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FİLYOS-TİOS 2009 YILI KAZISI
    

                   Sümer  ATASOY*

     Şahin YILDIRIM

2009 yılı Filyos-Tios kazısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme 
Merkezi Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak Valiliği Özel İdare Müdürlüğü ile T.C. Trakya 
Üniversitesi’nin destekleri ile sürdürülmüştür1. 

2009 kazı çalışmaları akropolis ve tiyatronun doğusunda olmak üzere iki sektörde 
yürütülmüş ( Resim: 1)  ve 2007 yılından beri bulunan çanak çömlek buluntuları Arkeolog 
Ayyüz Toydemir Sabuncu tarafından tasnif edilerek çizimleri yapılmıştır.

1. AKROPOLİS ÇALIŞMALARI
A. TAPINAK
Buradaki çalışmalar Öğr. Gör. Dr. Eser Kortanoğlu’nun  sorumluluğunda yapılmış 

ve kuzey-güney doğrultulu tapınağın boyutları ortaya çıkarılmıştır. 
Yapı: 14.50 m. (kuzey), 15.70 m. (güney), 23.70 m. (batı) ve 23.50 m. (doğu) 

boyutlarındadır. (Resim: 2)
Doğu kenarın, üst düzleminde yer alan blokların kireçtaşından ve profilli olduğu 

gözlemlenmiştir. İlk çalışmalarımıza göre  tapınağı Roma Devrine tarihlendirmekteyiz.
Yapının dört kenarının ortaya çıkarılmasından sonra, temel sistemini (euthynteria, 

stereobat, temelion) anlayabilmek için,  güney, güneydoğu ve doğusunda bir araştırma 
yapıldı. Altta moloz  taşlardan oluşturulmuş , üst üste 3 teraslama sırası bulundu.

Yapının üzerinde yer alan ve Ortaçağa tarihlenen sarnıcın güney kısmında, dolgu 
toprak temizlik çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sırasında 37 cm. yüksekliğinde, giysi 
kıvrımları içeren mermer bir heykel parçası bulunmuştur. Ayrıca diş kesimi frizi, Lesbos 
kymationu, akanthus kabartmaları içeren çeşitli mermer mimarî parçalar , Geç Bizans 
* Prof.Dr.Sümer ATASOY,Karabük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,Karabük/

TÜRKİYE
 Yrd.Doç.Dr.Şahin YILDIRIM,Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,Edirne/

TÜRKİYE.
1 Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM), Zonguldak Valisi Enver Ata’ya, Zonguldak 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap ve Şube Müdürü Kürşat Coşkun’a, Zonguldak Valiliği, İl Özel 
İdaresi’ne ve çalışanları ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür ederiz. Prof. Dr. Sümer Atasoy 
başkanlığında gerçekleştirilen ve Elif Gonca Orakçı’nın Bakanlık temsilcisi olarak görev aldığı 2009 yılı 
Filyos-Tios kazısı ekibi; Yrd. Doç.Dr. Özkan Ertuğrul, Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Öğr. Gör. Dr. Eser 
Kortanoğlu, Arş. Gör. Ergün Karaca, Arkeolog Ayyüz Sabuncu, Arkeolog Erdener Pehlivan, Arkeolog 
Nagihan Özün ve 15 öğrenciden oluşmuştur. 
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Dönemi boyalı keramik parçaları, pişmiş toprak Hellenistik Dönem çanak-çömlek 
parçaları, bronz nesneler, cam parçaları ve bir adet bronz Bizans Dönemi sikkesi de 
bulunmuştur. 

Yine bu çalışmalar sırasında siyah firnisli, M.Ö. 6. yy. çanak-çömlek parçaları, 
bir adet  pişmiş toprak Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemine ait unguentarium, 
Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen keramik parçaları, cam bilezik parçaları, bir 
adet sağlam Roma İmparatorluk Dönemine ait bronz kaşık, Bizans Dönemine ait bronz 
sikkeler, bronz nesneler, bronz çiviler, bir adet bronz kemer tokası, bir adet bronz haç ile 
kumtaşından bir heykelin el kısmı ortaya çıkarılmıştır.    

B. KİLİSE
Buradaki çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Özkan Ertuğrul’un sorumluluğunda yapılmıştır. 

Doğu-Batı doğrultulu kiliseye  batısında bulunan  bir narteksten girilmektedir.  Ana mekân 
bir naos’tan ibarettir. Güneyinde  pastophorion yer alır. (Resim: 3)

NAOS
Kilisenin ana bölümünü oluşturan naos, 16.30 m. x 7.20 m. boyutundadır.  

Narteksten naosa batıda üç kapıyla girilir. Güneyinde yer alan pastophoriona ise bir 
kapı açılır. Kilisenin duvar tekniği olarak, altta  iki sıra ortalama 45 cm. yüksekliğinde 
devşirme blok taşlar ve  üstünde  üç sıra, 4 cm. kalınlığında ve 45 cm. uzunluğunda 
tuğlalar kullanılmıştır. Taş ve tuğlaların arasında ise 3-6 cm. kalınlığında kireç harcı yer 
alır.

Naosun doğusunda  dışarıdan beşgen, içerden yarım daire şeklinde  apsis 
bulunmaktadır. Apsis duvarlarının mevcut yükseklikleri, kuzeyde 1.63 m. güneyde 
1.80 m.dir. Apsisin iç kısmını, 27 cm. yüksekliğinde, 91 cm. genişliğinde ve  3.40 m. 
uzunluğunda bir seki çevreler. Bir kısmı tahribata uğramış sekinin kuzey kısmında bir 
kanal yer almaktadır.

Naosun zemininde değişik boyda devşirme mermer plâkalar ile bir döşeme 
oluşturulmuştur. Ancak zeminde yer yer eksik kısımlar ve çökmeler görülmektedir. 

Naos duvarlarının iç yüzeyi krem rengi sıvayla kaplı olup, kuzey, doğu (apsis) 
ve güney iç duvarlarında yer yer kırmızı, yeşil, sarı ve siyah renkte fresk kalıntıları 
görülmektedir.

Naosun kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde iki adet gömü tespit edilmiştir.  
Güneybatı köşede bulunan mezar, toprağa gömülmüş bir lâhit olup doğu-batı yönlüdür.  
Kuzeybatı köşede tespit edilen gömü ise kuzey-güney doğrultulu olup batıda naosun  
duvarı ile doğuda bir lâhitin uzun kenarı kullanılarak oluşturulmuştur. Lâhit parçasının, 
mezarın iç kısmına gelen yüzeyinde, tabula ansata içerisinde tek satırlık Latince bir yazıt 
bulunmaktadır.    
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NARTHEKS 
 Batı yönünde  bulunan nartheks,  4.66 m. x 8.57 m. boyutundadır.   
Nartheksin içinde dördü çocuk olan  altı adet gömü bulunmuştur. Güneyde, 

düz blok taşlar ile yapılmış sandık mezar içerisinde dört  kafatası ve kemik parçalarına 
rastlanmıştır.  Diğer beş adet gömü ise  kiremit mezar şeklindedir ve bunların içerisinde 2 
adet bronz kolye askısı bulunmuştur. 

PASTOPHORİON
Naosun güneydoğusunda bulunan pastophorion, 3.00 m. genişliğe sahiptir. Ancak 

batı kısmının kazısı henüz tamamlanmadığından  uzunluğunu bilemiyoruz. Duvarları 
kesme taşlardan yapılmış olup  iç duvar yüzeyi  kırmızı, yeşil, sarı ve siyah renkli fresk 
ile bezenmiştir 

Zemini değişik ölçülerde  taşlar ile döşenmiştir. 
Kilise ile tapınak arasında kalan bölgede yapılan kazıda  biri çocuk olmak üzere 

üç adet iskelet ve kafatası tespit edilmiştir. Çocuk gömüsü  kiremit mezar olup diğer iki 
gömü  basit toprak çukurdur.  Çocuk mezarında küçük bronz bilezik ve diğer iskeletlerin 
birinde iki adet bronz kolye askısı bulunmuştur. 

Kilise,  mimarîsi, freskoları ve buluntuları ile  M.S.10-12 yy.a tarihlenmektedir. 

C. AÇMALAR
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvara, D27-e1, e2 ve E27-a1, a2  açmalarında 

rastlanmıştır. (Resim: 4)
4.43 m. mevcut uzunluğa ve 93 cm. genişliğe sahip olan duvar, kuzeydoğuda 1.40 

m., güneybatıda ise 1.17 m. yüksekliğe sahiptir. Duvar, yerel düzgün kesilmiş  5 - 25 cm. 
yükseklikteki taşlardan harç kullanılarak yapılmıştır. Kuzeydoğuda düzgün bir şekilde 
sona ermektedir. Buradaki boşluk,  geç bir  dönemde 1.10 m x 1.22 m. boyutunda üç sıra 
taş ile  bir duvar oluşturularak kapatılmıştır. Bu kapatılan kısmın daha önce kapı olarak 
kullanıldığı ve sonra aceleyle kapatılıp, tahkim edildiği izlenimi doğmaktadır. 

Açmanın kuzeybatı köşesinden başlayarak kuzeybatıya doğru giden ve D27-
e1 açmasında da devam eden bir duvarın temeline rastlanmıştır. 97 cm. genişliğindeki 
duvarın mevcut uzunluğu 4.32 m.dir. 

D27-e1 AÇMASI
D27-e2 ve E27-a1 açmalarında bulunan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın 

bir kısmı, açmanın güneydoğu köşesinden geçmektedir. Açmanın kuzeybatısında 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvar, D27-e1 ve E27-a2 
açmalarında bulunan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvara paralel olup bu duvardan 
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kuzeydoğuda 3.35 m., güneybatıda 2.55 m. uzaklıktadır. Duvarın genişliği 67-93 cm. 
olup zeminden 70 cm. yüksekliğe sahiptir. Yapım tekniği olarak kuzeydoğusundaki duvar 
ile aynı işçiliği göstermektedir. 

Açmanın kuzeybatı köşesinde 1.00 m. x  0.95 m. ölçülerinde tek bir blok taş  
tespit edilmiştir. Taşın üzerinde çapraz olarak 6 cm. genişliğinde bir kanal bulunmaktadır. 
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın batısında ve dik olarak birleşen diğer  bir duvar 
bulunmaktadır. 

II. TİYATRO’NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ ÇALIŞMA
Filyos Beldesine Çaycuma yönünden gelen bugünkü asfalt yol, 1. derecede 

arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır ve Filyos’a girişte tiyatronun üst oturma sıralarının 
üzerinden geçmektedir.

2007 yılında bu mevkide açılan araştırma çukurunda Roma Dönemine tarihlenen 
kapalı bir su kanalı tespit edilmiştir. Kanal, taş ve harç karışımı ile inşa edilmiş olup dışı 
kaba bırakılmış, içi ise sıvalı yapılmıştır. Mevcut uzunluğu 12 m., iç genişliği 0,65 m. ve 
iç yüksekliği 0,75 m. dir.

Filyos Belediye Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sözlü isteği 
doğrultusunda mevcut yolun genişletilmesi düşünülen noktasında ve yol kenarında 4 
araştırma çukuru açıldı.

Buradaki çalışmalar Yrd.Doç. Dr. Şahin Yıldırım sorumluluğunda 
gerçekleştirildi. 

Toplam 60 m. x 10 m. ölçüsünde kazılan bu alanda, pişmiş toprak künklerden 
oluşan ve geç Roma Dönemine tarihlenen su kanalının 10 m. lik kısmı ortaya çıkarıldı. 
Su künkleri sağlam olmayıp tamamen kırık ve parçalanmış bir durumdadır. Araştırma 
çukurlarında su kanallarından başka herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. (Resim: 5)

Buradaki çalışmalarda, Roma Dönemine ait bronz sikkeler, kemik  iğne ile bol 
miktarda keramik parçaları bulunmuştur.

III. KERAMİKLER
Tios’da bugüne kadar kazılan açmalarda bol miktarda Geç Roma ve Bizans Dönemi 

çanak-çömlek bulunmuştur. Bunların tasnif edilmesi, tümlenmesi ve kataloglanması 
henüz tamamlanmamıştır. Genel bir değerlendirme raporu Arkeolog Ayyüz Toydemir 
Sabuncu tarafından yazılmıştır. 

Tios buluntuları arasındaki Geç Roma Dönemi çanak-çömleğinin M.S. 5.yy.dan 
itibaren üretiminin azalmakta olduğu anlaşılmaktadır. Onun yerini alan Bizans çanak-
çömleği ise M.S.13. yüzyıla kadar kullanılır.
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BİZANS DÖNEMİ ÇANAK –ÇÖMLEK BULUNTULARI
                                                                          Ayyüz TOYDEMİR SABUNCU

Tios’un Bizans Dönemi çanak çömlek buluntuları arasındaki Geç Roma çanak 
çömleği, Bizans’ın erken dönem buluntuları olarak görülür. Geç Roma türü çanak 
çömleğin süregeldiği dönem sonlarında, bazen onunla çakışan; türün ortadan çekilmesiyle 
devamlığını hissettiren asıl Bizans çanak çömleği denen tür ile karşılaşılmıştır. Bizans 
çanak çömleği Geç Roma’dan daha az özenli üretilmiş bir tür görünümündedir. Bizans 
türünün erken dönemi zaman zaman Geç Roma çanak çömleğinden etkilenmiş de olsa, 
farklı ve ayırt edilebilir özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. İmparatorluğun gücünün 
devam ettiği bölgelerde, bu türü yaratan süreçte, zaman zaman yerel halkın anlayışını da 
devreye sokan, farklı yerel örnekleri görmek olanaklıdır. Her kültürde olduğu gibi Bizans  
çanak çömleğinde de özel türler dışında, genelde aynı/benzer işlevleri yüklenerek üretilmiş 
çanak çömlek türleri “biçim bezek, bezeme ve hamur katkısı” gibi farklı niteliklerle sırlı, 
sırsız Bizans çanak çömleğini de yaratmıştır.

Tios’un Bizans Dönemi çanak çömleği hakkında genel bir fikir verebilmek 
için seçilen buluntuların 1/1 oranında özgün çizimleri yapılmış, bunlar 1/3 oranında 
küçültülmüş,  numaralanmış ve kümelere/çizelgelere yerleştirilmiştir. Ana hatta “Üretim 
Artıkları” başlığı altında belirtilen kümelerdeki cüruf, fırın artığı gibi buluntuların çizim 
ve katalog çalışması yapılmamış yalnız, adlarından söz edilmekle yetinilmiştir. 

M.S. 400’ler/ 5. yy.da sonlandırılan Geç Roma türü çanak çömleği ile 6/7. yy. da 
başlatılan asıl Bizans Türü denebilecek çanak çömlek (Hayes,1992,3,11) kayda değer 
farklılıklarla 1450’lere dek hemen hemen imparatorluğun her bölgesinde saptanmıştır 
(Rice,1930;Hayes,1992,12-79). Sırsız çanak çömleğin yanı sıra, Bizans’ın Sasâniler’den 
öğrendiği (Hayes,1992,13-34)sırlı çanak çömlek bölgesel farklılıklarla da olsa, Bizans 
topraklarının bazı bölgelerinde sırsız türden daha çok varlığını koruyarak Bizans’ın 
sonlarına dek ulaşmıştır. Özellikle sırlı çanak çömleğin Bizans’ın sattığı en değerli ürün 
olarak çeşitli pazarlarda yerini aldığı kayıtlara geçmiştir. Tios Bizansı’nda da Geç Roma 
türü çanak çömleğin 5.yy. dan itibaren üretimden kalkmakta olduğu fark edilmektedir;  
onun yerini alan asıl Bizans çanak çömlek türüne Tios’ta 13. yy.a dek rastlanmaktadır. 
Tek tük de olsa 14. yy. başlarına tarihlendirilebilecek Bizans çanak çömleği ile de 
karşılaşılmıştır ki bu dönem başlarına tarihlenebilecek Bizans çanak çömleğinin sayıca 
az görülmesi 13.yy.da Haçlı akınlarıyla zayıflayan Bizans hükümdarlığının Tios’ta 
zayıflayıp sonlanmış olabileceğini akla getirir. İlerde yapılacak araştırmalar bu konuya 
da açıklık getirecektir. 
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ANAHAT ÇİZELGESİ
I.Bizans Çanak-Çömleği
1. Sırlı Bizans Çanak-Çömleği
          A. Açık Kaplar                 Çizim 2
               1. Tabaklar                 Çizim 2: 1(296)
               2. Çanaklar/ Derin Tabaklar   

                                                        Çizim 2: 4(327), 6(304), 7(298/326)
          B. Kapalı Kaplar
               Çömlekler                Çizim 9: 2(302)
          C. Küçük Buluntular
               Kapaklar                  Çizim 2: 9(306)
          D. Duvar Kaplamaları  Çizim 2: 8(315)

     2. Sırsız Bizans Çanak-Çömleği
          A. Kapalı Kaplar
               1. Çömlekler                Çizim 9: 3(238)
               2. Amphoralar (Yukarı gövde, Kulp ve Dipler)  Çizim 1
               3. Testiler                Çizim 3: 1(297)
               4. Testicikler                Çizim 3: 2(293)
          B. Küçük Buluntular
               1. Kandiller                Çizim 7: 1(263), 2(224)
               2. Kapaklar              Çizim 4: 3(271)
               3. Kadehler              Çizim 4: 1(1)

II. Geç Roma Çanak-Çömleği
          A. Açık Kaplar
               1. Tabaklar              Çizim 6: 4(165)
               2. Çanaklar
               3. Tepsiler             Çizim 6: 1(230), 2(244), 3(243)
          B. Kapalı Kaplar
               1. Amphoralar            Çizim 1: 8(332), 9(324)
               2. Çömlekler             Çizim 9: 8(21), 4(272)
               3. Testiler
          C. Küçük Buluntular
               1. Unguentaria/ Ampulla/ Hacıyağı Şişeleri/ Koku Şişeleri
                     a) Füze Biçimli 
                     b) Uzun Boyunlu, Toparlak Gövdeli   

                                                 Çizim 8: 1(294), 2(335)
               2. Ağırlıklar
               3. Kandiller   

                                                 Çizim 7: 1(263), 2(224), 3(292)
          D. Fırın Artıkları/ Üretim Artıkları
               1. Cüruflar
               2. Üretimin Bir Evresinde Bozulmuş Çanak-Çömlek Parçaları
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3. Sırlanmadan Bırakılmış/ Unutulmuş Astarlı Parçalar

III. Erken İslam Çanak-Çömleği Çizim 5: 1(173)

DEĞERLENDİRME
Tios’un Bizans Dönemi çanak çömlek buluntuları arasında yer alan, kentin 

gereksinimine yanıt verebilecek yeterlilikte/sayıda üretilmiş Bizans’ın ilk dönem çanak 
çömleği Geç Roma çanak çömleğidir ve o dönem nüfus yoğunluğuna da işaret etmektedir; 
bu türden bazı örnekler: (Çizim 1: 10(122), 6: 4(165), 1: 6(227), 6: 1(230), 6: 3(243), 6: 
2(244), 3: 1(297?), 1: 8(332), 1: 9(324)).

Tios’un 6/7.- 13. yy. ve 14.yy. başlarına tarihlenebilecek Bizans çanak çömleği 
buluntularından örnekler; (Çizim 1: 1(6), 2(260), 3(12), 4(150), 5(211), 7(14), 11(7)?; 
Çizim 1:(296),2(300),3(310),4(327),5(299/314)6(304),7(298/326)9(306) Çizim 3: 1(297)
Çizim 4: 1(1), 2(9), 3(271); Çizim 7: 1(263), 2(224); Çizim 9: 2(302)). Tios’ta Geç Roma 
çanak çömleğinin sayıca fazla olması Bizans türü çanak çömleğin 6.-15.yy. arasındaki 
nüfus yoğunluğuna işaret eder.

Kilisenin çanak çömlek buluntuları arasında  “315 No.lu, Haç bezemeli” buluntu 
Kilise ve Ortodoks dinini simgelediği düşünülen bir Tios buluntusudur. Bu buluntu 
(Çizim 2: 8(315)), çok renkli sırlı teknikle üretilmiş, beyaz hamurlu, 15 cm. X 11 cm. 
boyutlarında, 0.02-3 cm. kalınlığında düz bir kaplama levhası olmalıdır. Levha iki parçanın 
yapıştırılmasıyla haç ve yapı benzeri bir bezeme ortaya çıkarılmıştır. Düz başka bir levha 
parçasında 315 No.lu katalog örneğindeki yapıyı andıran bir bezeme daha saptanmıştır.  
“Yunan Haçı” kalın siyahla belirtilmiştir; biri yapıya daha çok benzeyen, diğeri yapıyı 
andıran ikinci bezemede de siyahla belirtilmiş çizgiler görülür.  Haçlı bezeme yakınındaki 
yapı biçiminde ise pencere gibi 3 sıralı dörtgenimsi toparlaklar, altta kapıya benzer bir 
biçim de gene siyahla belirtilmiştir. Özellikle bu bezeme eğer bir yapıyı simgeliyorsa 
bu yapı bir kilise olabilir; yapının pencereye benzer toparlakları yapının 3 katlı ve en 
altta da bir kapısı olduğunu akla getirir. Yapıya benzer iki buluntunun içi kirli sarı sırla 
doldurulmuştur. Levhaların kalınlığı ve düz kesitli olmaları bunların, yapının duvarlarına 
bir şekilde tutturulmuş olduğunu belirtir. 

Tios’ta Bizans çanak çömleği olarak adlandırılabilecek ve 6/7-11., 12., 13. yy.a 
tarihlenebilecek buluntular arasında az sayıda açık renk hamurlu, çok sayıda kırmızı 
hamurlu, krem astarlı, çizi ya da farklı bezeli sırlı çanak çömleğin yanı sıra, sırsız çanak 
çömleğe de rastlanır. Bunlar arasında bir başka Tios örneğinin (Çizim 2: 6(304)) boyutları 
“Çizi bezeği (sgraffito)” ve Haçlılar dönemine tarihlenmiş bir “Kumkale örneği”yle 
benzerliği dikkat çekicidir (Sabuncu, 2007,16,Çiz.2). Bezemeleri ve boyutlarıyla benzer 
iki örnek de dışa dönük dudaklıdır. 13.yy. Bizans Dönemine tarihlenebilecek Tios 
buluntusunun ağzı içte yalın, (Çizim 2: 6(304)) Kumkale buluntusu ise çift dudaklıdır. 
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Günümüzda olduğu gibi Ortaçağ çanak çömleğinde de kültürler arası iletişimin 
ne denli etken ve güçlü olduğunu bu iki örnekte izlemek olanaklı görünmektedir. 
Anlaşıldığına göre bu tür çanak çömlek farklı pazarlarda oldukça revaçta olabilir. Yine 
13. yy.a tarihlenebilecek dolgun hilâl bezemesi ile bir başka Tios buluntusu belki Anadolu 
Selçuklu sanatından etkilenmiş örneklerdendir. (Çizim: 2: 2(300)). Bu tür örnekler 
etkileşimi kanıtlayan sağlam kanıtlardır. Tios Bizansı’nın son devrine (14.yy. başları) 
tarihlenebilecek az sayıda örnekten biri:(Çizim 2: 4(327), (Bkz. Papanikola Bakırtzıs, 
1992,lev1). Ayrıca 8. ve 9. yy. Erken İslâm’a ait olabilecek çok az sayıda çanak çömlek 
buluntusu ile de karşılaşılmıştır (Çizim 5: 1(173)). Üretimin bir safhasında fırınlamada 
bazı kulp ve açık kap ayağı gibi örneklerin yanı sıra, sırlanması unutulmuş , krem astarlı 
açık kap gövde parçaları Bizans fırın artıkları içinde görülür. Bu tür buluntular çanak 
çömlek üretiminin Tios’ta yapıldığını gösteren ip uçları gibi görünse de, gelecek kazıların 
bu duruma daha net kanıtlarla açıklık getireceği düşünülmektedir. 

Tios kazısı 2009 sezonunda, Bizans çanak çömlek değerlendirme, tasnif ve çizim 
çalışmalarında Ayyüz Sabuncu Toydemir sorumluluğunda Ebru Güven, Elif Sepet, Ebru 
Aydoğdu, Sonay Yemişken, Şeyma Yılmaz, Erkan Gürçal, Nagihan Özün, Kumru Ön ve 
Ayşe Adıgüzel görev almıştır.

IV. DİĞER ÇALIŞMALAR
Tios antik kentinin tarihini aydınlatacak diğer çalışmalarımız da sürmektedir.
İki filolog arkadaşımız İhsan Sönmez ile Bülent  Öztürk, gerek kazılarda çıkan 

gerekse Kdz. Ereğli Müzesi’nde yer alan yazıtları makaleler hâlinde yayınlamaktadırlar 
Sikkeler ise  Dr. Dinçer Savaş Lenger tarafından yayına hazırlanmaktadır.

SONUÇ
Filyos-Tios ve çevresi, modernleşme serüveninin en önemli dönemeçlerinden 

birini yaşamaktadır. Büyük yatırımlar ve müdahaleler  söz konusudur.
Filyos nehrinin deltası ile Gökçebey arasındaki bir km. genişliğindeki bant, 

serbest bölge ilân edilerek, delta kısmına transit taşımacılık geçiş yolu olarak planlanan 
Türkiye’nin en büyük limanlarından birinin yapılması planlanmıştır.

Ayrıca Filyos’un batı yönüne ticarî amaçlı bir liman, mendirek, iskele ve rıhtımlar 
inşa edilecektir. Kardemir’in  kuru yük gemileri, Ro-ro gemileri, römorklar ve kılavuz 
botları yanaşacaktır. Kömür ve demir cevheri yükleme-boşaltma yapılacak, yükler 
gemilerle, karayolu ve demiryolu ile gönderilecektir. Bu tesislerin ömrü 50 yıl sonunda 
bitecektir. Filyos’un arkeolojik zenginliği, nehiri, denizi, ormanları, topoğrafyası, temiz 
havası, temiz yer altı suları, havaalanı ve ulaşım yolları gibi ayırt edici özellikleri vardır. 
Bunların yitirilmeden kullanımları söz konusudur.
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Sanayileşmeyi kurtuluş olarak gören ülkeler, şimdi sanayileşmenin getirdiği sorun 
ve açmazlardan kurtulmak için çareler aramaktadırlar.

Sanayileşmede hızlı ve plansız bir yapılanma yozlaşmayı getirir. İnsanların ortak 
ideali olan yaşanılır bir çevre sanayileşme ile ters orantılıdır.

İlgili kurum ve kuruluşların ilgisinin bölgeye yöneltilmesi, mevcut sorunların 
saptanması ve özenle yapılmış projelerin hazırlanması gerektiği kanısındayız.
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Resim 1: 2009 sezonunda kazþlan alanlar. 
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 Resim 2: Akropol-Tapþnak Planþ. 

Akropol-Tapþnak.
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Resim 3: Akropol-Kilise Planþ. 

Akropol-Kilise.
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Akropol-Sondaj.

Resim 4: Akropol-Sondaj Duvar Çizimi. 
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Resim 5: Tiyatro’nun güneydoğusundaki su kanalı çizimi.

Tiyatro’nun güneydoğusundaki su kanalı. 



.................................................................................................................................................................................. 15

Çizim: 2

Çizim: 1
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Çizim: 3

Çizim: 4
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ELMACIK   OMURGALI  FOSİLLERİ 

                                                       Nurfeddin KAHRAMAN*

             
GİRİŞ
2009 yılı Elmacık omurgalı fosil kurtarma kazıları, 19 Haziran – 16 Temmuz 

günlerinde dört hafta süre ile yapılmıştır. Çalışmalar her yıl olduğu gibi yüzey araştırmaları 
ve temizlik çalışmalarını takiben kazı aşamasında sürdürülmüştür. 

Kazı çalışmaları üç lokalitede yoğunlaştırılmış, iki lokalitede ise daha sonraki 
dönemlerde yapılacak olan kazı çalışmalarına hazırlık şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
lokalitelerden Kale Mevkii’nin güneydoğusundaki vadi yamacı ve Ardıç adını verdiğimiz 
lokaliteler ilk kez açılmış, oldukça verimli sonuçlar elde edilmiştir.

Burdur Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve Ankara Üniversitesi DTCF 
Antropoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut’un danışmanlığında 
sürdürdüğümüz Burdur İli, Kemer İlçesi, Elmacık Köyü, gölet yakın çevresi omurgalı 
fosil kazılarının ilk evresi olarak değerlendirdiğimiz katılımlı kurtarma kazıları, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili genelgeleri doğrultusunda sona erdirilmiştir. Bu aşamadan 
sonra Elmacık omurgalı fosil lokalitelerinde yapmayı planladığımız kazı çalışmaları 
gerekli desteği gördüğü takdirde devam ettirilecektir. Burdur-Elmacık AGT-2006 adını 
verdiğimiz kazı projemize gerekli izin ve malî desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler  Genel Müdürlüğü’ne, DÖSİMM’e, yardım taleplerimizi her 
zaman karşılamaya çalışan Burdur Valiliği’ne, Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
sayın İbrahim Şimşek’e, proje danışmanlığını üstlenerek böyle bir çalışmanın yerine 
getirilmesine kapı açan sayın Prof. Dr. Berna Alpagut’a, Burdur Müzesi Müdürü Sayın 
H.Ali Ekinci ve müze personeline, projemizde görev alan tüm öğrencilerime  teşekkür 
ediyorum.

A . 2009 KAZI ÇALIŞMALARI
2009 yılı IV. dönem Elmacık omurgalı fosil katılımlı kurtarma kazıları, iki aşamalı 

olarak,  toplam 20 işçi ile dört haftada gerçekleştirilmiştir. 

I . Hazırlık çalışmaları: Hazırlık çalışmalarımız  yüzey  araştırmaları, kazı 
yapılacak lokalitelerde temizlik çalışmaları ve sonraki dönemlerde yapılacak kazılara 
hazırlıkları içeren çalışmalardır.

Elmacık omurgalı fosillerinin bulunduğu göl ve bataklık dolguları şiddetli erozyona 
maruz kalmaktadır. Bu bakımdan her kazı dönemi öncesinde olduğu gibi IV. dönem kazı 
*   Nurfeddin KAHRAMAN Bilecik Üniv. Fen-Ed. Fak. Coğrafya Bölümü, Bilecik/TÜRKİYE.  
 nurfeddin.kahraman@bilecik.edu.tr 
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çalışmaları öncesinde de yüzey araştırmaları yapılarak aşınma sonucu açığa çıkan fosil 
buluntu parçaları, bulundukları yerlerin koordinatları belirlenerek yerlerinden alınmıştır.

Hazırlık çalışmalarının önemli aşamalarından bir diğeri  ise, kazı yapılacak 
lokalitelerin temizlik çalışmalarının yapılmasıdır. Fosil barındıran katmanlardan oluşan 
yamaçların enkaz mantosundan temizlenmesi ile gerekli ölçüm çalışmaları daha sağlıklı 
yapılmakta, bu yamaçlarda erozyonun şiddetlenmemesi için gerekli önlemler alınmaya 
çalışılmaktadır.

Önceki kazı dönemlerinde yeterli ekipman desteği olmadığı için alamadığımız 
fosillerin yerlerinden alınabilmeleri için, bu lokalitelerde ön hazırlıklar yapılmaktadır. 
Nitekim 2009 yılı IV. dönemi kazıları sırasında, 2007 yılında açtığımız Gökyer lokalitesinde 
fosil barındıran katmanların üst seviyesini oluşturan evaporit katmanı temin edilen bir iş 
makinesi ile temizlenmiş ve önümüzdeki kazı dönemlerine hazır hâle getirilmiştir.

II . Kale Mevkii Güneydoğusundaki Yamaçlarda Yapılan Kazı Çalışmaları 
Elmacık Köyü güneyindeki Kale Mevkii güneye doğru keskin sırtlar hâlinde 

uzanan arazinin bir bakıma başlangıç noktasını oluşturur. Kale olarak adlandırılan kayalık, 
Alt Kuaterner’de Burdur Havzası tabanını kaplayan traverten dolgularının bu kesimi 
de kapladığını gösteren bir şahit tepedir. Bu tepenin 200 m. kadar güneydoğusundaki 
sel yatağının kuzey yamacında Elmacık omurgalı fosil yataklarını ortaya çıkardığımız 
günlerde farkına vardığımız bir   mastodon sp.ye ait parçaların çıkarılması için kurtarma 
kazısı yapılmıştır.

Söz konusu parçaların alınabilmesi için yamaç yüzeyi temizlenmiştir. Temizlik 
çalışmaları sonucunda fosil buluntuların yüzeye çıktığı kısımlarda, büyük oranda tahribata 
uğradığı görülmüştür. Arta kalan parçaların sağlıklı biçimde alınabilmesi için yamaçta 
iki seviyede teras yapılmış ve çıkan hafriyat malzemesi ayrıca elemeye tâbi tutulmuştur. 
Böylece en küçük parçanın dahi elde edilmesi sağlanmıştır. 

Kale Mevkii kurtarma kazısında, yukarıda belirttiğimiz gibi bir mastodon sp.ye 
ait savunma dişleri oldukça tahribat görmüş hâlde çıkarılmıştır. Parçaların daha fazla 
tahribata uğraması için alçılama çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Kale Mevkii’nde fosil barındıran yamacı oluşturan kütle, yaptığımız tespitlere 
göre gerideki ana kütleden koparak sürüklenmiş ve bugünkü konumunu almış bir kütledir. 
Esasen Elmacık fosil lokalitelerinin bulunduğu yamaçlarda bu şekilde çok yerde eski ve 
yeni heyelan izlerine rastlamak mümkündür. Buradan aldığımız savunma dişlerindeki 
tahribatın en önemli sebebi  belirtilen kütle hareketine ve yamaç yüzeyi tarafından 
kesilmesi ile atmosferik etkilere  maruz kalmış olmasıdır. 

Savunma dişlerini saran killi katman içerisinde dağınık olarak azı dişi parçalarına 
rastlanmıştır. Azı dişlerinin bu derece fazla parçalanmış olması fosilleşme süreci 
öncesinde hayvanın yırtıcılar, leşçiller tarafından parçalandığını düşündürmektedir. Diş 
parçalarının  birbirinden farklı seviyelerde bulunmaları ise, burada fosilleşme sürecini 
başlatan dolgulanmanın oldukça süratli gerçekleştiğini işaret etmektedir.
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III . Ardıçtekke Tepe Lokalitesindeki Kazı Çalışmaları
Ardıçtekke Tepe güneydoğu yamacında 2008 yılı III. döneminde yaptığımız 

kazılarda, bir Mastodon sp.ye ait bacak kemiği parçaları çıkarılmıştı. Yamaç yüzeyi 
tarafından kesilmiş, bozulmalara uğramış bu iri parçaların devamında yeni parçalar 
bulunması olasılığı göz önüne alınarak IV. dönemin  altıncı gününden itibaren dört kişilik 
bir ekiple burada kazılara tekrar başlanmıştır. Yaklaşık 45 derecelik eğimler gösteren 
yamaçta, yeni kazı sahanlığı oluşturmak için yamaç 2 m. geriye doğru genişletilmiştir. 
Genişletme çalışmasını takiben fosilce zengin olarak nitelediğimiz kil, kum, seyrek çakıl 
ara katkılı, çapraz tabakalı seviyeyi üst kısımdan sınırlayan ve nadiren fosil içeren 2 
m. civarında kalınlıklar gösteren killi katman, sahanlık açılacak kesimde temizlenerek, 
fosilce zengin olan katmanı, alt kesimlerinden sınırlayan gevşek kum, turuncu renkli 
tabakaya ulaşılıp Ardıktekke Tepe lokalitesinde kazı düzenine geçilmiştir.

 Bu lokalitede yaklaşık üç hafta süren çalışmalarda, parçalanmış, önemli bir bölümü 
sürüklenmeye uğramış, farklı hayvanların iskeletlerinin farklı kısımlarına ait parçalar 
ve çok  sayıda diş örneği bulunmuştur. Buluntuların hemen tamamının dış cidarları 
kahverengi  renk tonları göstermektedir. Bazı fosil parçalarının sürüklenmeye bağlı olarak 
kenar kısımlarının yuvarlatıldığı görülmüştür. Bu durum sözü edilen fosil parçalarının 
daha önce farklı ortamlarda fosilleştiğini, daha sonraki dönemlerde ise bulundukları 
yerlerden erozyonla koparılıp sürüklendiklerini ve günümüzdeki lokalitelerinde tekrar 
fosilleşme sürecine uğradıklarını işaret etmektedir.

Bu lokalitede, yaklaşık 1.5 – 2 m. kalınlığındaki fosilce zengin tabakanın 
çakılları için “çakıl konsantrasyonu” uygulanmıştır. Bu uygulama çalışması sonucunda 
iri, orta ve ince olarak ayrılan çakıllardan, özellikle iri olanların %95’ten fazlasının 
Neojen göl çökellerinden (Burdur Formasyonu) türeme olduğu görülmüştür. Çakılların 
tamamında yuvarlanma durumuna göre yapılan sınıflama da bu çakılların, % 55’nin pek 
yuvarlanmamış, % 15’nin orta derecede yuvarlanmış, % 30’nun iyi yuvarlanmış olduğu 
görülmüştür.  

Belirtilen durum, Elmacık omurgalı fosillerini aradığımız fosilce zengin alt 
katmanı teşkil eden malzemenin, önemli oranda Burdur Havzası içinden  sağlandığını 
işaret etmektedir. Bunlar içinde yalnız orta boy çakıllarda mermerleşmiş kalkerlerden 
türeme çakılların oran olarak fazla olduğu görülmüştür.

Değişik türde Neojen omurgalı faunasına ait fosil parçalarının, sözü edilen tabaka 
içerisinde oldukça düzensiz dağıldıkları tespit edilmiştir. Bu katman içerisinde çakıl veya 
kum ve diğer unsurların da boylanma ve derecelenme göstermediği daha önceki kazı 
çalışmaları sırasında ortaya konmuş bir durumdu. Bu nedenle adı geçen katmanın büyük 
oranda erozif malzeme taşıyan, kısa zamanda gerçekleşmiş büyük bir su baskınının eseri 
olduğunu söyleyebiliriz.

IV . Ardıç  Lokalitesinde Yapılan Kazı Çalışmaları
Ardıçtekke Tepe ile Gökmentepe arasındaki Ardıç adını verdiğimiz lokalite, 
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Gökmentepe’ye göre kuzeybatı yönde, Ardıçtekke Tepe’ye daha yakın konumda bulunur. 
Bu kesimde daha önceki yıllarda yaptığımız yüzey araştırmalarında bir mastodon sp.ye 
ait buluntulardan bazılarının yamaç yüzeyi tarafından kesildiği tespit edilmişti. Bu durum 
söz konusu buluntuların deforme olmasına sebep olmaktaydı. 

Ardıç lokalitesindeki 2009 yılı çalışmaları ilk haftayı takibeden üç hafta içinde 
yürütülmüştür. Burada her kazı öncesinde olduğu gibi önce temizlik çalışmaları ile yamaç 
yüzeyindeki enkaz mantosu ortadan kaldırılmıştır. Ortaya çıkan ana kaya pozisyonundaki 
göl-bataklık dolgularının teşkil ettiği  tabakaların dalış durumuna göre planlama yapılmış 
ve topoğrafya yüzeyinden yaklaşık 5 m. derinlikte bir kazı sahanlığının açılmasına 
başlanmıştır. Mastodon sp.ye ait buluntuların katman içindeki dağılışı göz önüne 
alınarak burada 7x3x3 m. ebatında bir sahanlık oluşturulmuştur. Fosilin bulunduğu 
katman, Gökmentepe, Ardıçtekke Tepe, Gökmentepe’nin batı yamacında 2008 yılı 
III.döneminde aldığımız fosillerle aynı özellikleri göstermektedir. Bununla birlikte 
fosilleşmenin gerçekleştiği katmanın aynı özellikleri göstermediği anlaşılmaktadır. İki 
seviyede yoğunlaşmakla birlikte kaide seviyesini oluşturan gölsel kalkerler üzerinde 
konkordant olarak bulunan söz konusu göl-bataklık tabakalarının hepsinde seyrek de olsa 
fosil bulunmaktadır. IV.kazı döneminde ilk kez açtığımız Ardıç lokalitesi de içerisinde 
seyrek  fosil çıkan katman içinde bir buluntu noktasıdır. Nitekim Ardıç lokalitesinde 
fosillerin bulunduğu dolguda kum bulunmamakta, kil egemen dolgu materyali hâline 
dönüşmektedir. Bu lokalitede dikkat çeken bir diğer nokta, dolgu içerisinde volkanik 
sünger taşlarının bulunmamasıdır.

Yamaç enkazının temizlenmesi sonucu söz konusu fosil buluntularının önemli 
oranda erozyonal faaliyetler, atmosferik etkilerle tahribat gördüğü ortaya çıkmıştır. Yamaçta 
açılan sahanlıkta ince bantlar hâlinde, beyaz renkli, kalkerce zengin killi tabakaların haki 
renkli tabakalarla nöbetleştiği görülmüştür. Tabakalar birbiri üzerine konkordant oturmuş 
durumdadır ve en azından açılan kısımda herhangi bir tektonik deformasyon izine 
rastlanmamıştır. Yer yer plâstik özellik gösteren bu tabaka dolgularının birbiri üzerine 
bindirmeden kaynaklanan yük kalıpları oluşturdukları gözlenmiştir. Fosil buluntularının 
korunması açısından ortam koşulları uygun olmakla beraber, yukarıda belirttiğimiz gibi 
topoğrafya yüzeyine yakın olmaktan kaynaklanan bozulmalar buluntularda oldukça 
önemli oranda bozulmalara yol açmıştır. Buluntunun ortaya çıkarıldığı kısımda tabaka 
dalışları üstteki topoğrafya yüzeyi ile uyumlu olarak 10-15 derece doğu yöndeki Elmacık 
Çayı vadisine doğrudur.

