ortadan kaldırıldığı gibi, kötü bir 
görünüm oluşturan demirden yapılmış kafeslerden de kurtarılmıştır. 



..................................................................................................................................................................................244

Resim 1: Batı Nekropolisi Açma 8.

Resim 2: Batı Nekropolisi, terrakotta kalıbı 
(domuz).
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Resim 4: Kuzey Stoa, Klâsik Çağa ait yapı temeli.

Resim 3: Batı Nekropolisi, kurşun ağırlık.
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Resim 5: Kuzey Stoa, batı köşesi temeli.

Resim 6: Ayazma Kilisesi.
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Resim 8: Ayazma Kilisesi, haç rölike.

Resim 7: Ayazma Kilisesi, haç kolye.
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Resim 9: Ayazma Kilise, tören haçı.

Resim 10: Geç Antik Çağ Konut Alanı.

Resim 11: Doğu Kapısı.
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Resim 13: Athena  Tapınağı, restorasyon çalışmaları.

Resim 12: Polygonal Sur.
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Resim 15: Athena Tapınağı, restorasyon çalışmaları.

Resim 14: Athena Tapınağı, restorasyon çalışmaları.
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383-398. Araştırmaların ilk 3 yılında yapılan çalışmalardan çıkan sonuçların derlemesi için bkz. Özyar, A. 
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Çalışmalarımız 2 Haziran-10 Temmuz 2009 tarihlerinde, Bakanlık temsilcimiz 
Hüseyin Şahin (Malatya Müzesi) nezaretinde ekip üyelerimiz tarafından  yürütülmüştür.2 
Çalışmalarımız, Boğaziçi Üniversitesi 07R101 numaralı bilimsel araştırma projesi olarak 
BAP bütçesinden desteklenmiş ve ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink 
Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkısı ile yürütülmüştür.3 

Akdenizin kuzeydoğu ucunda yer alan antik Kilikya ovasında, günümüz 
Çukurova’sının batısında bulunan Tarsus-Gözlükule Höyüğü’nde 2009 yılı kazı 
çalışmalarımıza 2008 yılında çalışılan C7 16, C7 17, C7 06, C7 07 ve B7 97 olarak 
adlandırılan toplam beş açmada yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda devam ettik. Ayrıca 
geçen yıl temizlenmeye başlanan Goldman Dönemi büyük A açmasının doğu yamacının 
belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. (Harita: 1). 

Kazılardan elde ettiğimiz bulguları şöyle özetleyebiliriz: 2009 yılında yürütülen 
kazılarda Erken İslâmî Döneme ait mimarî kalıntılarda çalışılmaya devam edilmiş ve bu 
kalıntılar çoğunlukla kaldırılmıştır. 2009 yılında  höyük üzerindeki Erken İslâmî Dönem 
binalarına ait mekân kullanımları daha iyi anlaşılmıştır.   

C7 07 ve B7 97 açmalarında daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış kuzeybatı–
güneydoğu yönünde seyreden  büyükçe bina dönemin yapı teknikleri hakkında bilgi 
vermektedir (Çizim: 1). Erken İslâmi Dönem yapıları ekseriyetle içi kırık çanak çömlek 
parçaları, kiremitler ve pişmiş tuğlalardan oluşan moloz ile doldurulmuş olan temel 
çukurları ve bunların üzerinde traverten taşlardan yapılmış duvarlardan oluşur. Kullanılan 
taşların kesim kalitesi ve büyüklüğü duvardan duvara değişiklik sergiler. C7 07 açmasında 
yaklaşık doğu-batı istikametinde ve diğerlerinden farklı olarak daha iri ve kısmen 
dikdörtgen kesimli taşlar kullanılarak inşa edilen duvarda ayrıca yarımay şeklinde bir 
niş bulunmaktadır (Resim: 1).  Duvarın üst yapısının taşları altına bir sıra büyük ve yassı 
taş döşenmiştir ki bu da diğer duvarlardan farklı bir uygulamadır.  Bu duvarın güneyinde 
kalan mekânda farklı renkte toprak dolgusu olan  yuvarlak bir çukur vardır. Nişli duvarın 

2 2009 yılında kazılar Özyar denetiminde Pilavcı (C7 16), Ünlü (C7 17), Karacic (B7 97), Person (C7 06) 
ve Yalçın (C7 07) tarafından yürütülmüştür. Açmalarda çalışan asistanlar: Lauren Davies, lisans öğrencisi, 
University of Pennsylvania, ABD; Ali Güldüren, lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi; Çiğdem 
Külekçioğlu, lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; Sinem Güldal, 
lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,  Erhan Tamur, lisans öğrencisi, 
Boğaziçi Üniversitesi,. Diğer katılan uzmanlar: Prof. Dr. Emel Oybak-Dönmez (Paleobotanik) Hacettepe 
Üniversitesi, Biyoloji Bölümü; Doç. Dr. Pancaroğlu (Ortaçağ, Sanat Tarihi), Boğaziçi Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; Dr. Olivier Henry (Arkeolog), Fransa, Murat Kırmızıoğlu (Fotoğraf) 
İstanbul; Bengü Kılıçbeyli Godon, (çizim) İstanbul; ABD; Kerem Halıcıoğlu, Harita mühendisi (Jeodezik 
Ölçümler) Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü; Uğur Girişken, 
Harita Mühendisi (Jeodezik ölçümler) İstanbul Teknik Üniversitesi; Evrim Savaş (jeodezik ölçümler) 
İstanbul Teknik Üniversitesi; Göze Üner, Mimar (mimarî çizim) İstanbul Teknik Üniversitesi; Sevcan Ercan 
(mimarî çizim)  İstanbul Teknik Üniversitesi, Güneş Songül (çömlek bahçesi) Boğaziçi Üniversitesi; Ozan 
Tanrıöver (Konservasyon/Restorasyon) İstanbul Üniversitesi; Melih Ekinci (Konservasyon/Restorasyon) 
İstanbul Üniversitesi; Diana Cowley (Paleobotani örnekleme asistanı) New England Üniversitesi, Armidale, 
Avustralya; Salih Coşkun (Muhasebe) İstanbul. 

3   Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine destek ve katkıları için teşekkür ederiz. 
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kuzeyinde sert bir toprak zemine rastlanmıştır. Bu bina kuzeye doğru devam etmekle 
beraber birçok duvarı son derece büyük tahribata uğramıştır.  Fakat ele geçirilen yapının 
en az 6 ayrı bölmesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu bahsedilen yapının en güney kısmını içeren B7 97 açmasında yuvarlak dizili 
taşlardan oluşan bir seri kalıntı bulunmuştur (Çizim: 2). Bunlar kazıldığında fosseptik 
çukurlarına ait oldukları anlaşılmıştır. Aralarında en iyi durumda olanın atık su bağlantısı 
terakotta künkler yoluyla sağlanmaktaydı (Çizim: 3). Künkler binanın temelinin içinden 
geçerek çukura bağlanmaktaydı. Kubbe şeklindeki fosseptik çukuru ise taşların konsol 
tekniği ile üst üste dizilmesi ile yapılmıştır. 

Aynı tip çukurlardan bir adet C7 16 açmasında ele geçirilmiştir (Çizim: 4). C716 
açmasındaki fosseptik çukuruna  tepesinden dikey olarak  giren terakotta künklerden 
oluşan atık borusu ele geçirilmiştir. Bu fosseptik çukuru da B7 97 açmasındaki örnek gibi 
inşa edilmiştir, ancak bu örnekte 5 sıra taşın üst üste dizilmesiyle kubbe oluşturulmuştur 
(Resim: 2). Bu çukurların içindeki  toprak dolgusu koyu renk, humuslu ve gevşektir.

C717 açmasında ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkmış olan kuyu benzeri yapıya 
bağlanan ve üstü kalın bir kireç tabakası ile sıvanmış olan gider yolu üç sıra tuğla 
dizisinden örülmüştür.  Gider yolunun  kuyuya bağlandığı kısmın üstü düz bir taş blok ile 
kapatılmıştır (Resim: 3). Giderin bağlandığı içi boş kuyunun üstü,  yassı bir traverten taşı 
ve etrafında kiremit ve seramik parçaları ile kapatılmıştır. Bunlar kaldırıldığında, kuyunun 
üst çeperinin 6 sıra taştan örülmüş olduğu, bunun altında çeperin birkaç sıra kiremit dizini 
ile devam ettiği ve sonra sadece toprak olarak en az 3.50 m. derinliği olduğu anlaşılmıştır.  
Bu çukurun da bir atık toplama işlevi görmüş olduğu muhtemeldir.

2008 yılında ilk kez C7 17 açmasında ortaya çıkmış olan, kalınlığı 2-2.5 cm. 
arasında değişen son derece sağlam, kireç sıvalı tabanın C7 16 açmasına devam ettiği 
anlaşılmıştır (Resim: 4).  İki açmada ele geçirilen bu taban 13 m2 lik bir alana oturmaktadır.  
Tabanın sınırları bozuk olmakla beraber planda dört köşeli bir mekâna ait intibası 
uyanıyor, ancak herhangi bir çevre duvarı ele geçirilmemiştir. Profil çizimlerinde bu kireç 
sıvalı tabanın ne kadar sağlam ve özenilerek yapıldığı görülmektedir ve dolayısıyla su 
geçirmez olduğu aşikardır. Aynı hatta, C7 16 açmasının batı tarafında gözlemlenen farklı 
bir döşeme tipinden elimizde sadece üç kısmen bozuk iri traverten taşı kalmıştır.4 Burada 
ele geçirilen sert sıvalı fragman, açmanın doğusunda bulunan zemine benzer şekilde su 
geçirmeyecek cinstendir. 

Yine bir diğer döşeme tipi de C7 17 açmasının kuzeydoğusunda 2008 yılında 
kaldırılmış olan yassı kiremitler ile döşenmiş mekâna aittir (bkz. 2008 yılı çalışmalar 
raporu). Yukarıda saydığımız öğeler tüm bu bölgenin yıkanma ve temizlenme ile ilgili 
işlevi olan, Almanca “Naßraum” olarak adlandırılan, üç adet iç mekândan oluştuğunu 
4 2010 sezonunda henüz kaldırılmamış olan bu döşeme taşlarından en doğuda bulunanın yüzeyinin suya maruz 

kalmaktan aşınmış olduğu gözlemlenmiştir. 
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düşündürmektedir.  Erken İslâm Dönemi yerleşmelerinde hijyen ile ilgili hususî temizlik 
alanlarının bulunduğu bilinmektedir.  Mesela aynı döneme tarihlenen Suriyede, Raqqa’nın 
72 km. kuzeyindeki Medinet el-Far/Hisn Maslama yerleşmesinde de son yıllarda yapılan 
kazılarda benzer özellikler gösteren alanlara rastlanmıştır.5 Bu durum İslâm’ın etkisine 
giren toplulukların hijyen anlayışlarında daha önce rastlanmamış olan yeniliklere işaret 
ediyor olabilir. 

Daha erken döneme ait yapı kalıntılarına şimdilik sadece C717 açmasında 
rastlanmıştır. Açmanın güneybatısında Erken İslâmî Dönem katmanlarının altından, 
apsidal plana sahip intibası uyandıran bir yapının kuzey-güney yönünde seyreden duvarı 
ile güney kısmı ele geçirilmiştir (Resim: 5). Yapı tekniği olarak bu bina Erken İslâmî 
Dönem binalarından tamamen farklı bir şekilde inşa edilmiştir.

C7 17 açmasının güneydoğu kısmında Erken İslâmî Dönem katmanlarından çok 
farklı sarı renkli, killi ve temiz bir topraktan oluşan yeni bir katmana ulaşılmıştır.  Burada 
da doğu-batı yönünde seyreden, orta boy taşlardan yapılmış bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvarın hemen kuzeyinde in situ kırılmış bir Demir Çağı krateri bulunmuştur. Sarı 
renkli killi toprak  B7 97 açmasında da görülmektedir. Bu açmanın güneydoğu kısmında 
sınırlı bir alanda bu katmanın içine inildiğinde, Geç Tunç Dönemine tarihlendirilen Hitit 
tipi çanak çömlekler in situ ele geçmiştir. 

2009 sezonunun bir başka arazi çalışması da, Goldman dönemi kazılarında A 
bölgesi olarak adlandırılmış kazı alanının doğu kesitinden artakalan yamacın geçen yıl 
başlayan temizliğinin Dr. Olivier Henry tarafından tamamlanıp  belgelenmesi olmuştur 
(Çizim: 6). Bu çalışmadaki amacımız Goldman dönemi kazıları ile yeni kazıların 
tabakalarını karşılaştırabilmektir. Artık höyüğün üzerinde geçen yıllarda değindiğimiz, 
günümüzde  yapılan tesviye çalışmaları sırasında serilmiş olduğunu belirlediğimiz, 
esasen höyüğün Ortaçağ katmanlarına ait moloz tabakasının derinliği belli olmuştur.  
Bunun altında kalan katmanlar ise höyüğün Ortaçağ öncesine ait tahribata uğramamış 
seviyeleridir. Kesitte sağda görülen yatay çakıl taşı dizinleri Goldman yayınlarından 
bildiğimiz Geç Tunç Çağına tarihlenen anıtsal yapının duvar temellerinin altında yer alan 
altyapı çalışmalarına ait olmalıdır. Ayrıca yamacın en kuzey kısmındaki zemin seviyesinde 
neredeyse tüm olarak ele geçirilen Orta Tunç Çağına ait yerel üretim Suriye şişesi taklidi 
stratigrafik açıdan önemlidir. Sezonun bitiminde hem Goldman kesiti hem de açmalar 
jeotekstil ile kaplanarak koruma altına alınmıştır.

2009 yılında açığa çıkarılan katmanlarda ele geçirilen malzeme ağırlıklı olarak 
bölgede Abbasîlerin hâkim olduğu 9. ve 10. yy.a tarihlenmektedir.  Çanak çömleklerin 
değerlendirilmesi henüz devam etmektedir. Doç. Dr. Oya Pancaroğlu’nun önemli ipuçları 

5 Nisan 2010’ da Londra’da 7ICAANE toplantısında C.-P. Haase (Museum for Islamic Art, Berlin) tarafından 
sunulan “Small bath and toilet rooms in the early Islamic architecture of Madinat al-Far” isimli bildiride 
benzer buluntulardan söz edilmektedir.
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veren bazı örnekler hakkında aktardıkları aşağıdaki gibidir: 2008 buluntuları bağlamında 
opak sır üretiminin teknolojik açıdan Abbasî Dönemi yeniliklerinden biri olduğuna ve ithal 
olarak Irak’ta bulunan Çin porselenlerinden etkilenilerek üretilmiş olduğuna değinilmişti. 
Opak beyaz sır üzerine kobalt mavi desenli, tipik 9. – 10. yy. Irak, Basra üretimi krem 
hamurlu kâse fragmanlarından 2009 yılında da bulunmuştur. Yine Basra üretimi olduğu 
düşünülen ve geçmiş yıllarda bulunan 9. yy.a tarihlendirilen polikrom lüster ve 10 yy.a 
tarihlendirilen monokrom lüster bezemeli kâse fragmanlarından 2009 sezonunda da ele 
geçirilmiştir.  

Yerel üretim sırlı seramikler arasında ekseriyetle açık form veren kırmızı hamurlu, 
sarı yeşil sırlı, koyu renk bezemeli türler mevcuttur. Bunlardan 2008 sezonunda da bol 
miktarda bulunmuştur. Yerel üretim olması muhtemel ve genellikle kapalı form veren 
seramikler arasında geçen yıllarda bol miktarda ele geçirilen sırsız, krem renkli, geometrik 
kabartma desenli, kalıp baskılı örneklerden, 2009 yılında da farklı desenli birçok örnek 
bulunmuştur. Günlük kullanım amaçlı sırsız çanak çömlekler arasında tümlenebilen 
amfora tipli bir küp ile tek ve çift kulplu testiler ele geçirilmiştir. 

O. Pancaroğlu Goldman dönemi  kazılarından da bilindiği üzere Gözlükule’de 
Erken İslâmî Dönemde hem çanak çömlek hem de kandillerin üzerine değişik tekniklerle 
yazı yazma geleneği bulunduğuna dikkat çekmektedir. Kabartma yazılı kap dibinde 
‘amal’ kelimesi, ‘tarafından yapılmıştır’ anlamına gelir, akabinde gelen ustanın adı 
okunamamaktadır. Ayrıca iki fragmanı ele geçirilen mermer bir kapakta ise çizilerek 
herhalde yazı benzeri bezeme yapıldığı görülmektedir 

2008 sezonunda olduğu gibi 2009’da da pişmiş topraktan üretilmiş Geç Roma tipi, 
oval, ağız kısmı gövdeye entegre edilmiş, tutamağı ise bir çıkıntıya indirgenmiş Erken 
İslâmî kandillerden ele geçirilmiştir. Ayrıca 2009 yılında C7 17 açmasından Geç Roma 
Dönemine tarihlenebilen küçük ebatlı, yuvarlak gövdeli kandiller de ele geçirilmiştir. 

Pişmiş toprak objeler arasında Goldman’a göre Tarsus’ta Helenistik ve Roma 
döneminde yerel bir üretim merkezi bulunan figürinler vardır (bkz. 2008 sezonu raporu). 
2009 sezonunda dolgu tabakalarında ele geçirilenler arasında sandaletli ayak (Çizim: 8), 
Dionysos tasviri olması muhtemel üzüm salkımı tutan oturan çocuk, ve tiyatro bağlamında 
adak olarak kullanılmış olması mümkün şişman adam yüzü gibi figürinler vardır. 

Ayrıca C7 17 ve  B7 97 açmalarında Demir Çağında bölgede ve Kıbrıs adasında  
sık rastlanan tipik at ve süvari figürinlerinden ele geçirilmiştir. Az miktarda ele geçirilen 
bakır sikkeler ilk belirlemelere göre Abbasî Dönemine tarihlenmekte olup henüz uzmanları 
tarafından incelenmektedir.

Maden buluntular arasında üç (?) tarafında yassı kulpcukları olan, bir tarafında da 
uzun bir akıtacağı olan küçük tunç kap, muhtemelen az miktarda malzemenin ısıtılması 
için kullanılıyordu.  Bu kâsecik doktor veya farmakolog gibi bir uzmanın kullandığı 
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âletlerden olabilir (Çizim: 9). Tarsus’ta 2009 sezonunda değişik amaçlı kullanılan tunçtan 
yapılma tıp âletlerinden bulunmuştur. Genellikle Roma Döneminden bilinen bu tip 
âletlerin kullanımının Erken İslâmî Dönemlerde devam ettiği bilinmektedir (Çizim: 10). 
Ayrıca saydamda görülen tunçtan kemer tokası da maden buluntular arasındadır. C7 07 
açmasında Geç Tunç Çağına tarihleyebildiğimiz tunç bir ok ucu da bulunmuştur. 

Kemik buluntular arasında muhtelif bezemeli ağırşaklar mevcuttur. Benzerlerini 
Goldman kısmen Helenistik/Roma Dönemine tarihlendirmekle beraber bazılarının Erken 
İslâmî Dönemde de yaygın olduğunu belirtmiştir.

Erken İslâmî Döneme ait cam buluntular 2009 sezonunda da geçen sezonlarda 
olduğu gibi çoktu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken, ufak şişecikler ve tüplerin çok 
sayıda bulunmasıdır. Bunlar daha önce de bahsettiğimiz tıp veya eczacılık ile ilgili 
alanlarda kullanılmış olabilirler. 

Son olarak da C7 06 açmasının dolgu tabakasında Geç Akkad III Dönemine 
tarihlendirilen, steatitten yapılmış bir silindir mührü bulundu. Akkad mühürleri ile ilgili 
en temel eserin yazarı Rainer Michael Boehmer’in belirlemelerine göre bu mühürde 
tanrılar arası bir savaş sahnesi yer almaktadır. Sağda ayağını stilize bir dağa dayamış 
olan güneş tanrısı Şamaş elindeki topuz ile önünde diz çökmüş düşman tanrıyı alt 
etmektedir.  Düşman tanrıyı bir başka tanrı arkadan kafasını boynuzundan geriye çekerek 
zapt etmektedir. Bu tanrının arkasında ise kurbanlık hayvan taşıyan muhtemelen bir 
ölümlü vardır.  Mezopotamya menşeli bu mühürlere Anadolu’da pek rastlanmamaktadır.  
Ancak Akkad kralları Sargon ve Naram-Sin efsanelerinde bu kralların ve oralı tüccarların 
Toros’lara gümüş madenleri için geldiklerinden  ve hatta Toroslar’ı geçip İç Anadolu’ya 
kadar ilerlediklerinden söz edilir. Bu buluntu adı geçen efsanelerde gerçeklik payı 
olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı temsilcimiz Malatya Müzesi görevlilerinden 
Arkeolog Hüseyin Şahin’e, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne ve bu müzelerdeki değerli 
arkadaşlarımızın yaptıkları katkı ve destekleri için, ayrıca Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus 
Belediyesi, Tarsus İtfaiye Müdürlüğü, Tarsus Ticaret Odası, Tarsus Amerikan Koleji ve 
sağlık konusunda bizi yalnız bırakmayan Dr. Ali Cerrahoğlu’na, ayrıca desteğini hiç 
esirgemeyen Zülfikar İ. Tümer’e teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız.   
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Harita 1: Tarsus kent dokusu üzerine şematik olarak oturtulanTarsus-
Gözlükule höyük topoğrafik haritası üzerinde doğu tepesinde 2009 
yılında kazılan 5 açmanın ve eski kazılarda kazılan Goldman A 
açmasının yer aldığı alanın lokasyonu. Hazırlayan: Göze Üner. 

Çizim 1: Tarsus-Gözlükule doğu tepe-
sinde yer alan beş açmada açığa çıkarılan 
Erken İslami döneme ait yapı kalıntıları 
ve çöp çukurları. Açmalar kuzeyden 
güneye ve batıdan doğuya olarak, C7 16, 
C7 17, C7 06, C7 07 ve B7 97. Ölçümler: 
Uğur  Girişken, Evrim Savaş, Çizim: 
Göze Üner ve Sevcan Ercan.
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Çizim 2: B7 97 açması;  fosseptik çukurları işaretli. Ölçümler: Uğur  Girişken, Evrim Savaş, 
Çizim: Göze Üner ve Sevcan Ercan.

Çizim 3: B7 97 açması; fosseptik çukurunun kesiti. Ölçümler: Uğur  Girişken, Evrim Savaş, 
Çizim: Göze Üner ve Sevcan Ercan.
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Çizim 5: C7 16 açması; fosseptik çukurunun kesiti. Ölçümler: Uğur  Girişken, Evrim Savaş, 
Çizim: Göze Üner ve Sevcan Ercan.

Çizim 6: Goldman Dönemi A açmasından kalan doğu yamacının kesiti. Ölçümler: Uğur  Girişken, 
Evrim Savaş, Çizim: Sevcan Ercan ve Olivier Henry.

Not: Yazarlarca gönderilen 3. ve 4. çizimler aynıdır (Editörün notu).
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Çizim 9: C7 06 açmasında ele geçirilen (üç ?) yassı kulplu, 
akıtacaklı bronz kasecik. Çizim: Bengü Kılıçbeyli Godon.

Çizim 10: B7 97 açmasında 
ele geçirilen tunç, bir ucunda 
bezemenin ardından kaşık 
bulunan tıp âleti. Çizim: Bengü 
Kılıçbeyli Godon.

Çizim 8: Çizim 8: C7 17 açmasında ele geçirilen sandaletli ayak, pişmiş toprak. Çizim: Bengü 
Kılıçbeyli Godon.
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Resim 2: C7 16 deki fosseptik çukurunun taş dizini sıraları. Fotoğraf: Murat Kırmızıoğlu.

Resim 3: C7 17 açmasında bulunan kuyu benzeri çukurun üzerini kapatan traverten blok, kiremit, 
ve taşlardan oluşan blokaj ile 2008’de açığa çıkarılan sıvalı gider bağlantısı. Fotoğraf: Murat 
Kırmızıoğlu.
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Resim 8: Geç Akkad III dönemine tarihlenen steatit silindir 
mühür. TGK 2009 Kazı Envanteri Nr. C7 06-18-70 Nr. 307. 
Fotoğraf: Sinem Güldal.

Resim 6: Goldman Dönemi A Açmasından kalan doğu yamacının temizlenmiş hali. Fotoğraf: 
Airstudyo. 

Resim 7: Kabartma yazılı seramik 
kap dibi. TGK 2009. Fotoğraf: Murat 
Kırmızıoğlu.

Resim 5: C7 17 açmasında Erken İslâmî 
dönemi katmanı altında ele geçen yapı 
kalıntıları. Fotoğraf: Murat Kırmızıoğlu.

Resim 4: C7 16 (sağda) ve 
C7 17 (solda) açmalarında ele 
geçen sıvalı, çok sert yüzeyli 
tabana kuzeyden bakış. 
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SAGALASSOS 2008 VE 2009 KAZI VE RESTORASYON 
SEZONLARI

Marc WAELKENS1 et al.
 

1. Düzen Tepe
K. VYNCKE 

H. VANHAVERBEKE 
D. BRAEKMANS 

M. WAELKENS 
J. POBLOME

 V. LAUWERS
Sagalassos’un 1.8 km. güneybatısında yer alan Düzen Tepe üzerinde, bir Klâsik-

Helenistik yerleşimin kalıntıları yer alır. 2005-2006 senelerinde alanda arkeolojik yüzey 
araştırmaları yapılmıştır. 2006-2007 senelerinde yapılan küçük çaplı kazılar sonucunda, üst 
üste dört inşa dönemi ortaya çıkarılmıştır. Yapıların sadece çamur harçlı moloz taş temelleri 
korunmuş durumdadır. Organik malzemeden yapılmış çatı ve kil-kamış örgü duvarlara 
ait kalıntılara da rastlanmıştır. 2008-2009 senelerinde yapılan kazılarda batıda yer alan 
kayalığın merkezine odaklanılmıştır. 5 x 5 m. boyutlarında 23 sektör (yaklaşık 600m²) K. 
Vyncke tarafından Wheeler karelaj metodu ile kazılmıştır. Açmanın kuzey bölümünde, 
L ya da U şeklinde bir açıklığın çevresinde boyutları 3.5 x 3.5 m. ile 7 x 9 m. arasında 
değişen bir dizi oda kazılmıştır. Güneyde, kuzeydeki odalara 0.80 ile 5 m. mesafede ve 
17 m. uzunluğunda ve KB-GD yöneliminde bir duvara rastlanmıştır. Bu duvar en az iki 
odanın kuzey duvarı görevini görmektedir. Bütün mimarî yapılar KB-GD eksenine (ya 
da buna dik KD-GB) göre inşa edilmiştir. Büyük yapının merkezindeki boşlukta bulunan 
kömür kalıntıları açık havada pişirme amaçlı kullanılan maltızlara işaret etmektedir. Bu 
sebeple, bu alan bir açık avlu olarak tanımlanabilir (avlulu ev). Güneyde bulunan uzun 
duvar ve yan duvarlar ise muhtemelen bir başka yapıya aittir. 2009 senesinde 5m. kuzeyde 
ayrı bir tek odalı yapı, depo binası olarak tanımlanmıştır. (Fig. 1. K yapısı). Stratigrafiye 
bakıldığında genel olarak yüzey toprağının altında bir yerleşim ve kalın bir çöp katmanına 
rastlanmıştır. Küçük buluntuların büyük bölümü bu çöp katmanından gelmektedir. Bunların 
arasında kemik objeler (astragali vs., metal objeler (bronz ok başları, demir kargı ya da 
mızrak başları, yüzükler, bakır alaşımlı, kurşundan ve gümüşten yapılmış diğer objeler gibi) 
üretim atıkları, yarı değerli taşlar, demir cevheri kırıntıları ve pişmiş toprak objeler (kaplar, 
ağırşaklar, mil) bulunmaktadır.
1 Prof.Dr.Marc WAELKENS, Sagalassos Archaeological Research Project, Blijde Inkomststraat 21, 3000 

Leuven/BELGIUM.
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Açmanın güney bölümünde ana kaya üzerine kare bir çukur yontulmuştur. (genişlik 
3 x 3 m. derinlik 0.50-0.60 m.). İçinde olasılıkla yerleşim, yıkım ve yıkım sonrasına ait 
katmanlar bulunmaktadır. Burada kısmen korunmuş durumda bir Helenistik kremasyon 
urnası içinde, bir ergene ait yanmış kemikler bulunmuştur. Stratigrafi, açmanın kalanı ile 
doğrudan ilişkiye sahip değildir. Bu çukurun ‘çukur evler’’den meydana gelen daha erken 
bir yerleşim sistemini yansıtması muhtemeldir. 

Aynı zamanda bir dizi sondaj çalışması yapılmıştır. Daha önce yapılmış olan jeofizik 
yeraltı taraması sonuçlarına göre, burada yer aldığı düşünülen bazı fırınların ortaya çıkarılması 
için H.Vanhaverbeke tarafından platonun kuzey bölümünde 5 x 5 m. boyutlarında 2 sektör 
kazılmıştır. Burada iki fırına ait iyi korunmamış durumda kalıntılar bulunmuştur. Bunlardan 
birisinde sadece basit bir çömlek fırının altında kalan yanmış toprak matrisi mevcuttur. K. 
Vyncke ve M. Özkılıç tarafından sürdürülen diğer sondajlar sonucunda platonun yüzeyinde 
bulunan demir cevheri parçalarının yerel demir üretimi için kullanılan bir demir cevheri 
damarından geldiği saptanmıştır. 

Alanın genel olarak tarihlenmesi için, domuz kemiği kolajenleri ve yanmış 
tahıl tohumlarından sekiz AMS C14 tarihlemesi yapılmıştır. Bu örnekler aşağıdaki gibi 
gruplanabilir. (a) TD 2006-143’ün (dört inşa dönemine sahip yapı) 3. ve 4. evrelerine ait 
katmanları geçen bir çukur dolgusundan çıkarılan domuz kemiği kolajenleri için Cal. M.Ö. 
510-380; (b) diğer tüm örnekler içinse Cal. M.Ö. 355 (%57,4) ve Cal. M.Ö. 231 (%38,0): 
aynı yapının çukur dolgularından ve 3. ile 4. zemin seviyelerinden gelen domuz kemiği 
kolajenleri ile 2008 senesinde kazılan uzun yapının avlusu ile güneydeki caddeden (?) gelen 
tahıl tohumları.

Düzen Tepe’de şimdilik dört sikke bulunmuştur: İki tanesi Perge gümüş obolleridir. 
Bunlar muhtemelen M.Ö. 350-300’e2, tarihlenmektedir, ama daha uzun süre tedavülde 
kalmış olmaları mümkündür. Birisi olasılıkla demir işlemesi izlerine sahip bir alanın 
yakınında, yüzeyde bulunmuştur. Diğeri ise ana kaya/doğal topraktan kil veya cevher 
çıkarmak için açılmış çukurun içindeki dolgunun ikinci katmanında bulunmuştur. Üçüncü 
sikke ise İon Erythrai’sinde, M.Ö. 3. yüzyıl3 civarında basılan bir gümüş drahmidir ve Fig. 
1 de görülen K yapısının yerleşim katmanının GB köşesinde bulunmuştur. Bu yapı, içinde 
bulunan çok miktarda pişmiş toprak kalıntısı ve ana kaya üzerinde bu pişmiş toprak kaplara 
ait izlerin bulunmasına dayanılarak, depo yapısı olarak tanımlanmıştır. Dördüncü sikke ise 
aynı stratigrafik mekânda bulunan ve İon Magnesia’sında, M.Ö. 330-280’de 4 basılmış olan 
bir bronz sikkedir. Oldukça basit mimarîsine rağmen, Düzen Tepe’nin kıyı kentlerinden 
izole olmadığı çıkarılan cam buluntulardan anlaşılmaktadır. Erken Helenistik Döneme 
tarihlenen ve çekirdek oluşumu ile yapılmış üç cam parçası bulunmuştur. Bunlardan iki 
tanesi yüzey buluntusudur, üçüncüsü yıkım sonrası döneme ait katmandan oluşan bir 
2   Tüm sikkeler Prof. J. Van Heesch tarafından tarihlenmiştir. (Cabinet des Médailles, Brussels).
3   Bkz. SNG Aul 1957: nr.1951, pl. 61; SNG Cop 1981-1982: nr. 630 (bronz).
4   Bkz. Head, V. H. 1892: 160 nr. 17, pl. XVIII.
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çöplüğün  içeriğinden çıkarılmıştır. Eğer pişmiş toprak buluntuları ile bir ilişki kurulabilirse, 
Düzen Tepe’den gelen malzemenin genel yapısı M.Ö. 5. ile 2. yüzyılın başı arasına işaret 
etmektedir. Kazılmış sektörde ise M.Ö. 4/3. yüzyıl ile 2. yüzyıl arasına kayabilir. O dönemde, 
cam kaplar ve genellikle içerdikleri değerli şeyler, o dönemde gündelik kullanılan yaygın 
mallar değildir.

J. Poblome, D. Braekmans ve N. Fırat tarafından Düzen Tepe’den gelen bütün 
keramik buluntular ile, Sagalassos’un KB mahallesi yüzey araştırması sırasında toplanan 
keramikler üzerinde çalışılmıştır. Bu karşılaştırmalı çalışma sonucunda Düzen Tepe’den 
gelen bütün pişmiş toprak kapların Klâsik sonrası ile Erken ve Orta Helenistik dönemlere 
(M.Ö. 3.-2. yüzyıllar) ait olduğu sonucuna varılmıştır. Sagalassos’un KB’sında bulunan 
henüz kazılmamış yerleşim bölgelerinin yüzeyinden gelen seramik eserler ile karşılaştırma 
yapıldığında, iki alanın kronolojik olarak birbirini takip etmediği, ama gerçekte aynı 
dönemde varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Klâsik sonrası dönemde Sagalassos, 
Düzen Tepe ile aynı üretim kaynaklarından beslenir. Bu dönemde çoğu kullanım keramikleri 
ve bazı sofra keramikleri, dönemin Akdeniz ve Kuzey Levant ‘koine’’lerine karşılık gelen 
özelliktedir. Ancak, M.Ö. 3. yüzyılın başından itibaren Sagalassos çömlekçileri, kullanım ve 
sofra kaplarında, Akdeniz prototiplerini takip eden daha yüksek kalitede üretime başlamıştır. 
M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Sagalassos’ta Yunan prototiplerinin izlerini taşıyan mimarî 
tekniklerin (dış yüzü konveks ve rustik işlenmiş kesme taşlı duvar örgüsü) kullanıldığını 
M. Waelkens belirtir. Sagalassos ile Düzen Tepe arasındaki bu çelişki için kendisine göre 
sadece bir açıklama mevcuttur: Düzen Tepe ve Sagalassos için asıl geçim havzası olan 
Ağlasun Vadisi’nde bu dönemde, İmparatorluk Dönemine göre daha yoğun ve kalabalık 
bir yerleşim bulunduğu bilinmektedir. Büyük İskender kenti M.Ö. 3235 tarihinde ele 
geçirdiğinde, Sagalassos ‘bütün Pisidia içinde en savaşçı halk’ olarak tanınmaktaydı. Büyük 
ihtimalle, Erken Klâsik Dönemden, en geç Pers hâkimiyeti dönemine kadar (M.Ö. 546 – 
323) Achaemenid’ler, satrapları ve düşmanlarının kullandığı Pisidia’lı paralı askerlerin bir 
bölümünü Sagalassos sağlamaktaydı. Bu durum, Sagalassos’luları Yunan sahil kentleri ile 
iletişime geçirmiş olmalıdır. Antik Dönem boyunca Sagalassos’un anıtlarında, kremasyon 
urnalarında ve lâhitlerinde öne çıkarılmış âskeri üstünlükleri, M.Ö. 333 itibarıyla yerleşimin 
sona erdiği anlaşılan Düzen Tepe’nin kolayca teslim oluşuna sebebiyet vermiş olmalıdır.

2. Kuzey-Güney Sütunlu Cadde 
                                                                                                    I. JACOBS

            M. WAELKENS
2008 senesinde, Sagalassos’un Erken İmparatorluk Dönemine tarihlenen 9 m. 

genişliğindeki Kuzey-Güney Sütunlu Cadde’sini, D-B yönünde kesen bir hat üzerinde 
yapılan kazılarda, M. Waelkens tarafından M.Ö. 1. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen 
Geç Helenistik Döneme ait kalp şeklinde Korinth tarzı bir köşe sütunu bulunmuştur. 
5   Arrian, Anabasis Alexandri I.28.
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Sütunun süslemesiz dış yüzü ana caddeye bakmaktadır. Bu da Apollo Klarios tapınağının 
güneyinde bulunan bu alanda bir zamanlar L-formunda bir stoa ya da peristilli bir avlunun 
varlığına işaret etmektedir. Ancak, Sütunlu Cadde’nin ve buna bağlı yan sokağın inşası 
ile, bu daha eski yapının izleri silmiştir. Bu Korinth tarzı köşe sütunu, Sütunlu Cadde inşa 
edilirken, batı sütun sırasına dâhil edilmiştir. Kazılar sonucunda, bu Helenistik yapının kuzey 
portiğinin arkasında yer alan kesme taş duvar açığa çıkarılmıştır. Duvarda, ana caddenin 
batı portiğine çıkan bir merdiven yer alır. Şu anki durumda, hem duvar hem de merdiven 
Geç Antik Döneme tarihlenmektedir. Duvar, Sütunlu Cadde’yi kesen yan sokağın kuzey 
sınırını oluşturur. Bu yan sokak güneyde, Sütunlu Cadde’nin batı portiği ardında yer alan 
bir dükkanın moloz taş örgü duvarı ile sınırlıdır. Kazılar sırasında portiğin büyük kireçtaşı 
döşemesi ile de karşılaşılmıştır. Zemin altından elde edilen keramik buluntular ışığında bu 
zeminin M.S. 525-575 yıllarında döşendiği görülmektedir. 

2009 kazı sezonunda, Sütunlu Cadde’nin, 45 m. uzunluğundaki bir bölümü 
açığa çıkarılmıştır. Korinth tarzı köşe sütundan, Aşağı Agora’nın GB köşesinde yer alan 
merdivenlere kadar uzanan bu bölümde, caddenin sütun sıralarına ait öğeler yerde dizili 
hâlde ortaya çıkmıştır. Muhtemelen kenti M.S. 590’da etkileyen büyük deprem nedeniyle 
sütun gövdeleri kırılmış, Korinth başlıkları ile beraber iki ya da üç büyük parça, caddenin 
yan duvarları önüne itilmiştir. Batı duvarının üzerinde caddenin portiğinin en yakın dönem 
hâlinin kalıntıları mevcuttur. Yeni portikte sütunlar, bir altıgen kaide üzerine yerleştirilmiş, 
devşirme kesmetaş bloklar ve alt ya da üst profilli taşlar üzerinde yükselir. Daha kuzeyde, 
kaideler tüf taşı ve tuğla örgüden oluşur. Sadece en kuzeyde, anıtsal merdivenin sınır duvarının 
hemen yanında normal bir kaide bulunmuştur. Bu, sütun sıraları değişik boyutlarda olan ve 
devşirme malzemelerden meydana gelen poritk düzeni, muhtemelen M.S. 500 depreminin 
ardından gerçekleşmiş bir onarım evresine aittir ve mimarîsi kemerli bir düzene işaret eder. 
Bu sütunlu alanın hemen güneyinde bir cadde çeşmesi yer alır (Fig. 2). Cadde yan duvarı 
üzerinde tek kesme taşlık bir açıklık şeklindeki çeşmenin büyük bir haznesi vardır. Bu sokak 
çeşmesinin oldukça geç döneme ait olduğuna işaret eden ipuçlarından bir tanesi, haznenin 
altındaki dolgu içinde M.S. 6. yüzyıla ait keramik malzemenin bulunmasıdır. Çeşmenin 
su kaynağı arka duvarın altından gelmektedir. Bu kanal bahsi geçen çeşmeden yüzyıllarca 
daha eskidir. Kanal caddenin sınır duvarının ve yer döşemesinin altından geçer ki, bu da 
kanalı caddenin ilk evresine, yani Tiberius Dönemine ya da daha öncesine tarihlenmektedir. 
Oldukça geniş olan kanal çok miktarda su taşınmasını sağlamaktadır ve olasılıkla kentin batı 
su kemerlerinden birinin devamıdır. Mevcut çeşme kurulduğunda, kanalın doğu çıkışı moloz 
taşlar ile kapatılmıştır. Bu sayede su, şu anki haznenin seviyesine kadar yükselebilmektedir. 
Cadde döşemesinin batı sınırı, muhtemelen 6. yüzyılın ortasında kaldırılmış, buraya kentin 
GB mahallelerine su taşıyan iki su sistemi eklenmiştir.

M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısından M.S. 590 depremine kadar sokak çeşmesinin 
çevresindeki alan ile Aşağı Agora’nın merdivenlerine kadar olan kısım kasap atıkları için 
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çöplük olarak kullanılmıştır. Depremin ardından, caddenin doğu sınırı boyunca bir kanal 
inşa edilmiştir. Bu kanala daha önceki kazı sezonlarında şehrin değişik noktalarında da 
rastlanmıştır. Su kanalının Yukarı Agora’dan itibaren aşağı kente doğru çizdiği hat takip 
edilebilmektedir. Sütunlu Cadde’ye ulaştıktan sonra künklere bağlanır ve yer altından, 
caddenin doğu sınır duvarı ile cadde döşemesinin arasından devam eder. Bu su hattı, 
İmparatorluk kültü tapınağı bulunan tepe üzerinde yer alan M.S. 7-10. yüzyıla ait tahkimli 
küçük yerleşime kadar devam etmektedir. Buraya ait bir sınır alanı, I. Jacobs tarafından 
2008 tarihinde kazılmıştır. 

Cadde döşemesinin üzerindeki yüzey toprağı içinde pek çok heykel parçası 
bulunmuştur. 2008 senesinde kazılan kesişimin hemen kuzeyinde, küçük boyutlarda Apollo 
ve iki giyimli kadın heykeli bulunmuştur (Fig. 3). Kadın figürleri için belirleyici özelliklerin 
eksikliğinden dolayı bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Aynı zamanda Aphrodite’ye 
ait bir çıplak kadın gövdesi sokak çeşmesinin içine yerleştirilmiş, üzeri bir sütun kaidesi 
ile kapatılmıştır. Bu heykeller geçici olarak M.S. 4. yüzyıla tarihlenmiştir ve esasen bir 
iç mekânı süslemek için yapılmışlardır. Caddeye taşınmaları ise daha geç bir zamanda, 
muhtemelen bütün caddenin yeniden düzenlendiği M.S. 6. yüzyılın ikinci çeyreğinde 
gerçekleşmiştir. 

3. Küçük Hamam ve İmparatorluk Roma Hamamı 
M. WAELKENS, 

J. POBLOME, 
J. CLAEYS, 

M. LEFERE, 
H. UZUNOĞLU

2008 sezonu kazılarında, İmparatorluk Hamamı’nda, Frigidarium 1 salonununa 
ait Güney Apodyterium’un kuzey yarısı açılmıştır. Burada, Marcus Aurelius’u temsil eden 
kolosal bir heykelin parçaları ele geçirilmiştir. Aynı sezonda, İmparatorluk Hamamı’nın 
güney duvarından dışarıya taşan, daha erken evreye ait apsisli bazı odaların kalıntılarına 
da rastlanmıştır. 2009 kazı mevsiminde Frigidarium 2’nin merkez holünün son işlevi 
belirlenmiştir. Tüm duvarların yapı tekniği detaylı olarak incelenmiş ve bunun sonucunda 
Anadolu’da6 bulunan en eski hamam komplekslerinden birisinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. 
Erken evreye ait bu küçük hamamın, M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğine ait olduğu belirlemiştir. 
Yapının tarihinin kısa bir geçmişi aşağıda verilmiştir.
6 Perge’de, Cornutus Gymnasiumu, İmparator Nero zamanında C. İulius Cornutus tarafından inşa edilmiştir. 

Cornutus, Vespasianus Döneminde, kente imparatorluk kültün tanıtılmasında muhtemelen rol oynamıştır. 
Yine aynı dönemde, Perge’nin Galatia eyaletinden ‘Lycia et Pamphylia’ya dâhil edilmesinde etkili olmuş 
olabilir. Vespasianus Perge’ye ‘neokorosus’ ünvanı vermiş, kent Pamphylia eyaleti için resmî imparatorluk 
kültü merkezi olmuştur. Sagalassos’ta da, Hadrianus Döneminde olduğu gibi, kentin neokoros ünvanını 
alması ile güney hamam kompleksinin Vespasianus Döneminde inşası denk gelmiştir. Bkz: S. Şahin (1999) 
Die Inschriften von Perge (IGSK 34): 24, 66. Miletus’ta, Claudius Döneminde, Asia Valisi Cn. Vergilius 
Capito, Helenistik gymnasiuma İtalyan tipi bir Roma Hamam kompleksi eklemiştir.
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 3.1. Küçük Hamam (M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreği): Caldarium 3 içinde yapılan 
sondaj çalışmaları sonucunda, koridor şeklinde bir praefurnium (külhan) açığa çıkarılmıştır. 
Mekânın kuzey duvarı, orta boy, rustik yüzey dokulu kesme taş bloklardan meydana gelir. 
Aynı teknikle örülmüş duvarlar, 2. yüzyıl hamamının güney bölümünde tuğla ya da tuğla-
moloz taş, harçlı örgü duvarlara dâhil edilmiştir. Aynı kesme taş duvar tekniği hamamın 
güney duvarından dışarı uzanan iki apsisli mekânın duvarlarında da görülmektedir. Bu ilk 
praefurniumun temelleri ile ilişkilendirilebilen keramik buluntular ile apsislerin birbirlerine 
değdikleri katmandan çıkanlar, M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiştir. Bu yapı 
birbirine komşu en az üç odadan meydana gelmektedir. Doğuda bulunan iki mekân, güneye 
doğru birer apsis ile son bulmaktadır. Bunların yanı sıra hamamın diğer bölgelerinde bulunan 
duvar kalıntılarına bakılırsa, praefurniumun kuzeyinde, bugün okunmayan mekânlar da yer 
almış olmalıdır (Harita: 2). Bu düzenleme Perge Güney Hamamı’nın7 düzenine oldukça 
benzemektedir, ancak Sagalassos Küçük Hamamı en az 35 x 45 m. gibi bir alan kaplar ve en 
az bir kuşak daha öncesine dayanır. Olasılıkla, Küçük Hamam’ın mimarîsi, Campania’daki 
Geç Cumhuriyet Dönemi hamamlarına (Pompeii’de bulunan üç büyük hamam kompleksi) 
dayanmaktadır. Bu yapı tarzının, Augustus tarafından Pisidia’ya yerleştirilen eski İtalyan 
askerler ile buraya gelmiş olma ihtimali düşünülebilir. 

3.2. İmparatorluk Hamamı, 2. evre: 120’lerde Hadrianus Sagalassos’u Asia 
eyaletinden (başkent Ephesos) ‘Lycia et Pamphylia’ eyaletine taşıdığında, şehre hem 
‘Pisidia’nın en ihtişamlı birinci kenti, Romalıların dostu ve müttefiki’ ünvanını vermiş, 
hem de ‘neokoros’ olarak ilân etmiştir. Böylece Sagalassos’u Pisidia’da imparator kültünün 
merkezi olarak resmen tanımıştır. Bu rol Pisidia’nın her yöresinden insanları oyunlar ve 
festivaller için çekmiş ve Küçük Hamam artık hepsine hizmet veremeyecek hâle gelmiştir. 
Perge’de meydana gelen benzer durum gibi (bkz. Not 8-9), Sagalassos’ta M.S. 120’lerde 
büyük İmparatorluk Hamamı inşa edilmeye başlanmıştır. Küçük Hamam’ın bir kısmını da 
içine alan kompleks, M.S. 165’te tamamlanmıştır (Harita: 2). Hamamın oturduğu doğal 
tepenin üst düzlüğü, tepenin eteklerine inşa edilen tonozlu odalarla, batıya ve GDya 
doğru genişletilmiştir. Bu da yaklaşık 60 x 70/90 m. ebatındaki yeni hamam kompleksi 
için yapay bir teras oluşturmuştur. Hamamın dış duvarları 1.95 m. eninde ve büyük kesme 
kireçtaşı örgüdür. Bütün taşıyıcı payeler ve tonozlu giriş koridorları, kesme kireçtaşı 
bloklardan meydana gelmektedir, ancak aradaki duvarlar tuğla örgüdür. Kuzey duvarında 
henüz kazılmamış olan asıl giriş, kentin D-B anacaddesi üzerinde, sokak seviyesindedir. 
Bir teras aşağıda ise Aşağı Agora’ya açılan bir başka giriş mevcuttur. Üst zemin kotunda 
düzenlenmiş hamam seviyesinde, en başta bir caldarium, bir tepidarium ve muhtemelen 
bunun doğusunda halen açığa çıkarılmamış frigidariumdan meydana gelen bir mekânlar 
grubu bulunmaktadır. Bu kısım kadınlar için ayrılmış hamam olabilir. Erkekler için 
ikinci ve daha büyük bir hamam kısmı mevcuttur ve bu kısım yapının bütün batı ve 
7   S. Şahin (1999) Die Inschriften von Perge (IGSK 34): 68 Abb.6.
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doğusunu kaplar. Güneyde, Küçük Hamam’ın praefurniumu tarafından ısıtılan bölümde 
bir caldarium (B) ve bir tepidarium (orta) mevcuttur. Küçük Hamam’ın doğuda yer alan 
apsisli mekânının doğu yarısı, İmparatorluk Hamamı’nın 1. evresinde yapıya katılmıştır. 
Bu kısım, İmparatorluk Hamamı’nın ilk evresinde bir ‘terleme odası’ ya da laconicum 
olarak kullanılmıştır. Hamamın doğusu boyunca iki dikdörtgen uzun salon yer alır. Beşik 
tonoz örtülü bu hollerin uzun kenarlarında üçer adet dikdörtgen niş bulunur. Bu iki uzun 
salonun kesişiminde bir merkez hol yer alır. Merkez holün dört köşesindeki dev payeler 
büyük bir çapraz tonoz üst örtü taşımış olmalıdırlar. Merkez hole, batıda dikdörtgen bir 
eksedra bağlanır. Eksedranın yarım daire biçimli soğuk su havuzu içinde oturma sekileri yer 
alır. Bu sebeple batı eksedra, Frigidarium 1 olarak tanımlanmıştır. Hamam kompleksinin 
doğusunda yer alan bu devasa mekânlar dizisi 1250m2’lik bir alan kaplamaktadır. Orijinal 
düzende merkez holün ortasında daha büyük bir havuz bulunmuş olma ihtimali mevcuttur. 
Bu mekân düzeni Ephesos’ta bulunan ve biraz daha eski olan Liman Hamamları ile kendisi 
ile çağdaş olan Vedius Hamam-Gymnasium yapı grubu ile bazı benzerlikler göstermektedir. 
Aynı zamanda Sardis’te görülen Severuslar Hamamı ile de paralellikler vardır. İmparatorluk 
Hamamı’nın kuzeyinde yer alan bir başka büyük salon ise, bir basilica thermarum, olarak 
tanımlanabilir. Zengin bir şekilde süslenmiş ve heykel nişleri ile dolu bu salon, Kaisersaal 
ya da Marmersaal’a giriş sağlayan temsili bir antredir. Bu da bahsedilen Ephesos hamam 
tiplerine dayanan bir başka unsurdur. Duvarlar Dokimeion’dan gelen beyaz mermer ya 
da mor damarlı mermerler ile yeşil cippolino ile kaplanmıştır. Cipollino, büyük olasılıkla 
çıkarıldığı ocakların sahibi olan Hadrianus’tan  hediye olmalıdır. Yaklaşık 5 m. yüksekliğinde 
akrolitik Hadrianus, Sabina, Antoninus Pius, Faustina Maior, Marcus Aurelius (ve olasılıkla 
Faustina Minor) heykelleri orijinal olarak bu Kaisersaal’a yerleştirilmiş olmalıdır. Bu 
heykellerin başları, kolları, bacakları ya da ayakları 2007 senesinde Güney Apodyterium’un 
nişlerinde bulunurken, Marcus Aurelius heykelinin kalıntıları 2008 senesinde aynı odanın 
KB nişinde açığa çıkarılmıştır (Fig. 4). Ancak anıtın Kaisersaal’da bulunmuş kitabesinde 
adı geçen Lucius Verus ile eşi Lucilla’nın heykelleri henüz bulunamamıştır.

3.3. İmparatorluk Hamamı, 3. evre: Henüz açıklanamayan sebeplerden dolayı 
Sagalassos İmparatorluk Hamamı 4. yüzyıl sonu ile 5. yüzyıl başı arasında, devşirme 
mazleme kullanılarak ancak lüks bir zevk dikkate alınarak büyük çaplı değişimlere maruz 
kalmıştır. Opus vittatum, yani tuğla sıraları ile bağlanmış moloz taş örgü duvar tekniği 
ile yeniden inşa edilen perde duvarlar mermer plâkalarla kaplanmıştır. Güney duvarında 
yapılan değişikliklerde ise güney tepidarium bir caldariuma çevrilmiştir. Bunu ısıtmak 
için, 1. evreye ait laconicum kullanımdan çıkarılmış ve bir praefurnium hâline gelmiştir. 
Batıda bulunan orijinal caldarium birden fazla praefurnium inşası için geniş bir boşluk 
hâline gelmiştir, ve artık ısıtılan Kaisersaal bir caldariuma dönüşmüşütr. Bu noktada, 
yukarıda bahsedilen ve akrolit oldukları için kolaylıkla sökülebilen altı devasa hanedanlık 
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heykeli, Güney Apodyteriumun nişlerine (İmparatorlar batı nişlerde, eşleri doğu nişlerde 
olacak şekilde) karşılıklı yerleştirilmiştir. Frigidarium 1’in merkezinde bulunan ve M.S. 
6. yüzyıla tarihlenen mozaik yazıt göz önüne alındığında, burada bir havuz varsa bile, bu 
tarihe kadar doldurulup kapatılmış ve merkez hol bir ziyafet salonu olarak kullanımaya 
başlanmıştır. İmparator heykelleri ile Güney Apodyterium, bu yemek salonu için etkileyici 
bir dekor oluşturmuş olmalıdır. Artık erkekler için bir frigidarium olmadığı için, daha 
önce basilica thermarum olarak kullanılan alan, Frigidarium 2’ye çevrilmiştir. Mekânın 
doğusunda büyük bir havuz yer alır ve duvar nişlerinin içinde de küvetler bulunmaktadır. 
Bu evrede Frigidarium 2, eski heykel nişleri artık küvet hâline getirilen ve kısa kenarlarına 
ikişer havuz eklenen Kaisersaal ile birlikte bir hamam grubu oluşturur. 

3.4. İmparatorluk Hamamı 4. Evre: M.S. 500 civarında, Sagalassos’ta büyük bir 
deprem meydana gelmiştir. Bu deprem yapının batı bölümünde ciddî hasara yol açmıştır. Aynı 
zamanda doğu bölümde, imparatorluk galerisi, merkezî ziyafet salonu ve buna bağlı soğuk 
su havuzlu batı eksedra ve Kuzey Apodyterium da hasar görülmüştür. Hamamın doğusunda, 
güney dış cephe duvarında yaklaşık 1.50 m. genişliğinde ve yürüme seviyesinden yaklaşık 
6 m. derinliğe inen bir yarık meydana gelmiştir. Mermer kaplamalı duvarlar ve olasılıkla 
opus sectile döşeme ile mozaik tabanlar bütünüyle tahribata uğramıştır. Depremden sonra 
duvarlar geçici olarak sıva ile örtülmüş, zeminde ise siyah ve beyaz tesseradan meydana 
gelen geometrik desenli mozaik döşeme kullanılmıştır. Yeni mozaik döşeme, nişler içinde yer 
alan imparatorluk heykellerinin kaidelerinin ya da elbiselerinin ve ayaklarının kontürlerine 
dayandırılmıştır. Mozaik döşemede izi okunan heykellerin, bu onarımdan önce buraya 
taşınmış olduğu anlaşılmaktadır. Depremin ardından tüm hamam kompleksinde küçük 
müdahaleler ve tamirat yapılmıştır. Burayı daha sonra mekân edinmiş baykuşun yediği 
avlardan çıkardığı atıklar üzerinde yapılan AMS tarihlemesine göre M.S. 590 senesinde 
daha büyük bir deprem kenti vurana kadar, bu yapı hamam ve yemek salonu işlevini 
sürdürmüştür. Bu depremle yapı, hamam olarak kullanımdan çıkmıştır, ancak tonozlar bir 
anda çökmemiştir. Zaman içinde üst örtü çökene kadar, hamamın bazı mekânlarının bazen 
küçük, bazen de 50-100 kişilik yemek ziyafetleri için kullanılmış olduğu belirlenmiştir.

4. Macellum
 J. RICHARD 

K. SCHUITEMA 
 M. WAELKENS

Macellum’da sürdürülen 2008 kazıları avlu etrafında düzenlenmiş yapının doğu 
kanadına odaklanmıştır. Avlunun doğu kısmının döşemesi, 5.02 m. genişliğindeki doğu 
portik ve bunun ardındaki dört dükkân açığa çıkarmıştır. Doğu portiğin orijinal yer 
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döşemesi, batıda tamamen kaldırılmış ve sıkıştırılmış toprak zemin ile değiştirilmiştir. 
Portik üzerine, küçük dikdörtgen bir mekân kurulmuş durumdadır (Oda 5). Doğu portiğinin 
arkasında bulunan dört oda güneyden kuzeye doğru Oda 9, 6, 7 ve 8 olarak tanımlanmıştır. 
Bu dükkân duvarlarının yapım tekniği, daha önce ortaya çıkmış olan batı portik ardındaki 
mekânların mimarîsine benzemektedir. Burada biraz daha fazla anıtsal devşirme malzeme 
yer alır. Doğu ve batı kanat dükkânlarının kapı çerçeveleri sade lentoları ve çıkıntılı profilli 
söveleri ile birbirinin aynıdır. Bu mimarî unsurlar kesinlikle orijinal Macellum’a aittir. Oda 
8’i tanımlayan duvarların üzerinde daha geç dönemde meydana gelen farklı inşa dönemleri 
okunmaktadır. Batı kanadında olduğu gibi, 6. yüzyılda doğu odalarının da zemin döşemesi 
kaldırılmış ve sıkıştırılmış topraktan meydana gelen yürüme seviyesi oluşturulmuştur. Yapı 
çöktüğü zaman, doğu kanadın kullanımının zaten asgariye inmiş olduğu, buradaki dört 
odanın kullanım katmanlarının üzerine dökülmüş olan çöp miktarından anlaşılmaktadır.

2009 senesinde, merkezi avlunun kuzey yarısı ile kuzey portiğinin bir bölümü açığa 
çıkarılmıştır (Fig. 5). Kireçtaşı bloklardan meydana gelen döşemeleri, çatıdan gelen yağmur 
suyunu toplayan su kanalı ve kuzey portiğe çıkan basamaklar in situ’dur. Yer döşemeleri 
üzerine iki dairesel oyun tablası kazınmıştır. Avlunun güneydoğu köşesinde iki adet yıldız 
şeklinde yontulmuş su gider deliği bulunmuştur. Daha doğuda bir başka blok süslemesiz 
su gider deliğine sahiptir. Bu gider delikli bloklardan ikisi, altta devam eden geniş kanala 
ulaşmak için kaldırılmış, ve buraya dikey olarak yerleştirilmiştir. Bu kanalın içi, bilinçli 
olarak çok miktarda büyük keramik parçaları, çok miktarda metal buluntu (aralarında 
230 adet sikke bulunmuştur) ve çok miktarda direy kalıntıları (ör. 3 adet boğa kafatası) 
ile doldurulmuştur. Ardından bütün alan çömlekçiler mahallesinden getirilen homojen ve 
killi bir dolgu ile kapatılmıştır. Bu dolgu tabakasında bulunan malzeme, 6. yüzyılın ikinci 
yarısının başlarına tarihlenir. Bu tarihleme kuzey portiğin son yıkılma evresine bir terminus 
post quem sağlamaktadır, çünkü mimarî elemanlar dolgu katmanının üzerine yıkılmıştır. Bu 
tarih kuzey portiğinin M.S. 590 depreminde yıkıldığını göstermektedir.

M.S. 2. yüzyıla ait ithaf yazıtının yeni parçaları portiklerin arşitrav-friz blokları 
üzerinde bulunmuş ve belgelenmiştir. Yazıt İmparator Commodus’un Parthlar üzerindeki 
zaferinden, Sagalassos’un ‘Pisidia’nın birinci kenti’ olmasından ve portiklerin inşası için 
imparatorluk kültü baş rahibi P. Aelius Akulas tarafından ödenen meblağdan bahsetmektedir. 
Tholos’un KDsunda bulunan yazıtlı bir heykel kaidesi kent ile ‘proboulos’ yani kent 
konseyinin başkanı olan L. Septimus Rhodon’un, bir Eros heykeli, bir piramit (muhtemelen 
Tholos’un çatısından) bir Triton ve döşemelerin yapımını ödediğini belirtir. Bu sebeple, 
Akulas’ın sadece portikolar ve dükkânların masrafını karşılamış olması muhtemeldir. Yazıt 
Macellum içinde bulunan küçük çeşmenin inşasından bahsediyor olabilir. 2007 senesinde, 
3. yüzyıl başlarına tarihlenen bir başka yazıt, olasılıkla aynı Eros heykelinin yine konseyin 
başkanı ve olasılıkla L. Septimus Rhodon’un bir akrabası ya da neslinden birisi olan Aurelius 
Diadoumedianos Makedonianos Rhodon tarafından tamir ettirildiğinden bahsetmektedir. 3. 
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yüzyıla ait bir başka yazılı döküman ise, doğu portiğin merdivenlerinin tepesinde bir sütun 
kaidesi olarak baş aşağı kullanılmıştır. M.S. 244 senesinde consul ordinarius olan, Romalı 
senatör Asya Valisi Tib. Pollienios Armenios Peregreinos’u onurlandırmaktadır.