Kazının ilerleyen safhalarında bu lokalitede iki mastodon sp.ye ve kesici diş ve 
kaburga kemiklerinden anlaşıldığı kadarıyla, bir antilop türüne ait buluntular da ortaya 
çıkarılmıştır. Buluntuların fazlaca tahribata uğraması nedeniyle çıkarılmaları sırasında 
elden geldiği ölçüde bulunduğu şekliyle alınabilmesi için sıkılaştırıcı kimyasal kullanılmış 
ve geçici de olsa konserve edilmeye gayret edilmişlerdir.

Ardıç lokalitesinde çıkarılan ana malzeme aşağıda belirtilmiştir:
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Malzeme Adedi
Savunma dişi (parçalı veya genelde uç kısımlarında tahribat)                  2
Mastodon sp. alt çene(mandibula)   (azı dişleri ile birlikte)                                1
Kaburga kemikleri (parçalı, bazı kısımları tamamen yok olmuş)                        5
Leğen kemiği (büyük ölçüde tahribat görmüş, bozularak toprağa karışmış)       1
Bacak kemiği (parçalı hâlde)                                                                                2  
Antilop türüne ? ait dağınık hâlde bulunan kesici dişler                                      7
Antilop türüne ? ait kaburga kemikleri (parçalı)                                                  4
Ardıç lokalitesinde yapılan çalışmalar sırasında ikinci Mastodon sp.ye ait olduğunu 

düşündüğümüz savunma dişi kazı sahanlığının yarması altında ortaya çıkmıştır. Dişin 
üst kesiminde yük binmesinden kaynaklanan ezilmeler olduğu görülmüş, alınması için 
zaman yeterli olmadığından koruyucularla konserve edilip önümüzdeki kazı döneminde 
alınmak üzere üzeri kapatılmıştır.

Bu lokalitede 2010 kazısı sırasında çalışmaların yürütülebilmesi için iş makinesi 
kullanılması gerekmektedir. Açılan sahanlığın genişletilmesi ile daha fazla sayıda fosil 
buluntunun ortaya çıkarılacağını düşünmekteyiz.

B . 2009 Yılı, IV. Dönem Kazı Çalışmalarının Sonuçları
2009 yılı IV. dönem, Elmacık omurgalı fosil kurtarma kazıları, 1 bekçi olmak 

üzere 20 elemanla tamamlanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak bu dönem Mastodon 
sp. fosil buluntuları yanında ilk kez doğrudan başka türlerin fosillerinin çıkarılmasına da 
başlanmıştır. Nitekim Ardıçtekke Tepe lokalitesinde yapılan çalışmalar bu amaca uygun 
olarak yürütülmüş, burada birçok farklı türe ait diş örnekleri toplanmıştır.

Ardıçtekke Tepe lokalitesinde dolguyu teşkil eden çakıl malzeme üzerinde 
yaptığımız çalışmalarda çakılların büyük oranda Burdur Havzası içerisinden sağlandığı 
anlaşılmıştır.

Bu dönemde ilk kez açtığımız Kale Mevkii güneydoğu yamaçlarındaki lokalitede 
aynı mastodona ait savunma dişleri ortaya çıkarılmıştır. Kazılarımız süresince ilk kez aynı 
mastodonun iki savunma dişinin bir arada çıkarılması, hem Kale Mevkii güneydoğundaki 
yamaçlarda hem de Ardıç lokalitesinde mümkün olmuştur. 

Ardıç lokalitesinde ortaya çıkan ve bir antilop türüne ait olduğunu sandığımız fosil 
buluntularının kesin alt tür tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Bu kazı döneminde Gökmentepe lokalitesinde temizlik çalışmaları dışında herhangi 
bir çalışma yapılamamıştır. Burada daha önce bildirdiğimiz bir mastodon türüne ait geri 
kalan buluntuların çıkarılabilmesi için iş makinası kullanılması mecburî hâle gelmiştir.

2007 yılı II.kazı döneminde açtığımız ve Türkiye’de bulunan en büyük mastodon 
savunma dişini çıkardığımız Gökyer lokalitesinin üst seviyesini teşkil eden evaporit 
katmanı iş makinası kullanılarak süpürülmüş ve gelecek kazı döneminde çalışmaların 
yapılabileceği bir duruma getirilmiştir.
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Resim  1: Kale Mevkii güneydoğu yamaçlarında ortaya çıkarılan Mastodon sp.ye ait 
savuma dişinde bozulma izleri.

Resim  2: Kaletepe güneydoğu yamacında dış 
cidarları aşırı bozulmaya uğramış Mastodon 
sp. ye ait savunma dişinin sağlamlaştırıcılar 
yardımı ile alınmaya çalışılması.
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Resim 3: Ardıçtekke Tepe güneydoğu yamacında fosilce taşınmış ve tekrar fosilleşme sürecine 
sokulmuş fosil buluntular açısından zengin katmanda 2009 kazılarında yapılan çalışmalardan bir 
görüntü.

Resim 4: Ardıç’ta açtığımız sahanlıkta kaba kazı sonunda normal kazı düzenine geçeceğimiz 
seviye ve normal kazı aşamalarından bir ayrıntı.
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Resim 5: Ardıç’ta giderek ilerleyen kazıdan genel görünüm ve bu kazının önemli buluntularından 
kırılmalara uğramış aynı Mastodon sp. ye ait savunma dişleri.
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MAGNESIA AD MAEANDRUM 2008-2009

Orhan BİNGÖL*

Görkem KÖKDEMİR
Muharrem ORAL

Magnesia’da 2008 yılı  yaz sezonu kazı çalışmaları, 02.07.2008-19.09.2008 
tarihlerinde 79 gün, güz sezonu çalışmaları ise 03.11.2008- 13.11.2008 günlerinde10 gün 
olmak üzere toplam 89 gün; 2009 yılı yaz sezonu kazı çalışmaları 23.05.2009 ile15.09.2009 
tarihlerinde115 gün; güz sezonu çalışmaları ise 05.10.2009-01.11.2009 tarihlerinde 25 
gün olmak üzere toplam 140 gün boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve maddî katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Magnesia’ya sağlamış olduğu katkılardan ötürü teşekkür 
ediyorum.

Magnesia kazısında 2008 yılında Bakanlık temsilcisi olarak, kısa bir süre için 
Kayseri Arkeoloji Müzesi’nden Ayşe Yavuz; onun ayrılmasından sonra tüm kazı sezonu 
boyunca katkı ve yardımları için teşekkür etmek istediğim Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
uzmanlarından Güner Özler çalışmıştır. 2009 yılı yaz sezonu kazıları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından Arkeolog 
Kemalettin Ataş, güz sezonu çalışmaları ise Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanlarından 
Antropolog Bahtiyar Nuğrol’un denetiminde yapılmıştır. Her ikisine de katkılarından 
dolayı teşekkürlerimi sunarım. TÜBİTAK ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin maddî; Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş.nin lojistik desteği geçen 
yıllarda olduğu gibi 2008 ve 2009 yıllarında da devam etmiştir. Adı geçen bu kurumlar ile 
çalışmalarımız sırasında desteklerini esirgemeyen, Germencik Kaymakamı Resul Çelik’e, 
teşekkürlerimi sunarım. Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş., 1993 yılından bu yana 
tabldot gereksinimimizi karşılayarak kazımızın en büyük sorunlarından birini kısmen de 
olsa çözmektedir. Magnesia kazıları için büyük anlam ve önem ifade eden bu desteğin 
gelecek yıllarda da sürmesini umarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye, 
Tufan Ünal’a ve Genel Müdür, Onur Altınışık’a bu lojistik destek için tüm kazı üyeleri 
* Prof. Dr. Orhan BİNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik 
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 Araş. Gör. Dr. Görkem KÖKDEMİR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü,    Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhıye-Ankara/TÜRKİYE. 
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adına teşekkür ediyorum. Başta kampusun idaresi ve bürokratik işlemlerini yürüten Işık 
Bingöl’e, kazıların direktiflerim doğrultusunda yürütülmesinde ve katılımcılardan gelen 
raporların düzenlenerek bu raporun oluşturulmasındaki katkılarından ötürü Arş. Gör. Dr. 
Görkem Kökdemir’e ve Araş. Gör. Muharrem Oral’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
2008 ve 2009 yılı kazılarına tüm kazı süresi boyunca, ya da zaman zaman katılan aşağıda 
isimleri yazılı tüm uzmanlara, öğrencilere, özverili çalışmalarından ve katkılarından ötürü 
teşekkür ederim: Mimarî çalışmalar: Doç. Dr. Emre Madran (ODTÜ), Doç. Dr. Yegân 
Kâhya Sayar (İTÜ), Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ), Mimar Özge Özeke, Onur Sarıyıldız, 
Burcu Arıkan; Nümismatik: Prof. Dr. Oğuz Tekin (İstanbul Üniversitesi), Arkeolog Nurgül 
Demirtaş; Epigrafik çalışmalar: Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İstanbul Üniversitesi); 
Arkeolojik çalışmalar: Yrd. Doç. Dr. S. Hakan Öztaner, Arş. Gör. Dr. Görkem Kökdemir 
(Ankara Üniversitesi), Arş. Gör. Muharrem Oral (Harran Üniversitesi),  Arş. Gör. Dr. 
Baki Demirtaş (Trakya Üniversitesi), Arş. Gör. Dr. Özlem Vapur (Muğla Üniversitesi),  
Arş. Gör. A. Kadir Binici, Arş. Gör. Aytaç Coşkun (Dicle Üniversitesi), Arkeoloji Yüksek 
Lisans öğrencileri: İbrahim Ethem Koçak, Gökhan Bilen, F. Betül Yılmaz, Arkeoloji 
öğrencileri: Adem Acar, Ceyhun Can Öztekin, Gülşah Şaşmaz, Yusuf Can Adaletsever, 
Murat Alaca, Yasin Evrim Göllü, Nurcihan Salman, Gökhan Akay, Gerçek İnanç Cudal, 
Ufuk Kaya, Bikem Aydemir (Ankara Üniversitesi, DTCF, Klâsik Arkeoloji ABD.), 
Konservasyon restorasyon çalışmaları: Arkeolog-Konservatör Işık Bingöl (Ankara),  
Konservatör Mesut Yılmaz, Gizem Erdem; Taşçı Ustası Zeynel Bayraktar (Bergama). 

2008 ve 2009 yıllarında, Magnesia kazısında yapılan kazı, restorasyon, çevre 
araştırmaları, düzenleme, koruma önlemleri ve belgelemeye yönelik çalışmalar aşağıdaki 
ana ve alt başlıklar altında toplanmıştır.

2008-2009 YILLARI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Stadion. I. 

II. Artemis Kutsal Alanı:  1. Artemis Tapınağı Doğusu, 2. Artemision Döşemesi 
Kuzey Sınırı ve Geç Dönem Tesviye Dolgusu, 3. Kare Podyum (Küçük Sunak?), 4. Kutsal 
Kaynak, 5. Atık Su Kanalı, 6. Devşirme Yapı, 7. Kuzey Stoa, 8. Kuzey Çeşme-Havuz,  
9. Kuzey Podyum, 10. Kuzey Stoa Önü Kaideler Stylobat Sırası, 11. Güney Stoa Önü 
Kaideler Stylobat Sırası, 12. Artemision “Güneybatı Ada” Önü Dolgusu.

III. Çarşı Bazilikası: 1. Kuzey Yan Nef Açması 2.Güneybatı Köşe Açması.
IV. Diğer Çalışmalar: 1. Belgeleme Çalışmaları, 2. Koruma Önlemleri ve 

Düzenleme Uygulamaları: A)Theatron, Arka İstinat Duvarı B) Latrina, Artemision Drenaj 
Kanalı.

2008-2009 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
I. STADİON (2008-2009) (Resim: 1-2)
Magnesia Stadionu’ndaki 2008-2009 yılları kazı çalışmaları, TÜBİTAK destekli 
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olarak hazırlanmış “Magnesia Stadionu’nun Yapısal ve Sosyokültürel Özelliklerinin Bilimsel 
Açıdan Araştırılması” başlıklı proje kapsamında, yapının doğu tribünü, Sphendona’sı, 
batı tribünü ve arenasında gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardaki kazı çalışmalarının yanı 
sıra ayrıca yapıdaki kısmî restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, 2008 ve 2009 yıllarında devam edilmiştir1.  

II. ARTEMİS KUTSAL ALANI
1.Artemis Tapınağı Doğusu (2008) (Resim: 3) 
Magnesia’nın önemli yapılarından biri olan Artemis Tapınağı’nın doğu cephesinin 

ortaya çıkarılması, bu cephenin yıkıntılarının bulunduğu alanın bugünkü Ortaklar-
Söke Karayolu altında kalmış olmasından ötürü kazı programına alınamamıştı. Ancak, 
karayolundan atılan yanıcı maddelerin yol açtığı yangınlara bir çözüm olur varsayımıyla 
karayoluna paralel bir tampon bölge oluşturulması gerekliliği bu alanın kazılarak 
taban seviyesine kadar indirilmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu nedenle 
2008 yılında karayolunun kenarında, gerçekleşecek olası yangınların iç tarafa geçmesi 
engellenebileceği düşünülerek kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları yapının 
doğu krepidoması yönünden doğuya doğru genişletilerek yapılmış, kazılar sonucunda 
yapının doğu alınlığına ait bloklar ile yine yapıya ait sütun tamburları ortaya çıkarılmıştır.  
Tapınağın batı cephe mimarî elemanlarının bir bütün hâlinde batıya doğru yıkılmalarının 
bir sonucu olarak batı alınlık bloklarının tapınak merdivenlerinden uzakta bulunmalarına 
karşın, doğu cephede bu bloklar hemen merdivenlerin önünde ya da üstünde ortaya 
çıkarılmıştır. Bu durum elemanların orijinal yıkılış pozisyonlarını mı yansıttığı, yoksa 
karayolunun yapım çalışmaları sırasında elemanların tapınağın yanına çekilmelerinden 
mi kaynaklandığı gelecek yıllarda tüm alanın temizlenmesinden ve elemanlar üzerindeki 
çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkacaktır. 

2. Artemision Döşemesi Kuzey Sınırı ve Geç Dönem Tesviye Dolgusu (2008) 
(Resim: 4)

Artemision mermer döşemesine ait çok az sayıda in situ bloğun korunmuş olduğu 
geçen yıllarda yapılan çalışmalarla saptanmıştı. Bu blokların oturduğu alt yapı döşemesi 
ise, tapınağı içine alacak şekilde doğu-batı istikametindeki tüm alanı kapsayacak şekilde 
ortaya çıkarılmıştı. Alt yapı döşemesinin ortaya çıkarılan güney sınırının neredeyse 
tapınağa paralel olduğunun saptanmasına karşın, kuzeydeki döşeme alanı konusunda 
kesin bir bilgi henüz elde edilememişti. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla, 2008 
yılında Artemis Sunağı’nın kuzeyinde kalan bölümdeki toprak dolgu tabakası kaldırılmış, 
bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda bir bölümü daha önceki yıllarda açığa 
1 2008 yılı Stadion çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi ve değerlendirmeler için bkz, O. Bingöl – G. Kökdemir 

– M. Oral, “Menderes Magnesiası Stadion Kazıları (2004, 2007, 2008)”, Anadolu /Anatolia 34, 2008, 
101-123; 2009 yılı Stadion çalışmaları, 2010 yılı çalışmaları ile birlikte detaylı olarak Anadolu / Anatolia 
dergisinde yayınlanacaktır. 
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çıkarılmış olan Artemision alt yapı döşemesinin üstünde yer alan geç dönem “döşeme 
dolgusu” temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar, Artemis Sunağı’nın 
hemen kuzeyinde, alt yapı döşemesinin üstündeki özgün mermer döşemeye ait blokların 
herhangi bir sebeple alınmasından çok sonraki bir dönemde, yonga mermerler, dere taşı, 
moloz ve plâstik parçaları ile az sayıda mimarî parçanın kullanılmasıyla yapılmış bir 
“döşeme dolgusu”yla kaplı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalardan sonra, üstünün düz 
döşeme bloklarıyla kaplandığı yer yer korunmuş olan bloklardan anlaşılan bu “döşeme 
dolgusu”nun altındaki özgün alt yapı döşemesini ortaya çıkarmak amacıyla “döşeme 
dolgusu”nun kaldırılma işlemlerine geçilmiştir. Bu uygulamanın bir nedeni de “döşeme 
dolgusu” içerinde kullanılmış olan plâstik eserlere ait parçalardır. Tapınağın frizlerine ait 
küçük parçaların yanı sıra, üç kırık parçadan oluşan anıtsal bir tanrı başı bu buluntuların 
önemini göstermektedir. Ayrıca bu plâstik eserlerin dolgu içerisinde kırık olarak döşeme 
dolgusunun içerisinde kullanılmış olması, dolgunun tapınağın işlevini kaybetmesinden 
sonra yapılmış olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

3. Kare Podyum (Küçük Sunak?) (2008) (Resim: 5)
2008 yılında Artemis Sunağı’nın kuzeydoğu köşesinde gerçekleştirilen çalışmalar 

sırasında Artemision alt yapı döşemesinin kuzey dış kenarında, ona paralel olarak 
yerleştirilmiş, 3,10 x 3,10 m. ölçülerindeki kare formlu bir podyumun alt yapısı ortaya 
çıkarılmıştır. Ayrıca çalışmalar sırasında podyumun üzerindeki toprak dolgu tabakası 
içerisinde bu podyuma ait olabilecek 2 adet mermer blok bulunmuş, kazı çalışmaları 
sonucunda bu bloklar geçici olarak podyumun temelleri üzerine yerleştirilmiştir.  
Temellerin üstünde ortaya çıkarılmış olan bu iki mermer mimarî elemandan biri plinthos 
üzerindeki Attika kaide profillerinden oluşmaktadır. Bir köşe bloğudur. İkincisi de aynı 
ya da diğer köşelerden birinde yer alacak aynı tipteki bir kaidenin üstüne oturacak olan 
topuklu bir orthostat bloğudur. Bu kalıntılar, birlikte bir bütün olarak düşünüldüğünde, 
büyük bir olasılıkla bir heykel ya da bir yazıta ait kaide ya da küçük bir sunağa ait 
olmalıdır. Bu alanda ortaya çıkarılmış olan çok sayıdaki kırık kandil parçasıyla, mimarî 
kalıntıların ilgisinin olduğu saptandığı takdirde bu podyum kalıntılarının bir sunak olma 
olasılığı artmış olacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu alan çevresinde yapılacak çalışmalarla 
buna yanıt aranacaktır. 

 
4. Kutsal Kaynak (2008) (Resim: 6-7)
Artemision’da son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri şimdilik “Kutsal 

Kaynak” olarak tanımladığımız kalıntıdır. Tapınak ve sunak ile aynı eksen üzerinde 
olan ve kutsal alanın döşeme alt yapısında kullanılanlar gibi travertenden yapılmış, altı 
basamakla inilen tabanın kuzey bölümü,  2008 yılında iklime bağlı olarak tamamen 
suların çekilmesi sonucu ayrıntılı olarak incelenebilmiştir. Aynı kazı sezonunda tabandaki 
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çamur ve balçık tabakası kaldırılmış ve gelecek yıllarda bu tabakanın yeniden oluşmasını 
önlemek amacıyla tabanın toprak olan bölümlerine tuğlalar döşenerek kapatılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda kuzeyde basamakların hemen önündeki tabanın, dikdörtgen 
bloklarla döşenmiş olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu taban döşemesinin ortasına 
yüzeyi kaba murçla işlenmiş, belli bir geometrik formu olmayan, üstü yer yer kırılmış 
ve bir taban oluşturmayacak kadar eğimli bir “kaya” nın  özellikle yerleştirilmiş olduğu 
görülmüştür. Bu buluntu durumu 2008 yılında bu alanda yürütülen çalışmaların en önemli 
sonucu olmuştur. Çünkü buradaki kayanın  tabanda döşeme bloğu olarak kullanılmadığı 
ortadadır. Bu kayanın ne olduğu konusuna gelince, bunu antik kaynakların bildirdiği 
“Magna Mater” adıyla da tanıdığımız Anadolu’lu, Frigyalı bir doğa tanrıçası olan 
Dindymene’ye geri götürmek olası gibi görünmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak 
çalışmalar, hem bu olasılığın doğruluğunun saptanması, hem de bu alanın fonksiyonunun 
anlaşılması konusunda bizlere yardımcı olacaktır. 

5. Atık Su Kanalı (2008) 
Tören Alanı’nın ortaya çıkarılmasının ardından, bu alandaki döşemeyi oluşturan 

blokların bazılarının kuzeydoğu-güneybatı yönünde diğer döşeme bloklarından daha 
yüksek ve görünüş olarak yukarı doğru bombeli olarak çıkıntı yarattıkları tespit edilmiş, 
bunun üzerine alanın kuzeydoğu bitiminde yapılan kazılarda bunun nedeninin döşemenin 
altındaki “atık su kanalı” olduğu saptanmıştı. Kanalın temizlenerek ortaya çıkarılıp eski 
işlevinin kazandırılması ile Bizans suru içerisindeki su baskını sorununun çözülebileceği 
varsayımıyla yürütülen çalışmalar, 2008 yılında kısa bir süre de olsa sürdürülmüştür. 
Kutsal Alan’ın kuzeyine doğru  yapılan çalışmalar sonucunda izlenebildiği kadarıyla 
kanalda kullanılmış olan kapama blokları, bu alanda büyük konsol bloklarından 
oluşturulmuştur. Bunlar, erken döneme ait mimarî blokların burada kullanılmış olduğunu 
göstermeleri açısından önemli oldukları kadar, ait oldukları yapının anıtsal boyutu 
hakkında ipucu veriyor olmalarından ötürü önemlidirler. Bu çalışmalar, kutsal alanın 
alt yapı döşemelerinin kuzeyinde kanal güzergâhını kesen ve geçmiş yıllarda bu alanda 
delikli olan bazı bloklarının üst yüzlerini tespit ettiğimiz doğu-batı yönündeki bir duvarın 
ortaya çıkmasıyla durdurulmuştur. 

  
6.  Devşirme Yapı (2008-2009) (Resim: 8-10)
2006 yılında Tören alanı ile Kuzey Stoa arasındaki dolgunun kaldırılarak iki 

bölümün birleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Kuzey Stoa’nın güneyinde 
kuzey-güney yönünde bir avlu niteliği taşıyan ve Artemis Sunağı’nın traverten temel 
bloklarıyla duvarları yapılmış oval bir kalıntı ortaya çıkarılmış ve bu kalıntıya “oval 
yapı” adı verilmişti. Artemision tabanının dolgusu üzerine inşa edilen bu yapıya yönelik 
çalışmalar, 2008 ve 2009 yıllarında devam etmiş, kazılar sonucu yapının mimarîsi 
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konusunda daha detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Buna göre yaklaşık 13,00 m.lik doğu-batı 
yönünde uzunluğa sahip yapı; kuzeyde ikiye bölünmüş oval formlu olan ve bir ön bir avlu 
niteliğindeki büyük bir mekân (A mekânı) ile bu mekânın hemen güneyinde yan yana 
sıralanmış dörtgen formlu üç mekândan (B, C, D mekânları) oluşmaktadır. Çalışmalar 
sonucunda yapıya ait mekânlar taban seviyesine kadar kazılmış, kazılar sırasında yoğun 
sırlı seramik parçaları başta olmak üzere Geç Antik Dönem malzemesi ile karşılaşılmıştır. 
Bu malzemeler arasında en göze çarpan buluntu ise içinde çeşitli takılar ile birlikte açığa 
çıkarılan bronz bir kaptır. Artemision içerisinde geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan kentin 
Geç Antik Dönem yerleşimine ait kalıntılar ile ilişkili olduğu anlaşılan bu yapı, gelecekte 
Magnesia’nın Geç Antik Dönem yerleşimi hakkında yapılacak çalışmalar için çıkış 
noktasını oluşturacaktır. 

 
7. Kuzey Stoa (2008-2009) (Resim: 11)
Artemis Kutsal Alanı’nı kuzeyden çeviren Kuzey Stoa’nın batısındaki bir bölüm, 

2002 ve 2006 yıllarında, Latrina’nın güneyinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkarılmıştı. Bu çalışmalar sonucunda Kuzey Stoa’nın, Güney Stoa’da olduğu gibi 
basamaklarla çıkılan, Dor ve İon düzenindeki iki sütun sırasından oluşan bir portikten 
meydana geldiği belirlenmişti. Kazı çalışmaları sonucunda, stoalara ait basamaklar, İon 
sütunlarının oturduğu stylobat blokları, sütun sıralarına ait tamburlar ve başlıklar ve 
üst yapıya ait çeşitli mimarî elemanlar güneyde olduğu gibi tahribata uğramış şekilde 
bulunmuştu. 2007 kazı çalışmaları sona erdikten sonra, Kuzey Stoa’nın bu kısmında 
restorasyon ve düzenleme çalışmalarına başlanmıştı. Kuzey Stoa’nın batı ucundaki buluntu 
durumu, yapının bu bölümünün ayağa kaldırılmasına yetecek nitelikleri taşıdığından, 
2008 ve 2009 yıllarında yapılan çalışmalar daha çok bu uygulamanın hazırlığı şeklinde 
gelişmiştir. Buna paralel olarak yapının yıkılması sonucu oldukça büyük tahribata 
uğrayan merdivenler ve stylobat blokları onarılmış ve yerinden kaymış olan bloklar daha 
sonra tesviye edilerek yerlerine yerleştirilmişlerdir. Bu çalışmalara paralel olarak, stoanın 
mimarî elemanlarına yönelik restorasyon çalışmaları ile parçalar hâlinde ele geçirilmiş 
olan mimarî elemanların birleştirilerek sistemde nasıl ve nerede kullanıldıklarını kesin 
olarak belirlemeye ve böylece ileride yapılacak ayağa kaldırma işleminin son aşamasını 
tamamlamaya yönelik çalışmalara da 2008 ve 2009 yıllarında devam edilmiştir.  

8. Kuzey Çeşme-Havuz (2008) 
2008 yılında Artemision’un stoalarında yer alan çeşme yapılarından kuzeydekinde  

kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bizans sur duvarının doğu tarafına bitişik olarak 
inşa edilmiş yüksekliği 2,80 m. olan çeşme duvarı ile yapıya ait in situ söve blokları 
ile söve blokları arasında kullanılmış olan eşik bloğu, Güney Stoa’da yer alan çeşme 
yapısına benzer şekilde ortaya çıkarılmıştır. Güney kapı sövesinin tahribat görmüş 
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ölçüleri 155x31x44 cm., sağlam olarak ortaya çıkarılan kuzey kapı sövesinin ölçüleri ise 
170x31x44 cm.dir. 

9. Kuzey Podyum (2008) (Resim: 12)
Geçmiş yıllarda, Propylon’un doğu cephesi kuzey fil ayağının 2 m. kuzeyinden 

başlayarak kuzeye doğru devam eden, mermerden yapılmış kaide, orthostat ve yazıtlı 
taçlardan oluşan cephe düzenine sahip büyük bir anıtın 17,30 m.lik kısmı ortaya 
çıkarılmıştı. Taçların üst yüzlerindeki ayak yuvalarından ve bronz kalıntılardan kaidenin 
üzerinde heykellerin yer almış oldukları anlaşılmıştı “Kuzey Podyum” olarak adlandırılan 
bu anıtın kuzey sınırını ortaya çıkarmak amacıyla  2008 yılında, kuzey yönüne doğru 
kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar sonucunda podyuma ait yeni orthostat ve 
taç blokları ortaya çıkarılmış, anıtın 9,0 m. kuzey yönünde devam ettiği ve bu noktadan 
batıya dönerek 1,0 m. sonra agora arka duvarına bağlandığı saptanmıştır. Cephesinde 
yazıtların, üzerinde ise heykellerin yer aldığı Artemision içerisinde inşa edilmiş olan bu 
anıtın kuzey-güney uzunluğunun 26,30 m. olduğu 2008 yılı çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkarılmıştır. 

10. Kuzey Stoa Önü Kaideler Stylobat Sırası (2008)
Artemision’un Güney Stoa Krepidoması’nın kuzeyinde, geçmiş yıllarda yapılan 

çalışmalar sonucunda, basamaklara paralel olarak yerleştirilmiş üzerinde heykellerin 
taşındığı kaidelerin oturduğu bir “stylobat sırası” ortaya çıkarılmıştı. Kuzey Stoa’nın 
güneyinde de benzer bir stylobat sırasının olası varlığının tespiti amacıyla, Kuzey Stoa 
krepidomasının hemen güneyinde, Bizans sur duvarına yakın bir alanda 2007 yılında 
bir kısmıyla ortaya çıkarılan yuvarlak formlu kaidenin çevresinde, 2008 yılında kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu  kaidenin alt topuk kısmı ile tacı ve 
yuvarlak formlu olan bu yazıtlı kaidenin oturduğu yaklaşık 1,0 m. genişliğindeki tek sıra 
bloktan oluşturulmuş stylobat sırası in situ ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalarla güneyde 
tespit edilen üzerinde heykellerin taşındığı kaidelerin oturduğu stylobat sırasının, Kuzey 
Stoa’nın önünde de doğu-batı aksında stoaya paralel olarak kullanılmış olduğu kesinlik 
kazanmıştır.

 
11. Güney Stoa Önü Kaideler Stylobat Sırası (2009) (Resim: 13)
Artemision stoalarının hemen önünde stoalara paralel olarak yerleştirilmiş 

Kuzey ve Güney Stoaları’nın önünde varlığı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sonucu 
saptanmış stylobat sırasının, Güney Stoa önünde, batıya doğru devamını ortaya çıkarmak 
amacıyla kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda stylobat üzerine 5 m.lik 
aralıklarla, stoanın İon sütunları akslarına gelecek şekilde, yan yana sıralanmış 2,15 x 
0,80 m. ölçülerinde, 5 adedi in situ korunmuş toplam 9 adet dikdörtgen formlu kaide 
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ortaya çıkarılmıştır. Sistemli olarak ve aynı formda yerleştirilmiş bu kaidelerin arasında 
ise ayrıca 2 adet kare ve 2 adet yuvarlak formlu heykel kaidesinin daha yerleştirilmiş 
olduğu saptanmıştır. Gelecek yıllarda yapılacak çalışmalar söz konusu stylobat sırasının 
sınırları ve formu hakkında daha kesin bilgilere ulaşılmasına olanak sağlayacaktır.

12.  Artemision “Güneybatı Ada” Önü Dolgusunun Kaldırılması
 Gelecek yıllar için Artemision’daki sergileme alanları olarak tasarlanan, kazıları 

yapılmamış iki toprak dolgu adadan biri olan “Güneybatı Ada”nın hemen kuzeyinde, doğu-
batı doğrultusunda 37 m., kuzey-güney doğrultusunda ise 9,50 m. uzunluğundaki toprak 
dolgunun kaldırılması amacıyla 2008 yılında kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar 
sonucunda bir tanesinin tek yüzünde yazı bulunan ve üst tacı konsollu olarak işlenmiş, bir 
diğerinin ise her iki yüzünde de yazı bulunan, toplam iki adet yazıt ortaya çıkarılmıştır. 
Bu yazıtlardan konsollu olanı, kaidesi üzerine dikilerek Artemision’daki orijinal yerine 
yerleştirilmiştir. Tüm yüksekliği 3,10 m. olan diğer yazıtın ise kırık olan parçaları 
yapıştırılarak yazıtın restorasyon çalışmaları 2008 kazı sezonunda tamamlanmıştır. 
Yüksekliği ile bugüne kadar Magnesia’da bulunmuş en büyük yazıt olma özelliğine sahip 
olan bu yazıtın, ilk incelemeler sonucunda Artemision’un mimarî tarihçesine ışık tutacak 
bilgiler içerdiği anlaşılmıştır. Yazıtlar üzerindeki epigrafik çalışmaların sonuçlanmasının 
ardından yazıtların Artemision ile olan ilişkisi daha kesin sonuçlarla ortaya konulacaktır. 

III. ÇARŞI BAZİLİKASI (2008) (Resim: 14-15) 
Menderes Magnesiası Çarşı Bazilikası’ndaki kazı çalışmalarına 2008 kazı 

sezonunda da devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalar yapının güneybatı köşesinde ve kuzey 
yan nefinde gerçekleştirilmiştir. Her iki alana da, yapının batısında yer alan, “Humann 
sondajları” olarak adlandırdığımız, 1890-1893 yıllarında C. Humann başkanlığındaki 
kazılarda açılmış sondajlar sınır oluşturmuştur.

 
1. Kuzey Yan Nef Açması
2008 yılında kuzey duvarının batı kesimindeki nişli kısmın ve kuzey yan girişin 

güneyinde, kuzey yan nefte çalışılmıştır. Kuzey yan nefteki kazı çalışmaları, doğu 
duvarının 36 m. batısındaki kuzey yan giriş hizasından başlayıp, batıdaki Humann 
sondajına kadar olan 19,5 m. (doğu-batı) uzunluğundaki ve 7,00 m. (kuzey-güney) 
genişliğindeki alanda gerçekleştirilmiştir. Kazısı gerçekleştirilen alanın güneyinde 
kuzey yan nefle, orta nefi ayıran sütun sırasına ait plintheler, postamentler ve sütunlar 
ele geçirilmiştir. Kuzey sütun sırasına ait olan doğudan batıya doğru 8-10. ile 11. ve 14. 
sıradaki plintheler in situ’dur. 8. 10. ve 14. sıradaki plintheler tam olarak, 9. ve 11. sıradaki 
plintheler kısmen ele geçirilmiştir.  12. 13. ve 15. sıradaki plinthelerin ise yerlerinden 
sökülmüş olup mevcut olmadıkları saptanmıştır. Kazısı gerçekleştirilen alanın güneybatı 
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köşesinde, 14. ve 15. sıra plinthelerinin çevresinde 3 adet sütun ele geçirilmiştir. Yapının 
kuzey duvarının iç yüzünden plinthelere kadar olan mesafede, kuzey yan nef genişliği 
5,25 m. olarak ölçülmüştür. Kuzey yan girişin olduğu 7,38 x 3,45 m. boyutlarındaki 
dörtgen mekânın kuzey yan nefe açılan kısmının, yaklaşık 1,2 m. güneyine inşa edilmiş 
50 cm. genişliğindeki bir tuğla duvar ile kapatılmış olduğu görülmektedir. Tuğla duvarın 
korunagelen uzunluğu 6,55 m.dir. Yapıya ait tuğlalar ile yapıldığı anlaşılan, üst üste üç 
sırası korunagelen bu tuğla duvar içerisinde, yine yapıya ait bir konsol bloğunun da yapı 
taşı olarak kullanılmış olması, yapının yıkılmasının ardından, daha geç bir dönemde 
yapının bu kısmının yeniden kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. 

 
 2. Güneybatı Köşe Açması
 Çarşı Bazilikası’nın güneybatı köşesinde, 2005 yılında kazısı gerçekleştirilmiş 

olan alanın güneyinde rezerv olarak bırakılan 10.5 m. (doğu-batı) uzunluğundaki ve 5 
m. (kuzey-güney) genişliğindeki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açmanın 
kuzeyinde, yapının güney yan nefiyle orta nefini ayıran, postament plinthelerinin oturduğu, 
sütun aksı boyunca döşenmiş olan büyük ve sağlam temel taşları açığa çıkarılmıştır. 17. 
ve 18. sıradaki plintheler mevcut değilken, 19. sıradaki plinthe in situ olarak bulunmuştur. 
Açmanın kuzeybatı köşesinde, yapının batı ucundaki doğudan batıya doğru 20. ve son 
sütununa ait postament ve plinthesi in situ olarak ele geçirilmiştir. 17. ve 18. sütun sırası 
yakınında 2 adet postament, açmanın güney kenarında ve batısında toplam 12 adet sütun 
gövde parçası, 19. sıradaki plinthenin üzerine devrilmiş olarak bir adet Korint sütun 
başlığı, aynı plinthenin güneybatısında ise 1 adet diş-sima bloğu 2008 yılı Güneybatı 
Açması buluntuları arasındadır. 

IV.  DİĞER ÇALIŞMALAR 

1. Belgeleme Çalışmaları (2008-2009)
2008-2009 yılı kazı sezonunda Artemis Tapınağı ve Stadion’da belgeleme 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Artemis Tapınağı’nda gelecek yıllarda yapılacak 
çalışmalara bir altyapı oluşturmak amacıyla tapınağın buluntu taş planı, üç boyutlu 
tarayıcı yardımıyla detaylı olarak belgelenmiştir. Bunun yanı sıra birbirinden farklı olan 
Artemis Tapınağı İon sütun başlıklarından iki tanesi yine üç boyutlu tarayıcı ile taranarak 
üç boyutlu belgelemesi yapılmıştır. Stadion’da yapılan belgeleme çalışmaları ise daha çok 
Start Yapısı’nın restorasyonuna yönelik olarak, yapıya ait özellikle üst yapı elemanlarının 
Autocad ortamında belgelenmesidir. Ayrıca 2009 yılında Stadion kazılarında bulunan 
ve Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen Herme heykeli de Artemis Tapınağı sütun 
başlıkları gibi üç boyutlu tarayıcı ile taranarak belgelenmiştir.
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2. Koruma Önlemleri ve Düzenleme Çalışmaları
A. Theatron, Arka İstinat Duvarı (2008)
Theatron’un önemli sorunlarından biri olan toprak kayması ve bunun sonucunda 

yapının yeniden toprak altında kalmasını önlemek amacıyla başlattığımız istinat seti 
yapımına 2008 yılında devam edilmiştir. Kazılardan çıkan moloz taşlar ile örülen küp 
formundaki sandıkların çevrelerinin beton çit direkleri ve kafes telle sınırlandırılmasına 
yönelik bu uygulamaya gelecek yıllarda da devam edilecektir.

B. Latrina, Artemision Drenaj Kanalı (2009) (Resim: 16) 
Magnesia’daki en büyük sorunlardan birisi, Artemision ve Agora’ya biriken 

yağmur sularının tahliyesinin uzun zaman alması ve kazı çalışmalarını hem zorlaştırması 
hem de geciktirmesidir. Sel suyu ile dolan Artemision’un boşaltılabilmesi için henüz kalıcı 
bir çözüm bulunamamıştır. Kutsal Alan’a biriken yağmur suyunun, alan içerisindeki en 
uygun noktadan Bizans suru dışına çıkarılması işlemi için kutsal alanda toplanan yağmur 
suyunun latrinaya akıtılarak buradan Bizans suru dışına çıkarılması öngörülmüştür. 
Bu öngörü ile birlikte suyun dışarıya aktarılırken latrinaya da görsellik kazandırılması 
hedeflenmiştir. Bu planlama çerçevesinde üç farklı aşamada çalışmalar yapılmıştır. Buna 
göre:

 1. aşama: Kutsal Alan içerinde biriken yağmur suyunun latrinanın altındaki 
mekâna akmasını sağlamak amacıyla belli bir eğimle kutsal alandan bu mekâna kadar bir 
kanal açılmıştır. Bu mekâna doğal eğimle akarak gelen yağmur suyu zaman zaman bir 
motopomp yardımı ile Bizans suru dışına atılmaktadır.

 2. aşama: Bu mekân latrinaya girişi sağlayan mekânın altındadır. Giriş 
mekânının tabanı çökmesi sonucu, altındaki toprakla doldurulmuş olan bu mekânın 
incelenmesi gerçekleştirilebilmiştir. Bu mekânın başta düşünüldüğü gibi bir sarnıç 
olmadığı, üst mekânların yükseltilmiş temelleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  İçinin 
toprakla doldurulmuş olduğu görülmüştür. Tavanını restore etmek amacıyla putrellerden 
bir alt yapı oluşturulmuş, üstüne kalın bir demir levha anti paslanarak yerleştirilmiş, onun 
üstü de modern malzeme kullanılarak harçlı bir taban döşemesi ile kapatılmıştır. Çökmüş 
tabanın içinde iki yan kenarda ortaya çıkarılmış biri pişmiş topraktan diğeri kurşundan 
iki künk sisteminin üstü kırılmaz camla kaplanarak ziyaretçiler tarafından görülebilir bir 
durumda getirilmiştir.

 
3.aşama: Bu uygulama ile mekânın kuzeyinde yer alan latrina havuzu tekrar 

işlerlik kazanmış, havuza su getiren antik çeşme çalışır hâle getirilmiştir. Havuzdan 
taşarak latrina çeşmelerine akıtılacak temiz su sistemi kısmen de olsa Antik Dönemdeki 
gibi çalışır hâle getirilecektir. 
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Resim 1: 2009 Kazþ öncesi doğu tribün.

Resim 3: Artemis Tapınağı’nın batı cephesindeki kazı çalışmaları.

Resim 2: 2009 Kazı sonrası doğu tribün.
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Resim 4: Altar kuzeyindeki alanda moloz dolgu ve altındaki özgün taban döşemesi temelinin 
görünüşü.

Resim 5:  Kare Podyum (Küçük Altar?) temeli,  kaide ve topuk blokları.
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Resim 6:  Kutsal kaynak planı.

Resim 7: Döşeme blokları arasında koruma altına alınmış kaya.
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Resim 8: Devşirme yapının planı.

Resim 9: Devşirme yapı. kazı sonrasında üç mekânının görünümü.
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Resim 11: Kuzey Stoa stylobat ve krepis tamamlama çalışmaları.

Resim 10: Devşirme yapıda bulunan pyxis ve içindeki takılar.



..................................................................................................................................................................................40

Resim 13: Güney Stoa ve kuzeyindeki “kaideler stylobatı”nın üstündeki kaidelerle birlikte 
görünüşü.

Resim 12: Kuzey Podyum orthostat ve taç blokları düzenleme sonrası.
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Resim 14: Kuzey Yan Nef kazþ öncesi görünümü.

Resim 15: Kuzey Yan Nef kazı sonrası görünümü.
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SİRKELİ HÖYÜK 2009 YILI ÇALIŞMALARI
 

Mirko NOVÂK*

Ekin KOZAL

Sirkeli Höyük kazılarını 1992-1997 yıllarında yürüten Prof. Dr. Barthel Hrouda 
19.07.2009 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. 28.06.1929 tarihinde Berlin’de doğan Prof. 
Dr. Hrouda, 1955’te Berlin Freie Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını “Die bemalte 
Keramik des zweiten Jahrtausends in Nordmesopotamien und Nordsyrien” konulu tez ile 
tamamlamıştır. Berlin ve Münih Üniversitelerinde profesör olarak görev yapmış, Irak’ta 
ve Türkiye’de kazılar yürütmüştür. Yeni dönem Sirkeli Höyük kazılarını destekleyen ve 
yardımlarını esirgemeyen Prof. Hrouda’yı burada saygıyla anıyoruz.  

Adana İli, Ceyhan İlçesi’ne bağlı, Sirkeli Höyük’te 2006 yılında ön çalışma 
niteliğindeki kazı sezonuyla yeniden başlatılan kazılar, 2007 ve 2008 yıllarını takiben 
2009 yılında da devam etmiştir.1 Çalışmalar, Eberhard Karls Tübingen (Almanya) ve 
Çanakkale Onsekiz Mart (Türkiye) Üniversiteleri tarafından, iki üniversite arasında 
imzalanan işbirliği antlaşması çerçevesinde Alman ve Türk üyelerden oluşan disiplinler 
arası bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje, Sirkeli Höyük’te elde edilen bulgulara 
dayanarak Kilikya bölgesi ile komşu bölgeler arasındaki kültürel ilişkileri incelemeyi 
amaçlamaktadır. Proje kapsamında kronoloji sorunları ve Sirkeli Höyük’te şehirciliğin 
gelişimi de ele alınmaktadır. 2009 yılında, kuzeybatı terasında yer alan ve kazısına 2006 
yılında başlanan yamaç açması ile çevresindeki açmalarda (A Alanı) ortaya çıkarılan taş 

* Doç. Dr. Mirko NOVÂK, Eberhard Karls Universität Tübingen, Altorientalisches Seminar, Schloss D-72070, 
Tübingen/ALMANYA.

 Yrd. Doç. Dr. Ekin KOZAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 17100 Çanakkale/TÜRKİYE.

1  Çalışmalarımızı destekledikleri için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ve yardımcılarına, Kazılar 
ve Araştırmalar Daire Başkanı Melik Ayaz’a, Kazılar Şubesi’nde görev yapan Serap Kocaman’a, Adana 
Arkeoloji Müzesi Müdürü Kazım Tosun’a ve diğer müze çalışanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca, 2009 yılı 
Bakanlık temsilcisi Ziya Kılınç’a ve Sirkeli Höyük’te 2007 yılından itibaren bekçi olarak çalışan Ömer 
Bayer ve ailesine yardımlarından dolayı memnuniyetimizi dile getiririz. Bize maddî veya manevî destek 
sağlayan diğer kişiler ve kuruluşlar şunlardır: Adana Valisi İlhan Atış, Adana İli Kültür Müdürü Osman Arık, 
TCDD 6. Bölge Müdür Sahir Erol ve Müdür Yardımcısı Hacer Serkan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Bölge Koruma Kurulu Müdürü İsmail Salman, Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bernd Engler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, Tübingen Üniversitesi 
Araştırma Fonu adına Dorothee Bürkert ve İskenderun Enerji Üretim Tic.A.Ş. adına Norbert Melcher ve 
özellikle Prof. Dr. Horst Ehringhaus (Innsbruck) ve Dr. Hans Günter Jansen (Tübingen).

 Kazıda, Petek Aytaç M.A. (Frankfurt), Dr. Natascha Kreutz (Tübingen), Filiz Divarcı M.A. (Çanakkale/
Edirne), Gabriele Elsen-Novák M.A. (Tübingen), PD Dr. Mirko Novák (Tübingen), Dr. Constanze von 
Rueden (Tübingen/Atina), Katharina Schmidt (Münih), Laura Simons M.A. (Tübingen), Yeşim Yüksel 
(Çanakkale), Christian Hübner (Freiburg), Birthe Hemeier M.A. (Heidelberg) görev almıştır.  
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yapının kazısına devam edilmiştir. Bu alandaki kazılar yapının işlevini, tabakalanmasını, 
kullanım süresini ve tahrip sürecini araştırmaya yöneliktir. 2008 ve 2009 yıllarında 
Sirkeli Höyük’ün farklı dönemlerdeki sınırlarının araştırılmasına başlanmıştır. Sirkeli 
Höyük’ün, Tunç ve Demir Çağlarında yukarı şehir, aşağı şehir ve kuzeybatı terası olarak 
adlandırdığımız alanlardan oluşan bir yerleşim olduğu anlaşılmıştır. Aşağı şehirde yüzey 
araştırması ve iki ayrı alanda jeoelektrik ölçümler yapılarak aşağı şehrin yapılaşmasına, 
boyutuna ve sınırlarına ilişkin bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Aşağı şehir araştırmaları 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 

Kuzeybatı Terası, A Alanı
2006 yılından itibaren çalışmaların yürütüldüğü A alanında, yamaç açmasının 

kuzeyindeki taş yapıyla ilişkili açmalarda 2m. derinliğe inilmiştir. Bu kotta yoğun bir 
kerpiç tahribatına ulaşılmıştır. Bu tahribat tabakası içerisinde çok sayıda yanmış ahşap 
parçacıklarına ve çatıya ait ahşap hatıl kalıntılarına rastlanmıştır. Kerpiçler çok sert bir 
yapıda olup sarı renktedirler ve saman katkısı yoktur. Duvarların yıkılışı, kerpiçlerin 
düşüş biçimlerine göre anlaşılabilmektedir. Birçok kerpiç üzerinde beyaz kireçten sıva 
izleri mevcuttur. En üst sıradaki kerpiçlerde yanık izleri yoğundur ve bazıları kırmızı 
renge dönüşmüştür. Duvar yıkıntısı, taş yapının kuzey kenarından başlayarak en az 1.5m. 
uzunluğundadır ve 45°’lik bir eğime sahiptir. Kerpiçlerin arasında orta ve büyük boy 
kireç taşları bulunmaktadır. Bunlar, yapının tahribata uğramış temel taşlarıdır. Bu bulgular 
1.85m. yüksekliğindeki taş duvarların üst yapısının kerpiçten oluştuğunu göstermektedir. 
Ahşap hatıllar, çatının veya ikinci bir katın tabanına ait hatıllar olmalıdır. 

Tahribat tabakasındaki çanak çömlekler Son Tunç Çağına ve ağırlıklı olarak Orta 
Demir Çağına aittir. Burada Kıbrıs Orta Demir Çağı çanak çömleklerinin yoğun olması 
dikkat çekicidir. M.Ö. 8. yüzyılın sonuna ait Kıta Yunanistan kökenli ‘pendent semi-circle 
skyphos’un ağız parçası bulunmuştur (Resim: 1). Bu buluntular, taş yapının ve kerpiç 
duvarlarının yıkım tarihini vermektedir. Taş yapının bulunduğu alanda yapılan küçük 
sondajlarda, M141 taş duvarının bir kerpiç duvar üzerinde onunla aynı hizada yapıldığı 
ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, yapının öncü yapısının olabileceğine işaret etmektedir.  

Aşağı Şehir Araştırmaları
Önceki dönem kazılarında, B. Hrouda aşağı şehrin varlığını tespit etmiş, ancak 

burada kısıtlı incelemeler yapmıştır (Resim: 2). Bu nedenle aşağı şehir araştırmaları, 
yeni dönem kazılarında projeye dâhil edilmiştir. Aşağı şehirden toplanan yüzey çanak 
çömlekleri üzerine yapılan incelemeler, bu alanda bir çanak çömlek fırının varlığına işaret 
etmekteydi. 2009 yılında bu alanda Christian Hübner tarafından yapılan jeomanyetik 
ölçümlerde de bir fırın olduğu doğrulanmış ve fırının yeri tespit edilmiştir (Resim: 3). 
Ayrıca, Christian Hübner ve Birthe Hemeier (Firma GGH) tarafından yapılan jeoelektrik 
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ölçümler, jeomanyetik ölçümlerde ortaya konan iki hipotezi doğrulamaktadır (Resim: 
4-5):  

Höyüğün kuzey yamacının hemen altında doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 1. 
30m. genişliğinde bir kanal ve kanalın güney tarafında büyük taşlardan örülmüş kütlevi bir 
duvarın olduğu anlaşılmıştır (Resim 6). Bu duvar jeofizik yöntemiyle yapılan ölçümlerde 
de tespit edilmiştir. Kanalın kenarları düzdür. Ölçümlerin 6 m. derinliğe inmesine rağmen, 
kanalın taban seviyesi anlaşılamamıştır. Kanalın tespit edildiği alanda yüzeyde çanak 
çömlek bulunmamıştır. Bu nedenle kanalın, Tunç ve Demir Çağlarında daha düşük bir 
seviyeye sahip Ceyhan Nehri’nden ayrılan yapay bir kol olması mümkündür.

Kanalın kuzeyinde yerleşim izleri devam etmektedir. Kerpiç duvar kalıntıları 2. 
hem jeomanyetik ölçümlerde, hem de bitki örtüsündeki renk değişikliklerinde görülmekte 
ve bu alanlarda çanak çömlek yoğunlukları artmaktadır. Yukarıda sözü geçen çanak 
çömlek fırının etrafında da çanaklar yoğundur.  Çanak çömleğin yoğunluğundan ve hatalı 
üretilmiş kaplara ait parçalardan aşağı şehirde büyük bir olasılıkla bir üretim merkezinin 
var olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağı şehrin kuzeybatısında ikinci bir alanda yapılan jeoelektrik ölçümler, nehir 
kenarında, yüzey toprağının üzerinde çok büyük kireçtaşlarından oluşturulmuş ve 2008 
yılında keşfedilmiş olan taş dizisinin yakın çevresinde yapılmıştır (Resim: 7). Yapılan 
ölçümler taş dizisinin 2 m. derinliğe ulaştığını ve birkaç metre genişliğinde olduğunu 
göstermektedir (Resim: 8). Nehir kenarındaki bu büyük duvarın bir iskele duvarı olduğu 
tahmin edilmekte ve bu alanda bir nehir limanının varlığı akla gelmektedir. 

 
Çanak Çömlek Araştırmaları
Eski dönem kazılarında Kalkolitik ile Helenistik Dönem arasında tarihlenen mal 

gruplarının varlığı yayınlarda belirtilmiştir. 2009 yılı aşağı şehir yüzey araştırmasında da 
Erken Tunç Çağından Demir Çağına kadar tarihlenen parçalar bulunmuştur. Geç Tunç 
Çağına ait çok sayıda bezemesiz yalın mal grubuna (Monochrome, Drab Ware) ait tabak 
parçaları dikkat çekicidir. Bunun yanında üç Miken çanağı parçası, Sirkeli’de Tunç Çağına 
ait ilk Ege mallarıdır. Bunlardan bir tanesi Argolis kökenlidir ve GH IIIA dönemine 
tarihlenmektedir. Tarsus-Gözlükule Höyüğünde, Erken Demir Çağına tarihlenen GH 
IIIC çanağının bol miktarda varlığına karşın, Sirkeli’de henüz bu gruba rastlanmamıştır. 
Ancak, Kilikya’daki diğer yerleşimlerde de görülen ve Geç Tunçtan Erken Demir Çağına 
geçiş evresine tarihlenen birbirini çapraz kesen şerit boyalı parçalar Sirkeli Höyük’te de 
görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Orta Demir Çağı çanaklarının büyük bir kısmı Kıbrıs 
kökenli veya Kıbrıs etkilidir. Özellikle Black-on-Red-Ware (Kırmızı üzerine Siyah), White 
Painted (Beyaz Boyalı) ve Bichrome (İki Renkli) mal grupları yaygındır. Bu kapların 
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ithal veya yerel üretim olduğu ancak ince kesit analizler sonucunda anlaşılabilecektir. 
Eski dönem kazıları sırasında, Prof. Dr. Ludwig Mash mal gruplarını ince kesitlerine 
göre sınıflandırmış ve bir ön rapor yayınlamıştır. Bu çalışmaların devam ettirilmesi 
öngörülmektedir.  

Hellenistik Döneme ait çanak çömleklerde Batı Yamacı Seramiği, Siyah Glazürlü 
ve Yarı Astarlı mal grupları yoğun olarak görülmektedir. Kâseler, balık tabakları, skyphos 
gibi formlar mevcuttur. Roma Dönemine ait çanaklara 2009 yılında da rastlanmamıştır. 

Sonuç
A alanı açmalarında ve aşağı şehir yüzey araştırmasında Orta Demir Çağına ait 

çanak çömleklerin çok yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı, bu dönemde 
yoğun bir inşa faaliyetinin ve aynı zamanda yıkımların olduğu anlaşılmaktadır. Orta 
Demir Çağında tahribat görmüş olan A alanındaki taş yapının hangi dönemde inşa edildiği 
henüz tespit edilememiştir. Yapı, onun çöküş tarihini belirleyen Orta Demir Çağına ait 
kalın bir dolgu ile kaplıdır. Dolgunun altında, yer yer korunmuş Geç Tunç Çağı buluntu 
toplulukları ve dolgu içerisinden gelen Erken Demir Çağı malları yapının Geç Tunç 
Çağından Orta Demir Çağına kadar kullanıldığını göstermektedir. Mimarî açıdan da, 
yapıya birçok farklı evrede onarımlar ve eklemeler yapıldığı belirgindir. Çok evreli bu 
yapının bir sur duvarı olması mümkündür. Uzun bir süre kullanımda kalması ve duvarlara 
eklemeler yaparak yapının sağlamlaştırılması bu görüşü desteklemektedir. Kuzey 
yamaçta, erozyon nedeniyle kuzeye doğru kayarak yıkılan duvara ve tabana ait taşların 
düştüğü zemin seviyesinden, kuzey yamacın Geç Tunç Çağında dik bir yamaç olduğunu 
göstermektedir. Bu bulgular, bu yapının kuzey yamaçta erozyona ve herhangi bir saldırıya 
karşı kentin kuzeybatı terasındaki sınırını belirleyen bir savunma sistemi olabileceğini 
düşündürmekte ve neden uzun süre tamir edilerek kullanıldığını anlaşılır kılmaktadır. Bu 
alandaki kazıların devamında, bu sorulara daha kesin yanıtlar verilebilecektir.  
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2009 YILI 
ÇALIŞMALARI

     

V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

Bursa İli, İznik ilçe merkezinde gerçekleştirilen İznik çini fırınları kazısının 
2009 yılı çalışmaları, çoğunluğunu İstanbul Üniversitesi ağırlıklı bir ekibin oluşturduğu,  
Bakanlık temsilcisi olarak Isparta Müzesi Müdürlüğü’nde görevli Seher Hoşgör’ün 
katılımı ile BHD kodlu kamulaştırılmış kazı alanında sürdürülmüştür. Çalışmalara 27 
Temmuz gününde kazı alanının temizlenmesi ile başlanmış olup 06 Eylül gününde kazı 
alanında çalışmalar tamamlanmıştır. 2009 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  
tarafından desteklenmiştir.

2009 yılı kazı sezonunda, BHD kazı alanında, çalışmalar öncelikle C14, D14, E14 
ve I11 plan karelerinde gerçekleştirilmiş, C13, D13 ve H11 plan karelerinde ise zemin 
yoklama ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. (Çizim: 1)  (Resim: 1)

Öncelikle, BHD kazı alanına doğudan bağlanan ve geçtiğimiz yıl çevre duvarı 
yenilenip BHD ile sınır oluşturan briket duvarın kaldırılmasıyla ana alana katılan arsanın 
temizlik çalışmaları yapılmıştır. Karolaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 
önceki yıllarda doğudan arsa sınırına kadar çalışılmış olan bölgenin ve yeni alanın sınırları 
içerisindeki C14 plan karesinin çalışmalarına başlanmıştır.

Bu yıl önceki senelerden farklı olarak kazı alanının kuzeydoğusundaki plan 
karelerin çalışmaları aynı anda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle eski açılan bölgelerde 
zemin düşürme çalışmalarının ardından yeni alandaki çağdaş evin fosseptikleri yüzünden 
bir hayli tahribat gören bölgede, üç plan karenin birlikte ele alınmasını gerekmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda, C14 plan karesinde, orta kısmının çağdaş fosseptik 
çukurlarının açılması sırasında tahribata uğradığını anladığımız harçlı zeminlerin 
konturları belirlenmiş, temizliği yapılmıştır. F14 plan karesinden başlayarak kuzeye 
doğru E14 plan karesinde devam eden duvar kalıntısının D14 ve C14 plan karelerinde de 
ilerleyerek kuzeydeki arsaya doğru devam ettiği görülmüştür. D14 plan karesinde  -3.80 
m. seviyede doğu-batı yönlü gelişen 34x34cm. ebadında tuğlalardan oluşan bir zemin 
kalıntısına rastlanmıştır. Bu zeminin hemen yanında yine aynı seviyede, 7 ile 15 cm. 
arasındaki boylarda değişen, yaklaşık 2,5 cm. eninde ve 4 cm. kalınlığında,  harçlı bir 
altyapıya oturan ince tuğlalardan oluşan farklı bir zemin döşemesine daha rastlanmıştır. 

* Yrd. Doç. Dr. V.Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü,34134 Laleli, İstanbul/TÜRKİYE.
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Dikine yerleştirilerek oluşturulmuş bu tuğla zemin döşemesi 2006 kazı sezonunda 
D11 plan karesindeki çalışmalar sırasında da görülmüştü. Kazı alanının kuzeydoğu 
bölümündeki çalışmalar -3.80 m. seviyesinde tamamlanmıştır. (Resim: 2)

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak, çalışma planımızda da belirttiğimiz doğrultuda 
alanın güneyindeki I11 plan karesinde yeni kazı, H11 plan karesinde ise zemin yoklama 
çalışmaları yapılmıştır.

I11 plan karesinin güney sınırında, bir sıra hâlinde görülen ve 2010 kazı sezonunda 
açılması planlanan J11 plan karesine doğru devam eden tuğla sırası,  geçtiğimiz 
sezonlarda açtığımız komşu plan karelerin zemin döşemesindeki tuğla kaplamanın devamı 
niteliğindedir. Söz konusu plan karede -3.30 m. kotunda, geçen yıl I10’da ortaya çıkarılan 
tuğla zeminin alt yapısını oluşturan düzensiz taş öbeklerinin devam ettiği görülmektedir. 
Bu öbeklerin arasında harç kalıntıları tespit edilmiştir. Bu yıl I11 plan karesiyle sınır olan 
ve önceki yıllarda kazısı belli bir seviyeye kadar yapılan H11 plan karesinde de zemin 
yoklama ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 3).

2009 yılında kazı alanımızın etrafı daha güvenli bir çit sistemiyle çevrelenmiştir. 
BHD alanını batı ve güney yönlerden çevreleyen, gerek iklim koşulları, gerekse 
zaman faktörüyle altı boşalarak, çökme noktasına gelen briket çevre duvarının 
yıkımı gerçekleştirilmiş, ardından yerine çit sisteminin alt yapısını oluşturan 50 cm. 
yüksekliğinde beton pabuç kısmı yapılmıştır. Daha sonra bu pabuç kısmının üzerine 1.80 
m. yüksekliğinde metal çit oturtulmuştur. Alanın var olan iki giriş kapısı da yükseltilerek 
bu çite uygun hâle getirtilmiştir. Böylece alanın çevre güvenliği artırılmış olup daha 
düzenli bir görünüme kavuşan çevre duvarından ziyaretçilerin kazı alanını daha rahat 
görebilmeleri de sağlanmıştır (Resim: 4).

BHD alanına kuzeyden bitişik, hâlen boş olan I. derece sit alanındaki ev ve 
parselinin öncelikle kamulaştırılması, 23 yıldır sürekli bakımla türünün tek örneği olarak 
in situ korunabilen çini fırını kalıntılarının arkadan gelen nemin önlenmesi bakımından 
ivedilik arz etmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu yıl özellikle bu bölgede yaptığımız 
çalışmalarla da ortaya çıktığı üzere, kalıntılar kamulaştırma talebimiz olan bu bölgeye 
doğru ilerlemektedir.

Bunun dışında, 1981 yılından itibaren, farklı kazı sezonlarında, gerek kazdığımız 
gerekse de imkânlar elverdiği ölçüde temizliklerini yapıp tescillediğimiz, I.derece 
sit alanı içerisinde kalan, çizim ve kesitlerle ortaya koyup yayınladığımız, İznik’in 
kuzeybatı bölümündeki yapı toplulukları son günlerde çeşitli platformlarda sanki hiç 
bilinmiyormuşçasına yeniden keşfedilmiş gibi sunulmaktadır. Oysaki 1981 yılından 
itibaren, Bakanlığa düzenli olarak verdiğimiz raporlarda ve sempozyum bildirilerinde 
belirtildiği gibi, ayrıca gerek görüldükçe ya da Bakanlık tarafından istendikçe hazırlanıp 
sunulan kamulaştırma talebi istekleri arasında yer alan bu çalışma bölgelerimizin 
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kamulaştırma işlemlerinin çabuklaştırılması için önem arz etmektedir (Resim: 5).
2009 kazı sezonu buluntu açısından zengin kazı sezonlarından biridir. Hatta son 

yılların en zengin kazısıdır.  Kazı sonunda envanter fişi hazırlanan 36 envanterli eser, 315 
etütlük envanterli buluntu ile 201 torba, tamamı etiketli sandıklı biçimde İznik Müzesi’ne 
teslim edilmiştir.

Müze’ye teslim edilen eserlerin plan karelere göre dağılımına bakıldığında, buluntu 
yoğunluğunun kazısı yapılan D14 ve I11 plan karelerinde toplandığı görülmektedir. Bu 
iki plan kareyi, C14 plan karesi izlemektedir.

İZN/09 BHD C14 Sk1 envanter numaralı Roma İmparatorluk Dönemine ait bakır 
/ bronz sikkede, önde İmparator Diokletianus’ un ışın taçlı ve giyimli büstü, arka yüzünde 
İmparator ve Viktoria’nın (İuppiter) ayakta ve asa taşırken betimlendiği görülmektedir.

İZN/09 BHD H11 Mh1 envanter numaralı parça Bizans Dönemine ait bir kurşun 
mühürdür. Oldukça kötü durumdaki bu mührün bir yüzünde cepheden resmedilmiş haleli 
bir figür yer almakta olup  geçen yıl bulduğumuz daha iyi durumdaki bir mühürde burada 
göğsündeki çocuk İsa ile resmedilmiş Orans Meryem yer almaktaydı. Bu yılki örneğin 
diğer yüzde ise çok az harfin tanımlanabildiği 4 satırlık yazı fark edilebilmektedir.

İZN/09 BHD E14 PT3 envanter numaralı parça Roma Çağına, 3. yüzyıla tarihlenen 
bir pişmiş toprak kandildir. Sadece fitil kısmında küçük bir eksik dışında sağlam olan bu 
kandilde kabartma olarak resmedilmiş bir kuş figürü seçilebilmektedir.

Yine erken dönem buluntuları arasında, 6–7. yüzyıla tarihleyebileceğimiz 
ampullalar dikkat çekici örnekler oluşturmaktadır.

Bizans seramikleri arasında İznik için en zengin grubu herkes tarafından bilindiği 
üzere sgraffito teknikli örnekler oluşturur. XII. ve XIII. yüzyıla tarihlenen örnekler 
arasında İznik’e özgü kuşlu dipler yanında, bir o kadar zengin örnekle karşımıza çıkan 
dairesel bezemeli grup da unutulmamalıdır.  Bu çok yaygın örnekler dışında çeşitli figürlü 
örnekler ve bitkisel kıvrımlı veya geometrik geçmeli kaplar da dikkati çeker sayıdadır. 

Osmanlı Dönemi örneklerine gelince; öncelikle tek renk sırlı seramiklerle, sırlı 
tuğla ve çini parçalarından bir grup örnekle karşılaşılır. Örneklerde de görüldüğü gibi 
İznik’in tek renk sırlı örnekleri ister seramik ister çini olsun çok zengin bir renk yelpazesi 
ile karşımıza çıkar.

2009 yılı kazı buluntularımız arasında çok değişik bir örnekle karşılaşılır. Şu ana 
kadar bilinen örneklere göre, sadece seramik tekniği olarak kullanıldığı bilinen ve yanlış 
bir isimlendirmeyle ‘Milet İşi’ olarak tanınan teknikte bir duvar kaplama malzemesi ele 
geçirilmiştir. İznik kazılarında seramik buluntu olarak, şeffaf renksiz sır altındaki, boya 
dekorlu,   kırmızı hamurlu bu tekniğe,  çok değişik desen, renk ve form uygulamalarıyla 
rastlanır. Söz konusu teknikte çini parçasına ilk kez rastlanması ve bu teknikte çini ile 
kaplı hiçbir yapı da olmaması bu küçük parçanın önemini artırmaktadır  (Resim: 6).
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Mavi-beyaz teknikli çini konusu İznik için her zaman soru işaretli olmuştur. 
Oysaki bu durum İznik kazıları ışığında değerlendirildiğinde durumun hiç de o kadar 
karmaşık olmadığı görülür. Örneğin geçtiğimiz sezonlarda ele geçirilen örnekler bir 
araya getirilebilse pek çok yapının bezemesinde kullanılan çinilerin İznik menşeli olduğu 
ortaya çıkar. Kısa bir çalışmayla, bu yıl da örnekleri ele geçirilen mavi-beyaz fragmanlar 
araştırıldığında, bunların Eminönü Yeni Cami ya da Topkapı Sarayı Has Oda’da kullanılan 
çinilerden olduğu görülür. 

Aynı tür bir araştırma ile yine yanlış bir isimlendirmeyle dilimize ‘Rodos İşi’ 
olarak yerleşen sır altına çok renk dekorlu beyaz hamurlu çinileri de tanımlamak mümkün 
olacaktır. Örneğin dilimli kartuşlar içindeki kitabe parçası ya da bulutlu bordür veya 
çeşitli fragmanlar gibi.

Çinilerden sonra çok zengin bir grup oluşturan seramik buluntulara geçildiğinde; 
ilk olarak erken Osmanlı Dönemine tarihlenebilecek bir grup figürin dikkati çeker. 
Kırmızı hamurlu boya dekorlu renkli sırlı bu grup muhtemelen,   Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonu’nda1 bulunan tüm örnek gibi,  koç figürinleridir. Kuyruk kısımlarındaki 
deliklerden de anlaşıldığı gibi bunlar aslında birer düdüktürler. 1982 yılı buluntularımız 
arasında yine bu alanda ele geçirilen bir koç başını da burada hatırlatmak isterim2.  
Ayrıca hem koçbaşı hem de koç figürini olmak üzere benzer örneklere İznik Müzesi 
Koleksiyonu’nda da rastlanmaktadır3.Yine bu yılın buluntuları arasında daha önceki 
yıllarda alanımızın çeşitli bölgelerinde örneklerine rastladığımız türde kuş ya da ördek 
başı olarak tanımlayabileceğimiz bir parça da ele geçirilmiştir (Resim: 7).

Kırmızı hamurlu erken örneklerle devam edildiğinde, yukarıda ‘Milet İşi’ olarak 
tanınan teknikteki çini parçasından söz ederken belirtildiği gibi, gerçekten de seramik 
olarak bu teknikte çok zengin örnekle karşılaşılır. Ele geçirilen örneklerde de görüldüğü 
gibi desen, renk ve sır çeşitliliği dikkat çekicidir. Bu sezonun buluntuları arasındaki 
söz konusu teknikten İZN/09 BHD C14 M1 envanter numaralı kâse,  form ve boyutu 
açısından değerlendirildiğinde,  ilgi çekici bir örnek oluşturur.  Düz dipli, dipten yukarı 
doğru açılan gövdeli ve içe dönük dik ağızlı kâsenin iç kısmı bitkisel, dışı ise geometrik 
bezemelidir. 

Beyaz hamurlu örneklere geçildiğinde, ilk olarak mavi-beyaz teknikli iki kâseden 
söz etmek gerekir. Bunlar hem kalite, hem boyut ve hem de desen açısından birbirini 
tekrar eden kâselerdir. Asıl ilginç olan bu kâseler, günümüzde bir örneği Indianapolis 
Sanat Müzesi’nde bulunan Ming Dönemi4 örneğinden esinlenerek yapılmışlardır. Bunlar, 
1 Hülya Bilgi, Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M.Koç Koleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri, İstanbul 

2009, s.52, r.30.
2 Oktay Aslanapa- Şerare Yetkin- Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı 1981-1988 II.Dönem, İstanbul 1989, 

s.86.
3 Emin Tan, “İznik Müzesi’nde Bulunan Keramik Biblolar”, Sanat Tarihi Yıllığı XII 1982,İstanbul 1983, s.145-

147.
4   Nurhan Atasoy- Julian Raby, İznik Seramikleri, İstanbul 1989, s.125-127.
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2008 kazı sezonunda ele geçirilen İZN/08 BHD J9 Mb3 envanter numaralı kâse ile 
boyut ve kalite açısından çok benzeşmektedirler. Söz konusu örneğin çok benzer bir 
eşine de Londra’da V&A Museum Koleksiyonu’nda (Lien Zu Kâsesi ~ 1530–1540) 
rastlanmaktadır5. Fakat bu kez durum daha ilgi çekicidir. Çünkü burada doğrudan bir 
Ming Dönemi porseleni örnek alınmıştır. Oldukça derin kavisli gövdesiyle çok dayanıklı 
bir yapıya sahip olmayan bu tip İznik kâselerinin hamurunun inceliği dikkat çekicidir 
(Resim: 8).

Yine bu çiftte kâse ile aynı form, aynı boyut ve aynı kalitede benzer bir kâse 
daha ele geçirilmiştir. Çok az eksiği olan İZN/09 BHD I11 Mb24 envanter numaralı bu 
kâse 15 parçanın birleştirilmesiyle oluşmuştur. Kâsenin dış yüzünde, gövde üzerinde 
belli aralıklarla yerleştirilen her biri farklı kurgulanmış stilize asma yaprağı, asma dalları, 
üzüm salkımları ve bitkisel desenlerle kurgulanmış dört ayrı kompozisyon görülmektedir. 
Söz konusu kâse, desenlerde renk akmaları olmakla birlikte, ince hamur yapısına sahip 
kaliteli bir parçadır (Resim: 9). 

Üzüm salkımlı ve asma dalları ile bezeli bu kâseden sonra alanımızda ve tüm 
İznik’te yaptığımız kazılarda, neredeyse her kazı sezonunda tüme yakın6 ya da fragmanlar 
hâlinde ele geçirilen daha yaygın tipteki üzüm salkımlı yayvan formlu parçalara bu sezon 
da rastlanmıştır. Bu örnekler içindeki kabarık kırmızı renkli üzümlü parça bir hayli ilgi 
çekicidir. İznik kazılarında farklı kazı sezonlarında,  farklı alanlarda ele geçirilen üzümlü 
parçaların bu çok renkli uygulamalarına7 koleksiyonlarda rastlanmadığından bu küçük 
fragmanların önemi daha da artmaktadır.

İZN/09 BHD C14 Mb5 envanter numaralı mavi-beyaz teknikli eser, yüksek ayaklı 
bir tabağın kaide kısmına aittir. Kaliteli hamur yapısına sahip bu eser, yedi parçanın 
birleşmesinden meydana gelmiştir (Resim: 10). İçi spirallerle dolgulu ayaklı başlı 
yerleştirilmiş palmetlerle bezeli parçanın ufak renklendirme farklılıklarıyla bir benzerini 
Metropolitan Museum Koleksiyonu’nda8 görmek mümkündür.

Daha çok mavi-beyaz teknikte örneklerine rastlanan ve mermer taklidi olarak 
tanımlanabilecek desene kazı buluntularımız arasında şimdiye kadar sadece seramik 
malzeme üzerinde yer verildiği görülmektedir. İZN/09 BHD I11 R56 envanter numaralı,  
küçük boyutlu yayvan bir tabağa ait olan parçalarda ise bu desenin daha az rastlanan 
kırmızı renkli uygulaması dikkati çekmektedir.  

Sır altına çok renkli dekorlu tekniğin ilk uygulamaları olarak kabul edilen, mavi-
beyaz tekniğe kırmızı rengin az miktarda katıldığı örneklerden olan İZN/09 BHD C14 R6 

5   Nurhan Atasoy- Julian Raby, agy,s.127.
6 Oktay Aslanapa- Şerare Yetkin- Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı 1981-1988 II.Dönem, İstanbul 1989, 

s.116-117.
7 Oktay Aslanapa- Şerare Yetkin- Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı 1981-1988 II.Dönem, İstanbul 1989, 

s.121.
8   Nurhan Atasoy-Julian Raby, agy, resim 722.
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envanter numaralı eser  dik formlu, bozuk bir örnek olmasına rağmen boyutu ve hayvan 
figürlü deseni ve çok dikkatle bakıldığında fark edilebilen kırmızı renk kullanımıyla ilgi 
çekici bir parçadır.  

Bu kazı sezonunda, literatüre yine yanlış bir isimlendirmeyle ‘Haliç İşi’ olarak 
yerleşen ince spiral kıvrımlı minik çiçekli gruba ait çok zengin örnek ele geçirilmiştir. 
Kapak, büyük tabak, kâse ve sürahi gibi çok farklı formlarda ve bu tekniğin mümkün 
olabilecek bütün farklı renk ve değişik motifleriyle zenginleştirilmiş hâlleriyle uygulandığı 
örnekler dikkat çekicidir (Resim: 11).

Prof.Dr. Oktay Aslanapa’nın ilkbaharın puslu renkleri olarak tanımladığı mor ve 
zeytin yaprağı yeşilinin sır altında kullanıldığı İZN/09 BHD D14 Ş3 envanter numaralı 
eser, ayak kısmında çok az bir bölümü eksik olan hokkadır (Resim: 12).  Bu tekniğin 
özelliğini oluşturan iri desenlerin kullanıldığı örneklerden bu sezonun buluntuları 
arasında da dikkat çekici olanlar mevcuttur. İZN/09 BHD I11R35 envanter numaralı 
büyük boyutlu kupa parçası da, yine söz konusu renklerin lavanta zeminde kullanıldığı 
değişik bir uygulamadır.  Otuz birleşebilen, üç birleşmeyen parçadan oluşan kupanın dip 
çapı 16 cm. olup genellikle 10 ile 12 cm. arasında değişen çaplı örneklere göre oldukça 
büyük bir hacme sahip olduğu görülmektedir (Resim: 13).

Kırmızı zemin üzerine slip şeklinde kabarık beyaz ve uçuk mavi ya da lavanta 
tonu diye tanımlanabilecek renkle dekorlanan İZN/09 BHD I11 R24 envanter numaralı 
yayvan formlu tabağın bir eşi de yine aynı plan karede ele geçirilmiştir (İZN/09 BHD 
I11 R45) (Resim: 14). Koleksiyonlarda örneklerine pek rastlanmayan bu uygulamaya ait 
parçalara kazı alanımızda farklı sezonlarda oldukça sık rastlandığı söylenebilir.

İZN/09 BHD I11 R68 envanter numaralı eser yayvan formlu bir tabağa ait olup 
birbiriyle birleşmeyen 4 parçadan ibarettir. Kobalt mavi zemin üzerine beyaz renkli 
bahar açmış meyve ağacı dekorlu bu tabağın bir eşine British Museum Koleksiyonu’nda 
rastlamak mümkündür. Ayrıca bu desen şablonunun kırmızı ve yeşil zemine uygulandığı 
örnekleri de Gülbenkyan Müzesi Koleksiyonu’nda görebiliriz9.

Sonuç olarak, 2009 yılı kazı sezonunun, çok farklı teknik ve formdaki örnekleriyle 
buluntu açısından son yılların en zengin kazı dönemi olduğunu söylemek doğru 
olacaktır. 

9   Nurhan Atasoy-Julian Raby, agy, resim 746,747,748.
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Çizim 1: ÇFK BHD Kazı Alanı 2009 yılı planı (Tanman, Sipahioğlu, Arlı, Parlak, Sağnak).
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Resim 1: İÇFK BHD Kazı Alanı, kuzeydoğudan genel görünüş (H.Arlı).

Resim 2: İÇFK BHD Kazı Alanının  kuzeydoğu tarafındaki plan kareler  (H.Arlı).
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Resim 4: İÇFK BHD Kazı Alanı, kuzeybatıdan genel görünüş (H.Arlı).

Resim 3: İÇFK BHD Kazı Alanı, I11, H11 plan kareleri (H.Arlı).
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Resim 5: İÇFK Bağkur Evleri mevkiindeki Kilise alt yapısı, 1992 (H.Arlı).

Resim 6: İZN/09 BHD I11 M3 Envanter numaralı Milet işi olarak tanınan 
teknikten çini parçası (H.Adıgüzel).
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Resim 7: BHD Kazı Alanında Bu Sezon Ele Geçen Koç Figürinleri (H.Adıgüzel).

Resim 8: İZN/09 BHD I11 Mb41 ve İZN/09 BHD I11 Mb22 Envanter  Numaralı Kâseler 
(H.Adıgüzel).
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Resim 10: İZN/09 BHD C14 Mb5 Envanter Numaralı  Yüksek Ayaklı Tabak 
(H.Arlı).

Resim 9: İZN/09 BHD I11 Mb24 Envanter  Numaralı Üzüm Salkımlı 
Kâse (H.Arlı).
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Resim 12: İZN/09 BHD D14 Ş3 Envanter Numaralı Hokka (H.Adıgüzel).

Resim 11: BHD Kazı Alanında Bu Sezon Ele Geçen Haliç İşi Olarak Tanınan  Teknikten Çeşitli 
Parçalar (H.Adıgüzel).
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Resim 13: İZN/09 BHD I11 R35 Envanter  Numaralı Kupa Parçası 
(H.Adıgüzel).

Resim 14: İZN/09 BHD I11 R24 ve İZN/09 BHD I11 R45 Envarter Numaralı Tabaklar 
(H.Adıgüzel).
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HİRBEMERDON TEPE ARKEOLOJİ PROJESİ 20091

Nicola LANERI2

Hirbemerdon Tepe, modern Bismil İlçesi’nin yaklaşık 40 km. güneydoğusunda, 
Dicle Nehri’nin batı kıyısında, nehrin Batman Su ile birleştikten sonra S şeklinde 
kıvrıldığı noktada yer alır. Hirbemerdon Tepe arkeolojik ekibi3, 2009 yılında 25 Mayıs 
- 31 Temmuz günlerinde antik zamanlarda bu ören yerinin çeşitli yerleşme kronolojik 
evreleriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacı ile araştırma etkinliklerine başlamıştır.

Bu sezonda yapılan çalışmalar aşağıdaki noktaların üzerine odaklamıştır: 1)  “Site 
cachment area” - toplam 48 km karelik bir alana uygulanan yüzey araştırmasının devamı; 
2) Hirbemerdon Tepe kronoloji; 3) İki tane ayrı basamaklı kazı açılması: birincisi (D Alanı) 
kuzey eteğinde bulunan 10x10 metrelik, diğeri (E Alanı) Akropol’ün doğu bölümünde 
bulunan, ve Akropol’un kuzey kısmında bulunan 100x5 metrelik AB-AC Alanı’nın kazı 
çalışmalarının devamı; 4) Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin restorasyonu. 

Yüzey Araştırması
2009 yılında Hirbemerdon Tepe’nin etrafında yüzey araştırması devam etmiştir 

(Çizim: 1, Hirbemerdon Tepe=site 1). Arazide çalışmalar, kesim sisteminde yoğun 
toplama metodolojisini kullanılarak, Harvard Üniversitesi’nden Dr. Jason Ur yönetiminde 
yürütülmüştür. Özellikle, GPS cihazları kullanılarak toplanan her antropik malzeme, 
araştırılan alanla ilişkilendirilmektedir (Ur ve Hammer 2009). 2009 yılında Dicle’nin 
Lığlı Ovası’nın terasları boyunca, platolarda yaklaşık 8 kilometre kare, ve toplam 31.281 
metrede, 189 tane kesim araştırıldı.  Harvard ekibinin sayesinde toplam 1584 seramik 

1 Hirbemerdon Tepe’de arkeolojik araştırma izni veren Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve özellikle 
çalışmalarımıza olağanüstü destek veren Bayan Nilüfer Babacan’a ve temsilcimize Bay Muzaffer Secksen’e 
teşekkür etmek isterim. Bu yıllarda devamlı yardımcı olan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’ne ve özellikle 
Müdüresine, Nevin Soyukaya, ve Şeref Yumruk’a teşekkür etmek isterim. İtalya Cumhuriyeti’nin Dış İşleri 
Bakanlığı’na, Harvard Üniversitesi’ne ve Jason Ur’e, Grand Rapid State University ve Mark Schwartz’a 
teşekkür etmek isterim. Lojistik, bilimsel ve mali destek veren Doğu ve Afrika Italyan Enstitüsüne ve Catania 
Üniversitesine teşekkür etmek isterim. Ayrıca, arkeolojik ekibinin bütün çalışanlarına, Merdani köyünün ve 
Şahinler Köyü’nün işçilerine, Ahmetli Köyü’nün muhtarına, sakinlerine ve jandarmalarına, ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Bismil Şubesi’ne teşekkür etmek isterim. Francesca Gulli’ye tercüme için teşekkür etmek 
isterim.