5. Kent Konağı(Fig. 6)

 I. UYTTERHOEVEN
 J. POBLOME

 M. WAELKENS 
2008 senesinde kent konağında yapılan araştırma çalışmaları, kazı alanının 

K-KDsunda yer alan Geç Antik Döneme ait, temsil ve kabul kanadında yoğunlaşmıştır. 2009 
araştırma çalışmaları ise yapının güneydoğusunda yer alan özel mekânları içeren kısma 
odaklanmıştır. En geç M.S. 1. yüzyılda, güney kanadında yer alan Oda LXVII’nin olduğu 
yerde bir mekân bulunmaktadır. En geç M.S. 4. yüzyılda kuzey duvarı bir khrismon ile 
süslenmiş sıvalı bir nişi olan büyük bir mekân inşa edilmiştir. Geniş çaplı yapı aktiviteleri 4. 
yüzyıl sonu, 5. yüzyıl başına tarihlenebilir. Kuzeyde yer alan kanatta, yedinci terasın üzerinde 
iyi korunmamış durumda iki oda (Oda LV ve LXI) tanımlanmıştır. Alttaki terasta Atrium 
XLV’in batısında, kuzey-güney yönde sıralı dört oda araştırılmıştır. Koridor LVIII sayesinde 
Oda LX buraya bağlanmıştır. Oda LX’ın çok renkli geometrik mozaik tabanı altında konuta 
su sağlayan ana su hattı yer alır. Atrium XLV’e mor renkli şist bloklar ile kaplanmış Koridor 
LIX’dan ulaşılmaktadır. Buradan üst kattaki odalara kireçtaşı basamaklarla çıkılmaktadır. 
Bu koridordan çok renkli geometrik mozaikleri ve taştan yapılmış iki oturma bankı olan 
Bekleme Odası LVI’ya çıkılabilir. Bu alan güneyde Oda XLVII ile birleşmiştir ve odanın 
zemini altında üç değişik su sistemi bulunmaktadır. Bu mekânların batısında dört odadan 
oluşan bir başka oda grubu yer alır. Oda LXV, (asıl konak girişinden gelen?) Koridor LXII 
sayesinde, diğer bir koridora olan LIX mekânına bağlanır. LIX’a (asıl giriş?) giden Koridor 
LXII’ye uzanmaktadır. Daha güneyde Oda LXIV oda LXVI ile bağlanmaktadır.

Konağın özel bölümünde, özel yemek odası üzerinde çalışılmıştır. Güney duvarı 
tamamen tahribata uğramış olan Oda XL kodlu bu mekânın doğu duvarının önünde, 
kuzeyde küçük bir su haznesi yer alır. Duvarın ortasında, içinde mermer masa parçaları 
bulunan bir merkezî hazne/niş inşa edilmiştir. Oda XL’ın doğusunda bulunan Oda LXVII 
içine kuzey duvarından su kanalı girmektedir. Buradan aynı zamanda Oda XL’taki su 
haznelerini besleyen su boruları geçmektedir. Oda XL ve LXVII’nin kuzeyinde ve bunların 
üst katları seviyesinde bir seri mekân daha yer alır. Bu mekânlar Avlu XXV’i çevreleyen 
kemerli galerinin taşıdığı bir teras üzerine kurulmuştur. Oda XL’ın güneyinde, daha da alçak 
bir kottaki bir başka terasta geniş bir peristylum yer alır. LXIX numaralı bu özel peristilde 
yer döşemesi kireçtaşı bloklardan meydana gelmektedir. Portik zemininin olasılıkla mozaik 
döşeme ve duvarların zengin ve çok renkli freskler ile süslenmiş olduğu düşünülmektedir. 
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Peristylum doğusunda (henüz kazılmamış) Oda LXX keşfedilmiştir. Peristyliumun kuzey 
duvarında bulunan iki etkileyici kapı, Oda LXXI’e geçit vermektedir. Burası da Oda XL’ın 
zemin katını oluşturmaktadır.

M.S. 5. yüzyıl sonu, 6. yüzyıl başında, Yemek Odası XL ile ilişkili bir mekân olan 
Oda LXVII mutfak atıkları için kullanılmıştır. 6. yüzyılda Avlu LXIX’un doğu portiğine tüf  
taşı, tuğla ve kiremitlerden meydana gelen bir fırın eklenmiştir. Bundan biraz sonra, ama 
yine 6. yüzyıl içinde portiklerin harçlı taban seviyesi üzerine yeni bir zemin oluşturulmuş ve 
kuzey portik içine moloz taş ve tüf bloklardan bir yemek pişirme düzeneği inşa edilmiştir. 
Yine 6. yüzyılda, konutun kuzey kabul salonları kanadında da benzer müdahaleler 
meydana gelmiştir. Oda LVI’nın mozaik zemini üzerine yeni bir tuğla zemin eklenmiş 
ve GB köşesine bir fırın kurulmuştur. Aynı zamanda Oda XLVII’ye tuğla zemin ve iki 
ocak eklenmiştir. Daha da geç bir dönemde, (M.S. 590 depreminden sonra) yapının bir 
bölümünün yıkılmasının ardından, Oda LX, Koridor LIX ve Oda LVI içinde orijinal zemin 
seviyesinin 0.60 m. üzerinde yeni bir yürüme seviyesi oluşturulmuştur. Bu geç yerleşim 
dönemi 7. yüzyılın ilk yarısına kadar devam etmiştir. Bu son yerleşim evresinin ardından 
Kent Konağı birkaç aşamada yıkılmıştır. Son olarak bu yıkıntı malzemesi birkaç erozyon 
katmanı ile örtülmüştür. J. Poblome’nin görüşüne göre, konağın güneydeki özel kanadına 
eklenen yemek pişirme düzenekleri, amphoraların belirli yerlerde toplanması ve bir avlunun 
ahır hâline getirilmesi göz önüne alındığında, yapının bu bölümünün son döneminde bir han 
olarak kullanılmış olması muhtemeldir.

6. Doğu Suburbium’u(Fig. 7)

 J. POBLOME 
E. MURPHY 

R. WILLET 
Doğu Suburbiumu’nda sürdürülen kazı çalışmaları (‘Çömlekçiler’ Mahallesi) 

Kırmızı Astarlı Sagalassos Keramikleri (KASK) üretimi üzerine yapılan bir çalışmanın 
parçasıdır. Bu çalışma, üretim organizasyonu, teknikleri, teknolojileri, zanaat endüstrileri 
arasındaki ilişkiler ile KASK endüstrisinin kent içindeki varlığının sosyal ve ekonomik 
etkileri konularına odaklanmıştır. 2008 ve 2009 kazıları, alanın 2004 senesinde kısmen 
kazılmış ve kalıplı üretime (genel olarak ‘oinophoroi’, figürinler ve yağ lambaları) 
odaklanmış bir yapının varlığı belgelenmiş olan bir bölümünde yer almıştır. Bugün bu 
alanda en az beş ayrı üretim ünitesi bulunan büyük bir atölye grubunun yer aldığı kesin 
olarak belirlenmiştir. Bu yapı grubu moloz kireçtaşı temellerden ve kerpiç duvarlardan 
inşa edilmiştir. Bazı yerlerde, kısa iç duvarların tamamı kerpiçten yapılmıştır. Zemin ise 
sıkıştırılmış topraktan meydana gelmektedir. Bu üretim ünitelerinin her birisi iç ve dış 
(fırınlar da dâhil olmak üzere) alanlardan meydana gelmektedir. Atölyelerin çalışmalarının 
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tamamen birbirlerinden bağımsız olmadığı görünmektedir (bazı zamanlarda kalıpları ve 
damgaları paylaşmaktadırlar). Üretim ünitelerinin iç organizasyonunu daha iyi anlamak 
için, beş odalı tek bir atölye ile onunla ilişkisi olan bir açık alan 2009 senesinde daha detaylı 
bir şekilde araştırılmak üzere seçilmiştir. Atölye alanında, iki (olasılıkla üç) zemin dönemi 
tanımlanmıştır. Zeminde terk edilmiş parçalardan toplananlar arasında üretimde kullanılan 
araçlardan geniş bir yelpazeye rastlanmıştır. Bunların arasında tamamlanmış keramik objeler 
(özellikle ‘oinophoroi’, figürinler ve yağ lambaları), âletler, kalıplar ve damgalar vardır. Bu 
erken evre içinde Çanaklı kilinden meydana gelen geniş bir yüzey bulunmuş ve GD odasının 
köşesinde saptanan temizlenmiş kil birikimi sayesinde burasının bir kil depolama/hazırlama 
mekânı olduğu sonucuna varılmıştır. Atölyenin GBsında yer alan tamamen kapalı küçük 
bir oda da kil hazırlanması işlemleri için kullanılmış olabilir. Atölyenin dış açıklığının KB 
köşesinde basit, üstten bacalı bir fırın keşfedilmiştir.

Atölyenin üretim döneminden sonra bir terk ediliş dönemi yer almıştır. Bundan 
sonra, yeni zemin yüzeyi düzlenmiştir. Atölyenin keramik fırınının, kireç fırını olarak 
kullanılması, alanın hâlen endüstriyel amaçlarla kullanıldığına işaret etmektedir. Fırın bir 
üçüncü ve son dönem için yeniden düzenlenmiş gibidir. Bu durum, üçüncü bir kullanım 
evresi olduğu tahmin edilen taban seviyesi ile çağdaş olabilir. Bu fırın düzenlemesi sırasında 
fırının asıl gövdesi sökülmüştür, yanma odası doldurulmuştur. Yeni bir baca inşa edilmiş ve 
fırının orijinal planı üzerinde, hemen aynı boyutlarda bir alanda düzlenmiş tuğla yüzey 
oluşturulmuştur.

7. 2009 Kuzeybatı Heroon Anastylosis Projesi (Fig. 8).
       

     E. TORUN 
2008 senesinde Kuzeybatı Heroon anastylosis projesinde, anıtın ayağa kaldırılmış 

olan naiskosunun üst örtüsüne odaklanılmıştır. Anıt, özgün düzeninde birbirine geçme 
ince döşeme taşları ile örtülmüştür. Cellanın K-G doğrultudaki açıklığı, naiskosun doğu 
ve batı duvarları arasında yer alan bir kemer ile ikiye bölünmüştür. Bu kemere ait orijinal 
taşlar onarılmış, eksik kısımlar yeni kireçtaşı bloklardan yontulmuş ve kemer yeniden inşa 
edilmiştir. Böylelikle kuzey alınlık ile kemer arasındaki açıklığı örten, bu kısımda 1.54 m. 
uzunluğundaki dokuz çatı taşından, onarılabilen ve yeri kesin olarak belirlenebilen dört 
tanesi yerlerine yerleştirilmiştir. Cam elyafı çubuklar ile güçlendirilen ince çatı taşları bir 
uçta kuzey alınlık, diğer uçta yeni kurulan kemer tarafından taşınmaktadır. Onarılması için 
yeterince malzeme veya veriye sahip olmayan geri kalan çatı taşı parçaları, ince detaylarının 
yakından izlenebilmesi amacı ile anıtın yanında yerde sergilenecektir.

2009 sezonunda, ise naiskos kapısı sövelerinin onarımları tamamlanıp yerlerine 
konulmuştur. Böylelikle anıtta taş yerleştirme işlemleri tamamlanmış, projenin son evresi 
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olan, ince taş yontu, konservasyon ve temizlik etaplarına geçilmiştir. 2009 sezonunun ikinci 
yarısında anıt üzerinde ince konservasyon işleri tamamlanmıştır. Cephelerde ve naiskosun 
iç duvarlarında tamamlanması gereken ince yontu işleri bitirilmiştir. Çalışmalara, düşey 
bağlantı deliklerine dışarıdan epoksi enjeksiyonu, bütünlenmiş taşların ek yerlerinin su 
almayacak şekilde uygun kireç harcı ile kapatılması, az basınçlı su ile çok hafif bir cephe 
temizliği ile devam edilmiştir. Önümüzdeki senelerde, anıtta olası taş bozulmamaları, 
koruma harcının dayanıklılığı, yüzeyde birikme ve biyolojik oluşum seyri takip altında 
tutulacaktır. 

8. Antoninler Nymphaeum’u Restorasyon Projesi (Fig. 9)
 

S. ERCAN
 M. WAELKENS 

Antoninler Çeşmesinde sürdürülen restorasyon çalışmaları, 2008 yılında yapının 
özgün çeşme fonksiyonunun yeniden kazandırılmasına odaklanmıştır. Yapının hemen önünde 
yer alan 81 m3 kapasiteli havuzun parapetleri ve parapetlerin önündeki su toplama kanalları 
restore edilmiş, bloklar eksik kısımlarının yeni yontulmuş taş ekler ile tamamlanmasından 
sonra nihaî yerlerine yerleştirilmiştir. 

Ayrıca yapının çevresinde düzenlemeler yapılmış, Yukarı Agora’nın batısında yer 
alan basamakların alttan dokuz sırası yeniden düzenlenmiştir. 

2009 yılı restorasyon çalışmalarında ağırlık yapının depreme karşı korunmasına 
verilmiş olup yapının batıda kalan yarı kısmı, kemerli arka duvar haricinde, zemin seviyesine 
kadar sökülüp bloklar depreme karşı tasarlanmış strüktürel bağlantılar vasıtasıyla birbirine 
bağlanarak son kez ayağa kaldırılmıştır. Kullanılan yatay ve düşey bağlantılar, orjinal 
taşın kırılma gücünden daha zayıf olarak, orijinal malzemeye zarar vermeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bütün bu bağlantılara ek olarak, depremin yapının üst kısmındaki etkisini 
azaltmak amacıyla, yapının sökülen bütün arşitravlarının altına darbe emici ‘neopren’ 
deprem izolasyon panelleri yerleştirilmiştir. Deprem izolasyonu; yapının üst kısmını, 
rigit alt kısımdan ayırarak, üst kısmın kendi içinde deplasman yapmasına olanak verecek, 
böylelikle yapının esas yükü olan üst örtünün, yapının en zayıf yeri olan sütunlara deprem 
anında uygulayacağı yıkıcı yatay yüklerin etkisini azalacaktır. 2010 yılında yapının doğuda 
kalan yarı kısmı da aynı şekilde sökülüp depreme karşı bağlantılarının yapılmasıyla proje 
tamamlanacaktır.
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Harita 1: 2008-2009 sezonlarında kazılan 
Sütunlu Cadde’nin planı.
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Harita 2: Gri duvarlar Küçük Hamam’ın (M.S. 25-50) hâlen ayakta duran ve 
İmparatorluk Hamamı’na (M.S. 120 – 165 civarı) eklenen bölümlerini ifade 
etmektedir.

Harita 3: Sagalassos’un İmparatorluk Hamamı’nın Hadrianus Dönemi başından 
orta Antoninler evresine kadar olan bölümleri.
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Fig. 2. K-G doğrultulu Sütunlu Cadde’nin batı sütun sırasının görünümü. Ön planda sokak çeşmesi 
ve yarım daire formundaki haznesi.

Fig. 1. K. Vyncke tarafından 2008 ve 2009 kazı sezonlarında açılan sektörlerin havadan fotoğrafları. 
Erythrai ve Magnesia’dan gelen sikkelerin buluntu yeri olan K yapısının üzerinden görünüm. 
Merkezde, çok odalı ve avlulu yapı (A-F, I-J) vardır. Aşağıda bir başka yapıdan iki oda (G-H) 
görülebilir. 2009 durumu.
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Fig. 5. 2009 sezonunun ardından Macellum’un hava fotoğrafları. Doğu kanat sağda 
görülmektedir.

Fig. 3. K-G doğrultulu Sütunlu Cadde’nin 
6. yüzyılda yapılmış kemerli arkadının 
dört sütunu üstündeki konsollara 
yerleştirilmiş giyimli kadın tanrıça 
heykellerinden birisi (M.S. 4. yüzyıl).

Fig. 4. İmparatorluk Hamamı’ndan 
çıkarılan İmparator Marcus Aurelius 
heykelinin 0.80 m. yüksekliğindeki 
mermer başı.
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Fig. 6. 2009 sezonunun ardından Kent Konağı’nın hava fotoğrafı.

Fig. 7. 2009 sezonunun ardından doğu suburbia içindeki kalıplı üretim atölyelerinin hava fotoğrafı. 
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Fig. 9. 2009 kazı sezonunun sonunda Antoninler Nymphaeum’unun önden görüntüsü.

Fig. 8. KB Heroon’un güneybatıdan görünümü
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2009 SALAT CAMİİ YANI KAZILARI 
(DİYARBAKIR İLİ, BİSMİL İLÇESİ)

Yutaka MİYAKE*

2009 yılı Diyarbakır İli Salat Camii Yanı kazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün iziniyle, Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Japonya 
Bilim Teşvik Kurumu (Japan Society for Promoting Sciences)’nun maddî desteği ile 
gerçekleştirilmiştir1. Her şeyden önce, bu çalışmaların yapılmasında, başta Diyarbakır 
Müze Müdürü Sayın Mehmet Arif Bilici olmak üzere, yukarıda adı geçen bütün kurum, 
kuruluş ve ilgili kişilere içtenlikle teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

1. KONUMU VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Salat Camii Yanı, İlçe merkezi Bismil’in yaklaşık 20 km. doğusunda, Dicle’nin 

kolu Salat Çay’ın sol kenarında yer almaktadır. Ilısu Barajı’nın yapımı tamamlandığında 
baraj gölü suları altında kalacağı beklenen bu yerleşmede, 2003 yılında ayrıntılı yüzey 
araştırmaları gerçekleştirildi (Miyake 2005a, 2005b) ve onun ardından 2004 yılından 
itibaren kurtarma kazılarına başlandı (Miyake 2006). 

Yerleşmenin hemen yanından akan Salat Çay, günümüzde yaz aylarında az da olsa 
sular bulundurmaktadır. Burada yaşamış insanlar için, Salat Çay’ın önemli su kaynağı 
olduğu kuşkusuzdur. Ancak yine yerleşmenin hemen yakınında başka bir su kaynağın da 
bulunması, ilgimizi çekmiştir. En azından iki yerde, vadi kenarında bulunan kongromera 
kayaçlarıyla onun altındaki kil tabakalar arasından sürekli olarak su süzülmektedir. Bu su 
kaynağı, günümüzde yerli halk tarafından kullanıldığı gibi, tarih öncesi dönemde buraya 
yerleşmeye karar verilirken, önemli etken olmuş olabilir.

Salat Camii Yanı’nda tespit edilen kültür dolguları, Demir Çağına ve Ortaçağa 
ait çukurlar dışında, tamamen Çanak Çömlekli Neolitik Çağa aittir. Bu Neolitik Çağ 
tabakalarını, elde edilen malzemelere dayanarak en az üç evreye ayırmak mümkündür ve 
eskiden yeniye doğru 1., 2. ve 3. evre olarak adlandırılmıştır. Ele geçirilen çanak çömleğin 
özelliklerine göre, 3. evrenin Proto-Hassuna Dönemi ile çağdaş olduğu ve 1. evrenin ise 
* Doç. Dr. Yutaka MİYAKE, University of Tsukuba, Graduate School for Humanities and Social Sciences, 

1-1-1 Tennohdai, Tsukuba-shi, İbaraki, 305-8571 JAPONYA. E-Posta: yutakam@histanth.tsukuba.ac.jp
1 Bilimsel başkanlığımda sürdürülen 2009 yılı çalışmalarına, kazı heyeti olarak Masatoshi Tao (Tokyo 

Kaseigakuin Üniv.), Dr. Osamu Maeda (Tokyo Kaseigakuin Üniv.), Dr. Kenichi Tanno (Yamaguchi Üniv.), 
Doç. Dr. Takehaya Matsumoto (Tokai Üniv.), Murat Akman (serbest), Chie Akashi (Waseda Üniv.), Yuriko 
Ara (Tsukuba Üniv.) ve Maiko Nakamura (Tsukuba Üniv.) katılmıştır. Ayrıca bu çalışmalara Bakanlık temsilci 
olarak Hatay Arkeoloji Müzesi’nden Sayın Hüseyin Toprak katılmıştır. Bize karşı her zaman hoşgörülü ve 
yapıcı olması nedeniyle kendisine teşekkür borçluyuz.
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Çanak Çömlekli Neolitik Çağın başlangıcına tarihlendirilebileceği anlaşılmıştır (Miyake 
2007b, 2010a). Salat Camii Yanı’nda bulunan çanak çömleğin, bu üç evre boyunca 
Kuzey Mezopotamya’yla yakınlık gösterdiği söylenebilir. Bunların bir tür benzer öğeleri 
bulunmakla kalmayıp bütün çanak çömleğin özelliklerinde hemen hemen paralel olarak 
gelişmelerin izlenmesi, Dicle havzasıyla kuzey Mezopotamya arasındaki kültür ilişkisinin 
çok yoğun olduğunu göstermektedir.

Daha önceki çalışmalarda 1. evreye ait tabakalara kadar kısmen de olsa inilmiştir.  
2008 yılı çalışmalarının bitişinde ana toprağa bir hayli yaklaştığımız da biliniyordu 
(Çizim: 1). Dolayısıyla, 2009 yılı çalışmalarımızın ana amacı, bütün kazı alanında ana 
toprağa kadar ulaşmak olmuştur. Sezon sonunda bu hedefe ulaşılmış ve gereken işlevlerin 
tamamlanmasından sonra, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün isteği 
üzerine, bütün açmalar toprakla geri doldurularak kapatılmıştır. Böylece, 2003 yılından 
beri sürdürdüğümüz Salat Camii Yanı’ndaki arazi çalışmaları, 2009 yılındaki çalışmalarla 
tamamen sona ermiştir.

2. 2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 
a. Mimarî Kalıntılar
2009 yılında ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar, yerleşmedeki ilk iskân sırasındaki 

durumu bize göstermektedir. Ancak önceki yıllarda tespit edilen ve üst tabakalara ait 
kalıntılarla, bazı yenilikler dışında, pek büyük fark görülmemektedir. Burada tespit 
edilen kalıntıları, dikdörtgen planlı kerpiç-topan (pise) duvarlı yapı, şöbe biçimli ocaklar, 
toprağın içine kazılarak yapılan ateş çukurları ve çukurlardan oluşmaktadır.

Kerpiç-Topan Duvarlı Yapı
2008 yılında tespit edilen ve mekânlar içinde toplam 7 tane gömü bulunduran 

binanın, 2009 yılı çalışmalarının sonucunda daha aşağı doğru devam ettiği ve ana toprağın 
üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır (Çizim: 2, 166 No.lu, Resim: 1). Gerek bu mekânları 
dolduran dolgu toprağının, duvarlarla aynı cins topraktan olması, gerekse mekânlar içinden 
hemen hemen hiç yok denebilecek kadar az sayıda buluntuların ele geçirilmesi, bu yapının 
bilinçli olarak toprakla doldurulmuş olduğu izlenimini bırakmaktadır. Büyük olasılıkla, 
bu aşamada bebek ve çocuk iskeletlerinin yapıyla birlikte gömüldüğü düşünülebilir. Bu 
yapı dışında da ana toprağın üzerine inşa edilen dikdörtgen planlı yapılar kısmen tespit 
edilmiştir (Çizim: 2).

Söbe Biçimli Ocaklar
Söbe biçimindeki ocaklar, kerpiç-topan duvarlı yapı arasındaki açık alanda tespit 

edilmiştir (Çizim: 2, 237 No.lu). Sert tabana sahip olup taban altına iri taşlar döşenmiştir. 
İnce çakıltaş karışımlı taban, iyi yanma sonucu siyah renk alıp oldukça sertleşmiş 
durumdadır. Önceki yıllarda da tespit edilen bu tür ocaklar oldukça standartlaşmış olup 
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uzunluğu yaklaşık 2 m. kadardır. Ancak 2009 yılında tespit edilen bir ocak ise, daha küçük 
boyda olup (Çizim: 3, Resim: 3), taban altına taşla birlikte çanak çömlek parçalarının 
da konulmuş olması dikkatimizi çekmiştir. Burada ele geçirilen parçaların büyük bir 
parça hâlinde birleştirilebilmesi, bunların buraya bilinçli olarak kırılarak konulduğunu 
göstermektedir.

Ateş Çukurları
Toprak içine kazılarak yapılan ateş çukurları, yine dikdörtgen planlı bina 

arasındaki açık alanda tespit edilmiştir (Çizim: 2). Bu ateş çukurlarının içinde yanmış 
taşlar in situ bulunmaktadır. (Çizim: 4, Resim: 4) ve yakıt olarak kullanıldığı düşünülen 
bol miktarda kömürleşmiş bitki kalıntıları da tespit edilmiştir. Bu tür kalıntılara, Afrika 
kıtasından Amerika kıtasına kadar dünyanın pek çok yerinde rastlamak mümkündür. Elde 
edilen arkeolojik ve etonografik verilere dayanarak, ateş çukurlarının aşağıda belirtilecek 
şeklide kullanıldığı söylenebilir; ilk önce yakıt üzerine taşlar konularak ateşe verilir, taşlar 
ısındıktan sonra gıda maddeleri konularak üstü toprakla örtülür, belli bir süre bekletilince, 
taşın ısısıyla birlikte gıda maddeleri içindeki sular buharlaşarak yemekler pişirilir. Salat 
Camii Yanı’nda tespit edilen ateş çukurlarının durumu, bu rekonstrüksiyona genel olarak 
uymaktadır.

Ateş çukuru ya da roasting pit olarak tanınan kalıntılar, aslında Çanak Çömleksiz 
Neolitik Çağda daha yaygın olarak bilinmektedir. Mureybet’teki örneklerden anlaşılacağı 
gibi, Akeramik Neolitik Çağ ateş çukurlarının genel olarak daha büyük ve yuvarlak 
biçimde olduğu söylenebilir. Salat Camii Yanı’nda tespit edilenler ise, Jarmo’daki 
örneklerle daha fazla benzerlik göstermektedir.

Masa Biçimli Kalıntılar
2009 yılındaki çalışmalarda ilk defa karşımıza çıkan bulgular ise, kerpiçe benzeyen 

malzemeden yapılan ve dikdörtgen planlı masa biçimindeki kalıntılardır. Bunlar farklı 
boyutlarda, iki tane tespit edilmiştir (Çizim: 2, 227 ve 240 No.lu, Resim: 2). Ancak 
işlev konusunda bize ip ucu verebilecek herhangi bir ize rastlanmamıştır. Ayrıca bunları 
kaldırırken de içinden herhangi bir malzemeye rastlanmamıştır. Dolayısıyla bunların ne 
tür işlev gördüğü konusuna pek iyi yanıt bulunamamıştır.

Ana Toprağın Durumu
Açmaların büyük bir kısmında ana toprağa kadar inildiğinde, açmanın bir 

köşesinde ise hâlâ küllü dolguların bulunduğu ve bunun daha aşağıya doğru devam ettiği 
de anlaşılmıştır. Çizim 1’de koyu renk ile gösterilen kısımda, ana toprağın daha derine 
doğru indiği ortaya çıkmıştır (Resim: 5). Bunun devamı, açma dışında kaldığı için, onun 
biçimi ve boyutu hakkında bir şey söylemek olanaksızdır. Ancak iki olanaktan söz etmek 
mümkündür; bunlardan biri hendek, diğeri ise yapı malzemesini temin etmek üzere 
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kazılan geniş bir çukur olabilir. Gerek oldukça düzensiz biçimde olmasından, gerekse 
bu alanda bir binanın inşa edilmesinden, ikinci olanağın daha da mantıklı olabileceği 
kanısındayız. Nitekim başka Çanak Çömlekli Neolitik yerleşmelerde de buna benzer 
örneklere rastlanmaktadır.

b. Buluntular
Çanak Çömlek
2009 yılında ele geçirilen çanak çömlek, genel olarak bol miktarda mineral katkı 

içeren ve yüzeyi iyi açkılanmış çanak çömlekten oluşmaktadır. Ancak katkı maddesi ve 
hamurun cinsine dayanarak, birkaç alt gruba ayırmak mümkündür. Bu alt gruplar, 1) bol 
miktarda beyaz renkli ve iri taneli taşçık katkılı mal, 2) bol miktarda koyu renkli ve iri 
taneli taşçık katkılı mal, 3) ince mineral tanecik katkılı mal ve 4) iyi arındırılmış kilden 
yapılan ince hamurlu mal olarak gösterebilir. İlk iki alt grup ise, katkı maddesi dışında 
birbirine oldukça yakın özelliğe sahip olup birlikte çanak çömleğin büyük çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. 

Genel olarak kap biçimlerinin basit olduğu söylenebilir. Az sayıda olmakla 
birlikte, sığ ve açık kap biçimleri de bulunmasına rağmen, derin ve kapalı biçimli kaplar 
daha yaygındır. Dipten ağıza kadar tümlenebilmiş olan bir kap, biçim ve boyutları 
hakkında somut bilgi vermektedir (Resim: 6). Ağız kenarı altına yerleştirilen yatay 
tutamaklar, 1. evre çanak çömleğin en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Gerek hamur 
içinde bol miktarda mineral katkının, gerekse yatay tutamakların bulunmasına bakılarak, 
bu kapların pişirme kabı olarak kullanılması için elverişli olduğu söylenebilir. Nitekim 
bazı ağız parçaların iç yüzeyinde yatay bant şeklinde izlerin bulunması, bu varsayımı 
desteklemektedir (Resim: 6, 7). Bunun dışında sayısı oldukça az olmakla birlikte, boyalı 
çanak çömlek parçalar da ele geçirilmiştir. 

Yontmataş Endüstrisi
Yontmataş endüstrisinde çakmaktaşı ve obsidyen, hammadde olarak kullanılmıştır. 

Ancak bu iki grup arasında belirgin farklılık görülmektedir. Çakmaktaşı endüstrisinde, 
günümüzde hâlâ Salat Çayı’nın yataklarında bulunabilen yerel çakmaktaşı, hammadde 
olarak kullanılmıştır. Obsidyenin ise, kaynak analizi sonucunda, çoğu yaklaşık olarak 
150 km. uzaklıktaki Bingöl ya da Nemrut Dağı kaynaklarından getirilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Çakmaktaşı, esas olarak yonga endüstrisinden oluşmaktadır. Çoklu vurma 
düzlemli yonga çekirdekleri, bol miktarda ele geçirilmiştir. Korteksli ve düzeltisiz olan 
düzensiz biçimli yongalar oldukça yaygındır. Bu yongaların, sert bir âletle doğrudan 
vurma yöntemi ile çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Delici olarak düşünülen birkaç parçanın 
dışında, iyi şekillendirilmiş âletlere pek rastlanmamıştır. Bu durum, Çanak Çömlekli 
Neolitik Çağ çakmaktaşı endüstrisinin, temel olarak dilgi endüstrisinden oluşan ve okucu 
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ve kazıyıcı gibi belirgin âletleri yaygın olan Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ ile oldukça 
farklı olduğunu göstermektedir.

Obsidyen ise, esas olarak dilgi endüstrisinden oluşmaktadır. Tek vurma düzlemli 
ve mermi biçimli dilgi çekirdeklerinin yanı sıra, çekirdek yenileme tablası ve omurgalı 
dilgilerin de bulunması, yerleşmede dilgilerin yongalanmış olduğunu göstermektedir. 
Çoğunluk baskı tekniği ile çıkarılan dilgiler ve dilgiciklerden oluşmaktadır ve düzeltili 
veya kullanım izli dilgilerin sayısı da oldukça yaygındır. Bu yontmataş endüstrisindeki 
durum, Kuzey Mezopotamya’da bulunan Çanak Çömlekli Neolitik yerleşme ile genel 
olarak yakınlık gösterdiği söylenebilir. Ancak Salat Camii Yanı’nda obsidyen âletler olarak 
yalnızca birkaç tane side-blow blade flake, corner-thinned blade ve trapeze bulunması, bu 
tür âletlerin yaygın olduğu kuzey Mezopotamya’daki çağdaş yerleşmeler ile olan önemli 
farklılıklardan bir tanesidir.

Küçük Buluntular
Küçük buluntularda geçen sezonlardakilere göre pek büyük değişiklik 

görülmemektedir ve yalnızca sayısal zenginliği artmıştır. Pişmiş topraktan yapılan hayvan 
figürinleri, yine en büyük buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. Özellikle şematize edilmiş 
iki ya da üç bacaklı hayvan figürinlerinin çok sayıda ele geçirilmesi, bu tür basitleştirilmiş 
figürinlerin en eski tabakalarda da mevcut olduğunu gösterme açısından büyük önem 
taşımaktadır.

En çok bız ve spatulalardan oluşan kemik âletlerinde, kaburga kemikten yapılan 
spatulalar ve büyük olasılıkla kuş kemiklerinden yapılan silindir biçimli boncuk ele 
geçirilmiştir. Taş eserler olarak, çeşitli biçimdeki boncuklar, ağırşaklar, taş kaplar ve 
yassı baltalar ele geçirilmiştir. Ayrıca boncuk ve bilezik gibi süs eşyaları arasında pişmiş 
topraktan yapılan eserler de bulunmuştur. 

Bitki ve Hayvan Kemiği Kalıntıları
Şimdiye kadar elde edilen bitki ve hayvan kemiği kalıntıları, Salat Camii Yanı 

yerleşmesinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu gayet net bir şekilde göstermektedir. 
Water floatation yöntemi ile elde edilen bitki kalıntıları arasında buğday büyük bir 
çoğunluğu oluşturmaktdır. Özellikle emmer buğdayının oldukça yaygın olduğu, ancak 
aralarında bazı einkorn tanecikleri de bulunduğu anlaşılmıştır. Arpa ise ikinci sıradadır, 
fakat yalnızca buğdayın yaklaşık olarak onda biri kadar tespit edilmiştir. Baklagil türleri 
arasında ise, mercimek, nohut ve grass pea (Lathyrus sp.) bulunmaktadır. 

Bunlar dışında yenebilir bitki türü olarak fıstık (Pistacia sp.) ve keten (Linum 
sp.)’den de yararlanıldığı da ortaya çıkmıştır. Kuzey Levant’taki PPNA ve PPNB 
yerleşmelerinde bol miktarda ele geçirilen Ziziphora sp. ve Stipa sp., Salat Camii 
Yanı’nda da bulunmaktadır. Ateş çukuru içinde bol miktarda bulunan kömürleşmiş ağaç 
parçalarından, dişbudak (Fraxinus sp.), kabak (Populus sp.) ve söğüt (Salix sp.) gibi dere 
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kenarında sıkça bulunan ağaç türlerinin burada yaygın olduğu anlaşılmıştır.
Hayvan kemiklerinden keçi, koyun, sığır ve domuz olmak üzere, 4 evcil hayvan 

türü tespit edilmiş ve memeli hayvanların yaklaşık % 97’sini teşkil ettiği anlaşılmıştır. 
Bunlardan en yaygın olanı domuz olup (yaklaşık % 49), bunu koyun ve/veya keçi (toplam 
% 27) ve sığır (% 20) takip etmektedir. Bu hayvanlar arasında az sayıda yabani türler de 
bulunmakla birlikte, çoğunluğunun evcilleştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bunlar dışında 
gene sayısı az olmakla birlikte, ala geyik, ceylan, tilki ve tavşan gibi yabani hayvanlar da 
ele geçirilmiştir.

Burada ilginç olan, 3. evrede bile domuzun hâlen koyun/keçiden daha yaygın 
olmasıdır. Zira Güneydoğu Anadolu’nun diğer yerleşmelerinde ise, genelinde son 
PPNB’e kadar koyun/keçinin %60’ı geçecek şekilde en yaygın grubu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çanak Çömlekli Neolitik Çağda domuzun bu kadar önemli rol oynaması, 
Dicle Havzası’nın önemli özelliği olarak ele alınabilir. Ancak domuzun üst evrelere doğru 
azalmış olması ve buna karşın koyun/keçinin ise çoğalmış olması, bu bölgede de koyun/
keçinin gittikçe önem kazandığını göstermektedir. Evreler arasında görülen diğer önemli 
değişiklik ise, 3. evrede yabanî hayvan türünde, önemli ölçüde azalma görülmesidir.
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GÜVERCİNKAYASI 2009 YILI KAZISI

S. GÜLÇUR*

P. ÇAYLI
I. DEMİRTAŞ

Güvercinkayası 2009 kazısı ve çevre araştırmaları, iki haftalık hazırlık çalışmaları 
sonrası, 1 Ağustos – 14 Eylül 2009 tarihlerinde sürdürülmüştür. 

Çevre araştırmaları kapsamında, Güvercinkayası yerleşmesinin modellenmesine 
katkıda bulunmak üzere birden fazla çerçeve programı da başarıyla yürütülmüştür. 
Bunlardan ilki,  Zoolog Yrd. Doç. Dr. S. Altınsaçlı ve İ.Ü. Zooloji Bölümü Uzmanı 
S. Altınsaçlı’nın 24-27 Temmuz günlerinde Melendiz’in en önemli yan kolu ve tatlı 
su kaynağı olan Karasu Kaynak Zonu ve subasar alanlarında gerçekleştirdikleri “Kayı 
ve Balıklı Göllerin ve Bu Göllerin Çevresinde Yaşayan Bitki ve Hayvan Türlerinin 
Saptanmasına Yönelik Ön Rapor” başlıklı çalışmadır. 

İkinci çerçeve programıysa ilki 19-21 Ağustos 2008 tarihlerinde, kazı evimizin 
bulunduğu Demirci Kasabası’nda yürütülen, bu yıl da 5-7 Ağustos günlerinde Gülağaç 
ilçe merkezinde yapılan, ilk öğretime yönelik, yaklaşık 110 öğrencinin katıldığı “Kültürel 
ve Doğal Çevremiz 2009 Yaz Şenliği” etkinliğidir. Bu dönemki etkinliğin projesi de gene 

* Prof.Dr.Sevil GÜLÇUR, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı Beyazıt 34459 İstanbul/
TÜRKİYE. e-posta: sgulcur@istanbul.edu.tr

 Güvercinkayası 2009 yılı kazısı ekip üyeleri, başta İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje Birimi, T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM, Aksaray İli Valilik 
Makamı, Gülağaç İlçesi Kaymakamlığı, İ.Ü. Öğrenci Harç Saymanlığı, İ.Ü.Tıp ve  Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri 
Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Aksaray Müzesi Müdürlüğü, Gülağaç İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü, Gülağaç 
İlçesi Belediye Başkanlığı, Sayın Hans-Ulrich Maik (Fabrika Müdürü, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray 
Kamyon) olmak üzere araştırmalarımıza katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarını sunar. 

 Bakanlık Temsilcileri: Ali Akyıldız (Konya Müzesi Müdürlüğü Uzmanı), Ali Haydar Atalar (Konya Ereğli 
Müzesi Müdürlüğü Uzmanı)

 Alan Yöneticisi: Arkeolog MA. Pınar Çaylı; Arkeolog Üyeler: Işıl Demirtaş, Abdullah Hacar, Kerime Kamel, 
Fatma Karamısır, Kadir Kavuk, Ozan Özbudak, Didem Yıldırım, Mukaddes Yıldızcı; Restoratör Üyeler: 
Tuba Akar, Halit Canol;Yardımcı Öğrenciler: Hülya Ant, Seval Atar, Gözde Bozkuş, Ülger Cengiz, Barış 
Eser, Ulaş Gündoğdu, Ruhan Kılıç, Denizer Öğçe, Anıl Özdemir, Hatice Özgün, Melis Özyarkent, Rahman 
Üske (İ.Ü. Arkeoloji Bölümü); Ramazan Özel, Celâl Yalçın (Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü); 
Mimar: Nilüfer Ünal; Şehir Plancısı: Varlık İndere (Yıldız Üniversitesi Şehir Plânlama A.D.); Yabancı 
Uyruklu Ekip Üyeleri: Dr. Rosalia Christidou (Kavala/Yunanıstan, CNRS Fransa, kemik alet uzmanı, 
arkeolog), Dr. Jaroslav Ridky (Prag Charles Universitesi-Çek Cumhuriyeti, sürtme taş aletler), Jiri Unger 
(Pilsen Üniversitesi-Çek Cumhuriyeti, sürtmetaş aletler); Yabancı Uyruklu Ziyaretçiler: Anna Kampelmann 
(Karlsruhe Üniversitesi/Almanya, Mimarlık Tarihi Bölümü öğrencisi), Dr. hab. İvan Pavlu (Güvercinkayası 
Bilim Kurulu Üyesi, Çek Bilimler Akademisi/Çek Cumhuriyeti, öğütme taşları), Yük. Müh. Werner Schuchel 
(Karlsruhe Üniversitesi/Almanya, Mimarlık Tarihi Bölümü uzmanı).
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ekip üyelerimizden Ark. Ma. Fatma Karamısır tarafından oluşturularak yürütülmüştür. 
Gülağaç İlçesi Kaymakamlığı, Gülağaç Halk Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve 
öğretmenlerinin desteğinde sürdürülen çalışmaya, İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakülteleri’nden beş Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğrencisi destek vermiştir. 

Güvercinkayası 2009 kazısına paralel olarak yürütülen üçüncü çerçeve 
programıysa, bölgede giderek kaybolmağa yüz tutan geleneksel köy mimarisiyle ilgili 
rölöve çalışmalarının devamıdır. Bu çalışmanın programı, bu yıl da kazı evimizde bir 
süre misafir edilen Tepecik-Çiftlik (Niğde) kazısı ekip üyesi Yük. Müh. W. Schnuchel 
(Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Tarihi uzmanı) tarafından belirlenmiş, yardımcısı 
A. Kampelmann, ekip üyelerimizden H. Canol, Ü. Cengiz ve V. İndere’nin katılımıyla 
Demirci Kasabası ve Çiftlik (Niğde) İçesi sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, Güvercinkayası’nın yanı sıra diğer tarihöncesi yerleşmelerinin 
mimarîsiyle yörenin geleneksel mimarî tasarım, malzeme ve uygulamaları arasındaki 
olası benzerlikleri saptamaktır. Çalışma önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. 

Dördüncü çerçeve programıysa, çanak çömlek kullanımıyla ilgilidir. Bu yıl 
gerçekleştirilen programın önemli ayağını Demirci Kasabası, Gülağaç İlçesi ve Çatalsu 
Köyü’nde gerçekleştirilen sözlü ve yazılı anket çalışmaları oluşturmuştur. Bu bağlamda, 
yöre halkı tarafından kullanılan, daha çok boyunlu çömlekler ve testi formlarını yansıtan 
çanak çömleklerin çizimleri yapılıp kullanım alanlarıyla birlikte depolama kapasiteleri 
ölçülmüştür. Anket çalışmaları, yerinde belgeleme ve malzeme çizimleri, ekip üyelerimiz 
Ark. MA. P. Çaylı ve Ark.MA. I. Demirtaş tarafından Ark. Barış Eser’in katkılarıyla 
yürütülmüştür. 

Beşinci çerçeve programıysa etnoarkeoloji temelli, kullanılabilir çevre 
kapsamında gene aynı ekibin yönettiği, yöresel sele sepet yapımına yöneliktir. Gülağaç 
İlçesi ve yöresinde, sele sepet yapımı, anneden kıza aktarılan, kadınlara özgü bir uğraştır. 
Sentetik malzemelerin yaygınlaşmasına kadar belirli bir teknikte ve değişik boyutlarda 
üretilip daha çok mutfak, kiler ve samanlıklarda zahire ve ürünlerin depolanmasında 
kullanılmıştır. Silindir biçimi bu seleler yalın ya da üzerine renkli kumaşlarla işlenen 
geometrik desenlidir. Her desenin kendine has bir adı bulunmaktadır. Geleneksel sele 
sepet yapımının ana malzemesi olan saz türlerinin Karasu kaynak zonu çevresinde 
hasadından üretimlerine kadar geçen süreç, adım adım belgelenmiş, günümüze değin 
ulaşabilen eski örnekler elden geldiğince konut konut gezilerek saptanmış, fotoğraflanıp 
çizimleri yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, Güvercinkayası konut mimarîsinin ürün 
depolama kapasitelerinin hesaplanarak modellemesinde ve ileride kurulması öngörülen 
bir açık hava müzesinin sergileme konseptinde yol gösterici olabilecektir. 

Kazı kamp evinde bir süre misafir edilen, Prehistorya Anabilim Dalımız doktora 
öğrencilerinden B. Doğan, değiş tokuş sistemleri, üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Arş.
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Gör. S. Sezgin Güvercinkayası kazısının çevre halkı üzerindeki etkileri, Ark. A. Hacar 
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri Uzmanı), “Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirasi, Alan 
Yönetimi Ve Yönetim Planlarının Hazırlanması” konulu yüksek lisans tezi çalışması, bir 
diğer yüksek lisans öğrencilerimizden Ark. B. Açıktepe, Trakya Bölgesi’nde tarihöncesi 
çanak çömlek üzerinde saptanan hasır ve sepet izleriyle karşılaştırmalarda kullanmak 
üzere geleneksel sele sepet örnekleri konularında çalışmalar yapmışlardır. 

Kazımızı ziyaret eden, Buffalo Üniversitesi uzmanlarından Dr. H. Blitzer, 
öğrencilerimize Girit Adası’nda bulunan bazı bitki türlerinin, tarihöncesinde de olası 
kullanım alanları konulu etnoarkeoloji çıkışlı bir konferans vermiştir.

Ekip üyelerimizden Dr. hab. Ivan Pavlu, kazı evimize iki günlük bir ziyaret 
gerçekleştirerek son bulunan öğütme taşları üzerine bu konuda uzmanlaşmak isteyen 
öğrencilerimizden R. Üske’yle çalışmıştır. 

Kazımız, Prof. Dr Andreas Müller-Karpe başkanlığında kazı ekibi ve bir gezi 
grubu, Kültepe, Tepecik-Çiftlik ve Kaletepe kazı ve araştırma ekipleri tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

Arazi Çalışmaları (Resim: 1)
Güvercinkayası (Çatalsu, Gülağaç-Aksaray) kazısı, 01.08.2009 tarihinde, genel 

temizlik çalışmasıyla başlatılmıştır1. Çalışmalar, aşağı yerleşmede 6 G, 6 H, yukarı 

1 Güvercinkayası 1996-2007 kazıları için bkz.: S. Gülçur,“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, 
Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; “Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche 
Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110; “Güvercinkayası 1997”, Anatolica 
XXV, 1999, 53-85; “Güvercinkayası”, Atlas 88, 2000, 174-176, “Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7; 
“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 
(1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-102; “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general 
overwiev, TUBA-AR VII, 2004, 141-164; “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 2004, 144-145.

 S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Settlement in 
northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, Anatolia Antiqua XIII, 2005,41-52; S. Gülçur-M. Endoğru, 
“Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XIX. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; 
“Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı sonuçları Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. 
Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası 1998 Kazısı”, XXI. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-
28 Mayıs 1999 (2000), 55-70; S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXII. Kazı sonuçları 
Toplantısı I, İzmir 22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 
2000 Kazısı”, XXIII. Kazı sonuçları Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. 
Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 27-31 Mayıs 
2002 (2003), 49-58; 

 S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs-30 
Mayıs 2003 (2004), 425-440; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2006 Yılı Kazısı”, XXIX. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 3, Kocaeli 28 Mayıs-01 Haziran 2007 (2008), 243-260;Y. Kiper-S. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 
Yılı Kazısı”, XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Konya 24-28 Mayıs 2003 (2005), 13-24; S. Gülçur-P. Çaylı, 
“Güvercinkayası 2007 Yılı Kazısı”, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara 26-30 Mayıs 2008 (2009), 
267-284.

 R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara 
28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108; I. Pavlu-J. Ridky-C. Wawruschka-S. Gülçur, “Grinding stones 
and Handstones from the Chalcolithic Site of Güvercinkayası (1996-2004)”, Anatolia Antiqua XV, 2007,17-
48; B.S. Arbuckle-A. Öztan-S. Gülçur, “The Evolution of Sheep and Goat Husbandry in Central Anatolia”, 
Anthropozoologica 44/1, 2009, 145-173. 
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yerleşmedeyse 7-8 G ve 7-8 F açmalarında yoğunlaştırılmış ve 9 F plan karesinin 
ilâvesiyle genişletilmiştir. 

Aşağı Yerleşme: Kuzey Yamaç 6 H ve 6 G Açmaları
Aşağı yerleşme 6 H açmasında yapılan çalışmalara, yukarı yerleşmeden devam 

eden kerpiç teras yapısına, destek olarak inşa edildiği düşünülen, doğu - batı uzantısındaki 
kalın duvarın kaldırılmasıyla başlanmıştır. Bundan amaç, iş güvenirliğini sağlamak ve bu 
duvar tarafından kesilen konutların nasıl devam ettiğini anlamaktır. Duvarın kontrollu 
şekilde kaldırılmasından sonra, önceki yıllarda büyük bölümü ortaya çıkarılan M1 ve 
M5 mekânlarının taban seviyelerine kadar inilmiştir. Kaldırılan duvarın doğu bölümünün 
hemen altında da, çeperi yelpaze biçiminde yayılarak kalmış, olası bir silo ortaya 
çıkarılmıştır.

Yukarı yerleşmeyi kapatan sur duvarının önünde konuşlanan 6 G açmasının üst 
dolgularını, dik bir meyille düşen kuzey yamaç akıntısı oluşturmaktadır. Bol taş molozlu 
bu akıntının temizlenmesi, oldukça uzun bir zaman kaybını da beraberinde getirmiştir. 
Dışarıdan bakıldığında, altında pek bir şeyin bulunamıyacağı izlenimini uyandıran, ± 2m 
kalınlığındaki bu dolgu altında kilitlenmiş, umulandan çok daha fazla ve sağlam durumda 
kalıntının bulunduğu anlaşılmıştır (Resim: 2).

Bol taşlı ve gevşek dokudaki üst akıntının altında, sur duvarının alt taş sıraları 
seviyesinde, yukarı yerleşmedeki ağır yangınla doğrudan ilintili olduğu düşünülen, 
yoğun ahşap yanıklı bir düzleme inilmiştir. Bu düzlemin altındaki toprak, daha sarımsı 
bir renktedir.

İki sezon önce 6 H açmasının güney alanında saptanan, üçgen biçimli kaya 
çıkıntısından başlayarak, arazinin doğal basamaklarına uyacak biçimde batıya yönlenen 
ana duvarın da sarımsı renkli toprak seviyesinden itibaren, sağlam bir şekilde devam 
ettiği görülmüştür. Ana duvar, ±10 m. kadar ilerledikten sonra, bir köşe yaparak kuzeye 
dönmektedir. Gene bir kaya çıkıntısına yaslanarak sonlanan batı kanadının uzunluğuysa 
± 9 m. kadardır. Bu duvar sisteminin içinde kalan alanın güney bölümünde, 6 H (M5) 
açmasından devam eden, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda, dıştan dışa 8.5 m. x 3.5 
m. boyutlarındaki dar uzun bir konut, kademeli olarak yerleşmiştir. Konutun büyük 
odasında (6 G/M3), olası kiler hücresinin (6 H/M5) hemen önünde yer alan fırının (Tn.7) 
ve yuvarlak ocağın (Oc.2) konumları genel düzene pek uymamaktadır. Özellikle fırının 
ağızının kiler odasına bakması, bölme duvarının daha sonraki bir dönemde ilâve edilmiş 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu bölümden elde edilen en önemli küçük buluntu, kalın duvarın hemen altında 
ortaya çıkan mermerden, kundakta bir bebeği yansıttığı düşünülen heykelciktir (GK’09-
106). Heykelcik sivri başlı, yuvarlak yüzlü, kolları ve bacakları oldukça küt ve şişman 
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gövdelidir. Yüzde gözler iki ince çizgiyle belirtilmiştir. Vücut üzerindeyse, giysilerle ilgili 
olduğu düşünülen, göğüs altından bir roba gibi geçen ince yive her iki omuz üzerinden 
çaprazlama inen birer ince hat kavuşmaktadır (Resim: 6a). 

Kalın duvarın altından, geçen yıllarda sadece kuzey bölümleri açığa çıkarılabilen 
5-6 H/M3 mekânının kiler hücresi olabilecek bölümü de gelmiştir. Ufak taşlarla örülü 
bölme duvarının sınırladığı alanda, 6 H/M3 odasının mevcut tabanlarından daha üst 
seviyeye yerleşmiş bir fırının kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Kiler hücresiyle M3 mekânını 
batıdan sınırlayan duvarın da, diğer duvarlara göre daha üst seviyede konumlandığı 
kesinlik kazanmıştır. 

5-6 H açmalarında, kuzey-güney doğrultusundaki uzun duvarın batıdan 
sınırladığı alanda, üst seviyedeki taban kalıntılarından başka kayda değer bir buluntu 
ele geçirilmemiştir. Buna karşılık, duvarın batısında kalan geniş alanda (5-6 G/M1), 
duvarın kuzey ucuna yakın kesimde saptanan, bozulmuş tablasıyla bir fırın kalıntısı ve 
fırının hemen güneyinde taban yüzeyine yayılmış yerinde kırılmış kap kacak parçaları ve 
öğütme taşları burada da bir yapının bulunduğunu belgelemektedir. M1 mekânı güneyden 
± 2 m. uzunluğunda bir duvarla sınırlanmaktadır. Uzun duvara bitişen bu parçanın M1 
mekânının taban seviyesinden daha derin bir düzlemde köşe yaparak güneye doğru 
döndüğü belirlenmiştir (6 G/M2). 

6 G açmasında saptanan kare plânlı mekân (M1), Güvercinkayası’nda bir ilktir. Bu 
mekânın kuzey ve doğu duvarının uçları, 6 H’dan devam ederek ana duvarın köşe yaptığı 
noktanın her iki yanına yaslanmaktadır. Mekânın batı duvarının hemen arkasında, iki fırın 
ya da ocak kalıntısı saptanmıştır (Resim: 3). Mekân içinde de, hemen kuzeybatı köşede 
bir fırın bulunmuştur. Mekân dolgusu yoğun taşlıdır ve tümüyle boşaltılamamıştır. Batı 
duvarının orta bölümündeki açıklık, bir kapı geçidi olarak yorumlanmak istenmektedir. 
Güney ve batı duvarlarının oluşturduğu köşede de bir bozulma vardır. 

6 G/M1 ve 6 G/M3 mekãnlarının oluşturduğu köşenin dış duvarları arasındaki dar 
alanda yer alan silo (6 G/Ptk.1) da Güvercinkayası’nın ilklerindendir. 

Sur duvarına doğudan bitişen ve kalın bir duvarla korunan çifte siloyu saymazsak, 
şimdiye değin açığa çıkarılan tüm silo kalıntıları konut içlerinde konumlanmıştır.

Yukarı Yerleşme: 7-8 F-G ve 9 F Açmaları(Resim: 1) 
Yukarı yerleşmedeki çalışmalara, 7-8/F-G açmaları arasında kalan araba yolunun 

güneyden itibaren kaldrılmasıyla başlanmış, 8 F ve 8 G açmalarını ayıran bölümde 
ana kayaya kadar inilmiştir. Bu çalışma sırasında, 8 G açmasından devam eden duvar 
parçaları, orta bölümdeyse çanak çömlekli akıntının son kalan örnekleri belgelenmiştir. 
8 F açmasının çanak çömlekli akıntının bulunduğu orta alanı (doğu-batı yolu), kuzeyden 
ve güneyden iki uzun duvarla sınırlamıştır. Açma profili altında, bu orta alana dikine 
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uzanan duvar uçlarının, sonradan eklenen taşlarla, bir kapı geçidi oluşturacak biçimde 
desteklendiği anlaşılmıştır. Kuzeyden kavuşan duvarın ucu, dikine ve yatay yerleştirilmiş 
iri taşlarla desteklenirken, 7 G’den devam eden yuvarlak dönüşlü duvarın 8 F’ye bakan 
dış yüzüne küvet biçimi olası bir silo eklenmiştir. 

8 F açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda, doğu-batı yolunun güneyinde kalan 
alt basamak dolgusu temizlenmiştir. Yolun kuzeyinde kalan alandaysa 7 F açmasından 
devam eden (M5) yangın dolgusu içine inilmeye devam edilmiş ve büyük fırının (Tn.10) 
içi boşaltılmıştır. Fırının arka çeperinin ve yan duvarının, 7 F/M4 ve 8 F/M5 odalarını 
birbirine bağlayan kapının batı kanadının kullanım dışı bırakılmasıyla oluşturulduğu 
anlaşılmıştır. 

Geçen dönem, sadece bir çeyreği açılabilen 7 F açması kuzeye ve batıya doğru 
genişletilmiştir. Genişletilen alanda, kuzey yamaç boyunca ilerleyen kerpiç teras yapısının 
devamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Kerpiç teras bu bölümde, kuzey doğrultusunda 
düşen dik bir kaya kütlesine kavuşmaktadır. Yapı belgelendikten ve analizlik örnekler 
alındıktan sonra tümüyle kaldırılarak sur duvarının üst taş sıralarına ulaşılmıştır. 

Dıştan bakıldığında, dikdörtgen planıyla bir bastiyonu anımsatan ikinci kuleden 
devam eden sur bedeni, hafif içbükey bir kıvrımla, kerpiç terasın da yaslandığı kaya 
kütlesine bitişerek sonlanmaktadır. Sur bedeninin alt taş sıraları, daha düzgün örülmüşken, 
günümüze kadar ulaşabilen üst taş sırası, alelâcele geçici olarak yerleştirildiği izlenimi 
uyandıran, çok iri bloklardan oluşmaktadır. Bu kesimde de sur bedeni, ana kayanın yükselti 
basamaklarına uyacak biçimde inşa edilmiştir. Bu bağlamda, kule ve dikdörtgen bastiyon 
benzeri yapı, doğal meyile uyarak daha aşağıya inerken, sur bedeni daha yüksekten 
geçmektedir. 7 F/M4 mekânını doğudan kapatan uzun duvarın alt sıraları, sur duvarının 
üzerine kadar uzanmasıysa tabakalanma açısından ilginç bir saptamadır. 

Ağır bir yangının izlerini taşıyan 7 F/M4 mekânındaysa, yangın cürufu içine inilmiş, 
yerinde kırılarak kalmış çok sayıda ve değişik formlardaki kap kacak belgelendikten 
sonra, tümlenmek üzere parça parça kaldırılmıştır (Resim: 5). Bunlardan bir küpün dikey 
kulpları, düzgün işlenmiş tırnaklarıyla ayak biçiminde şekillendirilmiştir. 

Çanak çömleğin toplanmasından sonra ortaya çıkan taban düzleminin orta yerinde 
yuvarlak bir ocak yer almaktadır. Odanın batı sınırını, bir kaya kütlesi oluşturmaktadır. 
Bu kaya kütlesiyle kiler hücresini ana mekândan ayıran kuzey duvarının oluşturduğu 
köşenin, yerden hafifçe yüksek bir platform şeklinde sıvandığı anlaşılmıştır. Odanın 
doğu duvarı önüne üstten açılmış ve bir yıl önce içinden siyah açkılı iri bir depo kabının 
parçalarının çıkarıldığı derin çukurun kuzey kesimindeyse yangın evresine ait, taş çeperli 
bir silonun ucu saptanmıştır.

7 F açmasının batıya doğru genişletilen bölümünde, alanı kuzeyden kapatan kaya 
çıkıntısının hemen arkasına ağzı batıya bakan, oval bir fırın yerleşmiştir. Fırına güneyden 
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içinde öğütme taşları bulunan bir işlik, bu işliğe de dikdörtgen olası bir silo bitişmektedir. 
Aynı odanın geçen kazı döneminde 8 F/M9 açmasındaki bölümünde , doğu ve güney 
duvarının kesiştiği köşede saptanan silo ve silonun hemen yanında yer alan işlikle beraber 
tümü henüz açılamayan bu odada belirli işlerin yapıldığı anlaşılmaktadır 

Yeni kazı alanı olarak belirlenen 9 F açması (4 x 9 m.), zirve düzlüğünü güneyden 
kuşaklayan yüksek kayaların hemen önünde yer almaktadır. Yerleşmenin diğer alanlarına 
göre çok az mimarî kalıntı içermektedir. Yüksek kayaların hemen önündeki kesimde, 
etrafı tek sıra irice taşlarla çevrili, yassı plâkalarla döşeli bir podyum bulunmaktadır. Bu 
podyuma kuzeyden biraz daha derin bir konumda, gene irili ufaklı taşların oluşturduğu 
bir dolgu bitişmektedir.

8 F açmasına komşu kuzey kesimdeyse, etrafı balık sırtı tarzında irili ufaklı taşlarla 
örülü, batıya bakan yüzünde karşılıklı olarak dikey yerleştirilmiş iki iri taşla oluşturulmuş 
bir açıklık mevcuttur. İki dikey taş arasında, yere yatırılmış taş plakanın eşik vazifesi 
gördüğü düşünülmektedir. Yaklaşık 1.5 m. uzunluğunda, oval biçimli bu yapının da işlevi 
diğerlerinde olduğu gibi kesinlik kazanmamıştır.

Mimarî kalıntıların azlığına karşılık, 2009 kazıları için en önemli sayılabilecek 
iki damga mühür bu plân karenin küllü topraklı üst dolgusundan gelmiştir. Üçgen kesitli, 
kemikten dikine delinmiş ip delikli mühürlerden biri tüm, diğeriyse kırılmış olarak ele 
geçirilmiştir. Tüm olanının üzerinde, birbirine bakan iki insan motifi seçilmektedir (Resim: 
6b). Mühürlerin Doğu Anadolu – Kuzey Mezopotamya kökenli olduğu düşünülmektedir. 
Bu varsayımı güçlendiren bir başka bulgu da açık renk hamurlu çanak çömleklerin bu 
alanda çok yoğun ele geçirilmesidir. 

Küçük Buluntular
Hammadde türlerine göre ele alındığında, en yoğun grubu çoğunluğu koyu renk 

açkılı depo kaplarını yansıtan çanak çömlek oluşturmaktadır (Resim: 8: 1-2). Aşağı 
yerleşmede ortaya çıkarılan örneklerin bir bölümü, yerinde bırakılarak koruma altına 
alınmıştır. Yukarı yerleşmede, yangın geçirmiş 7 F/M4 mekânında ele geçirilen kap 
kacağın tümünün rengi yüksek ısı nedeniyle kırmızıdan beyaza dönüşen renklerdedir. 
Ağırlıklı olarak yerleşmenin üst tabakalarında ele geçirilen açık renk hamurlu mallarsa ekip 
üyemiz Ark. MA. I. Demirtaş tarafından bir doktora tezi kapsamında ele alınacaktır. 