2 Dr. Nicola LANERI (Doğu ve Afrika İtalyan Enstitüsü) Vıa U. Aldrovrandi 16 – 00100 Roma (İtaly). Email: 
nicolalaneri@hotmail.com

3 2009 Hirbemerdon Tepe arkeolojik ekibi: Dr. Nicola Laneri (kazı müdürü), Dr. Mark Schwartz (yardımcı 
kazı müdürü), Dr. Jason Ur (Hirbemerdon Tepe yüzey araştırması), Dr. Stefano Valentini (field director), Dr. 
Joshua Wright (arkeolog), Emily Hammer (öğrenci), Lorenzo Crescioli (öğrenci), Lorenzo Biazzo (öğrenci), 
Remi Berthon (öğrenci).
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parçası ve 1742 çakmaktaşı bulunmuştur. Ayrıca, 2009 çalışması, bu tür araştırma ile 
keşfedilen antropik yerlerin sayısına 39 tane yeni ören yeri eklemektedir. Projenin 2007’de 
başlangıcından beri toplam 131 site bulunmuştur (Laneri ve Ur 2010).

Bu son ören yerlerin arasında özellikle Dicle’nin kıyısında bulunan ve prehistorik 
zamanlardan beri kullanılan mağaraların ve yarı-göçebe çobanların kullandığı yaylaların 
sözünü etmek gerekmektedir.  

Hirbemerdon Tepe Kazı Projesı
Hirbemerdon Tepe yerleşmesi, jeomorfolojik yapısı gereği, nehrin teraslarında 

biriken alüvyal mil tabakası üzerine kurulmuş bir Dış Kent, kil katmanlarından oluşmuş 
doğal bir göl ve doğal bir kayalık alan üzerine kurulmuş bir Yukarı Kent ve onun aşağısına, 
vadinin hemen yanına kurulmuş geçici yerleşim alanlarına sahip bir Aşağı Kent’ten 
oluşmaktadır.

Kronoloji
Son yapılan kazı çalışmalarının sayesinde, yerleşme alanı için hem C14 

tarihlendirme yöntemine dayanan hem de belli bir tanımlama sağlayan görece karşılaştırma 
öğelerine dayanan açık bir mutlak kronoloji tespit etmek mümkün olmuştur. Yerleşme 
dönemleri aşağıda verilmektedir: 

•  Evre I – Kalkolitik Dönemi (M.Ö. IV. binyılın ilk yarısı): Dış Şehir’de (B Alanı) 
ve Akropol’ün doğu bölümünde (E Alanı) çukurlar, mimarî parçalar ve Chaff-faced Ware 
seramikler.

•  Evre II – Erken Tunç I/II Dönemi (M. Ö. yaklaşık 3000-2500) : Akropol’ün 
doğu bölümünde bulunan ateşle ilgili işleme gereçleri olan özel evler (E ve D Alanı).

• Evre IIIa – Erken Tunç IV Dönemi (cal. M. Ö. 2150-2000): Akropol’ün kuzey 
bölümünde (A Alanı) ve Dış Şehir’de (B Alanı) açığa çıkarılan mimarî yapılarının 
kesimleri ve Dark Rimmed Orange Bowl seramik parçaları.

• Evre IIIb – Orta Tunç I Dönemi (cal. M. Ö. 2000-1700): Dış Şehir’de (B Alanı) 
bulunan karmaşık mimarî yapı (A Alanı, Architectural complex ve Red Brown Wash 
Ware) ve çalışma alanı (B Alanı).

• Evre IIIc – Orta Tunç II/Geç Tunç Dönemi (cal. M. Ö. 1700-1350): A Alanı’nda 
karmaşık mimarî yapının bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi.

• Evre IVa - Demir Çağı I Dönemi (Erken Demir Çağı, M. Ö. yaklaşık 1050-950): 
A ve D alanlarında bulunan mimarî yapılar ve Grooved Ware seramikleri.

• Evre IVb -  Demir Çağı II Dönemi (Yeni Asur Dönemi, M. Ö. yaklaşık 950-610):  
A ve B alanlarında Yeni Asur Çağından çukurlar ve mimarî parçaları ile ilgili sıradan 
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seramikler bulunmuştur. 
• Evre V – Asurdan Sonra/Hellenistik Dönem (M. Ö. yaklaşık 600-300): A 

Alanı’ndaki çukurlarda boyalı seramikler açığa çıkarılmıştır.
• Evre VI – Ortaçağ  Dönemi (M. S. yaklaşık. XII. yüzyıl): Akropol’ün doğu 

bölümünde (E Alanı) mimarî yapılar  bulunmuş ise A ve D alanların çukurlarında 
seramikler bulunmuştur.

Kazı
E Alanı 
Akropol’ün güney kısmı, doğal kayalardan oluşan ve Dicle’nin Lığlı Ovası’na 

doğru inen dik bir höyüktür. Bu alanda 10x10 metrelik bir açmada iki yerleşme evresi 
açığa çıkarıldı: A) Ortaçağa ait iki tane oda (Resim: 1), ve içinde bu dönemin tipik 
şekilleri (örn. sırlı ve krem rengi seramikler) bulunan ve kireçtaşından duvarları olan 
geniş açık bir alan (yaklaşık onikinci ve onüçüncü yüzyıl). B) Küçük nehir taşları ile 
döşemeli sokakların ve koridorların etrafında inşa edilmiş ve ortasında ev ocakları ve 
ateş yakma ile ilgili başka unsurları bulunan, geniş avluları olan Erken Tunç II Dönemine 
ait evleri (yaklaşık M. Ö. 2750-2500, Çizim: 2). Bu döneme ilişkin seramik malzemeler 
Kuzeydoğu Suriye bölgesinin tipik özelliklerini göstermektedir (Fine Ware, Metalik ve 
Ninive V seramikler, Akkermans ve Schwartz 2003: 211-232) (Resim: 2 ). Bu döneme 
ilişkin, odalardan kilden hayvan figürini (Resim: 3) ve bazalt taşından dokuma ağırlığı 
(Resim: 4) bulunmuştur.

AB-AC Basamaklı Kazı 
Ancak, 2009 yılında, Orta Tunça ait yaklaşık 1,8 hektarlık küçük bir ören yeri 

en önemli buluntulardan biridir. Bu ören yeri Hirbemerdon Tepe Arkeoloji Projesi’nin 
hedefleri için son derece önemlidir, çünkü M.Ö. ikinci binyılda bu bölgede yaşayan 
toplumların sosyoekonomik süreçlerinin aydınlatmasını sağlayabilir (Çizim: 3). 
Platolarda geçici yerleşimlerde de Orta Tunça ait başka malzemelerin bulunması, bu 
alanda çiftçiliğin ve avcılığın erken tarihte uygulandığını doğrulamaktadır.

Hirbemerdon Tepe’deki en önemli arkeolojik evre M.Ö. 2. binyılın ilk yarısına 
aittir. Bu evrede, yerleşme genelinde, özellikle de Yukarı Kent’in kuzeyinde ve Aşağı 
Kent’teki geçici yerleşmelerde, taş temelli kerpiç ya da pizè üstyapılı mimarî göze 
çarpmaktadır. Özellikle Dış Kent’te, geniş dış mekânlardan ince duvarlarla ayrılan, işlik ya 
da ahır olarak yorumladığımız bir dizi yapı grubu tespit edilmiştir. Evreye ait en etkileyici 
kalıntıları ortaya çıkarmaya yönelik arkeolojik araştırmalara Yukarı Kent’te devam 
edilmektedir. Bu alanda, yaklaşık 6000 m² alana sahip, geniş bir mimarî yapı grubuna 
ait kalıntılara rastlanmıştır. AB ve AC Basamaklı Açmaları’nda sürdürülen kazılar ise, bu 
yapı grubunun Yukarı Kent’in tamamını kapladığını göstermiş, ayrıca kuzey kenarın yine 
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bu gruba ait kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ana caddeye paralel şekilde inşa 
edilmiş bir istinat duvarı ile sınırlandığını ortaya koymuştur. Bu duvar, Yukarı Kent’in 
yaklaşık 100 metre kuzeyinde yer almaktadır. Yapı grubunun batı kenarında ise ana kaya 
içine oturtulmuş duvar temelleri tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz yapı grubu iki ana bölümden oluşmaktadır: İşliklere 
ayrılmış Kuzey Bölüm ile törensel yapılarla, geniş dış mekânlardan oluşan Güneydoğu 
(Merkez) Bölüm. Batıda bulunan ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmeyen üçüncü bir 
bölümde ise henüz çalışmalara devam edilmektedir. Ana cadde, bu yapı grubuna ait iki ana 
bölümü fiziksel anlamda birbirinden ayırmaktadır. Yukarı Kent’in düzensiz zemin yapısı 
ise, tutarlı bir yapı inşası için yapay terasların kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu bakımdan, 
yapıdaki farklı seviyeleri birbirine bağlamak için merdivenler, basamaklı koridorlar ve 
dış mekânlar kullanılmıştır. Mimarî plan açısından, eklemeli bir sistem uygulanmış olup 
özel amaçlı yapı gruplarını birbirinden ayırmak için çift duvarlar kullanılmıştır.

Geçen kazı sezonlarında (2005-2008) incelenen A Alanı’nın stratigrafisini daha 
iyi anlamaya yönelik, Akropol’ün tüm kuzey eteğini kesen uzun bir basamaklı kazının 
açılması ile başlamaya karar verilmiştir (Laneri 2008). Bu yeni açma hem alanın 
stratigrafisi ile ilgili hem de Orta Tunç Karmaşık Mimarî Yapı’nın kuzey-güney uzantısı 
ile ilgili daha fazla ayrıntı verecektir. Bu yaz yapılan ön kazı çalışmaları Karmaşık Mimarî 
Yapı’nın höyüğün güney bölümünün terasın üzerine yayılıp yukarıya doğru çıktığını 
göstermektedir. Tam höyüğün tepesinde arkeologlar, eskiden yapının bir kısmı olan 
bazı odalar ve uzun bir giriş merdiveni açığa çıkarmıştır. Bu odaların birinde, daha önce 
Karmaşık Mimarî Yapının meydanında bulunan plaketlere benzeri bir plaket bulunmuştur 
(Resim: 5). Fakat bu son örneğin iç kısmında hiç bir biçimsel süsleme olmamaktadır.

Höyüğün eteğinin tam ortasında, Karmaşık Yapı tamamen çöküş durumunda 
bulunmaktadır, doldurmalar ise Orta Tunç II/Geç Tunç Dönemi (M. Ö. 1700-1350) ve 
Erken Demir Çağı (yaklaşık M. Ö. 1050-900) kireçtaşı yapıları ile ilişkin olmaktadır. Geç 
Demir ve Ortaçağa ait bazı çukur ve siloi, basamaklı kazının yukarı kısmının (AB) içinde 
olan mimarî yapıları önemli ölçüde bozmaktadır (Resim: 6). Basamaklı kazının aşağı 
kısmı (AB) Karmaşık Yapı’nın güney sınırı olan istinat duvarının bulmasını sağlamıştır. 
Bu duvar doğal kireçtaşı kayaların tamamen içinde ve 2008 yılında kısmen açığa çıkarılan 
dış koridoru kapatma amacıyla inşa edilmiştir.

D Alanı
Akropol’ün güney kısmında, bu alanda insan yerleşimini açıklamak için 10x10 

metrelik bir basamaklı kazı açmaya karar verilmiştir. Arkeolojik kazılarda, güney-kuzey 
yönüne uzanan ve iki tane kireç taşından duvarla sınırlı olan geniş bir oda (yaklaşık 
5x2 metre) açığa çıkarılmıştır. Bu yapının batı yanının sınırı oluşturan temel duvarları, 
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kayaların doğal şekline uyma amacı ile kayada uygulanan bir kesimde inşa edilmiştir. 
Yapının içinde bulunan öğe takımı (iki tane ocak, iki tane havan, bir tane değirmentaşı, 
küçük bir kuyu ve su için kullanılan bir şişe), yemek yapımında ve pişiriminde, büyük 
ihtimalle ekmek hazırlamak için kullanılan malzemelerdir (Resim: 7 ve 8). Kronolojik 
açıdan, büyük yanma izleri gösteren tabanda toplanan seramik buluntuları Erken Demir 
Çağına aittir (yaklaşık M. Ö. 1050-900). Özellikle, Grooved Ware (Resim 9) denilen 
bölgesel seramik türü büyük sayıda bulunmaktadır (Guarducci ve Laneri 2010).

Eserlerin Restorasyonu
Arkeolojik çalışmaların başlangıcında, Karmaşık Mimarî Yapı’nın içinde 

bulunan ve şimdi Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde saklanan adak plâketleri temizleme 
ve sağlamlaştırma amacı ile restoratör, sözü edilen müzede çalışmalarına başlamıştır. 
Gelecek aylarda peer-reviewed bir dergide bu pişmiş toprak plâketlerin kullanımı ile ilgili 
bir inceleme yayımlanacaktır. Ayrıca, İstanbul’da 2010 20-24 Eylül’de (2010 Istanbul 
Congress, Conservation and Eastern Mediterranean) yapılacak olan uluslararası bir 
sempozyumda sunulmak üzere restorasyon çalışmaları ile ilgili bir makale seçilmiştir.

Geçen yıllarda açığa çıkarılan eserleri sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları 
bütün kazı süresinde devam ettirilmiştir.
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Çizim 1: Yüzey araştırmasının haritası.
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Çizim 2:  E Alanı’nda Erken Tunç II Karmaşık Mimarî Yapı’nın planı.
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Çizim 3: A Alanı’nda ve AB-AC basamaklı kazıda Orta Tunç Karmaşık Mimarî Yapı’nın 
planı.
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Resim 2:  E Alanı’ndan Fine Ware tipi 
seramik kupa (Erken Tunç II).

Resim 3: Erken Tunç II Çağına ait, kilden hayvan 
(koç) figürini (E Alanı).

Resim 1 :  E Alanı’nda açığa çıkarılan Ortaçağa ait yapıların fotoğrafı (batıdan)
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Resim 4 :Erken Tunç II Çağına ait, bazalt taşından 
dokuma ağırlığı (E Alanı). 

Resim 5: Karmaşık Yapı’nın (Orta Tunç I) 
odalarının birinden pişmiş topraktan bir adak 
plâketi (AC Alanı). 

Resim 6: Basamaklı kazından (AB), Geç Demir 
Çağından bir ok ucu.
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Resim 9: D Alanı’nda in situ bulunan Grooved Ware tipi 
çanak çömlek.

Resim 8: D Alanında yerinde (in situ)  
bulunan, Erken Demir Çağına ait 
tutamaçlı şişe.

Resim 7: D Alanı’nda açığa çıkarılan Erken Demir Çağının yapılarının fotoğrafı
(güneyden). 
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PHRYGİA HİERAPOLİSİ (PAMUKKALE)
2009 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Francesco D’ANDRIA1

Phrygia Hierapolisi’ndeki (Pamukkale) İtalyan Arkeoloji Heyeti’nin kazı ve onarım 
çalışmaları 21 Temmuz-19 Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara, 
İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Salento-Lecce, Torino Politeknik, Milano Katolik, 
Venedik-Ca’ Foscari, Napoli Federico II, Pisa Scuola Normale Superiore, Messina, 
Roma Tre-Architettura), IBAM - Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar 
Enstitüsü’nden, Norveç Oslo Üniversitesi’nden 75 tekniker ve araştırmacı ile Mehmet 
Uğuryol ve Lecce’den Mario Catania firması yönetiminde İstanbul Üniversitesi’nden 
gelen restoratör ekipleri katılmıştır.

Denizli Müzesi’ndeki meslektaşlara ve Müze Müdürü Hüseyin Baysal’a, Kültür 

1 Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, Università del Salento, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, 
Via D. Birago 64, 73100 Lecce/İTALYA. E-mail: francesco.dandria@unisalento.it

 2009 yılı kazı ve onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, Arkeologlar: Prof. Dr. Francesco 
D’Andria, başkan; arkeolojik şantiye organizasyonu Dr. Güven Gümgüm; Prof. Dr. Grazia Semeraro; Dr. 
Tommaso Ismaelli, Corrado Notario, Florinda Notarstefano, Barbara Pecere;  Arkeologlar Renato Caldarola, 
Rino D’Andria, Giacomo Di Giacomo. Doktora öğrencileri Patricia Caprino, Immacolata Ditaranto, Caterina 
Polito, Rosangela Ungaro; Antropolog Elisa Vetrugno. Yüksek lisans öğrencileri Simona Candia, Alessandro 
Monastero, Pio Felice Panarelli, Clara Terranova, Alessio Raffa Toscano. Öğrenciler Dario Corritore, Basel 
Sai.

 CNR-IBAM Lecce Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar Dr. Maria 
Piera Caggia, Daniele Malfitana, Giuseppe Scardozzi; Arkeolog  Massimo Limoncelli; Fotograf Giovanni 
Fragalà.

 Torino Politeknik Üniversitesi: Arkeolog Dr. Donatella Ronchetta; Mimarlar Dr. Filippo Luigi Masino, Paolo 
Mighetto, Giorgio Sobrà. Mühendis Dr. Franco Galvagno. Öğrenciler Chiara Armando, Alessia Cerruti, 
Francesca Rossotti.

 Venedik Cà Foscari Üniversitesi: Arkeologlar Prof. Dr. Annapaola Zaccaria; Dr. Raffaella Bortolin; 
Arkeologlar Alessandra Canazza, Ilaria Fedele. Öğrenciler Valentina Nadalini, Luana Toniolo.

 Messina Üniversitesi: Arkeologlar Dr. Lorenzo Campagna; Doktora öğrencisi Cristina Genovese. öğrenciler 
Leone Lombardo, Maria Priolo, Francesco Nelson Russo.

 Milano Katolik Üniversitesi: Arkeologlar Prof. Dr. Maria Pia Rossignani; Dr. Francesca Bonzano, Furio 
Sacchi; Doktora öğrencileri  Elisa Maria Cristina Grassi; Öğrenci Paola Bordigone. Çizimci Remo Rachini. 

 Napoli Federico II Üniversitesi: Epigraf Prof. Dr. Tullia Ritti.
 Roma Tre Üniversitesi: Mimarlar Giuliano Pallaro, Matteo Foresti.
 Pisa, Scuola Normale: Arkeologlar Dr. Anna Anguissola, Leonardo Bochicchio, Antonio Calabrò, Silvana 

Costa.
 Oslo Üniversitesi: Arkeologlar Prof. Dr. Rasmus Brandt, Dr. David James Austin Hill; öğrenciler Tora 

Karoline Arctander, Kjetil Bortheim, Linn Trude Lieng, Eva Marie Sund, Tora Vinje; Antropolog Anne Habu; 
Restoratör Hanne Ekstrøm.

 Pamukkale Üniversitesi: Öğrenci  Merve Çulha.  
 Lecce den restoratörler: Mario Catania, Mauro Corrado. 
 İstanbuldan restoratörler: Mehmet Uğuryol, Ali Kemal Alim, Tuğba Dirican, Drahsan Karamik, Orhan Sayar 

Onur.
 İtalyanca’dan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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ve Turizm Bakanı’na ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün’e 
kendim ve ekibim adına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Heyetin çalışmaları, İtalyan kurumları (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Salento-Lecce Üniversitesi, Puglia Bölgesi Meclis 
Üyesi Akdeniz Sorumlusu2), İtalyan sponsorlar (FOWA, Panasonic-Torino, Quarta Caffè-
Lecce, Monte dei Paschi di Siena, Hierapolis Dostları Derneği) ve Türk sponsorlar (Fiat 
Koç Vakfı, Denizli Kömürcüoğlu Mermer) tarafından finanse edilmiştir3.

  
TOPOĞRAFİK ARAŞTIRMALAR
Giuseppe Scardozzi (CNR-IBAM) tarafından yönetilen ekip, Hierapolis kent 

alanı içinde arkeolojik haritayı güncellemek amacıyla diferansiyel GPS ile arkeolojik 
ve topoğrafik yüzey araştırması gerçekleştirdi. Aynı zamanda, termal su kaynakları ile 
kenti ve nekropolisi geçerek aşağıdaki vadiye inen antik traverten kanalların konumları 
ve çizimleri yapılarak incelendi. Hierapolis antik kentini şekillendiren doğa olayları 
ile anıtlar arasındaki ilişki, kartografik olarak yerleştirildi ve sismik faylar ve ürettiği 
depremlerin tüm kanıtları kayıt altına alındı: traverten kanallardaki ve antik duvarlardaki 
çatlaklar, toprak yüzeyindeki çöküntüler, termal su kaynakları, göller ve sulak alanlar 
(Resim: 1). Böylece traverten kanallar ve sismik faylara bağlı değişimler Hierapolis’in 
sayısal haritasında yeni tabakaları oluşturdu. Kimyagerler ve jeologların işbirliğiyle farklı 
termal su kaynaklarının bileşimi incelendi. 

KUZEY FRONTINUS KAPISI ALANI4

Arkeolojik araştırmalar kapının iki yanında yer alan yuvarlak planlı kulelerde 
gerçekleştirildi.

Batı taraftaki kulenin üst tarafında yer alan duvara ait yıkıntının blokları ve altında 
yer alan İ.S. VI-VII. yüzyıllara tarihlenen atık tabakaları vinç yardımıyla kaldırıldı.  
Kulenin ortasındaki bir çukurda Protobizans Dönemine tarihlenen ticaret amphorasına 
ait atıklar ile bir fırın üretimine işaret eden sırlı fırın atıkları, yanmış tuğla ve taşlar 
bulundu.  

Bu yılki çalışmalarda Frontinus Kapısı’nın attikasına ait blokların 2008 yılında 
başlanan inceleme çalışmasına devam edildi; geçen seneki çalışmada kaide ve üst taraftaki 
blokların yerde yeniden kısmî düzenlemesi yapılmıştı.

Montaj izlerinin (manivela, kenetler ve izler) ve bezeme düzeninin dakik incelemesi 
kapının son çiziminin ve restorasyon projesinin oluşturulmasına olanak sağladı (Resim: 
2). Mario Catania restorasyon ekibi titiz sağlamlaştırma ve korumaya yönelik onarım 
çalışması gerçekleştirdi.
2   Dr. Silvia Godelli’ye teşekkürlerimi sunarım.
3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü Arkeolog Ali Atmaca temsil 

etmiştir.
4   Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik.
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KUZEY AGORA – STOA BAZILIKA5

Stoa-Bazilika’daki kazı çalışmaları bu olağanüstü yapının iç düzenlemesini 
anlama amacını taşımaktadır. 

Araştırma alanı 10 m. x  9,50 m.dir ve cephede yer alan 3 ile 5 numaralı sütunlar 
arasındadır. 

Stoa-Bazilika’nın temel döşemesinin tamamen sökülmüş olduğu ortaya çıkarıldı. 
Kazı çalışmasında stoanın iç kısmının sütunlar ya da dikmelerle bölünmemiş olduğu 
anlaşıldı; 18 m. çatı açıklığının kapatılması olağanüstü bir mühendislik kapasitesi 
gerektirmektedir.

Merkez propylaiona ait Müze’de ve Kuzey Agora’da saklanan mimarî ögelerin 
çizimi yapıldı. 

TRITON NYMPHAEUMU / APOLLON KUTSAL ALANI NYMPHAEUMU6

Triton Nymphaeumu: Bu yılki çalışmalarda 2008 yılında önerilen, anıtın mermer 
cephesinin rekonstrüksiyon projesinin tamamlanması ve doğrulanması hedeflenmiştir. 
Anıtın önündeki ve arkasındaki alanlarda yer alan blokların parçalar hâlinde olan ve 
daha önceden tanımlanamamış olanlarının sınıflandırılabilmesi amacıyla sistematik 
incelenmesi çalışmasına devam edildi. Bu çalışma Müze’ye götürülen üçüncü düzene ait 
figürlü blokların belirlenmesine olanak sağladı. 

Apollon Kutsal Alanı Nymphaeumu. Apollon Kutsal Alanı Nymphaeumu’nda 
sürdürülen çalışmanın amacı, yapıya ait tüm mermer bezemeli mimarî öğelerin 
sistematik bilgi fişlerinin hazırlanması ve incelenmesiyle cephenin restitüsyon önerisinin 
hazırlanmasıdır. Nymphaeumun mimarî bezemesine ait tüm öğeler (yaklaşık 400 blok) 
yapının önündeki alana vinç yardımıyla yerleştirildi. Anıtın birinci ve ikinci düzenine ait, 
tipolojik ayrımı yapılan 89 arşitrav-friz bloğunun çizimi yapıldı. Bilgi fişleri için, Triton 
Nymphaeumu’nun bloklarının kataloglanmasında kullanılan, morfolojik özellikleri, 
bezemeleri ve üretim tekniğini tanımlayan sistem uygulandı. 

APOLLON KUTSAL ALANI7 
Kazı çalışmaları, 2008 yılında başlandığı yer olan Apollon Kutsal Alanı 

Nymphaeumu’nun önündeki alanda yoğunlaştırıldı; theatron olarak tanımlanan eğrisel 
çizgileri olan yapı araştırıldı: Mermer oturma basamakları kutsal alanda yapılan karmaşık 
törenleri izleyen seyirciler içindi (Resim: 3).  Theatron, İ.S. VII. yüzyıldan sonra kentin 
terk edilmesiyle oluşan traverten kanallar tarafından tahrip edilmiştir. 

Theatronun mermer oturma basamaklarının tamamlanması için onarım çalışması 
yapıldı. İ.S. III. yüzyılda yaşamış olan yazar Cassius  Dio, Hierapolis Apollon Kutsal 
5   Prof. Dr. Maria Pia Rossignani, Milano Katolik Üniversitesi. 
6   Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.
7   Prof. Dr. Grazia Semeraro, Salento Üniversitesi – Lecce.
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Alanı’nı tanımlarken yer altından çıkan gazın yayıldığı sismik fay Plutonion’un üzerinde 
yer alan bir theatron’dan söz eder. Strabon da bu olaydan söz eder ve sismik çatlağın 
yanına getirilen boğaların çıkan gaz nedeniyle boğulduğunu anlatır. Mermer basamakların 
ortaya çıkarılması, metinlerde söz edilen Kutsal Alanı’daki bir kült tiyatrosunun varlığını 
kanıtlamıştır (Resim: 4). 

KAYNAKLAR KUTSAL ALANI8

Apollon Kutsal Alanı ile mermer Stoa arasında kent merkezinde yer alan Kaynaklar 
Kutsal Alanı’nda yapılan araştırmalar Hierapolis kült tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Alandaki arkeolojik araştırmalar 2008 yılı çalışmaları sonunda başladı.
İki dörtgen dalış havuzu arasına inşa edilen mermerden anıtsal bir tholos en eski 

döneme tarihlenmektedir (Resim: 5). Tholos’un saçaklığına ait bazı mimarî öğeler yapıyı 
İ.S. I. yüzyılın ilk yarısına  tarihlemektedir. IV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen 
depremin yarattığı tahribat nedeniyle alan, devşirme mermer bloklarla inşa edilen bir 
duvarla yeniden yapılandırılmıştır. Mask bezemeli İon düzeninde sütun başlıkları ve 
aslan ve boğa figürlü başlıklar Kuzey Agora’dan gelen blokların yeniden yapılandırma 
çalışmasında kullanıldığını göstermektedir. İ.S. V. yüzyılda, depremden sonra, kent 
surlarının dışında bırakılan büyük yapı yıkılarak blokları Hıristiyan kenti içindeki yeni 
yapılarda kullanılmıştır. 2009 yılı çalışmalarında, Pamukkale’ye adını veren beyaz 
travertenlerin ve gölün oluşumunu sağlayan kanalları besleyen termal kaynağın yeri 
belirlendi. Termal kaynak, traverten beşik tonoz ile çerçevelenmiştir ve iki büyük dalış 
havuzunu beslemektedir.

Kaynağın kuzeydoğusunda traverten bloklarla yapılmış sarnıç ve onunla bağlantılı  
anakaya üzerindeki bir kaide ortaya çıkartıldı (Resim: 6). Temel seviyesinde İ.Ö. I ilâ İ.S. 
I. yüzyıllar arasına tarihlenen keramikler ve bir benzeri Apollon Kutsal Alanı yakınlarında 
bulunan pişmiş toprak kourotrophoros heykelciği ele geçirildi; böylece su sembolizmiyle 
bağlantılı bir kadın kültü belgelenmektedir (Resim: 7). 

Kaynağın doğusundaki alanda Bizans duvarı yıkıntısı ve mermer deposu yer 
almaktadır. Burada, 4 metre yüksekliğinde mermerden tahtta oturan erkek tanrı heykeline 
ait iki büyük parça ele geçirildi (Resim: 8). Başlangıçta Apollon olarak tanımlanan 
heykelin ikonografik özellikleri tiyatronun yıkıntısı içinde bulunan Hades heykeliyle 
benzerlik göstermektedir (Resim: 9). Kaynağın batısında, inananların törensel dalışları 
izlediği düz bir theatrona ait basamaklar ortaya çıkarıldı. Yapının stratigrafik kazısı, 
anıtsal tholosun da yapıldığı İ.S. I. yüzyılın başlarına tarihlenmesine olanak sağladı.  

VIII. REGIO, 104. INSULA9

Kütüphane olarak tanımlanan yapının içinde yapılan kazıda, pişmiş toprak 

8   Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi – Lecce.
9   Prof. Dr. Annapaola Zaccaria Ruggiu, Venedik Cà Foscari Üniversitesi.
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levhalarla yapılmış üzerinde salonu ikiye bilen büyük bir kemerin yıkıntısının yer aldığı 
taban ortaya çıkarıldı.  

Duvarlar renkli mermerleri taklit eden siyah, kırmızı ve damarlı oniks fresk panolar, 
kabartma stukko panolar ve siyah ve kırmızı renkli mermerleri taklit eden çerçeveler ile 
bezelidir. Restoratörler ekibi fresklerin temizlik ve sağlamlaştırma çalışmasını yaparak 
düşmüş olan parçaları kurtarmışlardır. 

A26 odasındaki mozaik tabanın batı tarafının onarımı tamamlandı, aşı boyası 
ve beyaz renkli dama tahtası, beyaz zeminde çiçeklerle bezelidir, elektrikli süpürge ile 
tüm taban temizlendi ve sonra fotoğraflandı. Mozaik üzerine geoteks yayıldı ve 10 cm. 
kalınlığında toprak tabakayla kapatıldı (Resim: 10).

104. insulanın içinin müzeleştirilmesi ve çatısının kapatılması projesi 2006 yılında 
sunuldu ve çatının destek noktaları ve temel tabakalarının jeolojik analizi için açılacak 
sondajların yerleri teknik bir ekip tarafından yerinde kontrol edildi. 

TİYATRO
Sahne arkasına girişi sağlayan yerde iki stratigrafik kazı gerçekleştirildi; girişi 

sağlayabilmek için Bizans Döneminde kapatılan iki bölüm kaldırıldı10.  
Kapatılan girişlerin açılmasından sonra demir kapı ile geçici olarak tekrar kapatıldı, 

böylece sahne arkasındaki mekânlara giriş yeniden yapılandı (Resim: 11).

Güney Analemma Alanı: Bu alandaki arkeolojik araştırmalarda, güneyde yer 
alan tonozlu mekânın güneyinde 2008 yılındaki çalışmada kısmen ortaya çıkarılan ve 
Severuslar Dönemi’ne tarihlenen (İ.S. III. yüzyıl) yapı bir latrina olarak tanımlandı.

Araştırmada kuzeyden güneye eğimli kalın bir atık tabakası dizisi ortaya çıkarıldı, 
stratigrafik bağlamla bulunan keramikler Protobizans Dönemine (İ.S. VI-VII. yüzyıllara) 
tarihlenmektedir. Atık tabakalarından birinde, sekizgen planlı, İ.S. III. yüzyılda yaşamış 
hatip ya da yargıç bir kişiden söz eden onur yazıtının bir kısmı silinmiş mermer bir kaide 
ortaya çıkarıldı. 

Restorasyon Projesi: Sahne binasının restorasyon projesinin başlaması için İzmir 
Anıtlar ve Rölöveler Müdürlüğü tarafından yerinde teknik inceleme yapılarak ihale 
için yaklaşık hesap çıkarıldı. Heyet ekibi tarafından hazırlanan proje, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından finanse edilecektir. Koruma Kurulu’nun onaylamasından sonra, Özel 
İdare tarafından açılan ihaleyi E.G. Mimarlık Firması kazandı. Çalışmalar önümüzdeki 
haftalarda başlayacaktır. 2009 yılındaki çalışmalarda, Mimar Mighetto ve Mühendis 
Galvagno projenin teknik değerlendirmesini ve yapısal değerlerin doğrulanmasını 
mükemmelleştirdiler.
10   Dr. Caterina Polito, Salento Üniversitesi – Lecce.
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Mühendis Galvagno sütunların ve sahne binasının destek duvarlarının yük 
analizi raporunu hazırladı ve diğer antik yapıların teknik karşılaştırmasıyla (Aizanoi 
ve Sagalassos Tiyatroları, Sardes Artemis Tapınağı’nın sütunları) sekenefronsun birinci 
düzeninin yeniden ayağa kaldırılması varsayımında söz konusu yükün fazlasıyla taşınabilir 
olduğunun altını çizdi. 

Mimar Filippo Masino ve Giorgio Sobrà araştırma ve paraskenosların ikinci ve 
üçüncü düzenine ait mermer blokların kataloglanması çalışmasına, grafik rekonstrüksiyon 
ve tiyatro yapısının öğelerinin yorumlanması amacıyla başladılar. Kataloglama ve 
araştırma çalışması, yapının tarihi analizini tamamlamak amacıyla caveanın öğelerini 
de içermektedir. Rehberlikleri eşliğinde, Mimar Foresti ve Pallaro, korunagelen mimarî 
parçaların detaylı bilgi fişlerini hazırlamaya başladılar; bu çalışma anastylosis ve 
tamamlama çalışması için temel teşkil etmektedir. 

Projede Koruma Kurulu’na sunmak üzere ahşap ve çelik bir merdivenin, güney 
merdivenin bulunduğu yere yerleştirilmesi ön görüldü (kuzey merdivenin yerine 2008 
yılında yerleştirilenin bir benzeri). Güney hyposkenionun koridorunun kapatılması ve 
tavan arası için, metal profil ve tahta plâkalarla turist güzergâhını korumak amacıyla bir 
diğer uygulama projesi geliştirildi (Resim: 12).

GYMNASION11

2009 yılında Gymnasion’da kazı, restorasyon ve alanın düzenlenmesi çalışması 
yapıldı. 

Araştırma, Protobizans Döneminde, Gymnasion’un asıl işlevini kaybettiği ve güney 
portikosunun bölünerek bir dizi geniş mekânın oluşturulduğu yapının yeniden kullanıma 
ait bir dizi duvar yapısını tanımlama amacını taşımaktadır. Özellikle, doğu-batı yönünde 
bir duvar, İ.S. I. yüzyıldaki portikonun temel duvarının orijinal yerini değiştirmiştir. 

Bizans duvarında mermer bir baş kesilerek, küçük taşlar ve pişmiş toprak yapı 
malzemesiyle beraber yeniden kullanılmıştır. Yüzeyinin temizlenmesi ve onarılmasından 
sonra işçilik kalitesi dikkat çekmiştir ve eser İulius-Claudiuslar zamanına tarihlenmiştir. 
Heykelin orijinal Gymnasion yapısının bezemesine ait olduğu düşünülebilir. 

Restorasyon Çalışması
2008 yılındaki çalışmaya devam edilerek, organik bir onarım programı Gymnasion 

bloklarına uygulandı. Uygulama, anastyosis çalışmasına konu olan üç sütun, iki 
arşitrav, friz ve korniş bloklarına yapıldı. Öncelikle mekanik (elle, mikrokompresörle, 
kumlamayla) olarak traverten tabakayla kaplanmış olan yüzeyler temizlendi; küçük 
çatlaklar alçıyla tamamlandı ve kazı sırasında ya da Antik Çağda kopan mermer parçalar 
yapıştırıldı. İkinci olarak büyük parçalar yapıştırıldı (özellikle HG46 frizinin iki parçası 
ve HG38 sütun kaidesinin parçaları), bu parçalar için çelik mil kullanıldı. Sütunların 
11   Dr. Tommaso Ismaelli, ISUFI, Salento Üniversitesi – Lecce.
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sağlamlaştırılmasına özellikle önem verildi, ince çelik mille az ya da daha derin çatlaklar 
dikildi. Antik Çağda çok zarar görmüş olan HG 13 arşitravı için, tamamlama çalışması 
yapıldı; içine metal ızgara yerleştirildi ve beyaz çimento ve mermer tozu ile tamamlandı, 
renklendirilerek genel uyumu sağlandı.   

Kazı Alanının Düzenlenmesi
Gymnasionun uzun doğu cephesi boyunca betondan modern bir kanal yer 

almaktadır. 2008 yılında kanal kapatılarak kesildi ve kazı alanı genişletildi. Bu yılki 
çalışmada, kanalın Gymnasion alanı içinde kalan diğer kısımlarının da kaldırılması ön 
görüldü.  Uygulamanın amacı, genel peyzajın onarılması ve Güney Kapısı’dan giriş 
yapan çok sayıda turist tarafından alanın daha iyi gezilebilmesinin sağlanmasıdır.

GÜNEY-BATI NEKROPOLİSİ  (MEZAR S10)12

2008 yılında Hierapolis’in güney-batı nekropolisinde yapılan çalışma sırasında 
Tiberius Claudius Talamo mezarı olarak da bilinen S10 mezar yapısı araştırıldı. Daha 
önceki çalışma döneminde anıtın rölöve çalışması yapılmıştı; bu ilk analiz, saçak 
görünümünün ve yapının sanal rekonstrüksiyonun hazırlanmasını sağladı. 

Peyzaj olarak ve doğal görünüm açısından anıtın yükseldiği alan ve konumu 
arkeolojik sit açısından son derece önemlidir (Güney kapıya yakınlığı ve Pamukkale 
Köyü’nden çıkan patikadan ulaşım) ve bu durum, Güney Nekropolis’in turizm açısından 
değerlendirilmesi organik projesinin hazırlanmasını cesaretlendirmektedir. 

ANITSAL AZİZ PHİLİPPUS YAPISI (DOĞU TEPESİ) 
SEKİZGEN HAMAM13

Kazı çalışmaları hamamın doğu tarafında ve yıkıntıların kapıların arşitrav 
seviyesinde korunageldiği US 443 No.lu mekânda gerçekleştirildi. Duvarda, beşik tonoz 
örtülü tuğla örgülü bir sarnıç ortaya çıkarıldı. Mekân ısıtılmaktaydı; yer döşemesinin 
altında dörtgen levhalardan oluşan suspensurae’lı hypokaust sistemi yer almaktadır.

En önemli buluntular arasında, yapının onarım masraflarını karşılayan buleuta’dan 
(konsey üyesi) söz eden Protobizans Dönemine tarihlenen mermer bir yazıt parçası 
sayılabilir. 

Hamam ile merdiven arasında yer alan Orta Bizans Dönemi Nekropolisi’nde 
kazılara başlandı. Çukur mezar heterojen taş bloklarla ve tuğlalarla kaplanmıştır, kuzey-
batı/güney-doğu yönündedir ve hamamın yıkıntıları arasına kazılarak yapılmıştır. 

Mezarların kazısı tamamlandıktan sonra, hamam yapısının cephesinin 
yıkıntısının kaldırılması çalışmasına başlanabilir. Tuğla örgülü taşıyıcı kemerin bir kısmı 
görülmektedir, büyük pencereli ve anıtın ana girişine hâkimdir. Cephenin yıkıntısı ile 
12 Dr: Anna Anguissola, Leonardo Bocicchio, Antonio Calabrò, Silvana Costa, Scuola Normale Superiore, 

Pisa.
13  Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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Martyrion’a çıkan merdiven arasında Protobizans Dönemine tarihlenen keramik deposu 
ele geçirildi (İ.S. VI. yüzyıl) (Resim: 13). 

Çalışma sonunda Koruma Kurulu temsilcileri Aziz Philippus Köprüsü projesinin 
teknik incelemesi için geldi; köprünün yapılması anıtsal yapıya giden turist sayısını 
artıracaktır, zira kışın seller nedeniyle çıkış yolu bozulmaktadır. 

AZİZ PHİLİPPUS MARTYRIONU
Çalışmalar, duvarların özellikle de sekizgenin içinde yer alan synthronos apsisinin 

sağlamlaştırılmasında yoğunlaştırıldı. Harç olarak, kum, traverten tozu, kırmızı mozaik, 
mermer parçası, beyaz çimento ve sönmüş kireç kullanıldı.

 Mühendis Galvagno, Massimo Limoncelli ve Güven Gümgün ile birlikte, yapının 
3 boyutlu grafik rekonstrüksiyonunun hazırlanması için Aziz Philippus Martyrion’unun 
çatı örtüsünün statik doğrulamasını yaptı (Resim: 14 - 15).

Ağustos ayında Gıuseppe Scardozzi tarafından yönetilen topoğrafya araştırması, 
Martyrion’un hemen güney tepesinde yer alan Aziz Philippus Ayazma terasında 
yoğunlaştırıldı. Bugüne kadar araştırılmamış olan bu alanda, kentin arkeoloji haritasına 
yerleştirmek amacıyla yapıların detaylı çiziminin yapılabilmesi için yüzey temizliği 
yapıldı. Protobizans Dönemi’ne tarihlenen Azizi Philippus Martyrionu tören yoluyla 
bağlantılı bir yapının duvar kalıntıları tespit edildi. Alanın ortasında Erken İmparatorluk 
Dönemine tarihlenen oda mezar (C127) yer almaktadır, çift eğimli çatılıdır ve Bizans 
Döneminde özel önem verildiği anlaşılan bir yapıdır.  Cephesinde sıva izleri ve olasılıkla 
ex voto objelerin asıldığı çok sayıda delik mevcuttur. Bu yapının uzaktan kumandalı 
balonla fotoğrafları çekilmiştir.