Obsidyen âletlerin incelenmesi sürdürülmektedir. Yonga ve dilgi çekirdeklerinin 
özellikle yukarı yerleşmede ele geçirilmesi, bazı âletlerin yerleşmenin bu bölümünde 
üretildiğini belgelemektedir. 

Küçük buluntular açısından üçüncü  baskın topluluğu, kemik ve boynuz aletler 
meydana getirmektedir. Hayvan kemiğinden üretilmiş önemli buluntular arasında bir 
kemer tokası parçasının yanı sıra iki adet damga mühür dikkat çekicidir. Bu üç buluntunun 
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dışında, olağan bız ve mablakların yanı sıra, özellikle aşağı yerleşmede kuzey yamaç 
dolgusu içinde, çok sayıda, alışılagelmişin dışında uzun ince namlulu bız benzeri âlet ele 
geçirilmiştir. 

Taş buluntular arasında, beyaz mermerden idol dışında (Resim: 6) kırmızı renkli 
bir taştan imal edilmiş konik boncuk ve iki adet koyu yeşilimsi sert taştan yassı baltacık, 
bu kazı döneminin önemli buluntularındandır. 

Sonuç
Güvercinkayası 2009 kazısı, yukarı yerleşmeyi aşağı yerleşmeden ayıran savunma 

sisteminin günümüze ulaşabildiği kadarıyla eksiksiz açığa çıkarılması; aşağı yerleşmenin 
umulandan çok daha iyi durumda kuzey ve batı yönlerinde ilerleyen yamaç konutları ve 
yukarı yerleşmenin güney sınırında ele geçirilen iki damga mührün yanı sıra açık renk 
hamurlu mallarla bizi çok önemli verilere götürmüştür. 

1996 yılından beri araştırmaları kesintisiz sürdürülen Güvercinkayası, şimdilik 
kaydıyla kentleşme öncesinde Orta Anadolu topluluklarının nasıl bir devinim geçirdiklerini 
belgeleyen, Yakın Doğu’nun bu denli geniş çapta ortaya çıkarılmış tek yerleşmesidir. 
Kazıların ileriki yıllarda da sürdürülmesinin, daha pek çok önemli noktayı aydınlatmada 
yardımcı olacağı da kesindir. Tek sorunumuz, son beş yıldır düşük olan baraj gölü su 
seviyesinin, yoğun yağış nedeniyle büyük bir yükseliş göstererek özellikle etekte bulunan 
kazı alanlarımızı yeniden tehdit etmesidir. 

 
***

2009 EXCAVATIONS AT GÜVERCİNKAYASI- THE BONE ARTIFACTS 
Rozalia CHRISTIDOU

More than 25 bone artifacts were recovered during the excavations of 2009 at 
Güvercinkayası and most of them show virtually all characteristics considered typical of 
the bone industries of this site, in particular those corresponding to the habitation zones 
excavated between 1996 and 2000. The 2009 collection includes awls made from long 
bone splinters, quartered metapodials of medium-bodied cervids or small ruminants of 
large size, and distal tibiae of hare; edged tools and an awl made from distal tibiae of 
small ruminants; a bone ring; a needle; sleeves from deer antler sections; and two stamp 
seals made from compact bone. 

Field examination of the material included recording of morphometric data and 
of the type, extent, and location of the manufacturing and use marks observed using a 
stereoscope at magnifications of 5-60×. Natural alterations were also studied. The order 
of modifications of the bone during artifact manufacture was described for each artifact 
in order to document chaînes opératoires as accurately as possible. Observations on the 
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manufacture of the characteristic tools found in 2009 are presented here and discussed in 
light of previous research on the bone tool assemblages of the site. 

Splinter awls. Although often neglected as simple and uncharacteristic, splinter 
awls constitute a major source of information about the choice and treatment of the raw 
materials of the prehistoric bone tools. At Güvercinkayası, elongated fragments tapering 
toward a pointed end, probably produced by hammerstone percussion from diaphyses of 
tibiae, metapodials, and probably other long bones, were mostly selected. Various sizes of 
splinters were utilized depending on the dimensions of awls wanted. The specimen shown 
in figure 1.1, ca. 54 mm in length, with a maximum width of 7.8 mm and a thickness of 
ca. 3.5 mm, comes from the shaft of a medium mammal long bone and is typical of the 
small-sized tools made from splinters at Güvercinkayası. Like most of the bone tools of 
this site, it was shaped by grinding the bone fragment obliquely and perpendicularly to its 
long axis. The edges of the splinter were first smoothed, and then the pointed end was put 
into shape by grinding elongated facets. The point is blunt by manufacture. Blunt points 
are not abundant but occur throughout the sequence excavated at this site. 

Awls made from quartered metapodials. Narrow symmetrical awls, straight in 
profile and with a solid cross-section over approximately the distal two thirds of their 
length were shaped from metapodials of medium-sized cervids (cf. fallow deer) or large-
sized small ruminants (i.e., males or wild), which had been quartered using longitudinal 
grooving or a combination of grooving and percussion. As with the specimen shown in 
figure 1.2, in several cases thorough tool shaping does not permit a clear-cut identification 
of the debitage process and of the location of the blank on the metapodial. In almost 
all of the cases examined to date, the quarter retained the split proximal epiphysis. The 
entire shaft of the awl shown in figure 1.2 was longitudinally scraped down to the butt. 
The object is also very smoothed and polished through use wear. It is 63.9 mm long, but 
it was probably longer at the time it was made, since the metapodials mentioned above 
permit the manufacture of awls measuring more than 120 mm in length. As a rule, these 
tools were resharpened. The specimen in figure 1.2 shows two cycles of resharpening, 
the first by grinding thin and elongated intersecting facets which extend over ca. 26 mm 
from the distal tip, and the second by scraping approximately the same length from both 
the split and external sides of the tool in order to maintain the sharpness of the point. At 
Güvercinkayası, awls, including highly curated specimens, indicate various modes and 
degrees of resharpening. This variability may be related to the conditions of abandonment 
of the tools as well as their specific uses. Functional data must be examined in combination 
with the spatial distribution of the tools in order to estimate the frequency and intensity 
of resharpening at this site. 

Tools roughly similar in size and shape to the awls obtained by quartering 
metapodials could be produced by grooving or fracturing long bones. The tool shown in 
figure 1.3 also shows partial flattening of the split surface prior to the narrowing of the 
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ends. Complete or partial flattening of the longitudinally split surface of the awls prior 
to the sharpening of the pointed end is observed in various geographical and cultural 
contexts (Christidou 1999, 2001 a). It is described as process A. 

Awls made from tibiae of hare. These awls constitute one of the most characteristic 
tool classes of Güvercinkayası. Tibiae of hare are strong, long, straight-shafted bones, 
which are suitable for making sharp points. The specimen shown in figure 2.1 is a 
distal fragment of tibia broken across the shaft which was flattened by grinding below 
the fracture surface. This shaping was intensive and the cancellous interior of the distal 
epiphysis was exposed. The epiphysis was also ground and its upper relief was rounded. 
After the shaft and the butt of the tool were worked, the fracture surface was ground in a 
bevel, and then the blank was further thinned from the broken side and the lateral edges, 
using the same technique, in order to form a sharp point. 

The intensity of shaping during the flattening of the shaft of the tibia and the 
thinning of the fracture surface varied. The degree of attrition of the bone fragment shown 
in figure 2.2 was less intense and the fracture surface was simply beveled and not further 
thinned before the point was sharpened. 

The process described here and used to thin gradually long bones broken across 
the shaft was first recognized at Güvercinkayası from edged tools made from tibiae of 
small ruminants (Fig. 3; see also below). It has been described as process B. This process 
was sometimes also employed to work longitudinally split tibiae of hare, usually of large 
individuals, which often retained the split proximal epiphysis as butt (Fig. 4).

Awls and edged tools made from distal tibiae of small ruminants. Tibiae of 
ovicaprids and perhaps roe deer, often derived from large-sized individuals, were worked 
into awls and edged tools, after breakage across the shaft at or near the midpoint. The 
tool blanks retained the distal epiphysis of the tibia. Various specimens indicate use 
of the process B or variants of this process. The external side of the tibia below the 
fracture plane was first flattened by grinding with/on an abrasive stone or, occasionally, 
by scraping, and then the natural prominences of the distal articular end were smoothed 
or even completely removed by grinding (Fig. 3). In this latter case, a smooth convex butt 
was formed. Flattening of the shaft of the tool could be skipped or be superficial. The 
rest of the shaft of the tool was also sometimes slightly ground or scraped. The active 
part of the tool was put on the fracture surface which was thinned prior to the sharpening 
of the end in order to form a beveled cutting-edged tool (see above Fig. 3) or prior to 
the narrowing of the sides in order to form a sharp point. The object shown in figure 5 
indicates that the shaft was not flattened, whereas the attrition of the butt, clearly rounded, 
was very pronounced. The fracture surface was thoroughly ground and thinned before the 
point was put into shape. This part of the tool was worked all around the circumference. It 
is very worn by use and does not permit identification of resharpening. It must be noted, 
however, that the tools worked this way were curated at Güvercinkayası. 
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Tools shaped according to process B from distal tibiae of small ruminants have 
also been recognized in the Neolithic site of Musular (Özbaşaran et al. 2003). They are 
well-represented at Güvercinkayası and their morphology and manufacture can be used 
as a guide to describe similar occurrences in other sites, even outside Anatolia, in the 
Aegean (Christidou in press). 

Rings. Various thicknesses of rings, ranging from ca. 2 to 9 mm, were cut out the 
shaft of femurs of small ruminants using a sharp edge of obsidian tool in a sawing motion 
in order to wear down the compact bone prior to breaking out the ring. The medullary 
cavity of the long bone provided the hole needed and the rounded cross-section of the 
central part of the femur determined the circular shape of the rings. Waste found in 
previous years at Güvercinkayası indicates that more than one ring was produced from 
a single femur. The specimen, broken, shown in figure 6.1, is 2 mm thick. The thickness 
of the compact bone, now ca. 1.2 mm, was reduced during finishing by scraping and 
light grinding. The degree of modification of the rings by shaping varied considerably at 
Güvercinkayası, and some rings were simply cut and used without further modification.

Needle. The group of perforated points of Güvercinkayası encompasses 
considerable morphological, dimensional, and technological variability, from slim 
longitudinal long bone or antler fragments straight in profile and shaped into needles to 
large whole antler tines of deer, naturally curved. The specimen shown in figure 6.2, with 
a maximum width of about 3.5 mm, is a needle. It was carefully finished by scraping after 
the opening of the hole, which is an eye shaped by longitudinal grooving. This way of 
perforation was used for making needles. The specimen in figure 6.2 shows that the split 
surface of the blank, probably derived from a long bone, was grooved in order to thin the 
bone, and then the hole was punched and lightly scraped. The proximal part of the needle, 
widened with convex sides, ends to a point. Root etching has damaged most of the surface 
of this object. 

Sleeves. Hafting equipment produced from sections of deer antler is a common 
occurrence at Güvercinkayası (see also Christidou 2001 b). There is a great variety of 
sizes of sleeves, determined by the dimensions of the antler sections chosen as blanks. 
The sides of the object shown in figure 6.3 taper toward the proximal end. Deterioration of 
the cancellous bone of the antler, as a result of weathering, does not permit identification 
of the dimensions of the hole. The distal end of the tool was smoothed, whereas the 
proximal end preserved only debitage marks indicating use of percussion with a cutting-
edged stone tool and an oblique cut angles. 

The main types of sleeves found at Güvercinkayası have a circular or ellipsoid 
cross-section and bear a single hole for hafting the tool (Fig. 7.1), and also, sometimes, 
a proximal one (Fig. 7.2) used to fix the haft which was probably made from wood. 
The type with sides tapering toward the proximal end (Fig. 7.3) presents a single, distal, 
hole.
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Stamp seals made from compact bone. As with the seal discovered in the first 
years of the excavations at Güvercinkayası, compact bone, possibly from the diaphysis of 
long bones of large ruminants, was cut into rectangular plaquettes, ca. 30 mm in length 
and 25 mm in width. Thick bone flakes of suitable size could also be selected, but since 
flakes tend to become thinner toward one end, cutting plaquettes in size would perhaps 
be more convenient for the manufacture of seals. These objects are thoroughly worked by 
scraping and grinding and debitage marks cannot be recognized. One of the large sides 
of the plaquette, most probably the split side of the bone, was flattened (Fig. 8) prior to 
the carving of symbols by use of a pointed end of stone tool as burin. The opposite side 
is convex in cross-section and corresponds to the external convex side of the bone, which 
was only slightly scraped. The lateral edges of the seal were rounded by scraping and 
the distal and proximal ends flattened by grinding. Its corners were rounded by rubbing 
with an abrader. Each seal bears in the center a longitudinal circular hole. This hole was 
probably opened prior to the shaping of the blanks. Because the removal of crusts formed 
inside the hole of the specimen shown in figure 8.1 would break it, imprints of working 
and use marks for microscopic analysis could not be taken. Based on the observations 
made on the broken specimen, shown in figure 8.2, the following process of perforation 
can be hypothesized: a stone piercing tool was used to shape a shallow depression on one 
end of the bone fragment and then the opening was made using sand, water, and a solid 
wooden stick or similar object kept between the two hands and used in a semi rotary 
motion to wear the bone down. The work was continued from the opposite side until the 
bottoms of the holes met. Partial crusting and heavy use polish on the specimen shown 
in figure 8.2 do not permit a positive identification of the perforating tools. Radiography 
of the whole seal can permit to observe at least the shape of the hole. When the lips of 
the holes are observed from the rear, convex, face of the seals, they show tiny shallow 
notches with an edge blunt by use. These notches were probably formed by the strip from 
which the stamp was strung. As a rule, use polish is well-developed on all sides of the 
objects. 

The first stamp seal of Güvercinkayası and the fragmentary specimen shown in 
figure 8.2 depict animal figures. The whole object shows human figures confronting each 
other, each bust formed by a triangle shaped slightly asymmetrical in order to give a 
perspective representation of the scene. The legs and the heads are shown in profile. 
Perspective representation of the animal in figure 8.2 was given by showing the front part 
of the body in a slightly larger scale and by carving the feet turning in opposite directions. 
This object was reused after breakage. 

The bone artifact assemblages of Güvercinkayası present a varied picture of 
technical processes and behaviors. More than 300 pieces of worked bone, mainly tools 
and tool fragments, have been recorded and show a highly diversified production based 
on the exploitation of skeletal bone and teeth from animals butchered at or near the site, 
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and of antlers of red and possibly fallow deer (Christidou in preparation). Use of shed 
antlers has been recognized in the previous years and therefore organized procurement 
of this raw material through gathering outside the site can be proposed for at least part of 
the production (Christidou 2001 b). As has already been emphasized by the excavators 
of the site (Sevil Gülçur and P. Çaylı, pers. comm., August 2009; see also Çaylı 2009), 
typological and technological diversity distinguishes habitation from dump zones and 
both these contexts from storage areas excavated at Güvercinkayası. At the same time, 
there is a striking degree of continuity in manufacturing techniques, technical behaviors, 
and tool forms throughout the sequences excavated to date. Stratigraphic breakdown of 
the data will help to refine this picture.
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Resim 1: Güvercinkayası 2009 kazı alanları genel, havadan.

Resim 2: Sağ plânda kısmen temizlenmiş hâliyle 6 H-G açmaları üzerinden geçen yamaç akıntısı.
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Resim 3: 6 G/M1, kare mekân güneybatıdan, genel .

Resim 4: 7 F açması kerpiç tuğla teras yapısının batı bölümü.
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Resim 5: Ağır yangın geçirmiş 7 F/M4 mekânı; taban üzerinde yerinde kırılmış çanak çömlekler .

Resim 6: a. Mermer idol; b. Kemikten, insan betimlemeli damga mühür.
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Fig. 1: Awls made from : (1) splinter (GK 09-52); 
(2) from quartered metapodial (GK 09-10); (3) 
longitudinal fragment of long bone (GK 09-11).

Fig. 2: Awls made from tibiae of hare (GK 09). The inset shows the 
approximate location of specimen (1) on a tibia of hare (based on Barone 
1986).
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Fig. 3: Cutting edged tool made from distal tibia of small 
ruminant. The specimen was found before 2009. The inset 
shows the approximate location of the archaeological tool 
on a tibia of small ruminant (cf. sheep; based on Barone 
1986). 

Fig. 4: Awl made from longitudinally 
split tibia of hare. The specimen was 
found before 2009.  

Fig. 5: Awl made from from distal 
tibia of small ruminant (GK 09-
59).
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Fig. 6: (1) Fragment of bone ring (GK 09-58); 
(2) fragment of needle (GK 09-08); sleeve made 
from deer antler (GK 09-51).  

Fig. 7: Simplified representations of sleeves. Fig. 8: Bone stamp seals found in 2009.
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ELAIUSSA SEBASTE: 2008-2009 EXCAVATION 
AND CONSERVATION WORKS

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

 Emanuela BORGIA

During the 2008-2009 campaigns at Elaiussa Sebaste we continued excavating 
in the areas of the Byzantine Palace (n. 1), of the Northern Harbour Front (n. 2), of the 
Temple (n. 3) and of the Domestic and Artisanal Quarters of the southern port (n. 4) (Fig. 1).

1. BYZANTINE PALACE
The investigations in the Byzantine Palace’s area are in the course of being 

completed. The research, ongoing since the 2000 campaign, is progressively revealing 
the great importance of this area not only in the 5th century, when the building of the 
palace must be dated, but also in the earlier and later occupation phases. The 2008-2009 
campaign activities were concentrated in the south-western area of the palace (Fig. 2). All 
the rooms pertaining to the ground floor of this wing of the complex have been almost 
completely investigated.

2008 Campaign
The investigation was carried out inside and around a long corridor, oriented 

approximately north to south, which was originally subdivided in smaller rooms (A18, 
A19, A22; A23). This sector of the palace was probably characterised, at the first floor, 
by an impressive loggia with a portico facing the harbour, a feature which is distinctive 
of other representative buildings of the period. The existence of this colonnaded terrace, 
already assumed in 20071 because of the discovery, in the upper levels, of two marble 
Corinthian capitals of a very good workmanship and of some column shafts, has been 
confirmed: underneath a thick layer of rubble originating from the collapse of the palace, 
a group of architectural elements, among which marble column shafts and bases, has been 
brought to light. Among them a very rare example of a lead round shaped disc, formerly 
interposed between a base and a column shaft, is worth to be mentioned. The corridor was 
* Eugenia EQUINI SCHNEIDER, “Sapienza” Università di Roma, Dipartimento di Scienze Storiche, 

Archeologiche, Antropologiche dell’Antichità, P.le A. Moro 5, 00185 Roma/ ITALY.
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1 E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste - The 2007 Excavation and Conservation Season”, KST, 30.4, 26-30 

Mayıs 2008, Ankara, 177.
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crossed by a series of arches aimed at supporting the terrace on the upper floor (Fig. 3). 
The excavation area was enlarged to the south-west until the big cistern connected 

to the palace, in order to identify the limit of the Byzantine complex on this side: a very 
damaged ashlar masonry (opus quadratum) perimeter wall, running from north to south, 
has been partially uncovered. Its bad state of preservation made it necessary to build a 
modern retaining wall so as to contain the upper structures.

In the northern sector of the corridor (A23) a new kiln for the production of LR1 
amphorae has been uncovered (Fig. 4): the structure clearly belongs to a phase later than 
the palace and is the evidence of a re-occupation and transformation of its structures 
for a different purpose in the first decades of the 6th century. The kiln is only partially 
preserved, due to the complete collapse of all the external walls, apart from the eastern 
one, which still rises for a height of approximately 1m. The whole superstructure of the 
kiln is therefore lost and the very few “concotto” debris which covered the area before 
the excavation may be pertaining only to a little part of the covering. The preserved lower 
part of the central corridor of the burning chamber and of the entrance had, as customary, 
a floor made by pressed clay and mortar, on which a large number of fragments of LR1 
amphora together with ashes were found. Concerning the upper structure, only part of the 
eastern row of mud brick pillars, formerly supporting the arches on which the floor of the 
kiln proper was laid, remains. Through the analysis of the stratigraphic evidence we can 
argue that the kiln was in use from 530 to the first years of the 7th century A.D. when its 
entrance was closed with huge blocks. To the kiln must be related also the large square 
plastered basin (3.62 x 3.63 m) built inside room A18-A22, probably used for settling the 
clay . Both the rooms located immediately to the south of the kiln itself, present some 
arrangements connected to the ceramic production activities. Moreover a thick layer of 
wastes of LR1 amphorae filled the southern sector of the corridor (particularly rooms A22 
and A19), therefore testifying the long and intense activity of the kiln. 

Trenches executed in the vaulted rooms to the east of the corridor (A12; A17-A21) 
allowed us to identify different phases of occupation, from the Hellenistic to the Byzantine 
period. In room A12, under the 6th century layers pertaining to the kiln phase, the 5th 
century palace’s structures have been uncovered and, beneath them, two intersected walls 
dating back to the Roman period. Such walls, made by little limestone blocks joined 
with strong mortar and partially reused as foundations for the Byzantine building, were 
grounded directly on the natural bedrock, whose gaps and cuts were filled with Early 
Roman and Hellenistic pottery. In the north-western corner of A17-A21 room, a terracotta 
round silos with a bottom made of tiles has been uncovered: the silos, partially buried in 
the ground, is similar to those already discovered in other sectors of the Palace2. 
2 E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste - The 2007 Excavation and Conservation Season”, KST, 30.4, 26-30 

May  2008, Ankara, 178.
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2009 Campaign
During the 2009 campaign the excavations concerned in particular rooms A1, A7, 

A17-21 (Fig. 2) and the nearby room A20. In room A1 the investigations brought to light, 
besides the foundations of the palace’s supporting walls, a series of older structures going 
back to the imperial Roman age- and more precisely to the 2nd century A.D. From what 
has been brought to light, the room in its first function was a latrine of which is partially 
saved a channel coated with hydraulic mortar with a east-west orientation.

 The latrine appears to have been clearly connected with structures channelling 
water from the neighbouring room A7: a basin dug into the rock, a draining pipe entirely 
coated with mortar and a channel functional to the supply of fresh clean water. These more 
ancient structures were dismissed and obliterated around the middle of the 5th century 
A.D., that is at the time of the palace’s construction. 

Also pit surveys executed in the vaulted rooms A17-A21 allowed us to identify 
different phases of occupation, from the Byzantine down to the Late Hellenistic levels. 
Despite the huge Byzantine transformation, which caused the destruction of a great 
number of pre-existing structures, the new data, which may be compared and integrated 
with those already collected during the last campaigns, allows us to begin to delineate the 
organization of this sector of the area in the Roman period and to identify the previous 
structures very probably as horrea related to the activities of the two ports.

In room A20, at the south-eastern end of the palace’s wing, the removal of the 
layer of rubble from the collapse of the palace’s upper storey has allowed to bring to light 
a very well preserved kiln built of limestone blocks, clay and bricks (Fig. 5). The kiln 
used for the manufacturing of LR1 amphorae of large dimensions (covering a surface of 
approx. 3.50 x 3 m) seems to have been in operation only for a short period around the 
second half of the 6th century.

Of particular interest is the fact that both the kilns found in the Palace, together 
with the big one found within the Domestic and Artisanal area and with an other one 
found in the south-western necropolis, are located alongside the southern harbour basin. 
We can then infer that all this area, in the early Byzantine period, was used to manufacture 
at a larger scale than it was supposed before, mostly for the production of Cilician LR1 
amphorae, whose wide distribution throughout the Mediterranean basin is renowned. 
Also the presence of many cisterns in the whole area facing the port seems to confirm this 
assumption.

2. THE NORTHERN HARBOUR FRONT 
A new excavation area has been opened in 2008 on the wide terrace east to the 

Byzantine palace, in order to outline the connection between the palace and the nearby 
quarters facing the northern harbour, as far as to define the extent of the colonnaded 



..................................................................................................................................................................................316

portico flanking the port basin. The terrace (30.60 x 13 m) was retained on the south by 
a huge pseudo-polygonal wall resting directly on the bedrock, while its western limit is 
constituted by a little blocks wall. The western sector of the terrace has been investigated 
in 2008, while the 2009 campaign was finalized to bring to light its eastern sector. 

The huge ashlar masonry (opus quadratum) wall closing the rear of the colonnaded 
portico facing out onto the northern port basin during the Roman Imperial Age divides 
the terrace in two different areas. After having excavated a deep layer of debris (1.50 m), 
a trench has been opened in the southern sector revealing the existence of a rectangular 
room, obliterated by the 7th century A.D. Inside the upper levels of filling of the area, 
among a huge quantity of stones, mortar and other elements pertaining to dismantled 
structures, a few incomplete chancel plaques in limestone have been discovered together 
with a large number of polychrome mosaic fragments, whose provenance is still to be 
cleared. 

The northern sector revealed the most impressive remains, pertaining to the huge 
opus quadratum wall of Severian age closing on the rear the colonnaded portico and 
whose western sector, facing the Byzantine palace, had already been investigated. The 
removal of the modern agricultural earth layer allowed to expose the upper part of the 
wall until the terrace’s eastern limit and the great collapse of its upper rows (Fig. 6) 
together with some architectural elements related to the colonnade (in particular two 
Corinthian capitals in proconnesian marble). Such elements have the same characteristics 
of those already found in the past campaigns in the collapse of the western sector of 
the monumental port front and can be dated to the second half of the 2nd century A.D. 
(the Antonine age or the first decades of the Severian age). After having cleaned and 
documented the collapsed elements (Fig. 6), we proceeded to remove them by means of a 
crane except for eighteen of them which were placed back in their original position. After 
concluding this phase, the excavation of the under-laying levels was undertaken. On the 
basis of the chronology suggested by the materials (second half of the 7th century A.D.) 
it can be assumed that the great collapse must have occurred in a period subsequent to the 
abandonment of the city.

The wall, uncovered for a length of 26 m is presently visible for a maximum height 
of 1.64 m (Fig. 7), but - as we can assume by the segments already brought to light - it 
must have reached 7,50 m which corresponds to the overall height of the colonnade. In 
the excavated section, there appeared four doors, each topped by an architrave, and five 
corbels at the same height of the architraves. As it can be understood from the collapsed 
blocks, a window opened above each door in the upper part of the wall. In correspondence 
to the corbels, but on the wall’s southern side, we found four walls segments built of blocks 
with a north-south orientation; these structures seemed to have been built at the same time 
as the wall in opus quadratum with the function of dividing the rooms corresponding to 
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each door. 
The ashlar wall was interrupted on the western edge, before reaching the Byzantine 

palatial complex, by an arched gateway, probably leading to a stairway which granted the 
access to the higher part of the promontory: of this passage only two Corinthian anta 
capitals with plain leafs (one of which still in situ), resting on pillars, have been exposed 
at the present time. 

3. TEMPLE AREA
Concerning the temple area the investigations were aimed to determine, but with 

great difficulty due to the presence of also very recent plantations (lemon and olive 
trees) inside the archaeological area, the extension of the temenos. In the north-eastern 
area of the complex was brought to light an east-west orientated limestone wall (length 
of approximately 30 m) which most probably was a containment wall for the terrace 
overlooking the temple area (Fig. 8 ).

The wall, directly founded on the evened out rock bank and preserved for an average 
height of 1.15 m, presents various phases of construction, realized with different building 
techniques. On the basis of a preliminary structural analysis, it is possible to define a 
building sequence which, in a first phase, consisted of raising a wall in opus reticulatum, 
very probably pertinent to the first Roman imperial period and related to the construction 
of the temple. In a later period, to be dated after the end of the 3rd century A.D., probably 
after a collapse or in any case of a partial destruction of the wall, the structure was roughly 
cut down and rebuilt with a double curtain of irregular small blocks. To this phase should 
also be related a channel next to the western section of the wall, coated with hydraulic 
mortar and covered by irregular limestone slabs. The interruption of the investigations 
did not allow to defining the overall alignment of the conduit and its function: the most 
probable hypothesis is that it was a section of the rain water collection system draining 
into the sea, but it cannot yet be excluded that it could have been used for supplying clean 
water from the near-by aqueduct. 

A trench (2.30 x 10.00 m) executed nearby the north-eastern corner of the temple’s 
podium allowed us to acquire new data concerning the phases of transformation of the 
pagan temple into a church, occurred at the end of the 5th century. The Christian complex 
was later transformed at the end of the 6th or at the beginning of the 7th century, probably in 
order to be used - even if partially - also for different activities. The excavation confirmed 
that the definitive collapse of the building must be dated within the 7th century A.D. 

Thanks to the collaboration of the Orman Müdürlüğü of Erdemli, it was also 
possible to proceed with the cleaning of bushes and cutting of trees in the north-western 
sector of the temenos; and it was therefore possible to bring to light new architectural 
fragments pertaining to the temple and a series of wall structures which for the time 
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being are difficult to understand. One of them, with an east-west alignment, seems to 
constitute the limit of the temple’s terrace on this side. The next investigation in this 
sector will contribute to the understanding of the area’s organisation during the Roman 
and Byzantine ages.

4. THE SOUTHERN PORT AREA – THE DOMESTIC AND ARTISANAL 
QUARTER
The complex, investigated since 2005, is arranged in different terraces following 

the slopes of the promontory overlooking the coast. 
The southernmost terrace (area I) is being investigated since 2005, when the kiln 

for the production of LR1 amphorae was uncovered. The 2008-2009 excavation in this 
area was focused on defining the circulation system to and from the handicraft complex 
and between the latter and the uppermost terraces. On this purpose, excavation has been 
undertaken on the (until then) un-investigated eastern part of area I. This sector, quite 
remarkable in extension (about 12 x 10 m), is closed on its northern side by a Hellenistic 
polygonal wall, later undergone in deep changes, oriented approximately east-west. The 
removal of debris layers dating back to the mid 7th century allowed to uncover the last 
and more recent floor used in the area. In the central part of the terrace a quadrangular 
basin, arranged in very poor masonry and whose bottom is tile-covered, came to light; 
though no traces of water adduction pipes have been found, the presence of hydraulic 
mortar inside it suggests that the structure was intended as a fountain. The space between 
the central fountain and room Ig (which gave access to the handicraft complex) must have 
been a covered passageway, without an upper level, as suggested by a high concentration 
of roof and bent tiles found there: during the excavation, a great part of the blocks 
constituting the central arch of the ceiling were found on the ground. Two similar arches 
(oriented east-west) were meant to cover the space between the fountain and the northern 
wall of the terrace: also here the collapsed component blocks were found laying on the 
ground. Along the northern wall, another small basin was unearthed, leaning against the 
polygonal wall and plastered with hydraulic mortar, while the bottom is made of tiles; it 
collected water coming from a clay pipe inserted into the northern wall and connected to 
the water collection system of the mid-terrace (area IV). 

The excavation of room Ig (Fig. 9) allowed to bring to light a series of different 
hardened clay floor levels, which can be dated from the end of IVth to the VIIth centuries, 
all pertaining to the workshop for the production of Late Roman 1 amphorae. 

It was therefore possible to further precise the nature of the other rooms: they 
were not closed and isolated units, but were instead half-opened inter-connected spaces; 
the passing from one to the other was assured by two archways approximately oriented 
North-South and placed at different levels. It is most probable that the area consisted of 
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a vast ramp, marked by the archways, that led-up from Area I to the upper terrace (Area 
IV).

Digging activities in the uppermost terrace of the quarter were carried out in two 
different rooms (II f and II h) (Fig. 10). Room IIf had been partly excavated during 2006 
and 2007 campaigns, when in its southern sector a pavement made out of limestone slabs 
was brought to light. The 2008 investigation, consequently, have been focused in the 
northern part of the room, where the slabs were not preserved. The excavation revealed 
a complex system of water channels, originally running under the floor: three distinct 
channels, leaning along the foundations of the northern and the western wall and in the 
middle of the room and running, respectively, east-west, north-south and northwest-
southeast, were brought to light. They all consist of the channel proper, rectangular in 
section, completely cut out of the natural bedrock with a tile-covered bottom. The rocky 
sides of the canal were reinforced by small irregular blocks, supporting the covering 
slabs, quite all of which are missing. The situation revealed in room IIf is very relevant 
for the study of the water canalization system of the whole quarter. 

Room IIh, to the east of the latter, was completely filled with debris dating to 
the 7th century A.D., whose removal provided some interesting material like two small 
Byzantine capitals and other architectural fragments in marble and limestone. It appears 
quite likely that the room did not have a second floor, since a high concentration of roof and 
bent tiles was noticed during the excavation of these obliteration layers. During the period 
in which it was used, the room underwent some changes, as also an accurate observation 
of its walls revealed. Two different floor levels and their preparatory layers were brought 
to light; both were made out of well pressed clay soil. The most recent of them, dating to 
the mid 7th century A.D., must be ascribed to the last restoration of the room, while the 
older one, built around the end of the 6th century A.D., seemingly represents its original 
arrangement. Under this latter level, some traces of the Roman phases as well came to 
light: these traces consist of a wall, of which only a single row of blocks remains, with an 
associated floor made of clay. A large number of every-day objects, such as clay cups and 
vases, bronze locks, candle handles, fittings for furniture and boxes, which came to light 
within this area, have been cleaned and restored (Fig. 11). 

In 2009 a complete excavation of the cistern discovered in room IVg during the 
2007 campaign and of which only a preliminary photo documentation of its mouth-
opening had been taken, was carried out. The structure, entirely dug into the rock, has a 
bell-like form with an overall depth of 4.20 m. Both its walls and floor were completely 
coated with hydraulic mortar of which extensive traces can be seen.

On the whole, the context of the cistern’s findings (Fig. 12) has appeared to be, 
in a preliminary analysis, quite homogeneous from the chronological point of view, 
covering a period of approximately 30-40 years from the first half of the 7th century A.D. 
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(therefore during the last phase of the city’s life): LR1 type amphora, undamaged or in 
large fragments; small jugs related to the same production of the amphora (except for one 
coming from Cyprus) and a balsamary of Palestinian production. Among the findings 
there were also a painted amphora with the representation of a shepherd with his sheep 
(and an engraved figure of a peacock) (Fig. 13), three terracotta lamps and two bronze 
objects: a situla with a handle and an interesting example of a jug cover with chain.

 
TOPOGRAPHIC RESEARCH 
The research work carried out in 2008 by the research group of Palermo University 

(directed by prof. B. Villa) was aimed at the compilation of an archaeological support 
map of the site and its environs. The employed methodology is based on the use of a high 
resolution satellite QuickBird image; a GPS survey was focused at determining ground 
control points and spot heights used to georeference the image and to construct the DTM 
respectively. At last a digital orthophoto of the archaeological area was compiled thanks 
to the acquired data. 

RESTORATION AND CONSERVATION ACTIVITIES
As for the previous campaigns, the static and safeguarding restoration programs 

of the structures subject to excavation was continued as they are of  primary importance 
for the preservation of the monuments and for the safety of the site. In the Byzantine 
Palace consolidation and restoration measures were carried out in different rooms. In 
the residential and handicraft area, besides the consolidation of walls, the cleaning and 
restitution of a floor made by square bricks, belonging to a shop or a warehouse, has been 
achieved. 

THE SETTING UP OF THE TOURIST ITINERARIES 
The program of implementing and safeguarding the Agora-Byzantine basilica 

complex has been achieved, thanks to the restoration of the last opus sectile panels and 
the final consolidation of all the structures. Thus, the planned visitor’s itinerary inside the 
archaeological area has been realised, following the same model as that of the theatre, 
with a non fence protecting the central area - where the three different phases of the 
building are visible - and covering, when necessary, the mosaics by a metal grid. English-
Turkish explanation panels, located in the most significant sectors of the building, will 
contribute to a better fruition of the complex by the tourists (Fig. 14).

The program for the tourist use of the archaeological area foresees also the setting-
out of visitor’s paths and targeted view points. For this purpose two new trilingual (Italian, 
Turkish and English) bill-boards have been positioned respectively outside the Harbour 
Baths and the Byzantine Palace pending the complete opening to the public of the two 
complexes.
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Fig. 1: General plan of Elaiussa Sebaste, with the areas investigated in 2008-2009 
campaigns.

Fig. 2: Plan of the south-eastern sector of the  Byzantine palace with 2008-
2009 excavation areas.
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Fig. 3: Byzantine Palace: view of the ground floor of the 
corridor A18-A19-A22; in the background the plastered 
basin for clay settling.

Fig. 4: Byzantine Palace: the kiln for LR1 amphorae production in room A23.
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Fig. 5: Byzantine Palace: the kiln for LR1 amphorae production in room 
A20.

Fig. 6: Northern Harbour Front: the collapse of the upper rows of the opus quadratum wall and, on 
the right some architectural elements pertaining to the portico.
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Fig. 7: Northern Harbour Front: the opus quadratum wall with doors and corbels 
(above); reconstruction of the overall layout of the wall (below).

Fig. 8: Temple area: View of the east-west wall supporting the 
terrace north to the temple and of the channel system.
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Fig. 9: Domestic and Artisanal Quarter: room Ig with the different hardened clay floor levels.

Fig. 10: Domestic and Artisanal Quarter: room IIf with a section of the pavement in limestone slabs 
(to the right) and room IIh (to the left).
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Fig. 11: Bronze objects found in the Domestic and Artisanal 
Quarter.

Fig. 12: Amphorae, other vessels and objects found into the cistern in room IVg.
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Fig. 13: Figured painted amphora found inside the cistern in room IVg.

Fig. 14: Area of the Roman agora and Byzantine basilica:Visitor’s itinerary with explanation 
panels.
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TRİPOLİS 2008 - 2009  YILI KAZILARI

Aytekin ERDOĞAN*

Tripolis antik kenti 2008 ve 2009 yılı kazı çalışmaları Temmuz ve Ağustos aylarını 
kapsayan ikişer aylık dönemlerde gerçekleştirilmiştir1.  2009 yılında ayrıca Eylül ve Ekim 
ayları içerisinde Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında antik kentte temizlik ve 
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmalarına maddî katkı T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği, Denizli İl Özel 
İdaresi tarafından sağlanmıştır2. 2009 yılı kazı döneminde epigrafik buluntular üzerinde 
çalışmak üzere Doç. Dr. Cumhur Tanrıver, eserlerin temizlik, restorasyon ve konservasyon 
çalışmalarını yapmak üzere restoratör Tuğba Aslan ve kazı çalışmalarına katılmak üzere 
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. 
Doç. Dr. Coşkun Daşbacak kısa süreli olarak çalışmalara katılmışlardır.

Kazı çalışmaları arazi ve kazı evi olarak iki ana başlık altında yapılmıştır. 
Arazi çalışmaları; yüzey araştırmaları, temizlik, düzenleme ve kazı başlıkları altında 
gerçekleştirilmiştir. Kazı evinde ise malzemenin belgelenmesi ve değerlendirilmesi 
çalışmaları yapılmıştır. 2008 yılı kazı sezonu içerisinde kısa süreli olarak Denizli 
Müzesi’nde 2007 yılı kazı çalışmaları sırasında çıkarılmış olan malzemeler üzerinde de 
çalışılmıştır. 

1. ARAZİ ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarında öncelikle kent içerisinde ve çevresinde yüzey araştırmaları 

gerçekleştirilmiştir.3 Yüzey araştırmalarının tamamlanmasından sonra antik kentte 
kapsamlı bir temizlik çalışmasına gidilmiştir. Kazı çalışmaları Roma Caddesi ve çevresi, 
* Yard.Doç.Dr. Aytekin ERDOĞAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-
İzmir/Türkiye; e-posta aytekin.erdogan@ege.edu.tr

1 Kazı çalışmalarına kazı koordinatörü Halil Eskici, Araştırma Görevlisi M.A. Ufuk Çörtük, Araştırma 
Görevlisi M.A. Fuat Yılmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi Ayça Dokuzboy ve Sibel Selçuk, Arkeologlar Ünal 
Türkan, Selim Voyna, Fatma Durmaz, Harun Reşit Şahan, Selçuk Tekçe Özbey, Hatice Kuralay, Dilek Akçay, 
Murat Istarmakalı, Serkan Balkır, Nurhan Yıldırım, Uzman Murat Fırat ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri katılmıştır. Katkılarından dolayı hepsine çok teşekkür ederim.   

2 Tripolis 2008  yılı çalışmalarına katkıda bulunan Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal’a, Denizli Valisi 
Sayın Yavuz Erkmen’e , Buldan Kaymakamı A. Ufuk Hasçakal ve  Yenicekent Belediye Başkanı Hamdi 
Akan’a çok teşekkür ederim.

 Tripolis 2009  yılı çalışmalarına katkıda bulunan Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal’a, Denizli 
Valisi Sayın Yavuz Erkmen’e , Buldan Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve  Yenicekent Belediye Başkanı Nail 
Sancak’a çok teşekkür ederim. 

3 2007 yılı yüzey araştırmaları için bkz. A. Erdoğan – U. Çörtük, “Tripolis Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, 30. 
KST, 4. Cilt, Ankara 2009, 110 – 114.
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Roma Caddesi’nin doğu bölümü ve Doğu Nekropolisi olmak üzere üç ayrı alanda 
gerçekleştirilmiştir. 

A. YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Kent üzerinde yüzey araştırması çalışmaları iki farklı dönemde gerçekleştirilmiştir 

(Resim: 1-2). Birinci dönem 2007 yılında yapılan yüzey araştırmaları dışında kalan 
alanların taranması çalışmalarını kapsar. İkinci dönem kentin doğu ve kuzeydoğu dış 
kesimlerinin araştırılmasına ayrılmıştır. Bu kapsamda kent içerisinde, antik kenti doğu-batı 
doğrultusunda ikiye bölen modern karayolunun kuzey ve güney bölümü, doğu nekropolis, 
akropolis ve stadion bölgesi taranmıştır. Kent dışında ise daha çok doğu ve kuzeydoğu 
yönünde kalan bölgeler araştırılmıştır. Her iki dönemde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları 
sırasında kent içerisindeki yapıların mevcut durumlarının belirlenmesi, yüzeyde bulunan 
kalıntıların değerlendirilmesi ve belgelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 
B. KAZI ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarının diğer bir bölümünü kazı çalışmaları oluşturmaktadır. Kazı 

çalışmalarında ağırlık daha çok Roma Caddesi çevresine verilmiştir (Resim: 1-2). Burada 
amaç, 2007 yılında kazılmış olan alanlarda elde edilen bilgileri yapılacak yeni çalışmalar 
ile desteklemek ve caddenin yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde etmektir. Ayrıca 
Roma Caddesi’nin doğusunda ve caddenin devamı olduğu düşünülen alanda ve doğu 
nekropolisi üzerinde de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2).

 Roma Caddesi Çalışmaları
Roma Caddesi kentin yaklaşık orta kesiminde, doğu-batı doğrultulu olarak 

uzanmaktadır (Resim: 1-2). Antik kentte ilk kazı çalışmalarının 1993 yılında bu cadde 
üzerinde yapılmış olması nedeniyle, 2007 yılında da ilk kazı çalışmalarına buradan 
başlanmıştır4. 2008 ve 2009 yıllarında da cadde üzerinde kazı çalışmalarına yeni alanlar 
belirlenerek devam edilmiştir. 

Bu amaçla caddenin güneyinde güneydoğu 1, güney 1, güney 4, güneybatı 4 
açmaları, caddenin batısında B-batı 2, batı 3, batı 4 açmaları, kuzeyinde ise kuzey 1 ve 
kuzey 2 açmaları belirlenmiş ve bu alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 
1-3,5). Bu kazı alanlarının bazılarında çalışmalara 2007 yılında başlanmış olup söz 
konusu alanlarda 2008 ve 2009 yıllarında da çalışmalara devam edilmiştir.  

Güneydoğu 1 açması içerisinde yapılan kazı çalışmalarında 2 katlı, daha geç 
dönemde silo olarak kullanıldığı anlaşılan bir yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu 
yapının doğusunda, kuzey-güney doğrultulu, apsis bölümü kuzeyde olan bir şapel(?) 
bulunmuştur. Güneydoğu 1 açmasının içerisinde bulunan iki katlı yapının tabanında 
açılan bir sondaj Tripolis antik kentinin Roma Dönemi öncesine ait önemli buluntular 
vermiştir. Kent üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında ele geçirilen ve Helenistik 
4   Erdoğan – Çörtük 2009, 110-114.
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Döneme tarihlenen bazı seramik buluntular ve kalıplar dışında5, 2007 yılından bu yana 
yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemi öncesine ait buluntularla karşılaşılmamıştır. 
Bu nedenle sondaj içerisinden ele geçirilen iki adet kalıp yapımı kâsenin (Resim: 4) 
Roma Dönemi caddesinin tabanı altında ele geçirilmiş olması, kentin Helenistik Döneme 
inen kuruluşu hakkındaki teorik bilgilerimizi arkeolojik olarak kanıtlaması yönüyle de 
oldukça önem taşımaktadır.   

Roma Caddesi Batı 2 Açması içerisinde doğu-batı doğrultulu ve caddenin 
kuzeyinde yer alan geç dönem duvarının üzerindeki giriş kapısını kapatan konumda 
bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Duvar dikdörtgen formlu düzgün tuğlalar ve 
bu tuğlaların aralarına yerleştirilen küçük boyutlu taşlardan yapılmıştır. Bu duvarın 
güneyinde, duvar tabanından daha üst seviyelerde bazı büyük boyutlu mimarî bloklarla 
karşılaşılmıştır. Bloklar tamamen ortaya çıkarıldığında bunların caddenin kuzey kenarında 
bulunan üst yapı blokları ile benzerlik taşıdıkları görülmektedir. 

Roma Caddesi Batı 3 Açması çalışmalarında ele geçirilen yoğun seramikler, 
seramiklerde görülen üretim hataları, moloz hâlde kullanılan taş, tuğla ve mermer 
mimarî parçalar bu alanın caddenin kullanımından sonraki dönemde, doldurulmaya 
yönelik çöplük alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu açmada Roma Caddesi 
taban seviyesine kadar kazılmış ve caddenin taban taşlarının batıya doğru devam ettiği 
anlaşılmıştır. Açmanın kuzeyinde bulunan geç dönem savunma duvarının güney yüzeyi 
de bu çalışmalar sırasında açığa çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sırasında duvar blokları 
arasında devşirme olarak kullanılmış bir yazıt bulunmuştur (Resim: 6).6

Roma Caddesi Batı 4 Açması’nda caddenin kuzeyinde yer alan geç dönem 
savunma duvarının batı bölümde yer alan kapısının iç kısmı büyük oranda temizlenmiştir. 
Kapının her iki yan sövesi belirgin bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalarla ayrıca 
çeşme yapısının güney bölümü dışındaki bölümleri tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
5)7.  Kazı çalışmaları sonrasında öne doğru düşmüş olan parapet blokları yeniden orijinal 
yerlerine oturtulmuşlardır. Bu alanda yapılan kazı çalışmalarının en önemli buluntusu ise 
bir erkek heykeline ait torso’dur (Resim: 5). 2007 yılında aynı alanda ortaya çıkarılan 
kabartmanın gerçekten Orpheus’a ait olduğu bu erkek heykeli ile kesinleşmiştir. Kazı 
çalışmaları sırasında yine Orpheus kabartmasına ait olan çok sayıda hayvan figürü 
parçaları ele geçirilmiştir. 

Roma Caddesi’nin kuzeyinde kalan bölgede iki farklı çalışma alanı belirlenmiştir. 
Kuzey 1 ve Kuzey 2 olarak isimlendirilen bu açmalarda yapılan çalışmalar caddenin 
kuzey bölümündeki yapılanma hakkında önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır (Resim: 
7-8). Kuzey 1 açmasında kuzey, doğu ve batı duvarları bulunan, güneyde ise geç dönem 
duvarı ile birleşen bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın doğu duvarına yakın alanda 

5 Zeynep Koçel Erdem, “Tripolis (Yenicekent-Buldan-Denizli) Antik kenti Çanak, Çömlekleri”, III. 
Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir 2003, 380-388. 

6 Tripolis yazıtları için bkz. C. Tanrıver, “Three New Inscriptions from Tripolis”, Epigraphica Anatolica, Heft 
42, 2009, 81-86.

7   A. Dokuzboy, Tripolis Orpheus Kabartması, İzmir 2010 (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).
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in situ, alt ve üst kısmı silmeli iki adet yarım sütun bulunmaktadır. Açmanın kuzeyinde 
bulunan büyük boyutlu ve geniş yüzeyli blokların yüzeyleri temizlenmiş ve burada çok 
sayıda benzer yapıya sahip, yan yana yerleştirilmiş blokların bulunduğu anlaşılmıştır.  

Roma Caddesi Kuzey 2 Açması, 2008 yılında Kuzey 1 Açması’nda ele geçirilen 
düzgün yüzeyli traverten taşından yapılmış blokların batıya doğru devamını açığa 
çıkarmak, ayrıca aynı alanda ele geçirilen kuzey güney doğrultulu duvarın batı yüzünü 
tespit etmek amacıyla kazılmıştır (Resim: 7). Kazı çalışmaları sonrasında bir bölümü 
Kuzey 1 Açması’nda ortaya çıkarılmış olan büyük traverten bloklarının bu açmada da 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Ulaşılan diğer önemli sonuç bu blokların geniş ve yüksek 
kemerler tarafından taşınmakta olduğudur (Resim: 8). Bu kemerlerin kuzey-güney ve 
doğu-batı doğrultulu olarak birbirini izleyen bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. 
Alan içerisinde daha alt seviyelere inildikçe kemerlerin taban seviyesine ulaşılmıştır. 
Taban sıkıştırılmış topraktan oluşmaktadır. Kemerleri taşıyan ayaklar kalın sütunlardan 
oluşmaktadır. Kuzey 2 açması çalışmaları sonrasında Roma Caddesi’nin kuzeyinde 
geniş ve yüksek kemerler tarafından taşınan geniş yüzeyli blokların oldukça geniş bir 
alanı kapladığı, bu blokların cadde seviyesinde bulunan büyük bir yapının zemin katını 
oluşturduğu anlaşılmıştır.

 Açma içerisinde kemerlerin yürüme seviyesini oluşturan sıkıştırılmış toprak 
tabanın hemen üzerinde büyük olasılıkla yan duvarlardan düşmüş olduğu anlaşılan 
mermer kaplama blokları ile karşılaşılmıştır. Bu blokların üzerinde kömür ile yapılmış bir 
kuş figürü ve yazılar bulunmaktadır. Özellikle kuş tasviri oldukça dikkat çekici bir yapıya 
sahiptir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra mevcut durumunu belirlemek 
amacıyla çizimi yapılmıştır (Resim: 8).

Doğu Caddesi 1 Çalışmaları
2008 yılı kazı çalışmalarında kazısına başlanan bir diğer kazı alanı ise Roma 

Caddesi’nin daha doğusunda yer almaktadır (Resim: 9). Roma Caddesi’nin kuzeyinde 
yer alan sütunlu bölümün üst yapısına ait sima bloklarının benzer örneklerinin bu alanın 
yaklaşık 100 metre doğusunda yüzeyde bulunmaları nedeniyle caddenin buradaki 
devamını ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Kazı çalışmalarına kuzey ve güneydeki her iki bölümünde başlanmıştır. Kuzeyde 
arşitrav ve simanın birlikte yapıldığı üst yapı bloğunun ortaya çıkarılmasından sonra 
kazı çalışmalarına güney bölümde ağırlık verilmiştir. Doğu Caddesi 1 açmasının güney 
yarısında sürdürülen derinleşme çalışmaları sırasında açmanın orta kesiminde bulunan 
doğu-batı doğrultulu üst yapı bloklarının ön cephesinin açılması kısmen gerçekleştirilmiştir. 
Sima bloklarının ve bunların altında yer alan diş sıralarının tamamı açığa çıkarılmıştır. 
Kazı sezonunun sonlarına gelinmesi nedeniyle daha küçük bir alanda çalışılarak sütunlu 
cephenin bir bölümü ortaya çıkarılmış ve aynı zamanda hemen önünde bulunan geç 
dönem duvarının buradaki devamı görülmüştür. Açma içerisinde daha alt seviyelerde 
büyük boyutlu bloklar ve sütun tamburları açığa çıkarılmıştır. Dörtgen formlu, düzgün 
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yüzeyli bu bloklar ve sütun tamburları cephenin önünde bulunan geç dönem duvarına 
uzunlamasına yerleştirilmiştir. Sütun tamburları ve blokların varlığı 2007 yılında Roma 
Caddesi’nin kuzeyinde bulunan geç dönem duvarının aynı hat üzerinde doğuya doğru 
devam etmekte olduğunu göstermiştir. Üst yapı bloklarının güney cephesinde, triglif-
metop dizisiyle arşitravın ortaya çıkartılmasından sonra daha alt seviyelere inilmiş ve 
burada batıdan doğuya doğru birinci ve ikinci sütun başlıkları kısmen de olsa ortaya 
çıkarılmıştır. Bunlar dor başlıkları olup Roma Caddesi’ndeki başlıklarla benzer yapıya 
sahiptir.8 

Kazı çalışmaları sırasında geç dönem duvarının dolgu malzemesi içerisinde 
çok sayıda mermer üst yapı malzemesiyle de karşılaşılmıştır. Bunlardan özellikle aslan 
başı şeklindeki çörten dikkati çekmektedir. Bu çörtenin benzer örneklerine aynı bölge 
içerisinde yer alan diğer antik kentlerde de rastlanmaktadır9.

Doğu Nekropolisi 1 No.lu Bölge Çalışmaları
1 No.lu Bölge Doğu Nekropolisi’nin bulunduğu tepelerin, antik kentin doğu 

surlarına bakan güneybatı yamaçlarında yer almaktadır (Resim: 1-2). Bölgede yapılan 
yüzey araştırmaları sırasında birbirine çok yakın mesafede bulunan 11 adet kaya mezarı, 
bir tane de lâhit mezar olmak üzere toplam 12 mezar yapısı tespit edilmiştir. Bir tanesi 
lâhit mezar, yedi tanesi kaya mezarı olmak üzere toplam sekiz mezarda kazı ve temizlik 
çalışması yapılmıştır (Resim: 12). Kaya mezarları tepelerin yüksek kesimlerinde, genel 
olarak girişleri batı ve güneybatıya bakar şekilde, ana kayaya oyularak yapılmışlardır. 
Mezar girişlerinde ana kayaya oyularak yapılmış bir dromosun bulunması kazılan mezar 
yapılarının genelinde görülen bir özelliktir. Ancak kimi kaya mezarlarda ana kayaya 
oyularak yapılan bu dromosun önüne kuru duvardan bir tonoz yapısı eklenerek giriş 
uzatılmıştır. Kaya mezarında yapılan kazılar sonucunda, mezarların değişik tiplerde 
yapıldığı saptanmıştır. Bu tipler kaya mezarlarının girişleri ve oda sayıları temel alınarak 
sınıflandırılmıştır.

Dromoslu ve Tek Odalı Mezarlara) 
1 No.lu Bölgede yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan üç, dört, beş, altı ve sekiz 

numaralı kaya mezarların dromoslu tek odalı mezar tipinde yapıldığı anlaşılmıştır. Kaya 
mezarların önünde yer alan dromosun bir bölümü ana kaya üzerine oyularak yapılmış, 
ana kayanın sona erdiği yerden sonrada taş duvar kullanılarak yapılan bir tonoz dromosa 
eklenmiştir. 

Dromoslu ve İki Odalı Mezarlarb) 
1 No.lu Bölge’de kazısı yapılan yedi numaralı kaya mezarın dromoslu ve iki 

odalı mezar tipinde yapıldığı anlaşılmıştır. Dromosun bir bölümü ana kayaya oyularak 
yapılmıştır. Ancak ana kayanın bittiği yerden itibaren dromosa taş örgü bir tonozun 
8 Benzer başlık örnekleri için bkz. T. Ismaelli, Architectura Dorica a Hierapolis di Frigia, Hierapolis di Frigia 

III, 171-346.
9 A. Filges, Blaundos, Istanbuler Forschungen Band 48, 183; T. Ismaelli, Architectura Dorica a Hierapolis di 

Frigia, Hierapolis di Frigia III, 33, Fig. 45.
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eklendiği ve böylece dromosun devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Dromosun sonunda 
da iki adet mezar odası mevcuttur. Bu odalardan bir numaralı oda dromos ile aynı 
doğrultudadır. İki numaralı oda ise, bir numaralı odanın sol tarafına ve dromosun sol yan 
duvarına yapılmış bir girişe sahiptir.

Kaya mezarları dışında Doğu Nekropolisi’nde tam veya parçalar hâlinde çok 
sayıda lâhit mezar da bulunmaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında bunlardan iki tanesinin kazı 
ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

1 No.lu Mezar Çalışmaları (Resim: 10-11)
2008 yılı kazı çalışmalarının başlangıcında Tripolis antik kentinin Doğu Nekropolis 

alanları üzerinde yeniden ve daha kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 1-2). Bu yüzey araştırmaları sırasında doğu surlarının önünde, Doğu Nekropolisi’ni 
oluşturan tepelerin batıda yer alanının eteklerinde, orta bölümde bir lâhit saptanmıştır. İlk 
izlenimler bu lâhdin orijinal yerinde durduğu yönündedir. Bulunduğu şekli ile kısmen de 
olsa sağlam bir durumda korunduğu anlaşılan bu lâhdin temizlenmesi amacıyla burada 
bir kazı çalışmasının başlamasına karar verilmiştir. Yapılan ayrıntılı incelemede doğu-batı 
doğrultulu bu lâhdin kapağının bir bölümünün kırık, tekne kısmının ise sağlam olduğu 
anlaşılmıştır. Kentin nekropolis alanı içerisinde sürekli devam eden kaçak kazıları ve 
bu kazılar sonrasında tahrip edilmiş olan mezar yapılarını göz önüne alarak burasının 
da tahrip edilmesini önlemek amacıyla kazı çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışma aynı 
zamanda antik kentte var olan mezar tiplerinin belirlenmesi ve ölü gömme gelenekleri 
konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.

Kazı çalışmalarının ilk aşamasını genel durumu anlamak amacıyla lâhit kapağı 
üzerinin temizlenmesi oluşturmuştur. Daha sonra çalışmalar kuzey ve güney doğrultulu 
olarak genişletilmiştir. Bu aşamada lâhdin doğusunda bulunan 4 odalı bir kaya mezarın 
varlığı saptanmıştır (Resim: 11). Kaya mezarının güney ve kuzey kesiminde mezarı 
sınırlayan ve lâhdi ortada bırakan duvarlar bulunmuştur. Mezar önünü çevreleyen tonozlu 
duvarlar ve lâhit tamamen açılmıştır. Bunun sonucunda lâhdin kuzeybatı bölümünün 
ana kayaya, diğer bölümlerinin ise podyum üzerine oturduğu anlaşılmıştır. Bu podyum 
dikdörtgen blokların yan yana konulmasıyla oluşturulmuştur. 

Kaya mezarını önünde yer alan lâhit oldukça iyi durumda korunmuştur (Resim: 10). 
Kapak kısmının batıda kalan 3/1’lik kısmı kırık ve eksik, diğer bölümleri ise sağlamdır. 
Teknenin ise tamamına yakını sağlam durumda olup yalnızca batı kısmının üst bölümleri 
aşınmış ve kırılmış durumdadır. Lâhit teknesinin güney yan duvarının orta kesimine 
yakın alanda kazıma olarak yapılmış dört sıradan oluşan yazıt ortaya çıkarılmıştır. Yazıtın 
başında ve sonunda harfleri sınırlandırmak amacıyla sarmaşık yaprakları kullanılmıştır. 
Lâhdin ve çevresinin tamamen açılmasından sonra, doğu arka bölümde bulunan kaya 
mezarının girişi açılmaya başlanmıştır. Burada girişi tam olarak kapatan bir taş levha 
bulunmaktadır. 
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Girişin temizlenmesi sırasında mezar girişindeki işlenmiş taş bloktan ana kayaya 
üç basamaklı bir merdivenle inildiği görülmüştür. Merdivenli ana girişin tam karşısında 
yer alan oda mezarın kapısının sağ duvarı üzerinde etrafı bordo bir bordürle çevrelenmiş 
bitkisel motifli bir duvar resmi bulunmaktadır. Giriş odasının temizlenmesi sırasında 
mezarın içerisinde yer alan 3 odanın kapı eşikleri ortaya çıkarılmıştır. 1 No.lu odanın 
kapı girişinde çift hatıl deliği bulunmaktadır. 

Mezar odalarının temizliğine girişin solunda yer alan 1 No.lu oda ile başlanmıştır. 
1 No.lu odanın kapısının sağ ve sol yanına dikey, kapının tam karşısına yatay olarak 
yerleştirilmiş toplam 3 adet ölü yatağı bulunmaktadır. Bu ölü yatakları ana kayaya oyularak 
yapılmıştır. Bir ölü yatağı diğerlerine oranla daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Girişin 
tam karşısında yer alan bu ölü yatağının iki kısa kenarı ve kapıya tam cepheden bakan 
uzun kenarı üzerinde 3 adet niş yer almaktadır. Mezarın içinde yer alan ölü yataklarının 
arasında girişten başlayan ve girişin karşı cephesinde yer alan ölü yatağına kadar devam 
eden ana kayaya oyularak yapılmış bir koridor yer alır. 

1 No.lu odada yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra, bu odanın tam karşısında, 
ana girişin sağında yer alan ve 2 No.lu oda olarak adlandırılan odanın temizlenmesine 
başlanmıştır. Bu odanın giriş bölümü daha sağlam bir durumdadır. Mezar odasının içindeki 
dolgu toprak temizlendiğinde, kapının sağ ve sol yanına dikey, kapının tam karşısına yatay 
olarak yerleştirilmiş toplam 3 ölü yatağı bulunduğu görülmüştür. Oda içinde bulunan ölü 
yatağının da yükseklikleri aynıdır. Yatay durumdaki ölü yatağına ulaşım kapıya dikey 
olarak yerleştirilmiş yatakların arasından geçen bir koridorla sağlanmıştır. Çalışmalara ana 
giriş kapısının tam karşısında bulunan ve 3 No.lu oda olarak adlandırılan mezar odasında 
devam edilmiştir. Mezar odasının tek delikli bir kapı kirişine sahip olduğu görülmüştür. 
Diğer iki mezar odasında olduğu gibi kapının sağ ve soluna dikey olarak yerleştirilmiş iki 
adet, kapının tam karşısına yatay olarak yerleştirilmiş 1 adet olmak üzere, seviyeleri aynı 
toplam 3 ölü yatağı bulunmaktadır. Yatay olarak yerleştirilen ölü yatağına, kapıya dikey 
durumda yapılmış olan diğer iki örnek arasından geçen bir koridorla ulaşılmaktadır. 

Doğu Nekropolis Batı Yamaç 1 No.lu mezar içindeki son çalışma, 3 No.lu odanın 
devamında ortaya çıkan 4 No.lu odada gerçekleştirilmiştir. Bu odanın boyutları diğer 
odalara oranla daha küçüktür. Mezar odasında ana kayaya oyularak oluşturulmuş bir niş 
ortaya çıkarılmıştır. Nişin sol tarafında, kapıya dikey olarak yerleştirilmiş mezarın sağ 
kenarının mermer levhalarla kaplandığı görülmüştür. 

Doğu Nekropolisi 1 No.lu mezar gerek genel yapısı, gerekse buluntuları ile Tripolis 
nekropolisi kaya mezarlarını en iyi örneklerinden bir tanesi olarak görülmektedir. Mezar 
odaları ve bu odalar içerisindeki genel düzenleme diğer kaya mezarları ile benzerdir. 
Burada ön bölümde bulunan üzeri tonozlu giriş mekânı ve lâhit diğer kaya mezarlarında 
görülmez. Diğer yandan bu mezar aynı bölge içerisinde yer alan diğer kentlerdeki 
kaya mezarları ile de benzer özellikler göstermektedir. En yakın örneklerine bölgenin 
kuzeydoğusunda bulunan Blaundos antik kenti kaya mezarlarında rastlanmaktadır.10

10   A. Filges, Blaundos, Istanbuler Forschungen Band 48, 222 – 261.
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2 No.lu Mezar Çalışmaları
Doğu Nekropolisi 1 No.lu bölgede yapılan yüzey araştırmaları sırasında, kaçak 

kazıcılar tarafından kazılan bir lâhit mezar tespit edilmiştir. Yamaç üzerinde kuzeydoğu-
güneybatı yönünde duran bu lâhit mezara 2 No.lu mezar denilmiştir. 2 No.lu mezarda 
yapılacak olan çalışmalar, kaçak kazıcılar tarafından kapak seviyesine kadar kazılan lâhdin 
tamamının ortaya çıkarılmasına yöneliktir. Çalışmalar antik kentteki mezar tiplerinin ve 
ölü gömme geleneklerinin anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir. 

2 No.lu mezarda yapılan çalışmalar sonucunda kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda, sadece kapağın doğu yöndeki uzun kısmında bir bölümü ile güney kısa 
kenarda bulunan akroterlerden birinin kırık ve eksik, ancak kapağının ve teknesinin gerisi 
sağlam biçimde korunmuş, traverten taşından yapılmış bir lâhit mezar ortaya çıkarılmıştır. 
Lâhit mezar bulunduğu tepenin eğimine uygun olarak toprak üzerine kuzeyden güneye 
doğru eğimli şekilde yerleştirilmiştir. Lâhdin batıya bakan uzun kenarında, mezarın kime 
ait olduğunu bildiren iki satırlık bir yazıt bulunmaktadır. 

3 No.lu Mezar Çalışmaları
Çalışmalara, mezar girişindeki akıntı toprağın kaldırılmasıyla başlandı (Resim: 

12). Mezara giriş ana kaya işlenerek oluşturulan dromosla sağlanmıştır. Dromos’un 
devamında mezara girişi sağlayan 2 basamaklı bir merdiven ve dromos’un kuzeyinde 
kaya işlenerek yapılmış bir oturma basamağı bulunmaktadır. Çalışmalar mezar içindeki 
toprağın kaldırılmasıyla sürdürüldü. İlk olarak kapıda ve kapının solunda yer alan ölü 
yatağında bulunan dolgu toprak kaldırılmıştır. Dolgu toprak içerisinden tamamı korunmuş 
hâlde ele geçirilen iki adet kandil ele geçirildi. Tek odalı mezar içindeki çalışmalar 
sonucunda; mezarın kuzeyinde 2, doğusunda 1 olmak üzere 3 arcosoliuma sahip olduğu 
görüldü. Mezarın kuzeyinde 2, doğusunda 2 adet, batı kısmında ise 1 adet olmak üzere 
toplam 5 ölü yatağı açığa çıkarıldı.

Ölü yataklarına girişin bir koridorla sağlandığı görülmektedir. Bu koridorun mezar 
girişinde, zemin seviyesine iniş için oluşturulmuş tek sıra basamak ve kuzeyde yer alan ölü 
yataklarına çıkış için kullanılan diğer tek sıra basamak açığa çıkarıldı. Koridorun kazısı 
sırasında 3 adet Roma Dönemine ait tam kandil ele geçirildi (Resim: 14). Ele geçirilen 
kandillerden ikisinin kesin tarihi tespit edilememekle birlikte, bir adet tam kandil M.S. 2. 
yüzyıla tarihlenmektedir.  

3 No.lu mezarın gerek kazı öncesi durumu gerekse kazı sırasında ölü yatakların 
hiçbirinde iskeletlerin ele geçirilmemiş olması kaçak kazılarca tahrip edildiğini 
göstermektedir. Bu nedenle mezarın farklı dönemlerde çoklu kullanım görüp görmediği 
konusunda net bir fikir elde edilememektedir. Tarihlenebilen bir adet kandil mezarın 
olasılıkla M.S 2. yüzyıldan itibaren kullanım gördüğünü göstermektedir.

4 No.lu Mezar Çalışmaları
Doğu Nekropolisi 1 No.lu bölgede bulunan ve dromoslu tek odalı mezar tipinde 
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kayaya oyularak yapılmış mezarlarından biri de 4 No.lu mezar olarak adlandırılan mezardır 
(Resim: 13). Kaya mezar kuzey-güney doğrultuludur. Bu alanda yapılacak çalışmaların 
ana amacı kaya mezarın kaçak kazıcılar tarafından daha fazla tahrip edilmeden kazılması 
ve içinde bulunan arkeolojik malzemenin çıkarılarak mezarın temizlenmesidir.  
Yapılan kazı ve temizlik çalışmalarının ardından, önde uzun bir dromosa sahip, dromosun 
sonunda ana kayaya oyularak yapılmış girişten asıl mezar odasına geçilen bir mezar ortaya 
çıkmıştır. Mezar odasının girişinde olasılıkla tek kanattan oluşan bir kapı yer almaktaydı. 
Mezar odası beşik çatılıdır. Sağ ve solda birbirine paralel iki adet ölü yatağı ve ortalarında 
bir koridoru bulunmaktadır. Koridorun sonunda yine ana kayaya oyularak yapılmış ve 
olasılıkla mezar hediyelerinin konulması için kullanılmış arcasolium yer alır. 

5 No.lu Mezar Çalışmaları
Doğu Nekropolisi 1 No.lu bölgede yer alan dromoslu tek odalı tipte yapılmış bir diğer 

mezarda 5 No.lu kaya mezardır (Resim: 13). Mezar daha önce kazısı yapılan 4 No.lu kaya 
mezarın batısında ve hemen yanında bulunmaktadır.  Mezar önünde bulunan ve tepelerin 
yüksek kesimlerinden akarak burayı doldurmuş olan dolgu toprağın temizlenmesinin 
ardından, mezar önünde bir kısmı korunmuş beşik çatılı bir dromos olduğu anlaşıldı. 
Dromos girişinde harç kullanılarak yapılmış bir çıkıntı mevcuttur. Korunmamış olan bu 
duvar yapısı olasılıkla dromosun girişini kapatmak amacı ile yapılmıştır. Kazısı yapılan 
diğer mezarlardan farklı olarak dromosun sağ ve sol duvarına bitişik şekilde, ana kaya 
düzeltilerek yapılan iki adet oturma sekisi mevcuttur. Oturma sekilerinin arasında mezar 
odasının girişine kadar uzanan bir koridor görülmektedir. 

Mezar girişinin kazılıp temizlenmesinin ardından, çalışmalara mezar odasında 
devam edilmiştir. Dromosun temizlenmesinin ardından ortaya çıkan mezar odasının girişi 
ana kaya oyularak yapılmış ve dikdörtgen form verilerek oluşturulmuştur. Orijinal girişin 
bir bölümü harç ve tuğla kullanılarak kapatılmıştır. Ancak olasılıkla mezar girişi tek 
kanatlı bir kapı ile kapatılmaktaydı. Mezar odasının içinde dolgu toprağın fazla olmadığı 
görülmüştür. Mezar odasının içinde girişin sağ ve solunda olmak üzere iki adet ölü yatağı 
ve bunların ortasında ise ana kaya oyularak yapılmış bir koridor mevcuttur. Diğer kaya 
mezarlarının aksine 5 No.lu mezar içinde arcasolium yoktur. Mezar odası kazısının 
bitirilmesinden sonra, derin mezar koridoru ortaya çıkarıldı. Mezar odasının zemininin 
ise beyaz kireç harç ile sıvandığı görülmektedir.

5 No.lu mezarın kazı ve temizliğinin ardından, ön bölümünde ana kayaya 
oyularak yapılmış merdivenler ortaya çıkarılmıştır. Bu merdivenler, mezar odasına 
girişi sağlamaktadır. Dromos içerisinde girişe paralel olarak yerleştirilmiş iki adet 
seki bulunmaktadır. Mezar odasına dromosun sonunda ana kaya oyularak yapılmış 
dikdörtgen formlu bir kapıdan girilmektedir. Doğu Nekropolisi’nde kazısı yapılan kaya 
mezarlar içinde, mezar odası sıvalı olan ve arcasoliumu olmayan başka mezar örneğine 
rastlanmamıştır. Bu bakımdan 5 No.lu mezar değişik mezar tipolojisi ile önemli yer 
tutmaktadır.
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6 No.lu Mezar Çalışmaları
Mezar girişinin akıntı toprak ve otlarla kapalı durumda olması nedeniyle öncelikle 

temizlik çalışmalarına başlandı (Resim: 12). Yamacın oldukça çıplak olması ve ana 
kayanın oldukça yumuşak yapıda olması nedeniyle yağmur sularının aşındırdığı ana kaya 
çözülerek oldukça yoğun bir biçimde mezarın girişini kapı üst seviyesine kadar kapatmış 
olduğu gözlenmektedir. Mezara giriş ana kaya işlenerek yapılan bir düzlem, düzleme 
oturtulmuş karşılıklı iki duvar yapısından oluşmaktadır.

Çalışma mezar içindeki toprağın kaldırılmasıyla devam etmiştir. Toprağın 
kaldırımı sırasında toprak içinden mermer kapı eşiği ve iki parçadan oluşan mermer kapı, 
seramik parçaları, kandiller ve çivi ele geçirilmiştir. Akıntı toprak mezarın tavanına kadar 
dolu vaziyettedir. Toprak kaldırıldıktan sonra mezarın kuzey kısmının tavanının göçük 
olduğu anlaşılmıştır. Kaldırılan toprağın ardından ilk olarak mezar kapısının sağında 
ve solunda bulunan ölü yatakların üzeri açılmış, sağ ölü yatağında 10 kafatası, sol ölü 
yatağında 6 kafatasıyla karşılaşılmıştır (Resim: 13). İskeletlerin ölü yataklarının batısına 
üst üste yığıldığı görülmüştür. Sağ tarafta kalan ölü yatağındaki iskeletlerin arasında 2 
altın küpe, 3 altın aplik malzeme, 6 bronz kemer tokası ele geçirilmiştir. Sol tarafta kalan 
ölü yatağında ele geçirilen buluntular kemer tokası ve çivi parçalarıdır. Mezar doğusunda 
2, kuzeyinde 1 ölü teknesi ve lâhit mezara sahiptir. Tekne mezarlardaki iskeletler dağınık 
ve tahribata uğramış vaziyettedir. 

Çalışmalar sırasında 2 No.lu tekne mezardan bir figürin başı ele geçirilmiştir. 
Tekne mezarlardan başka buluntu görülmemektedir. Lâhit mezarın üzeri mermer 
plâkalarla kapatılmış vaziyette, mezarın içinden kemik yok denecek kadar az ve mezar 
buluntusu olarak sadece deri parçası ortaya çıkmıştır. Lâhit mezar ve 3 No.lu tekne 
mezar doğu-batı doğrultusunda, ölü yatakları ve 1, 2 No.lu tekne mezarlar kuzey-güney 
doğrultusundadır.

7 No.lu Mezar Çalışmaları
Doğu Nekropolisi 1 No.lu bölgede kazısı gerçekleştirilen 7 No.lu kaya mezarı 

diğer tek odalı mezar tiplerinden farklıdır (Resim: 12). Bu mezarın kısa bir dromosa 
ve biri doğu-batı diğeri ise kuzey-güney doğrultuda iki mezar odasına sahip olduğu 
görülmektedir. İki adet mezar odasına sahip olan kaya mezarın 1 No.lu odasına orijinal 
formu dikdörtgen olan ancak sol tarafı parçalanmış bir kapıdan girilmektedir.  Mezar 
odasının içerisinde, girişin sağ ve solunda iki adet ölü yatağı yer alır. İki ölü yatağının 
arasında bir koridor bulunmaktadır.

2 No.lu mezar odası ise kuzey-güney doğrultuludur. Dikdörtgen formlu giriş 
kapısı ana kayaya oyularak oluşturulmuştur. Kapının bir bölümü taş ve harç kullanılarak 
kapatılmıştır. Mezar odasının içerisinde birbirine paralel durumda iki ölü yatağı yer alır. 
İki ölü yatağının ortasında bulunan koridor oldukça uzun ve derindir. Koridorun sonunda 
yer alan arcasolium oldukça iyi korunmuş bir durumdadır. 
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8 No.lu Mezar Çalışmaları
İlk olarak 8 No.lu mezarın önünde biriken etrafındaki mezarların toprağının 

kaldırılması sonucu oluşan toprak yığını kaldırılmaya başlanmıştır (Resim: 12). Mezar 
girişinde bulunan akıntı toprak kapı seviyesine kadar kaldırılmış dromosta uzunluğu 2.73 
metre olan karşılıklı ana kaya işlenerek yapılmış oturma basamağıyla karşılaşılmıştır. 
Giriş tavanı ana kaya işlenerek tonozlaştırılmış durumdadır. 

Çalışmanın devamında mezar içinde ölü yataklarını sınırlayan ana kaya 
işlenerek yapılmış sekilerin seviyesine kadar olan akıntı toprak kaldırılmış, buluntu ele 
geçirilmemiştir. Kapının sol tarafı mezarın batı kısmında bulunan 1 No.lu ölü yatağının 
üstü açılmış karışık şekilde yatırılmış iskeletlerle karşılaşılmıştır. İskeletler öbeklenmiş 
vaziyettedir. 1 No.lu ölü yatağının aksında bulunan 2 No.lu ölü yatağının üzerindeki toprak 
içerisinden yalnızca bir unguentarium ele geçirilmiştir. Bu alandan kemik parçalarının 
ele geçirilmemesi bu alanın tahrip edildiğini düşündürmektedir. Mezar içindeki son 
çalışma mezarın arcasoliumunda olmuştur. Doğu-batı doğrultulu arcasoliumdaki akıntı 
toprağın kaldırılmasıyla 5 iskeletin karşılıklı yatırıldığı, bunlardan 3 tanesinin doğu 
kısmında 2 tanesinin batı kısmında olduğu görülmüştür. Çalışmalar mezarın toprağı kapı 
seviyesine kaldırılan giriş bölümünde devam etmiştir. Mezarın girişindeki akıntı toprağın 
kaldırılmasıyla bir düzlem, düzlemin devamında ana kaya işlenerek yapılmış bir düzlem 
daha ortaya çıkmıştır.

C. TEMİZLİK, DÜZENLEME, ÇİZİM VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
2008-2009 yılları arazi çalışmalarının üçüncü aşamasını temizlik, düzenleme ve 

restorasyon çalışmaları oluşturur. Arazi çalışmalarının başlangıcında yüzeyde bulunan 
bitki örtüsü temizlenmiş, özellikle insanlar tarafından atılmış olan çöpler toplanmış ve 
kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları 
sürdürülürken kazı alanları içerisinde ortaya çıkan bazı büyük mimarî blokların ait 
oldukları yapılar üzerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Alanlardan 
çok sayıda mimarî blok ve üst yapı elemanları ele geçirilmiştir. Bu blok ve mimarî 
elemanlar çalışmaların sürdürülebilmesi ve daha sonraki kazı sezonlarında yerlerine 
yerleştirilebilmesi amacıyla vinç ve kepçe yardımıyla bulundukları alanlardan alınarak, 
2007 yılında arkeopark olarak belirlenen alana taşınmıştır.

Çalışmalarının diğer bir bölümünü eserler ve yapılar üzerinde gerçekleştirilen 
koruma çalışmaları oluşturmaktadır. Çok sayıda yapı ve eser üzerinde koruma çalışmaları 
yapılmıştır. Koruma çalışmaları eserlerin ve yapıların dış yüzeylerinin koruyucu bir 
madde ile kaplanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Arazi çalışmalarının bir diğer bölümünü çizim çalışmaları oluşturmaktadır. 2008 
yılında Roma Caddesi’nin cephe çizimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca arazi çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra kazısı yapılan açmalarının çizimleri de yapılmıştır. 

Tüm yapılmış olan çizimler dijital ortama aktarılmış ve ilgili programlarda bu 
çizimlerin yeniden üzerlerinden geçilerek, renklendirilmesi ve üç boyutlu olarak ayağa 
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kaldırılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra 
dijital ortamda bir araya getirilecek ve antik kentin yapıları arasındaki ilişkiler ortaya 
konacaktır.

    2- KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
Tripolis antik kenti çalışmalarının ikinci bölümünü ise kazı evi çalışmaları 

oluşturmaktadır. Kazı evinde yapılan çalışmalar öncelikle arazi çalışmaları sırasında 
ortaya çıkarılan buluntuların dijital ortama geçirilmesi, bazı eserlerin temizlenmesi ve 
restore edilmesidir. Arazi çalışmalarının başlamasıyla paralel olarak aynı zamanda kazı 
evinde de çalışmalara başlanmıştır. Yüzey araştırmalarının yapılması için oluşturulan 
ekipler kazı evi ile ortaklaşa çalışılmaya başlamıştır. Bu ekiplerin arazide elde ettiği 
bilgileri dijital ortama geçirmeleri için sistemler kurulmuştur. 

Kazı evinde gerçekleştirilen ikinci çalışma ise bazı eserlerin temizlenmesi ve 
restorasyonunun yapılmasıdır. Kazı ekibi bünyesinde yer alan restorasyon ekibi bu 
işlemler için gereken malzemelerin kendilerine sağlanmasından sonra arazi çalışmaları 
sırasında ortaya çıkarılmış ve kazı evine getirilmiş olan eserler üzerinde çalışmalara 
başlamıştır. Kazı sezonu boyunca çok sayıda eserin temizliği ve restorasyonu yapılmış 
ve bunlardan bazıları envanterlik eserler olarak teşhir edilmek üzere Denizli Müze 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Kazı evinde yapılan çalışmaların sonuncusu ise antik kent ile ilgili 2007 yılında 
hazırlanmaya başlanmış olan internet sitesinin güncellenmesidir. İnternet sitesi 2008 
yılı içerisinde kullanıma sunulmuştur. 2009 yılında ise internet sitesi güncellenmiştir. 
Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle elde edilen yeni sonuçlar, çalışma alanları, Tripolis 
antik kenti hakkındaki yeni bilgiler, kazı çalışmalarına sağlanan destekler ve projeler bu 
sitede ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Bu arada antik kent ile ilgili bilgileri gerek bölgede 
yaşayanlara, gerekse ülkemize ve dünyaya bu site iletebilmektir

2009 yılı kazı sezonu içerisinde Tripolis kazı ekibi, kazı evi olarak kullanılmak 
üzere tarafımıza tahsis edilen yeni bir binada konaklamaya başlamıştır. Yenicekent 
Kasabası sınırları içerisinde yer alan ve daha önceki kullanımda Tarım Kredi Kooperatifi 
binası olarak hizmet vermiş olan iki katlı bina bu yıldan itibaren Tripolis kazı çalışmalarını 
sürdüren kazı ekibine verilmiştir (Resim: 15). Bina kazı sezonu öncesinde kazı ekibinin 
denetiminde Yenicekent Belediye Başkanlığı tarafından elden geçirilmiş, kazı ekibinin 
konaklaması ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmesine uygun hâle getirilmiştir. 
Söz konusu iki katlı binanın üst katı ve zemin katın bazı odaları konaklama amacıyla 
düzenlenmiş, alt katın bir odası pencere ve giriş kapısı demir parmaklıklarla kapatılarak 
depo hâline dönüştürülmüş, diğer odalar ise çalışma odaları olarak kullanılmıştır. 
Binanın ön ve arkasında bulunan geniş bahçe ise buluntuların yıkanması, kurutulması 
ve değerlendirilmesi amaçlı olarak belirli bölümlere ayrılmıştır. Kazı evi ve deposunun 
oluşturulması, Tripolis kazı çalışmalarının geleceği yönünde önemli bir adım olarak 
değerlendirilebilir.
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Resim 1: Tripolis antik kenti içerisinde yer alan yapıların uydu 
fotoğrafı üzerinden belirlenmesi.

Resim 2: Tripolis antik kenti 2008-2009 yılı çalışma alanları.
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Resim 4: Güneybatı 1 Açması, Geç Dönem yapısı ve şapel.

Resim 3: Roma Caddesi’nin güneyinde yer 
alan geç dönem yapıları.
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Resim 6: Geç Dönem duvarı üzerinde ele geçirilen yazıt.

Resim 5: Roma Caddesi batı açmalarının genel görünümü.
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Resim 8: Roma Caddesi kuzey 2 açması.

Resim 7: Roma Caddesi kuzey 1 açması.
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Resim 9- Doğu Caddesi 1 Açması.

Resim 10: Doğu Nekropolisi, 1 No.lu mezarın genel görünümü.
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Resim 11: Doğu Nekropolisi 1 No.lu mezar.

Resim 12: Doğu Nekropolisi mezarlarının genel görünümü.
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Resim 14: Doğu Nekropolisi mezar buluntuları.

Resim 13: Doğu Nekropolisi mezarlarından genel görünüm.
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Resim 15: Kazı evinin genel görünümü.
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2009 YILI RESULOĞLU  ESKİ TUNÇ ÇAĞI 
MEZARLIK KAZISI

                                                          Tayfun YILDIRIM*                                                                      
Önder İPEK  

                                                                                 
                                      

Çorum İli, Uğurludağ İlçesi’nde, Kızılırmak ile Delice’nin birleştiği bölgede yer 
alan  Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanında üniversite – müze işbirliği çerçevesinde 
sürdürülen yedinci dönem kazılar, bilimsel sorumluluğumda ve   Çorum Müzesi Müdür 
Vekili Dr. Önder İpek’in başkanlığında bir ekiple1 2009 yılının Ağustos ve Eylül 
ayları arasında sürdürülmüştür. 2009 yılı çalışmalarının ilk bölümü B açması olarak 
adlandırdığımız alanın batı, kuzeybatı ve güneybatı bölümünde 5x5 m.lik 17 ayrı karede 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bu alanların araştırılmasının ana hedefini, Eski Tunç Çağı 
mezarlığının anılan kesimlerde  uzantısını tespit etmek ve daha önceki yıllarda kısmen 
araştırabildiğimiz  mimarlık kalıntılarının plan özelliklerini öğrenmek oluşturmuştur.  
Ayrıca, B açmasının güney kesiminde yer alan mezarların devam edip etmediğinin 
öğrenilmesi amacıyla toplam üç karede daha çalışmalar sürdürülmüştür. B açmasının 
kuzeydoğusunda, bir bölümü 2005 kazılarında açığa çıkarılan mimarlık kalıntılarının 
kuzey uzantılarının araştırılması ve her yıl olduğu gibi Güneydoğu höyüğüne bakan 
yamaç kesimindeki tahrip edilmiş alanın temizliği 2009 yılının diğer hedeflerini 
oluşturmuştur.  ‘Doğu Yamacı’ olarak adlandırdığımız kesimde, Resuloğlu’nda  sistemli 
araştırmalar  başlamadan önce tahrip edilmiş alanda  moloz yığınının kaldırılmasına bu 
yıl da devam edilmiş ve daha önce soyulmuş mezarlara ait atık topraklar bu kesimde 
tamamen temizlenmiştir. F 27 ve 30 karelerinde bu yıl  tespit ettiğimiz mezarların da 
tamamen soyulmuş oldukları anlaşılmıştır.  Bu alanda ikisi taş sandık, dördü küp mezar 
olmak üzere toplam 6 mezar daha kayıt altına alınmıştır.

* Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM. A.Ü.D.T.C.F. Önasya Arkeolojisi A.B.D. 06100 Sıhhiye/Ankara-TÜRKİYE.   
Tayfun1961@gmail.com

 Dr. Önder İPEK. Çorum Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili, Çorum-TÜRKİYE. onderipek1966@hotmail.com
1 2009 yılı Resuloğlu Kazı Heyeti’ni, Çorum Müze Müdür Vekili Dr.Önder İpek, Prof.Dr.Tayfun Yıldırım, 

Prof.Dr.İzzet Duyar (Antropolog), Araş.Gör.Derya Duyar (Antropolog), Araş.Gör.Dr. Derya Yılmaz, Çorum 
Müzesi’nden Hatice İpek, Banu Çilingir, Metin Çakar ile Prehistoryen Ahmet Ertekin, Uzman Arkeolog Sevgi 
Gürdal, A.Ü.D.T.C.F. Önasya Arkeolojisi öğrencileri Özgür Topaçoğlu, Gamze Sezen, Ceren Kartal,  Aslı 
Erten oluşturmuştur. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerimize müteşekkiriz. Ayrıca 
Resuloğlu Mezarlığı’nda her yıl olduğu gibi 2009 yılında da bize çalışma olanağı sağlayan  Bakanlığımıza, 
Genel Müdürlüğü’müze, maddî destekleri için DÖSİMM’e, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve  
A.Ü.D.T.C.Fakültesi Dekanlığı’na; bizlerden yardımlarını asla esirgemeyen Çorum Valisi Sayın Mustafa 
Toprak’a, Uğurludağ Kaymakamlığı ile kazının başlangıcından itibaren her türlü olanağını seferber eden 
Yörüklü Belediye Başkanlığı’na, ayrıca İlçe/Belde Jandarma Komutanlıkları’na teşekkür borçluyuz.
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F 27 karesinde doğu-batı aksında yer alan  taş sandık mezar, 1.70 cm. uzunluğu 
ve 74 cm. genişliği ile,  bugüne kadar Resuloğlu’nda açığa çıkarılan en büyük örneği 
oluşturmaktadır.  Teknik olarak, büyük boy taş sandık mezarların uzun kenar taşlarından 
birinin, diğer uzun ve dar kenar taşlarına göre genelde daha kalın oldukları gözlenmektedir.  
Daha küçük boyutlu diğer bir  taş sandık mezara (M240) ait  birkaç süs eşyası arasında 
gördüğümüz siyah taştan, her iki kenarı testere ağzı biçimli iki delikli bir boncuk tanesi, 
bölgenin süs eşyası sanatı için yeniliktir. Ne yazık ki mezar eşyasının ve iskeletin tamamı 
günümüzde  tahrip edilmiştir.

B Açması’nın Delice Vadisi’ne bakan güney bölümünde, esas mezarlık alanının 
güney uzantısını tespit etmeye yönelik çalışmalar (A 31, AA31, AB 31) üç ayrı karede 
gerçekleştirilmiştir. Bu kesimde yer alan küp ve sandık mezarlar, arazinin topoğrafyasına 
göre  yüzeye daha yakındır. Biri taş sandık, diğerleri küp ve çömlek olmak üzere yetişkinlere 
ve çocuklara ait toplam yedi mezar açığa çıkarılmıştır. Mezarların bir bölümünün 
sonradan karıştırıldıkları anlaşılmaktadır.  Güney kesiminde yer alan mezarların çok 
azında ölü hediyesine rastlanmıştır.  Bakır alaşımı bir dikiş iğnesi ve iki pişmiş toprak 
ağırşak bu alanda açığa çıkarılan  az sayıdaki mezar eşyasını oluşturmaktadır.  Güney 
kesimde mezarlar seyrekleşmekle birlikte, açma profillerinde görülen taşlar, mezarlık 
alanının bu yöne doğru genişleyeceğine işaret etmektedir.  Güney kesimde açığa çıkarılan 
mezarlardan biri gerek mezar eşyası, gerekse mezar küplerinin şekli açısından dikkat 
çekicidir.  Üzeri taşlarla kapatılarak mezar yeri belli edilmiş ve kuzeybatı yönünde bir 
sıra taş dizisiyle çevrelenmiş, iki ayrı küpten oluşan mezarın döneminde karıştırıldığı 
anlaşılmaktadır. Mezarın içerisindeki kemikler de bir hayli dağılmıştır.  Mezarın üzerini 
örten taş yığının hemen yanına , üzeri bir çanakla kapatılmış, karşılıklı yatay kulpları 
olan bir çömlek bırakılmıştır  (Resim: 2). Ağzı kapaklı çömleklerin yiyecek sunumu için 
mezarın yanına bırakılması, hem Orta Anadolu’nun kuzeyinde hem de Batı Anadolu’da 
bilinen bir adettir. Esas mezarı oluşturan küplerin tipleri ve astarları (Resim: 3) daha önce 
Resuloğlu’nda açığa çıkarılan küplerden farklıdır.  Gerek mezar küplerinin gerekse ölü 
hediyesi kapaklı çömleğin tam paralellerini Boğazköy / Aşağı Şehir  Kuzeybatı Yamacı 9 
ve 8 c-d evrelerinde2  bulmak mümkündür. Bilindiği gibi rölatif kronolojiye göre bu evre 
aynı zamanda Kaniş Karumu’nun III-IV, Alişar’ın 5 M, İkiztepe Er-Hitit ve Alaca Höyük 
4’ün erken evresi ile çağdaştır. Bu durumda, Resuloğlu mezarlığının son kullanıldığı 
dönemin  M.Ö.II. binyılın hemen başlarına denk düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Mezarlıkta daha geç evreye tarihlenebilecek bir bulguya henüz rastlamadık.

Geçen yıl B açmasının kuzey bölümünde tam plan vermeyen bir takım mimarlık 
kalıntılarının bulunduğunu ve bu kalıntıların Eski Tunç Çağının ikinci yarısına ait 
olduklarını belirtmiştik. Özellikle I. seviyeye ait duvarlarının çoğunun üst seviyeye ya 
2 W.Orthmann, Frühe Keramik Von Boğazköy, Berlin 1963, Taf.2/97, 3/122, 4/123. W.Orthmann, Die Keramik 

Der Frühenbronzezeit aus inneranatolien. Berlin 1963, Taf.56,14/03, 57,14/14-15. 
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da bir başka deyişle Eski Tuncun son evresine ait  mezarlar tarafından tahrip edildiklerini 
ve günümüze ulaşabilmiş I. seviyenin bazı sağlam tabanlarında açık kırmızı astarlı, 
tırnak baskı bezemeli kap kacağın yer aldığını ve bunların çoğunlukla Alaca Höyük’ün 
7 ile 5 mimarlık katları arasında görülenlerle çağdaş olduklarına dikkat çekmiştik. 2009 
yılı kazıları, özellikle esas mezarlık alanının kuzey ve kuzeybatı bölümünde kalan Eski 
Tunç Çağı  mimarlık kalıntılarının daha da yoğunlaştığını ortaya koymuştur (Resim: 4). 
Böylelikle Resuloğlu’nda birbirlerine çok yakın iki ayrı höyük yerleşimi ile birlikte,  esas 
mezarlığın hemen kuzey ve kuzeybatı kesiminde,  şimdilik iki ayrı mimarlık katından 
oluşan üçüncü bir  yerleşiminin varlığı daha ortaya konmuş oldu. Kuzeybatıda köşedeki 
mimarlık kalıntıları arasında herhangi bir mezara rastlamadık. Diğer mezarlar açmanın 
özellikle güney ve güneydoğusuna doğru yayılmakta, höyüğe bakan yamaca yaklaştıkça 
yoğunlaşmaktadır.  

Kuzeybatı kesimde yer alan iki ayrı mimarlık katına ait temellerin özellikle üst 
seviyeye yani I. kata ait olanları büyük ölçüde tahribat görmüştür.  I. katın çoğu sökülmüş 
temelleri, biraz daha geç tarihli (Eski Tunç III sonuna tarihlenen)  mezarların üstlerini veya  
küplerin ağızlarını kapatmak için taş kaynağı olarak kullanılmış olmalıdır. Mezarların 
üzerini örten veya kapağı destekleyen taşlar, I. seviyenin temel taşlarının cinsi ve karakteri 
ile uyum göstermektedir. Mezarların bir bölümünün (Resim: 5) I. katın temelleri içerisine 
veya hemen yanına yerleştirildikleri görülmektedir. Açmanın kuzey  kesiminde yer alan 
I. seviyenin duvarları yüzeyin hemen 50. cm. altındadır. Kısmen korunmuş temellerin  
genişlikleri 50 ile 70 cm. arasında değişmektedir. Yan yana iki sıra hâlinde düzenli 
taşlardan oluşmuş temellerin çoğu kare ya da dikdörtgen planlı, birden fazla odalı evlerin 
duvarlarına aittir. I. kata ait binaların, bir alt seviyede bulunanlara göre daha büyük ve 
hacimli oldukları anlaşılmaktadır. Bazı evlerin oda genişlikleri, korunan duvarlara göre 
3.5 m. ile 6 m. arasında değişmektedir. Bu kata ait kısmen korunmuş iki  yuvarlak planlı 
fırın,  Alaca Höyük’ün 5. ve 6. mimarlık katlarında ele geçirilen  konutlarda3 olduğu gibi 
odaların köşelerinde yer almış veya uzun duvarlarına yaslanmıştır. I. kat mimarisinde 
dikkatimizi çeken bir başka plan şekli yuvarlak plandır (Resim: 6). I. kata ait bir evin 
temellerine yaslanmış yapının dış çapı 2.5 m. dir.  Mekânın batıya bakan bir kapısı 
yer almıştır. Yapının içi tamamen boşaltılmıştır. Resuloğlu’nun yuvarlak planlı yapısı, 
Etiyokuşu, Ankara Yumurtatepe ve Maşathöyük’te bulunan örnekleri hatırlatmaktadır. 

Açmanın kuzeybatı köşesinde, birinci kata ait iki veya üç odalı yan yana inşa 
edilmiş  binalar  açığa çıkarılmıştır.   Binaların büyük ölçüde boşaltıldıkları anlaşılmaktadır. 
Yapıların içersinde, sağlam kaplara rastlamadık.  I. katın yıkıntıları arasında ele geçirilen 
saman katkılı el yapımı seramik parçaların çoğunluğunu, açık kahverengi ya da devetüyü 
hamurlu,  açık kırmızı veya kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı, fincan, çömlek, 
3 H.Z.Koşay / M.Akok, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı, 1940-1948’deki 

Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk Rapor. Ankara 1966, Lev.135.
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maşrapa ve çanak formlu örnekler oluşturmaktadır. Bu seviyeye ait  küçük buluntular 
içersinde taş endüstrisine ait örnekler de ele geçirilmiştir. Bunlar arasında   silikalı orak 
dilgilerin sayısı fazladır4. Diğer dilgiler arasında açık mavi obsidyenden yapılanlar da 
mevcuttur. Ayrıca, küçük buluntular arasında taş baltalar,  pişmiş toprak ağırşaklar ve 
bakır alaşımı bir  dikiş iğnesi mevcuttur.   

B açmasının kuzeybatısında bu yıl açığa çıkarılan ve yüzeyin 1 metre 40 cm. altında 
yer alan II. mimarlık seviyesine ait yapıların temelleri, I. seviyedekilere nazaran daha 
incedir. Temeller ortalama 40 cm. genişliğindedir. Bazı temellerin üzerinde duvarlara ait 
kerpiç  kalıntılar kısmen korunmuştur. II. kata ait en iyi korunmuş evlerden biri açmanın 
kuzey bölümünde yer almıştır (Resim: 7). Binanın doğu-batı aksında uzunluğu 6 m. 
ye yakındır. Kare planlı yapının doğu ve kuzey kesiminin tabanı taş döşelidir. Yapının 
güney duvarına yakın kesimde yer alan bir odası kare planlıdır. Odanın kuzeye bakan 
kapı açıklığının hemen önündeki taş döşeme içinde  çatıyı destekleyen ağaç direk yuvası 
yer almıştır. Taş döşemeli yapının güneyinde yer alan komşu evin yaklaşık kare planlı 
odası ve diğer odaya ait kerpiç platformu korunmuştur. I. katın duvarı altında kalan 
platformun kuzey uzantısında bir ocak yeri mevcuttur.  Kare planlı odanın tabanı altında 
ele geçirilen bir sandık tipinde mezar, İkinci katın intramural gömü adetine tanıklık 
etmektedir (Resim: 8). Hoker tarzda gömülmüş genç bir çocuğa ait mezarda herhangi 
bir ölü hediyesine rastlamadık. B açmasının batısına uzanan II. kat yapıları tam bir plan 
vermemekle birlikte, yapılardan birinin kısmen korunmuş fırını ve hemen yanında yer 
alan seramik ve küçük buluntular, bu evrenin tarihlenmesi konusunda ipucu vermektedir.  
Oval fırının bir köşesi, üst seviyenin bir küp mezarı tarafından tahrip edilmiştir. Taban 
üzerinde, fırın çevresine dağılmış kap kacakların bir bölümü kahverengi hamurlu, kırmızı 
ya da kahverengi astarlı meyveliklere aittir. Fırının hemen yanında taban altında bir 
bebek iskeleti ile birlikte, fırınlı odanın kuzey duvarı dibine bırakılmış, içerisinde yine 
bir bebek iskeleti bulunan bir vazo ele geçirilmiştir. Kahverengi-gri astarlı, uzun boyunlu 
vazo bu tabakada ilk kez temsil edilmektedir. Fırınlı mekânın kuzeydoğusundaki odanın 
enkazı içerisinde ele geçirilen, ip delikli tutamağın üst kısmı kırılmış ayak biçimli bir 
damga mühür (Resim: 9), form ve bezeme özellikleriyle Alaca Höyük5 İlk Tunç Çağı 
mühürlerinin tam paralelidir. II. katın çanak çömlek buluntularına gelince, ele geçirilen 
örneklerin çoğunluğunu el yapımı, saman ve kum katkılı, siyah, devetüyü, kahverengi, 
kırmızı, bazen de içi siyah, dışı kırmızı astarlı ve perdahlı  grubu oluşturmaktadır.  Bazı 
maşrapaların ağızlarının hemen altında ensize bezeme görülmektedir. Siyah astarlı bir 
tabağın iç kısmına uygulanan silintili beyaz boya geleneği, Resuloğlu için yeniliktir. 
Sağlam ele geçirilen kaplar arasında keskin karınlarında düğmecikler bulunan vazocuklar, 
4 Resuloğlu taş endüstrisine ait âletler hakkında bilgi veren meslekdaşım Doç.Dr.Metin Kartal’a teşekkür 

ederim.
5 H.Z.Koşay, T.T.K.Tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı, 1936 Daki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlk 

Rapor. Ankara 1938, lev.CVI / Al/a 7.
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fincanlar ve minyatür kaplar yer almaktadır (Resim: 10). II. katın  enkazında bulunan 
gri hamurlu, siyah astarlı küre gövdeli bir kaba ait  parçalar çark işidir ve Resuloğlu’na 
yabancıdır. II. katın çanak çömleği, Alaca Höyük’ün özellikle 8 ve 7. katlarda ele geçirilen 
çanak çömleği ile büyük paralellik göstermektedir ve Eski Tunç Çağının II. evresini 
temsil etmektedir.  

B açmasının kuzeydoğusunda, bir bölümü 2005 kazılarında açığa çıkarılan 
mimarlık kalıntılarının kuzey uzantısını tespit etmek için yapılan kazılarda, bu alanda da 
iki evreli mimarlık kalıntılarının devam ettiğini gördük.  I. katın temelleri  altında  8.80 
metre uzunluğunda kuzey güney aksında II. kata ait uzun dikdörtgen odalı bir bina  yer 
almıştır. Yapının doğu kesimi erozyondan ötürü tahribata uğramıştır. Binanın  oval bir 
fırını mevcuttur. Fırın etrafında ele geçirilen seramik örnekleri, kuzeybatı yapılarında ele 
geçirilenlerden farksızdır.   

2009 yılında kuzeybatı mimarlık kalıntılarını çevreleyen veya bozan Eski Tuncun 
son evresine ait mezar ve ölü hediyelerinin daha önceki yıllarda ele geçirilen örneklerden 
farklı değildir.  Bu yıl açığa çıkardığımız mezarlarla birlikte daha önce 239 olan mezar 
sayısı 272’ ye yükselmiştir.  Küp mezarların yanında kerpiçten yapılmış bir  sandık mezar, 
Resuloğlu’nda açığa çıkarılan ikinci örneği temsil etmektedir.

 Bu sezon açığa çıkarılan küp mezarlara bırakılan pişmiş topraktan ölü hediyelerini  
tek kulplu bir çanak ile yiv bezemeli bir çömlek oluşturmuştur. Resuloğlu’nda en yaygın 
mezar eşyalarını temsil eden kalay ve arsenik ağırlıklı bakır alaşımı iğnelerin sayısı 
artmaya devam etmektedir. Baş kısımları yiv bezekli seramik örneklerden ilham alınarak 
üretilmiş iğneler, zengin bir koleksiyon oluşturmaktadır. Bronz iğneler  arasında en sevilen 
ve yaygın tipin küre başlı iğneler olduğu anlaşılmaktadır. Bu yılın silâhları arasında   tek 
örnekle temsil edilen hançerin kabza perçinleri korunmuştur. Hançerde dikkatimizi 
çeken bir husus, perçinlerin hem madenî dil kısmında, hem de ağaç kabza üzerinde yer 
almasıdır. Küp mezarlarda iskeletlerin çoğunlukla göğüsleri üzerine bırakılan madenî 
kapların bu yılki örnekleri, fincan ve omfaloslu çanak tipindedir. Kap kacaklar, iğneler 
ya da silâhlarda olduğu gibi bükülerek veya katlanarak mezarlara bırakılmıştır. Bu adet 
Çorum, Amasya, Tokat çevresinde yaygın bir uygulamadır. Daha önceki yıllarda sıkça 
rastladığımız akik, bronz, uzonit, fayans ve fritten oluşan geleneksel Resuloğlu kolyeleri, 
bu yıl tek örnekle (Resim: 11) temsil edilmektedir. 
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Resim 1: B.

Resim 2: M 241 Mezar hediyesi
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Resim 3: M.

Resim 4: B.
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Resim 5: I.

Resim 6: I.
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Resim 7: II.kat’a ait bir konut

Resim 8: I.
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Resim 11: Mezar hediyesi kolye.

Resim 9: I.

Resim 10: II.kata ait pişmiş toprak kaplar
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SARDIS, 2009

Nicholas Dunlop CAHILL1

The Sardis Expedition conducted a ten-week program of excavation, conservation, 
restoration, and research during the summer of 2009, continuing into the fall with further 
restoration and study. We gratefully acknowledge the continuing support of Minister 
Ertuğrul Günay, Director General Orhan Düzgün, Deputy Director Nermin Beşbaş, 
Excavations Division Director Melik Ayaz and Excavations Division Officers Serap 
Kocaman and Serkan Atalay for permission to excavate and do research in Turkey, and for 
their support and good will. Uğur Terzioğlu, of the Samsun Museum, was the government 
representative this season, and we greatly appreciate all his generous help and advice 
during the season.

Excavation was undertaken in four sectors of the city: at the western fortification, 
at two locations in central Sardis, and on the Acropolis (Fig. 1). At sector MMS, work 
focused on an earlier Lydian structure, probably a defense, underneath the monumental 
Lydian fortification. A trench begun in 2008 had revealed a corner of the structure, which 
had also been glimpsed in 1977. This corner is not a gate or opening in the wall, since 
the foundations continue on to the south; it may rather be the corner of a recess like those 
found in the later fortification. In 2009, the trench was expanded to the north to reveal 
more of this wall. The wall is interrupted by a stone feature, with a very rough “face” at 
right angles to the line of the fortification (Figs. 2-3). This line of stones is probably the 
back edge of a retaining or terrace wall; the deposit south of this face was an artificial 
fill consisting of lenses of different types of earth, consistent with this interpretation. The 
north side of this wall could not be exposed, as it is under the modern road; the retaining 
wall, if this is what it is, is at least three meters thick (Fig. 4). This earlier phase of the 
fortification, therefore, seems to have had some of the elements of design of the later wall, 
such as a recess in the original construction, and a later reinforcement, with an earthwork 
supported by a massive retaining wall. The date of this earlier phase is probably in the 
second half of the seventh century B.C.

In central Sardis, excavation within the Hellenistic and Roman theater concentrated 
on earlier levels predating the theater (Fig. 1). More fragments of terracotta figurines 

1  Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL, Department of Art History University of Wisconsin-Madison Madison, WI 
U.S.A.  ndcahill@wisc.edu 
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associated with the goddess Cybele were found in the earliest layer of fill of the theater, 
suggesting that a sanctuary of the Mother goddess was located somewhere nearby in the 
third century B.C.

Underneath the Hellenistic fill of the theater was a well-preserved Lydian building, 
probably a house. One space of this house, presumably an open space with a stone paved 
floor and limestone column, had been excavated in previous seasons. In 2009 a second 
room, measuring about 3.5 x 3.9 m, was cleared almost to floor level (Fig. 6). Entered 
through a door from the previously excavated space to its east, this was probably roofed; it 
may also have had a door to the west. Its floor area was largely taken up by two mudbrick 
benches or platforms, whose function was not completely clear. The corridors between 
these benches were littered with artifacts, including at least nine cooking pots, fragments 
of at least one Myrina amphora, at least one stemmed dish, at least one omphalos phiale, 
a lid, eleven loomweights and ten spindle whorls, and other pottery which remains to be 
cleared, mended and studied. Among the complete finds were a lamp, a lydion, a juglet, 
and a Corinthian warrior aryballos (Fig. 7). Fragments of other imported vases of this 
same date were discovered as well, including two sherds of an Attic black-figured cup, 
perhaps a proto-Cassel cup, and a fragment of a Chiot chalice. Datable to the second 
quarter of the sixth century B.C., these are the first solid evidence that the destruction of 
this house, like the houses previously excavated near the fortification, is to be attributed 
to Cyrus the Great in about 547 B.C. One unusual local find is a conventional Lydian 
streaky-glazed skyphos; its accidental burning in the destruction of the house revealed 
part of a design that had apparently been painted over, including part of a lion and filling 
ornaments.

The theater was built between a series of natural spurs of the Acropolis. Two of 
these spurs were investigated in the 1980’s and 1990’s: the so-called Byzantine Fortress 
(ByzFort), and Field 49 (sector F49). The ByzFort spur was revetted in the sixth century 
B.C. with a terrace wall of limestone ashlar blocks. The north slope of Field 49 was 
terraced with a wall of more roughly worked polygonal boulders, perhaps earlier, in the 
seventh century B.C.

A trench on the west slope of Field 49 (Figs. 1, 8) revealed a sequence of Roman 
walls and foundations, dating probably to the first through fifth centuries A.D. Most 
occupation levels within the excavated area associated with these structures had eroded 
away, leaving only subterranean foundations and pipes.

These Roman foundations were built into a 2-meter deep fill of earth, containing 
a rich deposit of early Roman pottery, lamps, terracottas, coins, glass, wall plaster, and 
other artifacts dating to the first half of the first century A.D. Among these finds was a 
fine bronze patera handle with dragon’s heads and dolphins (Fig. 9). The assemblage 
resembles fills with similar artifact assemblages from elsewhere at Sardis, and may be 
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associated with the cleanup after the earthquake that destroyed Sardis in 17 A.D. A stone 
pavement beneath this fill may represent a floor in use when the earthquake struck. Below 
this floor were a series of earlier Roman and Hellenistic layers, including at least one 
oven.

All these Hellenistic and Roman features were built against a monumental terrace 
wall built of well-cut limestone ashlar blocks (Fig. 10). Much of this wall had been 
destroyed and robbed out, and its blocks reused in the Roman walls; but further cleaning 
to the south proved that limestone construction rises up to 4.3 m high (Fig. 11). It is 
unclear whether the upper portion of the wall is original or rebuilt. A layer of limestone 
chips in front of the wall probably represents construction debris; the small amount 
of pottery associated with this fill seems to date to the first half of the sixth century 
B.C., approximately contemporary with the similar limestone terrace wall on ByzFort. 
The workmanship of the two walls is somewhat different, however, as the new wall is 
built from smaller blocks, and does not seem to have the distinctive drafted margins 
characteristic of the foundation courses of the ByzFort terrace and other Lydian ashlar 
construction. This new terrace wall is also different in construction and orientation from 
the rougher boulder terrace wall excavated in 1982 on the north face of the Field 49 spur; 
it may belong to a different phase of Lydian terracing. Multiple phases of terracing are 
also attested on the ByzFort hill.

The upper region of central Sardis in the Lydian period, therefore, seems to have 
been built up in a series of monumental terraces, encompassing these two natural spurs; 
or, perhaps, a single monumental terrace, wrapping around both spurs. Moreover, this 
new terrace wall is exactly aligned with the house in the theater, suggesting that a single 
scheme of urban organization encompasses this whole region. 

Finally, excavation continued on the acropolis, where illicit digging in 2007 had 
revealed a fill containing fine pottery of the Lydian and Persian periods, partly excavated 
in 2008. As previously, we found no trace of architecture in situ, but the discovery of 
many fragments of rooftiles and architectural terracottas, including a fragment of a sima 
with a Pegasus and small fragments of a disk akroterion in the shape of a gorgoneion, 
suggests that high-status building(s) stood somewhere nearby. Other finds from this fill 
include fragments of at least two Attic black-figured cups of the mid-sixth century B.C., 
Achaemenid bowls and late column kraters of the later sixth or fifth centuries B.C., and a 
fragment of a faience vase. The ceramics and other finds from this fill range over a period 
of a century or more, from the early sixth century (?) into the second quarter of the fifth 
century B.C. 

Two Lydian coins were discovered in this fill: one electrum third-stater, similar to 
one found in 2008, and one silver croeseid stater, bringing the number of Lydian coins 
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found in this small area to three (Fig. 12). Like an electrum coin found in this same trench 
in 2008, the new electrum coin has a golden-colored surface, but cracks and pits reveal 
more silver-colored core. This difference in composition between surface and core is 
usually understood as the result of natural depletion due to prolonged burial. The two 
electrum coins were analyzed by Prof. Dr. Bülent Önay of 9. September University in 
İzmir, with an SEM with EDX attachment. The cracks and pits reveal the core of the coins, 
which consists of about 46-49% gold and 44-47% silver. The surface composition varies 
widely, from 57% gold / 35% silver to 89% gold / 6% silver. Moreover, the composition 
varies in closely adjacent areas of the coins, apparently the result of wear and damage to 
the surface. Raised areas such as the snout and eyebrow of the lion are visibly more silver-
colored, apparently because they were more abraded and worn; and analysis showed that 
they had a lower gold content. The metal inside a scratch on this year’s coin had a lower 
gold content than did the surface around it, suggesting that the scratch had cut through 
an enriched layer into the depleted core. The surface enrichment of the coins therefore 
seems to have occurred before the coins were circulated, rather than being the result 
of natural processes; otherwise it would not show patterns of wear from the circulation 
of the coin. It has long been hypothesized that the Lydians deliberately added silver to 
“dilute” the alloy of natural electrum from about 70-80% gold, the proportion thought 
to be found naturally in the Pactolus river, to about 55% gold, thus reaping a significant 
profit. I tentatively suggest that in addition to diluting the alloy, the Lydians artificially 
enriched the surfaces of these coins after they were struck, to make them appear as if they 
contained the original amount of gold, reflecting the value at which they circulated.

Site conservation and restoration included cleaning and stabilizing Late Roman 
wall paintings in sector MMS, and lifting, stabilizing, and resetting mosaics of the Late 
Roman Synagogue, which had been damaged by freezing during a particularly cold 
winter. As part of an ongoing program to replace aging temporary shelters over excavation 
sectors, a new temporary roof was built over an area of the Lydian fortification and Roman 
colonnaded street and houses in sector MMS/S. A program of informational signage 
was begun throughout the site: seven signs were designed, printed, and installed, at the 
entrances to the site, at the Artemis Temple, Bath-Gymnasium Complex, Synagogue, and 
at sector PN.

The project begun in 2007 to restore a corner of the marble revetment in the Marble 
Court, was brought to completion. Panels of Afyon marble, were fixed to a steel frame, set 
in modern restoration to avoid damage to the original structure. The pattern was based as 
far as possible on existing remains, but where the design is uncertain — as it is for most 
of the superstructure — the reconstruction was kept deliberately simple (Fig. 13).
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Fig. 2: Sector MMS: view showing early 
structure underneath the monumental 
Lydian fortification.

Fig. 1: Plan of Sardis. Excavation sites: No. 64a = 
Sector MMS; No. 26 = Theater; No. 68 = Sector 
F49; Acropolis site is just west of No. 22.
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Fig. 3: Sector MMS: plan of excavation trench with part of early 
fortification.

Fig. 4: Sector MMS: reconstruction plan of early fortification.
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Fig. 5: Sector ThSt: View of Lydian house during excavation.

Fig. 6: Sector ThSt: plan of Lydian house.
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Fig. 8: Sector F49: plan.

Fig. 7: Sector ThSt: select pottery from Lydian house.
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Fig. 10: Sector F49: Lydian limestone 
terrace wall.

Fig. 11: Sector F49: Elevation of Lydian limestone terrace wall.

Fig. 9: Sector F49: patera handle from Roman fill, 
1st c. AD (M09.4:12411)
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Fig. 12: Sector Ac-FT: Lydian electrum third-stater and silver stater.

Fig. 13: Reconstruction of the revetment of the Marble Court.
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TAYİNAT HÖYÜK KAZILARI, 2009

Timothy P. HARRISON* 

Stephen BATIUK 
Elif DENEL

GİRİŞ
Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2009 yılında, Tell Tayinat’ta 29 Temmuz ile 14 

Ağustos ayları arasında sürdürdüğü altıncı kazı sezonunu tamamlamıştır.  Araştırmanın 
ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. Stephen Batiuk (Arazi Amiri), 
Dr. Heather Snow (Laboratuvar Amiri), Julie Unruh (Konservatör), Dr. David Lipovitch 
(Zooarkeolog), Dr. Fiona Haughey (Ufak Buluntu Ressamı), ve Jennifer Jackson 
(Fotoğrafçı) ’dan oluşmaktadır.  Dr. Jack Dessel, Dr. Elif Denel, James Osborne and Lynn 
Welton ise araştırmada kıdemli saha amirleri olarak yer almışlardır. Ayrıca projeye, Bilkent 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Simon Fraser Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi’nden 
on dokuz arkeoloji öğrencisi katılmıştır.  Sayın Süleyman Tunç da T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı adına hükümet temsilciliğini yapmıştır. 

2009 Tell Tayinat saha çalışmasının hedefleri, (1) Alan 1’deki Erken Demir Çağı 
kazılarını tamamlamak ve Erken Tunç Çağı katmanlarını açığa çıkarmak, (2) Alan 2’de yer 
alan ve ilk olarak 2005 yılında bulunan geniş Erken Demir Çağı kompleksinin kazılarına 
devam etmek ve (3) yukarı höyüğün doğu ucunda bulunan Alan 5’te Demir Çağına ait 
yapı kalıntılarını içeren kazı çalışmalarını genişletmek olarak belirlenmiştir (Resim:  1).

ALAN 1 ARAŞTIRMALARI 
L. WELTON

Alan 1, Amerika’daki Chicago Üniversitesi’ne bağlı Suriye-Hitit keşif ekibi 
tarafından 1930’larda batıda yapılan kazılarının güney sınırında, yukarı höyüğün 
merkezinde bulunmaktadır (Resim: 1). Alan 1’deki kazı çalışmaları, 2004’te iki haftalık 
* Prof. Dr. Timothy P. HARRISON Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, 

4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1, Canada. Tel.: (416) 978-6600, Fax: (416) 978-3305, email: tim.
harrison@utoronto.ca.
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keşif sondajları olarak başlamış ve bu sondajlar 2005 sezonunda dört adet 10x10 m.lik 
açmayı (G4.55, G4.56, G4.65 ve G4.66) oluşturacak şekilde genişletilmiştir. Şimdiye 
kadar Alan 1’de, 2004’ten 2007 yıllarına kadar yapılan kazılar, dokuz mimarî yapılanma 
evresi, bir başka değişle Alan Evresi (Field Period veya FP), tanımlamış ve ilk sıralamanın 
(FP 3-6) Erken Demir Çağına kadar uzandığını saptamıştır (İ.Ö. 11.-12. yy.). Alan 1’de 
2009’da yapılan kazı çalışmalarında ise ağırlıklı olarak G4.55 ve G4.56 açmalarında 
çalışılmıştır (Resim: 2). Yukarıda da belirtildiği gibi, bu alandaki Erken Demir Çağına 
ait seviyelerin kazılarının tamamlanması ve özellikle de İ.Ö. 3. binyılın geç dönemlerine 
tarihlenen ve Amuq J kültür evresi olarak bilinen Erken Tunç Çağı seviyelerinin 
araştırılması 2009 sezonunun başlıca amaçlarından birini oluşturmuştur.

G4.55
2007 yılında G4.55’teki Erken Demir Çağı katmanları tamamen kaldırılmıştı.  

Bu nedenle 2008 kazıları sadece Erken Tunç Çağı seviyelerine odaklanabilmişti.  2007 
sezonunda Demir Çağı öncesine tarihlenen birçok duvar ortaya çıkarılmış ve bunlar 
‘Alan Evresi 8’ olarak tanımlanmıştı.  2008 sezonunda ise bu duvarların kazı çalışmaları 
tamamlanmış ve bağlantılı dolgu tabakaları Erken Tunç Çağına, özellikle de Erken 
Tunç IVB olarak da tanımlanan Amuq J evresine tarihlenebilmişti. 2009 sezonunda 
ise bu çalışmalar tamamlanmış ve taban içeren seviyeye kadar inilmiştir. Daha erken 
bir döneme ait, 1 m. genişliğinde ve nerdeyse 2 m. yüksekliğinde duvarlara sahip bir 
binanın kalıntılarını da içeren iki mimarî evre (FP 8 ve 9) ortaya çıkarılmıştır (Resim:  
2).  Bu yapının iç kısmında bulunan ve tahminen yapının çatısını ya da ikinci katı taşıyan 
desteklerin mükemmel bir mimarî özellik sergilediği görülmüştür.  Bulunan her iki odanın 
belirli kısımlarında kazı çalışmaları yapılmış ve en batıdaki odada tabanı kaplayan çok 
sayıda birleştirilebilir çömlek parçası, bir silindir mühür ve kısmen ortaya çıkarılabilmiş 
bir balık omurgası bulunmuştur. Basit ve Boyalı Basit malzemeler (Simple ve Painted 
Simple Wares), Sıvanmış Yıkanmış Kaplar (Smeared Washed Wares) ve az sayıda da 
Kırılgan Turuncu (Brittle Orange Ware) hamur örneklerini de içeren bu seramik parçaları 
Amuq J evresinin karakteristik özelliklerini sergileyen Alan Evresi 8 ve 9’a tarihlenmiştir 
(Resim: 3).

G4.56
Erken Demir Çağı tabaklarının tamamının kaldırılarak Erken Tunç seviyelerine 

erişilmesi, G4.56 alanında bugüne kadar yürütülen beşinci kazı sezonu olan 2009’daki kazı 
çalışmalarının genel amacını oluşturmaktaydı.  Kazı sezonu boyunca, artarak Erken Tunç 
Çağı malzemesi elde edilmiş olsa da, sezon sonuna kadar kesin olarak belirlenebilecek 
nitelikte bir Erken Tunç Çağı tabakasına rastlanmadı.  Bu nedenle, kazı çalışmaları, alanda 
bulunan önemli yoğunluktaki Erken Demir tabakalarının ortaya çıkarılıp kaldırılmasına 
odaklandı.
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Sonuç olarak, 2009 kazı çalışmalarında, Alan Evresi 6 (FP 6)’yla bağlantısı olduğu 
düşünülen parçalar halindeki yapı kalıntılarının detaylı kayıtları yapılmıştır (Resim: 
2). Bunlar, çoğunlukla önceki mevsimlerde üzerinde çalışılmamış olan ve fosilleşmiş 
bitkilerle kaplı depolama siloları olarak tanımlanmış büyük çukurlardan oluşmaktadır. 
Bu çukurların birçoğunda çok sayıda (veya istiflenmiş bir şekilde), ait olduğu dönemin 
karakteristik özelliklerini sergileyen deliksiz makara ağırlıklarını da içeren çeşitli dokuma 
ağırlıkları ele geçirilmiştir. Bu da Erken Demir Çağında bu bölgede dokumacılığa verilen 
önemin altını çizmektedir.