HİERAPOLİS DOĞU NEKROPOLİS’İ14

Oslo Üniversitesi tarafından Doğu Nekropolis’te yapılan kazı çalışmaları C92, 
C92a mezarlarının etrafındaki 5 alanda yoğunlaştırıldı.

1. C92 Mezarının İçi, Bankların Arası
2009 yılında C92’nin bankları arasındaki alanın kazısına devam edildi. Alanda 

çok sayıda kemik kalıntısına rastlandı. İlk temizlik çalışmasından sonra, kalıntılardan 
bireylerin ayrı ayrı gömülmediği anlaşıldı, iskeletleri ayırmak için dikkatli bir çalışma 
gerekti.

Sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: Toplam 3,774 parça (ağırlık 8.615 gram) 
banklarda ve toplam 18,539 parça (ağırlık 55.330 gram) banklar arasında bulundu.

Banklarda üç çocuk, bir ergen ve iki yetişkin iskeleti ayırt edildi. Banklar arasında 
ise, şimdilik, 17 birey ayırt edildi böylece toplam 22 iskelet söz konusudur. Bu iskeletlerden 
4’ü erkek (olasılıkla 7), 5 kadın, 2 tanesi belirlenemedi- cinsiyetleri tanımlanamayan 8 
14   Prof. Dr. Rasmus Brandt, Oslo Üniversitesi.
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çocuk belirlendi. 
Tüm kafataslarından ve birey olarak ayırt edilebilen tüm çocuklardan DNA 

örnekleri alındı. Bu sene toplam 22 örnek alındı. Oslo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü 
tarafından analiz edilecektir. 

Orta Bizans Dönemi gömü objeleri arasında özellikle (haç kolye, fibulae) dikkat 
çeker. Bu dönemde Roma Dönemi mezarları, Martyrion’un ve Aziz Philippus kültünün 
devam etmesine bağlı olarak gömü için tekrar kullanılmıştır.

 Doğu Nekropolis’te GIS araştırmaları: Kazının yanı sıra, bu sene, Aziz Philippus 
Kutsal Alanından şehir dışı tiyatrosuna kadar olan bölgede GIS yüzey araştırması da 
yapıldı. 

2009 yılındaki durum 457 adet ev mezar, bomos, tonozlu mezar ve lâhit sandukası 
(kapaklar hariç) bulundu. Her mezarın numarası veri tabanına girildi ve şematik çizimi 
yapıldı, tanımlandı ve fotoğraflandı. 

EPİGRAFİ ARAŞTIRMALARI15

2009 yılı kazı çalışmaları sırasında kentin çeşitli yerlerinde ortaya çıkarılan 
Yunanca ve Lâtince yazıtlar okundu, kopyalandı ve yorumlandı. 

İncelenen belli başlı epigrafik belgeler aşağıdadır:
Tiyatroda bulunan, daha önceki yıllarda ele geçirilen bir parça ile birleşen mermer 

yazıtlı parça. Olasılıkla Flaviuslar Dönemine tarihlenen Zeuxis’in kızı Apphia tarafından 
dikilen bir heykel kaidesine aittir. 

Yivli mermer sütun gövdesine işlenmiş bir yazıttır, su kemerlerinin yeniden 
yapılması için 4000 denar veren yerel bir yönetici onuruna yazılmıştır, yazıt Kaynaklar 
Kutsal Alanı’nda bulunmuştur.

Aynı alandan İ.S. II. yüzyıl ortalarına tarihlenen önemli kamu görevi üstlenmiş ve 
Hierapolis kenti ve bölge mahkemesi tarafından onurlandırılmış bir kişiye ait mermer bir 
kaide üzerindeki yazıt.

Yukarıdaki iki yazıtın yakınında, Lâtince yazıtlı, Augustuslar’ın virtusuna ithaf 
edilmiş olasılıkla Tetrarşi Dönemine tarihlenen yüksek bir mermer kaide bulundu.  

2008 yılı çalışmaları sonlarında ele geçirilen, üstü tabakayla kaplanmış ve 
korozyona uğramış yerlerin okunmasını tamamlamak amacıyla Kaynaklar Kutsal Alanı 
Bizans duvarı içinde duran Antonius Pius Dönemine tarihlenen yazıtlar alındı. 

Mezar yazıtları corpusunu hazırlamak amacıyla yürütülen çalışmalar için, Kuzey 
Nekropolis’te korozyona uğramış ya da kırık olan okunması sorunlu yazıtlı lâhitler 
yeniden incelenmeye başlandı. 

Ege Yayınları tarafından basılan Phrygia Hierapolis’i dizisinde, Adriana Travaglini 
ve Valeria Giulia Camilleri tarafından hazırlanan sikkeler ve buluntu konteksleri cildi 
yayınlandı.
15   Prof. Dr. Tullia Ritti, Napoli Federico II Üniversitesi.
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Resim 1: Topoğrafik araştırmalar, balondan çekilmiş hava fotoğrafı traverten kalıntıları.

Resim 2: Kuzey Frontinus kapısı alanı, balondan genel görünüm.
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Resim 3: Triton Nymphaeumu ve önünde yer alan Theatron yapısı, balondan görünüm.

Resim 4: Apollon kutsal alanþ üç boyutlu görünüm.
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Resim 6: Kaynaklar kutsal alanı çeşme binası, kemerli köşeden bir detay.

Resim 5: Kaynaklar kutsal alanı, genel plan.
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Resim 8: Kaynaklar kutsal alanı çeşme binası, balondan 
görünüm.

Resim 7: Kaynaklar 
kutsal alanından gelen 
Kourotrophos, terra-cotta 
heykelciği.

Resim 9: Kaynaklar kutsal alanı 
içinde bulunan Hades mermer 
heykeli.
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Resim 11: Tiyatro girişilerinin demir parmaklık ile kapatılması.

Resim 10: VIII. Regio 104 numaralı insula taban mozaiği restorasyon çalışmaları.
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Resim 12: Tiyatro girişleri için merdiven girişleri proje çizimleri.

Resim 13: Sekizgen hamam kap buluntuları.
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Resim 15: Martyrium yapısı üç boyutlu çizim, içten.

Resim 14: Martyrium yapısı üç boyutlu çizim.
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OLUZ HÖYÜK KAZISI 2009 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Şevket DÖNMEZ*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni 
ile 2009 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 13 
Temmuz - 21 Ağustos 2009 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi1 ve DÖSİMM’in finansal destekleri ile 38 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının 
Bakanlık temsilcisi görevini Ordu Müzesi elemanı Osman Demir yerine getirdi. Kazının 
başkan yardımcılığını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk 
ve İslâm Sanatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. E. Emine Dönmez yaptı. Kazı 
heyeti; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof.Dr. 
Yılmaz Selim Erdal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden Prof.
Dr. Vedat Onar, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden 
Doç.Dr. Erkut Kara, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Meltem Alparslan ve Yrd.Doç.Dr. 
Metin Alparslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Yrd.Doç.
Dr. Ferit Baz ile Sanat Tarihçisi-Arkeolog-Desinatör-Restoratör Ahmet Çakmak, Arkeolog 
Meral Başaran, Arkeolog Saadet Karaca, Arkeolog Yasemin Aydoğdu, Arkeolog Dilek 
Çevik, Hititolog-Sanat Tarihçisi Çiler Özdemir, Arkeolog-Desinatör Burhan Gülkan, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü stajyer lisans öğrencisi Gözde 
Dinarlı, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü stajyer lisans öğrencisi Zeynep Latifeci, 
Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri; Muhammed Cevat Çördük, Emrah Furuncu, 
Çiğdem Kurban, Niyazi Keleş, Harun Yılmaz, Beytullah Efe, Sevil Kışla, Taşınabilir 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü stajyer lisans öğrencisi Görkem Hersek, 
Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri 
Pürnurece Baş, Utku Kamil Kama ve Nebiye Hamarat, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Ayşegül Obut’tan oluşmaktadır. Ayrıca 
İran uyruklu Demir Çağı uzmanı Arkeolog Yrd.Doç.Dr. Farshid İravani Ghadim kazı 
heyetinde yer aldı.
* Doç.Dr. Şevket DÖNMEZ, Oluz Höyük Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134-İstanbul/TÜRKİYE. 
 sdonmez@mail.koc.net
 Bu yazının yayına hazırlanmasında yardım eden Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı asistan-

öğrencisi Gözde Dinarlı’ya teşekkür ederim.
1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No. 

3563.
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Orta Karadeniz Bölgesi’nin kara kesiminde yer alan Amasya İli’ndeki Oluz Höyük, 
Amasya-Çorum karayolunun 27. km.sindeki Gökhöyük Tarım İşletme Müdürlüğü arazisi 
içinde bulunmaktadır. Yeşilırmak’ın (Hitit metinlerinde Kummešmaha, antik Iris) önemli 
kollarından olan Çekerek Irmağı’nın (Hitit metinlerinde Zuliya, antik Skylax) güneyinden 
geçtiği verimli Geldingen Ovası’nın içinde konumlanmış olan Oluz Höyük (Resim:1), 
Gözlek Köyü’nün 2 km. kuzeybatısında, Toklucak (eski Oluz) Köyü’nün yaklaşık 5 
km. doğusunda, Amasya-Çorum karayolunun ise 3 km güneyinde yer almaktadır (bkz. 
Harita). 280 x 260 m. boyutunda, ova seviyesinden yaklaşık 15 m. yüksekliğindeki (deniz 
seviyesinden yüksekliği 478.78 m.) Oluz Höyük yaklaşık 45 dönümlük bir alana sahiptir 
(bkz. Topoğrafik Plan).

Oluz Höyük 2009 sezonu çalışmaları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi:
1. Aşama: Arkeojeofizik çalışmaları: Oluz Höyük’te hem bu dönem ve hem de 

gelecek yıllardaki sistematik arkeolojik kazılar için bir stratejik planlama yapabilmek 
amacıyla 17-20 Ağustos günlerinde Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından H 14-17, 
I 10-16, J 10-13, K 10-13, 16, L 10-13 plan karelerinde toplam 2000 m2’lik bir alanda 
(bkz. Topoğrafik Plan) jeomanyetik yöntemi ile toprak altındaki olası yapı kalıntılarına ait 
ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı.

Oluz Höyük’ün 2009 dönemi arkeojeofizik araştırmaları ile ilgili değerlendirme 
çalışmaları hâlen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü, Yerbilimleri Veri İşlem Laboratuarı’nda devam etmektedir.

2. Aşama: Arkeolojik kazı çalışmaları: Oluz Höyük kazı çalışmaları 3 bölgede 
gerçekleştirildi. A,  B  ve  C  açmaları (bkz. Topoğrafik Plan).

A Açması’nda 2007 sezonunda başlanan ve 2008 sezonunda sürdürülen çalışmalara 
bu dönem de genişleyerek ve derinleşerek devam edildi. I  14, I  15, I  16, I  17, J 14, J  
15, J  16, K  14, K  15, K  16, L  14, L  15, L  16 plan karelerinden oluşan A  Açması’nda 
toplam 1300 m2’lik bir alanda ortalama 2.20 m. derinleşildi. 477.90 m.den 474.30 m.ye 
kadar gerçekleştirilen bu derinleşme çalışmaları sonucunda 4 mimarî tabakada kazılar 
gerçekleştirildi. A Açması gibi 2007 sezonunda başlanan, 2008 sezonunda da sürdürülen 
B  Açması’nda, bu dönemde de devam ettirilen çalışmalar sonucunda genişleme ve 
derinleşme çalışmaları yapıldı. X  17, W  16, W  17, Q  16, Q  17 plan karelerinde 
toplam 500 m2’lik bir alanda 469.35 m.den 465.97 m.ye gerçekleştirilen söz konusu bu 
genişleme ve derinleşme çalışmalarında 6 mimarî tabaka ortaya çıkarıldı. C Açması’nda 
2008 döneminde başlanan çalışmalara bu dönem derinleşerek devam edildi. R 17 plan 
karesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ortalama 0.50 m. derinleşildi. 472.70 m.den 
472.20 m.ye kadar gerçekleştirilen bu derinleşme çalışmaları sonucunda yalnızca 3. 
Mimarî Tabaka’da çalışıldı.
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Kazı çalışmaları öncesi gerçekleştirilen yüzey temizliği ile kazı çalışmaları 
sırasında kaldırılan yüzey toprağı içinde belirli sayıda sırlı çanak-çömlek parçalarına 
rastlandı. Herhangi bir mimarî tabaka ile ilişkisi kurulamayan söz konusu bu çanak-
çömlek parçalarının çok büyük olasılıkla Oluz Höyük’ün en son yerleşim tabakasına 
ait olduğu, ancak tarım faaliyetleri ile erozyon sonucunda günümüze kadar ulaşamadığı 
kanaatine varıldı. Yoğun bir yerleşime işaret etmeyen, büyük olasılıkla bir ya da iki 
konutluk bir iskâna ait olduğu düşünülen çanak-çömlek parçalarının, 2007 ve 2008 
dönemi çalışmalarında saptanan “0” Tabakası’na ait olduğu anlaşıldı (Dönmez/Naza-
Dönmez 2007: 52, Resim: 3; Dönmez/Naza-Dönmez 2009a: 403, Resim: 8-9; Dönmez/
Naza-Dönmez 2009b: 127-128). Çanak-çömlek parçalarının M.S. 10-14. yüzyıllara 
tarihlenebileceği düşünüldü.

Yüzey toprağı içinde pişmiş toprak 2 tezgah ağırlığı, 1 amfora tıkacı, taş 1 ağırşak, 
çakmaktaşı 1 kesici, cam 1 boncuk ve tunç 1 okucu ele geçirildi.

A  AÇMASI
A  Açmasında (bkz. Topoğrafik Plan) 2007 sezonunda başlanan ve 2008 sezonunda 

sürdürülen çalışmalara bu yılda genişleyerek ve derinleşerek devam edildi. I  14, I  15, 
I  16, I  17, J  14, J  15, J  16, K  14, K  15, K  16, L  14, L  15, L  16 plan karelerinden 
oluşan A  Açması’nda toplam 1300 m2’lik bir alanda 477.90 m.den 474.30 m.ye kadar 
gerçekleştirilen bu derinleşme çalışmaları sonucunda 4 mimarî tabaka ile 13 adet mezara 
rastlandı.

A Açması’nda “0” Tabakası’ndan sonra ve yüzey toprağının hemen altından 
başlayan 1. Mimarî Tabaka, 477.90 m. ile 477.50 m. seviyeleri arasında yer almaktadır. 
Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiş yasadışı 
kazılar ve büyük olasılıkla “0” Tabaka’sının yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten 
sonra gerçekleştirilmiş gömüler nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan 1. Mimarî 
Tabaka’daki mimarî kalıntılar oldukça düzensiz ve dağınık bir görünüm verdi (Resim: 2). 
Bu mimarî, kalıntılar 2009 döneminde I  14, I  15, I  16, I  17, L  14, L  15 ve L  16 plan 
karelerinde ortaya çıkarıldı. Yoğun bir tahribata uğradıkları için, 1. Mimarî Tabaka’da 
ortaya çıkan mimarî kalıntılar, düzenli bir plan oluşturmaktan uzak, irili ufaklı moloz 
taşlardan oluşturulmuş duvar temelleri parçaları ve döşeme kalıntılarından oluşmaktadır.

1. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinde pişmiş toprak 1 ağırşak, 1 kandil 
(Resim: 3), 1 pendantif, 1 testi, 2 pithos, 2 pithos kapağı, taş 1 nesne, mermer 1 amphora 
tıkacı, kemik 1 nesne, cam 2 boncuk, tunç 1 sikke (Resim: 4 a-b), tunç 1 yılan figürini ve 
demir 1 yüzük ele geçirildi.

1. Mimarî Tabaka’dan sonra 477.50 m. ile 474.30 m. seviyeler arasında I  14, I  
15, I  16, I  17, J  15, J  16, L  14, L  15 ve L  16 plan karelerinde ortaya çıkarılan mimarî 
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kalıntılar 2. Mimarî Tabaka olarak isimlendirildi. 2. Mimarî Tabaka’nın 1. Mimarî Tabaka 
düzeyinde olmasa da yine de yerleşme sona erdikten sonra yapılmış olan gömüler, çöp 
çukurları ve yasadışı kazılar nedeniyle oldukça tahrip edilmiş olduğu gözlendi.

L  14, L  15, L  16 plan karelerinde geliştirilen kazılar sonucunda kuzey-güney 
doğrultusunda inşa edilmiş yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı.

2. Mimarî Tabaka ile ilgili daha dikkat çekici ve anıtsal mimarî kalıntılar I  14, I  
15, I  16, I  17 ile J  14, J  15, J  16 plan karelerinde ortaya çıkarıldı. Söz konusu bu plan 
karelerde gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sonucunda, 1. Mimarî Tabaka’nın hemen 
altında beliren taş döşeme tekniğiyle oluşturulmuş geniş bir yol kalıntısı (Resim: 5) ile 
bu yolla bağlantılı olarak değerlendirilebilecek bazı mimarî kalıntılar, 2. Mimarî Tabaka 
yerleşiminin kent dokusu ve dinsel sistemi ile ilgili çok önemli veriler sundu. J  14, J  15, 
I  15, I  16, J  16 ve I  17 plan karelerinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan taş döşeme 
yolun (b.417) mevcut uzunluğu 28.00 m., mevcut genişliği ise 8.50 m.dir. Söz konusu 
yol yaklaşık 20O’lik bir eğimle bir rampa oluşturarak güneye doğru uzanmaktadır. 1. 
Mimarî Tabaka’nın mimarî müdahaleleri ile büyük oranda tahrip edilmiş olan yolun, orta 
büyüklükte yassı yüzeylere sahip moloz taşlarla inşa edilmiş olduğu gözlendi. Özellikle I  
17 plan karesinde yer alan bölümün diğer kısımlara oranla daha küçük ve yuvarlak taşlarla 
oluşturulmuş olması, bu bölümün bir onarım geçirdiğine işaret etmektedir. Yolun orta 
kısmında, yol boyunca uzanan ve ortalama 0.30 m. genişliğinde ve 0.20 derinliğinde açık 
bir kanal saptandı. Kanalın kuzeyde 2008 döneminde açığa çıkarılan taş döşemeli avlu ile 
birleştiği anlaşıldı. Yolun özellikle kenar kesimlerinde, estetik ve statik kaygılarla büyük 
ve düzgün işlenmiş blok taşların kullanılmış olduğu gözlendi. Özellikle I 16 ve I  17 plan 
karelerindeki bölümleri oldukça sağlam bir şekilde korunmuş olan yolun, güney kısmının 
köşeli bir yapı inşa edilerek kapatılmış olduğu saptandı. Yolun tam üstüne gelecek şekilde 
inşa edilmiş yapının yalnızca doğu ve güney duvarlarının bir köşe oluşturacak şekilde 
mevcut olduğu saptandı (Resim: 5). Bu yapı kalıntısının doğu duvarının, yolun doğu 
kenarı ile aynı hizada yer aldığı gözlendi. Yapının güney duvarının güneyindeki alanda 
yolu oluşturan taşların söküldüğü ve âdeta bu yapıya küçük bir avlu kazandırılmış olduğu 
düşünüldü. Üst üste inşa edilmiş bu köşe yapısı ile yol arasında herhangi bir dolgu toprağı 
ya da moloz olmaması, başka bir deyişle söz konusu yapının direkt olarak yolun üstüne 
yerleştirilmiş olması nedeniyle, yolun işlevini iptal etmek amacıyla bu operasyonun 
yapılmış olduğu kanısına varıldı. Bu nedenle de yolun işlevinin iptalinde kullanılan köşe 
yapısının 2. Mimarî Tabaka’nın sonlarına tarihlendirilebileceği düşünüldü. Yolun daha da 
güneye doğru devam ettiği, I  17 plan karesinin güney kısmında, kesit dibinde yer alan ve 
yolun devamı olduğu gözlenen mimarî kalıntıdan anlaşıldı.

Taş döşeme yolun I  16 plan karesindeki kısmının 0.70 m. batısında taştan oyulmuş 
bir tekne ortaya çıkarıldı (Resim: 5). 1.00 x 0.70 m. boyutunda ve 0.25 m. derinliğindeki 
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dikdörtgen biçimli teknenin yol ile aynı doğrultuda, kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş 
olduğu gözlendi. Yolun daha kuzey kısmında, I  16 ve J  16 plan karelerinde, biri yolun 
batı kenarında, diğeri ise yolun iç kısmında ancak doğuda yer alan iki adet taş sütun 
kaidesi ortaya çıkarıldı (Resim: 5).

Taş döşeme yolun çevresinde tahribatlardan dolayı planları kesin olarak 
anlaşılamayan bazı mimarî kalıntılar ortaya çıkarıldı. Bunlar içinde I  14 plan karesi içinde 
yer alan dar ve kısa bir yol kalıntısı ile bunun batısında ortaya çıkarılan yapı kalıntıları, 
bunlar içinde en iyi korunmuş durumda olanlardır.

2. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 5 ağ ağırlığı, 2 ağırşak, 
1 boğa başı figürü, 1 boğa kulağı, 2 boğa boynuzu, 1 kalypter, 1 stroter, 1 minyatür kap, 
1 çanak, 1 çömlek, 1 testi, 1 kapak, 1 dağ keçisi başı biçimli kulp, taş 1 tezgâh ağırlığı, 2 
ağırşak, 1 öğütmetaşı, mermer 1 ağ ağırlığı, çakmaktaşı 1 kesici, kemik 1 ağırlık, 1 delici, 
1 iğne, 1 aksesuar, boynuz 1 pendantif, tunç 1 spatula, 2 hançer, 1 bilezik, 1 pendantif, 1 
sembol (Resim: 6) ve demir 1 okucu ele geçirildi.

2. Mimarî Tabaka kazıları sırasında hepsi basit toprak türünde 10 mezara rastlandı. 
Bunlardan 6 tanesi bebek; Sk.31 (b.402), Sk.33 (b.423), Sk.36 (b.550), Sk.38 (b.426), 
Sk.39 (b.551) ve Sk.42 (b.448); 1 tanesi çocuk, Sk.32 (b.409) ve 3 tanesi de yetişkindir; 
Sk.35 (b.418), Sk.37 (b.410) ve Sk.40 (b.465).

2. Mimarî Tabaka’dan sonra 477.10 m. ile 475.90 m. seviyeler arasında K  14 ile 
J  16 ve K 16 plan karelerinde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar 3. Mimarî Tabaka olarak 
isimlendirildi. b.406, b.413, b.415, b.429, b.430, b.431 ve b.437 buluntu yerinden oluşan 
3. Mimarî Tabaka’nın, özellikle 2. Mimarî Tabaka yerleşimcileri tarafından tahrip edilmiş 
olduğu gözlendi. 3. Mimarî Tabaka’nın mimarî kalıntıları, kareye yakın plana sahip taş 
temelli ve kerpiç duvarlı bir yapı ile bazı duvar temeli kalıntılarıdır.

3. Mimarî Tabaka’nın en iyi durumdaki yapısı, K 14 plan karesinde ortaya çıkarılan 
taş temelli ve kerpiç duvarlı, kareye yakın plana sahip bir yapı kalıntısıdır (Resim: 7).

3. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 7 ağ ağırlığı, 2 tezgâh 
ağırlığı, 2 ağırşak, 1 fırın deneme malzemesi, 3 boncuk, 1 kapak, 1 dağ keçisi başlı kulp 
parçası, 1 çanak, 1 çömlek, 1 maşrapa, 1 yonca ağızlı testi, 1 krater (Resim: 8), taş 1 
ağ ağırlığı, 2 boncuk, 1 ezgitaşı, 2 öğütmetaşı, kumtaşı 1 kandil, çakmaktaşı 1 kesici, 1 
boncuk, kemik 1 amulet, tunç 2 okucu, 1 pendantif ve 1 toka ele geçirildi.

3. Mimarî Tabaka kazıları sırasında hepsi çömlek gömü türünde, bebeklere ait 3 
mezara rastlandı. b.552 olarak kodlanan gömülerden birincisi (Sk.41), ağzı kuzeye bakar 
biçimde yerleştirilmiş bir çömlek içinde saptandı. Baş kısmı çömleğin dibine gelecek 
şekilde yatırılmış olan iskelet hocker tarzda çömlek içine bırakılmıştır. Dar olan çömleğin 
ağız kısmının kireçli bir karışımla tıkanmış olduğu saptandı. Çömleğin dip kısmının 
noksan olduğu gözlendi. İkinci çömlek mezar (Sk.43) b.460 olarak kodlandı. Baş kısmı 
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güneybatıya bakmakta olan bebek iskeleti güney-kuzey doğrultusunda yatırılmış olup 
yarı hocker pozisyondadır. Oldukça tahrip edilmiş bir çömlek içinde yer alan iskeletin, 
kafatasının ve gövdesinin bir kısmının çömleğin ağız kısmından dışarı taşmış olduğu 
gözlendi. Üçüncü ve son çömlek mezar (Sk.44) b.461 olarak kodlandı. Sk. 43’ün 
kuzeyinde kalan ve ağız kısmı güneye doğru bakan bir çömlek içindeki bebeğin kafatası 
çömleğin ağız kısmına yerleştirilmiştir.

3. Mimarî Tabaka’dan sonra 476.10 m. ile 475.80 m. seviyeler arasında K 15 plan 
karesinde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar 4. Mimarî Tabaka olarak isimlendirildi. b.431, 
b.437, b.445, b.460 ve b.461 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 4. Mimarî Tabaka’da büyük 
bir yapıya ait kalıntılar saptandı. K 15 plan karesinde yer alan ve L 15 plan karesinin doğu 
kesiti içine doğru devam ettiği gözlenen ve b.445 olarak kodlan yapının temellerinin üst 
yapı katlarının mimarî yapılarında kullanılmış olan taşlardan farklı olarak, açık renkli ve 
daha düzgün işlenmiş iri taşlarla oluşturulmuş olduğu gözlendi. Mevcut boyutu 8.80 x 
4.00 m. olan yapının kuzey-güney yönde yerleştirilmiş olduğu ve batı duvarı ile güney 
duvarının düzgün bir hat verdiği gözlendi. Yapının duvar temellerinin mevcut durumdan 
daha yüksek olduğu ve bir kısmının doğuya doğru devrilerek yapının içine doğru akmış 
olduğu saptandı. İçinde hiçbir buluntu ve kerpiç kalıntısı ele geçirilmeyen yapının üst 
yapısının sökülmüş olduğu düşünüldü.

4. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 1 boncuk, 1 tabak, 1 
maşrapa ve fildişi 1 mühür (Resim: 9) ele geçirildi.

B AÇMASI
Kazı çalışmalarımızın ikinci bölgesini oluşturan B  Açması höyüğün doğu 

yamacında yer almaktadır. Bu alanda 471.50 m.den 465.37 m.ye kadar kademeli bir 
derinleşme gerçekleştirildi. Höyüğün tabakalaşması konusunda ipuçları elde etmek 
amacıyla 2007 döneminde yamaç üzerinde basamaklı kazı yöntemi kullanılarak çalışılan 
10 x 30 m. boyutlarındaki alanda toplam 6 mimarî tabaka saptanmıştı. 2008 dönemi 
çalışmaları sonucunda 20 x 40 m. boyutundaki alanda çalışmalar devam etmişti. Aynı 
alanda 2009 döneminde sürdürülen çalışmalar sonucunda 2008 döneminde 7 olan mimarî 
tabaka sayısı 8’e ulaştı.

B  Açması çalışmalarına 2008 döneminde geç evresi ortaya çıkarılan 3. Mimarî 
Tabaka’nın erken evresi seviyesinden başlandı. b.500, b.501 ve b.502 No.lu buluntu 
yerlerinden oluşan 3. Mimarî Tabaka erken evrede, 471.50 m. ile 470.10 m.ler arasındaki 
derinleşme çalışmaları sırasında, düzgün mimarî plan alınamayan birtakım taş duvar 
temel kalıntılarından oluşan bazı mimarî kalıntılar Q 16 ve Q 17 plan karelerinde ortaya 
çıkarıldı.

3. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 2 ağ ağırlığı, 3 ağırşak, 
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1 testi, taş 1 ağırlık, mermer 1 ağırşak, cam 1 mühür (Resim: 10), kemik 1 amulet (Resim: 
11), diş 1 delici ve 1 pandantif ele geçirildi.

3. Mimarî Tabaka’nın erken evresinden sonra gerçekleştirilen derinleşme 
çalışmalarında 471.10 m. ile 470.05 m.ler arasında ortaya çıkarılan kalıntılar 4. Mimarî 
Tabaka olarak adlandırıldı. b.503, b.504, b.505, b.506, b.507, b.508, b.509 ve b.510 
No.lu buluntu yerlerinden oluşan 4. Mimarî Tabaka’da Q 16 ve Q 17 plan karesindeki 
çalışmalarda iki önemli yapı kalıntısına rastlandı. Bu yapılardan biri Q  16 plan karesinde 
yer almaktadır. b.503 olarak kodlanan dikdörtgen planlı yapının doğu kısmı olduğu 
anlaşılan kalıntıların batı devamının plan karenin batı kesiti içinde devam ettiği gözlendi. 
Taş temel üzerine düzgün kesilmiş kerpiç bloklarla oluşturulmuş duvarlara sahip yapının 
içinde ve doğusunda bazı taş döşeme kalıntıları yer almaktadır. Bu yapının 0.60 m. 
güneyinde yer alan ve b.504 olarak kodlanan yapı kalıntısı, b.503 kodlu yapı kalıntısı ile 
aynı doğrultudadır.

4. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinde pişmiş toprak 5 ağ ağırlığı, 5 ağırşak, 1 
amphora tıkacı, 1 üfleç, 1 boğa boynuzu, 1 testi, mermer 1 ağırşak, çakmaktaşı 2 kesici, 
obsidyen 1 kesici ve boynuz 1 nesne ele geçirildi.

4. Mimarî Tabaka çalışmalarından sonra, 2008 döneminde açığa çıkarılan 5. 
Mimarî Tabaka seviyesinden itibaren, 470.05 m. ile 468.15 m.ler arasında W 16 ve W 
17 plan karelerinde gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında, b.b.511, b.512, b.513, 
b.516, b.517, b.518, b.519, b.520, b.521, b.522, b.523, b.524, b.525, b.526, b.527, b.528 
ve b.529 No.lu buluntu yerlerinde oluşan 6. Mimarî Tabaka’nın mimarî kalıntılarına 
ulaşıldı. W 17 plan karesinin güney bölümünde  bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı. Q 17 
plan karesinin batı kesiti içinde devam eden yapının yalnızca doğu kısmına ulaşılabildi. 
b.524 olarak kodlanan yapının yoğun bir taş yıkıntısına sahip olduğu gözlendi. Bu yıkıntı 
temizlendikçe, yapının dikdörtgen bir plana sahip olduğu anlaşıldı.

6. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 2 ağırşak, çakmaktaşı 3 
kesici, taş 1 boncuk, kemik 2 delici, diş 1 delici ve tunç 1 okucu ele geçirildi.

6. Mimarî Tabaka’dan sonra gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında 468.15 m. 
ile 466.50 m.ler arasında b.530, b.531, b.532, b.533, b.534, b.535, b.536, b.537, b.538, 
b.539, b.540 ve b.541 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 7. Mimarî Tabaka kalıntılarına 
ulaşıldı. W  17 plan karesinde en az iki mekânı saptanan taş temelli ve kerpiç duvarlı bir 
yapı ortaya çıkarıldı (Resim: 12). b.539 olarak kodlanan yapı, kuzey-güney doğrultusunda 
inşa edilmiştir. Batı-doğu yönünde uzanan uzun bir duvarın kuzeyinde yer alan iki paralel 
mekân yapıyı oluşturmaktadır. Yapının doğudaki mekânı içinde 1.40 m. çapında bir fırın 
ya da ocak tabanı saptandı. Batıdaki mekân içinde ise, 2.00 x 2.60 m. boyutunda basit 
topraktan oluşturulmuş bir taban kalıntısı ortaya çıkarıldı. Yapının güneye doğru plan 
karenin güney duvarı içinde devam ettiği gözlendi.
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7. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden tunç 1 okucu ele geçirildi.
7. Mimarî Tabaka’nın doğuya doğru devam eden derinleşme çalışmaları sonucunda 

8. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. b. 542, b.543, b.544, b.545, b.546, b.547, b.548, 
b.549 ve b.550 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 8. Mimarî Tabaka’da, 466.50 m. ile 
465.80 m.ler arasında gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında, W 16 plan karesinde 
batı-doğu yönünde uzanan 1.60 m. uzunluğa ve 0.70 m. genişliğe sahip taştan bir kanal 
ile W 16-17 ile x 16-17 plan karelerinin birleştiği bölgede yer alan b.543 olarak kodlanan 
yuvarlak planlı ve sıvalı bir taban 8. Mimarî Tabaka’nın kalıntılarını oluşturmaktadır.

8. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pişmiş toprak 1 tıkaç ele geçirildi.

C  AÇMASI (R 16-17 Plan Kareler)
Oluz Höyük’ün orta kısmında yer alan R 16-17 plan karelerinin kesiştiği alanda 

2008 döneminde kazılmasına başlanan C Açması çalışmalarına 2009 döneminde de devam 
edildi. Burada yaklaşık 1 hafta süren derinleşme çalışmalarında b.450 ve b.451 No.lu 
buluntu yerlerinin oluşturduğu 3. Mimarî Tabaka’da pişmiş toprak 1 küp ele geçirildi.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sonuç olarak toplam 40 gün süren ve üç açmada (A, B, C)  2100 m2 lik bir alanda 

gerçekleştirilen Oluz Höyük 2009 dönemi kazı çalışmaları sonucunda toplam 8 mimarî 
tabaka saptandı. A ve B açmalarının ilk dört tabakalarının birbirlerinin çağdaşı oldukları 
özellikle ele geçirilen sikke ile çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. 
Buna ilâve olarak C Açmasının 3. Mimarî Tabakası’nın A ve B açmalarının 3. Mimarî 
tabakalarıyla çağdaş olduğu saptandı. Bu bağlamda Oluz Höyük’ün 0 Tabakası Ortaçağa, 
1. Mimarî Tabakası Helenistik Çağa (M.Ö. 2. yüzyıl – M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısı), 2. 
Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği – M.Ö. 
3. yüzyıl), 3. Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 5. yüzyıl), 4. 
Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 6. yüzyıl) tarihlenebilir. B  
Açması’nda saptadığımız 5. Mimarî Tabaka (M.Ö. 7. yüzyıl) ile 6. Mimarî Tabaka’nın 
(M.Ö. 8. yüzyıl) ait olduğu anlaşıldı. 7. Mimarî Tabaka ise Geç Tunç Çağına yani Hitit 
İmparatorluk Dönemine (M.Ö. 15-13. yüzyıllar) aittir. 8. Mimarî Tabaka’nın ise özellikle 
çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağına 
(M.Ö. 4-3. binyıllar) tarihlenebileceği söylenebilir.

Oluz Höyük “0” Tabakası M.S. 10-14. yüzyıllara tarihlenebilecek sırlı çanak-
çömlek parçaları ile karakterize olmaktadır. Bu dönem ele geçirilen örneklerin yakın 
benzerleri önceki çalışma dönemlerinde de bulunmuştu (Dönmez/Naza-Dönmez 2007: 
52, Res.3; Dönmez/Naza-Dönmez 2009a: 403, Res.8-9; Dönmez/Naza-Dönmez 2009b: 
127-128).
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2. Mimarî Tabaka taş yolunun hemen üzerindeki dolgu toprağı içinde in situ 
kapakları ile birlikte ortaya çıkarılan 2 pithos (Resim: 13) ve bu alanın hemen güneyinde 
henüz tam olarak nasıl bir plana sahip oldukları anlaşılamayan birtakım mimarî kalıntılar, 
Oluz Höyük’te 1. Mimarî Tabaka’nın her yerde tahribata uğramadığına işaret etmektedir. 
Söz konusu pithoslar, ağızları üzerinde yer alan pişmiş toprak basit kapakları ile birlikte 
sağlam bir durumda ele geçirilmiş olmalarına karşın, ilişkili oldukları olası yapıyla 
ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. 1. Mimarî Tabaka’da ele geçirilen tunç bir 
sikke (Resim:4 a-b), bu tabaka için M.Ö. 2. yüzyıl ile M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısı olarak 
önerdiğimiz tarihlemenin uygun olduğunu bir kez daha doğruladı.

Oluz Höyük 2. Mimarî Tabakası ile ilgili bilgilerimiz 2009 dönemi çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan çok önemli mimarî kalıntılar ve diğer buluntularla önemli 
ölçüde artmıştır. Bu mimarî tabakanın en önemli bulgusunu mevcut uzunluğu 28.00 
m. ve genişliği 8.50 olan işlenmiş ve yarı işlenmiş taşlarla çok özenli olarak inşa 
edilmiş bir yol kalıntısı oluşturmaktadır (Resim: 5). Ortasında açık bir kanal bulunan 
yol üzerinde karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki adet taş sütun kaidesi ile batı kenara 
yakın konumda taştan oyulmuş bir tekne yer almaktadır. Güneyden kuzeye doğru bir 
rampa özelliği gösteren yolun daha sonra avlu benzeri bir alana ulaştığı 2008 dönemi 
çalışmalarında ortaya çıkarılan mimarî kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bu alanın kuzeyinde 
gerçekleştirdiğimiz arkeojeofizik araştırmalarda dikkat çekici yapı kalıntıları saptandı. 
Bu durumda, 2010 döneminde kazmayı planladığımız bu alanda yolun ilişkili olduğu 
yapının ortaya çıkarılması olasıdır.

Oluz Höyük yolunun daha küçük boyutlu bir benzeri Hellespontine Phrygiası’nın 
satraplık merkezi Daskyleion ile eşitliği düşünülen Hisartepe kazılarında ortaya 
çıkarılmıştır (Coşkun 2005: 63-69, Şek.19). İnşa tekniği ve ortasındaki açık kanal ile Oluz 
Höyük yolunun yakın bir benzeri olduğunu gözlemlediğimiz söz konusu yol, Hisartepe 
hafirleri tarafından “Kült Yolu” olarak isimlendirilmiştir. Saray olduğu tahmin edilen bir 
yapı kompleksine ulaştığı düşünülen Kült Yolu’nun nasıl bir yapı ile bağlantılı olduğu 
konusunda bugüne değin Hisartepe’de herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. M.Ö. 547-
530 yıllarında inşa edildiği, Satrap Pharnabazos II (M.Ö. 414-388) döneminde ise işlevine 
son verildiği varsayılan Kült Yolu’nun işlevsiz bırakılma durumu Oluz Höyük ile büyük 
bir benzerlik göstermektedir. Çünkü Oluz Höyük yolunun, güney kısmının köşeli bir yapı 
inşa edilerek kapatılmış olduğu saptanmıştır. Üst üste inşa edilmiş bu köşe yapısı ile yol 
arasında herhangi bir dolgu toprağı ya da moloz olmaması, başka bir deyişle söz konusu 
yapının direkt olarak yolun üstüne yerleştirilmiş olması nedeniyle, yolun işlevini iptal 
etmek amacıyla bu operasyonun yapılmış olduğu kanısına varıldı.

Her iki yol kalıntısı karşılaştırıldığında, Oluz Höyük yolunun boyut bakımından 
daha büyük olduğu, daha nitelikli bir şekilde inşa edildiği ve sütun kaideleri ile taş tekne 
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gibi daha zengin mimarî öğelere (Resim: 5) sahip olduğu görülmektedir. Kült Yolu, bir 
satraplık merkezi olan Daskyleion ile eşitlenen Hisartepe’de, Daskylitis/Manyas Gölü 
manzaralı en yüksek noktaya inşa edilmiştir. Oluz Höyük Yolu bu bakımdan da Kült 
Yoluyla benzerlik göstermektedir. Çünkü, Oluz Höyük’ün kenarında konumlanmış 
olduğu verimli Geldingen Ovası’nın, henüz kronolojisi çok net olmasa da Antik Çağda 
bir göl olduğu, gerçekleştirdiğimiz arkeojeofizik ve jeolojik araştırmalar sonucunda 
saptanmıştır (Dönmez/Naza-Dönmez 2009b: 126-127, Res.5-6). Oluz Höyük Yolu da, 
höyüğün en yüksek kesimine ulaşmaktadır ve eğer olası bir yapı varsa, bu en yüksek 
noktada yer almaktadır. Bu bağlamda Hisartepe ile Oluz Höyük’ün mimarî özellikleri ve 
göl kenarlarında konumlanmış olmaları basit tesadüfler olarak değerlendirilmemelidir. 
Hisartepe’nin bir satraplık merkezi olduğu düşünülmektedir. Oluz Höyük de bir satraplık 
merkezi olabilecek işaretler vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, 2007 döneminde ele 
geçirilen ve “triangle ware” türü bezemesiyle dikkat çeken kadın göğsü biçimli kap 
(Dönmez/Naza-Dönmez 2007: Resim:7-8; Dönmez/Naza-Dönmez 2009a: Resim:15-16, 
Çizim:1) ile 2008 döneminde ortaya çıkarılan deve başı betimli riton (Dönmez/Naza-
Dönmez 2009b: Resim:13) ile amfora (Dönmez/Naza-Dönmez 2009b: Resim:14) gibi 
yüksek kaliteli ve dinsel karakterli buluntular, yol kalıntısı ile birlikte değerlendirildiğinde, 
burada tapınak ya da saray benzeri önemli bir yapı olma olasılığını güçlendirmektedir.