ALAN 2 ARAŞTIRMALARI 
J. OSBORNE

Alan 1’in hemen kuzeyinde bulunan Alan 2, 1930’larda Suriye-Hitit Keşif Ekibi 
tarafından kısmen kazılmış olup ‘Bina XIV’ olarak adlandırılan Erken Demir Çağına ait 
bir yapı örneği içermektedir (Resim: 1). Alan 2’deki kazı çalışmaları, 2005’ten bu yana 
iki ana hedefe odaklanarak aralıksız devam etmiştir: (1) Alan 1 ile Alan 2 arasındaki 
stratigrafik bağlantıların tespiti ve Bina XIV’ün temel derinliğini anlamak ve (2) bu 
kompleksin mümkün olduğunca yatay uzanımını araştırmak ve ortaya çıkarmak.

2008 kazı sezonunda, daha önce başlatılan araştırmalara devam edilmiş, ancak 
alanın doğu kenarı boyunca açılan G4.38 ve G4.48 açmaları çalışma stratejisinde bir 
değişiklik yapılmasına neden olmuştur.  Bu bölgede, Suriye-Hitit araştırmalarının yaptığı 
kazı çalışmalarının izlerinin diğer bölgelere nazaran daha az olacağı ve dolayısıyla 
stratigrafinin daha az etkilenmiş olacağı tahmin edilmişti. 2008’de yürütülen kazılar 
sırasında beklenmedik bir şekilde her iki açmada birden, iyi korunagelmiş, güneye 
doğru uzanan ve bir tapınağa ait olduğu düşünülen kalıntılara rastlanmıştır. Bu tapınak, 
şüphesiz TAP projesinin bugüne kadar ortaya çıkarmış olduğu en önemli buluntulardan 
birini oluşturmaktadır (Resim: 4-5). Bu alanda 2008’de başlatılan çalışmalara 2009’da da 
devam edilmiş ve binanın kuzey alanına uzanan kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Tapınağa girişin, güneye bakan, döşeli taştan bir merdivenle sağlandığı anlaşılmıştır 
(Resim: 4).  Batı duvarının güney kısmında, merdivenlerin batısına yerleştirilmiş bazalt bir 
sütun bulunmuştur.  Ayrıca, merdivenlerin ulaştığı platformun zeminine sıkıca oturtulmuş 
oymalı büyük bir sütun kaidesinin kapı alanındaki verandanın ortasına yapılandığı ve girişi 
vurguladığı görülmüştür. Bu sütun kaidesinin Bina I’in girişindeki kaideyle büyüklük, 
şekil ve süsleme açısından şaşırtıcı bir benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir.  Bunun yanı 
sıra, kaidenin en alt kısmındaki süslemelerin verandanın döşemesinin altında kaldığı 
görülmüş ve dolayısıyla, tapınak yapısında henüz irdelenmemiş daha eski dönemine ait 
bir zeminin, başka bir deyişle, yapıya ait daha eski bir tabakanın varlığı anlaşılmıştır.  
Giriş verandası, tapınağın iç alanından karşılıklı iki duvar çıkıntısıyla ayrılmaktadır.  
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Bu iki çıkıntının arasındaki alanın büyük bir kısmı, muhtemelen yanarak çökmüş, kalın 
bir yanık kerpiç moloz tabakasıyla kaplanmıştır.  Bu yıkıntı dolgusunun ayrıca üç adet, 
oldukça yanmış, ahşap direk kalıntısını kaplamış olduğu keşfedilmiştir. Bu direklerden en 
az bir tanesinin kesin olarak tabana oturtulmuş olduğu ve dolayısıyla, girişteki eşik direği 
görevi görmüş olabileceği düşünülmektedir.

İç odanın taban alanının, yangından ağır tahribat almış olmasına rağmen, sıvayla 
kaplanmış olduğu anlaşılmıştır. Odada herhangi bir çanak çömlek kalıntısına veya 
organik kalıntıya rastlanmamış, fakat buradan perçinli parçalar da içeren metal buluntular 
ve birkaç fildişi oyma parçası da dâhil olmak üzere önemli arkeolojik malzeme ele 
geçirilmiştir.  Aşırı derecede yanmış ve zarar görmüş olmasına rağmen, burada bulunan 
kalıntılar, odanın döşemelerine ait veya duvarlarına asılı malzemelerin parçaları oldukları 
kanaatini uyandırmaktadır. Odada altın ve gümüşden kaplama parçaları ve bir insan 
figürüne ait olduğu anlaşılan göz şeklinde bir oyma da bulunmuştur. Kalın bir yanmış 
kerpiç çöküntüsü odanın her yerini kaplamış ve yer yer binanın dış duvarının tuğla 
yapısıyla birleşmiş olduğu görülmüştür.  Bu da binanın güçlü bir afete maruz kaldığının 
kesin bir kanıtıdır.

İç odanın da gerisinde, yapının en iç  alanda bulunan ve tapınağın tapınma yeri 
konumundaki kutsal oda, verandayla arasındaki iç odadan karşılıklı iki duvar çıkıntısıyla 
ayrılmaktadır. Bu oda, yapının en kuzeyindeki alanı kaplamakla birlikte, neredeyse 
taban alanının tamamını kaplayan yükseltilmiş dikdörtgen bir platform içermektedir.  
Bu platform, odanın orijinal şeklinin ve kulanım amacının tapınağın yapımından ve 
kullanımından bir süre sonra yenilendiğinin ve değiştirildiğinin açık bir kanıtıdır.  
Platformun tabanı kil tuğlalarla kaplanmış ve erişimi iki güney köşesine de yerleştirilmiş 
basamaklarla sağlanmıştır. Bu oda şiddetli bir yangın geçirmiştir.  Burada, platform ve 
kaidesi boyunca saçılmış durumda olarak altın, tunç ve demirden yapılmış eşyalar, içki 
kapları ve süslemelerle bezenmiş ayinsel malzemeler gibi özel eşyalar bulunmuştur 
(Resim: 6). Odadaki yüzey döküntüsünden, Geç Asur alfabesiyle yazılmış ve büyük 
olasılıkla Asur sonrası dönemin bölgesel bir arşiv ya da kütüphanesine ait olan çok sayıda 
çivi yazılı tablet ele geçirilmiştir (Resim: 7-9).

Tapınağa ait duvarların yapım tekniği, höyüğün merkezinin batı kısmında bulunan 
alandaki diğer binalarla bire bir aynı özellikler sergilemektedir. Bu yapılarda “ahşap 
kafes inşa tekniği”  (‘wood crib’ construction technique) kullanılmıştır.  Bu tekniğin yanı 
sıra, tapınağın batı duvarının, dış yüzeyden parlak beyaz sıvayla kaplanmış olduğu ve 
binanın en azından batı ve güney taraflarında kayrak taşından yer döşemesi bulunduğu, 
ancak bunların Amerikalı arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında 
kaldırıldıkları belirlenmiştir.  Bu arada yapıya ait, geniş bir avlu veya plaza işlevi gören 
bir alan da kısmen ortaya çıkarılmıştır.  Yeni yürütülen çalışmalar sayesinde tapınak 
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girişinin güneyindeki taş döşeme ile Amerikalı arkeologlar tarafından 1938 sezonunun 
sonlarına doğru doğuda yürütülen sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bir grup 
kaldırım taşı arasında doğrudan bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.  Eski sondaj çalışmaları 
sırasında, kare şeklinde düzenlenmiş durumda iyi oyulmuş bazalt ortastatlar bulunmuş ve 
bunların bir anıt yapısının temeli ya da platformu görevi görmüş olabileceği düşünülmüştü 
(Resim: 10). Amerikalı arkeologların aynı alanda bulmuş olduğu Tell Tayinat Yazıtı 2 
olarak adlandırılan anıtsal yazıt kalıntıları ve birçok Luvi dilinde hieroglif yazıt parçaları 
bu tahmini desteklemektedir (Resim: 11).  Bütün bu buluntular bir zamanlar bu platform 
üzerinde yapılanmış tek bir anıt olabileceği ve bulunmuş olan yazıt parçalarının bu anıta ait 
olabileceği izlenimi uyandırmaktadır (Resim: 12). Maalesef bu anıtın orijinal yapısından 
zarar görmemiş bir parça dahi kalmamış, Chicago kazılarından sonra tüm buluntular ya  
buluntu yerlerinden kaldırılmış ya da bir şekilde tahribat görerek yok olmuştur.

Bugüne kadar yürütülen kazı çalışmaları, Alan 2’de bulunan tapınak yapısının son 
kullanım evresini, yani Geç Asur iktidarının İ.Ö. geç 8. ya da erken 7. yüzyıla tarihlenen 
son dönemlerini ortaya çıkarmıştır. Binanın daha erken dönemleri, bu dönemlerin mimarî 
özellikleri ve tarihlendirilmeleri konularındaki çalışmalar henüz sonuçlandırılmamıştır.  
Ancak binanın orijinal yapısının göze çarpan mimari özellikleri ve tasarımı, tapınağın 
ona bitişik olan Bina I ve II ile aynı dönemde, bu yapılarla birlikte inşa edildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu verilere bakıldığında tapınak yapısının, höyükteki Demir Çağına 
tarihlenen yerleşimin İkinci İnşa Dönemine (Second Building Period) ait olduğu ve 
İ.Ö. geç 9. ya da 8. yüzyıllara tarihlenebileceği düşünülmektedir. Kullanım açısından 
bakıldığında, tapınağın sonraki evresinin eskiye göre daha büyük bir dinî kompleksin 
parçası olarak yükseldiği, Geç Hitit kralları Patina/Unqi ya da Palistin/Walistin Krallığına 
ait saraylara bağlı bir kutsal bölge hâlini almış olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 13-14).

Tapınağın batısında kalan Bina I ve II ile eski kazılardan dolayı oluşan stratigrafik 
bağlantı eksikliğine ve bu binaların iç alanlarında bulunması beklenen tabanların büyük 
olasılıkla zaman içinde yaşadıkları tahribattan dolayı günümüze dek korunagelmiş 
olmamalarına rağmen, seramik buluntuları tapınağın erken kullanım evrelerini Geç 
Demir Çağı I/Erken Demir Çağı II (İ.Ö. 10. - geç 9. yy.) olarak belirlemeye yardımcı 
olmuştur. Tapınağın güney duvarının dayandığı dolgunun, Alan 1’in güneyindeki Bina 
II’ye ait kuzey duvarının dayandığı dolguyla aynı olduğu anlaşılmıştır.  Dolayısıyla, Alan 
2’deki tapınak yapısının stratigrafik olarak İkinci İnşa Dönemine ait binalardan önceki bir 
tarihte inşa edilmiş  ve Birinci İnşa Dönemine ait Bina XIV kompleksinin de bir parçası 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu stratigrafik bağlantıların kesinleştirilmesi 
ileride yürütülecek kazı çalışmalarına bağlıdır ve araştırmaların sonuçlandırılmasına 
kadar geçici bilgi olarak algılanmalıdır.
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AlAn 5 ArAştırmAlArı 
J.P. Dessel

2008 kazı sezonunda, höyüğün yukarı alanının doğu tarafında yeni bir kazı 
alanı, Alan 5 açılmıştır (Resim: 1). Alan 5’te yürütülen kazı çalışmalarının ana hedefini, 
Amerikalı arkeologlar tarafından sırasında kazılmamış bu alanın, özelikle Demir Çağı II 
ve daha sonraki evrelerine ait olabilecek arkeolojik stratigrafinin anlaşılması ve bu alanın 
doğu tarafında, höyüğün yamacında açılacak basamak açmalar yardımıyla daha erken 
dönemlere ait yerleşim tabakalarının gün ışığına çıkarılması oluşturmaktadır. Alan 5’teki 
çalışmalar, 2008’de açılan iki açmada (F5.98 ve F5.99) başlatılmış ve bunlara 2009’da üç 
adet 10 x 10 m.lik açma (F5.100, F6.91 ve G5.08) daha eklenmiştir.  Gelecekte, höyüğün 
yukarı alanıyla aşağı yerleşim alanı arasındaki stratigrafik bağlantıyı araştırmaya yardımcı 
olacak yeni basamak açmaların açılması ve höyüğün üst alanında yürütülen çalışmaların 
yeni açmalarla genişletilmesi düşünülmektedir.

Bugüne kadar F5.98 ve F5.99 açmalarında yürütülen kazılar, tahminen Geç Asur 
Dönemine ait avlulu bir yapıyı kısmen ortaya çıkarmıştır (Resim: 15). Yapılan kazılara 
dayanarak, binanın muhtemel iç avlusu olan büyük bir odanın kuzey kısmında bulunan üç 
küçük odanın ortaya çıkarıldığını söyleyebiliriz.  Parlak beyaz sıva kaplaması, duvarların 
bazı yerlerde 1 m. yüksekliğe kadar korunmuş olduğunu göstermektedir. Batı ve doğuda 
bulunan odalar arasında geçiş, hafifçe çıkıntı yapan ayırıcı duvarlar arasındaki kapı 
aralığından yapılmakta, orta odaya ise batıdaki odadan üçüncü bir kapı aralığı sayesinde 
ulaşılmaktadır.

G5.08 açmasında ortaya çıkarılan binanın güney uzantısının, yamaç erozyonuna 
bağlı olarak binanın diğer kısımları kadar iyi korunmamış olduğu görülmektedir. Bu 
açmanın kuzeyinde, binanın içindeki avlunun güney duvarı olduğu düşünülen ve doğu-
güney doğrultusunda uzanan duvarın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. 2008 kazı çalışmaları 
sırasında G5.99 açmasında kazılan kuzey-güney yönünde uzanan geniş duvarın bu büyük 
binanın doğu sınırını oluşturduğu düşünülmektedir.  Bu duvarın dışında yoğun seramik ve 
kemik içeren dolgu katmanları bulunmaktadır. Doğudan güneye doğru uzanan bir başka 
duvarın, kuzey-güney doğrultusundaki bu duvara doğu yüzünden bağlandığı görülmüş 
ve bu duvarın muhtemelen dıştan destek olarak yapıldığı tahmin edilmiştir. Yapının batı 
uzantısında henüz bir kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir.

İdarî amaçla kullanıldığı sanılan avlulu binaya ait odaların tabanlarında bulunan 
seramikler Geometrik Kıbrıs (Cypro-Geometric) ve Kıbrıs – Fenike (Cypro-Phoenician) 
ithal seramiği içermektedir. Ayrıca, Siyah ve Kırmızı Çömlek Parçaları (Black on Red 
Ware), olası Asur Saray Malzemesi (Assyrian Palace Ware) ya da yerel kopyaları, 
Kırmızı Astarlı Perdahlanmış Seramik (Red Slipped Burnished Wares) ve bölgesel kaba 
seramikler (coarse ware) bu seviyelerin geç 8. yüzyıla veya 7. yüzyıla tarihlenebileceğini 
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göstermiştir.  Odalardan birinin içerisinde bulunan büyük ağız parçasının Asur stilinde 
seramik bir ‘banyo küvetine’ ait olduğu tahmin edilmektedir.

2009’da Alan 5’te yapılan arkeolojik çalışmalar, F5.100 ve F6.91 açmalarının 
kuzey kısımlarında 3 m. genişliğinde açılan bir basamak açmada devam etmiştir (Resim: 
15).  Bu çalışmalar sırasında, üst üste bir dizi ek duvar kalıntısı ve bu duvarlarla bağlantılı 
bir dizi taban bulunmuş ve bunların Demir Çağı I’den Geç Demir Çağı II’ye (ya da Demir 
Çağı III’e) geçiş dönemlerini içerdiği tahmin edilmiştir. Bu duvar ve tabanların son 
kullanım evrelerinin batıdaki avlulu büyük yapıyla bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir.  
2009’daki kazı çalışmaları, bu alanın ciddî bir arkeolojik potansiyeli olduğunu göstermiştir.  
Bununla bağlantılı olarak, ileride devam edilecek kazı çalışmalarının, özellikle doğu 
yamaçta derinleştirilecek basamak açmaların, yukarı höyükten aşağı yerleşime kadar 
uzatılması planlanmakta ve buradaki arkeolojik araştırmaların genişletilerek devam 
edeceği düşünülmektedir.

SONUÇ VE GÖZLEMLER
Özet olarak, 2009’de Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP) kapsamında yapılan kazı 

çalışmaları sırasında Tell Tayinat’ta şaşılacak ölçüde iyi korunagelmiş Erken Tunç ve 
Demir Çağına ait yerleşim katmanları açığa çıkarılmıştır. Alan 1’de, Erken Demir Çağına 
ait tabakaların altına uzanan kazılar, Erken Tunç IVB ya da Amuq J evresine tarihlenen 
yapı kalıntılarına ulaşmış, seramik buluntuları ise Tunç Çağı’na ait daha erken evrelerin, alt 
tabakalara doğru uzandığını göstermiştir.  Suriye-Hitit Keşif Ekibi’nden Robert Braidwood 
tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının sonuçları da göz önünde bulundurularak, kazı 
ekibi, Tayinat’ta önemli nitelikte ve zenginlikte Erken Tunç Çağı kalıntısı bulunduğunu 
düşünmektedir. Dolayısıyla bu alan ilerideki sezonlarda sürdürülecek kazıların odak 
noktalarından birini oluşturacaktır.

Ayrıca 2009 kazı çalışmaları, Tayinat’ta Erken Demir Çağına ait zengin ve önemli 
kalıntıları göz önüne sermiştir. Alan 1’de yürütülen çalışmalar, Ege bölgesiyle güçlü 
bir kültürel bağın varlığını göstermiş, Erken Demir Çağı I (İ.Ö. 12. yy.) yerleşimine ek 
olarak, Alan 2’de Demir Çağı II’ye (İ.Ö. 9. - 8. yy.) ait olduğu düşünülen tapınak yapısını 
tamamen açığa çıkarmıştır. Her ne kadar araştırmalar hâlen devam etmekte ise de, 
yeni kazılar sayesinde Alan II’de çıkarılan tapınakla bağlantılı buluntuların, Amerikalı 
arkeologlar tarafından ilk kez ortaya çıkarılan, Demir Çağı Palistin/Walistin Krallığı’nın 
varisleri olabilecek Patina Krallığı’nın Geç-Hitit kralları tarafından inşa edilmiş bit hilani 
stilindeki saraylar (özellikle Bina I) ve megaron stili tapınakla (Bina II) aynı dönemde 
inşa edilip kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.  Tell Tayinat’ta TAP kazıları sırasında 
bulunan Luvi dilinde yazılmış hiyeroglif yazıt parçalarının sayısı şimdiye dek, Amerikalı 
ekibin bulmuş oldukları ile beraber 100’u bulmaktadır ve bu kültüre ait oldukları 
düşünülmektedir.
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Bütün bunlara ek olarak, Alan 5’te ortaya çıkarılmış ve Demir Çağı II Dönemine 
tarihlenen mimarî kompleks, höyük alanının henüz çalışma yapılmamış kısımlarında 
zengin bir arkeolojik potansiyelin var olduğunu göstermekle birlikte, doğu yamaçta açılan 
basamak açmalar sayesinde, Tayinat’ta bilinen Tunç ve Demir Çağlarına ait evrelerden 
daha erken dönemlere tarihlenebilecek evrelerin varlığı ve ulaşılabilirliği açısından 
önemli bilgiler ortaya çıkarmıştır.  Bu nedenle, TAP tarafından gelecekte yürütülecek 
kazı sezonlarında, bu alana daha fazla güç ve kaynak ayrılma kararı alınmıştır.  

TEŞEKKÜR
2009 yılı arazi sezonunun gerçekleştirilebilmesi için maddî yardım, Kanada 

Sosyal Bilimler ve Beşeri İlimler Araştırma Kurulu (SSHRCC), Ege Tarihöncesi 
Enstitüsü (INSTAP) ve Toronto Üniversitesi tarafından sağlanmıştır. Araştırmaların 
sürdürülebilmesi için gerekli kazı iznini sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunmak isterim. Hükümet temsilcisi olarak projemize katılan  
ve mahalli devlet makamları ile temasımızı sağlayan sayın Süleyman Tunç’a teşekkür 
ederim. Ayrıca, Antakya Müzesi Müdürü Sayın Faruk Kılınç’a ve Müze personeline, 
kazı sezonu boyunca gösterdikleri ilgi ve yardımlar için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Reyhanlı’da konaklamamızı olası kılan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü Sayın 
Mehmet Kızılca’ya ve okul personeline hoşgörü ve yardımları için minnet duymaktayız. 
Tayinat ekibine gösterdikleri misafirperverlik ve dostlukları hepimiz için sonsuz değer 
taşımaktadır. Son olarak, ekip üyemiz Özge Demirci’ye bu raporun tercümesi için değerli 
yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
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Resim 1: Tell Tayinat’ın kazı bölgelerini gösteren topoğrafik harita.
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Resim 2: Alan I’deki mimarî kalıntıların planı.

Resim 3 : Amuq J evresi seramiği.



..................................................................................................................................................................................378

Resim 4: Alan 2’deki tapınak kompleksinin hava görünüşü. 



.................................................................................................................................................................................. 379

Resim 5: Alan 2’deki tapınak kompleksinin planı.



..................................................................................................................................................................................380

Resim 7: Tapınak yapısının kutsal odasındaki platformda bulunan tablet T-1801 ve çevresindeki  
dinsel  amaçla kullanılmış çanak kalıntıları. 

Resim 6: Alan 2’deki tapınak yapısının kutsal odasından çıkan ufak buluntular.



.................................................................................................................................................................................. 381

Resim 8: Esarhaddon’a ait anlaşma (‘Vassal Treaty’) tableti, T-1801.

Resim 9: Tapınak içerisinde bulunan çivi yazılı tablet parçaları.



..................................................................................................................................................................................382

Resim 11: Tapınak önündeki anıtsal yapı çevresinde bulunan Luvice hieroglif yazıt (Tayinat 
Inscription 2) parçaları.

Resim 10: Suriye-Hitit keşif ekibindeki Amerikan arkeologlar 
tarafından bulunan orthostatlarla inşa  edilmiş anıtsal yapı 
temelleri veya platformu.



.................................................................................................................................................................................. 383

Resim 12: Tapınak ve önündeki anıtsal yapının izometrik planı.

Resim 13: İki tapınak ve anıtsal yapıyı içeren ‘dinî kompleks’in planı.



..................................................................................................................................................................................384

Resim 14: Tayinat’taki ‘dinî kompleks’in izometrik planı.

Tell Tayinat 2009: Field V Iron II ‘Courtyard House’

Resim 15: Alan 5’teki Demir Çağı II’ye tarihlenen avlulu ‘idarî bina’.



.................................................................................................................................................................................. 385

2009  YILI  PHOKAİA  KAZI  ÇALIŞMALARI

 
                                                                                             Ömer ÖZYİĞİT*

2009 yılı kazı çalışmaları, Phokaia antik kentinde 03.07.2009 tarihinde başladı ve 
altı ay boyunca süren çalışmalar 31.12.2009 günü sona erdi1. Üç ana grupta toplanan bu 
çalışmalar,

Athena Tapınağı Çalışmalarıa) 
Yarımadayı Çevreleyen Sur Duvarları  Çalışmalarıb) 

c)    Foça Osmanlı Dönemi Mezarlığındaki Kazı Çalışmaları
olarak gerçekleştirildi2.

ATHENA TAPINAĞI ÇALIŞMALARI a) 
Athena Tapınağı Üzerindeki Okul Yapısının Yıkılması1. 

Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunan eski okul yapısı, bir ortaokul yapısı olarak 
yapılmış ve daha sonraları da Foça Cemil Midilli Lisesi’nin ikinci bir yapısı olarak 
kullanılıyordu. 1952 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Foça’ya gelip incelemelerini 
başlattığı sırada, bu eski okul yapısı kaba inşaat durumunda olup çatısı açıktı. Yapımına çok 
daha eski yıllarda başlanmıştı. II. dönem kazıları sırasında Akurgal, okul yapısının varlığı 
nedeniyle okulun hemen güneyinde sondajlar açmış ve bu sondajlarda Athena Tapınağı ile 
* Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/

TÜRKİYE.
1  Ankara Etnoğrafya Müzesi’nden arkeolog Nejat Atar ve Efes Müzesi’nden Hünkar Keser, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık temsilcisi olarak 
görevlendirildi. Kazı ödenekleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Çevre Kurumu ve Türkiye İşçi Bulma 
Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi de çalışmalara 
önemli katkı sağladı. Bu çalışmalara yardım eden tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç bilirim.  

2 Kazı çalışmalarına Muammer Demren, Yrd.Doç.Dr.Aynur Civelek, Öğr. Gör. Sabri Arıcı, M.A. Murat Fırat, 
M.A.İclal Erdil, M.A. Esin Aksoy, M.A. Gamze (Özbütev) Öçkoymaz, Ertan Aksoy, Haldun Toksöz, Kenan 
Doğan,  İlknur Kurul, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, M.A. Emre Okan arkeolog olarak katıldı. Prof.
Dr.Zeki Arıkan Foça’nın Osmanlı tarihi ve bu döneme ilişkin mezar taşları üzerinde çalışmalarda bulundu. 
Yrd.Doç.Dr.Handan Üstündağ ise, Bizans Dönemi iskeletleri üzerinde incelemeler ve yayın çalışması 
yaptı. Sanat Tarihi uzmanı M.A.Çağlayan Hergül ise, Osmanlı Dönemi mezarlığı kazılarına katıldı. Athena 
Tapınağı’na ilişkin mimarlık elemanlarının onarımları ile Osmanlı Dönemi Mezarlığı’nın mezar taşlarının 
birleştirilmeleri ve tamamlanmaları Heykeltraş-Restoratör Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren 
tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri öğrencilerinin yanı sıra Trakya 
Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü öğrencileri görev aldı. Çizim çalışmaları 
ise, Mimar Şebnem Köksal,  Yalın Pekvar  ve M.A. Esin Aksoy ve değişik üniversitelerin mimarlık öğrencileri 
tarafından yapıldı.



..................................................................................................................................................................................386

ilgili ilk buluntulara ulaşmıştı. 1974 yılında Cemil Midilli Lisesi’nin yapımına başlanmış 
ve bu yapıda lise eğitiminin başlamasıyla eski okul yapısı da lisenin bir parçası olmuştu. 
Eski okul yapısında eğitim 2009 yılının Ekim ayının başına kadar sürdü. Prefabrik bir 
okul yapısının yapılmasıyla boşaltılan bina, 5 Ekim 2009 tarihinde yıkıldı (Resim: 1)3. 
Antik döneme ilişkin bir tapınağın kazılması ve bir bölümünün dikilmesi amacıyla bir 
okulun yıkılması olayı, Türkiye’de bir ilkti ve belki de dünyada da bir ilk olaydı; bu 
nedenle rantın yüksek olduğu Foça gibi bir yerleşimde, kültürel taşınmaz varlıklara 
duyulan olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara karşın, eğitime devam etmekte olan bir 
okulun yıkım uygulaması, bir kültür devrimi niteliğinde idi.

Athena Tapınağı’nın üzerindeki okul yapısının yıkılmasından sonra enkazın 
kaldırılması ve sistematik kazılara geçilmesi, yaklaşık iki hafta sürdü. Bu çalışmalar 
sırasında okul yapısının eski taşları tek tek ayıklandı. Okul duvarında kullanılan Athena 
Tapınağı’na ilişkin mimarlık elemanlarıyla, profilli parçalar ayrıldı. Diğer taşlar da 
restorasyonlarda kullanılmak üzere yine koruma altına alındı.

Okul yapısının yıkım aşamasında arkeolojik katmanlara zarar verilmemesi için 
okul duvarları 1 m. yüksekliğinde bırakıldı (Resim: 2). Kazılar sırasında okul yapısının 
temelleri de yavaş yavaş kaldırıldı. Yaklaşık kare bir biçime sahip olan okulun kuzey-
güney doğrultusundaki yaklaşık uzunluğu 21.5 m., doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu 
ise 20.5 m. idi. 450 metrekareye yakın bir alanı kaplayan bu yapının girişi de Athena 
Tapınağı gibi doğudaydı. Yani gerek tapınak, gerekse bu yapı, doğuya diğer bir değişle 
kent yerleşimine bakıyordu. Yığma taş (kâgir) olarak yapılan yapının duvarlarının kalınlığı  
0.70  m. idi. Bu duvarlar birçok yerde tapınak temellerinin de oturduğu kayaların üzerinde 
bulunuyordu. Seviyesi düşük çukur alanlarda ise altta bulunan daha eski dönemlere 
ilişkin Osmanlı, Roma ile Arkaik Dönem duvarlarının ve duvar yatak izlerinin üzerinde 
bulunuyordu. Özellikle okul yapısının temelleri, Roma Dönemi tapınağının peristasis 
ve cella duvarlarının üzerinde inşa edilmişti. Kazılar sırasında okula ilişkin çimento 
harçlı duvarlar alttaki duvarlara zarar vermeyecek biçimde kaldırıldı.  Yön olarak Athena 
Tapınağı ile okul yapısının yönlerinde farklılık bulunmaktaydı. Athena Tapınağı hemen 
hemen tam doğu-batı doğrultusunda idi; fakat okulun cephesi çok az  kuzeydoğuya 
yönelikti.

Athena Tapınağı Üzerindeki Osmanlı Dönemi Yapı Katları (Çizim: 2.  1)
Athena Tapınağı’nın oturduğu alan kayalık bir tepedir; bu nedenle toprak tabakası 

çok korunmadı. Sürekli yapılaşmalar nedeniyle de önceki katmanlar, sonraki katmanlar 

3 Okul yapısının kaldırılmasına önayak olan ve destek veren kişilerin başında Foça Kaymakamı Kamil Köten, 
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlerinden İsmet Gürsoy 
gelmektedir. Okul yapısının yıkımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirildi. Ayrıca birçok konuda yardımlarını esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Aziz Kocaoğlu’nun destekleri hiçbir zaman unutulamaz.
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tarafından büyük tahribata uğratıldı. 20. yüzyılın ilk yarısına ilişkin yapıların bu alt 
katmanlarının da oldukça tahribata uğratmış olduğunu görüyoruz. Okul inşaatı sırasında 
19. yüzyılın son çeyreğinde, 1867 depreminden sonra yapılan yapıların 20. yüzyılın 
ilk yarısı içerisinde devam ettiğini ve bunların terk edilmesinden sonra da okul yapımı 
sırasında tümden ortadan kaldırıldığını anlıyoruz. Okul inşaatı ise, eski fotoğraflarda 
görülen bu yapıların temel izlerini tümden ortadan kaldırmış olduğu için, kazılarda Geç 
Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemine ilişkin yapılara ait izlere çok az rastlandı. Bu Geç 
Osmanlı Dönemi yapı örnekleri,  batı tarafındaki kayalık alan daha derinde olduğu için 
Batı Podium Açmaları’nda ele geçirildi. Örneğin IIB, e4 ve g4 plan karelerindeki gibi.

Güney Podium Açmalarındaki Osmanlı Yapı Katları
Güney podium açmalarındaki Osmanlı Dönemi yerleşimlerine ilişkin olarak 

Arnavut kaldırımı olarak tabir edilen döşemeye ait bir yol ile onun iki tarafındaki bir takım 
ev kalıntılarına rastlandı. Eşik taşları olan 5 numaralı ev, sokağın batısında yer alırken 6 
ve 7 numaralı evler sokağın güneyinde, 8 numaralı ev de kuzeyinde yer alıyordu.

Kuzeydeki 8 numaralı ev, kayalık zeminin yüksek olması nedeniyle daha geç 
dönem yapıları tarafından epeyce tahribata uğramış durumdadır. 6 ve 7 numaralı evler 
ile sokağın devamı, II. dönem kazıları sırasında büyük bölümleri kazılmış olduğu için 
yalnızca giriş mekânları ele geçirildi.

Osmanlı Dönemi Sokağı (Resim: 3)
Osmanlı Dönemine ilişkin elimize geçen en iyi sokak dokusudur. Bu sokak, IIB, 

c1-2, IIIB, c19-20 plan karelerinde bulunur. Yaklaşık 15 m. uzunluğundaki bölümü ele 
geçirilen bu sokağın özgün genişliği yaklaşık 2.5 m. idi. Doğudan batıya doğru eğimli 
olan sokak, 5 No.lu evin önünden dik açı yaparak güneye doğru yönelmekteydi. İrili 
ufaklı taşlar, döşemeyi oluşturuyordu. Kimi yerde 70 cm. uzunluğunda plâka taşlar da 
kullanılmıştı. Sokağın döşemesi iki taraftan yolun ortasına doğru eğimliydi. Sokağın 
kenarıyla ortasındaki suların akması için geçen küçük dere arasındaki seviye farkı 
yaklaşık 10 ile 15 cm. arasında değişiyor. 

Ortadaki eğim ise yol boyunca uzanan ve suların akmasına yarayan bir kanalı 
oluşturuyordu. Sokağın ortasındaki bu kanal, sokağın döşemesinden farklı olarak daha 
büyük taşlardan oluşturulmuştu. En doğuda 9.70 m. seviyesinden 5 No.lu evin önünde ise 
8.98 m. seviyesine düşen sokak,  oldukça eğimli bir konumda bulunuyordu. Bu sokağa 
açılan 5, 6, 7 ve 8 numaralı evlerin kapılarına ilişkin eşik taşlarının önündeki döşemenin 
daha  geniş plâkalarla döşenmiş olması ortak bir özellik olarak görünüyor. IIB, c2 plan 
karesinde güneye yönelen sokak olasılıkla tekrar batıya yöneliyordu; ancak bu bölüm II. 
dönem kazıları sırasında kazıldığı için yukarıda söylediğimiz gibi elimize geçmedi.
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5 No.lu Ev 
Bu ev, IIB, d2-4, e2-4, f2-4 plan karelerinde yer alıyordu. Ana girişi IIB, d2 plan 

karesinde yukarıda sözü edilen sokağın dönüş yaptığı batı bölümünde yer alır. En iyi 
ele geçirilen mekânı IIB, d2 plan karesinde ele geçirilen bu geniş mekândır. Kapının 
genişliği 1.20 m.dir. Eşik taşı iyi korunmuş durumdadır. Demir kenetleri mevcuttur. 
Giriş mekânının içten içe ölçüleri 3.50 m. x 2.80 m.dir. Duvarları diğer bölümlerine göre 
daha iyi korunmuştur ve 70 cm. kadar kalınlığa sahiptir. Tabanı 70-80 cm. uzunluğa 
kadar varan çeşitli büyüklükteki plâka taşlarla döşenmişti. Giriş mekânının güneyinde 
ise evin ilk evresine ilişkin bir kapı bulunuyordu. Bu kapı olasılıkla sokağa açılıyordu. 
Daha sonra kapatılmış görünüyor. Giriş mekânının kuzey duvarının üzerinde ise okul 
duvarı bulunduğundan oldukça tahrip edilmişti. Giriş mekânının taban seviyesi 9.45 m., 
duvarların ele geçirilen üst kodları 9.53 ile 9.61 m. olarak ölçüldü. Buna göre yoldan 
yaklaşık 60 cm. yüksekliğinde korunmuş olarak günümüze gelen bu duvarlar yukarıda 
sözünü ettiğimiz gibi 5 No.lu evin güneydoğu köşesini oluşturan ve aynı zamanda en 
iyi korunmuş bölümüydü. Bu geniş mekânın batısında kalan bölüm, 2010 yılında ortaya 
çıkarılacaktır. Evin kuzey bölümü kayaların yüksek olması nedeniyle az korunmuştur. 
IIB, d1-e1 plan karelerinde ele geçirilen 75 cm. kalınlığındaki duvar ise 8 numaralı evle 
ortak olmalıydı. IIB, g3-f3 plan karesinde kuzey-güney doğrultusunda ele geçirilen 
yaklaşık 4.5 m. uzunluğundaki duvar da bu eve ait olmalıydı. Bu duvarın doğusunda az 
korunan taş döşemeli taban da belki evin bir avlusuna aitti. 

6 No.lu Ev
II.B c1 ve d1 plan karelerinde yer alır. Yukarıda sözü edilen sokağın güney 

tarafındadır. Yani evin girişi kuzeydedir. Güneye doğru uzanan 6 No.lu ev eski kazılar 
sırasında kazıldığı için büyük bölümü bizim elimize geçmedi. Evin sokaktan tarafa 
cephesi 4.15 m. idi. 3.50 m. genişliğindeki giriş mekânı çeşitli büyüklükteki yassı plâka 
taşlarla kaplıydı. Geç Osmanlı Dönemine ait 6 No.lu evin  5 No.lu evden daha geç bir 
dönemde yapıldığını sanıyoruz. 

7 No.lu Ev
6 No.lu eve bitişik olup ve onun doğusunda yer alan 7 No.lu ev de sokağın 

güneyinde yer alıyordu ve girişi de bu sokağa açılıyordu. Kapısı da 6 No.lu eve bitişiktir. 
Bu ev de diğer evler gibi eski kazılar sırasında kazıldığı için giriş mekânı dışında diğer 
mekânları ele geçirilmedi. Bunun da giriş mekânı yassı plâka taşlarla döşenmişti. Geç 
Osmanlı Dönemine ait olan bu ev de 6 No.lu evle çağdaş olmalıydı. 
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Athena Tapınağı Altındaki Osmanlı Yapı Katları
8 No.lu Ev
8 No.lu ev Athena Tapınağı’nın doğu bölümü üzerinde yer alıyordu. Bu ev de 

6 ve 7 No.lu evlerin açıldığı sokağa açılıyor ve girişi bu sokak üzerinde bulunuyordu; 
ancak sokağın kuzey bölümünde yer alır. Oldukça büyük bir ev olmasına karşın, toprağın 
az korunduğu kayalık alanda olması nedeniyle duvarları da planını algılayacak nitelikte 
günümüze gelmedi. Evin giriş kapısı Roma Dönemi peristasis temel duvarının üzerinde 
yer alıyordu. Giriş mekânının ve altındaki odanın tabanının altında ise Roma Dönemi 
Tapınağı’na ilişkin mermer sütun tamburu ile onun altında da Arkaik Dönem Tapınağı’nın 
tüf taşı tamburu bulundu. Ayrıca bu mekânın altında Arkaik Dönem cella ve peristasis 
temel duvarlarının geçtiği yerlerdeki izler de ortaya çıkarıldı. Bu eve ilişkin IIB d1, e1; 
IIIB d20 ve e20; IIIB d19, e19 plan karelerinde bu eve ilişkin duvarlar ele geçirildi. 
Taban altından gelen seramiklere göre söz konusu ev 17.yüzyılda veya 18. yüzyıl başında 
yapılmış olmalıdır. 

Kuzey Podium Açmalarındaki Osmanlı Yapı Katları
Bu alanda Osmanlı Dönemine ilişkin evlerin pek korunmadığını görüyoruz. 9 

No.lu ev ise günümüze oldukça kötü bir durumda geldi.

9 No.lu Ev
9 No.lu eve ilişkin iki duvar parçası bulundu. Bu ev bulunduğu konuma ve 

altından gelen seramiklere göre 18. yüzyıl öncesine ait olmalıdır. Ele geçirilen her 
iki duvar da güneydoğusunda uzanıyordu. IIB h2 plan karesinde ele geçirilen kuzey-
güney doğrultusundaki temel duvarı  70 cm. genişliğindeydi. Bu duvar, altındaki Bizans 
duvarı üzerine oturuyordu. Bizans duvarları da Arkaik ve Roma Dönemi tapınaklarının 
kuzey cella ve peristasis temel duvarları üzerinde yer alıyordu. 9 No.lu ev 18. yüzyılın 
başlarına tarihlenen 1 No.lu evin hemen doğusunda yer almaktaydı. Konum olarak da 
ondan önce yapılmış olmalıydı; çünkü 1 No.lu evin en doğudaki duvarı 9 No.lu evin 
duvarını kapatıyordu yani 9 No.lu evin birtakım mekânları 18. yüzyıla tarihlenen 1 No.lu 
ev tarafından tahrip edilmişti; bu nedenle, 9 No.lu ev Bizans Dönemi sonrasında, ancak 
18.yüzyılın başı öncesinde, olasılıkla 16.yüzyılda yapılmış olmalıydı.

3. Bizans Dönemi Yapı Katları
Athena Tapınağı’nın batı podium duvarının dışında yapılan stratigrafik kazılarda 

Roma Dönemi tapınağının 1040 yılında büyük bir depremle yıkılmış olduğunu saptamış 
bulunuyoruz. Bu tarihe kadar tapınağın bulunduğu alanda, yani tepedeki kayalık alanda 
bir Bizans yerleşimi bulunuyordu. 1040 yılında Roma Dönemi tapınağının büyük 
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bir depremle yıkılmasından sonra tapınağın enkazı da uzun bir süre yerinde kalmış 
olmalıydı. Daha sonra mermer blokların başka yerlerde kullanılması amacıyla büyük 
ölçüde kaldırılmasından sonra Bizans Dönemi yapılarının Athena Tapınağı alanında 
13. yüzyıldan sonra oluşturulduğunu sanıyoruz; ancak kayalık zemin nedeniyle Bizans 
Dönemine ilişkin mimarî kalıntılar pek elimize geçemediler buna karşın derin çukur 
alanlarda ise Bizans Dönemi seramiği ile karşılaşıldı. Athena Tapınağı alanında Biazns 
Dönemine ilişkin duvarlara IIB h1 ve h2 plan karelerinde 9 No.lu 16. yüzyıl Osmanlı 
Dönemi evinin duvarlarının altında rastlıyoruz. Burada yapılan kazılarda ayrıca Bizans 
Dönemi seramikleri elimize geçti. 

Kybele Kutsal Alanı (Resim: 4.  4)
Athena Tapınağı’nın bulunduğu kayalık tepede tanrı kadın Kybele tapım görüyordu. 

Okul yapısının kaldırılmasından sonra kayalar içerisine oyulmuş olarak çeşitli çaplarda 
daire biçiminde ve yine çeşitli büyüklüklerde dikdörtgen biçiminde libasyon çukurlarına 
rastlandı. Tüm bu çukurların varlığı Athena Tapınağı’ndan önce Geometrik dönemlerde 
bu alanda tanrı kadın Kybele’ye tapınıldığını gösterir. İ.Ö. 600 yıllarında büyük Athena 
Tapınağı projesiyle bu tapım alanı, yeni projenin altında kaldığı için aşağıya taşınmış ve 
Liman Kutsal Alanı oluşturulmuştu. Yıllar önce yaptığımız kazılarda Athena’dan önce bu 
kayalık tepede Kybele’ye tapınıldığını ve Athena Tapınağı projesinin uygulanmasıyla bu 
tapımın deniz kıyısındaki kayalık alana taşınmış olacağını yazmıştık. 2009 yılı kazıları bu 
görüşümüzün doğru olduğunu ortaya koyuyor4.  

5.  Arkaik Dönem Athena Tapınağı Temel Kalıntıları  (Çizim: 2)
Arkaik Dönem Athena Tapınağı temel duvarlarına ilişkin kayalara oyulmuş temel 

yatak izlerine 2009 yılı öncesinde, 2004-2008 yıllarında yapılan “Athena Tapınağı Batı 
Açmaları”ndaki kazılarda rastlandı; ancak yetersiz olan bu temel izleri ile tapınağın 
planını anlamak olanaksızdı. 2009 yılında okul yapısının yıkılmasıyla tüm alan kazılmış 
ve Arkaik Dönem tapınağının temel izlerinin tümünün ortaya konulduğunu görüyoruz. 
Yapılan kazılarda Arkaik Dönem tapınağına ilişkin duvarlar ele geçirilmedi; ancak batı 
podiumunun batısında kalan alanda yapılan kazılarda grifon ve at protomlarını taşıyan 
cella blokları in situ ele geçirildi; bu nedenle, cella duvarlarına ilişkin blokların boyutları 
üzerine oldukça büyük bir bilgiye sahibiz. Kayalara oyulan peristasis temel yatak 
izlerinin genişlikleri yaklaşık 1.40 m.dir. Duvarların genişliği de doğal olarak bundan 
küçüktür. İlk saptamalara göre Arkaik Dönem tapınağının stylobat uzunluğunu 100 ayak 
olarak buluyoruz. Yani bir hekatompedon idi. 2010 yılında yapılacak olan çalışmalarda 
tapınağın boyutlarına ilişkin doğru ölçülere ulaşılacağını umuyoruz.
4 Ö. Özyiğit, “2000-2001 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.cilt, Ankara 2003, 

337.
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Roma Dönemi Athena Tapınağı Temel Kazıları 6.  (Çizim: 2, Resim: 5)
Roma Dönemi Athena Tapınağı mermerden ve Korinth düzeninde yapılmıştı. Roma 

Dönemine ilişkin peristasis ve cella temel duvarları Arkaik Döneme göre iyi korunmuştur. 
Bu temel blokları tapınağın büyütülmesi amacıyla Arkaik Dönem tapınağının peristasis 
ve cella duvarlarının dışında yer alıyordu ve onlara bitişik olarak yapılmıştı. Yani Roma 
Dönemi tapınağı her iki yanda birer duvar genişliği kadar büyütülmüştü. Bu duvarların 
çeşitli büyüklükteki taşların kireç harcıyla tutturulmasıyla oluşturulduğunu görüyoruz. 
Cella temel duvarlarının, peristasis temel duvarlarına göre daha az korunduğunu 
görüyoruz. Gerek cella gerek peristasis duvarlarının temel genişlikleri aynı olup 1.50 m. 
ile 1.80 m. arasında değişiyor.

YARIMADAYI ÇEVRELEYEN SUR DUVARLARI B)  ÇALIŞMALARI (ÇİZİM: 3-4)
“Phokaia Antik Kenti Sur Duvarları Restorasyon Projesi” kapsamında yapılan bu 

çalışmalar, yarımadanın kuzey kıyısında gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında surların  
140 m.lik bölümü kazıldı. Ayrıca surlar ile deniz arasında kalan modern yol ile kazılarla 
surların daha görkemli görülmesi sağlandı. Tanrıça Kybele’ye ait Liman Kutsal Alanı’nın 
yanındaki üçgen prizma biçimindeki kulenin Cenevizlilere ait olduğu saptandı. Ortaya 
çıkarılan diğer üç kulenin ise Osmanlı Döneminde yapıldığı anlaşıldı (Resim: 6). Surların 
önündeki 1.5 m. dolgu toprağının kaldırılması ile deniz seviyesine ulaşıldı. 

Arkaik Dönemden Osmanlı Dönemine kadar kesintisiz bir kullanım gören sur 
duvarlarına genel olarak baktığımızda, farklı stillerde duvar örgülerinin var olduğu 
dikkati çeker. Duvarların stillerinde farklılık olduğu gibi, taşların örülmesinde kullanılan 
harç da farklılık gösterir: Horasan harcı kullanıldığı dönemler Ceneviz Dönemine ilişkin 
olmalıdır (Resim: 7). Kireç harç ve toprak harçlı duvar örgüleri ise Osmanlı Dönemine 
ilişkin olmalıdır. Öte yandan sur duvarı örgüsü içerisinde eski dönemlere ilişkin mimarlık 
ve heykeltraşlık örneklerinin devşirme olarak kullanıldığını da görüyoruz. 

Sur duvarlarındaki değişik stil örgüleri, farklı zamanlardaki tahribatlar sonucunda 
yapılan onarımlarla ilgilidir (Resim: 8). Özellikle Foça’da değişik zamanlardaki büyük 
depremlerin sur duvarlarında önemli tahribatlara neden olduğunu ve bunların daha 
sonraki tarihlerde onarıldığını biliyoruz. Deprem tarihleri, onarım yazıtı, onarım tarihi ile 
ilgili kayıtlar ve Venedikliler tarafından gerçekleştirilen bombardıman gibi tahribatların 
tarihlerinin bilinmesi, sur duvarında görülen duvar örgü stil ayrılıklarını ve evrelerini 
açıklamamıza olanak sağlar. 

Cenevizliler’in XIII. yüzyılda Midilli Adası ve çevresinde çok büyük etkilere 
sahip olduğunu biliyoruz. Cenevizliler’in bu zamanda Foça’ya da egemen olduğunu 
görüyoruz. Cenevizliler’in Foça’da çok büyük bir kale yaptırdığından söz edilir. Bu 
kale bize göre büyük olasılıkla yarımadayı çevreleyen kale olmalıdır. Halk arasında da 
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hâlen ‘Dış Kale’ denen kalenin ‘Ceneviz Kalesi’ diye anılmasına karşın, bu kale bize 
göre Osmanlılar tarafından yaptırılmıştı. Bu kalenin Cenevizliler tarafından yaptırılmış 
olması olanaksızdır. Venedik tehlikesine karşı 1678 yılında yapılmış olan bu  Yeni 
Kale (Cedit Kale)’nin bugün kısmen korunduğunu görüyoruz. Athena Tapınağı’nın da 
bulunduğu yarımadayı çevreleyen surların Cenevizliler Döneminde oldukça büyük bir 
onarımdan geçtiğini sanıyoruz. Horasan harçlı bu büyük onarımın izlerine yarımadanın 
bütün çevresinde rastlıyoruz. Ceneviz Döneminde onarılan kulenin izlerini Liman Kutsal 
Alanı’nın yanında üçgen profilli bir kulede de buluyoruz. Ceneviz onarımında Athena 
Tapınağının özellikle Arkaik Dönemine ilişkin yapısına ait büyük tüf taşı bloklarının 
kullanılmış olduğu bu çalışmalar sırasında da ortaya çıkmış bulunuyor. Ayrıca yine 
yarımadayı çevreleyen surların kuzey bölümünde yaptığımız çalışmalarda, temel 
bloklarının arasında Roma Dönemine ilişkin mermerden bir arslan başı heykelinin temel 
taşı olarak kullanılmış olduğunu da görüyoruz. Büyük olasılıkla, bu mermer arslan 
başının, Cenevizliler’in surları onarımı sırasında devşirme malzeme olarak kullanılmış 
olduğunu sanıyoruz. 

    Eski Foça ve Yeni Foça 1455 yılına kadar Ceneviz egemenliğinde kaldı. Bu 
tarihte her iki Foça’da Osmanlı yönetimi altına girdi. Dukas ve Kritovulos isimli yazarlar, 
Eski ve Yeni Foça’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğini yazarlar. Foça’da ilk kazı 
başkanı olan Felix Sartiaux, Fatih’in eski surları onarttığından söz eder; ancak Sartiaux 
kaynak göstermez. Doğal olarak zapt edilen bir kalenin ve surlarının yeniden elden 
geçirilmesi, onarılması her zaman söz konusu olabilirdi. 

Kanunî Sultan Süleyman Döneminde bu surların büyük bir onarımdan geçtiğini 
görüyoruz. Kanunî Sultan Süleyman’ın 1533-1541 yıllarında Saruhan Sancak Beyliği 
yapan oğlu Sultan Mustafa Han’ın oduncusu Silahtar İskender Ağa, bu onarımı H.945/
M.1538-1539 yıllarında yaptırdı. Kalenin “Beşkapılar” diye anılan kayıkhanesinin 
üzerindeki yazıt, bu tarihi ve onarımı bize gösterir.

XVII. yüzyılın ortalarında Girit Adası kuşatması nedeniyle başlayan Osmanlı-
Venedik savaşları sırasında Venedikliler İzmir ve kıyılarını tehdit ettiler. Bu arada 1649 
yılında Foça Kalesi’ni de bombardıman ederek tahribata uğrattılar. 

Uzun süre kale onarım görmedi. Evliya Çelebi’nin bize verdiği bilgiler büyük 
önem taşır. Çünkü kendisi Foça’ya 1671’de geldi. Çünkü kale onun Foça’ya geldiği 
tarihte onarılıyordu. Kendisi de kalenin onarımında iki gün çalıştığını belirtir5. 

1701 depreminden sonra 1709 yılında Foça’daki büyük deprem sırasında surların 
çok büyük tahribata uğradığını görüyoruz. Osmanlı kaynaklarına göre bu zamanda altı 
adet kulenin tamamen yıkıldığını, büyük kulenin iki yanındaki burçların da oldukça 
büyük hasar gördüğünü anlıyoruz. Bu tarihte Hafız Süleyman Ağa Mescidi’nin de tahrip 
olduğunu biliyoruz. 
5   Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul 1935, IX, 83, 88.
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4 Nisan 1739’da da İzmir Körfezi’nde oluşan bir depremin bu surlarda ve Dış 
Kale denen Yeni Kale’de de büyük hasar yaptığını Osmanlı Dönemi kaynaklarından 
öğreniyoruz. Son iki büyük deprem nedeniyle surların onarımı geri kalmış ve 1739 
depreminden sonraki yıllarda Osmanlı kaynaklarına göre 1742 yıllarında depremden 
zarar gören surların yeniden onarılması kararının alınmış olduğunu görüyoruz. Kanımızca 
yarımadayı çevreleyen surların en son onarım görmüş olduğu tarih XVIII. yüzyıl ortalarıdır. 
Surların bir kez daha büyük bir onarım gördüğünü sanmıyoruz. Surların büyük payanda 
ile çepeçevre desteklenmesi son onarım evresine ait olması gerektiği kanısındayız (Resim: 
9).  Bu tarihin de XVIII. yüzyıl ortaları olduğunu sanıyoruz. Daha sonraki tarihlerde de 
Foça’da çok sayıda deprem olduğunu biliyoruz; ancak Foça surlarının bir kez daha esaslı 
bir onarımdan geçtiğini sanmıyoruz.

2009 yılı çalışmaları sırasında yarımadayı çevreleyen surların kuzey bölümünde 
yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 m.lik bölüm kazılarak ortaya çıkarılmış bulunuyor. 
Bu bölüm üzerinde rölöve, görünüş çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra surların 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin de hazırlanmasına geçilecektir. Aynı zamanda 
surların önünde sahil bölümünde kordon düzenlemelerine de gidilecektir. 

FOÇA OSMANLI DÖNEMİ MEZARLIĞINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI c) 
(Resim: 10-11) 
01.12.2009 – 23.12.2009 tarihlerinde gerçekleştirilen bu çalışmalarda mezarlığın 

ortasından geçen eski Foça-İzmir yolu ile bu yolun güneyindeki mezarlık alanında kazılar 
yapıldı.

Tarihî Foça-İzmir yolu üzerinde yapılan çalışma:  Osmanlı dönemi mezarlığınn 
ortasından geçen tarihi yolun ve duvarlarının ortaya çıkarılmasına yönelik kazı 
çalışmalarına 2008 yılı kazı sezonunda giriş kapısından itibaren 25. metrede bırakılan 
noktadan başlandı. Söz konusu kazılar, mezarlığın arka kapısına kadar devam ettirilerek 
sonlandırıldı ve tarihî Foça-İzmir yoluna ait döşeme taşlar gözler önüne serildi. Buna 
göre yolun yapımında genellikle blok taşların kullanılmış olduğu gözlendi. Yolun bazı 
bölümlerinde ise ters çevrilmiş mezar taşları ile kabaca yontulmuş taşların kullanıldığı 
görülür. Yolun yapımında kullanılan taş malzeme, zeminde gelişi güzel bulunmasına 
karşın, birbirine bitişik bir düzendedir. Bununla birlikte zemini tutmak amacıyla belirli 
aralıklarda yola paralel bir şekilde yan yana yerleştirilmiş düzgün blok taşlardan oluşan 
uygulamalar da görülür. Bu uygulamanın ortasındaki taşlarda suyun akmasını sağlayan 
oluk biçiminde oyuklar vardır. Yağmur suyunun kolaylıkla akıp gitmesi için  yola iki 
taraftan eğim verildiği göze çarpar.  

Tarihî yolun iki yanındaki duvarlar:  Bu  tarihî taş döşeme yol boyunca yolun iki 
kenarında duvar örgüsü uzanır. Bu duvarlar, toprağın yola akmasını önlemek amacıyla 
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yapılmış olmalıdır. Duvar örgüsünde düzgün kesme, kaba yontu ve  moloz taşların yanı 
sıra eski dönemlere ilişkin devşirme malzemelerin de kullanıldığı görülür; ancak yol 
boyunca devam eden bu duvar örgüsünün gerek ağaç kökleri gerekse toprağın neden 
olduğu baskıyla yer yer yıkıldığı gözlenir. 

Tarihi  yolun  güney tarafındaki mezar alanında yapılan çalışma:  Bu alanda 
yapılan çalışma, 2008 yılındaki kazı çalışmalarının devamı niteliğindedir. 2009 yılında 
L19, L20, L21, K18, K19, K20, K21, J18, J19, J20, J21, I18, I19, I20, I21  plan karelerinde  
çalışıldı.

2009 yılında mezar alanındaki kazılar sonucunda elde edilen seramikler ve mezar 
taşları: Temizlik çalışmalarından sonra, yukarıda da belirtilen kazıların gerçekleştirildiği 
açmaların birçoğunda  yüzeyden 10-15 cm. kadar derinliğe inildi. Yalnızca L19 ve L20 
açmalarında 50 cm. derinliğe ulaşıldı.

Bu alandaki kazı çalışmalarında elde edilen seramik malzemeler bulundukları 
açmalara göre etiketlenerek bir sonraki yıl değerlendirilmek üzere kazı deposuna 
kaldırıldı. Seramikler genel olarak kaba, sırsız parçalardan oluşur. Az sayıda sırlı ve 
boyalı örnekler de vardır. 

Derinleşme çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mezar taşları yerlerinde 
fotoğraflanarak in situ bırakıldı. Açmalarda bulunan mezar taşlarından 15 tanesi üzerinde 
yazıt görülür. Diğer mezar taşları ise yazıtsızdır. Bu mezar taşlarından ikisi form olarak 
diğerlerinden ayrılır.

Mezar taşlarında kullanılan malzemeler:  Mezar taşlarında genel olarak mermer 
kullanıldığı gözlemlenir. Bununla birlikte özellikle yazısız mezar taşları Foça’nın yerel 
taşı olan tüf taşındandır. Söz konusu alanda Antik Döneme ait sütün parçalarının mezar taşı 
olarak kullanıldığı saptandı. Bu tip devşirme malzemeleri mezarlığın diğer bölümlerinde 
de görülür. 

Mezar taşlarının form özellikleri: Ortaya çıkarılan mezar taşlarında Osmanlı 
Dönemine özgü geleneksel formların yanı sıra bölgeye özgü formlar da saptandı. 
Geleneksel biçimdeki mezar taşlarının “ayak taşı” ve “baş taşı” olmak üzere iki grupta 
değerlendirilebilir. Bu iki gruptan “baş taşı” olanlar serpuşlu ve serpuşsuz olmak üzere 
kendi içinde ikiye ayrılır. Serpuşlu mezar taşları gövde, omuz, boyun ve serpuştan 
oluşur. Bu tip mezar taşları, mezar sahibinin erkek olduğunu gösterir. Serpuşsuz mezar 
taşları ise gövde, omuz ve üçgen biçiminde bir alınlıkla sonlanarak bayanı temsil eder. 
Bununla birlikte, ayak taşları yazısız olup üzerinde selvi ağacıyla betimlenebilir. Bu ayak 
taşlarının üzerinde herhangi bir betimin bulunmadığı örnekler de çoktur. Bu gruptaki 
mezar taşlarının üçgen bir alınlıkla sonlandığı görülür.

Bu iki gruba ait olanların yanında değişik formlarda mezar taşları da saptandı. 
Bu tipte olan iki mezar taşı ele geçirildi. Bunlardan birincisi, çapaya benzer formu ile 
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oldukça dikkat çekici bir mezar taşıdır. Tüf taşından yapılmış bu mezar taşının toprağa 
yerleştirilen saplama bölümü daire biçimindedir. Gövdesi ise elips biçiminde bir profile 
sahiptir. Mevcut özellikleriyle bu mezar taşının tarihlenmesi oldukça güçtür. İkinci mezar 
taşı ise yine tüf taşından yapılma olup daha çok bölgeye özgü bir karakter taşır. Enine 
dikdörtgen kesitli bir saplama ve bunu devam ettiren gövde ile üstte karşılıklı iki sıra 
spiralin üçgene benzer sivri bir tepelikle sonlandığı bu tip mezar taşı, yine özgün bir formu 
temsil eder. Bu tipteki özgün formlar, mezarlık alanının başka kısımlarında da görülür. Bu 
tip mezar taşlarının döneminin belirlenmesine yönelik çalışmalar hâlen sürmektedir.

Mevcut mezar taşlarının enine kesitleri de değerlendirildiğinde formlarda yine 
yüzyıllara göre bir gelişim tespit edilebilir. Kareye yakın kesitli mezar taşları, XVI. 
yüzyıla ait form özelliğini yansıtırken, enine doğru dikdörtgen şeklinde genişleyen kesite 
sahip mezar taşları ise XVII. ve XVIII yüzyıla ait özellikleri barındırır. Özellikle XIX. 
yüzyıl mezar taşlarında cidarın daha inceldiği ve kitabenin olduğu cepheye önem verildiği 
dikkati çeker. 

Mezar taşlarının süsleme unsurları:  Mezar taşlarındaki süslemeler XVI. yüzyıldan 
başlayarak XX. yüzyıl başlarına kadar uzanan bir dönemi kapsar. 2008 yılı kazılarında 
ortaya çıkarılan ve XVI. yüzyıla tarihlenen  mezar taşlarında görülen yazıt çerçevesindeki 
geometrik şerit ve yazıda görülen istif tarzı, 2009 yılı çalışmalarında ele geçirilen yine 
XVI.yüzyıla ilişkin mezar taşlarında da görülmeye devam eder. Genel olarak bakıldığında 
serpuş, boyun ve gövdeden oluşan bu döneme ait mezar taşlarında her bölümün birbirine 
oranı oldukça dengelidir. Kitabenin yine bu oranı dengeler bir biçimde ön cepheye 
yerleştirildiği gözlenir.

XVI. yüzyıl mezar taşlarındaki yazı ve süsleme üslubu, Osmanlının  “Klâsik Dönem” 
sanatına özgü bir örnek olarak burada karşımıza çıkar. Mevcut eserlerde hat sanatı da 
kayda değer bir nitelik taşımaktadır. Sülüs yazı ile oluşturulan yazıt oldukça etkin bir istif 
tarzı ile mezar taşına hakkedilmiştir. Benzer hat ve süsleme ekolünü Foça surlarının “Beş 
Kapılar” olarak adlandırılan bölümündeki XVI. yüzyıla ait inşa kitabesinde de görmek 
mümkündür. Ayrıca birbirine paralel, düz bir biçimde alt alta yerleştirilen çerçevelerin 
içine hakkedilmiş yazıların rûmilerden oluşan bitkisel süslemelerle zenginleştirildiği 
görülür. 