A Açması 2. Mimarî Tabaka’da, yol civarında ele geçirilmiş olan kadın göğsü 
biçimli kap, deve başı betimli riton, amfora, Akamenid çanakları (Dönmez/Naza-Dönmez 
2009a: Resim: 29, Çizim: 2-3) ve Geç Phryg tarzında (Dönmez/Naza-Dönmez 2009b: 
Resim: 41-42) ve de sözde Galat denilen türde bezenmiş yerel yapım boya bezekli çanak-
çömlek parçaları (Dönmez/Naza-Dönmez 2007: Resim:17-18; Dönmez/Naza-Dönmez 
2009a: Resim:26-28; Dönmez/Naza-Dönmez 2009b: Resim:43-44), bu tabakanın M.Ö. 5. 
yüzyıl sonları ile M.Ö. 2. yüzyıl arasındaki zaman dilimine tarihlenebileceği konusunda 
önemli bilgiler sağlamaktadır. Hisartepe Kült Yolu’nun Pharnabazos II Döneminde, 
büyük olasılıkla M.Ö. 4. yüzyıl başlarında iptal edildiği düşünülmektedir. Yol dolgusu 
içinde ve civarında ele geçirilmiş çanak-çömlek parçaları M.Ö. 4. yüzyıl özellikleri 
göstermektedir. Bu bağlamda Oluz Höyük yolunun M.Ö. 4. yüzyılın başlarında, Kült 
Yolu ile aynı dönemde iptal edildiği düşünülebilir.

Bugüne değin ele geçirilmiş olan bulgular ışığında 3. Mimarî Tabaka’nın M.Ö. 
5. yüzyıla tarihlenebileceğini söyleyebiliriz. 2. Mimarî Tabaka’dan sonra herhangi bir 
yangın ya da bir boşluk olmaması, her iki tabakanın yerleşmedeki devamlılığına işaret 
etmektedir.

3. Mimarî Tabaka’nın en dikkat çekici buluntusu mavi renkli cam bir damga 
mühürdür (Resim: 10). Konoid mühür yatay bir ip deliğine sahiptir. Kompozisyon, 
yuvarlak baskı yüzeyine kızgın bir kalıp bastırılmak suretiyle oluşturulmuştur. Mührün 
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baskı yüzeyindeki aşınma nedeniyle kompozisyon net bir biçimde algılanamamaktadır. 
Sola doğru hareketli bir at üzerinde oturan bir süvari betimi zor da olsa seçilebilmektedir. 
Elinde bir mızrak ya da kargı olması gereken bir nesne tutan süvarinin pelerini atın 
hamlesi nedeniyle rüzgârdan uçuşmaktadır. Atın altında ise ne olduğu anlaşılamayan 
bir nesne vardır. Bu büyük olasılıkla bir hayvandır. Akhaimenid mühürleri içinde 
sınıflandırılabilecek Oluz Höyük mührünün değerlendirme ve stil-kritik içeren yayın 
çalışmaları devam etmektedir.

Oluz Höyük 4. Mimarî Tabakası gerek mimarîsi ve boya bezekli çanak-çömleği, 
gerekse de küçük buluntularının sağladığı verilerin yardımıyla M.Ö. 6. yüzyıla 
tarihlendirilmiştir. Bu da Geç Demir Çağı ve Geç Phryg döneminin başları ile uyumlu 
bir süreçtir.

A  Açması 4. Mimarî Tabaka’da ele geçirilmiş olan bir fildişi damga mühür 
(Resim: 9) Phryg kültürünün bölgedeki etkisini göstermesi ve tarihleme açılarından çok 
önemlidir. Halka biçimli bir tutamağı, yivlerle bezenmiş silindir bir gövdesi olan mührün 
yuvarlak baskı yüzeyinde intaglio tekniğiyle oluşturulmuş bir aslan-ceylan mücadele 
sahnesi betimlenmiştir.

2009 dönemi çalışmalarında 5. Mimarî Tabaka’da herhangi bir çalışma 
gerçekleştirilmedi. 2008 döneminde bırakılan 5. Mimarî Tabaka seviyesinden itibaren 
derinleşildiğinde, 6. Mimarî Tabaka mimarî kalıntılarına ulaşıldı. 6. Mimarî Tabaka 
çanak-çömleği genel özellikleri ile Orta Demir Çağına ait Klasik Phryg kültürünü 
yansıtmaktadır.

7. Mimarî Tabaka kazıları sırasında taş temelli ve kerpiç duvarlı bir yapı kalıntısı 
ile karşılaşıldı (Resim: 12). Doğu bölümü yamaç erozyonu nedeniyle oldukça tahribat 
görmüş yapının dolgu toprağı ve mekân içi kazılarından ele geçirilen çok sayıdaki hızlı 
çarkta şekillendirilmiş çanak-çömlek ile şişe parçaları yapının ve bu mimarî tabakanın 
Geç Tunç Çağına yani Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenmesi için sağlam dayanak 
noktaları oluşturmuşlardır.

B  Açması’nda 2009 dönemi çalışmalarında ulaşabildiğimiz son mimarî tabaka, 
2008 döneminde çanak-çömlek parçaları ile belirmeye başlayan Erken Tunç Çağına ait 
8. Mimarî Tabaka’dır. Mimarî kalıntı olarak yuvarlak planlı, sert zeminli bir tabanın 
ortaya çıkarıldığı bu mimarî tabakada, söz konusu taban üzerinde in situ çok sayıda 
hayvan kemiği saptandı. Herhangi bir yapıyla bağlantısını yakalayamadığımız bu tabanın 
kenarlarının düzgün ve şeklinin yuvarlak olması oldukça dikkat çekicidir.

Kazı sırasında ele geçirilen ve rapor içinde mimarî tabakalara göre dökümleri 
verilen 144 adet müzelik ve etütlük eser, kazı sonunda Amasya Müzesi’ne teslim edildi.

Kazı çalışmaları sonunda açmaların hepsi ve tüm mimarî kalıntılar 2008 
döneminde olduğu gibi jeotekstil ile kapatılarak koruma altına alındı. İkinci aşama olarak 
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yüzeylerine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimarî kalıntıların oksijen 
almaları sağlandı.

Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. Kazılar 
için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkür ederim. Ayrıca kazı sırasında yaptıkları yardım ve 
gösterdikleri yakınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Müze 
Müdürlüğü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Amasya 
Valiliği, Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi 
Müdürlüğü, Göynücek Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Gözlek Köyü Muhtarlığı’na 
teşekkürlerimi sunarım.
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AMASYA HARŞENA KALESİ VE KIZLAR SARAYI
KAZISI 2009 YILI SONUÇLARI

E. Emine NAZA-DÖNMEZ*

Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı kazısı, 21.07.2009-21.08.2009 tarihlerinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. E. Emine Dönmez’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibinde, Prof. 
Dr. M. Baha Tanman, Doç. Dr. Şevket Dönmez, Öğr. Gör. Sevgi Parlak, Prof. Dr. Yılmaz 
Selim Erdal,  Prof. Dr. Vedat Onar,  Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Metin 
Alparslan, Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan, Araş. Gör. Arzu Akkaya, Ahmet Çakmak, 
Çiler Özdemir ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerimizden Gözde Yanık, Gülşah Kaya, 
Gözde Dinarlı ve restoratör öğrenci Görkem Hersek yer almıştır. Bakanlık temsilcisi 
olarak kazıda Amasya Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Mert Mecek görev yapmıştır. 

Kazı çalışmasına1, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü 
Sekreterliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM finansal destek sağlamışlardır.

Topoğrafik plan çalışmaları: Kazı çalışmaları ile birlikte sürdürülen topoğrafik 
plan çalışmalarında Amasya ili İl Özel İdare kurumunun verdiği teknik destekle Amasya 
Kalesi’nin 1/1000 ve 1/500 ölçeklerinde topoğrafik haritaları oluşturuldu. Bu haritalar 
üzerinde kazı yapılan plan kareler harita üzerinde işlenmiştir (Çizim: 1).

Jeofizik çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından 2010 yılı çalışma planına yönelik 
olarak kalenin çeşitli noktalarında jeofizik zemin etüdü çalışması gerçekleştirildi. 
Amasya Kalesi’nin Top Kulesi mevkii ve İç Kale’de Amasya Müzesi’nin 2007 yılı müze 
kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan taş döşeme yolun doğusundaki alanda jeomanyetik 
yöntemi ile toprak altındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum 
bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. 

Amasya Kalesi’nde top kulesi mevkiinin kuzeyinde başlatılan 2009 yılı kazı 
çalışmalarımızda doğu – batı doğrultusunda yamaca yaslanan 10 x 10 m. Plan karelerden 
oluşan üç açma ile çalışmalarımız başlatılmıştır. Kale eteğinden yukarı doğru sıralanan 

* Yrd. Doç. Dr. E. Emine NAZA-DÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Türk ve İslâm Sanatı Anabilim Dalı, 34134-İstanbul/ TÜRKİYE. edonmez@istanbul.edu.tr

1 “Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Arkeolojik Kazıları Projesi 2009” başlıklı ve 3437 No.lu bu proje 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenmiştir.
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açmalarımız A, B ve C açmaları olarak bu dönem için isimlendirilmiştir.  Öncelikle aynı 
zamanda başlatılan A ve B açmalarından sonra C Açması’yla devam etmiştir (Çizim: 2-4).

A  AÇMASI
A açmasında, plan karenin güneyinde batı yönünden 3 m. aralığından sonra 0.5m. 

genişliğindeki taş bir duvar kuzey yönünde açma boyunca uzanmaktadır. Bu duvarı batı 
yönünde kesen ve batı yönünden kuzeye doğru 6.5 m. aralıklı 0.5 m. genişliğinde taş 
bir duvar bulunmaktadır. Açmanın doğu yönünde söz konusu duvarı kesen aralarında 
yaklaşık 0.25m. boşluk bulunan iki taş duvar yer almaktadır. Bu duvarlardan güneyde 
yer alanı 0.75m. kuzeyde yer alan ise 0.5m. genişliğindedir. Açmanın kuzeyinden bu 
duvarları kesen, doğudan batıya doğru üç duvar ortaya çıkarılmıştır. Doğu yönünden 
sırası ile açma sınırı boyunca devam eden 0.75m. bir duvar, batıya doğru 2.5 m. ara 
ile yine 0.75 m. bir duvar ve yine 2.5 m. ara ile 0.5 m. olan ve açmayı güneyden kesen 
duvarla birleşmektedir. Batı yönünde açmanın sınırlarına kadar olan mekânda, Batı 
yönünden gelen duvara kuzey yönünde dik giren genişliği 0.125 m. uzunluğu 2.5 m. 
olan ahşap bir hatıl yer alır. A Açması’nın doğu-batı yönünde kesen iki duvarın, doğu 
yönünde açma sınırlarına bitişik güney duvarının kuzeyinde yaklaşık 0.75 x 07 5 m.lik 
bir alanda tuğla parçaları ortaya çıkarılmıştır. Yine güney duvarında doğu yönünde açma 
sınırlarına bitişik 0.75 m. genişliğindeki duvar güney yönüne doğru 2.5 m. uzunluğunda 
devam etmektedir. A. Açması’nı güneyinde, açmanın doğu sınırlarına çapraz olarak yer 
alan 0.5 m. genişliğinde 3 m.uzunluğunda bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu 
duvar açmanın güneyinde toprak altında uzanmaktadır. Sonuç olarak; A Açması’nda, 
taş duvarlarla ayrılmış güneydekiler daha geniş olmak üzere güneydoğudaki kare 
güneybatıdaki dikdörtgen iki mekân; kuzeyde ise kareye yakın dikdörtgen planlı üç 
mekân ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatıdaki mekânda ortaya çıkarılan ahşap hatıl şimdilik 
yerinde korumaya alınmıştır. Söz konusu mekânların işlevleri tam olarak çözülemese de, 
B ve C açmalarındaki, özellikle C Açması’ndaki depolama amaçlı mekânlara göre, bu 
mekânların konaklama birimleri olduğu düşünülebilir (Çizim: 2) (Resim: 1).

A Açması buluntuları: Madenî eserler grubunda yer alan bronz sikkeler, korozyona 
uğramıştır. HRŞ 25/09, HRŞ 29/09, HRŞ 30/09, HRŞ 36/09 envanter numaralı İslâm 
Dönemine tarihlenen sikkelerin dışında: HRŞ 16/09, HRŞ 18/09, HRŞ 19/09, HRŞ 
20/09, HRŞ 22/09, HRŞ 24/ 09, HRŞ 28/09, HRŞ 32/09, HRŞ 35/ 09 envanter numaralı 
sikkeler ise tarihlenememiştir. Madenî eserler grubunda bronzdan yapılmış iki adet yüzük 
HRŞ 5/09 envanter numaralı yüzük kazıma tekniğiyle; HRŞ 37/09 envanter numaralı 
yüzük ise düz yapılmıştır. A  Açması’ndan çıkarılan HRŞ 7/ 09 envanter numaralı 
kemer tokasının malzemesi pirinçtir. Üzerinde yer alan süsleme kafes oyma ve kazıma 
tekniğindedir (Resim: 2) Bunun dışında A Açması’ndan ortaya çıkarılan çok sayıda sırlı 
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ve sırsız keramik bulunmuştur. Bu keramikler içinde kazıma (sgraffito) tekniğiyle ortaya 
çıkarılan süslemelerinden yola çıkarak Selçuklu Dönemine tarihlendirebileceğimiz iki 
keramik parçası önemli buluntular içinde yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi yeşil renkle 
sırlanmış düğümlü geçmeli süslemeli (Resim: 3), diğeri ise, minai teknikte (?) figürlü 
süslemeli küçük bir parçadır. Sadece bir el resminin bulunduğu parçanın bütünü hakkında 
yorum yapabilmek güçtür. A Açması’nda ortaya çıkarılan diğer ilginç bir buluntu ise, 
pişmiş topraktan yapılmış daire biçimindeki bir tılsımdır. Sadece çeyrek parçası ortaya 
çıkarılan bu tılsım üzerinde “Allah Muhammed” yazıları okunabilmektedir .

B  AÇMASI
A Açması’nın batısında 10x10 m’lik bir plan kareden oluşan B Açmasında yapılan 

kazı çalışmalarında, açmanın batı yönünde kuzey–güney doğrultusu boyunca uzanan 0.5 
m. genişliğinde taş duvar bu duvara güneyden bitişen 8m. uzunluğunda, en geniş yeri 4 
m. olan taş bir zemin ortaya çıkarılmıştır. Bu zeminin doğu batı doğrultusunda ortasında 
yer alan aralarında 1 m.lik bir alanın bulunduğu, çapları yaklaşık 0.5 m. genişliğinde 
çukur ortaya çıkarılmıştır. Bu çukurların doğudaki duvara çapraz olarak konumlanmış 
iki sıralı taşların sınırlandırdığı 2.5m. uzunluğunda bir kanal bulunmaktadır. Söz konusu 
kanal, taş zemini doğu yönünden çapraz kesen 5m. uzunluğunda ve 1 m. genişliğindeki 
taş duvarın dışına doğru devam etmektedir. Çukurların güneyinde yer alan ve söz konusu 
duvarı önünde bir ocak tespit edilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak bu taş zeminin 
ve çukurların fonksiyonu hakkında bu alanın bir ocak bölümü ve bunun üzerinde yer 
alan bir sundurmanın olabileceği ve bu sundurmayı taşıyan direklerin de söz konusu 
kuyuların içine sabitlenmiş olabileceği düşünülmektedir. B. Açması’nın kuzey yönünde 
derinleşildiğinde farklı bir mimarî tabaka ortaya çıkarılmıştır. Bu tabakada B Açması’nın 
kuzeyindeki düzgün yontulmuş büyük taş bloklarından oluşan ve zaman içinde tahribat 
görmüş sınırları tam ortaya çıkarılamayan duvar parçaları yer alır. B Açması’nın kuzey 
yönü çalışmaları güçlükle yürütülmüştür. Doğal afetler veya savaşların yaptığı tahribat 
bu alandaki mimarî dokunun bozulmasına duvar ve tavanların çökmesine sebep olmuştur 
(Çizim: 3) (Resim: 1).

B Açması buluntuları arasındaki madenî eserlerden HRŞ 1/09 envanter numaralı 
bronz bir mühür ele geçirilmiştir. İslâm Dönemine ait tarihi okunamayan mührün 
üzerinde “Mustafa ibn Fakih” yazısı okunmaktadır (Resim: 4). Bronzdan yapılmış 
HRŞ 27/09 envanter numaralı İslâm Dönemine ait sikke harap durumdadır. HRŞ 3/09 
envanter numaralı bronzdan çocuk okçu yüzüğü (zehgir) Osmanlı Dönemine ait olduğu 
düşünülmektedir (Resim: 5). Gümüşten yapılmış HRŞ 2/09 envanter numaralı iki parçalı 
kemer tokası kazıma ve döğme tekniğiyle işlenmiştir. B açmasında ele geçirilen kemik 
buluntulardan; HRŞ 9/09 envanter numaralı yüzük, HRŞ 11/09 envanter numaralı ağırşak, 
HRŞ 10/09 envanter numaralı bıçak sapı ortaya çıkarılmıştır. 
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C AÇMASI
B Açmasının batısında yamaca doğru 10X10 plan kare olarak açılan C 

Açması’nda, güney yönünde uzanan taş zemin, B Açması ile aynı seviyede devam eden 
taş zeminin devamı olarak ortaya çıkarılmıştır. Taş zeminin kuzeydoğusunda kuzey-
güney doğrultusunda uzanan üç duvarın kalıntıları bulunmuştur. Bu duvarlardan taş zemin 
seviyesinde olan ortadaki duvar 0.75 m. genişliğinde söz konusu duvarın doğusundaki duvar 
0.5 m. genişliğinde, batısındaki ise 1.5m. genişliğindedir. C Açması’nın batı duvarında 
açmaya çapraz konumlanmış kerpiçten çapı 1 m. olan bir tandır ortaya çıkarılmıştır. Söz 
konusu tandır yerinde korumaya alınmıştır. Tandırın kuzeyinde kireçli bir harç tabakası 
bulunmaktadır. C Açması’nda yer alan tandır ve burada ortaya çıkarılan parçalanmış 
büyük küpler bu mekânın depolama ve pişirme mekânı olabileceğini düşündürmektedir 
(Çizim: 4) (Resim: 1). 

C Açması buluntuları: Madenî buluntular arasında bakırdan yapılmış HRŞ 6/09 
envanter numaralı üzeri siyah taşlı bir yüzük Osmanlı Dönemine tarihlenebilir. Bronzdan 
yapılmış HRŞ 4/09 envanter numaralı kemer tokası Osmanlı Dönemindendir. Ele geçirilen 
diğer bronzdan malzemeler sikke grubudur. Bu sikkeler tahribata uğramış durumdadır. 
HRŞ 26/09 envanter numaralı Roma Dönemine tarihlenen sikkenin dışında HRŞ 13/09, 
HRŞ 14/09, HRŞ 15/09, HRŞ 17/09, HRŞ 21/09, HRŞ 23/09, HRŞ 31/09, HRŞ 33/09, 
HRŞ 34/09 envanter numaralı sikkeleri tarihlemek mümkün olmamıştır. C Açması’ndan 
çıkarılan kemik eserler içinde HRŞ 12/09 envanter numaralı ağırşak üzerinde benek 
biçiminde kazıma tekniğiyle süsleme yapılmıştır. HRŞ 8/09 envanter numaralı kemik 
ağızlık ise üzerinde yuvalar açılarak içine kakma süsleme yapılmıştır (Resim: 6). C 
Açması’nın önemli buluntuları arasında açmanın kuzey sınırında ortaya çıkarılan alçı 
malzemelerdir. Parçalanmış olarak ortaya çıkarılan bu alçıların süslemelerine bakarak 
bunları Erken Osmanlı Dönemine tarihlemek mümkündür (Resim: 7). Yine C  Açması’nda 
pişmiş toprak iki tane küp ve gövdesinin bir yanı düz bırakılmış yonca ağızlı bir matara 
bulunmuştur.

Sonuç olarak, 2009 yılı yaptığımız kazı çalışmalarında Osmanlı öncesine ve 
Osmanlı Dönemine tarihleyebileceğimiz iki farklı kültür evresine işaret eden mimarî 
tabakalar ve küçük buluntular saptanmıştır. Elde ettiğimiz mimarî veriler arasında, 
arazinin topoğrafyasıyla uyumlu olarak gelişen, teraslama sistemine göre inşa edilmiş 
dört farklı mimarî tabakaya dair temeller tespit edilmiştir. Çalışılan A, B ve C açmalarında 
ortaya çıkarılan mekânların C Açması’nda ortaya çıkarılan ocak ve tandırın dışında 
depolama amaçlı kullanıldığını saptadığımız çok sayıdaki küp ve küp parçaları; söz 
konusu mekânın depo ve mutfak benzeri bir ihtiyacı karşıladığı işlevi  konusunda bize 
somut veriler sunmaktadır. B Açması’nda ortaya çıkarılan taş zemin, kuzey yöndeki 
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çöken duvarlar bu alandaki mimarî tabakayı tanımlamayı oldukça güçleştirmektedir. A 
Açması’nda ise sınırları düzgün bir şekilde ortaya çıkarılan mekânların ikamet amaçlı 
kullanıldığı düşünülebilir. Kazı alanından çıkarılan küçük buluntular arasında, Osmanlı 
Dönemine ve Osmanlı öncesine işaret eden farklı tekniklere dair çok sayıda sırlı ve 
sırsız keramik (Resim: 8-10) örnekleri; farklı malzeme ve teknikteki süs eşyaları, kemer 
tokaları, yüzükler, cam bilezik parçaları (Resim: 11) dışında çok sayıda lüle parçaları 
(Resim: 14) bulunmaktadır.
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KOMANA ANTİK KENTİ 2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

D. Burcu ERCİYAS 
Emine SÖKMEN 

Coşku KOCABIYIK

Komana antik kenti, Tokat İli’nin 9 km. kuzeydoğusunda, Yeşilırmak (İris) Nehri 
kenarında konumlanmıştır. Yerleşimin bir kısmı Hamamtepe olarak adlandırılan bir 
höyük üzerinde bulunmaktadır. Hamamtepe, Tokat-Niksar ve Tokat-Almus yollarının 
ayrımında, eski adıyla Gümenek Köyü olan Kılıçlı Köyü’nün yanındadır. (Fig.1) Antik 
kaynaklardan kendine özgü bir yönetim yapısına sahip olduğunu anladığımız Komana 
kenti, ‘Tapınak Devleti’ olarak isimlendirilen ve sarfında geniş arazilere ve bu arazileri 
işleyip kendisine gelir elde etmesini sağlayan büyük bir topluluğa ev sahipliği yapan 
bir yerleşimdir. Kendisine tanınan dokunulmazlığı ile uzun zamanlar boyunca ayakta 
kalabilmiş Komana kenti, kendine has yapısının arkeolojik verilerle ortaya konulması 
durumunda Anadolu arkeolojisine büyük katkılar sağlayabilecek önemli bir merkezdir. 

Komana’da 2004-2008 yıllarında gerçekleştirilmiş olan arkeolojik yüzey 
araştırması, kentin ve çevresinin yerleşim tarihine geniş bir dönemde ışık tutabilecek 
verilerin toplanmasını sağlamıştır. Yüzey araştırması yoluyla kentin antik kaynaklar 
tarafından tanımlanan yapay sınırları göz önünde bulundurularak, kentin olası 
çekirdek sınırları belirlenmiştir. Çalışmanın son iki yılında yürütülen geniş çaplı yüzey 
araştırmasında Komana’nın territoriumunu anlamaya yönelik çalışmalar yapılmış, kentin 
yerleşim dokusundaki yerinin öneminin altını çizebilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan 
yüzey araştırması Erken Tunç Çağından Osmanlı Dönemine uzanan bu geniş zaman 
aralığında bölgenin arkeolojik araştırmalar açısından potansiyelini ortaya koymaktadır.

Komana antik kentinde 2009 yılında başlayan kazı çalışmaları, 27 Temmuz-2 
Eylül 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Yrd.Doç.Dr.Evangelia 
Pişkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Arkeometri Anabilim Dalı 
Doktora ve Yüksek Lisans Programı, Adnan Menderes Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve Bakanlık temsilcisi olarak Amasra Müzesi’nden Sultan 
Tutar katılmıştır. Kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay 
başlatmıştır (Fig.2). 2009 yılı ilk sezon çalışmaları Hamamtepe Höyüğü üzerinde 
yoğunlaşmıştır. 

H1 ALANI
Höyük üzerinde yapılan çalışmalar üç alanda gerçekleştirilmiştir. H1 alanı, 

tepenin son kullanım evresini yansıtabilecek şekilde tepenin merkeze yakın bölümden 
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güneydoğuya  doğru yayılan alanı içermektedir (Fig.3). H1 alanında yaygın olarak işlik 
alanları gün ışığına çıkarılmıştır. 277/593 No.lu ilk çalışma alanında doğu-batı aksında 
ortaya çıkarılan dört adet pişmiş toprak haznenin etrafında sert bir zemin oluşturulmuştur. 
Açığa çıkarılan iki hazne birbirine taşlarla yapılmış bir kanalla bağlanmıştır. Bu kanalın 
yoğun kül içerdiği, künkün içinde ve haznenin içinde kalan bölümde de aynı küllü 
topraktan olduğu tespit edilmiştir. Her iki haznenin de kuzey hattının taşlarla örülerek 
desteklendiği görülmüştür. Açmanın güney sınırının hemen yanında bir künk in situ  ortaya 
çıkarılmıştır. Künkün etrafı ve devamındaki hat taşlarla kapatılmıştır. Bu hazneler ocak 
olarak kullanılmış olmalıdır. Ocağa bağlandığı görülen künk ise ocağın hava almasını 
sağlamaktadır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde ana kaya ile desteklenmiş tek sıradan 
oluşan bir ayırıcı duvar bu işlik alanını sınırlar niteliktedir. Bu mekânı, kuzeydoğu – 
güneybatı yönündeki daha geniş bir duvar yan mekândan ayırmaktadır. Bu açma ile ilgili 
belirgin özellikler, haznelerin seviyesindeki ve duvarın altındaki kesitlerde kömür, kül ve 
tuğlaya rastlanmış olmasıdır. Çok miktarda küçük taş ve çatı kiremiti tespit edilmiştir. Bu 
durum bize daha alt seviyeden bir başka mekânın geldiğinin habercisidir. 

272/593 No.lu alandaki çalışmanın amacı, önceki açmada ortaya çıkarılan işliğin 
batı tarafında mekânı sınırlayan duvarı ortaya çıkararak işliği daha anlamlı hâle getirmekti. 
Burada da işlik haznelerine rastlanmıştır. (Fig.4) Haznelerden özellikle bir tanesi çok 
tahribat görmüş ve bir kısmı takip edilememiştir. Sağlam olan iki haznenin işlevinin 
ocak olduğu kesin olarak söylenememektedir. Çapı büyük olan ve açmanın merkezinde 
bulunan haznenin doğusunda 4 adet pişmiş toprak tuğladan yapılmış ve oturak olarak 
kullanıldığı düşünülen bir kalıntı mevcuttur. Bütün hazneler ana kayaya oturtulmuştur. 
Yine aynı haznenin kuzeyinde ve doğusunda kalan iki hazne vardır. Kuzeydeki pişmiş 
toprak haznelerden farklı olarak taşlarla örülmüş ve doğu bölümü ana kayaya oturtulmuş, 
ana kaya üzerine ise pişmiş toprak bir yarım ay çerçeve geçilmiştir. Haznenin içinde 
herhangi bir yanık, kül ya da buluntuya rastlanmadığı gibi etrafı yükseltilmiş olduğu için 
sıvı saklama amaçlı kullanıldığı düşünülmüştür. Doğudaki ise kısmen taş kısmen pişmiş 
toprak hatta çamur ile kabaca yapılmış, içerisi ise seviyelemek amacı ile düzensiz taşlarla 
kaplanmıştır. Bu haznenin de pişirme dışında bir işlevi olmalıdır.

Bunlara ek olarak açmanın güneybatı köşesinde bu haznelerden iki tane daha 
ortaya çıkarılmıştır. Birisi tam olarak güneybatı köşesinde ve kesitin içinde kalmaktadır. 
Diğeri ise güneybatı köşesine yaklaşık 1 m. mesafededir. Bu haznenin üst seviyelerinde 
yanık izlerinin bulunması son kullanım evresinde ocak olarak kullanılmış olduğunu 
düşündürmüştür. Ancak  kazısına devam edildiğinde geç dönemde çöp çukuru olarak 
kullanılmış yapının, dörtgen ve beşgen tuğlalardan ağız kısmına doğru daralan örgü ile 
örülmüş alt tarafı ise ana kayaya oyulmuş bir çukur olduğu ortaya çıkmıştır (Fig.5). Ana 
kaya ile sonlanan sarnıcın içerisinden çok sayıda seramik-kemik ve Geç Bizans-Selçuklu 
Dönemine tarihlenebilecek sikke buluntuları gelmiştir. Bu çöp çukuru ilk yapıldığında 
depolama için kullanılmış olabilir.

282/593 No.lu açma 277/593’ün doğu sınırındaki açmadır. Bu açmadaki çalışmanın 
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amacı 277/593’teki duvarla ayrılan alanın doğusunda kalan ve tabanına ulaşılan bölgenin 
devamını ortaya çıkarmak ve bu seviyedeki mekânsal kullanımı anlamaktı. Bu alanda 
277/593 açmasındaki taban ile aynı tabanın devam ettiği ve mekânsal bir bütünlük 
gösterdiği ortaya çıkarılmıştır (Fig.6). Burada ortaya çıkarılan duvar işlik alanının geniş 
ve kapalı bir mekân olduğu tahminini güçlendirmiştir. Hemen kuzeyindeki 282/598 No.lu 
açmada bu duvarın devamı ortaya çıkarılmış ve küçük bronz el âletleri bulunmuştur. 
Buluntular alanın büyük bir işlik kompleksi olduğu düşüncesini güçlendirmiştir.

2009 yılı çalışmalarında H1 alanında Geç Bizans/Selçuklu dönemlerine 
tarihlenebilecek üç evre ortaya çıkarılmıştır. En geç evre 272/593 ve 277/598 açmalarında 
devam eden duvarlardır (Fig.7). Diğer açmalarda bu evreye ait bir yapısal kalıntı ortaya 
çıkarılmamıştır. İkinci evre ise işlikleri strüktürünün oturduğu evredir. Bu evre H1 
alanındaki bütün açmalarda takip edilebilmektedir. Ana kaya ile desteklenmiş duvarlarla 
birbirinden ayrılmış bu işlikler 277/593, 272/593 ve 277/598 açmalarında görülmektedir. 
H1 alanının doğu sınırını oluşturan 282/593 ve 282/598 açmalarında ise kesintisiz 
açık mekânlar olarak nitelendirebileceğimiz alanlar açığa çıkarılmıştır. Bu işliklerde 
bulunan buluntular işliklerin tam olarak ne amaçla kullanıldıkları hakkında yeterince 
bilgi vermemektedir. En erken evre ise yine 282/593 ve 282/598 açmalarındaki en alt 
seviyedeki duvarlarla temsil edilmektedir.

Özet olarak H1 alanında 4 adet işlik ortaya çıkarılmış, bu işlikler için seramik, 
tekstil ve tekstil boyama, ekmek pişirme ve metal işleme fonksiyonları düşünülmüştür, 
ancak hiçbir öneri için yeterli veri bulunmamaktadır. Dört işliğe ek olarak işliklerin 
doğusunda tek ve geniş bir mekânın varlığı görülmüştür. Bu mekân işliklerin kullanımı 
sırasında yapıya giriş için veya avlu olarak kullanılmış olabilir. Bu geniş mekân en erken 
evrede bir duvar ile ikiye ayrılmıştır. Bu işliklerin fonksiyonları ve tam olarak planları 
gelecek yıllarda devam edecek kazı çalışmaları ile ortaya konulabilir.

 
H2 ALANI
Hamamtepe’nin kuzey batısında yer alan ve H2 olarak adlandırılan alanda 

yapılan çalışmalar tepenin üst bölümünü savunma amaçlı sınırladığı düşünülen duvar 
kalıntılarının kuzeybatı yönünde olan kalıntısından yola çıkarak, bu duvarın kullanım 
evrelerini ve mimarîsini anlamaya yönelik kuzeybatıda, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
devam eden duvarı da içine alacak şekilde belirlenen açmalarda başlamıştır (Fig.8). Bu 
alanda 3 açmada çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 227/623 açması olarak isimlendirilen 
alanda batı-doğu doğrultulu yaklaşık 75 cm. genişliğinde 2.35 cm. kadar izlenebilen 
duvar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ana duvar ile kesişmektedir.  Batı-
doğu doğrultulu bu duvar, 3.50 m. kalınlığında olan savunma duvarını arkadan destekler 
nitelikte değerlendirilebileceği gibi daha sonraki dönemlerde mekânsal bir bölme duvarı 
olarak da kullanılmış olmalıdır. Tabaka 4’te bulunan ocak yapısı bu duvarın hemen 
güneyinde duvara neredeyse yaslanmış olarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla, bu duvar ocak 
yapısı ile ocak yapısının doğusundan gelen ve batı-doğu doğrultulu duvarına da bitişik 



..................................................................................................................................................................................124

devam eden diğer bir duvar ile birlikte güneyde 227/618 açmasında açığa çıkarılmış 
olan Geç Bizans/Erken Selçuklu Dönemi mekânının kuzey yönündeki sınırlayıcı duvarı 
olmalıdır.  

Bu batı-doğu doğrultulu duvarın kuzeyinde ise yine güneydeki mimarî dağılım 
ile aynı döneme tarihlenebilecek kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir duvar, batı-doğu 
doğrultulu duvara bitişik devam eden ve devşirme yapı malzemelerinin de yapımında 
kullanılmış olduğu bir duvarla kesişmektedir. Bu duvarın kuzeydoğu tarafında pişmiş 
toprak bir ocak yapısının duvarın üzerine oturduğu görülmüştür. Bu ocak yapısı daha 
çok şu anda kazılmamış olan doğu yönündeki bir mekâna hizmet veriyor olmalıdır ve 
üzerine oturduğu duvardan daha sonraki bir kullanım evresine aittir. Bu duvarın hemen 
solunda kalan küçük alanda ise höyük için karakteristik olan kırmızı renkli ana kayaya 
ulaşılmıştır. 

Taş dolgunun kaldırılmasıyla birlikte ana kayaya oyulmuş bir sarnıç yapısı ortaya 
çıkarılmıştır (Fig.9). Bu sarnıç yapısı savunma duvarının hemen yanında kuzeybatı köşede 
konumlanmıştır. Sarnıç içerisinden elde edilen seramik buluntusu çoğunlukla Bizans 
Dönemine tarihlenebilecek sırlı seramikler ve az miktarda kırmızı astarlı Roma Dönemi 
seramiğidir. Bu sarnıç yapısı ile hemen doğusunda bulunan ve yukarıda bahsettiğimiz 
kırmızı ana kaya zemin arasında, genişliği 60 cm., kalınlığı ise 15 cm. olan oldukça 
sağlam harçlı bir tabaka bulunmaktadır. Bu harç tabakasının, sarnıç yapısının üzerini 
örten bir tabaka olduğunu söylemek mümkündür. Bu alandaki tüm tabakalarda arkeolojik 
malzeme belli bir homojenlikten uzaktır. Tüm tabakalarda en ağırlıklı Geç Bizans olmak 
üzere Roma ve Bizans Dönemlerine ait karışık malzeme ele geçirilmiştir.

H2 alanında 227/618 olarak adlandırılan açma ile açığa çıkan mekânın duvar 
doğrultularında devşirme mimarî elemanların daha çok kullanıldığı görülmüştür. 
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde devam eden duvarın bitişiğinde açığa çıkarılmış sütun 
kaidesinin, yer yer tahribat görmüş duvar örgüsü ve devamında kuzeydoğu kesite 
oturmuş olan başka bir devşirme taş bir arada değerlendirildiğinde, bir mekânın doğu 
duvarının ve kolon taşıyıcılarının üzerine oturduğu düzlemler olarak nitelendirilmesi 
yanlış olmaz. Diğer tarafta, yani güneybatıda ise yine devşirme bir kaide parçası ve bir 
sütun tamburunun da kullanıldığı duvar doğrultusu, doğu-batı yönünde devam etmekte 
ve olasılıkla höyüğü çevrelediğini düşündüğümüz savunma sistemiyle çakışmaktadır. 
Kuzey yönünde ise 227/623 numaralı açmada açığa çıkarılmış olan duvar ile birlikte 
düşünüldüğünde, bu alan bir iç mekân olarak ifade edilebilir. Ayrıca yine 227/623 çalışma 
alanında ortaya çıkarılmış at nalı şeklindeki tuğladan yapılmış ocak yapısı da bu mekâna 
ait olmalıdır. Bu duvar doğrultuları ve ocak yapısı bir mekânın sınırlayıcıları olarak 
düşünülebilir. Buradan elde edilen seramik verisine dayanarak bu mekânın Selçuklu 
Dönemine ait olduğu düşünülebilir.  Mekânı doğuda sınırlayan duvarın dış kısmının bir 
başka yapıya ya da dış bir mekâna ait olduğu düşünülmektedir. Sur duvarının bu mekânı 
batı tarafta sınırladığı varsayılmaktadır.

H2 alanında çalışmalar, yüzeyde izleri takip edilebilen savunma sisteminin 
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kalıntılarının oturduğu düzlemi ve kullanım evrelerini belirlemek amacıyla başlatılmıştır. 
Yerleşimi çevreleyen savunma sisteminin duvar örgüsünün 3.50 m. kalınlığındaki 
savunma duvarını oluşturduğu ve duvarın sağlamlaştırılması amacıyla ana kayayı takip 
eden teraslar şeklinde inşa edildiği görülmüştür (Fig.10). Bu teraslama sistemi güney 
yönünde ana kaya üzerine oturmaktadır. Kuzeyde ise ana kayanın devam etmediği 
seviyede duvar, taş dolgu ile sağlamlaştırılmış zemin üzerine oturtulmuştur. 

Duvar örgüsünün geneline bakıldığında, duvarın en üst seviyesindeki harç tipi 
ile teraslama amacıyla yapılmış duvar örgüsündeki harç arasında farklılık görülmektedir. 
Üst seviyedeki duvar örgüsünün Osmanlı Döneminde tamir gördüğü önerilebilir. Alt 
seviyedeki duvar örgüsü ise Geç Bizans Döneminde yapılmış olmalıdır. İlk dört tabakada 
karışık olarak Roma Döneminden Erken İslâmiyet Dönemine kadar çeşitli formlarda 
seramik buluntusuna rastlanmıştır. Tabaka 5 ve 6’da ise yani güneyde, ana kayanın hemen 
üzerinde ve kuzeyde taş dolgunun içinde yoğun olarak kırmızı astarlı Roma seramiği 
elde edilmiştir. Bu durumda bu dolgu malzemesinin başka bir yerden getirilmiş olduğunu 
önermek daha doğru olacaktır. 

Teraslı sur duvarı örgüsünün hemen önünde duvar örgüsünden 30 cm. kadar 
uzaklıkta iki sıra taştan örülmüş ve içinde devşirme malzeme kullanılmış ince bir duvar 
örgüsü bulunmaktadır. Tam olarak işlevi anlaşılmamış olan bu duvar da aynı ana kaya 
düzleme oturmaktadır. Kuzey kesitte de az çok belirgin olan doğu-batı doğrultu bir duvar 
örgüsü sur duvarı sistemi ile çakışmaktadır. Bu duvar örgüsü muhtemelen kuzey yönünde 
henüz açığa çıkarılmamış olan bir yapı ile ilişkilidir.

H2 alanında şu ana kadar ortaya çıkarılan kalıntılar bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, 4 farklı yapım aşamasının varlığından söz edilebilir. Kuzeydoğu-
güneybatı yönünde devam eden savunma sistemi Bizans Döneminde inşa edilmiş olup bu 
alandaki ilk yapı olmalıdır. Sur duvarının arkasında bulunan sarnıç yapısı ve sur duvarı 
ile çağdaştır. Sarnıç yapısının üzerini örtmüş olduğu tahmin edilen, ancak şu anda belli 
bir kısmı korunmuş olan kalın harçlı tabaka da yine Bizans Dönemi kullanımına aittir. 
Batı-doğu doğrultulu olan ve sur duvarını arkadan destekler gibi inşa edilmiş duvar ise 
Geç Bizans Dönemi-Selçuklu Döneminde yapılmış olmalıdır. Bu duvara bitişik olan 
ve duvarın her iki tarafında da görülebilen duvar örgüsü ve güneyde bulunan ve ayrıca 
yuvarlak formlu ocağı da içine alan mekân ise, batı-doğu doğrultulu duvarın inşasından 
çok da uzak olmayan bir zamanda inşa edilmiş gibi görünmektedir. Dolayısıyla Komana 
antik kentinin kuzey batısında uzanan sur duvarının olduğu alanda 13.yy. sonuna kadar 
yerleşim aktiviteleri devam etmiştir.