Diğer dönemlere ait mezar taşlarında ise süslemelerin yoğun olmadığı göze çarpar. 
XIX. yüzyıla tarihlenebilecek bir mezar taşı parçasında cami tasvirine yer verildiği 
görülür.  Özellikle XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başına tarihlenen mezar taşlarında 
süslemenin daha zenginleştiği görülür. Bu dönemdeki mezar taşları, Batılılaşma Dönemi 
Osmanlı sanatında görülen süsleme özelliklerine sahiptir. Yoğun süslemelerin kadınlara 
ait mezar taşlarında olduğu gözlenir. Bu mezar taşlarındaki süslemeleri yüzey üzerinde 
görülenler ve forma yönelik olanlar diye iki ayrı grupta değerlendirmek mümkündür. 
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Yüzey üzerinde görülen süsleme unsurları, daha çok mezar taşlarının alınlık bölümündeki 
bitkisel süslemelerden oluşur.  Forma yönelik süsleme anlayışı ise mezar taşlarının kenar 
konturlarında oluşturulan dalgalı düzenlemelerdir. Bu mezar taşlarında hat üslubunun 
daha çok italik yazıya kaydığı, yazıt bölümündeki yazıların çerçevesiz olduğu görülür. 
XVI. yüzyıl mezar taşlarında görülen istif uygulaması bu dönemde kesinlikle ortadan 
kalkar. Yazıtların çerçeveleri oldukça belirgin ve bir ölçüde yataydır. Cami tasvirli parça 
ise yine yüzeye uygulanan süslemenin diğer bir grubunu oluşturur. Bu tip manzara betimli 
uygulamalar, özellikle XIX. halk sanatında ve dinî mimarîsinde görülen resim ağırlıklı 
süslemelerde karşımıza çıkar. Bu uygulamanın yansıtıldığı mezar taşlarına Foça Osmanlı 
Dönemi mezarlığında da sıklıkla rastlanır.

 Mezar taşlarının tarihlenmesi: Mevcut mezar taşlarının tarihlendirilmesi 
konusunda net bilgiyi yazıtı olan mezar taşları verir. Üzerine tarih düşülen mezar taşlarının 
sayısı ve yüzyıllara göre dağılımı şöyledir: 3 adet:  XVI. yüzyıl; 1 adet:  XVII. yüzyıl; 6 
adet:  XVIII. yüzyıl; 4 adet: XIX. yüzyıl; 1 adet:  XX. yüzyıl.

Yapılan çalışmalarda lâhit formunda herhangi bir mezar ile karşılaşılmadı; 
ancak K18 plan karesinde görülen kesme taşlarla örülü bir duvarla çevrilen, dikdörtgen 
biçimindeki mezar formu dikkat çekicidir. Bunun dışında mezarı sınırlayan herhangi 
bir uygulamaya rastlanmadı. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar sürdürülerek “ Foça 
Osmanlı Dönemi Mezarlığı Açık Hava Müzesi ” projesi hazırlanmaya çalışılacaktır.
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Çizim 1: Phokaia Athena Tapınağı. Tapınak alanı üzerindeki Osmanlı Dönemi sivil mimarlık 
örneklerinin kalıntılarının planı.
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Çizim 2: Phokaia Athena Tapınağı. Arkaik ve Roma Dönemi tapınaklarının temel duvarlarını 
gösteren plan.
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Çizim 3: Foça yarımadasını kuzeyden kuşatan Ceneviz ve Osmanlı Dönemi surlarının 
planı.

Çizim 4: Foça yarımadasını kuzeyden kuşatan Ceneviz ve Osmanlı Dönemi surlarının görünüş 
çizimleri.

Resim 1: Phokaia Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunan eski ortaokul yapısının 5 Ekim 2009 günü 
yıkılışı.
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Resim 2: Phokaia Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunan eski ortaokul yapısının yıkımından sonra 
temellerinin görünümü.

Resim 3: Phokaia Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunan Geç Osmanlı Dönemine ilişkin sokak.
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Resim 4: Phokaia Athena Tapınağı’nın altında yer alan ve İ.Ö.600 yılından çok önceye ait  olabilecek 
Kybele tapımına ilişkin libasyon çukurları.

Resim 5: Yıkılan okul duvarının altında Roma Dönemi Athena 
Tapınağı’nın cella temel duvarı.
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Resim 6:  Osmanlı Dönemi kulelerinden biri.

Resim 7:  Ceneviz Dönemi sur duvarı. 13. yüzyıl. İçerisinde Arkaik 
Dönem Athena Tapınağı’na ait tüf taşı blokların sur duvarının yapımında 
kullanılmış olduğu  görülüyor.
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Resim 8:  Osmanlı Dönemi sur duvarı. Duvarda 17. ve 18.yüzyıllara ilişkin 
onarımlar görülüyor.

Resim 9:  Ceneviz Dönemi sur duvarı. 13.yüzyıl. Önündeki destek payandası 18.yüzyıl ortalarında 
yapılmış olmalı .
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Resim 10: Osmanlı Dönemi mezarlığı. Ortasındaki taş döşemeli yol.

Resim 11: Osmanlı Dönemi mezarlığı çalışmalarından bir görünüm.



.................................................................................................................................................................................. 405

NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:                                        
2009 YILI KAZISI

Elif Tül TULUNAY*

İzmir İli Nif Dağı Kazısı 2009 yılı arazi çalışmalarımız, 20 Temmuz - 11 Eylül 
2009 tarihlerinde Karamattepe, Dağkızılca, Başpınar ve Ballıcaoluk mevkilerinde1 
gerçekleştirilmiştir. 

Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili çalışmalarıyla katkıda bulunanlara içten 
teşekkürlerimi sunarım2.  

KARAMATTEPE 
2009 kazımız, 14 yeni (L - LXIII numaralı) açmada ve geçen yıllarda, mevcut 

* Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arkeoloji 
Ana Bilim Dalı  34134  Laleli - İstanbul / TÜRKİYE  e-posta: ttulunay@istanbul.edu.tr

1 İzmir (Smyrna) Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova İlçelerinin ortak sınırları 
çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropol alanlarını gösteren 
haritalar için bkz. Tulunay 2006, s. 195 Resim 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim 1 ve Tulunay 2009, s. 422 
Resim 1.  

2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı izni (09.07.2009 / B.1.0
.KVM.0.12.01.00.222.0.1(35) - 131692 (Ruhsatname 131688) ve ödenek; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne, destek (İÜ BAP Proje Nu: 3736);  İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, 
görev izni verdikleri; Genel Kurmay Başkanlığı’na telsiz ve çadır donanımı sağladıkları için çok teşekkür 
ederim. “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi”nin 2009 yılı bilimsel ekibinde toplam 42 kişi görev 
almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Müjde 
Türkmen (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Daniş Baykan - İÜ; Dr. Dinçer Savaş Lenger (Nümismat); 
Mustafa Bilgin (Keramik Uzmanı M.A.) - PAÜ; Defne Tekay (M.A.) - İÜ; Göknur Bektaş - İÜ; Bekir Sadık 
Aksoy; Oğuzhan Sedat Bozkurt; Serap Gülşen; Bünyamin Zengin; Sanat Tarihçileri: Doç. Dr. Asnu Bilban 
Yalçın (Bizans Mimarlığı ve Plastiği Uzmanı) - İÜ; Yrd. Doç. Dr. Lale Doğer (Bizans Keramiği Uzmanı) 
- EÜ; Mimarlar: Araş. Gör. Hasan Tahsin Selçuk (M.A.) - YTÜ; Safiye Ayan; Nazlı Aydoğmuş; Koruma-
Onarım Uzmanı: Öğr. Gör. Ceren Baykan - TÜ; Paleoantropologlar: Alper Yener Yavuz - ÇUÜ; Yrd. Doç 
Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu - CÜ; Öğr. Gör. Ayhan Yiğit - CÜ; Epigraf: Yrd. Doç. Dr. Hamdi Şahin - İÜ; 
Hititologlar: Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan - İÜ; Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan - İÜ; Jeodezi Mühendisleri: 
Okan Özege; Kadir Can Öncül; Jeodezi Teknikerleri: Esra Babaoğlu; İbrahim Habalı; Öğrenciler: Gülten 
Aksu - TÜ Koruma ve Onarım; Yıldız Arslan - YTÜ Mimarlık; Arkeoloji; Adviye Zeynep Azamat - İÜ 
Koruma ve Onarım; Ayşegül Bayrak - İÜ Arkeoloji; Sibel Çakmak - DEÜ Arkeoloji; Burak Çamlıbel - TÜ 
Koruma ve Onarım; Begüm Çavuşoğlu - İÜ Arkeoloji; Özlem Çetinkaya - İÜ Arkeoloji; Esra Çiftçi - İÜ 
Arkeoloji; Alphan Fiçor - İÜ Klâsik Filoloji; Lilyana İşleyen - İÜ Arkeoloji; Okan Kalaycı - İÜ Arkeoloji; 
Dilek Sümer - İÜ Sanat Tarihi; Sinem Taşdemir - İÜ Arkeoloji ve Bakanlık Temsilcisi: Yasemin Perska (Bursa 
Müzesi). Ekibimin özveriyle çalışan tüm üyelerine ve Bakanlık temsilcimize bir kez daha içtenlikle teşekkür 
ederim. Ayrıca, bize çok yardımcı olan, İzmir Valiliği; İzmir İl Kültür-Turizm Müdürlüğü; İzmir İl Özel 
İdaresi Kültür-Turizm ve Spor Daire Başkanlığı; İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü; Kemalpaşa 
ve Torbalı Kaymakamlıkları; Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, Dağkızılca ve Vişneli Köyleri Muhtarlıkları; 
Torbalı Orman İşletme Şefliği; Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlükleri; 
İESOB Birlik Otel; Kemalpaşa EREN Balata, İzmir ÇİMENTAŞ TÜRK, Manisa VESTEL Elektronik ve 
Güzelyalı Rotaract Kulübü’ndeki ilgili yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına içten teşekkürlerimizi sunarız. 
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meyve ağaçları çevresinde toprak (ağaç adaları) bırakılarak, kısmen kazılmış eski 
açmalarda, ağaçlar kesilerek gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, 2008 kazısı sonunda jeotekstil 
ile örtülüp koruma altına alınan taş temellerin üzeri açılarak, arazi temizlenmiş; jeodezi 
çalışmalarıyla sabit noktalara göre kontrol edilen 10 x 10 m.lik plan kareler, numaralı 
uzun kırmızı kazıklarla, 5 x 5 m.lik açmalar ise kısa mavi kazıklarla işaretlenmiş ve eski 
karelaj, kazılması öngörülen alanlara (batıya) doğru genişletilmiştir. Kazı öncesinde, 
mimarî plan kontrolleri, fotoğraf çekimleri ve tüm sit alanında incelemeler yapılmış; 
henüz kazmadığımız karelajsız doğu alanda ve orman içinde, kepir (marn) tabakasını 
dahi tahrip etmiş birkaç yeni kaçak kazı çukuruna rastlanmıştır.

Karamattepe’de (Resim: 1) Arkaik Döneme tarihlenen ve bir-iki taş sırasından 
oluşan temel kalıntıları, henüz bu yerleşimin planı, büyüklüğü ve niteliği konusunda 
yeterli ipucu vermemektedir. Dikdörtgen mekânlarla ilişikliği anlaşılan düzgün temellerin 
yanı sıra, kavisli, değişken kalınlıkta ve bağlantısız olanlar da vardır. Arazi eğimine göre 
doğrudan kepir (marn) ya da dolgu toprak-teras üzerine oturtulmuş temellerden bazıları, 
düzgün kesilerek duvar gibi kullanılmış doğal kayaç ile de birleşmektedir. 2009 yılında, taş 
temellerin yanı sıra, kepir (marn) içine oyulmuş, tabanı düz, sığ yuvarlak çukurlar ve dikme 
yuvaları (işlik kalıntısı?) da saptanmıştır. Karamattepe’nin en son kazılan batı kesimindeki 
(LVI, LVIII, LX - LXIII numaralı) açmalarda,  dikdörtgen mekânlara ait, birbiriyle dik açı 
yapan iyi korunagelmiş kuvvetli temel taşlarına rastlanmıştır. Bunlar arasındaki döküntü 
taşlar henüz kaldırılmadığından mekânların planı tam anlaşılamamıştır. 

Karamattepe’de, dağınık hâlde ele geçirilen keramik parçaları içinde, 2009 yılında 
da en erken döneme tarihlenen grubu, “kuşlu kotyle”ler oluşturmaktadır (Resim: 2). 
Değerlendirmeye alınan dört parça ağız kenarı, dik veya hafif yayvan olup dış kenarları 
bir çentikle profillendirilmiştir. Bezemeler, dış yüzeyde paneller içine, kırmızı-kahverengi 
tonlarda yapılmıştır. Çizgi gruplarıyla ayrılan panellerin içinde, kuş betimleri ve içi taralı 
baklava dilimi motifleri yer alır. Çizgisel teknikte yapılan kuşların kanat ayrıntıları, dikey 
ya da çapraz çizgilerle taranarak verilmiştir. Bu parçalar, diğer İon ve Aiol kentlerindeki 
benzer örneklerine göre, M.Ö.725-650 yıllarına tarihlenmektedir. 

Kronolojik çerçeve içinde incelenen diğer bir grup, arkeoloji literatüründe “İonia 
Kâseleri” olarak tanımlanan keramiklerdir. Karamattepe’de 2009 yılında gün ışığına 
çıkan örnekler, Batı Anadolu, Adalar ve Kara Yunanistanı’ndaki buluntu merkezlerine 
göre, M.Ö.6.yüzyıla tarihlenmektedir (Resim: 2).

Karamattepe 2009 kazısında toplu keramik buluntular da gün ışığına çıkarılmıştır: 
Kazı alanının güneydoğusundaki LIV numaralı açmada saptanan iki adet myke ve bir 
adet ticarî amphoradan oluşan kontekst (I) ilginçtir (Resim: 3). Antik Dönemde daha çok 
şarap gibi sıvıların kullanımıyla ilişkilendirilen mykeler, genellikle birbirine yakın çift 
dikey kulpludur, ancak tek kulplu örnekleri de görülmektedir. Karamattepe I kontekstinde 
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her iki örnek de tipik formlarıyla temsil edilmiştir. Kontekst I’e ait ticarî amphora ise, 
üretim yeri bilinmeyen ve Batı Anadolu’da fazla rastlanmayan bir forma sahiptir; en 
yakın örneği Karadeniz’de Porthemion’da bulunmuştur. Atina Agorası’nda myke formu 
için önerilen tarih M.Ö.5.yüzyılın son çeyreği; Porthemion’da bulunan ticarî amphora 
için ise M.Ö.370, yani M.Ö.4.yüzyılın ikinci çeyreğidir. 

Nif Dağı “Karamattepe 2009 Kontekst I” buluntuları, bu örneklerin kullanım 
süreleri de göz önüne alınarak, M.Ö.4.yüzyılın ilk yarısına tarihlenebilir.

Açma LIII’de bulunan kontekst II, bir adet Attika tipi palmetli lekythos ve iki 
adet mahmuzlu dikey kulplu, siyah metalik astarlı kantharostan oluşmaktadır (Resim: 4). 
Daha küçük boyutlu olan kantharosun kaidesi içine T harfi kazınmıştır. Bu kantharosların 
benzerleri, Atina Agorası’nda MÖ.325’e; lekythosa yakın Knossos’tan bir örnek ise 
M.Ö.4.yüzyıl ortalarına tarihlenmiştir.

Karamattepe’de LXIII numaralı açmanın güney kenarında, doğrudan toprağa 
gömülmüş, içinde üç farklı hayvana ait az sayıda kemik ve üç adet unguentarium 
bulunan, parçaları dağılmamış hâlde kırılmış kulpsuz bir krater (kontekst III) gün ışığına 
çıkarılmıştır (Resim: 5). Kraterin geniş ağız kenarı üzerinde, belli aralıklarla, beyaz 
boyayla yapılmış palmet motifleri vardır; içinden çıkan unguentariumlar, “fusiform”lu 
olup M.Ö.4.y. sonu/3.yy. başında görülen en karakteristik örneklerdendir ve bunların 
bir benzeri de 2006 yılı Karamattepe kazısında, 2 numaralı mezarda (KM 2) gümüş bir 
Aleksandros III postumus sikkesiyle birlikte bulunmuştur3. Unguentariumlar yanı sıra 
kraterin içinde bulunan hayvan kemikleri de ilginçtir: Üst seviyeden çıkan tek astragalus ile 
küçük kemikler, koyun-keçi benzeri küçük bir ruminanta; orta kısımdaki kemikler felidae 
(kedigiller) ailesinden bir canlıya; en alttakiler ise atmaca, kartal, şahin vb. falconiformes 
(gündüz yırtıcı kuşlar) takımından bir kuşa aittir. Kemiklerin birçoğunun, uç kısımları 
olmaması ya da ayırt edici özellikleri bulunmaması nedeniyle kesin tanımlama yapmak 
çok zordur. Ayrıca hayvanlara ait kafatası kalıntılarına ve dişlere hiç rastlanmamıştır.

Kemiklere genel olarak bakıldığında, yanma, yanmadan dolayı eğilme, büzülme, 
ya da şekil değişikliği tespit edilememekte, diğer bir deyişle, bunların doğrudan ateşe 
maruz kalmadıkları anlaşılmaktadır. Yani burada bir kremasyon (yakma) söz konusu 
değildir. Ancak bazı kemikler üzerindeki siyahlaşma, dolaylı ateş görme izleridir. 
Özellikle kraterin alt kısmına denk gelen kuş kemikleri grubunda bu daha açık bir şekilde 
görülmektedir. Herhâlde krater, ateşe ya da ateşin ısısını hissedebileceği bir ortama 
konulmuş ve kemikler ısıyı bu şekilde dolaylı olarak almışlardır. 

Kontekst III’ün yorumlanması önemli bir sorundur. Krater içindeki unguentariumlar 
bir mezara işaret etmektedir. Oysa burada kremasyon söz konusu değildir; ölü için sunu ya 
da yemek düşüncesi ise içindeki hayvanların türünden dolayı pek olasılık taşımamaktadır. 
3 E. T. Tulunay,  “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006 yılı Kazısı” KST 29, 3, 2008, s. 83, s. 

93 Resim 9.
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Şimdilik, farklı yerlere gömülmüş hayvanlardan arta kalan kemiklerin bir araya toplandığı 
bir mezar ya da ölü kültüyle ilişkili geleneksel bir gömme türü düşüncelerini tartışmaya 
açabiliriz. 

Karamattepe’de keramiğe göre saptadığımız kronoloji, her geçen yıl yeni 
buluntularla pekişmektedir. 2009’da gün ışığına çıkan Arkaik Döneme ait küçük bir 
kabartmalı bronz parça (Resim: 6 a) ile çift taraflı küçük bir kemik tarak bu bağlamda en 
güzel örneklerdir (Resim: 6 b). 

Amphora, mykeler ve bronz bir ok ucuyla aynı (LIV numaralı) açmadan çıkan ince 
bronz parça üzerindeki yivli işlenmiş kabartma; kanat, hurma ağacı, balık kuyruğu, giysi 
kıvrımı, saç lülesi vb. olarak değişik şekillerde yorumlanmıştır 2,5 x 3,1 cm. boyutlarında 
olan bu küçük bronz kaplama parçasına hangi yönden bakılacağı da tartışmalıdır. Üslûbu 
arkaik doğu örneklerine yakındır.  

3,25 cm. yüksekliğinde, 2,5 cm. genişliğinde, yan kısımları içbükey çalışılmış 
olan geometrik bezemeli, çift taraflı yassı kemik tarak; kaş veya bıyık tuvaleti için 
kullanılmış olabilir ya da minyatür bir süs eşyasıdır. Bir yan kenarının ortasında, içine 
ince çubuk sap sokulan bir oyuk; her iki yüzünde, aynı kalınlıktaki karşılıklı tarak 
dişlerinin başlangıcında, bunlara diklemesine olarak tüm tarak boyunca uzanan, sivri uçlu 
bir âletle yapılmış derin ve ince birer çift düz çizgi vardır. Bunları uçlarından çaprazlama 
birleştiren çizgilerin dört yanında oluşan üçgenler, orta kısımlarında birer adet içi kırmızı 
boyalı merkezi belirtilmiş küçük daire ile süslenmiştir. Kara Yunanistanı’nda rastlanan 
bire bir benzerleri, çok geniş bir zaman dilimi içinde değerlendirilen, fakat bizim Arkaik 
Döneme ait olduğunu düşündüğümüz bu objenin kesin tarihlenebilmesi için analoji ve 
kontekst inceleme çalışmaları sürmektedir.

Karamattepe’nin önemli bir buluntu grubu da ok uçlarıdır. 2009 yılında, 77 ok ucu/
namlu (2’si bronz 75’i demir) daha bulunmasıyla, 2006’dan beri Karamattepe’den çıkan 
toplam ok ucu sayısı 219 (7’si bronz 212’si demir) olmuştur. Bunlar dip kısımlarına göre, 
sivri dipli ve kovan dipli olarak başlıca iki ana gruba ayrılmakta, fakat uç kısımlarına 
göre de, altı farklı tip oluşturmaktadırlar (Resim: 7). Sayıca en fazla (126 adet) görülen 
ok ucu TİP 1, sivri dipli, dörtgen kesitlidir; tüm örnekleri demirdendir. En az saptanan ok 
uçları TİP 6, kovan dipli mahmuzlu yaprak (3 adet) ve TİP 5 kovan dipli yaprak (4 adet)  
biçimlidir ve dokuz örneğin tümü bronz olup, M.Ö.6.yüzyıla tarihlenmektedir. Ayrıntılı 
tarihleme için analoji çalışmaları henüz devam etmektedir. Karamattepe’de ok uçlarının 
arazide bulundukları açmalara göre sayısal dağılımları, ilginç bir tablo ortaya koymakta; 
yerleşmenin yalnızca, güneybatı-batı kesiminde kullanıldıklarını göstermektedir. 

Karamattepe’de 2009 yılında bulunan 37 adet bronz sikkeden, 22’si, Makedon 
Krallığı’nın M.Ö.323-315 yıllarında, Aleksandros III’ün (M.Ö.356-323) ölümünden 
sonra postumus bastırdığı sikkelerdir. Diğer 15 otonom kent sikkesi, Ephesos (5), Khios 
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(2), Smyrna, Leukai, Magnesia (?), Halikarnasos ve Alabanda darplarıdır; geriye kalan 3 
sikke okunamamaktadır.   

Ön yüzünde Apollon başı, arka yüzünde hurma ağacı yer alan, oldukça iyi 
korunagelmiş Smyrna sikkesi, nadir bir örnektir (Resim: 8 a); Sikkenin arka yüzünde 
ΙΦΙΛΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ (D)iphilos Smyrnaio(n) lejantı okunmaktadır. (D)iphilos adlı bir 
yüksek devlet memuru (magistrat) yetkisinde basılmış 2,2 gr. ağırlığındaki sikke üzerinde 
(D) ve (N) harflerinin görülmeme nedeni, kalıbın kaymış olmasındandır. Nümismatlar 
bu tip sikkeyi M.Ö.280-270’e tarihlemektedir; fakat üslûp özelliklerine ve bulunduğu 
açmada (LII) çıkan diğer sikkelere göre, Karamattepe Smyrna sikkesi, tipin en erken 
örneklerinden biri olmalı, M.Ö.4.yüzyıl içine tarihlenmelidir. 

Karamattepe küçük buluntuları arasında, çeşitli bronz iğneler (Resim: 8 b) ve 1 cm 
çapında yarım küre biçimli (oyun taşları olabilecek ?) cam objeler (Resim: 8 c) ile kobalt 
mavisi yarı geçirgen cam üzerine opak beyaz cam ipliği ile aşağı dönük fisto bezemeli, 
iç-kalıp tekniğinde M.Ö.3.yüzyıl başına ait küçük bir alabastron parçası (Resim: 8 d) 
ilginçtir. 

DAĞKIZILCA
Dağkızılca’da 2009 yılı çalışmaları, plan ve rölövesinin kontrolü için, iki odalı 

mezar (DM 1) içinde ve dışında yapılan temizlik ile başladı. Bu arada, DM 1’in yaklaşık 
50 m. kuzeydoğusundaki zeytin ağaçları dikili arazide, yeni açılmış bir kaçak kazı çukuru 
ve içinde bir oda mezar kalıntısı saptadık; DM 12 olarak adlandırdığımız bu mezarın da 
plan - rölövesini çizmek amacıyla, karelaj tamamlandıktan sonra, hem içinde hem de 
çevresinde kazıya başlandı ve hemen kuzeyinde, ikisi basit tekne (DM 13, DM 14), biri 
pişmiş toprak lâhit (DM 15) üç mezar gün ışığına çıkarıldı (Resim: 9). 

DM 12: Kaçak kazı çukuru çevresinde seviye inme çalışmalarına başlanarak, 
ortaya çıkarılmış olan blok taşlar, kuzey yönünde takip edildi ve bunların batıya doğru 
dönüş yaptığı anlaşıldı. DM 12’nin kazısı kuzey yönünde devam ederken, DM 13’ün 
yüzeye çok yakın olan sıralı kapak taşlarına rastlanmıştır.

DM 12’de, mezar odasının yalnızca en alt sırası korunmuş, yan yana 4 blok 
taştan oluşan doğu duvarı 2,18 m. genişliğindedir. Balyozlarla kırılmış güney duvarının 
devamında yer alan uzun Dromos’un girişinin taşlarla örülü olduğu görülmüştür (Resim: 
9 ve Resim: 10). Taban seviyesine ulaşıldıktan sonra, DM 12 içinde yapılan çalışmalara 
son verilmiş, mezar kapatılmamıştır. 

DM 12 kazısında, 3 adet bronz sikke bulunmuştur; bunlardan biri, ön yüzünde 
seçilebilen ışın taçlı baştan dolayı, MS.2./3.yüzyıllara tarihlenmektedir; diğer ikisi ise, 
çok kötü korunageldiklerinden tanımlanamamaktadır. Mezardan çıkan keramik parçaları 
ise, M.Ö.3./2.yy.  tarihini vermektedir.  
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DM 13: DM 12’nin kuzeyinde, üzeri yan yana konulmuş yassı dört adet taşla 
kapatılmış ve yan kısımları büyük yassı taşlardan yapılmış basit bir tekne mezardır (Resim: 
9, Resim: 11). DM 13 adını verdiğimiz, doğu-batı doğrultulu, 35 cm. derinliğindeki 
mezarın içinden, ayak ucuna pişmiş toprak bir kâse ve bir testi konulmuş, kısmen iyi 
korunagelmiş, 30-35 yaşlarında erişkin bir erkek iskeleti gün ışığına çıkmıştır. Bireyin 
dişlerinde aşırı derecede aşınma saptanmıştır.  

DM 13’te bulunan tek kulplu testi, daralan ağızlı, koyu bej renkli hamuru renginde 
astarlı ve hafif perdahlıdır; kulp üzerine ve ağız kenarından omuza kadar uygulanmış 
akıtma bezemeye sahiptir. Form ve bezeme özellikleri açısından M.Ö. 3.yy. başlarına 
tarihlenebilir. 

Kâse de akıtma boyalı olup, dışa çekik yayvan ağız kenarı, profilli bir kaideyle 
son bulan yarı küresel gövdeye doğru daralmaktadır. Batı Anadolu’da fazla örneğine 
rastlanmayan form, M.Ö. 5.yüzyıl skyphoslarına benzemektedir. Ancak, DM 13 
mezarından çıkan kâse kulpsuzdur. Ayrıca üzerindeki akıtma bezeme Helenistik Dönem 
özelliği göstermektedir. Mezardan çıkan diğer tek kulplu testinin de özellikleri ve tarihi 
göz önüne alındığında, bu kâse de M.Ö. 3.yüzyılın başına tarihlenebilir.  

DM 14: DM 12 ile DM 13 arasında seviye inme çalışmaları yapılırken büyük bir 
kayrak taş (çengele taşı) görülmüş ve doğrultusu boyunca takip edilince, bu taşın, daha 
küçük ikinci bir kayrak taşla birlikte, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir mezarın üzerini 
örttüğü anlaşılmıştır (Resim: 12). İçi de ince kayrak taşlardan yapılmış basit tekne biçimli 
mezarda, bir insana ait, doğal tahribata uğrayarak ufalanmış ve erimiş iskelet kalıntısı ile 
ayak ucuna konulmuş, bir adet tüm oinokhoe bulunmuştur. Kemikler eridiğinden dolayı 
cinsiyeti ve yaşı belirlenemeyen bireyin, kafatası ve calcaneus (topuk kemiği) izleri belli 
olduğundan, yalnızca boyu (158 ± 10 cm.) saptanabilmiştir.

Mezardan çıkan oinokhoe, yonca yaprağı biçimli dışa çekik ağız kenarına, küresel 
bir gövdeye ve halka şeklinde kısa bir kaideye sahiptir. Açık devetüyü renkteki hamurla 
aynı rengi taşıyan çok aşınmış ince bir astar ve yer yer perdah izleri seçilmektedir. Yerel 
özellikler gösteren oinokhoenin tarihlenmesi biraz problemlidir. Üzerinde belirleyici bir 
astar ve desen izi yoktur. Yonca ağız formu, uzun bir zaman dilimi içinde her dönem sevilerek 
kullanılmıştır. Bu durumda, ancak formundan yola çıkarak bir değerlendirme yapmak 
mümkündür. Eserin form özellikleri açısından en yakın örneklerini Atina Agorası’nda 
görmekteyiz. Bu merkezde bulunan örnekler de M.Ö. 6.yüzyıl başı-M.Ö. 4.yüzyılın son 
çeyreği gibi geniş bir zaman aralığına tarihlenmiştir. Ancak, DM 14 mezarında bulunan 
oinokhoe, daha çok M.Ö. 4.yüzyıl içine tarihlenen örneklere benzemektedir. 

DM 15: DM 12 dromosunun kuzeyinde yapılan çalışmalarda, kesitte pişmiş toprak 
lâhit parçasına rastlanmış; üzerinde bulunan zeytin ağacı bağlanıp sabitlenerek ağacın 
kök kısımları kesilmiş ve lâhdin ağaç altında kalan kısmının kırılmış ve parçalara ayrılmış 
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hâlde olduğu saptanmıştır (Resim: 13). Lâhit, 2007’de yine Dağkızılca’da bulduğumuz 
pişmiş toprak lâhit  (DM 8) ile aynı formdadır4. Lâhdin içinde; biri, ortalama 175-179 cm. 
boylarında bir erkek, diğeri ise bir kadın olan orta erişkin 2 bireye ait kemikler ve ayrıca, 
2 adet demir obje, 1 adet bronz obje, 1 adet pişmiş toprak ağırşak, 1 adet kemik halka, 
1 adet kurşun kenet ve keramik parçaları bulunmuştur. Kırık lâhit parçaları numaralanıp 
fotoğraflanarak, 2010 yılında tümlenmek üzere kazı evi deposuna kaldırılmıştır. 

7 cm. çapında, dairesel formlu, yüzeyinde perdah izi korunamamış bronz objenin, 
lâhit içine gömülmüş olan kadın bireye ait bir ayna olduğunu düşünmekteyiz. Çok kötü 
korunagelmiş iki demir objenin, erkek bireye ait ölü hediyesi bir strigilise ait parçalar 
olması mümkündür. 

BAŞPINAR
2009’da Nif Dağı Başpınar mevkii kazılarımıza5 başlamadan önce, temizlik 

çalışmaları sürerken, geçen yıl İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’ndan kesimi için izin aldığımız (11.11.2008/2765), kilise duvarları üzerinde 
konumlanan, kökleriyle duvarları ve freskleri tahrip etmiş ve hem yapı, hem de çalışanlar 
için büyük tehlike arz eden, çam ağacı, 30.07.2009 tarihinde, Torbalı Orman İşletme 
Şefliği nezaretinde sorunsuzca kesilmiştir. 

Yine kazı öncesinde, Başpınar’daki, 2009 kazılarında tek (köşeli) apsisli bir kilise 
olduğu saptanan büyük yapının A Yapısı, üç apsisli kilisenin B Yapısı ve B Yapısı’nın 
güneyindeki küçük şapelin C Yapısı olarak adlandırılmasına karar verilmiş ve bundan 
sonraki rapor ve kayıtlarda bu şekilde anılmaları uygun görülmüştür (Resim: 14).  

Kazı Çalışmaları
B Yapısı güneyi: B ve C Yapıları’nın güney dış duvarlarını belirlemek amacıyla 

yapılan kazlarda, güney dış duvarının ortaya çıkarılan temellerinin hemen güneyinde, 
temel ile aynı seviyede yoğun kiremit döküntü, keramik parçaları, pencere camı parçaları 
(Resim: 15) ve bazılarının uzunluğu 30 cm. yi bulan demir çiviler  bulunmuştur. Kiremit 
döküntü ile birlikte ele geçirilen ve anonymus follis ası verilen bir sikke (M.S. 10/11.yy.), 
tarihleme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alan, ana kayaya dek kazılmış, kiremit 
döküntü ise, bir bant hâlinde, temele destek olması amacıyla korunmuştur.     

B ve C Yapıları doğusu: Apsislerin arkasında bulunan ve üç metreyi aşan toprak 
eşit aralıklarda üç terasa bölünerek kaldırılmaya başlanmıştır. Bu çalışma sırasında çatıya 
ait olabilecek kiremit çöküntüsü saptanmış, bunun kaldırılması sırasında yine B yapısının 

4 E. T. Tulunay, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2007 yılı Kazısı” KST 30, 3, 2009, s. 415 vd., 
s. 425 Resim 8.

5 Başpınar Bizans yapı kompleksinin kazı çalışmaları Araş.Gör.Dr. Daniş Baykan’ın alan sorumluluğunda, 
uzman arkeolog ve öğrencilerin de katılımıyla tarafımdan yürütülmekte; Bizans sanatı tarihi açısından 
değerlendirilmesi ise Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın tarafından yapılmaktadır. 
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apsislerinin dışında bebek/çocuk mezarlarına (BM 3, BM 4 ve BM 6) rastlanmıştır. 
Mezarlardan biri (BM 4) herhangi bir kiremit örtüye rastlanmayan basit toprak gömü, 
diğer ikisi (BM 3 ve BM 6) kiremit mezar şeklindedir. İskelet haricinde buluntuya 
rastlanmamakla birlikte mezarların arasında içi sırlı bir kabın parçaları ele geçirilmiştir. B 
yapısına ait üç apsisin dışında, taş, tuğla kırıkları ve kil karışımından yapıldığı anlaşılan, 
1 m. genişliğinde bir duvarın varlığı tespit edilmiştir. 

B Yapısı batısı: 2008 kazı sezonunun son günü, narteks güneybatı dış duvarının 
önünde in situ olabilecek bir blok görülmüş ve 2009’da B yapısının dışı kazılırken 
değerlendirilmek üzere kapatılmıştı. Hem bu blok taşın işlevinin anlaşılması, hem de 
narteks önünde başka blokların olup olmadığını kontrol etmek için bu geniş alanın tamamen 
açılması gerekmiştir. Bu çalışmalar sonucunda B Yapısı narteksinin önünde (batısında), 
olasılıkla A Yapısı’nın batısını da içine alan kapalı bir ön narteksin varlığı tespit edilmiştir. 
Narteksin kapalı mekân olması, “dış duvarlar”da saptanan renkli freskleri de açıklamıştır. 
Ön narteksin mermer taban kaplamasının sonradan kireç harcıyla tamamlanmaya 
çalışıldığı görülmüştür. Bu alan daha önce kaçak kazılarla yoğun bir şekilde karıştırılmış 
ve tahrip edilmiş olduğundan, kazı sırasında yalnızca, cam ve pişmiş toprak kap parçaları 
ile dağılmış durumda insan kemikleri ele geçirilmiştir. İnsan kemiklerinin muhtemelen 
kapalı dış narteksin güney köşesinde görülen BM 7’den atıldığı sanılmaktadır. Bu alanda 
temizlik çalışması yapılmış, ancak kaçak kazı çukurlarının orijinal taban seviyesinden 
çok daha aşağı inmesi nedeniyle in situ insan kemiğine rastlanamamıştır. Kazılar 
sırasında kasıtlı olarak ufak parçalar hâlinde kırıldığı düşünülen mermer mimarî öğe 
parçaları da tespit edilmiştir. Bu kırma işleminin 19.yüzyıl sonu ile 20.yüzyıl başında 
kilisenin bulunduğu alanda iki Rum tarafından işletildiği öğrenilen kireç ocaklarıyla 
ilişkilendirilmesi mümkündür. Çok sayıda devşirme malzemenin kullanıldığı dış narteks 
duvarının A Yapısı batısında da devam ettiği, kazısı tamamlanmamış alanın kesitinden 
anlaşılmış ve B Yapısı’nın girişine denk gelen kısımda kapı eşiği görülmüştür. 

Dış narteks duvarının batısında tuğla/taş örgülü ve harçlı doğu-batı uzantılı, 
üzerinde çizgi grupları görülen yer yer korunmuş dış sıvalı bir duvara rastlanmıştır. 
Batısında eşik taşı olduğu anlaşılan bir mermer; duvarın hemen karşısında paralel bir 
başka duvarın temeli bulunmaktadır. Fakat bu duvar daha uzundur. Bu iki duvar arasında 
harçlı bir taban ve bu tabanın orta kısmında 66 cm. uzunluğunda, 45 cm. genişliğinde, 
80 cm. derinliğinde işlevi anlaşılamayan bir çukur bulunmuştur. Bu alanın kazısında çok 
sayıda sırlı keramik, cam parçası ve çivi bulunmuştur. 

A Yapısı kuzeyi ve batısı: A Yapısı batısında önümüzdeki sezon kazılara başlanmak 
üzere tesviye çalışması yapılmış; kırılmış mimarî ve fresk parçaları bulunmuştur. Güney 
giriş kapısının tam karşı aksında yapının kuzey girişi saptanmıştır. A Yapısı’nın kuzeybatı 
dış köşesinde, üzerinde kırılmış bir Medusa başının kalıntıları görülen yazıtlı bir lâhit 
parçası bulunmuştur. Yapının kuzeybatısında, duvara bitişik ve bir kapı aralığından sonra 
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karşılığı olan doğu - batı uzanımlı, güney yüzü freskli bir başka duvar saptanmıştır. Burası, 
A ve B yapılarının batısında yer alan dış narteksin kuzey sınırı ve girişi olabilir. 

A Yapısı doğusu: A Yapısı’nın doğusunda arazinin düzlenebilmesi ve muhtemel 
bir apsisin varlığını saptamak için tesviye çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda 
dışı köşegen içi yuvarlak, dış cephesinde 1 m. den büyük taş blokların kullanıldığı bir 
apsis tespit edilmiştir. Böylece Büyük Yapı / A Yapısı da düşündüğümüz gibi bir kilise 
hüviyeti kazanmıştır. Apsisin iç cephesinde fresk görüldüğünden burada derinleşilmeyerek 
kazısına son verilmiştir. 

B Yapısı: B Yapısı’nın kuzey nefi, 2008 yılında, çam ağacının yıkılma tehlikesine 
karşı önlem olarak kazılmadığı için, bu yıl kesim sonrasında, taban seviyesine dek açılmış 
ve tabanın mermer levhalarla döşeli olduğu anlaşılmıştır. 

Kilisenin kuzey nef ve narteks alanında da kazı tamamlanmış; orta nefte, 2008 
kazı sezonunda yapılan opus sectile taban döşemesi konservasyonu kontrol amaçlı olarak 
kısmen açılmıştır. Taban temizliği sırasında daha önceden kaçak kazılarak tahrip edilmiş 
narteks içi bir mezarın (BM 1) kuzeyinde bir diğer taban altı mezar (BM 2) tespit edilmiş 
ve yapılan kazı sonucunda ele geçirilen az sayıdaki kemiğe dayanılarak bu iskeletin de 
günümüze in situ ulaşmadığı anlaşılmıştır.

A Yapısı: Yıllarca süren kaçak kazılar sonucunda oluşan yer yer iki metrelik toprak 
yığınları nedeniyle hayli engebeli olan iç mekânda, atık toprakların kontrollü bir şekilde 
kaldırılmasıyla tesviye yapılmış, seviye inme çalışmaları sırasında yapı duvarlarının 
en az iki evreli fresklerle kaplı olduğu saptanmıştır. Kesilen çam ağacının kökleri de 
temizlenmeye çalışılmış; ancak tamamen kuruduktan sonra yarılarak parçalar hâlinde 
çıkarılması planlanan büyük kökün kaldırılması, 2010 kazı sezonuna bırakılmıştır. 

Yapının güneybatı iç köşesinde de seviye inilmesine karar verilmiş ve tabanda 
büyük mermer levhaların döşeli olduğu görülmüştür. Ayrıca A Yapısı’na ait bir dış payenin 
B yapısının kuzey duvarı içerisinde görülmesi, A Yapısı’nın B Yapısı’ndan daha erkene 
tarihlendiğini kanıtlamakta olup A ve B Yapıları’nın evreleri açısından çok önemlidir. 

Mermer zeminin altında bir de mezar (BM 5) ortaya çıkmıştır. Üst kapakları 
korunmamış mezarın içinde bir kenara toplanmış 3 erkek bireye ait iskelet ele geçirilmiştir. 
Bu mezar içerisine diklemesine düşmüş ve muhtemelen kapak olarak kullanılmış 65 x 
80 cm. boyutunda, bir köşesi kırılmış karşılıklı iki tavus kuşu kabartmalı taş bir levha 
bulunmuştur (Resim: 14). Taşın köşe parçası kazının ilk günlerinde başka bir yerde 
bulunarak depoya kaldırılmış, daha sonra levhaya yapıştırılmıştır. Güney kapının 
girişindeki mermer zemin kaplama levhalarından birinde, çift dilli (Yunanca-Latince) bir 
yazıt okunmaktadır (Resim: 14). 

Yazıt: Pompteina Cap]ito Tribunus [Militum Legionis VI F]erratae 
[Πω]μπτείνα Καπίτϖν [σι]δηροφόρυ χιλίαρχοs
Legio VI Ferrata´da (görevli) tribunus militum Pompteina Capito (Çeviri: Hamdi 
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Şahin)
M.Ö.1-M.S.1.yüzyıllara tarihlenen bu yazıt, Başpınar mevkii veya çevresinin 

Bizans öncesi yerleşimi açısından önemlidir. 

BALLICAOLUK
Kalenin planını çıkarmaya yönelik ölçüm ve sondaj çalışmalarına bu yıl da Araş.

Gör.Dr. Müjde Türkmen tarafından devam edilmiştir:

2009 Ballıcaoluk Raporu
Müjde TÜRKMEN**

Ballıcaoluk Kalesi’nde 2009 yılı çalışmalarının ilk gününde tepenin tümü 
gezilerek genel durum tespiti yapıldı. Tepenin güneydoğu kesiminde bazı kaçak kazı 
çukurları görüldü. Plan belirleme amacıyla 4 alanda temizlik, kazı ve sondaj çalışmaları 
gerçekleştirildi (Resim: 16) 

A. Doğu sur duvarındaki çalışmalar: Doğu sur duvarının güneye doğru devamını 
belirleyebilmek amacıyla temizlik, sondaj ve kazı çalışmaları yapıldı. Büyük bloklardan 
örülmüş duvarın güneyinde, duvarın iç dolgusuna ait olabileceği düşünülen moloz taşların 
muhtemel duvar hizasının batısında (dışında) kalan kısmı temizlendi ve güneyde takip 
edilebilen son duvar sırasının önünde bir sondaj açıldı. Fakat burada duvarın molozun 
altında kalan kısımda da devam etmediği ve ana kayaya oturtulduğu görüldü. Duvarın 
batı (iç) tarafında yapılan temizlik çalışmalarında da yeni duvar sırasına rastlanmadı. 
Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, ana kayanın çok düzgün olmamakla birlikte yer 
yer düzlendiği anlaşıldı. 

Burada, bir kurşun ağırlığın yanı sıra daha önce kaçak kazılan bir çukurdan atılmış 
olduğu anlaşılan toprak yığını içinde 4 adet ok ucu bulundu. 

B. Güneydoğu sur duvarındaki çalışmalar: 2008 sezonunun son günlerinde 
çalışılan ve yalnızca duvar doğrultusu ortaya çıkarılabilen güneydoğu sur duvarı önünde 
2009 yılında yapılan kazı çalışması sonucunda bu duvarın tek sırasının korunageldiği ve 
ana kaya üzerine oturtulduğu, en batıdaki bloğun altına seviyeyi tutturmak amacıyla düz 
taşlar sıkıştırıldığı görüldü. Bloklar üzerinde taşçı âleti izleri ve taşımayla ilgili yuvalar 
bulunmaktaydı. Duvarın doğudaki kayalığa doğru birkaç metre daha devam ettiği fakat 
buradaki yamacın dikliği nedeniyle yıkıldığı düşünülebilir. Bu duvarın, doğudaki duvarla 
bağlantısını görmek için güneydeki kayalık kısımda da temizlik yapıldı; kayalar üzerinde 
blok oturtma amacıyla yapılmış olabilecek bazı düzeltmeler gözlendi. Buluntu olarak az 
sayıda keramik parçası vardır.

C. Kuzeydoğu sur duvarındaki çalışmalar: Tepenin doğu kesiminde, kuzeydeki 
surların batıda izlenebilen son kısmında, kapı olabileceği düşünülen kısımda temizlik 
ve kazı yapıldı. Çalışmalar sonunda, burada gözlenen iki blok arasındaki açıklığın kapı 
** Araş. Gör. Dr. Müjde TÜRKMEN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik  

Arkeoloji Ana Bilim Dalı  34134  Laleli - İstanbul / TÜRKİYE   e-posta:  mturkmen@istanbul.edu.tr 
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olmadığı, aradaki bloğun devrilmesi nedeniyle oluştuğu anlaşıldı. Batıdaki kayalık 
üzerindeki blok kesme izleri, surun yapımında, buranın taş ocağı olarak kullanıldığına 
işaret etmektedir. Kiremit ve tuğla parçaları, keramik parçaları (birkaç pithos parçası, 
siyah sırlı keramik parçaları) bulunmuştur.

Kazı sırasında duvar dibinde bulunan, bir mezara ait olmayan insan kemiği parçaları 
(sol çene, omur, kol kemiği, bacak kemiği), paleoantropolog Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve 
Ayhan Yiğit tarafından Dağkızılca mezar buluntusu kemiklerle karşılaştırıldı ve bunların 
Antik Döneme değil muhtemelen 100-200 yıl öncesine tarihlenebileceği izlenimi edinildi. 
Ayrıca kiremit ve tuğla parçaları, keramik kap parçaları, kemik parçaları ele geçirildi.

D. Kuzey sur duvarındaki çalışmalar: Tepenin batı kesiminde, “Boyalı Kaya” 
olarak adlandırdığımız kırmızı sıva/boya izli kayanın yakınında, tepenin kuzey 
yamacındaki sur duvarını takip edilebilen kısmı temizlenerek, YTÜ Mimarlık öğrencisi 
Yıldız Arslan tarafından plan ve kesit çizimleri yapıldı. Burada, siyah sırlı keramik 
parçaları da bulunmuştur.

Nif Dağı kazı ve koruma-onarım çalışmalarımıza gelecek yıllarda daha geniş 
bir ekiple ve daha kapsamlı bir programla devam ederek yöre arkeolojisi için önemli 
sonuçlara ulaşmayı diliyoruz.

Kısaltmalar

AST  Araştırma Sonuçları Toplantısı

Bkz./bkz.  Bakınız

BM   (= Başpınar Mezar)
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KM   (= Karamattepe Mezar)

KST Kazı Sonuçları Toplantısı
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe 2009, plan ve görünümler.

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe 2009, “Kuşlu Kotyle”ler ve “İonia Kâseleri”.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe 2009, Kontekst I.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe 2009, Kontekst II.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe 2009, Kontekst III.

Resim 6 a - b: Nif Dağı - Karamattepe 2009, 
 a - Kabartmalı bronz parça; b - Kemik tarak.
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe ok ucu / namlu tipleri.

Resim 8 a - d:Nif Dağı - Karamattepe 2009, küçük buluntular.
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Resim 9: Nif Dağı - Dağkızılca 2009, mezarların planı (DM 12 - 15).

Resim 10: Nif Dağı - Dağkızılca 2009, DM 12 planı ve rölövesi.



.................................................................................................................................................................................. 421

Resim 11: Nif Dağı - Dağkızılca 2009, DM 13 ve konteksti.

Resim 12: Nif Dağı - Dağkızılca 2009, DM 14 ve konteksti.
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Resim 13: Nif Dağı - Dağkızılca 2009, DM 15 (pişmiş toprak lâhit) ve konteksti.

Resim 14: Nif Dağı - Başpınar.
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Resim 15: Nif Dağı - Başpınar.

Resim 16: Nif Dağı - Ballıcaoluk.
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KİLİSE TEPE 2009 YILI KAZILARI

Mark P.C. JACKSON1 
Nicholas POSTGATE2

Kilise Tepe’de Cambridge ve Newcastle Üniversiteleri’nin ortak bir projesi olarak, 
birkaç bağışçının desteği ve Ankara’daki İngiliz (Britanya) Arkeoloji Enstitüsü’nün 
sponsorluğunda 5 Temmuz ilâ 1 Eylül 2009’da iki aylık bir arazi sezonu gerçekleştirildi.3 
Bu sezonki çalışmalar yerleşimdeki dört bölge hakkındaki bilgimizin artırılması üzerine 
yoğunlaştı (Plan: 1): Kuzeybatı Binası (III. Tabaka), Stel Binası (II. Tabaka), K/L14’te 
Demir Çağından Geç Tunç Çağına inen sondaj ve kilisenin doğusundaki Bizans Dönemi 
mimarisi. 

(1) III. Tabaka: Kuzeybatı Binası (Plan: 2)
 III. Tabaka binasının planı yapının Stel Binası’ndaki Oda 8’in IIa Tabakası tabanı 

altında yer alan dış güneydoğu köşesinin yerinin tespitiyle açıklığa kavuştu: bu ana IIId 
Tabakası yapısının Oda 31’in doğusuna doğru uzanmadığını ortaya koydu. Oda 31’in 
güneydoğu duvarındaki çalışma I19 açmasının güneydoğu köşesindeki taş döşeli alandan 
bina içine doğru, duvarın güneydoğu tarafında muhtemel eşik boyunca yer alan tahta bir 
kirişin kalıntılarıyla birlikte, bir girişe işaret ediyordu. Buranın yanında, Oda 37’de, bu 
odanın güneydoğu köşesindeki FI08/11 ocağının kesitini alarak yapısını ortaya çıkardık 
ve bunun kil zemininin daha büyük taşlar üzerinde yer alan küçükçe çakıl taşlarının 
üzerinde yer aldığını gösterdik. Bu ocak 2008 yılında kazılan daha yukarı yüzeye aitti. 
Bunun 15 cm. kadar altındaki daha erken zemin yüzeyi üzerinde görüldüğü kadarıyla bu 
köşede yer yer yanık izleri haricinde bir ocak bulunmamaktaydı ancak odanın merkezinde 
içinde değerli miktarda seramik ve hayvan kemiği bulunduran iki safhalı bir büyük çukur 
açılmıştı (çapı 2.5 m.). Oda 37’nin zeminleri komşu odalardan kayda değer şekilde 
aşağıdaydı ve burası çatısız bir alan olmuş olabilir.      

Binanın batı tarafındaki I19c ve H19d’deki kazılar Oda 33’ün doğu tarafı boyunca 
uzanan dar bir tümseğe sahip ve sadece 3.20 m. (KD-GB) x 2.70 m. (KB-GD) kadar 
1 Dr M.P.C. JACKSON, Lecturer in Archaeology, School of Historical Studies, Armstrong Building, Newcastle 

University, NE1 7RU/UK; m.p.c.jackson@ncl.ac.uk.
2 J.N. POSTGATE, Professor of Assyriology, University of Cambridge; address: Trinity College, Cambridge 

CB2 1TQ/UK; jnp10@cam.ac.uk.
3 Bu sezon çalışmaları Isaac Newton Fonu ve Cambridge’deki McDonald Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü, 

Ege Prehistoryası Enstitüsü, Philadelphia, Dumbarton Oaks ve Newcastle Üniversitesinden cömert destekler 
almıştır. Tüm fotoğraflar Canberra Üniversitesi’nden Bob Miller tarafından çekilmiştir. Türkçe metin Dr. T.E. 
Şerifoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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büyük ufak bir oda oluşturan güneydoğu duvarını ortaya çıkardı. Oda 32 gibi bunun da 
duvarlarının iç yüzü sıvanmıştı ve odanın dolgusu çok temiz bir sarı kilden müteşekkildi. 
Oda 33’ün güneydoğu duvarının çizgisi batıya doğru uzanmakta olup bu burada odanın 
devamının olduğunu göstermektedir.

Oda 38’de iki IIIe Tabakası duvarı temelleri neredeyse doğrudan en yüksek IIId 
zemininin üzerinde yer almakta ve Oda 38 (Resim: 1)’in zeminindeki içi dikdörtgen biçimli 
taşlarla dolu hendek de IIIe yapısıyla ilintilenmektedir. Bunun güneydoğusunda, engebeli 
bir IIId yüzeyi üzerinde, küçük bir frit boncuk grubuyla (I19/621; Resim: 2) yakından 
ilişkili küçük bir sepetin beyaz izi bulunmakta olup bu zeminin başka noktalarında bir 
seramik küp (I19/632) ve bir küçük grup aşık kemiği mevcuttu.

Oda 32 bina kompleksinin zemini sıkça yeniden döşenen ve duvarları sıkça sıvanan 
ana kabul odasıydı. IIId dolgusu 2008 yılında tamamıyla kazılmıştı ve bu alan daha eski 
seramiklerden bir grup örnek alabilmek maksadıyla zeminin altına bir sondaj açmak için 
seçilmişti. En alçak IIId zemininin 58 cm. altında IIIc safhası duvarının taşlarına rastlandı. 
Bağlantılı bir yüzeyde iki bakır bilezik birbirinin üzerinde bulunmuştur (I19/691; Resim: 
3). Bunun altında W5808 duvarının güneybatı yüzüne karşı iç çapı 1 m. olan ve sıvanmış 
kerpiçlerle oluştulmuş yuvarlak bir ağza sahip iyi inşa edilmiş bir ocak bulunmaktaydı 
(FI09/09).

(2) Tabaka II: Stel Binası 
Bu yıl bu yapının en erken safhasını ve yapım tekniklerini inceledik, ilk temel öncesi 

yerleşimin kullanım biçimini keşfettik. Tabanların altına açılan sondajlar IIIe safhasına 
ait derme-çatma duvarları ve birkaç aynı döneme ait ya da marjinal derecede geç tarihli 
yuvarlak çukurları ortaya çıkardı. Oda8’de en erken Tabaka II dolgusunu temizledik: IIId 
Tabakası Oda 31’in güneydoğu köşesine ait olması gereken kerpiç duvarın köşesinin 
hemen üzerinde, Stel Binasın’ndan bir hayli farklı bir düzleme sahip ve IIIe tabakasına 
tarihli kötü inşa edilmiş bir duvarın temeli olması muhtemel düzensiz bir sıra taş (W6002) 
kuzeyden doğuya doğru uzanmakta olup bu o kadar kısa bir süre kullanılmıştır ki kullanım 
dışı kalınca aynı yükseklikte Stel Binası inşa edilmiştir. Kazılarımızın kuzeydoğu 
köşesinde, Oda 3’ün altında başka bir kuzeybatı-güneydoğu yönlü derme-çatma duvar 
temeli tanımlanmıştır (W6003): Bu geçici olarak IIIe Tabakası’na tarihlendirilmiş olsa 
da kullanım dışı kalması sonrası, daha sonra Oda 3’ün kapladığı alanın batı ve kuzey 
tarafındaki alanda bir grup yerleşim tabakası inşa edilirken ve çukurlar kazılıp geri 
kapatılırken biraz zamanın geçtiği de belirtilmelidir.

Oda 3’te üzerine Oda 10’un kuzey ve doğu duvarlarının temellerinin yerleştirildiği 
ve odanın güneydoğu köşesinde yer alan büyük çöküntü açılmış olup (Resim: 4) 
beklendiği üzere bu geniş bir çukurun (P08/55) dik kenarlarını ortaya çıkarmıştır. Bu 
alanda IIa yapı yüzeyinin oluşturulması öncesi kazılan diğer çukurlar bulunmakta olup 
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kısmen kazılmışlardır. Oda 8’in doğu tarafında IIIe Tabakası ve Stel Binası duvarlarının 
üstüne inşa edildiği yüzeyleri kesen en az üç çukur (P09/24,26 ve 27) kazılmıştır ve bu 
alanın IIId Katı’nda açık bir alan olduğu ortaya çıkmıştır.

Stel Binası’nın kendi IIa ve IIb safhaları için binanın güneydoğusunda bulunan 
ve Oda 7 adı verilen geniş alandaki dolgunun geri kalanı temizlenmiş ve bu güneybatı 
ve güneydoğu tarafında yapının en erken dış duvarlarının hattını ortaya çıkarmıştır. 
Odanın dolgusu zemin gibi homojen ve temiz olsa da dolgu içerisinde bir adet bakır ok 
ucu bulunmuştur (J18/454). Oda 10’un doğu ucundan Oda 5’e geçiş sağlayan bir kapı 
aralığının varlığı doğrulanmıştır: kapı aralığını engelleyen tuğlaların altında eşik üzerinde 
yanık bir hatılın parçaları bulunmuştur. Oda 1 ve Oda 3 arasında IIa/b safhasında yer alan 
kapı aralığı açılmış ve bu Oda 1’in zemini aslında orta alandaki (Oda 3) zeminden daha 
alçakta olsa da, Oda 1’in zemininin ciddî şekilde yükselenedek içinde kalın bir tabaka 
yerleşim birikintisi oluştuğunu, Oda 3’ün ise çok daha temiz tutulduğunu göstermiştir. 
IIa/b dizisindeki diğer kapı aralıkları gibi bu da IIb safhası esnasında daha sonra kerpiç 
tuğlalarla kapatılmış bu engel içerisinde bir küçük seramik matara biçimli kap (J19/685) 
bulunmuştur.

 (3) K/L14’teki Demir Çağı Sondajı (Plan: 3-4)
   Burada hâlihazırda incelenmiş alanın doğu tarafında L14a ve güney tarafında 

K14d çeyrek-açmalarının açılmasıyla takriben M.Ö. 700 öncesindeki bilinmeyen yüyıllara 
ait daha büyük bir tabakalanmış seramik örnek koleksiyonu ortaya çıkardık ve K14a/b’de 
daha derine giderek sondajı Geç Tunç Çağı tabakalarına kadar indirdik.

Safha 7’den safha 14’e: 2008’de Yüzey 6’nın altında sondajın tabanındaki çift 
halka kazık çukuru sayesinde geniş ahşap bir yapı tanımlanmıştı. 2009’da bu yerinde 
bırakıldı ve kazık-çukur yapısının hemen batısında, K14a+b merkezinde, K14a’da 1996 
yılında ortaya çıkarılan taş temellerle birleşecek şekilde doğu-batı yönlü 2 m. lik bir sondaj 
açıldı (Resim: 5). Ulaştığımız en alçak yapı bir taş döşemeydi (Safha 14). Bu +96.27’de 
yani höyüğün batı ucundaki I14’te bulunan GTÇ yapısının geriye kalan duvarlarının en 
üst seviyesinden (+96.70) en az 40 cm. alçaktaydı. Bu döşeme ve üzerindeki safhalardaki 
duvarlar temiz yatay kil yüzeyler ile aralarında yer alan küllü ya da çakıllı dolgulardan 
oluşan iyice sıkışmış bir tabaka dizisinin içerisindedir. Yüzey 1-6’yı takiben Safha 7’den 
14’e kadar numaralandırılan bu tabakalar dikkatlice muhafaza edilmiş ve çoğunlukla 
iki ya da üç ev arasında yer alan çatısız bir alanda bulunmaktaydı. Bunlar aynı döneme 
ait birçok depo çukuru tarafından kesilmişler ve sondajın doğu ucunda Safha 11 ve 
12 zeminleri dolgusu içerisinde bulunan en az üç biley taşına (K14/813, 814 ve 832) 
sahip göreceli olarak küçük bir çukurun (P09/19, Safha 13) üzerini örtmekteydi. Daha 
güneybatıya doğru Safha 11 yüzeylerinden birinde geniş bir yuvarlak çukur açılmış 
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ve bunun doldurulması sonrası bu alan tekrarlanan yanma süreçlerine sahne olmuş, 
doldurulmuş çukurun çökmesi sonucu oluşan çöküntünün düzlenmesi için birçok kez 
yeniden kaplanmıştır.