H3 ALANI
Bu seneki son çalışma alanımız H3 olarak adlandırdığımız Hamamtepe’nin 

doğusunda höyüğün eğiminde bir düzlükte bulunmaktadır. (Fig.11) Bu düzlük alanı 
da içine alacak şekilde höyüğün doğu yönündeki eğimine doğru basamaklı bir açma 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu basamaklı açmada amaç, eğimlerden aşağı inen 
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erozyon toprağının kalınlığını tespit etmek ve höyüğün stratigrafisine ışık tutmaktır. Bu 
alandan elde edilen seramik malzemenin tabakalardan oldukça karışık olarak gelmesi 
tarihlemeyi zorlaştırmaktadır. Roma Döneminden Osmanlı Dönemine kadar seramik 
ve çeşitli buluntular bir arada ele geçirilmiştir. Erozyon toprağının sonlandığı Tabaka 
4 ile birlikte doğu-batı doğrultulu bol harç ile örülmüş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvar güneydoğuya, kesitin içine doğru devam etmektedir. Bu duvara bitişik, 
sadece batı tarafında izlenebilen ikinci duvar da benzer harç özelliği göstermektedir. 
Açmanın doğusunda ise Dorik bir sütun başlığının devşirme olarak kullanıldığı bir duvar 
örgüsünün kuzey yönünde kazılmayan alan içinde devam etmekte olduğu görülmüştür. 
Açmanın doğusundaki bu duvarla, doğu-batı doğrultulu duvarın bir giriş alanı yarattığı 
varsayılabilir. Bu duvarların açığa çıkarıldığı Tabaka 4’teki seramikler, ağırlıklı olarak 
Geç Bizans Dönemine tarihlenebilir.

Ortaya çıkarılmış duvar doğrultularının kazılmamış alanlar yönünde devam 
etmesi nedeniyle mekânın tanımlanması yönünde bir öngörüde bulunmak mümkün 
değildir. Gelecek sezon yapılacak olan çalışma ile bu ortaya çıkarılmış duvarlar anlam 
kazanacaktır.

Kazılan alanlardan elde edilen seramik verisi tüm sektörler için benzer özellikler 
göstermektedir. Bol miktarda sırlı ince ve diğer kaba seramik Bizans-Selçuklu-Osmanlı 
dönemlerine tarihlenebilmiştir (Fig.12). Roma Dönemine tarihlenebilen seramik 
depozitleri de bulunmuştur.

Kazılar neticesinde elde edilen arkeozoolojik veri Dr.Ioannidou-Pişkin tarafından 
tasnif edilmiştir. Laboratuvar çalışması 2010 verileri ile birlikte yapılacaktır. Kazı 
alanında tespit edilen ocak ve haznelerden alınan toprak örnekleri laboratuvar analizi 
için ayrılmıştır. Ayrıca iç mekân ve işlik alanlarından alınan toprak örnekleri suda 
yüzdürme tekniği ile yıkanıp arkeobotanik çalışmanın laboratuvar aşaması için hazır hâle 
getirilmiştir. Bunlara ek olarak kazı evinin bulunduğu köydeki halkın arkeolojik mirası 
koruma yönünde bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara da başlanmıştır. Çalışmalar 
hakkında köy halkına bilgilendirme toplantıları yapılmış, köyde yaşayan çocuklara 
yönelik eğitsel aktivitelerde bulunulmuştur.

2009 yılında Komana’da kazı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi ve 
antik kentin güvenliğinin sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Bunun için 
kazı alanının girişine Tokat Belediyesi’nden temin edilen bir büfe konulmuş, kenarına 
ise Tokat İl Özel İdaresi’nden temin edilen bir karavan getirilmiştir. Bu mobil üniteler 
kazı sırasında araç-gereçlerin saklanabilmesi, ekibin temel ihtiyaçlarını giderilebilmesi 
ve yıl boyu bulundurulacak bekçilerin barınabilmesi için sağlanmıştır. Tokat Valiliği İl 
Kültür Müdürlüğü bütçesi kullanılarak kazı alanını 24 saat beklenmesi için 2 adet bekçi 
görevlendirilmiştir. Yine güvenlik önlemi olarak tepe üzerinde bulunan direklere elektrik 
çekilerek aydınlatma sağlanmıştır. Ayrıca höyüğün etrafının tel ile çevrilmesi ve bu yolla 
koruma altına alınması sağlanmıştır. 
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Fig.1: Hamamtepe, kazı alanları.

Fig.2: Komana kazısı açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay.
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Fig.3: H1 alanı yapı kalıntılarının planı.

Fig.4: H1 alanı, işlikler.
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Fig.6: H1 alanı, işlikler.

Fig. 5: H1 depo/çöp çukuru.
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Fig.7: H1 alanı en geç evre.

NOT: Yazarın gönderdiği CD’deki Fig. 7 böyledir (y.n.).

Fig.8: H2 alanı.
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Fig. 9: H2 sarnıç.

Fig.10: H2 sur duvarı.
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Fig.11: H3 alanı

Fig.12: 2009 yılında bulunan seramiklerden örnekler
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DERECİK PROJECT EXCAVATION, STUDY AND 
RESTORATION OF A PROTOBYZANTINE BASILICA 

NEAR BÜYÜKORHAN, PROVINCE OF BURSA

Michel E. FUCHS*

Sophie DELBARRE-BÄRTSCHI

The town of Büyükorhan, in the province of Bursa, is situated 85 km south of 
Bursa and north area, known to have been used by the Emperor Hadrian for hunting. He 
established in particular the towns of Hadrianoi/Orhaneli, Hadrianeia/Dursunbey and 
Hadrianotherai/Balıkesir. The hamlet of Derecik, situated below the village of Yenice, 
5km east of Büyükorhan, has revealed in 2001, the remains of a basilica with a mosaic 
covering its whole surface (Fig. 1)1.

The 2007 excavations launched by the Institute of Archaeology and Classical 
Studies (IASA) of the University of Lausanne in collaboration with the Uludağ University 
of Bursa aimed to complete the information gathered during the first excavation of 2001. 
Soundings were done on the border and inside the church of Derecik. The stay took place 
between the 23rd of August and the 22nd of September 2007. Six students of IASA and 
Prof. Mustafa Şahin’s assistant, Ali Altın, took part in the dig.

One of the major results of this excavation was to prove the existence, on the 
west as well as on the east, of annexe areas to the church, with the presence of at least 
two additional tombs to the one discovered in the church’s north-eastern corner. A long 
trench to the west showed tiles and a laying out of the floor. The winter can get ruff and 
snowy in this region so, at the end of the excavations, a precise diagnosis of the mosaic’s 
preservation state was made by the restorers of the Roman Museum of Avenches’s 
laboratory, Verena Fischbacher and Alain Wagner: the walls had to be protected by a 
geotextile material (bidime).

New excavations were launched in the summer of 2008. The aim was to sound the 
mosaic’s gaps in order to get to know better the phases previous to the basilica and to leave 
a clear field for the restorers who were coming in the summer of 2009. The stay took place 
between the 4th of August and the 29th of August. Eight students of IASA, one Swiss 
volunteer, and Prof. Mustafa Şahin’s assistant, Eren Baştaymaz, took part in the dig2. Six 
MAST (Mission archéologique suisse en Turquie/Swiss archaeological mission in Turkey).
* Prof. Dr. Michel E. FUCHS, Dr. Sophie DELBARRE-BÄRTSCHI, IASA, Faculty of Arts, University of 

Lausanne, Anthropole, CH – 1015 Lausanne/SWITZERLAND.
1 R. Okçu, Derecik Bazilikası Kurtarma Kazısı, in: M. Sahin (ed.), III. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu 

Sempozyumu Bildirileri / The Proceeding of III. International symposium of the mosaic of Turkey, 8-10 
Haziran / June 2006-Bursa (Bursa 2007), 37-44, 169-175.

2 For more details about the two campaigns, see M. E. Fuchs, S. Delbarre-Bärtschi, Fouilles suisses à Derecik, 
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soundings were done inside the church, completed by the resumption of the tomb in the 
north-eastern corner. Outside the basilica, in the south-western corner, two tombs that had 
remained untouched in 2007 were opened and carefully studied. The soundings done in 
2007 and 2008 have allowed us to draw up the site’s stratigraphy, showing at least three 
phases previous to the construction of the first basilica, then its installation followed by its 
extension (Fig. 2). Structures were built subsequently, of which several tombs. A coin of 
Julia Domna was found in the occupation period of the third phase. The legend ΙΟVΛΙΑ 
ΔΟΜΝΑ CΕ that can be seen on the Hadrianoi type’s obverse is a Greek translation of 
the titulature of Julia Domna’s first issue, Septimius Severus’ wife, between 193 and 196 
CE. However, nothing allows us to delimit to those years our coin’s dating. A large dating 
range, from 193 to 217 CE, has been accepted but with caution as we cannot exclude a 
coin issue from the time of Julia Domna’s son, Caracalla3.

In 2009, the Swiss Archaeological Mission was present on the site of Derecik from 
the 27th of July to the 28th of August. Fifteen persons joined together for this summer 
campaign, including an archaeologist in charge of the excavation and students from the 
Universities of Lausanne, Neuchâtel and from the Uludağ University of Bursa. 

During the 2008 campaign, we were able to explore all the gaps in the mosaic 
that covers the church’s floor and in 2009, we concentrated on clearing areas outside 
the church in order to have a better understanding of the trees’ arrangement around the 
Protobyzantine building.

Five periods of construction were identified in the immediate surroundings of the 
church and in its pavement’s gaps. In the first period, walls placed upon a granitic layer 
were placed sideways to the church (Fig. 3). A burnt destruction layer in which adobe 
walls and tiled roofing were identified characterizes the second period. The third period 
is marked by a destruction layer in which the Julia Domna coin issued at Hadrianoi 
ad Olympum/Orhaneli was collected (Fig. 4). The fourth construction period shows the 
setting up of a first basilica centered on an east-west axis, with an apse at the eastern 
end, a single nave without pillars, narrower by two wall widths, and a narthex that was 
entirely integrated into the reconstruction of a second basilica. This second building was 
larger by two wall widths and had the narthex filled in as well as pillars installed in order 
to divide the basilica into three naves (Fig. 5); a new narthex is built on the western end. 
New mosaics are laid on the floor and three or maybe four tombs were excavated. The 
tomb situated on the eastern end of the northern nave replaced an earlier tomb, which was 
used in the first church.

In 2009, four cross shape soundings were done south of the basilica. The soundings 
measure four by four meters or four meters by seven meters. They are rich in structures 
and we were not able to excavate them fully. On the east and south side of the four 

Büyükorhan, province de Bursa (Turquie). Rapport préliminaire 2007-2008. Antike Kunst 52, 2009, 164-179. 
Thank you to Natasha Hathaway, IASA, University of Lausanne, for the translation of our text.

3   I. Liggi Asperoni, Monnaie de Julia Domna, in: M. E. Fuchs, S. Delbarre-Bärtschi, art. cit. supra, 175. 
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soundings, only a sixty-centimeter strip was dug down to the granitic layer, allowing us 
to study the entire stratigraphy down to the natural soil. A trench was dug at angle with 
the northern wall of the church. The Protobyzantine enclosure wall was preserved above 
the ground on the edge of the oak trees that close the site on this side. The bottom of the 
trench was occupied by several walls and structures belonging to earlier periods (Fig. 
6), which were covered by a thick backfill above, which there was the Protobyzantine 
occupation layer.

The excavation of the Southern part of the church brought to light unsuspected 
elements. The narthex of the second basilica opens to the south onto a stair and two meter 
wide passage.

To the east of this area, ceramic slabs were laid over a layer of mortar thus forming 
a pavement similar to those seen in Sardis. This pavement stopped at the level of the 
bases of the pillars seen at two meters south of the basilica’s southern wall. There are 
four bases, three meters away from each other. The pillars erected on them constitute a 
covered passage on the edge of the church. Could it be a portico or the side of an atrium 
although nothing makes us think that such a structure existed west of the narthex.

On the west and south side of the four soundings, walls are creating closed spaces, 
rooms or chapels. Two pillar bases were identified on each side of the passage situated 
on the axis of the second basilica’s narthex door. Should we talk about housing or rooms 
associated to the celebrations carried out in the church? The floor of the eastern room 
showed a thin layer of beaten earth upon the natural granite. The walls were covered with 
white plaster down to the floor. Above the ground, we found a burnt destruction layer 
containing first ceramic slabs and then the dome roof. Religious objects were discovered, 
like a small column with crosses carved on it. The “cells” were built at the time as the 
second basilica, in the first half of the fifth century CE; this is proved by the discovery of 
coins of this period resting directly on the floor of the eastern room (Fig. 7).

Three inscriptions have been found on the site, dating back to the IInd or IIIrd 
century CE. In 2001, in the church apse’s northern angle, an altar is excavated and 
transported to Bursa to be preserved in the Archaeological Museum’s gardens. On top 
of a crown, an inscription extends on four lines: “Zeus Anabatenos has erected (this 
monument) to Zeus Kersoullos” (Fig. 8). Both epithets are known in Mysia. The first 
appears again on a second altar found in a backfill under the mosaic during the first 
excavations. Seven lines of writing follow each other, entwined with figurative motifs, 
a small altar, a bullhead, a bust, and a phiale. The reading of the first three lines is still 
uncertain, but the last four mention the offering of the monument to Zeus Anabatenos 
(Fig. 9). In 2008, a third inscription was revealed by a mark left in the chancel’s southern 
angle. Its lecture must still be polished up. In 2009, one pillar of the passage on the axis 
of the second basilica’s narthex door was an anepigraphical altar.

Damaged by the chancel installed in a new phase of the basilica, three inscriptions 
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decorate the north-western edge of the first church’s presbyterium. The first one (Fig. 10) 
says on three lines “Epituchanos’s vow, deacon”, EYXH EΠIT/YXANOY/∆IAK_ _ /_ _ 
_ . The second inscription is more difficult to interpret. The last inscription is centred on 
the axe of the apse; it gives a series of names of donators.

Concerning the basilica’s whole ornamental pavement, we have first a dark 
polychrome mosaic – black, red or white tesserae, limited to the navel and primitive apse. 
During the basilica’s expansion, the mosaic is completed in the spaces separating the first 
floor from the second basilica’s wall. Therefore, stripes decorated with more complex 
polychrome – vivid colours like red, yellow and green appear – covers the first basilica’s 
northern and southern walls’ basis.

A new, still more colourful decoration including different birds stands where the 
old narthex used to be (Fig. 11). In the second narthex, a mosaic with again another style 
and technique can be seen: the space is occupied by three quadrangular panels, the side 
panels being decorated with geometric motifs arranged around a central bird, the central 
panel bears a big cantharos.

In 2009, the mosaics were entirely cleared and that for two good reasons: first, to 
allow photogrammetry and laser scanning of the pavement4 and secondly to prepare this 
area for its presentation during the symposium of the AIEMA, the International Association 
for the Study of Ancient Mosaics, which was held in Bursa in October 2009.

Two Swiss archaeological restorers specialized in the treatment of ancient mosaics, 
Verena Fischbacher and Alain Wagner, from the Roman Museum in Avenches, had to 
take some immediate action as rootlets had grown between the geotextile cover and the 
tesserae and had to be treated.

Likewise, the mosaic’s sides, which were weakened by the gaps, had to be 
consolidated. Each time someone walked on the pavement, the tesserae were destabilized 
or even pulled out. Here too we had to take action by reinforcing and cleaning the 
weakened areas. This work allowed us to study attentively the pavement.

The tomb that was placed inside the church, on the north-east, was occupied by 
the skeleton of a woman of about forty years old. The tomb’s construction is part of a 
quadrangular cavity dug in the granitic arenite (Fig. 12). Its sides are made out of stacked 
terracotta slabs and bigger slabs cover the floor.

In 2007 already, a stone coffin tomb was excavated outside the basilica, against the 
second narthex’s western wall (Fig. 13). In 2008, it was opened; there was a male skeleton 
of an undetermined age, having been damaged by roots and water flow. No artefact was 
deposed, except a metal belt buckle. The tomb was built behind another tomb of the 
same type than the one from the church. It is of the same making than the tomb inside the 
church but it shows, however, a difference in the use of the terracotta slabs. The modest 

4 Thanks to Olivier Feihl, from the Swiss company Archeotech SA (Epalinges, near Lausanne) the complete 
photogrammetry of the mosaic was done as well as the laser scanning of its surface using a Faro Photon laser.
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quality of the materials and the type of construction of the three burials in the basilica 
of Derecik are examples of a common type of tomb in the oriental part of the Christian 
world. They can be dated between the Vth and the VIth century (Fig. 14).

In 2001 again, an important quantity of material was collected on the whole site 
of the basilica. It is now stored in the Archaeological Museum of Bursa: the metal belt 
buckle that belonged to the tomb inside the church, small bells, several keys, one of which 
is probably the key to the church, hinges and stabilizers, glass flasks, Byzantine and Arab 
seals and a dozen coins: one is Hellenistic, at least three are Roman, seven are Byzantine 
and one is Arab; an Arcadius (383-408) is clearly identifiable, with the army Virtue on the 
reverse, crowned by Victory.

The 2008 excavations have revealed thirteen coins. Twelve were discovered in the 
layer linked to the chancel that was retrieved; they date back to the first half of the fifth 
century. These coins attest to an early fifth century occupation of the second basilica and 
therefore of the building of the first basilica during the fourth century.

A radiating survey starting from the archaeological site should able us to locate 
more precisely the monastic complex’s development axis and should bring us new 
information about the situation of the structures dating back to the Roman period that 
must have existed before the Protobyzantine establishment.

The chrono-typological study of the artefacts collected since 2007 will give us 
elements that will allow us to build an absolute chronology. An attentive study of the 
artefacts discovered during the excavation that took place in 2001, will also give us 
many information on the site. With the publication of the excavations’ results planned 
and the construction of the site’s museum, the Derecik project constitutes an important 
step for the knowledge of a region still neglected by researchers5. So more questions will 
be resolved : is the addition of tombs and of cells or exterior chapels (Fig. 15) the sign 
of a transformation from a commemorative church to a parish church or from a convent 
church to a hermitage? Did pilgrims come to Derecik, just next to the village called today 
Hacılar? 

As we continue the archaeological excavations, we should manage to understand 
better the history of this site, from the Hellenistic period to the Arab invasions, a precious 
example of an occupation that gave to Mount Uludağ its name of Mount of the Monks 
until the nineteenth century.

5 Partners of the Derecik Project : Institute of Archaeology and Classical Studies (IASA), University of 
Lausanne, Swiss Association for the study of antique wall-coverings (ASERA), Archaeology Department 
of the University Uludağ of Bursa, directed by Prof. Mustafa Şahin, Archaeology Museum of Bursa and its 
Director, the Dr. Enver Sağır, the town council of Büyükorhan, the village of Derecik.

 Financial Support: The Swiss Confederation, the Empiris Foundation, the SAV (Société Académique 
Vaudoise), the Swiss-Turkey Association, private.

 Except for the first figure, from Google Earth, the figures 5, 11 and 14 are credited to Archeotech, Epalinges, 
the other figures to MAST, Unil, Lausanne.
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Fig. 1: The site of Derecik on Google Earth.

Fig. 2: Simplified stratigraphic cut of soundings n° 4, 5 and 8, from northern and western views. M: 
wall; st: structure; P.: modern disruption; 1 – 5: periods; c-o-d: construction, occupation, demolition; 
[1o]: occupation marked by the interface between the natural soil and the upper demolition.



.................................................................................................................................................................................. 139

Fig. 3: View of a wall’s retrieval trench belonging to the basilica’s first phase in the sounding n°9, 
on the same level as the narthex.

Fig. 4: Bronze coin of Hadrianoi ad Olympum for 
Julia Domna.
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Fig. 5: Mosaic belonging to the first basilica, pierced with the second basilica’s pillars.

Fig. 6: Roman (?) foundation or funerary deposit on the site of the Protobyzantine 
enclosure wall.
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Fig. 7: Schematic plan, showing the different periods, 
of the excavation of the church of Derecik and of its 
perimeter.

Fig. 8: Altar integrated to the apse’s northern angle of the church. Detail 
of the inscription to Zeus Anabatenos.
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Fig. 10: Inscription on the border of the presbyterium with the deacon Epituchanos’vow.

Fig. 9: Altar found under the mosaic during the 2001 
excavations.
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Fig. 12: Stone-work tomb (T. 37) situated 
in the basilica’s north-eastern corner, after 
cleaning in 2008.

Fig. 13: Stone coffin tomb (T. 17) located 
against the narthex’ western wall.

Fig. 11: Detail of a panel with central bird on the west side of the north nave, second basilica’s 
floor.
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Fig. 14: 3D presentation of the pavement in Derecik’s basilica.

Fig. 15: South-east sounding occupied by two spaces, cells or chapels, built directly on the natural 
granitic soil.
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ENEZ (AİNOS) 2009 YILI KAZI VE ONARIM-KORUMA 
ÇALIŞMALARI   

          

                                                            Sait BAŞARAN1                                                          
Banu ÇAKAN

                                                 Stefan KARWIESE
    Ramazan YILMAZ
    Gülnur KURAP

ÖZET
Enez (Ainos) 2009 yılı  kazı çalışmaları Kale içinde; Şapel ve 5 No.lu açmalar ile 

Kale dışında; Kralkızı Bazilikası, Taşaltı ve Su Terazisi Nekropolleri’nde sürdürülmüştür. 
Ayrıca alanda ve laboratuvarda konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam 
edilmiştir. Şapelin kuzey dışında yapılan açmada, tabanı taş döşemeli bir mekân ortaya 
çıkarılmıştır. Şarap mahzenlerin güneyindeki K5 açmasında, Osmanlı Dönemine 
tarihlenen taş duvar kalıntıları arasında yer alan mekânlardan değişik dönemlere ait çanak 
çömlek parçalar  ile  mimarîye ait  mermer  kalıntılar   ortaya çıkarılmıştır.

Kralkızı Bazilikası’nın apsis ve neflerinde yürütülen çalışmalarda, yapının üç 
mimarî evre geçirdiği, orta nefte yer alan ve kutsal su olarak tanımlanmış bulunan suyun 
aslında Roma döneminde açılmış bir kuyu olduğu anlaşılmıştır.   

Antik Ainos kentinin moloz döküm yeri olduğunu geçmiş yıllarda yaptığımız 
kazılarla saptadığımız  Taşaltı yamacı açmasından Arkaik, Klâsik ve Hellenistik dönemlere 
ait çeşitli pişmiş toprak buluntular  ile Bizans Çağında yapıldıkları anlaşılan biri taş diğeri 
kiremit kapaklı iki mezar ortaya çıkarılmıştır.

Su Terazisi Mevkii’ndeki tarla içinde yer alan nekropoldeki çalışmalara bu sezon 
ST-4, ST-5 ve ST-6  olarak kodlanan üç açma ile devam edilmiştir. Kazılarda 6 tanesi 
1 Prof. Dr. Sait BAŞARAN, Güneşli Sk.No:42/10 Cihangir-Beyoğlu-İstanbul /TÜRKİYE. 
 e-posta sait.basaran@gmail.com
 F. Banu ÇAKAN, İÜ Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kült.Varl.Kor.ve Onar.Böl.Fatih-İstanbul/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Stefan KARWIESE, Viyana/AVUSTURYA.
 Ramazan YILMAZ, İÜ Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kült.Varl.Kor.ve Onar.Böl.Fatih İstanbul/TÜRKİYE
 Gülnur KURAP, Restorasyon ve Konservasyon Uzmanı,  e-posta gulnurkurap@gmail.com
 Kazı ve onarım çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

DÖSİMM, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No 3565)  ve 
Türk Tarih Kurumu’nun maddi destekleriyle yürütülmüştür. Maddi destek sağlayan kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ederiz. Kazı ve onarım çalışmaları; Milet Müzesi uzmanlarından Erkan Dede’nin denetiminde, İlkin 
Atayman, Ufuk Soysal, Deniz Nurcan, Yasemin Çetiner, Seda Büyükbayrak, Gülçin Uzuner, Murat Bahadır, 
Bilkay Oğuz, Nilüfer Hüzmeli, Yalçın Batur, Buket Kafadar, Yasemin Özkan, Nehir Gümüşlü, Gamze Öztürk, 
Uğur Alanyurt, Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan, Desinatör-Konservasyon Uzmanı Ayşegül Çetiner, Mimar Onur 
Başaran, Jeofizik Uzmanı Yrd. Doç Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Fotoğraf Uzmanı Selamet Taşkın’dan oluşan ekip 
tarafından ve sorumluluklarında sürdürüldü. Kazı ekibinin yaptığı özverili çalışmalar dolayısıyla kendilerine 
ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz. Ayrıca, kampta her türlü gereksinimlerimizin karşılanmasında yardımcı olan 
İ.Ü. Sosyal Tesisler Müdürü Sayın Berna İlgi’ye teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir.    
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basit toprak mezar, 24 tanesi urna mezar, 15 tanesi lâhit mezar (2’si taş, 13’ü pişmiş 
toprak), 9 tanesi kiremit mezar, 4 tanesi sandık mezar, 1 tanesi açık kremasyon mezar 
olmak üzere 59 mezar ortaya çıkmıştır. Gömü alanı ve mezarlarda 32 adet lekythos, 14 
adet pişmiş toprak tabak, 14 adet pişmiş toprak kâse, 10 adet skyphos, 1 adet pelike, 1 
adet pişmiş toprak tütsülük, 1 adet pişmiş toprak rython, 5 adet  aryballos, 4 adet kyliks, 
9 adet pişmiş toprak figürin, 2 adet pişmiş toprak minyatür testi, 1 adet pişmiş toprak 
plastik şişe parçası, 2 adet pişmiş toprak mask, 1 adet pişmiş toprak heykelcik başı, 1 adet 
pişmiş toprak oyuncak, 1 adet pişmiş  toprak emzikli kap,   1 adet pişmiş toprak kaide, bir 
adet pişmiş toprak testi, 1 adet minyatür lagynos, 3 adet figürlü keramik parçası, 7 adet 
alabastron (2 tanesi pişmiş toprak, 1 tanesi cam. 4 tanesi alabaster), 6 adet amphoriskos 
(5 tanesi pişmiş toprak, 1 tanesi cam), 4 adet unguentarium (3 tanesi pişmiş toprak, bir 
tanesi cam), 1 adet cam boncuk, 23 adet bronz sikke, 1 adet bronz iğne, 6 adet bronz obje,   
1 adet bronz ayna, 1 adet bronz bilezik parçası, 1 adet bronz pyxis, 1 adet bronz kap, 1 
adet bronz yüzük, 1 adet gümüş yüzük,  1 adet demir obje, 1 adet demir strigilis, 1 adet 
işlenmiş boynuz, 1 adet taş akroter parçası bulunmuştur. Bu mezar hediyelerinin sayısı,  
89 tanesi mezar içi, geri kalanı ise mezar dışı olmak üzere toplam  165’tir.   

Bu yıl Enez’de yapılan çalışmaların önemli bölümünü restorasyon ve 
konservasyon uygulamaları oluşturmuştur. Önceki yıllarda ortaya çıkmış olan yapılara ait 
taş duvar kalıntıları konsolide edilmiştir. Şapele ait iki sütun yerlerine dikilmiştir. Taşaltı 
Nekropolü’nde yıkıntı durumda bulunan ve taş künklerden oluşan su yolu onarılmıştır. 
Depoda koruma altında bulunan mozaik parçaları Roma villasına taşınarak özgün 
yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca kazıda ortaya çıkan  eserlerin tümü konservasyon ve 
restorasyonları yapılarak müzeye teslim edilmiştir.

A.KALE İÇİ (AKROPOL) ÇALIŞMALARI
1- K5 AÇMASI
Kale içindeki kazı çalışmaları, 2008 yılında ortaya çıkan Osmanlı Dönemine 

ait kemerli mekânın güneyinde 12.00 x12.00 m. ölçülerindeki K5 sektöründe 
gerçekleştirilmiştir. Alanda yer alan 2.00 m. kalınlığındaki moloz tabakasının temizliğinden 
sonra derinleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Açma, 2008 kazı sezonunda yapılan 
çalışmalarda  ortaya çıkan doğu-batı doğrultulu (A) duvarı, batısında kuzey-güney 
doğrultulu B duvarı, güneyinde doğu-batı doğrultulu C duvarı ve doğusundaki kalenin 
suru ile sınırlanmıştır. Açmanın batı kesiminde birbirini dik kesen duvarlarla çevrili 
dikdörtgen planlı mekânlara ait duvar  kalıntıları yer almaktadır. (A) duvarıyla organik 
bağı olduğu tespit edilen (B)  duvarının ortasında,  kesme taşlardan örülmüş kuyu kalıntısı 
bulunmaktadır.  Söz konusu duvar kalıntısı ile sur duvarı arasında kalan kesim. açmanın 
diğer yerlerine göre derinleştirilmesine rağmen içinde herhangi bir yapıya ait  kalıntıya  
rastlanmamıştır  (Resim:  1).

1.50 m. derinleştirilen alanın batı kesiminde  Bizans,  Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemlerine ait  sırlı ve sırsız keramik malzemelerle birlikte Bizans Dönemine tarihlenen 
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düşük kondisyonlu üç adet bronz sikke  ele geçirilmiştir. Kazı bitiminde açmaların çevresi, 
beton direklerle güçlendirilen kafes tel çit  ile koruma altına alınmıştır.  

2- KALE İÇİ ŞAPEL ÇALIŞMALARI
Kalenin güneybatısında yer alan şapelin ot ve yüzey temizliği yapılarak kuzeyinde 

4.00 x 8.00m. ölçülerinde bir açmayla buradaki çalışmalara başlanmıştır. Açmada 0.72 
m. de taş levhalarla kaplı düzgün tabana ulaşılmıştır.  Mekândaki molozun kaldırılması 
sırasında, şapele göre daha geç  bir tarihe ait oldukları anlaşılan  sırlı ve sırsız seramik 
parçaları ile birlikte pişmiş topraktan yapılmış kırık durumda  lüle parçaları ile düşük 
kondisyonlu iki adet bronz sikkeye rastlanmıştır.

B-ŞEHİR DIŞINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI
1-TAŞALTI NEKROPOLÜ
Nekropolün batısındaki  yamaçtan akan ve lâhitlerin üstünü kısmen örten  toprak ile 

alanda yeşeren otsu bitkilerin temizliği yapılarak nekropoldeki  lâhitler açığa çıkarılmıştır. 
Bu çalışmalar sırasında yamaçtan akan toprağın içinden, iki adet bronz sikke ile damgalı 
amfora kulpları, jetonlar ve tekstil ağırlıkları ele geçirilmiştir.  

Taşaltı Nekropolü’nün yaklaşık 25-30 m. yüksekliği bulunan batı yamacında 
2007 yılı çalışmaları sırasında gün ışığına çıkan kaya mezarların  kuzeyinde yenilerinin 
bulunması ve Taşaltı Nekropolü’nün çevresinin düzenlenmesi amacıyla, geçen yıl olduğu 
gibi bu sezon da, alandaki çalışmalara 6.00 m. genişliğinde bir açma ile devam edilmiştir. 
Açmanın en son ulaşılan tabanı üzerinde, doğu batı doğrultusunda yerleştirilmiş 1.75 
x0.76 m. ölçülerinde yekpare kalker taşından yapılmış bir  lâhit ve bunun güneyinde, 
aynı doğrultuda 1.70 x 0.60 m. genişliği olan çatı kiremitlerinden yapılmış bir mezar 
ortaya çıkmıştır. Lâhit içinde herhangi bir buluntuya rastlanmamasına karşın kiremitten 
oluşturulan mezardan, camdan yapılmış  bir unguentariuma rastlanmıştır. Kazı bitiminde,   
kiremit mezar kaldırılmış taş lâhit ise olduğu yerde koruma altına alınmıştır. 

Taşaltı yamacında yapılan moloz temizliği ve çevre düzenlemesi sırasında 
Arkaik, Klâsik ve Helenistik Dönemlere ait  pişmiş toprak figürinler, oryantalizan üslup 
ile bezenmiş ya da  siyah veya kırmızı figür tekniği ile yapılmış  büyük ve küçük boy  
çömleklere ait kırık  parçalar, çeşitli dönemlere ait kandiller, değişik firmaların temsil 
edildiği mühürlü amfora kulpları ele geçirilmiştir. Ayrıca açmada, çok sayıda tekstil 
ağırlığı, siyah fihrinisli bolsal, skyphos, kantharos, balık tabağı parçaları ile değişik 
keramik kap çeşitlerine ait kırık parçalar  bulunmuştur. Söz konusu buluntular, yamacın 
Arkaik Dönemin başlangıcından  Helenistik Dönemin sonlarına kadar kentin çöplük alanı 
olarak kullanıldığını bir kez daha kanıtlamaktadır  (Resim: 2).       

2- KRAL KIZI BAZİLİKASI 
Ainos antik kentinin güneyinde, Taşaltı Gölü’nün batısındaki  eğimli arazide  yer 

alan Kral Kızı Bazilikası’nda bu yıl gerçekleştirilen kazı çalışmaları, bize bazilikanın 
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mimârisine  ilişkin önemli veriler sunmuştur. Enez kazılarının önemli bir projesi olarak 
ele alınan bu kompleksin ve çevresinin tümüyle açılması ve yanında bir manastırın mevcut 
olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca kilisenin yapım evrelerinin ve 
planının ortaya çıkarılması da diğer bir hedeftir. 

Kazı çalışmalarına, genel olarak bazilikanın ana apsisi ve nefinde başlanmış daha 
sonra diğer neflerde ve bazilikanın doğusunda devam etmiştir. 

Bazilikanın mimarî evrelerini saptamak amacıyla ana apsisin içinde 4.00 x 2.50 
m. boyutlarında bir sondaj açılmıştır. Sondajda yapılan seviye inme çalışmalarında 1.20 
x 1.60 m. ölçülerinde, 5 cm. kalınlığında mermerden bir blok ortaya çıkmıştır. İlerleyen 
çalışmalarda bazilikanın temel seviyesinin altında 1.90 m. derinlikte 0.55 m. kalınlığı olan 
yarım daire biçimli ayrı bir duvara rastlanmıştır. Etrafı temizlenen bu duvar parçasının, 
ana apsise ait duvarların altında kaldığı ve yapının dışına  doğru uzandığı görülmüştür. Bu 
seviyeden alınan toprağın içinden Roma Dönemi, seramik parçaları gelmiştir. Söz konusu 
keramik parçalarının Roma Dönemine ait bir kültür katmanını mı yoksa bazilikanın 
yapımı sırasında dolgu yapılmak amacıyla taşınan topraktan mı kaynaklandığı henüz 
anlaşılamamıştır.  Bu çalışmalar sırasında apsisin kuzey duvarına bitişik taban döşemesinin 
altında yapılmış, ağzı kapalı bir kuyu ortaya çıkmıştır. Derinliği henüz saptanamayan 
kuyunun bazilikadan daha eski bir tarihte yapılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Ana nefin ortasında yer alan ve önceki yıllarda açığa çıkarılan tonoz yapısı ile 
dikkatleri üzerine çeken kutsal su kuyusunda, çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir.  
Suyun bulunduğu hazneye inebilmek amacıyla taş basamaklardan yapılmış merdivenin 
taş döşemeli bir platformla sonuçlandığı anlaşılmıştır. Kutsal su kuyusunda, platformun 
karşısındaki duvarda,  yan yana yapılmış tonozlu üç nişin yapılmış olduğu  görülmüştür.  
Bunların hangi amaçla yapıldıkları henüz anlaşılamamıştır. Kuyunun derinliğini ve 
içindeki olası buluntuların varlığını tespit etmek amacıyla, kuyunun suyu boşaltıldıktan 
sonra,  kuyunun içindeki çamur tabakası temizlenmiştir. 3.20 m. derinlikte taş döşemeli 
kuyu tabanına ulaşılmıştır. Çamur tabakasının temizliği sırasında çamurla birlikte Geç 
Bizans Dönemine ait oldukları anlaşılan yonca ağızlı sağlam ve kırık durumda çeşitli  
testilere rastlandı. Ana apsiste sürdürülen seviye indirme çalışmaları neticesinde 
bazilikanın en az  üç farklı mimarî evre geçirdiği anlaşılmıştır.    

Bazilikadaki çalışmalar ana apsisin güney ve kuzeyinde yer alan yan apsis ve 
aradaki koridorlarda devam etmiştir. Ana apsisisin iki yanında kare formlu pastaphorion 
odaları yer almaktadır. Her iki mekânda bazilikanın çeşitli evrelerine ait mermer bloklar 
ve olasılıkla bazilikanın yıkılmasından sonra bu mekânların mezarlık olarak kullanıldığını 
gösteren mezarlar ortaya çıkmıştır.   Açılan mezarlardan birinde bir adet  cam bilezik ele 
geçirilmiştir.  

Bazilikanın güney apsisinde mevcut tabanın altında nişli bir mezar odası ortaya 
çıkmıştır. Bunun önünde yapılan derinleştirme çalışmaları sırasında ise, taş blokajdan 
yapılmış  2.26 x 1.26 m. ölçülerinde dikdörtgen biçimli bir platform ortaya çıkarılmıştır. 
Söz konusu platformun bir lâhit kaidesine ait olduğu düşünülmektedir. Platform askıya 
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alınarak çevresinde seviye inme çalışmaları devam etmiştir. İlerleyen çalışmalarda 
platformun güneyinde moloz taşlardan kuru duvar tekniğiyle yapılmış apsisli bir alan 
ortaya çıkartılmıştır.  Bu alanda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

Bazilikanın kuzey  apsisinde eş zamanlı olarak  sürdürülen  çalışmalarda, bu apsisin  
kuzey duvarına ait  taşların sökülerek alındığı ve apsisin yalnızca temel seviyesinde 
günümüze ulaştığı anlaşılmıştır. Mermer blok ve tuğla malzeme ile döşenmiş olan tabanın 
içinde, 36 cm. çapı, 70 cm. yüksekliği olan bir sunak kaidesinin yer aldığı görülmüştür.   

Bazilikanın doğusunda ana apsis ile güney apsis arasındaki alanda yapılan 
çalışmalarda, kiliseye ait taban seviyesinin altında taş duvar kalıntılarının yanı sıra, 
Roma Dönemine ait olduğu sanılan apsisli bir yapıya ait temel kalıntıları ortaya çıkmıştır.  
Bazilikada yapılan genel temizlikten sonra, buradaki çalışmalara son verilmiştir. Kral Kızı 
Bazilikası, Enez (Ainos) antik kentinin güneyinde meskun mahal dışında yer aldığından, 
yapının güvenliğini sağlamak amacıyla çevresi beton direklerle güçlendirilen kafes tel çit 
ile koruma altına alınmıştır (Resim: 3). 

3. SU TERAZİSİ  NEKROPOLÜ
2008 yılında kazısına başlanan Su Terazisi Nekropolü çalışmalarına bu yıl ST-4, 

ST-5 ve ST-6 açmalarıyla devam edilmiştir.

a. ST-4 NO.LU AÇMA (Plan 1; Resim:4)
ST-4 açması, 2008 yılı kazı sezonunda çalışılan ST 1 açmasının doğusunda, bir 

bölümü ortaya çıkan kesme taşlardan yapılmış basamakların devamının açığa çıkarılması   
amacıyla, ST-1 açmasından yaklaşık 1.00 metrelik bölümünü içine alacak şekilde 
konumlandırılmış olup adı geçen açmanın doğuya doğru devamı niteliğindedir. 5 m x 5 
m. boyutuyla çalışılmaya başlanan açma doğuya doğru genişletilerek sezon sonunda 6 m 
x 16,5 m. boyutlarına  erişmiştir. Açmanın tamamında varılan derinlik 2,5 m. dir. 

2009 kazı sezonunda ST-4 açmasında tespit edilen mezar sayısı 22, küçük buluntu 
sayısı ise 46’dır. Mezarlardaki gömülerin 4 tanesi açık inhumasyon, 7 tanesi urna içi 
kremasyon, 1 tanesi urna içi inhumasyon, 6 tanesi pişmiş toprak lâhit içi inhumasyon, 
1 tanesi pişmiş toprak lâhit içi kremasyon, 1 tanesi pişmiş toprak lâhit içi kremasyon ve 
inhumasyon, 1 tanesi açık kremasyon ve 1 tanesi de taş lâhit içi inhumasyondur. Küçük 
buluntu olarak, 11 adet lekythos, 3 adet figürlü keramik parçası, 3 adet bronz sikke, 1 adet 
bronz iğne, 3 adet pişmiş toprak tabak, 4 adet pişmiş toprak kâse, 1 adet pişmiş toprak 
plastik şişe parçası, 1 adet  aryballos, 2 adet siyah figürlü kyliks, 1 adet cam boncuk, 1 
adet minyatür lagynos, 3 adet pişmiş toprak figürin, 2 adet alabastron, 1 adet pişmiş toprak 
kırmızı figürlü alabastron,biri cam olmak üzere 3 adet amphoriskos, 1 adet bronz yüzük, 
1 adet taş akroter parçası, bir adet pişmiş toprak minyatür testi, bir adet pişmiş toprak 
unguentarium. bir adet bronz pyxis, bir adet de demir strigilis bulunmuştur. Bunların 28 
tanesi mezar içi buluntusu, geri kalanı ise serbest buluntulardır. Açmadaki çalışmalarda 
küçük buluntu ve mezarlar dışında düzenli bir şekilde yerleştirilmiş taş bloklara 
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rastlanmıştır. Ayrıca, bu blokların arasına bir pişmiş toprak lâhitin konumlandırılmış 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Mezarlar ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

ST 4-M1 - Urna (Amphora)
Ölçüleri: dip çapı: 25 cm. et kalınlığı: 1,5 – 1 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: 190 cm. derinlikte bulunmuş olan amphora 

formundaki pişmiş toprak mezarın parçaları eksik, kırık ve dağınık durumdadır; bu 
nedenle ölçüleri belirlenememiştir. Mezarın içinde ve çevresinde herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır.