Sondajın kuzey ve güney tarafında bulunan ve aralarında dar bir boşluk bulunan 
ev köşelerinin ikisi de Safha 10’a aittir. K14a’nın kuzeydoğu kısmındaki kuzey evinin 
köşesi taş temeller ve geriye kalmış bazı kerpiçlerden oluşan üstyapıdan meydana 
gelmektedir (W7505-6). W7505’in temelinin iç yüzü yanındaki dolgudan yeni doğmuş 
ya da foetal bir bebeğin kemikleri çıktı (K14/1005). Safha 9’da W7505-6’nın duvarlarının 
hemen üzerinde bir adet iyi inşa edilmiş fırın bulunmaktaydı (FI96/16). Bunun batı kısmı 
1996 yılında kazılmıştı; doğu duvarının dışında hayvan kemikleri açısından zengin olan 
küllü bir dolgu bulunmaktaydı ki, buradan C14 tayini yapabilmeyi ummaktayız. Bu 
ocak aslında odayla ilintili olmalıdır, ancak (muhtemelen kerpiç) duvarları daha sonraki 
safhalar tarafından kesilmiştir. Safha 6 kazık-çukurlarının hemen batısında, sondajın doğu 
tarafındaki temiz dolguda takribi olarak aynı döneme ait olan ve kırık kaba mal bir küpe 
sahip küçük kil sıvalı bir yapı, kafası daha güneydoğuda bulunan kısmen parçalanmış 
bir köpek iskeletinin (K14/754) yanında yer almaktaydı. Kuzey evinin bunun üzerinde 
yer alan ve Safha 10 eviyle aynı düzlemde inşa edilmiş Safha 8 versiyonu muhemelen 
K14b’nin doğu tarafında, kazık-çukurlarının ötesinde açığa çıkarılan duvarlarla (W4300 
ve 4301) ve K14d’de ulaşan ve L14a’da açığa çıkarılan W4111 aynı döneme aittir. Safha 
7’den 14’e kadarki safhalardaki çukur ve ocaklardan aralarında arpa, buğday, üzüm, 
zeytin baklagiller ve muhtemelen burçak bulunan birçok farklı bitki kalıntısı elde ettik 
(tanımlamaları yapan Dr.M.M. Hald)        

Safha 5 ve 6: 2008 yılında ortaya çıkarılan çift halka kazık-çukurunun Yüzey 
6’ya ait olduğu ve birkaç kazık-çukuruyla birlikte güneye doğru K14d’ye genişlediği 
anlaşıldı. Bu ahşap yapının planının güvenilir şekilde yeniden oluşturulması için yeterli 
değildir ancak bunun varlığı ve hatırı sayılır büyüklüğü aşikârdır. Safha 6’nın üzerindeki 
takip eden Safha 5’te de kazık-çukurları mevcuttu (çok belirgin olmayan bir düzenle) ve 
bunlar hem 2008’de K14b’de (W7502) ve bu yıl K14d’de P09/55 ve P07/55 çukurları 
arasında varlığını koruyabilmiş, kuzeybatı-güneydoğu yönünde kısa 1 sıralık bir temel 
olarak karşımıza çıkan derme-çatma taş temellerle bağlantılı olarak gözlemlenebilmiştir. 
Bundan sonra Safha 5 sarı kil bir dolguyla örtülmüştür.

 
Yüzey 2’den yüzey 4’e: Önceki sezonlarda K14b’nin Safha 5-14’ün sarı killi 

dolgusundan çok farklı olan ve birbirinden sıkışmış toprak şeritlerle ayrılan en az üç ardıl 
yüzey (Yüzey 2, 3 ve 4) tarafından temsil edilen uzun bir zaman dilimi boyunca açık bir 
alana sahip olduğunu anlamıştık.  2009’da bu yüzeyleri L14a’da doğuya doğru takip ettik 
ve K14a’da batı ve güneye doğru takip edilebilen kısımlarıyla bunlar toplamda doğu-
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batı 10m. ve kuzey-güney 5 m.den daha geniş bir alanda gözlemlenebilmektedir.  Bunun 
altında, K14b’de Yüzey 2 Yüzey 3’ün yalnızca 10-15 cm. kadar üstündeydi ama öte yandan 
Yüzey 2 kuzey açma duvarında Yüzey 3’ün 25 cm. kadar üzerinde görülebilmekteydi ve 
bu muhtemelen güney açma duvarında (yani K14c’de) Yüzey 3’ün 35 cm. kadar üzerinde 
bulunan belirgin siyah/kahverengi şerite dâhildir. Yüzey 3 yüzeylerimiz arasında en 
dikkat çekici olanıdır: 10 cm. kalınlığa kadar ulaşan bir siyah/kahverengi şerit olarak 
açıkça görülebilmektedir. Yüzey 3’ten 40-45 cm. kalınlıkta çift şerit kahverengimsi 
dolguyla ayrılan Yüzey 4 aynı alanı kaplamakta ve Yüzey 1’in 1.10cm. kadar altında yer 
almaktadır (bkz. Plan: 4).

Yüzey 1: Üç ateş yapısı ve iki derin yuvarlak depo çukuru bu yüzeyle 
ilişkilendirilmektedir. K14d’de 2009’da kazılan istisnaî derecede büyük dikdörtgen çukur 
(P09/55) bunlarla aynı çağa aittir. Bu Yüzey 1 (Tabaha 2f)’den aşağı kazılmış olup tepe 
kısmında 3.55 m. (K-G)’ye 3.80 m. (D-B) kadarlık bir ölçüme sahipti ve dik kenarları 
2.60 m.lik derinliğe ulaşmaktaydı. Bu çukurun alt kısmı, içerisinde en altta kalın beyaz 
bir fitolit (fosilleşmiş bitki) tabakası da bulunan bir dizi çok renkli iyi tabaka ile dolmuştu; 
merkezde 70 cm. kadar derinlikteki sıkışık toprak tabakası sonrasında gelen ikinci bir 
kullanım dönemi çok açık bir siyah yanık bir şerit tarafından ortaya konmaktaydı. 
Bu şerit çukurun merkezinde 20 cm.ye kadar kalınlaşmakta, tepeden 1.40 m. derinde 
yer almakta ve çukurun her kenarında çukurun tepesine doğru eğimlenmekteydi. Bu 
dolgu aralarında arpa, buğday ve mercimek bulunan bazı karbonize tohumlara sahipti. 
Bunun üzerinde daha fazla sıkıştırılmış toprak dolgu üzerinde, 20 cm. kadar derinliğe 
sahip ve daha çok beyaz/gri küllü yapıya sahip başka bir iyi katmanlanmış tabakalar 
şeridi mevcuttu. Bu etkileyici yapının bir depo yapısı olduğuna hiç şüphe yoktur. Hitit 
başkentindeki GTÇ yeraltı buğday depolama yapıları J. Seeher tarafından tanımlanmıştır.4 
Boğazköy’den birçok örnek Kilise Tepe örneğiyle benzer özellikler taşımaktadır: Bunlar 
genelde yuvarlak olan daha küçük depo çukurlarından farklı olarak dikdörtgen olabilirler. 
Diplerinde pitolit kaplamaya sahip olabilirler ve çok renkli organik materyal tabakaları 
haricinde yanık tabakalardan oluşan dolgularla dolu olabilirlerdi. Bizim örneğimiz 
beklendiği üzere göreceli olarak küçüktür, ama 35 metreküplük ya da 35,000 litre arpalık 
hacmiyle takriben 100 adamın 1 yıl boyunca günlük tahıl istihkakını sağlayacağından bu 
depo yapısının bir tek evden daha fazlasına hizmet ettiği düşünülebilir.

Özetlemek gerekirse, Bizans ve Helenistik duvarların altındaki en geç Demir Çağı 
yerleşimi, ateş yapıları, iki derin yuvarlak depo çukuru ve daha güneyde yer alan çok büyük 
bir dikdörtgen depo yapısıyla birlikte Yüzey 1 tarafından temsil edilmektedir. Bunun 
altında birbirini takip eden, sadece ara sıra çok daha küçük depo çukurları tarafından 
kesilen bir açık alanda yer alan üç ya da dört yerleşim yüzeyi bulunmaktadır. Bunların en 
4 “Getreidelagerung in unterirdischen Großspeichern: zur Methode und ihrer Anwendung im 2. Jahrtausend v. 

Chr. am Beispiel der Befunde in Hattuša”, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 42 (2000), 261-301.
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alçakta olanının (Yüzey 4) altındaki sıkıştırılmış toprak çok daha temiz sarımsı killi bir 
dolgu birikintisini örtmekteydi. Bunların en geç safhaları olan Yüzey 5 ve altındaki Yüzey 
6 yine açık alanlar gibi görünmektedir, ancak Yüzey 6’daki geniş kazık-çukuru yapısını 
da içeren sürekli olmayan bir yerleşime de sahiptir. Buna karşılık K14a’daki Safha 7’den 
Safha 14’e uzanan silsile Geç Tunç Çağı sonunda yerleşimin bu kısmının birbirinden 
çukurlarda depolama ve diğer konutsal aktivitelerin yapıldığı dikkatlice muhafaza edilen 
avlular ile benzeri açık alanlarla ayrılan ve ardı sıra inşa edilen evlerle sürekli olarak 
iskân edildiğini göstermektedir. 

Bu tabakaların kronolojisi itibarıyla, Yüzey 1’le ilintilenen seramikler  ve özellikle 
de Beyaz Boyalı IV (White Painted IV) seramikleri, bu yüzeyi M.Ö. 750 ile 650 arasına 
tarihlemekte olup Yüzey 2 ve 3’le hemen önceki yüzyıllara tarihlenen ve aralarında 
İkirenkli (Bichrome) ve Kırmızı-üstü-Siyah (Black-on-Red) gibi diğer Doğu Akdeniz 
mallarıyla birlikte Beyaz Boyalı seramiklerin de bulunduğu malzemeler ilintilenmektedir. 
Ancak geçici C14 tarihlemesi bu silsilenin en eskisi olan Yüzey 4’ün M.Ö. 11.yüzyıl kadar 
eskiye ait olabileceğine işaret etmektedir (Başka tarihlemeler beklenmektedir ve bunları 
detaylı olarak tartışmak için şu an erken olacaktır). Bu Safha 5 ve 6’yı takriben Stel 
Binası’nın geç safhalarıyla aynı döneme koymakta olup Safha 7-14 Stel Binası’nın temeli 
ve erken safhalarıyla aynı zaman aralığına ait olacak, en erken katmanlar da (muhtemelen 
Safha 11-14) kuzey-batı köşedeki Tabaka III’ün sonuna denk gelecektir.

(4) Bizans Dönemi
2009’da Bizans Dönemi için ana hedefimiz kilisenin Kilise Tepe’deki daha geniş 

yerleşim içerisindeki rolünü incelemekti. K15’te kilisenin güneyindeki bina üzerinde 
2008’de başlanan işi tamamladık; N15-O15 alanlarındaki geçmiş kazıları  genişlettik ve 
kilisenin doğusunda, binanın yönünü ve genel planını önemli ölçüde ortaya çıkardığımız 
geniş bir açma açtık (M16, M17, L16 ve L17 kareleri) (Resim: 7).

Kilisenin doğusunda yer alan yapının duvarları harç kullanılmadan arazi taşlarından 
yapılmıştı. Batı duvarı kilisenin kuzeydoğu köşesinden 1.0 m. öteden geçecek şekilde 
kuzey kuzeybatı yönünde uzanmaktaydı. Yapının birkaç büyük odası vardı ve henüz 
kazılmamış olan güney ve doğuya doğru genişlemekteydi. Yapı kompleksinin merkezine 
doğru döşeme zeminli bir alan bulunmaktaydı ve kuzey tarafında doğu duvarının 
batı tarafı boyunca inşa edilmiş iki ateş yapısına sahip, duvarla çevrili bir açık alan 
bulunmaktaydı (Resim: 8). Zemin seviyesinde birkaç sikke ve özellikle pithos tabanları 
ve Geç Roma Amfora I parçaları olmak üzere az sayıda daha büyük kaplar bulunmuştur. 
Ancak bir bütün olarak bakıldığında diğer yerlerde kazılan Bizans alanlarına nazaran bu 
odalarda çok az buluntu bırakılmıştı. Bu alanların temizlenmiş olabilecekleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu bina fiziksel olarak erken Bizan kilisesiyle bir bağlantıya sahip 
değil gibi görünse de, elimizdeki az sayıdaki buluntu bunun aynı dönemde kullanıldığını 
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bize göstermektedir. Mimarî özellikleri konut yapısı olduğuna işaret etmekteyse de 
büyüklüğü ve kilisenin doğusundaki konumu yapının sakinleriyle kilise arasındaki bir 
bağ olduğunu gösteriyor olabilir.   

Buna karşılık 2007-8’de N15 ve O15’te gerçekleştirdiğimiz çalışma bu alandaki 
binaların muhteviyatını yapı içinde yerinde bırakacak (in situ) şekilde terk edildiklerine 
işaret etmekteydi. Bu yıl kazılarımızı bu bölgedeki geniş yapı kompleksinin güneye 
doğru ne kadar genişlediğinin tespiti umuduyla N15-O15’ten güneye doğru N14-O14’e 
genişlettik. Burada yapılar kompleksi 2007’de kazılan W471 duvarının güneyine doğru 
devam etmektedir. Burada dikkatimizi 3.60 m x 7.00 m. ebadında, zemini dışarıdaki 
yüzeylerden daha aşağı seviyede olan bir odaya yoğunlaştırdık (Resim: 9). Odaya giriş 
kuzeybatı köşeden güneye uzanan taş bir merdivenle ve muhtemelen önceleri güney 
duvardaki bir eşikten sağlanabilmekteydi. Doğu duvarı W5200’ün kuzey tarafı boyunca 
bir taş sıra uzanmaktaydı ve dik tahta bir dikmeyle sonlanan bir iç ayrım duvarı odanın 
kuzey ve güney yarılarını ayırmaktaydı. Odanın güney ucunda birkaç büyük depo küpü 
mevcuttu. Bu ayrımın kuzey tarafında küçük sade bir testiyle bağlantısı olan ve birbirine 
dayanan iki büyük taştan oluşan bir ateş yapısı vardı. Odanın merkezinde 0.62 m. çaplı, 
yüzeyi üzerinde kabarcık izleri bulunan büyük yuvarlak kireçtaşı bir blok bulunmaktaydı. 
Oda kuzey ucunda taş döşeliydi ve güney tarafına doğru üzerinde bir geç Roma Amfora 
I  bulunan zemin sıkıştırılmış topraktan oluşmaktaydı. Genel plan ve buluntular bir 
konut yapısının bir parçası  ya da bir atölye olabilecek bu oda için birkaç farklı yorumu 
destekleyecektir.  

Kilisenin güneyinde, K15a alanında (Resim: 10) duvar W4003’ün kilisenin güney 
duvarına kadar kuzeye doğru ilerlediğini ve bu şekilde Bizans anıtının güney tarafında 
yapının etrafında hareket etmeyi engellediğini ortaya koyduk. Burada 1998 yılında 
kazılan ve M.S. 12.-13. yüzyıllara radyokarbon tarihlemesi yapılan başka bir mezarla 
aynı Ortaçağ Dönemi mezarlığına ait  W4003’ten daha geç tarihli  bir mezar bulduk 
(Jackson 2007: 186).  

Bu şekilde 2009 yılında erken Bizans kilisesinin içinde bulunduğu ortam hakkında 
hatırı sayılır derecede yeni deliller ve buluntuları yerinde (in situ) bırakacak şekilde terk 
edilmiş gibi görünen belli bağlantılı yapılar hakkında detaylı deliller bulduk. Kilise Tepe 
silsilesinin en sonunda yer alan mezarlık hakkında daha fazla delili onaylama imkânı 
bulduk. Gelecekteki önceliklerimiz erken Bizans terkedişinin tarihlendirilmesi ve Bizans 
yerleşiminin bir bütün olarak daha detaylı bir planının oluşturulmasıdır.   

Buluntular
Bu sezon seramikler haricinde göreceli olarak az sayıda önemli eser bulduk. 

Bizans binalarından on bir sikke ve bir baskılı bakır şerit (O14/66 = KLT 198) elde edildi. 
Yukarıda bahsedilen ok ucu ve bakır bileziğe ek olarak kuzeybatı köşesindeki Geç Tunç 
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Çağı alanlarından birçok küçük bakır eser gelmeye devam etti. Demir Çağı sondajından 
2007 yılında bulunana yakından benzeyen bezekli bir küçük kemik boru (K14/784; KLT 
200; cf. I19/286=KLT 163) ve çeşitli küçük boncuklar ve ağırşaklar elde edilmiştir. 
Pişmiş toprak hayvan ayağı (I19/689) ve hayvan başı (J19/734) muhtemelen Geç Tunç 
Çağı hayvan şekilli kaplarına aittir. Hiyeroglif şekillere sahip çiftyüzlü mercek şekilli bir 
mühürün küçük bir parçası L14’teki bir çukurdan yüzdürme (flotation) esnasında elde 
edilmiştir. Jennifer Bates tarafından toplam 41 alan yüzdürmeyle numunelendirilmiştir ve 
bu bazı iyi karbonize tohum örnekleri sunmuş olup bunların çok azı tarihlendirme amaçlı 
kullanılacak değerli C14 örnekleri olarak da hizmet verebilecektir.

Teşekkür
Proje J.N. Postgate tarafından yönetilmekte olup Dr M.P.C. Jackson (Arkeoloji 

Bölümü öğretim üyesi, Tarihi Araştırmalar Okulu, Newcastle Üniversitesi) Bizans 
Dönemi için yardımcı yöneticilik, Dr. C.S. Steele de asistan arazi yöneticiliği yapmıştır. 
Prof. J. Crow, Prof. H. Elton, Dr M. Mango, Prof. J.D. Hawkins, Prof. E.C. Stone ve Prof. 
P. Zimansky’ye hakemliklerinden ötürü minnetarız.

Tepede zor olan kazma ve toprak atma işini bizler için çoğu Kışla Köyü’nden, ikisi 
Zeyne’den gelen işçiler yapmıştır. Açma sorumluları S. Blakeney (Kuzeybatı Binası), A. 
Stone (Stel Binası), Dr. C.S. Steele (K14d), Y. Sarıoğlu (K14a/b), Dr. T.E. Şerifoğlu (L14) 
ve Bizans çalışmalarında S. Moore, K. Green, K. Banfield, J. Levell and T. Hawkins’di.

B. Miller (Fotoğrafçı, Canberra Üniversitesi) hem yerleşim hem de eser 
fotoğraflanması işini gerçekleştirdi. Dr. C. Colantoni ve T. Sandiford mimarî için dijital 
planlar oluşturdular. O. Franklin ve J. Tudeau buluntu veritabandan sorumluydular. 
Dr. N. Mac Sweeney 2007-2009 buluntularını çizim ve fotoğraflama için kataloglayıp 
tasnif etti, G. Fussell buluntuların büyük kısmını çizdi ve seçilmiş buluntuların çizimli 
detaylı tanımları Dr. D. Collon tarafından hazırlandı. F. Cole konservatör olarak görev 
yaptı. Peter Popkin bu ve önceki sezonlara (2007-8) ait hayvan kemikleri incelemesini 
Ramazan Gündüz’ün asistanlığında tamamladı. S. Taylor mikro-morfolojik ince kesitleme 
(thin sectioning) için örnekler aldı. Toprak numunelerinin yüzdürülmesi (flotation) işi J. 
Bates tarafından yürütüldü ve T. Sanders birkaç farklı alanda asistanlık yaptı. Seramikler 
hususundaysa Dr. M. Jackson Bizans materyalinin kaydedilmesini yönetti, J. Goulder 
Dr. C. Glatz tarafından başlatılan Geç Tunç Çağı seramiklerinin kaydedilmesi işini 
gerçekleştirdi ve C. Bouthillier detaylı Demir Çağı materyali çalışmasına devam etti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Sayın 
Mahmut Altuncan’dı ve her zamanki gibi Silifke Müze Müdürü İlhame Öztürk’e destek ve 
tavsiyeleri için derin şükran duymaktayız. Ayrıca Ankara’daki Britanya Enstitüsü (İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü)’ne de devam eden destekleri için ve özellikle de problemlerimize 
müdahaledeki hazırcevaplığı ve çözmedeki kabiliyeti dolayısıyla Gülgün Girdivan’a 
şükranlarımızı sunmak isteriz.  
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Excavations at Kilise Tepe 2009

A two month field season was carried out at Kilise Tepe from 5th July to 1st 
September 2009, as a joint project of the University of Cambridge and Newcastle 
University, with the support of several donors, and sponsored by the British Institute at 
Ankara.5  Work this season concentrated on extending our knowledge in four main areas 
of the site (Plan 1): the North-West Building (Level III), the Stele Building (Level II), the 
Iron Age to Late Bronze Age sounding in K/L14, and the Byzantine architecture east of 
the Church. 

(1) Level III: the North-West Building (Plan 2)
The plan of the Level III building was clarified by locating its external south-

east corner beneath the Level IIa floor of Room 8 in the Stele Building: this established 
that the main Level IIId structure did not continue to the east of Room 31.  Work on 
the south-east wall of Room 31 indicates an entrance leading into the building from the 
cobbled area in the south-east corner of square I19, with the remnants of a wooden beam 
across the suspected threshold on the south-east side of the wall.  Next door, in Room 
37, we sectioned the oven FI08/11 in the south-east corner of this room and exposed its 
construction, showing that its clay floor was laid over a layer of smallish pebbles resting 
on a layer of larger stones. This hearth was constructed on the upper surface to which 
we cleared in 2008.  On the earlier floor surface some 15 cm below this it appears there 
was no hearth in this corner, merely occasional patches of burning, but at the centre of 
the room had been sunk a large (di. 2.5 m) pit in two phases which contained a valuable 
quantity of ceramics and animal bone. The floors of Room 37 were noticeably lower than 
the neighbouring rooms, and it may have been an unroofed space.

On the west side of the building excavation in I19c and H19d established the 
position of the south-east wall of Room 33, which had a narrow bench along it at the 
eastern end, making a smaller room, only some 3.20 m (NE-SW) x 2.70 m (NW-SE).  
Like Room 32, it was plastered on the interior wall faces, and the fill of the room was very 
clean yellowish clay. The line of the south-east wall of Room 33 continues to the west and 
indicates that there must have been a further room here.  

In Room 38 the foundations of two Level IIIe walls rest almost directly on the 
highest IIId floor, and an oblong stone-filled trench in the floor of Room 38 (Fig. 1) is 
also associated with the IIIe construction. To the south-east of it, resting on a rough IIId 
surface, was the white impression of a small basket, closely associated with a small cluster 
5 This season’s work had generous support from the Isaac Newton Trust and the McDonald Institute for 

Archaeological Research in Cambridge, the Institute for Aegean Prehistory, Philadelphia, Dumbarton Oaks 
and Newcastle University.  All photographs are by Bob Miller, University of Canberra. The Turkish text is by 
Dr. T.E. Şerifoğlu.
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of frit beads (I19/621; Fig. 2), and elsewhere on this floor was a ceramic jar (I19/632) and 
a clutch of astragali (I19/564).

Room 32 was the main reception room of the complex, with frequent re-layings 
of the floor and plaster layers on the wall. The IIId deposits were fully excavated in 2008, 
and this space was chosen to make a sounding below the floor in order to recover a sample 
of earlier pottery. At some 58 cm below the lowest IIId floor, the stones of phase IIIc walls 
were encountered. On an associated surface two copper torcs were found lying one above 
the other (I19/691; Fig. 3).  Beneath this against the south-west face of W5808 was a well 
constructed hearth (FI09/09) with an internal diameter of about 1 m, with a circular rim 
of plastered mud-brick. 

(2) Level II: The Stele Building 
This year we investigated the earliest phase of this building and its construction 

techniques, and explored the use of the site before the initial foundation. Soundings 
beneath the floors exposed scrappy walls from phase IIIe, and a number of contemporary 
or marginally later circular pits.  In Room 8 we cleared the initial Level II deposits: 
directly above the corner of mud-brick masonry which must represent the south-east 
corner of Level IIId Room 31 was an irregular line of stones (W6002) running from north-
east to south-west, which is on a quite different alignment from the Stele Building and is 
presumably the foundation of a poorly constructed wall of Level IIIe date, in use for such 
a short period of time that it could be disused and the Stele Building then be constructed 
on the same level. In the north-east corner of our excavations below Room 3 another 
scrappy wall foundation running NW-SE was identified (W6003): this is provisionally 
attributed to Level IIIe, but it has to be noted that after it was disused, some time must 
have elapsed while a band of occupation layers built up on the western and northern side 
of the space later occupied by Room 3, and pits were dug and refilled.

In Room 3 the large depression in the south-east corner of the room over which 
the foundations of the north and east walls of Room 10 had been laid was opened up 
(Resim 4), and as expected this revealed the vertical sides of a large pit (P08/55).  Other 
pits, which had been excavated before the laying of the IIa construction surface, were 
located in this area and partially dug. On the east side of Room 8 at least three pits were 
dug (P09/24, 26 and 27), cutting the surfaces on which the Level IIIe and Stele Building 
walls were built and showing that this area was an open space in Level IIId. 

For phase IIa and IIb of the Stele Building itself the remaining fill of the large 
space called Room 7 in the south-east corner of the building was cleared, exposing the 
line of its earliest outer walls on the south-west and south-east sides. The fill of the room 
was homogeneous and very clean, as was the floor, although a single copper arrowhead 
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was recovered from the fill (J18/454). The existence of a doorway leading from the east 
end of Room 10 into Room 5 was confirmed: there are the remains of burnt timber lying 
on the threshold beneath the bricks which blocked the doorway. The doorway between 
Room 1 and Room 3 in phase IIa/b was opened up, and this demonstrated that while 
the floor of Room 1 was originally lower than the floor in the central space, Room 3, 
over time a thick layer of occupation deposits built up in Room 1 until its floor was 
appreciably higher, Room 3 having been kept much cleaner. Like other doorways in the 
IIa/b sequence, in phase IIb it was later blocked with mud-bricks, and a small ceramic 
lentoid flask (J19/685) was recovered from the blocking.

 (3) The Iron Age sounding in K/L14 (Plans 3-4)
Here by opening quadrants L14a to the east, and K14d to the south of the area 

already investigated, we recovered a larger sample of stratified ceramics from the obscure 
centuries before about 700 BC, and by going deeper in K14a/b took the sounding back to 
Late Bronze Age levels. 

Phases 7 to 14: In 2008 a large timber structure was identified from a double 
ring of postholes at the base of the sounding, beneath “Surface 6”.  In 2009 this was left 
in place, and a 2 m sounding was positioned running E-W from just west of the post-
hole structure, through the centre of K14a+b, to meet stone wall-foundations originally 
exposed in K14a in 1996 (Resim 5). The lowest architectural feature we reached was an 
area of paving, Phase 14.  It stands at +96.27, and therefore at least 40 cm lower than 
the surviving tops of the walls of the LBA building in I14 at the western edge of the 
mound (+96.70).  This paving, and the walls in phases above it, belong in a tightly packed 
sequence of clean horizontal clay surfaces, alternating with ashy or pebbly fill.  These 
layers, which have been labelled Phases 7 to 14 following on from Surfaces 1-6, belong 
to a carefully maintained unroofed space usually between two or more houses.  They 
were cut by a number of contemporary storage pits, and at the east end of the sounding 
the Phase 11 and 12 floors sealed a relatively small pit (P09/19; Phase 13), which had at 
least three grindstones (K14/813, 814 and 832) incorporated in its backfill. Further to the 
south-west a large circular pit had been dug from one of the Phase 11 surfaces, and after it 
had been refilled the area had suffered repeated episodes of burning, and been repeatedly 
resurfaced, to level out the depression caused by the sinking of the pit’s backfill.

The two house corners on the north and south side of the sounding both belong 
to Phase 10, leaving a narrow gap between them. In the NE part of K14a the corner of 
the northern house consisted of a stone foundation with some mudbrick superstructure 
surviving (W7505-6). From the fill against the inner face of the foundation of W7505 
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came the bones of a new-born or foetal human baby (K14/1005).  In Phase 9, directly 
overlying the stones of W7505-6 was a single well constructed oven FI96/16.  Its western 
half was excavated in 1996; outside its east wall was an ashy deposit rich in animal bone, 
from which we hope to recover a C14 determination.  This hearth must originally have 
been associated with a room, but its (probably mud-brick) walls have been completely 
cut away by later phases.  Roughly contemporary, in clean packing at the east side of 
the sounding just west of the Phase 6 post-holes was a small clay-plastered feature with 
a broken coarse ware jar, near to the partial articulated skeleton of a dog, its head to the 
south-east (K14/754).  Above this the Phase 8 version of the northern house, which is 
built on the same alignment as the Phase 10 house, is probably contemporary with the 
walls exposed beyond the post-holes at the east side of K14b (W4300 and 4301), and 
W4111 which was exposed at the south side of L14a, reaching into K14d. From the pits 
and hearths in Phases 7 to 14 we recovered a range of plant remains, including barley, 
wheat, grapes, olives and a pulse, probably bitter vetch (identifications courtesy Dr. M.M. 
Hald). 

Phases 5 and 6: It became clear that the double ring of postholes exposed in 2008 
belongs with Surface 6, which was followed south in K14d where there were a few further 
postholes. This is not enough to reconstruct the plan of the timber structure with any 
confidence, although its existence and considerable size are beyond doubt.  Above Phase 
6 there were also post-holes in the following Phase 5 (in no very obvious arrangement), 
which was also associated with the remnants of scrappy stone foundations, observed both 
in 2008 in K14b (W7502), and this year in K14d where a short stretch of a 1-course 
foundation running NW-SE (W7508) survives between pits P09/55 and P07/09.  Phase 5 
is then sealed by packing of yellowish clay.

 
Surfaces 2 to 4: In previous seasons we had established in K14b that after Phase 5 

there was an open space for some length of time represented by at least three successive 
surfaces separated by bands of packing soil (Surfaces 2, 3 and 4) very different from the 
yellow clayey packing of Phases 5-14.  In 2009 we followed these surfaces eastwards 
into L14a, and they can be traced westwards and southwards in K14a, over a total area 
of more than 10 m E-W and more than 5 m N-S. Beneath the later Iron Age Surface 1, 
was a band of packing which is easily recognized by vertical crack lines. Beneath this 
in K14b Surface 2 was only some 10-15 cm above Surface 3, but it is also visible in the 
north baulk, about 25 cm above Surface 3, and probably belongs with a distinctive black/
brown band visible in the south baulk of the trench (i.e. in K14c) approximately 35 cm 
above Surface 3.  Surface 3 is the most conspicuous of our surfaces: it can be clearly seen 
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as a black/brown band up to 10 cm thick. Surface 4, which is separated from Surface 3 
by a double band of brownish fill of 40-45 cm in thickness, occupied the same space, and 
lies at a depth of about 1.10 cm below Surface 1 (see Plan 4).

Surface 1: Three fire installations and two deep circular storage pits are associated 
with this surface. Contemporary with these is an exceptionally large rectangular pit 
(P09/55) in K14d, excavated in 2009 (Resim 6).  It had been dug from Surface 1 (Level 
2f), and measured some 3.55 m (N-S) by 3.80 m (E-W) at the top, with vertical sides 
reaching to a depth of 2.60 m.  The lower part of this pit was filled with a succession of 
fine multicoloured strata, including a thick white phytolith layer at the very base; after a 
layer of packing 70 cm deep at the centre, a second period of use was marked by a very 
clear band of black burning. This band was as much as 20 cm thick at the centre of the 
pit, at 1.40 m below the top, and curved up to the top of the pit at each side. This deposit 
contained some carbonized seeds, including barley, wheat and lentils. Above this again 
was another band of finely layered strata, mainly white/grey ashy, about 20 cm deep, 
below a further deposit of packing. There can be no doubt that this remarkable feature 
was a storage facility. Underground grain storage facilities at the LBA Hittite capital were 
described by J. Seeher.6  Many examples from Boğazköy share features with the Kilise 
Tepe example: they can be rectangular, unlike smaller storage pits which are generally 
circular. They may have phytolith linings at the base, and they may be filled with deposits 
which include burnt layers, but also multicoloured layers of organic material.  Ours is 
relatively small, as to be expected, but with a capacity of about 35 cubic metres, or 35,000 
litres of barley, would give a daily cereal ration for 1 year for approximately 100 men, 
suggesting that this storage facility must have served more than a single household.

To sum up, below the Byzantine and Hellenistic walls the latest Iron Age 
occupation was represented by Surface 1, with fire installations, two deep circular storage 
pits and one very large rectangular storage facility further to the south.  Below this 
were three or four consecutive occupation surfaces in an open space broken only by the 
occasional, much smaller, storage pit.  The packing beneath the lowest of these (Surface 
4) sealed a much cleaner yellowish clayey accumulation of deposits. The latest phases 
of these, Surface 5 and below it Surface 6, seem to have been open areas too, but with 
impermanent occupation including the large post-hole structure in Surface 6.  By contrast 
the Phases 7 to 14 sequence in K14a suggests that at the end of the Late Bronze Age, this 
part of the settlement was continuously occupied by a succession of houses separated by 
carefully maintained courtyards or similar open spaces serving for storage in pits and 
other domestic activities.
6 “Getreidelagerung in unterirdischen Großspeichern: zur Methode und ihrer Anwendung im 2. Jahrtausend v. 

Chr. am Beispiel der Befunde in Hattuša”, SMEA 42 (2000), 261-301.



.................................................................................................................................................................................. 437

As for the chronology of these levels, the ceramics associated with Surface 1, 
in particular the White Painted IV pottery, place it between 750 and 650 BC, and the 
material associated with Surfaces 2 and 3 also includes White Painted, along with other 
East Mediterranean wares such as Bichrome and Black-on-Red, which belong to the 
immediately preceding centuries.  However, the provisional C14 dates suggest that the 
earliest in this sequence, Surface 4, may belong as early as the 11th century BC (others are 
expected, and it would be premature to discuss them in detail).  This would make Phases 
5 and 6 approximately contemporary with the later phases of the Stele Building (Level 
IIc/d), and Phases 7-14 will be in the same time span as the foundation and earlier phases 
of the Stele Building, with the lowest levels (perhaps Phases 11-14) corresponding to the 
end of Level III at the North-West corner. 

(4) Byzantine Period
For the Byzantine period, our main aim in 2009 was to consider the role of the 

church within the wider settlement at Kilise Tepe. We finished work begun in 2008 in 
K15 on the building to the south of the church; we expanded previous excavations in area 
N15-O15, and we opened a large trench (in squares M16, M17, L16 and L17) east of the 
church where we revealed the layout and orientation of a building of considerable size 
(Resim 7).  

The walls of the building lying east of the church were constructed of field stones 
without mortar. Its west wall ran on a NNW orientation passing 1.0m from the NE corner 
of the church. The structure had several large rooms and extends to the south and east 
where it remains unexcavated. Towards the centre of the complex was a space with a 
paved floor, and on the north side a walled, external area where two fire installations were 
built along the west side of the east wall (Fig. 8). Several coins were recovered at floor 
level and a few larger vessels especially pithos bases and parts of Late Roman Amphorae 
1 were found. On the whole, however there were very few finds left within these rooms 
compared with the Byzantine areas excavated elsewhere. One might question whether 
these spaces were cleared out. This building seems not to have been connected physically 
to the early Byzantine church but the few finds that we do have show us that it was 
occupied during the same period. Its features suggest a domestic building, but its size, 
and its position east of the church, may be indicative of a link between its occupants and 
the church.

By contrast our work in N15 and O15 in 2007-8 seemed to suggest that the 
buildings in this area had been abandoned leaving their contents lying in situ within the 
structures. This year we extended our excavations from N15-O15 south into N14-O14 
in an attempt to establish the southern extent of the large complex of buildings in this 
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area. Here the complex of structures continues south of wall W4701 excavated in 2007. 
The focus of our attention here was a room, with internal dimensions of 3.60m x 7.00m, 
whose floor was at a lower level than the surfaces outside (Resim 9). Access into the 
room was made possible by a stone staircase running south from the NW corner and also 
perhaps initially by a doorway in the south wall. A stone bench ran along the north end 
of the east wall W5200 and an internal partition wall, terminated with a vertical wooden 
post, divided the northern and southern halves of the room. At the south end of the room 
several large storage jars were located. On the north side of this partition wall there was a 
fire installation made of two large stones tipping in towards each other closely associated 
with a plain juglet. In the centre of the room was a large circular limestone block 0.62m in 
diam. with pock marks in the surface. The room was flagged at the north end and towards 
the south the floor made of tamped earth on which a late Roman Amphora 1 was resting. 
The layout and finds would support several interpretations for this room which may have 
formed part of a domestic structure or possibly a workshop. 

South of the church in area K15a (Resim 10), we demonstrated that wall W4003 
ran north up to the south wall of the church thus preventing movement around the early 
Byzantine monument on its southern side. Post-dating wall W4003, we found a burial 
which seems to belong to the same Medieval period cemetery as another grave excavated 
in 1998, which was radiocarbon dated to the 12th – 13th centuries AD (Jackson 2007: 
186).  

In 2009, therefore, we were able to provide considerable new evidence for the 
context of the early Byzantine church, and detailed evidence for particular associated 
structures which seem to have been abandoned leaving finds in situ. We were also able to 
confirm further evidence for the cemetery at the very end of the sequence at Kilise Tepe. 
Priorities for the future are to clarify the date of the early Byzantine abandonment and to 
provide a more comprehensive plan of the Byzantine site as a whole. 

Finds
Apart from the ceramics we recovered relatively few significant artefacts this 

season. Eleven coins and an impressed copper strip (O14/66 = KLT 198) came from the 
Byzantine buildings. In addition to the arrowhead and copper bangles mentioned above, 
various small copper items continue to come from Late Bronze Age contexts at the NW 
corner. From the Iron Age sounding is a decorated bone tube closely resembling one 
found in 2007 (K14/784; KLT 200; cf. I19/286=KLT 163), and a variety of small beads 
and spindle whorls.  An animal foot (I19/689) and an animal head in terracotta (J19/734) 
probably came from Late Bronze Age zoomorphic vessels.  A small fragment of a bifacial 
lentoid seal with hieroglyphic characters was recovered in flotation from a pit in L14 
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(L14/697).  A total of 41 contexts were sampled by flotation by Jennifer Bates, yielding 
some good samples of carbonized seeds, a few of which will also serve as valuable C14 
samples for dating purposes. 
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Plan 2: Kuzeybatı Binası, IIId Tabakası / North-West Building, Level IIId.

Plan 1: 2007-2009’da kazılan alanların kontür planı/Contour plan of areas excavated 
2007-9.
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Plan 4: K14a’nın kuzey tarafının kesiti / Section of K14b North side.

Plan 3: K/L14’teki sondaj / Sounding in K/L14.
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Resim 2: In situ boncuklar (I19/621) ve sepet izi / Beads and basket impression in situ.

Resim 1: Oda 37-38’in güneyden görünümü / Rooms 37-38 from south.
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Resim 3: In situ iki bakır bilezik (I19/691) 
/ Two copper torcs in situ. 

Resim 4: Stel Binası’ndaki Oda 10’un güney duvarının temeli / Foundation of S wall of Room 10 
in Stele Building.
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Resim 6: Kuzeyden bakarak Çukur P09/55 / Pit P09/55 from north.

Resim 5: Doğuya bakarak K/L14 sondajı/ K/
L14 sounding looking east.
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Resim 8: L17’deki avlunun doğu duvarının batı tarafına inşa edilen taş sıranın içine yapılan iki ateş 
yapısı / Two fire installations built into stone bench constructed against the west side of the east 
wall of the courtyard in L17.

Resim 7: Ön tarafta L17 ve L16 alanlarıyla birlikte kiliseye doğru bir bakış / View towards the 
church with areas L17 and L16 in the foreground.
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Resim 9: O14a-O14c’deki odanın güneye yönüne bakarken bir görüntüsü / View of the 
room in O14a-O14c looking south.

Resim 10: W4003 duvar çizgisinden sonraya tarihli mezar çukurunun bir görüntüsü. W4003 kuzey-
güney yönünde uzanmaktadır (Bu 2008’de kazılan açmanın güneybatı tarafında gözlenebilir) / 
View of grave cut which post-dates the line of W4003. W4003 runs N-S (visible on the SW side of 
the trench where excavated in 2008). 
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2009 YILI LAODİKEIA ANTİK KENTİ KAZILARI

Celal ŞİMŞEK* 

Laodikeia’da; 05 Mayıs–30 Aralık 2009 tarihleri arasında Asopos Tepesi 1-2, 
A Evi, Kuzey Tiyatrosu, Tapınak A, Caracalla Nymphaeumu, Stadyum Caddesi, Efes 
Caddesi, Batı Portikosu, Batı ve Kuzey Nekropolü’nde (kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatı) 
çalışılmıştır1. 

I)- Asopos Tepesi Çalışmaları (Resim: 1-3)
Laodikeia antik kentinin kuzeybatısında Asopos Tepesi 1-2’deki çalışmalar, 

kentin en erken yerleşimiyle ilgili veriler ve buna bağlı kronolojinin saptanması amacıyla 
yürütülmektedir2. Asopos Tepesi 2 üzerinde, 2009 yılı kazı sezonunda C-D/2-4 plan 
kareleri içinde kalan toplam 200 m2lik bir alanda çalışılmıştır. Asopos Tepesi 2’de 
stratigrafisi saptanan tabakalar şu şekildedir:

Asopos Tepesi 23                                                                   Tabaka       
Roma İmparatorluk Dönemi II
Geç Helenistik/Erken Roma İmp. Dön. III
Demir Çağı IV
Geç Tunç Çağı V
Orta Tunç Çağı VI
Erken Tunç Çağı VII
Geç Kalkolitik Çağ VIII

* Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampusü, Denizli/TÜRKİYE; e-mail: 
csimsek@pau.edu.tr 

1 Bakanlık temsilciliğini; İzmir Müzesi’nden Metin İmren, Van Müzesi’nden Ümit Yarıcı ve İznik Müzesi’nden 
Gül Karaüzüm yapmıştır.

 Kazı Heyeti: Prof.Dr. Celal Şimşek, Prof.Dr. Mehmet Meder, Asistanlar: Dr. Bahadır Duman, M. Ayşem 
Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu, Erim Konakçı, Barış Yener, Mustafa Bilgin, Restoratörler: 
Uzm. Restorator Uluç Erten, Uğur Genç, Behiye Soydan, Ferhat Kutlu, Özgür Gemici, Arkeologlar: Bilge 
Yılmaz, Gözde Adıgüzel, Leyla Korkmaz, Gökhan Yılmaz, Zerrin Kuzu, Ayşegül Arığ, Fatma Rençber, Kürşat 
Polatçıl, Mehmet Aksu, Barış Taşdemir, Emre Ekin, Murat Kalem. Öğrenciler: Pamukkale Üniversitesi, 
Adnan Menderes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, Mersin Üniversitesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinden öğrenciler 
kazıda görev almıştır. Web: http://laodikeia.pau.edu.tr/

 Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi, 
Pamukkale Üniversitesi, TÜBİTAK, PASVAK, Başarı Tekstil (İsmail Yılmaz), Tümaş Mermer, Solemar 
Mermer,Modal.

2 C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007a, 33, 55, Res. 8; C. Şimşek, “2007 Yılı Laodikeia 
Antik Kenti Kazıları”, 30. KST II, 2009, 409-411, Res. 1-3; C. Şimşek, “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti 
Kazıları”, 31. KST 4, 2010, 101-105, Res. 1-3.

3 Tabaka I olarak tanımlanan Erken Bizans yerleşimi, Asopos Tepesi 1’de gözlenmiş olmasına karşın, Asopos 
Tepesi 2’de söz konusu tabakaya ilişkin mimarî bir veriye 2008 ve 2009 yılı kazılarında rastlanmamıştır.
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2009 yılı Asopos Tepesi 2 çalışmalarında, daha önceki yıllarda Asopos Tepesi 
1’den elde edilen stratigrafik verilerin doğrulandığı görülmüştür. Aynı zamanda bu 
stratigrafi 2008 ve 2009 yılında Asopos Tepesi 1 ve 2’den alınan karbon analizleriyle 
de doğrulanmıştır. Tepe üzerindeki iskânın şu an için Geç Kalkolitik Çağda başladığı 
söylenebilir. Erken Tunç Çağında tepede güçlü bir iskândan söz etmek şu an için mümkün 
değildir. Erken Tunç Çağını temsil eden az sayıda çanak-çömlek ve taş âlet dışında bir 
kanıt bulunamamıştır. Erken Tunç Çağında olasılıkla Batı Nekropolü’nün yer aldığı 
alanda yerleşmeden söz etmek mümkündür. 

Orta Tunç Çağı verilerinin ele geçirildiği alan, genel olarak çöp çukurları ile temsil 
edilmekte olup, kazılan kısmın belki de konutların yoğun inşa edilmediği bir alan olarak 
düşünülebilir. Asopos Tepesi, Orta Tunç Çağı tabakasına ait seramik örnekleri, burada 
gerçek bir iskânın varlığını ortaya koyar. Bu tabakanın seramiğini yaygın olarak, çarkta 
şekillendirilmiş ve çarktan iple kesilmiş, konik gövdeli çanaklar oluşturur. Seramik 
örnekleri dışında, çöp çukurları içinde çakmaktaşı dilgi parçaları ve bir adet de minyatür 
balta ele geçirilmiştir. 

Geç Tunç Çağı verileri değerlendirildiğinde, temelde iki mimarî evreden söz etmek 
mümkündür. Daha erkene tarihlenen ve alanda yanmış, sıkıştırılmış toprak ve yer yer çay 
taşı döşeli taban parçaları ile temsil edilen erken evrenin tahrip oluşunun ardından, aynı 
alanın enkazı düzeltilerek tekrar kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu ikinci evreye ait mimarî 
öğelere ait yalnızca bazı duvarların temel kalıntıları ve sıkıştırılmış toprak taban parçası 
ile bir miktar yıkılmış kerpiç enkazdan söz edilebilir. Level V’te, Geç Tunç Çağı için tipik 
olan ve Beycesultan’dan da tanınan bir adet çaydanlık ele geçirilmiştir. Gaga ağızlı bir 
akıtacağa sahip olan, yüksek halka kaideli kap yüzeyi gold wash (altın boya astarlı) olarak 
bilinen teknikte astarlanmıştır. Burada ele geçirilen seramik örnekleri içinde, gold wash 
astar geleneğine yoğun olarak rastlanmaktadır. Yaygın formları, “S” profilli, ince cidarlı 
çanaklar, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar (bead rim), çanaklar ve kaideler, gaga 
ağızlı testi ve kantharos parçaları oluşturur.

Demir Çağının varlığına ait kanıtlar, daha geç tabakaların içine karışmış olan az 
miktarda boyalı seramik örnekleridir. Bu tabakayı temsil eden Level IV örnekleri içe çekik 
ağızlı, basit çanak formlarının ağırlıklı olduğu seramikler, kırmızı ya da turuncu bir astar 
üzerine grimsi koyu kahve veya siyah renkli, düz çizgi ve dalgalı hatlarla oluşturulmuş 
geometrik motifli boya bezemelidir. 

2009 yılında, Helenistik Dönemin erken evreleri ile ilgili mimarî kalıntıya 
rastlanmamıştır. Buna karşın Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemine ait, kazı 
alanının geniş kesimine yayılan mekânlar ve özellikle doğu kesimde, tabanı taş döşeli bir 
avlu (?) olabileceğini düşündüğümüz alan, önemli arkeolojik veriler sağlamıştır. Bunlar; bir 
adak heykelciğinin belden altı ve her biri yaklaşık 15-20 cm. yüksekliklerde bir Zeus başı, 
bir Artemis başı ve bir Attis başıdır. Yine bu grupla bağlantılı olarak, hemen yakınlarında, 
üzerinde labrys/bipennis betimi dikkat çeken adak kabartması (olasılıkla bölgede yaygın 
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olan Apollon Kareios-Lairbenos kültüyle ilişkili) bulunmuştur. Buluntular, alanın burada 
yaşayan ve olasılıkla üretim faaliyetleriyle uğraşan zanaatkârlara hizmet eden bir dinî 
mekân olduğunu gösterir. Gerek heykeller üzerinde yapılan stil kritik değerlendirmeler, 
gerek taban üzerinden toplanan seramik örnekler, gerekse tabanla bağlantılı olarak ele 
geçirilmiş olan sikkeler4, bu taban üstü konteksti için, Geç Helenistik-Erken İmparatorluk 
Dönemi tarihlemesini desteklemektedir. Hem avlu (?), hem de mekânlar, 2008 ve 2009’da 
açığa çıkarılan fırınlarla bir arada düşünüldüğünde, burada yürütülen üretim faaliyetleri 
ile ilişkili olmalıdır ve kalıntılar M.Ö. 1.-M.S. 1. yüzyıllar arasına işaret eder. Bu dönem 
yerleşmesi olasılıkla bir depremle son bulmuştur. Söz konusu mekânların daha sonra 
planları çok fazla değiştirilmeden, Roma İmparatorluk Döneminde tekrar kullanıldığını 
ve bu dönemde de üretim ve günlük faaliyetler gibi benzer işlevlere hizmet ettiği 
görülmektedir. İki alanda in situ bulunmuş olan Roma İmparatorluk Dönemi kontekstleri, 
bu evrenin en yaygın kullanımının M.S. 3. yy.ın ilk çeyreğine tarihlendiğini ortaya 
koymuştur. Level II, M1 mekânına ait 287.25m. kodunda ulaşılan, sıkıştırılmış toprak 
taban üzerinde, mekâna ait tüm malzeme in situ olarak ele geçirilmiştir. Bu kontekste ait 
neredeyse tamamı tümlenebilmiş olan kapların, günlük kullanım kapları olduğu dikkat 
çekmektedir5. Ayrıca mekân içinde taban üzerinde 4 adet bronz sikke tespit edilmiştir6. 
Bu sikkeler ve taban üstü kontekstine ait buluntular ışığında mekân, M.S. 3.yy.ın ilk 
çeyreğine tarihlendirilmiştir. Yıkıntıdan sonraki bu iskâna ait bir grup tümlenebilir hâlde 
ele geçirilen seramik grubu; iki kandil, iki kâse parçası ve bir tam kâse, iki çömlek,  bir 
kapak ve bir figürün parçası örneğidir. Yıkıntı sonrasına ait bu kontekstin (L-20 f-2) de, 
M1 içindeki gibi M.S. 3.yy.ın ilk çeyreğine tarihlendiğini göstermiştir. Sikkelerin en geç 
tarihlisi bile M.S. 4. yy.ın son çeyreğinden sonraya7 gitmez. Bu durum, Asopos Tepesi 
2’nin Roma İmparatorluk Döneminin bir kısmında üretim amaçlı kullanılması, ancak daha 
sonra üretim faaliyetlerinin kent içinde yer değiştirilmesi sonucu, önemini kaybetmesi ile 
ilgili olmalıdır. M.S. 4.yy.dan itibaren üretim faaliyetlerinin kent merkezine ve Kuzey 
Nekropolü alanına taşındığını gösteren arkeolojik verilere bol miktarda rastlanmıştır. 

Alanda bulunan obsidyenlerin analizleri değerlendirildiğinde, 19 örnekten kesin 
sonuç alınan 14 örneğin 2’sinin Melos D, 5’inin Melos A, 1’inin Nenezi Dağ, 6’sının 
Göllüdağ kaynağından geldiği anlaşılmıştır. Bu tablo bulunan örneklerin %50’sinin Orta 
Anadolu, %50’sinin adalar kökenli olduğunu ortaya koyar. Henüz analizi yapılan örnek 
sayısının yeterli olmaması geniş çıkarımların yapılmasını engellemekle birlikte, yüzdelik 
değerlerin değişebileceğini ortaya koymaktadır. Eldeki veriler Kalkolitik Dönem’den 
itibaren İç Anadolu ile Nenezi (Aksaray), Göllüdağ (Niğde) üzerinden, Ege Adaları ile 
4 Taban üzerinden ele geçirilmiş üç adet sikkeden biri Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14), biri Caligula (M.S. 37-41) 

Dönemine, bir tanesi de M.Ö. 133 yılından sonraya tarihlenmektedir.
5 Ele geçirilen örnekler iki minyatür mürekkep hokkası, bir tabak, çok sayıda figürün parçası, beş amphora, bir 

pithos, bir çömlek, bir laterna, bir matara, bir testi ve bir pişirme kabıdır.
6 Sikkeler M.S. 211–217 İulia Domna Dönemi, M.S. 214 Caracalla Dönemi ve M.S. 221 Anna Faustina 

Dönemine aittir.
7 Yüzey toprağı içinden ele geçirilen en geç tarihli sikke M.S. 379 - 395 I. Theodosius Dönemine aittir.
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Melos Adası  üzerinden ticarî bir bağlantının varlığını gösterir. Didyma yakınlarındaki 
Altınkum Plajı, Mersim Dere’de ve Miletos’ta bulunan obsidyenlerin Melos Adası 
kökenli olması, Laodikeia Asopos Tepesi’nden bulunan örneklerin Menderes Vadisi 
boyunca kullanılan bir ticaret yolu aracılığı ile bu kente ulaştığını düşündürmektedir. 

II)- A Evi Kazısı (Resim: 1, 4-5)
2006 yılında başlanan “A Evi” sektörü kazı çalışmalarına, 2009 yılında da devam 

edilmiştir8. Amaç; 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı kazı sezonlarında ortaya çıkarılan 
toplam 31 mekân ve 4 dükkânın kompleks içindeki bütünlüğü ve kullanım amacını 
belirlemek, hangi mimarî öğelere sahip olduğunu ortaya koymak ve bu mekânlarda ele 
geçirilen materyallerle birlikte yapının kullanım aşama ve dönemlerini belirlemek, insula 
içinde (42x51m) kaç ev kompleksi olduğunu ortaya koymaktır. Mekânlara daha önceden 
olduğu gibi kazılardaki açma sırasına göre numaralandırılmıştır. 2009 yılında, 25-31 
numaraları verilen 7 mekân ile 4. No.lu dükkân olmak üzere 8 bölüm kazılmıştır. Ele 
geçirilen sikkeler, M.S. 3. yy. ile M.S. 7. yüzyıl başı arasındaki kullanım değişikliklerini 
ortaya koymaktadır.

2009 yılı kazıları, Laodikeia kent planı üzerinde Suriye Caddesi’nin kuzeyinde 
bir insulanın tamamını kaplayan “A Evi” sektöründe, birbirinden bağımsız iki farklı 
yapı kompleksinin varlığını ortaya koymuştur. İnsulanın batısında yer alan ve doğu-batı 
yönünde 20m, kuzey-güney yönünde 52 m. ölçülere sahip, ilk yapıda toplam 18 mekân ve 
2 dükkân yer almaktadır. Doğu bölümde yer alan II. yapının kazısı devam etmekle birlikte 
bu yapıya ait 8 mekân ve 2 dükkân sırası ortaya çıkarılmıştır. Batı yapısından farklı olarak 
Doğu yapısında ortaya çıkarılan dükkânlar kuzey bölümde yer alan mekânlarla herhangi 
bir bağa sahip değildir. 

Kazılarda gün ışığına çıkarılan ve A Evi, II. yapı içerisinde değerlendirilen 29 
No.lu Mekân, peristilli (havuzlu iç avlu), çeşmesi, fırını ve bu alanın çevresine sıralanmış 
diğer mekânları ile tipik Roma İmparatorluk Dönemi sivil konut mimarîsi planını 
yansıtmaktadır. Her ne kadar ortaya çıkarılan yapı, Geç Antik Çağda yoğun bir kullanıma 
sahne olmuşsa da, mimarî  planlamada, Roma İmparatorluk Dönemi geleneklerinden 
vazgeçilmediği açıktır. Buna rağmen kişisel zevklerin ön planda tutulduğu evler için kesin 
mimarî kurallar üretilmesi doğru değildir. A Evi için de geçerli olan bu durum; detaylı 
mekân tanımlamalarını engellese de, plan üzerinden yola çıkarak bazı genel yargılara 
ulaşılabilmiştir. 

II. yapı kompleksinde ortada yer alan peristilli iç avlu (29 No.lu mekân) ana girişten 
sonra konukların girdiği ilk alandır ve atrium olarak nitelendirilmelidir. Burada atriumun 
etrafının peristilli, yani sütunlarla çevrili olması, Helenistik etkiyi göstermektedir. Ortada 
yer alan kare açıklık ayak ve sütunların taşıdığı dört tarafı sundurma çatılıdır. Sundurmalı 

8 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; Şimşek 2010, 112-113, Res. 1, 7.
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çatı sayesinde aynı zamanda ortadaki açıklıkta yağmur suyunun da toplandığı impluvium 
(havuz) yer almaktadır. Tipik Roma örneklerinden farklı olarak, A Evi impluvium’una 
ek olarak batı kenarda bir çeşme mevcuttur. Girişin hemen solunda (güney), yan 
yana sıralanmış olan 24, 30 ve 31 No.lu mekânlar cubiculum (yatak odaları) olarak 
düşünülebilir. Çünkü 31 No.lu mekân içerisinden ulaşılabilen ikinci katlar da genellikle 
mahremiyetin ön planda tutulduğu ve daha az ağırlık taşımaya müsait yatak odaları olarak 
değerlendirilmelidir. Girişi tam cepheden gören (batı) 23, 25 ve 26 No.lu mekânlardan, en 
güneyde yer alan 23 No.lu mekânda taban üzerinde çok az bir kısmı korunabilmiş taban 
mozaiği ve oturma sekileri ile triclinium (yemek odası) olarak değerlendirilebilir. Batı 
bölümde 25 ve 26 No.lu mekânlar ile kuzey bölümde yer alan 27 No.lu mekân, culina 
(mutfak) ve diğer yatak odaları veya depolar olarak düşünülebilir.

A Evi sektöründe 2006, 2007, 2008 ve 2009 kazı sezonlarında yapılan çalışmalarla 
birlikte 52 x 37 m. ölçülerinde bir alan kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda toplam 
31 mekân, 4 dükkân ve biri kuzey-güney yönlü diğeri doğu-batı yönlü iki ara sokak 
mevcuttur. 

III)- Kuzey Tiyatrosu Çalışmaları (Resim: 1, 6-7)
Laodikeia Kuzey Tiyatrosu, kentte ikinci tiyatro olarak M.S. 2. yy.ın ilk yarısında 

yapılmıştır ve 1600m² lik bir alanı kaplar. Yapı, Lykos Ovası’na bakmakta olup 
topoğrafyaya uygun şekilde yamacın tamamen oyulmasıyla inşa edilmiştir ve kuzeydoğu 
yönlüdür. Tiyatronun caveaları ve sahne binası mermerden, diğer bölümleri ise traverten 
bloklardan inşa edilmiştir.

Yapıda ilk çalışmalar 2008 yılında başlamıştır9. 2009 yılında tiyatronun kalan 
bölümlerinde temizlik ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalardaki amaç; orkestrayı 
çevreleyen orthostat blokları ve orkestra zeminine ulaşmak, tiyatronun planını çıkarmak, 
zaman içinde yapılan düzenlemeler ve kullanım aşamalarını tespit etmektir. Bu amaçlar 
doğrultusunda, oturma basamaklarında temizlik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan temizlik 
çalışmaları sonucunda kerkideslerin tiyatro kavsine uygun olarak genişliklerinin 12.5-
11.5 m. arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu hâliyle de tiyatronun seyirci tribünü (cavea) 
plan bakımından yarım daireyi aşmakta olup, çapı 112 m.dir. 

2008 yılı çalışmalarında üst caveada 16, alt caveada 9 kerkidesin varlığı 
düşünülmüştü. 2009 yılı çalışmalarıyla birlikte üst caveanın 15 geçiş alanı ile 16 
kerkidese, alt caveanın ise 8 geçiş alanı ile 9 kerkidese ayrıldığı netleştirilmiştir. Üst ve 
alt caveada batıda ve doğuda kerkideslerin aynı hizada olduğu, diğer taraftan analemma 
yanında yer alan ilk kerkideslerden itibaren alt caveadaki tek kerkisin, üst caveada iki 
kerkidesi hizaladığı ortaya çıkarılmıştır. Bu uygulamayla üst ve alt cavealarda kerkides 
farkları ortaya çıkmıştır. Üst caveada orta diazoma geçişi yanında en alt ayak koyma 
yeriyle beraber 27, oturma sırası olarak 26; alt caveada ise en altta ayak koyma yeri ile 
9 Bkz. C. Şimşek, “2005 Yılı Laodikeia Kazısı Çalışmaları”, 28. KST I, 2007b, 213-220, Res. 71, 73a-f, 74a-d; 
Şimşek 2010, 117-119, Res. 1, 9-10.
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24, oturma sırası olarak ise 23 basamak tespit edilmiştir. Tiyatronun oturma bloklarının 
ölçüleri ortalama olarak 0.35x0.65x0.60 m. ile 0.40x0.75x1.50 m. arasında değişmektedir. 
Bloklarının en büyüğü 2.57x0.86x0.62 m, en küçüğü 0.39x0.55x0.41m. ölçülerindedir. 
Basamaklarındaki bu farklılıklar; sürekli depremlere bağlı zarar gören blokların yerine 
devşirme malzeme kullanımı ve yeni imar faaliyetleriyle açıklanabilir. 

Kuzey Tiyatrosu oturma bloklarının geneline bakıldığında, blokların topoğrafyadan 
faydalanılarak oyulan alanda direkt toprak üzerine oturtulduğunu ya da terazilemek 
için altına traverten moloz, moloz taş+ çay taşı+kireç harç + kiremitten oluşan blokajın 
yapıldığı tespit edilmiştir. Kentteki depremlerin etkisiyle direkt toprak üzerine yerleştirilen 
oturma bloklarının büyük ölçüde kaymış olduğu, mevcut bir bölümünün ise alanın terk 
edilmesiyle birlikte parçalanarak yerlerinden sökülüp taşındığı anlaşılmıştır. Oturma 
bloklarında yapılan çalışmalarda batıdan doğuya doğru 12. kerkiste yer alan oturma 
sıralarının başlangıç ve bitişlerinde tüm işçilikleri bitirilmiş, bunun yanında taslak olarak 
bırakılmış olan aslan ayakları açığa çıkarılmıştır. Diğer kerkideslerde aslan ayaklarının 
görülmemesi, bu alanın özel bir loca olduğunu düşündürmektedir. Tiyatronun geneline 
bakıldığında dikkat çekici diğer bir husus da oturma bloklarının kaval profillerinin iki 
farklı tipte işlenmiş olmasıdır. Birinci tipte kaval profili daha derin iç bükey yaparken, 
ikinci tipte bu profil daha yüzeysel olarak bırakılmıştır. 

Kuzey Tiyatrosu’nun oturma basamaklarının hemen hemen hepsinde 
numaralandırma ve oturma sıralarının esnaf örgütü, dernek ya da sülâlelere ait olduğunu 
gösteren Grekçe harfler ve kelimeler yer almaktadır. Yazıtlardan bazıları tiyatroda yapılan 
imar faaliyetleri nedeniyle üst üste ve düzensiz bir yazı karakteri göstermektedir. 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 ilgili olmalıdır. 
Bazı yazıtların ise tek tipte ve daha düzenli yazı karakteriyle yazıldığı görülmektedir. 
Söz konusu özenli yazılar çoğunlukla diazomaya geçişteki üst caveanın son oturma 
bloklarında yer almakta olup 11. ve 9. kerkiste de bu durumun en güzel örneklerini 
görmek mümkündür. Bu kerkideslerde oturma sırasında “ΤΡΑΠΕZΟΠΟΛΕІΤΟN” 
ve “EPΓΑ[ΙΑ[…” ve “ΕΡΓΑ[ION…” ile başlayan yazıtların görülmesi, tiyatroda 
Trapezopolis’lilere ve bazı dernek (yün boyacıları birliği-bapheis; tekstil meslek örgütü-
ergasia) üyelerine ayrılmış yerlerin olduğunu, yani Lykos Vadisi’nin ileri gelenlerine ve 
ticaret erbabına ait locaların varlığına işaret etmektedir. Laodikeia’nın bölgede önemli 
bir metropol kent olduğu düşünüldüğünde yapının tiyatro işlevine ek olarak Lykos Vadisi 
kentlerinin birlik toplantılarının düzenlendiği bir yapı olduğunu da düşündürmektedir. 
Oturma basamaklarında yazıtlarla ilgili olarak dikkati çeken diğer bir husus ise bazı 
oturma bloklarının kaval profillerinde en az 1, en fazla 3 harften oluşan Grekçe harflerin 
varlığıdır. Bu da basamakların önde düz profilli bölümlerinde de yazıtların yer aldığını 
gösterir ki bunların bazıları taşçı işaretleridir.

Tiyatronun kullanım evreleri ile ilgili 2008 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan 
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bazı oturma bloklarındaki İmparator I. İustinianus (M.S. 527–565) Dönemine tarihlenen 
christogramlar, Erken Bizans Döneminde hâlâ yapının kullanımda olduğunu gösterir. 
Özellikle bazı oturma bloklarının kaval profillerinde kazıma ile yapılmış haçlar ile üst 
üste yazılmış ve geç dönemlere tarihlenen harf karakterlerinin varlığı, tiyatronun M.S. 
2. yy.dan 7. yy.ın başına kadar kullanım gördüğünü kesinleştirmiştir. Ayrıca bazı mimarî 
blokların süslemeleri de geç dönem kullanımları teyit etmektedir. 

Kuzey Tiyatrosu’nda geçiş krepisleri de oturma bloklarında olduğu gibi, ya 
yerlerinden sökülerek taşınmış ya da orkestraya kaymıştır. Her oturma bloğuna iki 
krepis denk gelecek şekilde yapılan düzenlemede son oturma basamaklarında yer alan 
bant süslemeli profiller ve blokların yan köşelerindeki 0.13x0.22 m. ölçülerindeki 
girintiler göz önüne alınarak, ara geçişlerin tam yerleri tespit edilebilmiştir. Bloklar 
üzerindeki söz konusu profiller, 0.15 m. genişliğinde, ortada yatay şekilde 0.2 m. dışa 
çıkıntılı bir bölüm ve üst kısımda 0.3 m. kalınlığında bant süslemesine sahiptirler. In 
situ geçiş alanlarındaki krepisler ortalama 0.75 m. genişliğinde, 0.38 m. derinliğinde ve 
yaklaşık 0.30-0.38 m. yüksekliktedir. Merdiven geçişlerinin genelindeki düzenlemeye 
bakıldığında topoğrafyanın durumu göz önüne alınarak, yer yer geçiş basamaklarının 
oturma basamağıyla birleştirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca deprem bölgesinde yer alan 
yapıda, tamamen boş geçiş basamakları yapmak yerine topoğrafyaya bağlı olarak altta 
6, yukarıya doğru çıkıldıkça ise her 3 basamakta bir krepis oturma bloğu ile bağlantılı 
yapılarak statiği artırılmıştır.  

Alt cavea oturma blokları ve düzenlemesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek 
üzere, batı alt caveada 3. kerkisin son oturma sırası ve aynı hizada yer alan orkestra 
orthostat blokları arasında 6.75x2.40m. ölçülerinde bir sondaj yapılmıştır. Çalışmalar 
sonucunda alt cavea ile orkestra podyumu arasında bir gezinti alanı açığa çıkarılmıştır. 
Bu gezinti alanının yükseltilmiş blokajlı bölüme kadar genişliği 2.75 m. olup yükseltilmiş 
travertenli blokajdan, son ayak koyma yerine kadar genişlik 1.50 m. dir. Toplamda orkestra 
podyum bloklarından kerkideste yer alan son ayak koyma bloğuna kadar genişlik ise 4.25 
m. olarak ölçülmüştür. Orkestra podyumu üzerinde yer alan bu gezinti alanının alt ve 
üst caveayı ayıran diazomaya göre ölçülerinin farklı olmasının sebebi; seyircilerin daha 
rahat dolaşmasına imkân sağlayarak, su oyunları sırasında yeterli uzaklık ve güvenliğin 
sağlanması düşüncesine hizmet ediyor olmalıdır. 

Orkestra zeminine ulaşmak ve analemma ile zemin arasında kod farkını belirlemek 
amacıyla orkestranın kuzeybatısında 5x5 m. ölçülerinde ve orkestra podyumu önünde, 
3.00x2.70 m. ölçülerinde iki sondaj alanı oluşturulmuştur. Yapılan sondajda, 251.51m. 
kod seviyesinde traverten döşemeli geç dönem zeminine ulaşılmıştır. Çalışmalar sonunda 
orkestra podyum bloklarının farklı ölçülerdeki traverten bloklardan inşa edilmiş izodomik 
duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. Söz konusu orthostatların yüksekliği 2.70 m. dir. Ayrıca 
orthostat bloklarının tüm yüzeyine yayılmış olan kalker tabakası ve su sızdırmasını 
önlemek amacıyla yapılan yer yer pembe sıva kalıntıları açığa çıkarılmış olup tiyatronun 
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su oyunları için de kullanıldığını gösteren kesin verilere ulaşılmıştır. Orkestra zemininin 
açığa çıkarılmasının ardından, analemma ile orkestra zemini arasındaki kod farkı 
27.53 m. olarak ölçülmüş, tiyatro yayı tespit edilmiş ve orkestra çapı 39-40 m. olarak 
belirlenmiştir. Doğal yamacın oyulmasıyla inşa edilen yapı, at nalı formuna yakın bir plan 
şeması göstermektedir. 

Tiyatronun sahne binasında tek sıra traverten bloklar görülebilmektedir. Sahne 
binası, Erken Bizans Döneminde (M.S. 5. yy. başında) sur duvarı olarak kullanılmıştır. 
M.S. 7. yy. başından itibaren ise buradaki blokların hemen hemen tamamına yakını 
taşınmıştır. Tiyatronun sahne düzenlemesiyle ilgili ele geçen mimarî bloklar; yivli-
yivsiz sütun tamburu parçaları, arşitrav-friz blokları, paye başlıkları, rozet motifli 
tavan kasedi parçası, profilli-profilsiz mimarî blok parçaları, iki fascialı, İon kymationu 
ve dil motifleriyle bezenmiş, Antoninler Dönemine tarihlenen arşitrav-friz bloğu, Geç 
Hadrianus-Erken Antoninler Dönemine tarihlenen köşe Korinth başlığıdır. Orkestra 
içinde ele geçirilen sarıklı mezar taşı parçası, 13. yy. başından itibaren diğer yapılarda 
olduğu gibi, Kuzey Tiyatrosu’nun da taş ocağı olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Doğu paradosta yapılan çalışmalarda duvar bloklarının düzgün kesilmiş dikdörtgen 
traverten bloklardan oluştuğu, ancak duvara ait blokların büyük kısmının alt caveada 9. 
kerkis hizasına yıkılmış olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmalar sonucunda doğu parados 
duvarına ait üç sıra daha traverten duvar örgüsü açığa çıkarılmış, toplamda doğuda yedi 
sıranın sağlam kaldığı tespit edilmiştir. Parados duvarının toplam yüksekliği 3.98m, 
genişliği 0.90 m. dir. Duvarın dayanıklılığını arttırmak ve eşit şekilde yükü dağıtmak 
için zeminin hemen altındaki blokların ana duvardan 0.14 m. dışa çıkıntılı inşa edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Batı parados geçişinde ise, cavea ile parados arasındaki mesafe 
3.71m olarak ölçülmüştür. 

IV)- Tapınak A, Restorasyon, Anastylosis ve Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 4, 8-9)
A)- Restorasyon ve anastylosis çalışmaları: 2004 yılında kazı çalışmalarına 

başlanan Tapınak A’da, 2009 yılında naos etrafındaki geç dönem düzenlemelerinin de 
kazıları yapılarak, restorasyon çalışmalarına başlanmıştır10. Yapı, kentin terk edilişi olan 
M.S. 7. yy. başından, 1990 yılına kadar, taş ve kireç ocağı olarak kullanıldığından büyük 
ölçüde tahrip edilmiştir. Kazı çalışmalarında avlu, portikler ve naos yapısına ait çok az 
mimarî malzeme ele geçirilmiştir. Bunların da çoğu kireç yapmak ya da farklı amaçlarda 
kullanmak üzere parçalanmıştır. Tapınak avlusunun güneydoğu köşesinde ve Batı Portik 
üzerinde yığın hâlinde kireç kalıntılarını görmek mümkündür. Bu nedenle Tapınak A’da 
prostylos sütunları, kalabilen avlu portiği sütunları, arşitrav-frizleri ve geison-sima 
blokları anastylosis esas olmak üzere ayağa kaldırılmış olup  2010 yılı çalışmalarında 
alanın restorasyonu tamamlanabilecektir.

Güney-kuzey doğrultulu tapınağa, alt yanlarda profilli toikhobatlar olan ve iki 
10 Bkz. C. Şimşek, “2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı”, 27. KST I, 2006, 423-426, Res. 1-3, 8-11; Şimşek 

2007b, 461-467, Res. 1, 4, 9-10; Şimşek 2009, 418-420, Res. 1, 8-9.
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tarafı 1.00 m. yüksekliğinde mermer korkuluklarla sınırlandırılan 3.80 m. genişliğindeki 
7 basamaklı merdivenle çıkılır. Tapınak naosuna çıkışı sağlayan ve iki yanda taçlı 
korkulukları bulunan bu mermer merdivenlerde eksik bloklar ile orijinal merdiven 
bloklarının bir kısmında kırıklıklar ve kaymalar meydana gelmiştir. Bu durumun 
düzeltilmesi amacıyla merdivenlerde meydana gelen kaymalar gönyelenmiş, eksik olan 
basamaklar farklı bir malzeme olan traverten bloklarla yenilenmiştir. Ayrıca merdivenlerin 
doğu ucundaki korkuluk içinde bir bölüm restore edilmeyerek burada orijinal blokajın 
görülmesi sağlanmıştır. 

Prostylosu oluşturan burgu yivli 4 adet sütun, orijinalde 1.25m. yüksekliğinde 
kaideli postamentler üzerinde yükselmektedir. Postamentlerin altında mermer stylobatlar 
yer alır ve bunlar iki yanda profilli korniş çıkıntılarıyla hareketlendirilmiştir. Pronaos 
bölümüne ait stylobat blokları kırık ve eksik olduğundan kalabilen parçalar korunmuş, 
iki yanda payeli sütunların altına gelecek bloklara aynı profile sahip travertenden yeni 
stylobat blokları yapılarak yerlerine konmuştur. Ayrıca stylobat bloklarının altındaki 
traverten steorobat blokları, yapı orijinalinde olduğu gibi birbirlerine eritilmiş kurşun ve 
30x10 mm.lik lama demirlerle bağlanmıştır. Prostylosu oluşturan 4 sütunun yüksekliği 
4.77 m. olup her sütun üç tamburdan oluşmaktadır. Sütunların üzerinde ise 0.90 m. 
yüksekliğindeki Korinth başlıklar yer alır. Prostylosta içte yer alan tam burgulu sütunlara 
ait 2 kaideli postament kalabilmiştir. Bunların da değişik yerlerinde kırıklıklar vardır. 
Kaideli postamentlerden doğu taraftakinin, üzerine gelecek olan sütun tamburlarını 
dengeli bir biçimde taşıyabilmesi için; statik hesaplamalar sonucunda karar verilen 
oranda tamamlama çalışmaları yapılmıştır. Batıda yer alan postamentin ise günümüze 
ulaşabilmiş durumu göz önüne alınarak herhangi bir tamamlama yapılmamıştır. Çalışmalar 
sonucunda prostylosun içte yer alan tam burgulu iki sütununa ait kaideli postamentler 
orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.  

 Prostylosun iki köşesinde yer alan payeli sütunların postamentli kaideleri 
tamamen yok olduğundan, bunların detaylı ölçümlerini içeren çizimleri hazırlanmıştır. 
Uzman taş ustaları tarafından eksik olan iki postamentin mermerden yapılmış bire bir 
kopyaları işlenerek yerlerine konulmuştur. Köşelerde yer alan payeli sütunlardan batıda 
yer alan sütun, başlık dâhil olmak üzere ayağa kaldırılmıştır. Üç tamburdan oluşan sütunun 
toplam yüksekliği 4.77 m.dir. 2.07 m. yüksekliğe sahip alt tamburda pabuç kısmı eksik 
olduğundan bu bölümde tamamlama çalışmaları yapılmıştır. Batı köşe payeli sütuna ait 
1.53 m. yüksekliğindeki orta tamburun ön kısmı balyozla tahrip edilmiş olduğundan, bu 
tahribatın gösterilmesi amacıyla alt ve üst tamburlara atılan 50mm.lik 3 adet çelik çubukla 
sağlamlaştırılarak yerine yerleştirilmiştir. 1.15m. yüksekliğindeki en üst tamburun alt 
bölümünde ise eksik olan bölüm tamamlanarak bu parça yerine yerleştirilmiştir. Batı 
köşe payeli sütuna ait 0.90 m. yüksekliğe sahip Korinth başlığı, yerine yerleştirilmiştir. 
Prostylosta içte yer alan burgulu sütunlara ait tamburlar ve parçaları bir araya getirilmiş, 
eksik bölümleri göz önüne alınarak çizimleri yapılmış ve ayağa kaldırılmıştır. Sütunun alt 
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tamburunda yer yer ufak kırıklar mevcut olsa da statik açıdan problem teşkil etmeyen bu 
bölüme tamamlama yapılmadan orijinal hâliyle yerine yerleştirilmiştir. Sütunun tamamen 
eksik olan orta tamburu, uzman taş ustaları tarafından tekrar işlenmiştir. Sütunun en üst 
parçasını oluşturan tamburda ise yalnızca altta mevcut olan eksik bölümlerde tamamlama 
çalışmaları yapılmıştır.

Tapınak A avlusunu doğu, batı, kuzey ve güney yönlerde çevreleyen portikler, iki 
basamakla avludan yükseltilmiştir. Korinth başlık taşıyan monolit portik sütunlarının sayısı 
iki yanda birleşen plaster sütunlarla birlikte 54 adettir. Portiklere ait bu sütunların büyük 
bir bölümü ya taşınarak kentin geç dönem yapılarında kullanılmış ya da parçalanarak 
kireç hâline getirilmiştir. Diğer taraftan alanda ele geçirilen sarıklı mezar taşı parçaları, 
bunların bir kısmının Beylikler-Osmanlı Döneminde mezar taşı yapımında kullanıldığını 
ortaya koymaktadır. Tapınak A kazıları sırasında ortaya çıkarılan çok az sayıdaki portik 
sütunu belirlenmiş, bunlardan sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak ikisi Batı Portik, ikisi 
Doğu Portik, güneydoğu köşe, ikisi Güney Portik üzerine yerleştirilmiştir. Bu sütunların 
3.35m. olan yükseklikleri, Suriye Caddesi Portikleri’ndeki Geç Antik Dönem (M.S. 5.-6. 
y.y) düzenlemesinde kullanılan orijinal Tapınak A Portiği’ne ait monolit sütunlardan ve 
dört parça hâlinde ele geçen sütundan çıkarılabilmiştir. Orijinalde monolit olan sütunlar, 
Erken Bizans Dönemi düzenlemelerinde değişik ölçülerde kesilerek tekrar kullanılmıştır. 
Ayağa kaldırılan bu sütunların her iki çifti üzerine de portiğin orijinal arşitrav-friz 
blokları yerleştirilerek tapınak ve portiğinin mimari özelliklerinin algılaması sağlanmıştır. 
Tapınak A’da naos kısmında taban döşemesinin altında tonozlu mekân yer almaktadır. 
Tonozlu mekânın tuğla tonoz kavisi içten 4.65m. yüksekliğindedir. Tonozlu mekânın iki 
yanda blokajlarının bir kısmı kalabilmiştir. Mekâna giriş, güneybatı köşede yer alan ve 
aşağıya doğru genişleyen yarım yuvarlak tuğladan yapılmış merdivenlerle sağlanmıştır. 
Tapınak duvarları dış kısımda batıda 2 sıra hâlinde 1.35m. yüksekliğinde, doğuda 3 sıra 
hâlinde 1.60 m. yüksekliğinde ve kuzeyde 3 sıra ve 1.50m. yüksekliğinde kalabilmiştir. 
Deprem etkisiyle bazı bölümlerde yer yer açılmalar görülen bu alanlarda ve ayrıca 
kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatı duvarlarındaki sıralarda görülen eksik taşlar anastylosis 
esas olmak üzere orijinalleriyle tamamlama çalışmaları yapılmıştır. Daha önceden naos 
içindeki tonozlu mekânda anastylosis esas olmak üzere kendi tuğlalarından ortada tonoz 
kemeri yapılmıştır. Yapılan bu kemerin yapı orijinalinde var olan tonoz görünümünü 
kuvvetlendirmek amacıyla her iki yanında girintili-çıkıntılı genişletilmesi ve güneyde 
naos kapısı girişinde tonoz dönüşü yapılmıştır.  

B)- Geç dönem mekânları kazısı: Tapınak A’nın etrafında Erken Bizans 
Dönemi’nde (M.S. 5.–7. yy.ın başı) yapılan geç mekânların ortaya çıkarılmasına yönelik 
kazı çalışmaları, naosun doğusunda D1 ve D2 olarak adlandırılan mekânlarda, kuzeyinde 
K1, K2 ve K3 olarak adlandırılan mekânlarda ve kuzey-kuzeybatısındaki kuyulu mekânda 
yapılmıştır. 

Tapınak naosunun kuzeyinde yapılan çalışmalarla; geç dönem kullanımıyla 
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ilişkili olarak ortada opus spicatum zeminli, işlik olarak kullanılan mekân (4.65x6.20m. 
ölçüsünde), bunun doğusunda yer alan mekân, pithos kırıkları olan diğer mekânın bir 
kısmı ve batısında kuzeybatı mekânına geçişi sağlayan bölüm ortaya çıkarılmıştır. 

Tapınağın doğusunda yer alan sokak ile naos arasında yer alan bölümün 
kazılarında, naos duvarının doğu kısmında daha sonra Erken Bizans Döneminde (M.S. 
5.-7. yy) yapılan mekânlar ortaya çıkarılmıştır. 5.90x12.65m. ölçülerinde olan mekândaki 
çalışmalar sonunda, naosun doğu duvarına bitişik olarak yapılmış olan mekânın içine 
İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depreminde, naos duvarının mekân içine sıralı 
olarak yıkılmış olduğu tespit edilmiştir. Alt kodda yer alan mekânın çatısının M.S. 494 
yılı depreminde yıkıldığı ve daha sonra tekrar düzenlenerek kullanıldığı ortaya çıkarılmış 
olup bu sayede aynı alanda Laodikeia’yı yıkan iki önemli depremin izleri tespit edilmiştir. 
Bu depreme ait bol miktarda stroter ve kalypterler yığın hâlinde ele geçirilmiştir. Bazı 
kiremitler üzerinde yapılan Є (epsilon) atölyesine ait işaret, Tapınak A, Batı Portiği 
üzerindeki taban döşeme tuğlalarında da tespit edilmiştir. Mekânın zeminini bulmaya 
yönelik olarak kuzeybatısında yapılan sondajda, zeminin kuzeyden güney yönüne doğru 
yükseldiği görülmüştür. Bu da mekândaki üretimle ilgili olarak kuzeye doğru ıslak zemin 
akıntısının verildiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan ara sokaktan girişleri olan 
iki mekân, ortadan kuzey-güney yönlü duvarla bölünerek işlik işlevine uygun küçük 
hücrelere ayrılmış, bunlar içine sekiler ve ocaklar yapılmıştır. Bunlardan kuzey duvarında 
seki altından künkle bağlantılı olduğu düşünülen kanalın bir kısmında tuğlaların çatılarak 
üstünün kapatıldığı görülmüş, güney duvar önünde tuğla ve traverten parçalarından 
yapılmış, iki ocağa rastlanmıştır. Mekâna giriş, kuzeydoğu köşesinde yer alan bir kapı 
ile sağlanmıştır. Çalışmalar sırasında mekânın kuzeybatısında koyu kırmızı-bordo renkli 
boya kalıntılarına rastlanmış olup bu mekânın boyayla ilişkili olabileceğini ortaya koyar. 

Tapınak A, naosunun kuzeybatı ve batısındaki çalışmalar sonunda, naosun 
kuzeybatı köşesinde sonradan yapılan mekâna geçişi sağlayan ve iki yanında travertenden 
yapılmış kaideli ve postamentli sütunu olan kapı ortaya çıkarılmıştır. Postamentli sütunlar 
tek parça olarak yapılmış ve stilleri Helenistik Dönem karakteri gösterir. Kapıdan tek 
basamakla mekâna girilir. Mekânın batısı naos duvarı olup güneyinde çıkıntılarla 
hareketlendirilmiş duvar bulunur. Naos duvarı dibinden batıya uzanan duvarın köşesinde 
altta postament ve üstünde iki dikdörtgen bloğun olduğu köşe payesi yer alır. Bundan 
sonra mermer Attik-İon kaide üzerinde yükselen çıkıntı bulunur. Bu çıkıntı ile batısında 
yer alan çıkıntının arasında duvar dibinde bir kuyu yer alır. Naos duvarından batıya 
uzanan çıkıntılar âdeta iki niş oluşturmuştur. Kuyu ikinci niş içinde olup çapı 0.60m. ve 
derinliği 9.18m.dir. Üzeri mermerden yapılmış ortası delik yuvarlak formlu bir tekne ile 
kapatılmıştır. Mekânın opus spicatum döşemesinde doğu, kuzey, batı ve güney yönlerde 
tek ya da çift sıra tuğlaların yerleştirilmesiyle birer panelli bordür oluşturularak taban bir 
nevi çerçeve içine alınmıştır. Alanı ortada doğu-batı yönlü dikdörtgen panel bölmektedir. 
İki yanda güney ve kuzeyde dörder adet dikdörtgen paneller yapılmıştır. Bu paneller içinde 



..................................................................................................................................................................................458

her bir bölümünde balıksırtı ya da zikzak üçgenlerden oluşan süsleme tarzı yer alır. Kuyu 
ile opus spicatum döşeme değerlendirildiğinde, kuyunun Erken Bizans Döneminde (M.S. 
5.-6. yy.) yapılan mekândan önce olduğu, döşemelerin kuyuya göre ayarlanmasından ve 
kuyu halkasının daha altta olmasından anlaşılmaktadır. Kuyu olasılıkla Tapınak A ile 
birlikte planlanmış olmalıdır. Bu sayede çatıdan gelen yağmur suları burada toplanarak 
iki işleve (yağmur suyu toplama ve kullanma) hizmet etmiş olmalıdır. 

Tapınak A, Doğu Sokağı’nda yapılan çalışmalarda, Doğu Portiği arka duvarının 
İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depreminde beş sıra halinde sokağın içine 
yıkılmış hali ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sonunda, sokaktan doğuda yer alan mekânlara 
girişi sağlayan kapı eşikleri ile sokak kenarında bir Erken Bizans Çeşmesi (M.S. 5.-6. 
yy.) ortaya çıkarılmıştır. Bol miktarda ele geçirilen metal cürufu, çivi, kapı ve terazi 
aksamları ile seramik parçaları, yolun kenarındaki mekânların ticaretle ilişkili dükkânlar 
olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Dikdörtgen çeşmenin, önünde tek parça bir parapet 
bulunur (uz. 1.90 m, kal. 0.15m. ve yük. 0.80 m.dir). Parapetin ön cephesi kazınarak 
dikdörtgen çerçeve oluşturulmuş, bu çerçeve içinde yine kazınarak yatay baklava dilimi 
içinde haç yapılmıştır. 

V)- Stadyum Caddesi Çalışmaları (Resim: 1, 10-11)
Doğu-batı yönlü Suriye Caddesi’ni, Caracalla Nymphaeumu’nun batı kenarından, 

kuzey-güney yönlü olarak kesen cadde, stadyuma doğru yöneldiği için, Stadyum 
Caddesi olarak adlandırılmıştır. 2009 yılında caddenin 149 m.lik bölümü kazılarak 
açığa çıkarılmıştır. Stadyum Caddesi’nde yapılan kazı çalışmaları, bu caddenin Suriye 
Caddesi’ne göre daha fazla tahribata uğradığını ortaya koymuştur.

Suriye Caddesi ile Stadyum Caddesi’nin birleştiği alanda yer alan Caracalla 
Nymphaeumu’nda ilk kazılar, 1961-1963 yıllarında Kanada Quebec Laval Üniversitesi’nden 
Jean des Gagniers başkanlığında bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir11. Köşede yer alan 
Nymphaeum, M.S. 215’te İmparator Caracalla’nın (M.S. 211- 217) kenti ziyareti şerefine 
yapılarak O’na ithaf edilmiştir. Yapı daha sonra birbiri arkasına dört onarım evresi geçirmiş 
olup M.S. 5. yy. başında vaftizhaneye dönüştürülmüştür12. 2009 yılında çeşmenin kuzey 
ve doğusuna atılan kazı toprağı alandan kaldırılmış ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

Stadyum Caddesi’nin, Caracalla Nymphaeumu önünde Suriye Caddesi ile kesiştiği 
göz önüne alındığında, bu caddenin de Dorik cepheli olarak İmparator Domitianus (M.S. 
81- 96) zamanında, S. İulius Frontinus’un prokonsüllüğünde M.S. 84-85 yıllarında 
düzenlendiği anlaşılmaktadır. Kazı alanında ele geçirilen bazı Dorik malzemeler ve 
seramikler de bu bilgiyi doğrular. Kazı çalışmaları daha çok kentin M.S. 2. yy. sonu-3. 
yy. başında, imar faaliyetlerinin arttığı dönemdeki yeniden yapılanma ile başlayıp M. S. 
7. yy.ın ilk yarısında Laodikeia’nın terk edilişine kadar geçen süreçte, caddenin kullanım 
11 Bkz. J. Gagniers vd., Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969.
12 Şimşek 2007a, 158-163, Res. 58a-h.
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aşamalarını ortaya koymuştur. 
Caddenin tabanı iri traverten blokların yan yana döşenmesiyle oluşturulmuştur. 

İlk kullanım evresinde 4.90 m. genişliğe sahip olan cadde, olasılıkla M.S. 3. yy.da tekrar 
düzenlenerek genişletilmiştir. Caddedeki genişleme her iki yanda bulunan portiklerin 
daraltılarak, portiğe çıkışı sağlayan basamakların, doğuda 1.60 m. ve batıda 1.10-1.80 
m. geri çekilmesi ile sağlanmıştır. Bu yeni düzenlemeden sonra cadde genişliği 6.10 m, 
6.43 m, 7 m, 7.50 m. gibi değişiklik gösterir. Bu ölçüler Stadyum Caddesi’nin genişliği 
ile Suriye Caddesi’nin genişliğinin hemen hemen aynı olduğunu ortaya koyar. Bu ölçü 
farklılıkları kuzeyden güneye doğru genişleyen bir düzene sahip olup olasılıkla depremlere 
bağlı açılmalardan kaynaklanmaktadır. Cadde topoğrafyaya göre kuzeyden güneye doğru 
yükselerek devam eder. Topoğrafyadan yararlanılarak her iki kenarındaki sivil (ev, 
dükkân) ve kamu (B Nymphaeumu, Latrina) yapılarının atık suları, cadde ortasında altta 
yer alan kanalizasyon sistemiyle kuzeye doğru kolayca aktarılabilmiştir.

Olasılıkla Erken Bizans Döneminde, Stadyum Caddesi ile Efes Caddesi’ne ulaşımı 
sağlayan portikonun kesişme noktasında, cadde üzerine mermer bloklar yerleştirilerek 
tabanı ortalama 0.50 cm. yükseltilmiş ve mermer tabanlı bir platform oluşturulmuştur. 
Yükseltilmiş bu platform, Stadyum Caddesi üzerindeki kemerli geçişten başlayarak 
Stadyum Caddesi’nin Efes Caddesi ile köşe yaptığı güneyde yer alan bölüme kadar devam 
eder. Platformun yapılış nedeni, B Nymphaeumu önünde yer alan drenaj kanalının üzerini 
örten kapak taşları ile cadde seviyesi arasında kalan kod farkını gidermek için olmalıdır. 
Sonraki düzenlemelerde B Nymphaeumu’ndan çevredeki yapılara su taşıyan künkler, 
cadde ortasından itibaren yükseltilmiş platformun blokları arasından geçirilmiştir. 
Yükseltilmiş platformun doğuda Efes Caddesi’ne açılan bölümünde, her iki cadde 
arasında oluşan 1.50 m.lik kod farkı, iki caddenin kesişme noktasına yapılan 6 basamaklı 
mermer merdivenle sağlanmıştır. 

Stadyum Caddesi’nin, B Nymphaeumu ile Merkezi Hamam’a batıdan girişi 
sağlayan kapının arasındaki bölümünde cadde üzerinde doğu ve batı portiğine bitişik 
olarak ölçüleri 1.25x3 m., yükseklikleri 0.22-0.24 m. olan dikdörtgen biçimli olan iki 
adet traverten ayak kaideleri bulunur. Aynı alanda dört adet kemer arşitravı parçalarının 
da bulunması, alanda kemerli bir geçişin olduğunu göstermektedir. Bu giriş olasılıkla 
kuzeyden gelenlerin, B Nymphaeumu önünde karşılanması için planlanmış olmalıdır. 
Antik dönemde ana caddeler üzerinde önemli yapılara geçiş bölümlerinde görselliği ön 
plana çıkaran kemerli geçişlerin yapıldığı bilinmektedir. Stadyum Caddesi’nin özellikle 
B Nymphaeumu’na yakın olan bölümlerinde cadde üzerinden çok sayıda pişmiş toprak 
(p.t.) künk geçirilerek civardaki yapılara su taşınmıştır. Cadde üzerinde yer alan künkler 
olasılıkla çeşmenin ve caddenin son kullanım evreleri olan M.S. 494 yılı depremi sonrası 
düzenlemeleriyle ilgili olmalıdır. Cadde ortasında yer alan kanalizasyon sistemi 0.60m. 
genişliğinde ve 1.60m. derinliğinde olup tabanı ve yan duvarları traverten bloklarla 
örülmüştür. Ana kanalizasyona iki yanda yer alan yapıların atık suları, caddenin taban 
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döşemeleri altından pişmiş toprak (p.t.) borularla verilmiştir.
Stadyum Caddesi’nin doğu ve batısında yer alan portiklere travertenden yapılmış 

tek ya da iki basamakla çıkılır. Caddenin her iki kenarında, portiklerin üzerindeki çatının 
taşınması için gerekli taşıyıcı sistem, stylobat üzerinde sütun ve ayaklardan oluşan bir 
düzenlemeyle sağlanmıştır. Batı portik stylobatı üzerine 10.90-11.60 m. aralıklarla, 
ölçüleri 1.00x0.80 m. ile 1.24x1.00 m. arasında değişiklik gösteren dikdörtgen şeklinde 
ayaklar yerleştirilmiştir. Stylobat üzerine yerleştirilen bu ayaklar arasında üç sütun bulunur. 
Sütun aralıkları ise 2.20 m.- 2.80 m. arasında değişiklik göstermektedir. Sütunlardan 
birçoğu tahrip edilmiş ya da alandan taşınmış olmasına rağmen, portiklerin taşınmasında 
kullanılan yükseklikleri, alanda bulunan az sayıdaki tüme yakın sütun parçalarından 
tespit edilebilmiştir. Bunların boyları 3.22 m., 2.27 m. ve 3.15 m. gibidir. Sağlam olarak 
ele geçirilen kaide (0.25 m.), sütun başlığı (0.43 m.)  ve sütunun (3.22 m.) yüksekliği 
toplamda 3.90 m. olmalıdır.

Portik genişlikleri 3.80 - 4.10 m. arasında değişiklik gösterir. Batı ve Doğu Portik 
zemini yoğun olarak tahrip edilmesine karşın, parçalar hâlindeki taban döşemeleri 
fikir verir. Ana toprak üzerine dökülen harç ile değişik ebattaki çay taşları, harç içine 
sabitlenerek bir zemin oluşturulmuş (opus caementicum) ve elde edilen bu zemin üzerine 
opus sectile döşenmiştir. Bazı dükkan girişlerinin önü traverten blok, bazılarının ise 
mozaik kaplanmıştır. Portiklerin gerisinde yer alan dükkânların giriş genişlikleri genelde 
0.90-1.40m., arasında, bazı dükkân girişleri ise 1.50 m. ve 2.50 m., 2.00-2.20 m.lik kapı 
aralıklarına sahiptir. Girişlerin yanında açığa çıkarılan yatık şekildeki sütun ve postament 
gibi mermer mimarî malzemeler, dükkân sahipleri için oturma alanlarının oluşturulduğunun 
göstergesidir. Aynı düzenlemeler Suriye Caddesi’nde de tespit edilmiştir. Caracalla 
Nymphaeumu’nun güneyinde, Doğu Portik üzerinde bulunan dükkân gerisinde tonozlu 
bir depo tespit edilmiştir. Bu özellikle yaz aylarında sıcak olan Laodikeia’da bozulacak 
gıdaların saklanması için yapılmış olmalıdır.

Stadyum Caddesi kentin ana arterleri ile beraber planlanmıştır. Cadde, Batı 
Tiyatrosu, Stadyum, Güney Hamamı, diğer taraftan batı uzantılı Portiko ve Efes Caddesi 
ile bağlantılıdır. Stadyum Caddesi’nin Batı Tiyatrosu’na uzanan kısmı M.S. 5-6. yy.da 
kapatılarak, Suriye Caddesi ile birleştiği nokta ile sınırlandırılmıştır. Cadde üzerinde 
dükkânların yanında, kamu ve sivil mimarîye ait birden çok kullanım alanı mevcuttur. 
Bunların başında; Merkezi Hamam, Caracalla Nymphaeumu, B Nymphaeumu, Latrina 
ve Su Depoları gelir. Cadde üzerinde ve portiklerinde ele geçirilen sikkeler, alanın yoğun 
olarak M.S. 2. yy. sonundan başlayarak, M.S. 7. yy.ın ilk yarısına kadar kullanıldığını 
göstermektedir. 

A)- B Nymphaeumu (Resim: 1, 10-12): B Nymphaeumu, Stadyum Caddesi’nin 
doğu cephesinde ve Merkezi Hamam’ın palaestrasının güneybatı yanında yer alır. Çeşme 
yapısının güney-güneydoğu bitişiğinde Latrina, doğu bitişiğinde su deposu, batı önünde 
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Portiko bulunur. Bu konumuyla B Nymphaeumu, batıdan Efes Caddesi’nden Portiko’ya 
gelenleri karşılar pozisyonda olup konumuyla hem görsel olarak iki caddenin kesişme 
noktasında olması, hem de işlevsel olarak çevresindeki yapı ve dükkânların su ihtiyacını 
karşılaması bakımından önemli bir yapıdır. Dikdörtgen planlı, 6.30 x 18 m. ölçülerindeki 
yapının mevcut beden duvarları, çoğu devşirme traverten ve mermerden oluşturulan 
karışık bir örgü sistemine sahiptir. Çeşmenin havuz tabanı pişmiş topraktan tuğlalarla 
döşenmiştir. Taban tuğlalarının hemen altında Roma İmparatorluk Döneminde yapılan ve 
anıtsal çeşmenin ilk kullanım evresine işaret eden mermer plâkalar tespit edilmiştir. Diğer 
taraftan havuz ortasında ve iki yanında yer alan üzeri kalkerleşmiş kaideler, orijinalde 
buraya yerleştirilen heykellerle (yunus, aslan vb.) ilişkili olmalıdır.

B Nymphaeumu’nun batı önünde, Stadyum Caddesi kenarında, Latrina önünde 
de tespit edilen drenaj kanalı (gen. 0.53m., der. 0.62m.) yer alır. Tabanı pişmiş topraktan 
yapılmış tuğlalarla (ölç. 0.44 x 0.44m.) döşenmiştir. Kapak taşları (ölç. 0.96 x 060 m.) 
mermer ve traverten bloklardan oluşur. Drenaj kanalı, B Nymphaeumu ve Latrina’nın atık 
sularının Stadyum Caddesi altındaki ana kanalizasyon sisteminin yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla planlanmıştır. 

Kazı çalışmalarında bulunan kabartmalı ortostat blokları, heykel ve büst parçaları, 
yapının ilk kullanım evresine ait olmalıdır. Devşirme malzeme olarak kullanılan geison-
sima, postamentler gibi devasa mermer mimarî bloklar ise geç dönemde buraya getirilerek, 
duvar yapısını güçlendirmek ve su sızdırmazlığını sağlamak için kullanılmıştır. Çeşmenin 
genelinde görünen kalkerleşme, yapının tamir edilerek uzun süre kullanıldığını ortaya 
koyar. Bu nedenle özgün yapıya ilişkin hemen hemen hiç veri kalmamıştır. Havuz içinde 
yer alan az sayıdaki sütunlar, diş kesimli geison blok parçaları, arşitrav-friz, Korinth 
ve Kompozit başlıklarda dönemsel birliktelik göstermemektedir. Havuz duvarlarında 
kullanılan devşirme mimari bloklar, M.S. 2-3.yy. özelliği gösterirken, havuz içinde 
ele geçirilen mimarî bloklar, Erken İmparatorluk Dönemi ile M.S. 3. yy. arasına 
tarihlendirilmektedir. Elde çok az veri olmasına rağmen, olasılıkla B Nymphaeumu tek 
katlı olarak planlanmıştır. Orijinalde dikdörtgen havuzun üç tarafı sütunlu galerilerle 
çevrilerek, cephe alınlıklarla hareketlendirilmiş olmalıdır. Alanda ele geçirilen mermer 
Hera ya da Aphrodite yontusunun arkasında iki kenet yuvasının olması, duvara 
sabitlendirildiğini gösterir. İki adet kabartmalı parapet ise çeşme havuzunun ön kısmına 
ait olabilir. Çeşmeye su, arkasına bitişik yapılan depodan sağlamaktaydı. Bu depoya 
ise su, II. Su Dağıtım Terminali’nden getirilmiştir. Su künklerinin basınca dayanıklı 
olması için travertenden yapıldıkları görülür. Kabartmalı parapetlerde yer alan Nymphe 
ve aulos çalan figürün stili, Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Dönemi’ne aittir. Diğer 
taraftan aynı alanda bulunan Hera ya da Aphrodite heykeli de Geç Helenistik-Erken 
İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir. Yine alanda bulunan arşitravlı friz de Erken 
İmparatorluk Dönemine verilebilir (frizde mask, palmet ve lotus bezemeleri yer alır). 
Ayrıca Augustus’un Prima Porta heykeline ait bacak parçası ve başı, B Nymphaeumu’nun 
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yakınında bulunmuştur. Tüm bu veriler çeşme yapısının Erken İmparatorluk Döneminde 
tek katlı olarak yapılmış olabileceğini ortaya koymaktadır. Şimdilik çeşmenin düzeni ve 
üst yapıya ait kalıntılarla ilgili güçlü veriler tespit edilememiştir. Ancak yapının yeri, 
önemi ve Laodikeia’nın zenginliği düşünüldüğünde, büyük olasılıkla Korinth düzeninde 
planlanmış olması gerekir. Yüzyıllar içerisinde meydana gelen depremlerle tekrar tekrar 
ayağa kaldırılan Nymphaeum, sadece caddeden gelenlerin su ihtiyacını karşılamakla 
kalmayıp deposuyla birlikte kübik şekilli traverten bloklarla kente taşınan suyun çevredeki 
yapı, ev ve dükkân gibi çeşitli mekânlara aktarılmasını sağlayan bir terminal niteliğinde 
hizmet vermiştir. B Nymphaeumu’nun sonraki yoğun kullanım evreleri M. S. 3. yy. sonu- 
M.S. 4. yy. başından başlayarak M. S. 7. yy.ın ilk yarısına kadar devam etmiştir.

B)- Su Deposu (Resim: 1, 10-12): B Nymphaeumu’un doğu bitişiğinde su deposu 
(4.70x7.10 m) yer alır. Orijinalde depo yakınına kadar traverten bloklarla II. Su Dağıtım 
Terminali’nden sağlanan su, geç dönemde kent zayıflayınca ve alandaki su kullanımı 
azalınca p.t. borularla sağlanmıştır.  

Su deposunun tabanı pişmiş topraktan yapılmış taban tuğlalarıyla döşelidir. 
Güneybatı köşesinde, ana hattan depoya gelen suyun basıncını azaltmak amacıyla 
travertenden yapılmış  konik gövdeli (h. 0.75 m., alt ç. 0.54 m.) bir su basıncı alma 
sistemi bulunur. Bu bloğun üst ve yan tarafında, basıncı alınan suyun depoya aktarılması 
amacıyla çapları 8-11cm. arasında değişen üç delik açılmıştır. Depo, öncelikli olarak batı 
bitişiğinde yer alan B Nymphaeumu’na su sağlamaktaydı. Diğer taraftan aynı zamanda 
güney bitişiğinde yer alan Latrina’nın da su ihtiyacını karşılamaktaydı. Bununla ilgili 
olarak güney duvarında yer alan bir boru yatağından Latrina’ya da su veriliyordu. Bu 
iki yapının dışında Erken Bizans Döneminde depo, kuzey bitişiğinde yer alan apsisli 
küçük çeşmeye de su sağlamıştır. Su deposu, B Nymphaeumu ve Latrina aynı zamanda 
planlanmış olmalıdır. Sistem çok işlevseldir ve iyi tasarlanmıştır. Kazılarla ortaya çıkarılan 
mevcut veriler üçlü sistemin ikinci ve daha sonraki kullanımının M.S. 3. yy. sonu- 4. yy. 
başından itibaren, M. Ö. 7. yy.ın ilk yarısına kadar devam ettiğini ortaya koyar. Buna 
M.S. 5. yy.da kuzeyde depoya bitişik yapılan apsisli çeşme eklenmiştir. 

C)- Apsisli Çeşme (Resim: 12): B Nymphaeumu’nun kuzeydoğu arkasında, Su 
Deposu’nun kuzey bitişiğinde 2 m. genişliğinde, mevcutta 2.40 m. yüksekliğinde ve 1.70 
m. derinliğinde yarım daire nişli bir havuzu bulunan çeşme yapılmıştır. Çeşmeye, kuzey 
ve doğu yöne bakan üç basamakla çıkılır. 0.98 m. yüksekliğindeki çeşme havuzu, düzgün 
kesilmiş kare ve dikdörtgen traverten taşlarla örülmüştür. Havuz haznesi öne yerleştirilen 
alçak kabartmalı dikdörtgen parapet ile oluşturulmuştur. Parapetin iki yanında iki parapet 
babası yer almakta olup bunların arasına geçki yapılmıştır. Ön yüzde yer alan çerçeveli 
dikdörtgen parapet ortasında çift çizgili daire, dairenin iki yanında üç yapraklı bitkisel 
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süsleme ile daire içinde yer alan Yunan Haçlı alçak kabartmadan oluşur. Havuz haznesi 
zeminde ve heptagon (yedigen) biçimli yan duvarlarda mermer plâkalarla kaplanarak 
sızdırmaz bir zemin elde edilirken, havuz içinde mermer plâka üzerine açılan 0.5 m. 
çapındaki bir delikle havuz haznesine dolan suyun kanalizasyona aktarımını sağlamıştır. 
Çeşme, M.S. 5.-7. yy.ın başlarına kadar kullanılmıştır.

 D)- Latrina (Resim: 1, 10-12): Latrina yapısı, kuzey-güney yönlü uzanan 
Stadyum Caddesi’nin doğu yanında, doğu-batı yönlü Efes Caddesi Portikosu’nun doğu 
karşısında, B Nymphaeumu’nun ise güney ve güneydoğu bitişiğinde yer alır. Yaklaşık 80 
kişilik “L” planlı Latrinaya giriş, Stadyum Caddesi’ne bitişik olarak yapılmış dikdörtgen 
(2.90x8.80 m.) şeklindeki bir ön oda (vestibulum) ile sağlanıyordu. Vestibulumun tabanı 
zemin mozaiği ile kaplanmıştır. Çoğu tahribat görmüş olan (yaklaşık 1/10’i mevcut) ve 
sadece güneydoğu köşede bir kısmı kalabilen mozaikte beyaz, pembe, lacivert, sarı ve 
mavi renkli taş tesseralar kullanılmıştır. Etrafında geometrik ve bitkisel bezemeler olan 
üç bant kuşaktan sonra, merkezde ana figür olarak sağa doğru yürür pozisyonda bir yaban 
keçisi betimlenmiştir. 

“L” formlu  Latrina’nın (10.40x17.00 m.) güney kısmında  kare planlı (4.40x4.60 
m.) tabanı tuğla döşemeli bir havuz yer alır. Havuzun köşeleri traverten blokların birbiri 
üzerine bindirilmiş, orta bölümlerde kare kesitli iki blok ve iki adet Korinth başlık ters 
konularak devşirme parapet babaları oluşturulmuş, araları ise üst kısmı profilli parapet 
bloklarıyla kapatılmıştır. Havuzun köşelerinin payeli, parapet babalarının üzerinde kenet 
akıtma kanalı ve dübel yuvalarının olması, bunların yükseltilerek dört yönden sundurma 
çatıyı taşıdığını gösterir. Bu uygulamayla tuvaletlerin üzeri sundurma çatı ile kapatılmış, 
yağmur suları havuza aktarılmış ve aydınlık da sağlanmıştır. Latrina’nın “L”’yi oluşturan 
kuzeydeki su deposu kısmında da içe doğru iki yanda sundurma çatılar olmalıdır. 

Latrina’nın duvar kenarlarında boydan boya tuvalet sırası yer alır. Bu sistemde 
oturma taşları ve onun altında atık kanalı ile önde temiz suyun aktığı açık kanal bulunur. 
Oturma taşlarından biri çeşme tarafı olan kuzeyde kalabilmiştir. Tek bir blok şeklinde 
yapılmış olan traverten oturma taşı üzerinde 3 kişinin ihtiyacını giderebilecek delikli 
oturma bölümü yer alır. Oturma taşlarının önünde mermer bloklar ve üzerinde temiz 
su kanalı yer almaktadır. Latrina’ya gelen temiz su, kuzeyde Latrina’ya bitişik olarak 
planlanan su deposundan sağlanmaktaydı. Oturma taşlarının altından geçen atık su, p.t. 
künklerle taşınarak, Latrina’nın ve B Nymphaeumu’nun önünde yer alan, kuzey–güney 
yönlü kanala aktarılmaktaydı.

 Latrina’da vestibulum mozaikleri, M.S. 2-3 yy. özelliği göstermektedir. Ele geçirilen 
sikkeler M.S. 3. yy.ın ikinci yarısına tarihlenir. Bu verilere göre Latrina, M.S. 3. yy.da 
yapılmış olup çeşitli değişikliklerle M.S. 6. yy.ın ilk çeyreğine kadar kullanılmıştır.
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VI)- Efes Caddesi Portikosu (Resim: 1, 10-11)
Kuzey-güney yönlü Stadyum Caddesi’ni doğu-batı yönünde kesen ve Efes 

Caddesi’ne doğru uzanan Portiko’nun toplam uzunluğu 130 m. olup bunun 2009 yılında 
57m.lik bölümü açılmıştır. İlk evresinde 19.30 m. olan cadde genişliği, daha sonraki 
safhada kuzey ve güney portik yanına, cadde yönünde 1.85-1.90 m. genişliğinde havuzların 
eklenmesiyle, 13.30m. düşürülmüş olup toplam genişliği 30.60 m.dir. Portiko’nun batı 
sonunda kemerli kapı geçişi yer alır. Kapının kaç gözlü olduğu, devam edecek olan kazı 
çalışmaları sonunda anlaşılabilecektir. 

Kazılar sonunda doğu-batı yönlü uzanan caddenin kuzey ve güney kenarlarında 
cadde boyunca uzanan havuzlar, bunların gerisinde portikler ve dükkânlar ile mekân 
girişlerinin bulunduğu kapılar açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney yönlü Stadyum Caddesi 
ile doğu-batı yönünde kesişen Portiko’nun tabanı düzensiz boyutlardaki çay taşı zeminin 
üzerine harçla oturtulan mermer plâkalarla döşenmiştir; batıya doğru ilerledikçe eğimi 
azalmaktadır. Stadyum Caddesi’nden Portiko’ya kod farkından dolayı üç basamakla 
inilmektedir. Mermer taban üzerine geç dönemde 4 adet traverten ayak yerleştirilmiş, 
ayakların batısı duvarla, kuzey-güney yönünde kapatılarak bir düzenleme yapılmıştır.  

Caddenin kuzey ve güney kenarında cadde boyunca batıya doğru uzanan dikdörtgen 
havuzlar (ölç. 11.50x1.90 m ve 10.30x1.90 m.) yer alır. Alanda birbirine bitişik olarak 
yapılan beş havuz ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyde de benzer bir düzenleme yapılmıştır. 
Havuzların duvar kalınlıkları 0.70-0.75 m., derinlikleri 0.75 m.dir. Havuz tabanı, orijinal 
mermer cadde tabanıdır. Bu da daha sonra yapılan düzenlemelerle iki kenara havuzların 
yapıldığını gösterir. Havuzların caddeye bakan kenarında havuzlardan akan fazla suyun 
cadde üzerine taşmaması için yapılan ve üzeri traverten taşlarla kapatılan bir kanal 
bulunur. Havuzlara su, B Nymphaeumu yanındaki depodan p.t. künklerle sağlanmıştır.

Caddenin her iki yanında ortaya çıkarılan havuzların gerisinde portikler yer alır.  
Portik genişlikleri 5.60-6.0 m. arasında değişmektedir. Kuzey ve Güney Portik taban 
döşemeleri yoğun tahribat nedeniyle sağlam olarak ele geçirilmemiştir. Portiklerde 
sütunların yerine 0.95x1.10 m. ebadında traverten ayaklar kullanılmıştır. Yükseklikleri, 
Güney Portik üzerinde 3.50 m., Kuzey Portik üzerinde ise 3.20-3.40 m. arasında değişen 
aralıklarla karşılıklı on ikişer ayak yerleştirilmiştir. Ayakların alt ve üst kısımları profil-
kornişli mermerden, gövdeleri ise traverten bloklar ile örülerek üzeri mermer kaplanmıştır. 
Böylece ayaklarda daha az mermer kullanılarak, tamamen mermer görünüm sağlanmıştır. 
Ayaklar arası kemerli olup buna ait güneyde ve kuzeyde yıkılmış tuğla kemer kalıntıları 
izlenebilmektedir. Kemerli payelerin üzerine sundurma çatı oturtulmuş, çatıdan akan 
yağmur suları, caddenin iki yanında yer alan kanal sistemiyle batı yönde deşarj yapılmıştır. 
Kazılarda ele geçirilen bol miktardaki kolosal heykel parçaları, payeler arasında kaideli 
heykellerin varlığını ortaya koyar. Portiklerin gerisinde dükkân ve benzeri çeşitli mekânlar 
bulunmaktadır. Buna ait güney ve kuzey portik üzerinde genişlikleri 1.50 m. ile 2.90 m. 
arasında değişen dükkân girişleri tespit edilmiştir. Güney Portik’te dükkân gerisinde yer 
alan tonozlu mekân ise depo-mahzen olmalıdır. 
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Portiko’nun tüm bu görkem ve genişliği, daha farklı bir kullanım için tasarlanmış 
olduğunu ön plana çıkarmaktadır. Burası festival, şölen veya özel günlerde hizmet veren 
bir protokol alanı olmalıdır. Bu özel alan batıda basamaklarla çıkılan kemerli kapı ve 
doğuda yine basamaklarla çıkılan Stadyum Caddesi ile sınırlandırılmıştır. Alanın Antik 
Dönem kullanımı M.S. 3.-6. yy. arasında yoğundur. Efes Caddesi Portikosu’ndaki kazı 
çalışmaları sonunda alanın tespit edilen kullanım aşamaları beş evrede toplanmıştır. 

Evre 1: Alanda ele geçirilen heykeltıraşlık, alt yapı, mimarî ve mimarî bezemeler, 
Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Döneminde B Nymphaeumu ile birlikte Efes Caddesi 
Portikusu’nun planlandığını ortaya koymaktadır.

Evre 2: Mermer Cadde ve kemer ayaklı Güney ve Kuzey Portikleri’ndeki Orta 
İmparatorluk Dönemi düzenlemesi, M.S. 3. yy.ın 2. yarısı ile 4. yy. başıdır (M.S. 253-
305).                   

Evre 3: Portik önlerinde caddenin iki yanına havuzlar ve künk sisteminin yapılması, 
Geç İmparatorluk-Erken Bizans Dönemi, M.S. 4. yy.ın 2. yarısı ile 5. yy. başıdır (M.S. 
364-408). 

Evre 4: Stadyum Caddesi ve Güney Portik alanındaki yükseltilmiş platform, 
ayakların batı önüne güney-kuzey yönlü duvarın yapılması, kemerli geçiş ve basamaklar 
iptal edilerek farklı bir mekân oluşturulması, M.S. 6. yy.ın 2. yarısı ile 7. yy. başı (M.S. 
565-612). 

Evre 5: Göçer Yörükler’in alanda geçici çadır kurmak ve ocak oluşturmak için 
blokları yarım daire şekilde düzenleyerek kullanmaları (18. yy.-1990).

VII)- Nekropol Kazıları (Resim: 1, 13-15) 
2009 yılı nekropol çalışmaları; Kuzeydoğu, Kuzeybatı ve Batı Nekropollerinde 

olmak üzere üç alanda sürdürülmüştür13. Nekropol kazıları, antik kentin geçmişiyle ilgili 
birçok veriyi elde etmemizi sağlamış ve kent kronolojisini oluşturmada bu verilerin 
büyük katkısı olmuştur.

Kuzeydoğu Nekropolü’nde yapılan çalışmalarda toplam 33 mezar açığa 
çıkarılmıştır. Bu mezarlar içinde kiremit çatma mezarlar en yoğunlukta, bunu urna 
mezarlar takip etmektedir. Diğer taraftan örgü tekne mezar, basit toprak gömü mezarlar 
az sayıda ortaya çıkarılan mezar grubunu oluşturur. Burada ölü gömme gelenekleriyle 
ilgili olarak yerinde cesedin yakılması ve üzerine kiremit çatılması şeklinde yapılan 
uygulamalar tespit edilmiştir. Ele geçirilen mezarlar genelde, M.Ö. 2. yy.dan, M.S. 3. yy. 
aralığına tarihlenmektedir. 

Kuzeybatı Nekropolü’nde yapılan çalışmalarda toplam 25 mezar açığa çıkarılmıştır. 
Kuzeybatı Nekropolü topoğrafyaya göre, doğu, kuzey ve batıya eğimli yamaçlar üzerinde 
yayılmıştır. Kazısı yapılan alanlarda özellikle mezar tipolojisi bakımından yeni ve farklı 
örnekler ortaya çıkarılmıştır. Bunlar; kiremit çatma mezarlar, tuğla örgü tekne ve tuğla 
13 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; Şimşek 2010, 120-124, Res. 1, 11-15.
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çatma mezarlar (ikiz tip ve tek tip olarak ikiye ayrılır), taş örgü tekne mezarlar, örgü 
tekneli tonozlu mezarlar (tuğla ve traverten örgülü, tek ya da ikiz tiplidir) ve basit 
toprak gömüler gibi tiplere ayrılırlar. Burada ele geçirilen mezarlar genel olarak Roma 
İmparatorluk Dönemine aittir. 

Batı Nekropolü’nde Asopos Köprüsü’nün batı uzantısında, L23 plan karede, 
köprünün kuzey bitişiğinde yer alan mezarlardaki kurtarma çalışmaları ve köprünün 
güneybatısında M25 plan karede A ve B açmaları yapılarak iki mezar komleksi ortaya 
çıkarılmıştır. İlk çalışma alanında köprü ayağına bitişik yapılan tonozlu mezar (L.09.
BN.M1)  askıda kalarak oluşan erozyon nedeniyle nehir içine kayarak düşmüş olup 
sadece batı yan duvarı ile örgü teknesinin yarısı yerinde kalabilmiştir. Tonozlu mezar 
odası köprünün kuzey uzantısına bitişik olarak yapılmış ve girişi kuzeyde olmalıdır. 
İçten tonozlu, dıştan düz çatılı olduğu köprü ayağına bitişik yapılan duvar kalıntısından 
anlaşılabilmektedir. Mezar odası dikdörtgene yakın planlıdır. İçinde doğu duvarı dibinde 
gezinti alanı, bunun karşısında ve batı duvarı dibinde olmak üzere, “L” şeklinde iki adet 
freskli örgü tekne mezar yer alır. Tonozlu mezarı batı yan duvarında ve yer alan freskler 
beyaz zemin üzerine yeşil, kırmızı ve pembe renklerde yapılmış olan dalında güller ve 
girland çelenklerinden oluşur. Güller ve çelenkler, ölünün cennette dinlenmesini ya da 
girişini ifade etmektedir.  Freskler, M.S. 5. yy. ortalarının genel modasını yansıtır14. 

Batı Nekropolü M25-M26 plan karesinde çalışmanın planlanmasının nedeni, 
yüzeyde Grekçe yazıtlar bulunan arşitrav-friz blokları, mezar oturma basamağı, geison-
sima, kapı eşiği, sütun tamburu, phallos, taç bloğu gibi mermer ve travertenden oluşan 
dağınık hâldeki blokların yer almasıdır. L.09.BN.M4 No.lu Mezar, kareye yakın planlı 
olup mezar odası içerisinde taban altında toplamda beş adet, çay taşı ve kireç harç malzeme 
ile örülmüş tonozlu mezar hücresi açığa çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda tonozlu 
hücre mezarlara birden fazla gömü yapıldığı ve sürekli kullanım gördüğü tespit edilmiştir. 
Ele geçirilen eserlere göre, mezar odası M.S. 4. yy.ın 2. çeyreğinde inşa edilmiş ve 5. 
yy.ın 3. çeyreğine kadar kullanılmıştır.

L.09.BN.M3 tonozlu mezar (11.10x11.20m) kompleksi; Asopos Nehri’nin batı 
yamacında yan yana yapılmış bodrum ve zemin katlardan oluşan, kuzeybatıda alt ve 
üstte birer, güneydoğuda tek kapıdan girilen, aralarında kemerli koridorla bağlantısı olan, 
uzunlamasına ortada yer alan koridorların iki yanında sıvalı örgü teknelerin yer aldığı, 
arka kısımlarda kemerli, yanlarda girintili nişleri olan, dış kısımda ise payanda destekleri 
ile trotuarı bulunan geniş bir aile mezarıdır. Laodikeia Nekropolü’nde ilk kez bu şekilde 
kompleks bir anıtsal mezar yapısının kazısı yapılmıştır. Mezar odaları ve teknelerde açığa 
çıkarılan buluntular, mezar kompleksinin M.S. 1. yy.ın 2. yarısından, 7. yy.ın 1. çeyreğine 
kadar sürekli kullanım gördüğünü ortaya koymuştur. 

14 Efes Yamaç Evlerde ele geçirilen 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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Resim 2: Asopos Tepesi 2 açmasının görünümü.

Resim 1: Kazı alanlarının kent planı 
üzerindeki durumları (Asopos Tepesi, 
A Evi, Tapınak A, Stadyum Caddesi, B 
Nymphaeumu, Latrina, Efes Portikosu, 
Kuzey Tiyatrosu, Kuzeydoğu, 
Kuzeybatı ve Batı Nekropolü).
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Resim 3: Asopos Tepesi 2 seramik buluntularının kronolojik çizimi. 
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Resim 5: A Evi planı.

Resim 4: Suriye Caddesi yanında yer alan A Evi ve Tapınak 
A’nın havadan görünümü.
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Resim 7: Kuzey Tiyatrosu oturma basamakları üzerindeki 
yazıtlar.

Resim 6: Kuzey Tiyatrosu planı.
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Resim 8: Tapınak A’nın restorasyon öncesi durumu ve naos etrafındaki geç dönem mekanları.

Resim 9: Tapınak A’nın restorasyon çalışmaları.
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Resim 10: Suriye ve Stadyum Caddesi ile iki yanında yer alan yapıların planı.

Resim 11: Stadyum Caddesi (B Nymphaeumu, Su deposu, Latrina) ve Efes Portikosu’nun havadan 
görünümü.
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Resim 12: B Nymphaeumu, Su deposu, Latrina ve Apsisli Çeşme’nin 
havadan görünümü.

Resim 13: Kuzeydoğu Nekropolü mezar buluntularının 
kronolojik çizimi.
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Resim 14: Batı Nekropolü, Asopos Köprüsü yanında yer alan tonozlu ve freskli mezar (L.09.
BN.M1).

Resim 15: Batı Nekropolü’nden tonozlu mezar kompleksi (L.09.BN.M3).
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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 kağıda, 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
 Eğitim 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:
1- 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.
2- 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,

3- 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.

4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text that together with loading the text on a (new) 

diskette or CD.
6- 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, Eğitim ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü, 
II. Meclis Binası Ulus/Ankara

The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and 
will not be given back.

Note: The books of the Symposium is available on www.kultur.gov.tr