ST 4-M2 - Urna (Amphora)
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar, açmadaki taş basamakların güneybatı 

köşesinde, 224 cm. derinlikte, kırık ve dağınık  durumda, biri  koyu gri tek renkli diğeri 
açık pembe zemin üzerine kahverengi bantlarla bezenmiş  krater formlu iki urnadan 
oluşmaktadır. Her iki urnanın, daha geç döneme tarihlenen  taş platformun yapımı 
sırasında kırıldıkları ve noksan parçalarının kaybolduğu düşünülmektedir. Mezar hediyesi 
içermeyen urnalar M.Ö. 6. yüzyılın başlarına  tarihlenmektedir.

ST 4 - M3 - Pişmiş Toprak Lâhit 
Ölçüleri: baş ucu genişlik: 62 cm. ayak ucu genişlik: 67 cm. uzunluk: 188 cm. 

başucu pervaz genişliği: 11 cm. ayak ucu pervaz genişliği: 14 cm. yan duvar pervaz 
genişliği: 12.5 cm. başucu pervaz kalınlığı: 3 cm. (iç), 4 cm. (dış), ayak ucu pervaz 
kalınlığı: 3 cm. (iç), 4 cm. (dış) yan duvar pervaz kalınlığı: 3 cm. (iç), 4 cm. (dış), et 
kalınlığı: 4 cm. iç derinlik: 27 cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Taş platformların arasına yerleştirilmiş, 224 
cm. derinlikte ortaya çıkan mezarın semerdam formundaki kapakları içe çökmüştür. 
Tekne kısmı ise kırık değildir. fakat çatlaklar mevcuttur. Ayak ucu kısmında küçük bir 
parçası eksiktir. Mezarın içine yerleştirilmiş olan iskeletin kafatası doğu yönündedir; 
diğer trapezoidal formdaki lâhitlerden farklı olarak bu lâhit dar kenarı doğu yönüne 
gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Mezar içinde iskeletin sağ elinin hizasında kırmızı 
figür tekniğiyle bezenmiş, kırıksız fakat ağız kenarında küçük bir eksiği olan  pişmiş 
toprak bir alabastrona rastlanmıştır. Üç figürün betimlendiği bu alabastronun üzerindeki 
iki figür arasında, çok iyi seçilemeyen harfler olduğu gözlemlenmiştir. Lâhit, taban suyu 
seviyesine çok yakın bir derinlikte bulunduğundan ve çevresindeki taş platformlarla bir 
bütünlük oluşturduğundan dolayı bu mezarın kaldırılmadan yerinde korunması uygun 
görülmüştür. Lâhit M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına aittir (Resim: 5-6).

ST4-M4 - Pişmiş Toprak Lâhit 
Ölçüleri: baş ucu genişlik: 50 cm. ayak ucu genişlik: 50 cm. uzunluk: 90 cm. et 

kalınlığı: 2 cm.
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Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 100 cm. derinlikte bulunmuş ve düz çatı kiremidi 
biçimli kapaklarının sadece iki parçası korunmuş olan lâhitin tekne kısmının yarısı ve 
pervazlarının tamamı eksiktir. Çok sayıda kırığı olan lâhitin içindeki iskeletin sadece 
bacakları mevcuttur. Mezarın ayak ucu güney yönündedir. Lâhit içinde iskelet dışında 
bir adet siyah firnisli pişmiş toprak tabağa, bir adet siyah firnisli kâseye ve bir adet 
bronz sikkeye rastlanmıştır. Çok sayıda kırığı olan ve yarısından az bir bölümü mevcut 
olan tabağın iç kısmında baskı tekniğiyle yapılmış, iki adet yumurta dizisi çember ve 
bu çemberleri çevreleyen palmet bezemeleri vardır. Yine kırık durumda korunmuş 
olan kâsenin de ağız ve gövde kısımlarında küçük eksikler vardır. Bronz sikkenin ise, 
üzerindeki kabartmalar seçilemeyecek kadar korozyon içerdiği gözlemlenmiştir. M.Ö. 5. 
yy sonlarına aittir (Resim: 7).

ST4-M5 - Urna (Amphora)
Tanım ve korunmuşluk durumu: 140 cm. derinlikte ortaya çıkan mezar, biri 

birinin içine girecek şekilde üst üste yerleştirilmiş  iki adet amforadan oluşturulmuştur. 
Amforalar kırık durumda olup yalnızca alt kısımları günümüze ulaşmıştır. Formları 
ve ölçüleri benzer durumda oldukları anlaşılan amforalardan birinin sadece dip kısmı 
mevcut olup diğerinin ise dipten gövde kısmına kadar olan parçaları mevcuttur. Urna 
olarak kullanılan amforalar dağılmış bir hâlde bulunmuştur. Amforalarda herhangi bir 
buluntu ele geçirilmemiştir.

ST4-M6 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: başucu genişlik: 73 cm.; ayak ucu genişlik: 72 cm.; uzunluk: 192 cm.; 

başucu pervaz genişliği: 12.5 cm.; ayak ucu pervaz genişliği: 11.5 cm.; yan duvarın pervaz 
genişliği: 12 cm.;  baş ucu pervaz kalınlığı: 6 cm.; ayak ucu pervaz kalınlığı: 6 cm.; yan 
duvar pervaz kalınlığı: 6 cm.; baş ucu yükseklik: 44 cm.; ayak ucu yükseklik: 44 cm.; iç 
derinlik: 40.5 cm.; kaide kalınlığı: 10 cm.; et kalınlığı 3 cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Ainos tipi pişmiş toprak lâhit, daha önce varlığı 
saptanan taş platform üzerine, doğu-batı yönünde 1.82 m. derinlikte konumlandırılmıştır. 
Teknesi kısmen sağlam durumda günümüze değin ulaşan lâhdin kapakları kırılmış ve 
parçalar hâlinde   teknenin içine çökmüştür.  Lâhit inhumasyon  gömü için kullanılmıştır. 
Pervaz kenarlarının hem içinde hem de dışında yumurta dizisi frizi bulunan lâhitin tabanının  
dış profilinde bulunan kaide de aynı şekilde bezenmiştir. Lâhdin baş kısmına yakın yerde  
bir domuz figürini, bir adet su mermerinden yapılmış alabastron, ayak kısmında ise  biri 
siyah diğeri kırmızı  figür tekniğiyle yapılmış iki adet   lekythos bulunmuştur (Resim:  8). 
Lâhit M.Ö. 525-500 yıllarına ait olmalıdır.    

Lâhdin içi ve yüzeyindeki toprak temizlendikten sonra %5’lik  asetonda çözülmüş 
paraloid B72  çözeltisiyle sağlamlaştırılmış, dış yüzü Amerikan beziyle yapıştırılarak 
güçlendirilmiştir. Ahşap konstrüksiyon ile lâhit arasına straforlar yerleştirilerek dışı ve 
içi straforlarla desteklendikten sonra paketlenmiş,  vinç aracılığıyla yerinden kaldırılarak 
müzeye taşınmıştır.   
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ST4-M7 - Urna (Amphora)       
Tanım ve korunmuşluk durumu: Urna  olarak kullanılmış amphoranın dip çapı: 6 

cm et kalınlığı: 0,5 cm. – 1 cm.dir. Toprak yüzeyinin 1.70 m. altında kırık ve birçok parçası 
eksik durumda ortaya çıkmıştır. Urnanın  içinde herhangi bir buluntuya rastlanmamış 
fakat dışında, dibine yapışık durumda minyatür bir testi bulunmuştur. Kırık ve eksik 
durumda ele geçirilen düz dipli testinin eksikleri alçı ile tümlenmiştir.

ST4-M8 - Urna (Pithos)
Ölçüleri: ağız çapı 71 cm. gövde çapı: 122 cm. boyun çapı: 49.5 cm. dip çapı: 16 

cm. yükseklik: 190 cm. et kalınlığı: 3 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın güneyinde 1.80 m. derinlikte ortaya 

çıkan pithos eksiksiz fakat kırık durumdadır. Ağzı, yuvarlak yassı taş ile kapatılmıştır.  
İskelet yerleştirilmeden önce küpün içine ince grenli dere çakılı doldurularak düz 
zemin elde edilmiş, ceset bunun üzerine yerleştirilmiştir. İskeletin sağ el hizasında 
siyah figür tekniğiyle bezenmiş, sağlam durumda bir lekythosa  rastlanmıştır. Parçaları 
numaralandırıldıktan sonra kaldırılan pithos kazı evine taşınmıştır . 

ST4-M9 Urna  (Hydria)
Ölçüleri: ağız çapı: 16-11 cm. boyun çapı: 10 cm. omuz çapı: 30,5 cm. dip çapı: 

15 cm. yükseklik: 45,2 cm. et kalınlığı: 0,4 – 1 – 2 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın güneydoğu köşesinde 1.80 m. derinlikte, 

kolayca ayrışan kumtaşı kütlesi oyularak içine yerleştirilmiş kırmızı figür tekniğiyle 
bezenmiş hydria toprağın baskısından parçalanmış durumda ele geçirilmiştir. Hydria 
için yapılmış olan yuvanın kapağı günümüze ulaşmamıştır. Toprağıyla birlikte kütle 
hâlinde kaldırılan hydria kazı evi laboratuvarında onarılmıştır. Eser üzerinde bir erkek, üç 
kadın figürü betimlenmiştir. Kesitlerinde, iç ve dış yüzeylerinde yoğun kalker tabakaları 
mevcut olan eserin kaidesiyle dip kısmının kesiştiği alanda küçük eksikleri vardır. Ayrıca 
eserin kulplarında kurşun kenetlerle yapılmış eski onarımlar yer almaktadır. İçinde yoğun 
kömür, kül ve yanmış kemik kalıntıları  bulunmuştur. Ağzını kapatan kapak küçük kırığı 
ile günümüze ulaşmıştır. M.Ö. 5.yüzyılın ortalarına aittir (Resim:9).

ST4-M10 – Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: başucu genişlik: 38 cm. ayak ucu genişlik: 38 cm. uzunluk: 74 cm. 

baş ucu pervaz genişliği: 5.5 cm. ayak ucu pervaz genişliği: 5.5 cm. yan duvar pervaz 
genişliği: 5.5 cm. baş ucu pervaz kalınlığı:  5,5 cm.ayak ucu pervaz kalınlığı: 5.5 cm. yan 
duvar pervaz kalınlığı: 5 cm yükseklik: 24-30 cm. et kalınlığı: 1,7 cm. iç derinlik: 22-28 
cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın doğu kesitinde mezarların ortaya 
çıkmaları üzerine, açmanın bu tarafta 3.00 m.  genişletilmesi  sırasında  1.10m. derinlikte 
pişmiş toprak lâhit ortaya çıkmıştır. Yassı çatı kiremitlerden oluşan kapakları kırık ve 
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lâhitin içine çökmüş durumda bulunmuştur. Teknenin doğu yönüne denk gelen kenarının 
büyük bir kısmının eksik olduğu ve bu eksik kısım levha şeklinde bir taş  kapak parçası 
ile desteklendiği görülmüştür. İçinde yoğun kül ve kömür kalıntılarının bulunmuş olması, 
lâhitte kremasyon gömü yapıldığını göstermektedir. Lâhit içinde üzerinde siyah figür 
tekniğiyle yapılmış yatay palmet bezemeleri bulunan krem rengi astarlı, boyun kısmında 
kırığı olan bir lekythosa rastlanmıştır. Mezar parçalar şeklinde kaldırılarak kazı evine 
götürülmüştür. 

ST4-M11 Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: baş ucu genişlik: 69 cm. ayak ucu genişlik: 58 cm. uzunluk: 196 cm. baş 

ucu pervaz genişliği: 15-25 cm. ayak ucu pervaz genişliği: 21.5 cm. yan duvar pervaz 
genişliği: 10 cm. baş ucu pervaz kalınlığı: 4.5 cm. ayak ucu pervaz kalınlığı: 4.5 cm. yan 
duvar pervaz kalınlığı: 4.5 cm. baş ucu yükseklik: 41 cm., ayak ucu yükseklik: 36 cm., et 
kalınlığı: 2 cm. İç Derinlik: 39-34 cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın batısında 115 cm. derinlikte kuzeydoğu- 
Güneybatı doğrultusunda uzanan pişmiş toprak Ainos tipi 11 No.lu lâhit ortaya çıkarılmıştır. 
1.96x0.69 m. ölçülerindeki  lâhdin  üzerinde yassı çatı kiremidi  kapaklar kırılmış durumda 
lâhit içine çökmüş durumda bulunmuştur. Lâhit içindeki iskeletin kafatası kuzeydoğu 
uçtadır. İskeletin sağ el hizasında ve kasık hizasında siyah figür tekniğiyle yapılmış asma 
dalı ve geometrik bezemeleri  bulunan krem rengi astarlı birbiriyle özdeş iki lekythosa 
rastlanmıştır. Eksiği olmayan mezarın parçaları numaralandırıldıktan sonra kazı evine 
taşınmıştır.   

ST4-M12 ve 13 - İnhumasyon
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın kuzey profilinde 115 cm. derinlikte yan 

yana toprağa yapılmış iki açık gömü  ortaya çıkmıştır. Büyük kısmı korunarak günümüze 
kadar gelmiş olan iskeletlerin çevresinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

ST4-M14 - Kremasyon
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açma içinde seviye inme çalışmalarının devamı 

sırasında açmanın kuzeydoğusunda dağınık durumda çok sayıda kaba seramik ve kemik 
parçaları ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında  yoğun olarak kömür ve kül kalıntıları ile 
89x46cmx3cm. ölçülerinde bir keramik kapak ve  bir adet bronz yüzüğe rastlanmıştır.  

ST4-M15-  İnhumasyon
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın ortasında 0.80 m. derinlikte, doğu - batı 

doğrultulu dağınık durumda bir açık gömü bulunmuştur. Mezarın bulunduğu alanda çok 
sayıda beyaz zeminli lekythos parçasına, biri siyah firnisli diğeri parlak kırmızı astarlı 
olmak üzere iki amforiskosa rastlanmıştır. Beyaz zeminli lekythos parçalarının farklı 
iki lekythosa ait oldukları, bunlardan birinin boynunun bir kısmı ile ağzı, diğerinin ise 
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dibi bulunmamıştır. Her iki amforiskosun üzerinde baskı tekniğiyle yapılmış meander ve 
palmet bezemeleri bulunmaktadır.   

ST4-M16 -  Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: baş ucu genişlik: 60 cm. ayak ucu genişlik: 60 cm. uzunluk: 2.00 m. 

yükseklik: 30 cm. baş ucu pervaz genişliği: 10 cm. ayak ucu pervaz genişliği: 10 cm.yan 
duvar pervaz genişliği: 9 cm. baş ucu pervaz kalınlığı: 3.5 cm.ayak ucu pervaz kalınlığı: 
3.5 cm.yan duvar pervaz kalınlığı: 3.5 cm. iç derinlik 23 cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Yassı çatı kiremidi kapakları  içe çökmüş durumda 
bulunan lâhit çok sayıda kırık içermektedir. Mezar içindeki iskeletin belden yukarı 
kısmının yakılmış olduğu kemik ve kömür artıklarından anlaşılmıştır. Bacak kemiklerinin 
ise korunduğu gözlemlenmiştir.  

ST4-M17- Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüler: baş ucu genişlik: 67 cm. ayak ucu genişlik: 61 cm. uzunluk: 2.00 m. 

pervaz genişliği:11 cm. pervaz kalınlığı: 4 cm. yükseklik: 37 cm. et kalınlığı: 2 cm. iç 
derinlik: 33.5 cm.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Toprağın 0.80 m. altında ortaya çıkan lâhit kırık 
durumda ancak eksiksiz olarak ortaya çıktı. Üç adet düz çatı kiremidi ile örtülü olup 
kapaklar içe çökmüş durumdadır.  İçindeki iskelet büyük oranda korunmuş,   kafatası batı 
yönündedir. Lâhit pervazlarının  iç ve dış kenarlarında kabartma olarak yapılmış yumurta 
dizisi ve dil motiflerinden oluşan (İon kymation) friz bulunmaktadır. İçinden bezemesi 
dökülmüş sağlam bir lekythos ele geçirilmiştir. Mezar ahşap konstrüksiyonla bütün olarak 
kaldırılarak müzeye taşınmıştır.  

ST4-M18 – Urna (Amphora)
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmada seviye indirme çalışmalarına devam 

edilmiş; M16 numaralı lâhitin güneyinde, dağınık durumda bir amphoraya rastlanmıştır. 
Amphoranın amorf küçük taşlar üzerine oturtulduğu; çevresinde kül ve kömür kalıntılarının 
varlığı gözlemlenmiştir.  Amforanın içinde  herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.  

ST4-M19 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: uzunluk: 191 cm. yükseklik: 35 cm. baş ucu genişlik: 64 cm. ayak ucu 

genişlik: 61 cm.  iç derinlik: 32 cm. pervaz genişliği: 10,  yan pervaz kalınlığı: 5,5 cm.  et 
kalınlığı: 2 cm dir.

Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın güneyinde M17 ve M16 lâhitleriyle aynı 
seviyede doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş süslemeleri bakımından diğerlerinden 
ayrılan özellikte pişmiş toprak bir lâhit ortaya çıkmıştır. Lâhdin iç ve dışa taşkın olan 
ağız pervazının üst tarafı beyaz (krem rengi) astar üzerine siyah ve kırmızı  figür tekniği  
kullanılarak yapılmış hayvan betimleriyle, bitkisel bezemelerle dekore edilmiştir. Ayak 
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ve ağız kenarında pervazın altında kademeli silme üzerinde kabartma olarak yumurta ve 
boncuk dizisi motiflerine yer verilmiştir.   

 ST4-M20 - Urna (Amphora)
Ölçüleri: ağız çapı: 17 cm. gövde çapı: 53 cm. yükseklik: 60 cm.  
Tanım ve korunmuşluk durumu: Amorf küçük taşlar üzerine oturtulduğu 

gözlemlenen amphora kırık durumda olup gövde kısmında eksikleri bulunmaktadır. 
İçinde ve çevresinde  kömür ve kül kalıntıları gözlemlenmiştir.

ST4-M 21 - İnhumasyon
140 cm. derinlikte bulunmuş olan gömünün batısında yer alan kafatası dağınık ve 

bacak kısımları eksik olarak koruna gelmiş iskeletin sol diz hizasında bütün hâlde siyah 
astarlı, minyatür tek kulplu bir testiye rastlanmıştır.

ST4-M 22 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: genişlik: 62 cm. uzunluk: 188 cm. et kalınlığı: 7-7.5 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Tabanı ve yan duvarlarının küçük bir kısmı kırık 

şekilde koruna gelmiş pişmiş topraktan  lâhdin içindeki iskeletin kafatası batı yönündedir. 
Mezar içindeki kemiklerin oldukça dayanıksız olduğu gözlemlenmiştir. İskeletin sol el 
hizasında kırık fakat tüme yakın bir adet pişmiş toprak unguentarium ve bir adet bronz 
pyksis bulunmuştur. Ayrıca mezarın içinde dağılmış durumda demir strigilis parçalarına 
rastlanmıştır.

 
B- ST-5 NO.LU AÇMA (Şekil 1, Resim:10)
ST5 açması, 2008 yılı kazı sezonunda çalışılan ST 1 açmasının batısında, daha 

önce ortaya çıkartılmış olan gömülerin devamını izlemek amacıyla, ST 1 açmasından 
yaklaşık 1.00 metrelik bölümünü içine alacak şekilde konumlandırılmış olup adı geçen 
açmanın batıya doğru devamı niteliğindedir. 5m x 5m. boyutuyla çalışılmaya başlanan 
açma, batıya ve kuzeye doğru genişletilerek sezon sonunda 7 m x 10,5 m. boyutlarına  
erişmiştir. Açmanın tamamında varılan derinlik 2,5 m.dir. 

Açmada toprak yüzeyinin 1.00 m. altında su terazisinden çıkan ve Enez yönünde 
devam eden künklerden oluşan su yolu ortaya çıkmıştır. Askıya alınan bu kalıntının 
altında  değişik tiplerde mezarlar ortaya çıkmıştır. 2009 kazı sezonunda ST-5 açmasında 
tespit edilen mezar sayısı 27, küçük buluntu sayısı ise 94’tür. Mezarlardaki gömülerin 
8 tanesi kiremit mezar içi inhumasyon, 5 tanesi pişmiş toprak lâhit içi inhumasyon, 2 
tanesi taşın içine inhumasyon, 1 tanesi taş lâhit içi inhumasyon, 3 tanesi küp mezar içi 
kremasyon, 7 tanesi küp mezar içi inhumasyon, 1 tanesi sandık mezar içi inhumasyondur. 
Küçük buluntu olarak, 16 adet lekythos, 1 adet bodur lekythos, 1 adet kırmızı figürlü 
lekythos, 19 adet bronz sikke, 1 adet bronz kap, 5 adet bronz obje, 1 adet bronz bilezik 
parçası, 7 adet pişmiş toprak kâse,  2 adet pişmiş toprak kâsecik, 2 adet  aryballos, 2 adet 
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kylix, 1 adet pişmiş toprak oyuncak, 2 adet su mermeri alabastron, 2 adet pişmiş toprak 
mask, 1 adet pişmiş toprak heykelcik başı, 1 adet pişmiş toprak emzikli kap, 4 adet pişmiş 
toprak figürin, 1 adet boynuz obje, 2 adet tabak parçası, 5 adet pişmiş toprak skyphos, 1 
adet pişmiş toprak pelike, 1 adet pişmiş toprak tabak (kapak), 1 adet pişmiş toprak kaide, 
1 adet pişmiş toprak tütsülük, 1 adet pişmiş toprak rython, 1 adet minyatür tabak, 1 adet 
gümüş yüzük, 1 adet pişmiş toprak amphoriskos, 1 adet pişmiş toprak testi, 2 adet pişmiş 
toprak unguentarium. 1 adet bronz çivi, 1 adet demir obje. Bunların 52 tanesi mezar içi 
buluntusu, geri kalanı ise serbest buluntulardır. Açmadaki çalışmalarda küçük buluntu ve 
mezarlar dışında düzenli bir şekilde yerleştirilmiş taş bloklara rastlanmıştır. Ayrıca, bu 
blokların arasına bir  sandık mezarın konumlandırılmış olduğu gözlemlenmiştir. 

Mezarlar ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

ST-5 – M1 - Pişmiş Toprak Lâhit
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın kuzey köşesinde 1.00 m. derinlikte 

künklerin altında, su yolu yapımında tahrip edildiği tahmin edilen dağınık vaziyette 
pişmiş toprak lâhit parçalarına rastlanmıştır. St5- M1 olarak kodlanan lâhitte kırık 
durumda bronz bilezik parçası dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Temizlik 
çalışmaları sırasında bu mezara ait oldukları sanılan dört adet bronz sikke ve bir adet 
bronz bilezik bulunmuştur.  

ST-5 – M2 - Kiremit Mezar
Ölçüler: uzunluk: 100 cm. genişlik: 70 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Doğu-batı doğrultusundaki su yolunun altında 

bulunan ve Roma Dönemine tarihlendiği düşünülen mezar, kırık ve dağılmış bir hâlde 
bulunmuştur. 2 adet bronz sikke dışında buluntusu yoktur.

ST-5 – M3 - İnhumasyon
Tanım ve korunmuşluk durumu: Roma Dönemine tarihlendiği düşünülen mezar, 

üzerinden geçen su yolunun inşası sırasında tahrip edilmiştir. Dağınık durumda bulunan 
iskelete ait herhangi bir mezar hediyesine rastlanmamıştır.

ST-5 – M4 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüler: genişlik: 81 cm. uzunluk: 220 cm. yükseklik: 60 cm. et kalınlığı: 9-10 

cm. iç derinlik: 56 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu Batıya doğru genişletilen açmanın kuzeybatı 

köşesinde yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında, doğu-batı yönünde uzanan taş 
duvar kalıntısının ve bunun güneyinde aynı doğrultuda yerleştirilmiş olan kalker taşından 
yapılmış bir lâhit ortaya çıkmıştır (Resim:11). Lâhdin semerdam biçimli kapağı kırık 
ve yana doğru kaymış bir hâlde bulunmuştur. Daha önce soyulduğu anlaşılan mezar 
içinden dağınık durumda, kırık kap parçaları ile M.Ö. 4. yüzyıla ait 2 adet bronz sikke 
bulunmuştur.  
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ST-5 – M5 -  Kiremit Mezar
Ölçüler: Uzunluk: 75 cm. Genişlik: 50 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Parçalı ve dağınık hâlde bulunmuştur. İskelet 

haricinde buluntusu yoktur.

ST5- M6 - Urna (Krater)
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın kuzey kesitine yakın kesimde, 1.60 m. 

derinlikte ortaya çıkan, ağzı kuzeye doğru yerleştirilmiş kratere benzer bir urna ilginç 
sonuçlar vermiştir. İçinde kemik ve kül dışında herhangi bir buluntuya rastlanmayan 
çömleğin ağzı, bir lekane ile kapatılmıştır. Lekanenin ¾ bölümü günümüze kadar sağlam 
durumda gelebilmiştir. Kabın dışı oryantalizan üslupla bezenmiştir, bu alanda sıra hâlinde 
art arda dizilmiş aslan motifleri yer almaktadır. Bunun yanında aynı üslupla bezeli çift 
kulplu geniş ağızlı amfora, bir tütsü kabı, bir kotyl, bir ryton ve üzerinde otlayan yabani 
keçilerin betimlendiği lekanenin yarısına yakın kısmı ele geçirilmiştir (Resim:11a-f). 
Buluntular, Su Terazisi Nekropolü’nde  gömünün  M.Ö. 7.yüzyılın sonlarında başladığını  
göstermektedir.  Bu buluntu grubu içinde hangi mezara ait oldukları anlaşılamayan  M.Ö. 
5.yüzyılın sonlarına ait 4 adet bolsal ele geçirilmiştir.    

Açmada ortaya çıkan bu mezarların yanı sıra, iki adet pithos mezara   
rastlanmıştır.    

ST5-M7 – Urna (Pithos)
Ölçüleri: yükseklik: 208 cm. ağız çapı: 72 cm. boyun çapı: 64 cm. omuz çapı: 132 

cm. gövde çapı: 136 cm. dip çapı: 10 cm. et kalınlığı: 2,5 cm. 
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın doğu kısmında ortaya çıkmıştır. Üzerinde 

doğu-batı yönünde uzanan pişmiş toprak künklerden oluşan su yolu geçmektedir. Pithos 
parçalanmış olmasına karşın parçaları bir arada günümüze değin gelebilmiştir. Doğu-
batı yönünde yerleştirilmiş olan pithosun ağzının yuvarlak yassı bir taşla kapatıldığı 
görülmüştür .

Pithosun  içinde,  başı, pithosun dip kısmına  gelecek şekilde yerleştirilmiş erişkin 
bir kişiye ait iskelet bulunmuştur. İskeletin sabit ve düz durabilmesi için, pithosun içine 
belli bir seviyeye kadar çakıl-kum karışımı moloz doldurulduktan sonra, iskeletin kumun 
üzerine yatırıldığı tespit edilmiş. İskeletin el hizasında Erken Klâsik Döneme tarihlenen 
kırmızı figür üslupla bezenmiş bir lekythos, su mermerinden yapılmış iki adet alabastron 
çıkarılmıştır.

ST5-M8 – Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: genişlik: 51 cm. uzunluk: 131 cm. baş ucu pervaz genişliği: 10 cm. ayak 

ucu pervaz genişliği: 10 cm. yan duvar pervaz genişliği: 10 cm. baş ucu pervaz kalınlığı: 
5 cm. yan duvar pervaz kalınlığı: 5 cm. yükseklik: 29 cm. et kalınlığı: 3 cm. iç derinlik: 
25 cm.
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Tanım ve korunmuşluk durumu: Lâhit; kapağı parçalanıp içine çökmüş şekilde 
bulunmuştur. Ayrıca lâhit, çatlamış ve deforme olmuştur. Mezar teknesinin içinde 
tam ortada, 30 cm x 20 cm ölçülerinde bir mermer plaka bulunmuştur. Mezar içi 
buluntularından; mezarın Klâsik Döneme tarihlendiği bilinmektedir. Buluntulardan 34 
numaralı lekythos kırık ancak tüme yakın, 35 numaralı lekythos ve 36 numaralı kâse ise 
tamamen sağlam çıkarılmıştır. Ayrıca bir adet de sikkeye rastlanmıştır. 

ST5-M9 – Urna (Hydria)
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmanın   kuzeydoğusunda, sağlam olarak ele 

geçirilen hydrianın sadece ağız kısmın bir parçası eksiktir.
Hydrianın bir yüzünde,  biri oturur durumda üç kadın figürü, diğer yüzünde 

ise palmet motifleri bulunmaktadır. Resim sahnesinin altında meander, boyun ve ağız 
kenarında yumurta ve dil motiflerinden oluşan bantlar yer almaktadır (Resim:12).

ST-5-M10 – Kiremit Mezar
Ölçüleri: uzunluk: 100 cm. genişlik: 50 cm
Tanım ve korunmuşluk durumu: Açmadaki taş lâhdin güneyinde ortaya çıkan  

kiremit kapaklı mezardan iskelet dışında herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. 
   
ST5-M11 - Pithos
Ölçüleri: ağız çapı: 74 cm. uzunluk: 100 cm. boyun çapı: 62 cm. gövde çapı: 75 

cm. dip çapı: 12 cm. et kalınlığı: 2 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: M7’ nin batısında ve aynı seviyede ortaya çıkan 

ikinci pithosun ağzı diğerinde olduğu gibi yuvarlatılmış yassı kum taşı ile kapatılmıştır. 
Pithosun alt tarafı taban suyu içinde bulunmuştur. İskelet dağınık hâlde ele geçirilmiş 
olup  yönü belirlenememiştir. Mezar içinden bir adet bodur lekythos, 1 adet pişmiş toprak 
figürin, 1 adet skyphos, 2 adet bronz obje, 2 adet lekythos, 1 adet gümüş yüzük, mezar 
hediyelerinin bir kısmı ıslak, bir kısmı da balçığın içinde gömülü vaziyette yer aldıkları 
saptanmıştır. Buluntular, mezarın Olgun Klâsik Döneme tarihlendiğini göstermektedir. 

ST5-M12 - Urna 
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezarın boyun, ağız kısmı ve tek kulpu kırık/

eksik bulunurken eksik parçaların bir kısmı; kabın içinin temizlenmesi sırasında, içinden 
çıkarılmıştır. Mezarın tek buluntusu bronz bir objedir.

ST5-M13 - Urna 
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar kırık ve deforme olmuş hâlde bulunmuştur. 

Ayrıca mezarın yarısı, taban suyunun altına konumlanmış; buluntuların ikisi de (1 adet 
skyphos ve 1 adet minyatür tabak), aynı kemikler gibi balçığın içinden çıkarılmıştır. 
skyphosun ağız kısmındaki küçük eksiği hariç, buluntular sağlam bulunmuştur.
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ST5-M14 - Urna 
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Mezar dağınık bir hâlde bulunmuştur. Herhangi 

bir buluntusu yoktur.

ST5-M15 - Sandık 
Ölçüler: genişlik: 42,5 cm. uzunluk: 168,5 cm. iç derinlik: 40 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar taban suyu seviyesinin altında hâlde 

bulunmuş olup içinde bulunan amphoriskos sebebiyle, Geç Arkaik Döneme tarihlendiği 
düşünülmektedir. İskeletin doğrultusu, balçığın içinden dağınık hâlde çıkarılabildiğinden 
tam olarak bilinmemekle birlikte; kafatası parçaları yoğunluklu olarak doğudan çıktığı 
için; D-B olarak tahmin edilmektedir. 

ST5-M16 - Urna
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar oldukça kötü durumda ve dağınık olarak 

bulunmuştur. Mezar içi buluntusu yoktur.

ST5-M17 - Taş Mezar
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar da, kapağı da tahribata uğramış şekilde 

bulunmuştur. Bu tahribata, Telekom’un yürüttüğü altyapı çalışmalarının neden olduğu 
düşünülmektedir.

ST5-M18 - Kiremit Mezar
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar tamamen dağılmış hâlde bulunmuştur. Bu 

tahribata da, Telekom’un yürüttüğü altyapı çalışmalarının neden olduğu düşünülmektedir. 
Mezarın herhangi bir buluntusu yoktur.

ST5-M19 - Sandık Mezar
Ölçüleri: genişlik: 98 cm. uzunluk: 163 cm. iç derinlik: 22 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezarın yarısı, taşın içine oyulmuş olup iskeletin 

kalça kısmından aşağısı tamamen boşta kalmıştır. Taban suyunun görülmeye başladığı 
seviyede konumlanmış olan iskelet iyi bir şekilde korunagelmiştir ve D-B doğrultusunda 
uzanmaktadır. Bir kadına ait olduğu anlaşılan iskeletin sağ elinde bulunan pişmiş toprak 
kap doğrultusunda, mezarın Arkaik Döneme tarihlendiği düşünülmektedir. Bu buluntunun 
yanı sıra bir adet bronz çivi ve bir adet demir obje çıkarılmıştır.

ST5-M20 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: genişlik: 61 cm. uzunluk: 198 cm. baş ucu pervaz genişliği: 10,5 cm. 

ayak ucu pervaz genişliği: 10,5 cm. yan duvar pervaz genişliği: 10,5 cm. baş ucu pervaz 
kalınlığı: 6 cm. ayak ucu pervaz kalınlığı: 6 cm. yan duvar pervaz kalınlığı: 6 cm. 
yükseklik: 33 cm. et kalınlığı: 1,5 cm. iç derinlik: 31,5 cm.
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Tanım ve korunmuşluk durumu: Mezar; kapağı içine çökmüş ve çatlak hâlde 
bulunmuştur. Batıdaki yarısı toprağın üzerinde, doğudaki yarısı taşların üzerinde duran 
lâhit; ortadan ikiye ayrılmış ve batıdaki kısmı aşağı doğru kaymıştır. Mezarın iç ve dış 
duvarlarında (dış duvarlarda 5,5 cm. iç duvarlarda ise 4 cm yüksekliğinde), yumurta dizisi 
frizi bulunmaktadır. Dış uzun kenardaki frizde yumurta sayısı 73, dış kısa kenarda, 23; iç 
uzun kenarda 74, iç kısa kenarda 20, iç duvarların köşesinde 1’er tanedir. Mezarın eksik 
kısmı yoktur. Herhangi bir buluntu vermemiş olduğundan, tarihlendirmesi yapılamamıştır. 
İskelet, D-B yönünde uzanmaktadır. 

ST5-M21 - Urna (Pithos)
Ölçüleri: ağız çapı: 80 cm., gövde çapı: 136 cm. dip çapı: 16 cm. yükseklik: 208 

cm. et kalınlığı: 3 cm.
Pithos mezar, kırık ve deformasyona uğramıştır. İskelet dağılmış durumdan 

olduğundan yönü belirlenememiştir. Mezarda bitkisel dekorlu üç adet pişmiş 
toprak lekythos’a rastlanmıştır. Buluntular, mezarın Klâsik Döneme ait olduğunu 
göstermektedir.  

ST5-M22 - Urna
Tanım ve korunmuşluk durumu: Küp mezar, tamamen dağılmış hâlde; taban suyu 

ve balçıkla dolu olan çukurdan çıkarılmıştır. Çukur; ST5 açmasının taş platformundan, 
22 cm. yükseklikte olan, açmanın güneydoğusunda konumlanan 2. platformun içine 
oyulmuştur. 

Herhangi bir buluntusu yoktur. 

ST5-M23 - Kiremit Mezar
Ölçüleri: uzunluk: 115 cm. genişlik: 96 cm. yükseklik: 34 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Türk Telekom’un kablolarının yerleştirilmesi 

sırasında dağılmış olduğu düşünülen mezar, M24’ün bittiği noktaya ve M26’nın hemen 
üstüne konumlanmaktadır. Herhangi bir buluntu vermemiştir.

ST5-M24 - Kiremit Mezar
Ölçüler: uzunluk: 142 cm. genişlik: 108 cm. yükseklik: 50 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: M23’e bitişik bulunan M24 de aynı sebeplerden 

ötürü kırık ve dağınık bir hâlde bulunmuş; açılım işlemi sırasında bir adet bronz sikkeye 
rastlanmıştır.

ST5-M25 - Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüler: genişlik: 50 cm. uzunluk: 180 cm. baş ucu pervaz genişliği: 12 cm. yan 

duvar pervaz genişliği: 10,5 cm. baş ucu pervaz kalınlığı: 6 cm. yükseklik: 41.5 cm. et 
kalınlığı: 2,5 cm. iç derinlik: 39 cm.
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Tanım ve korunmuşluk durumu: Pişmiş toprak lahdin kapağı içine çökmüş ve 
çatlak hâlde bulunmuştur. İçinde yer alan iskelet de dağınık durumda bulunduğundan, 
uzanma yönü belirlenememiştir. Mezar hediyesi olarak ele geçirilen lekythos ise kırık 
durumda olup onarılmıştır. Klâsik Döneme aittir.

ST5-M26 – Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: genişlik;40 cm. uzunluk;125 cm. yükseklik; 34 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Lâhdin çatı kiremitlerinden oluşan  kapakları  

mezarın içine çökmüş ve çatlak hâlde bulunmuştur. Ayrıca   tekne kısmının doğuya bakan 
yan-uzun duvarı, tamamen mezarın içine girecek şekilde deforme olmuştur. İskeletin 
dağınık olduğu mezardan,  bir adet lekythos, oynar kollu ve bacaklı pişmiş toprak bir 
oyuncak figürin ele geçirilmiştir.  

ST5-M27 – Pişmiş Toprak Lâhit
Ölçüleri: uzunluk: 87 cm. baş ucu genişlik: 45 cm. ayak ucu genişlik: 40, yükseklik: 

19 cm. et kalınlığı: 1,5 cm. iç derinlik: 17,5 cm.
Tanım ve korunmuşluk durumu: Lâhit  dağılmış hâlde bulunmuştur. Mezar 

buluntusu olarak, gri renkli tek kulplu emzikli bir kap ortaya çıkmıştır. M.Ö. 6.yüzyıla 
aittir.

c- ST-6  NO.LU AÇMA  (Resim:13)
 Su Terazisi 4 ve 5 numara ile tescillenen açmaların kuzeyinde, kazı çalışmalarından 

önce   yapılan jeofizik ölçümleri test etmek ve nekropolün sınırlarını belirlemek amacıyla 
D6 plan karesinde 5.00 x 5.00 m. ölçülerinde ST6 açması yapıldı. Açmanın güneyinde, 
toprağın 0.60 m. altında doğu –batı yönünde uzanan son dönemlere ait pik demirinden 
yapılmış su boruları saptandı. Bunların altında  taş örgülü ve   içi kireç harcıyla sıvanmış 
bir sandık mezarın yer aldığı anlaşıldı. Kemik dâhil hiçbir buluntuya rastlanmayan 
mezarın, adı geçen su yolunun yapımı sırasında  soyulmuş olabileceği sanılmaktadır. 
Açmada seviye inme çalışmaların devamında 1.30 m. derinlikte doğu –batı doğrultulu   
bir kiremit mezar ortaya çıkmıştır. 1.75m. uzunluğunda 0.55cm. genişliğinde olan 
mezarda inhümasyon gömü yapıldığı tespit edilmiş olup mezardan, pişmiş toprak kâse 
ele geçirilmiştir. Ayrıca, mezarın çevresinde hangi mezara ait oldukları anlaşılamayan  
bir aryballos, bir cam unguentarium. Bir lekythos, bir skyphos pişmiş topraktan domuz 
figürü  ve kırık durumda  bir bronz ayna ortaya çıkmıştır. 

Açmanın genelinde yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında, 1.63 m. 
düzeyinde, doğu batı yönünde uzanan 1.50 m. uzunluğunda bir pithosa rastlamıştır. Urna 
olarak kullanılan pithos toprağın ağırlığından kırılarak parçalanmış durumda olduğu kırık 
parçalar hâlinde bulunmuş, parçaları alınarak içi temizlenen urnadan yanmış kemik ve 
kül kalıntıları dışında herhangi bir  buluntu ele geçirilmemiştir (Resim:14).

Açmanın kuzey doğusunda yine urna olarak kullanıldıkları anlaşılan iki adet 
küçük boyutlu pithos ve bir adet amphora ortaya çıkmıştır.  
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Alanda 2.20 m. düzeyinde 1.75 m. uzunluğu, 0.40 m. genişliği olan toprak gömüye 
yer verilmiştir. Mezardan iki adet skyphos, bir adet aryballos ele geçirilmiştir. Buluntular 
bu mezarın M.Ö. 6 yüzyıl başlarına ait olduğunu göstermektedir. Açmanın kuzey tarafında 
birer metre arayla sıralanmış iki adet kremasyon gömü  ile birlikte St6-M13 numaralı    
pişmiş toprak lâhit ortaya çıkmıştır. Doğu-batı yönünde yerleştirilmiş lâhitten bir adet 
siyah figürlü pişmiş toprak alabastron, bir adet pişmiş toprak fok figürü ve bir adet cam 
alabastron bulunmuştur. ST 6 açması çalışma bitiminde, jeotekstille kaplandıktan sonra, 
açmadan çıkan toprakla tekrar doldurularak alandaki çalışmalara son verilmiştir 

C- LABORATUARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RESTORASYON VE 
KONSERVASYON ÇALIŞMALARI 
Kazı evi içinde yer alan restorasyon ve konservasyon merkezinde, yedi restorasyon 

ve konservasyon uzmanı tarafından, 2009 kazı sezonunda ortaya çıkarılan ve müzeye 
teslim edilen 160 envanterlik eserin, ayrıca önceki yıllarda ortaya çıkarılan bir kısım 
buluntunun onarım ve koruma çalışmaları yapılmıştır. 

D - ARAZİDE GERÇEKLEŞTİRİLEN RESTORASYON  ÇALIŞMALARI
1) Mozaik Onarımı (Resim:14)
1985 yılında kamulaştırma sorunları nedeniyle yerinden  bloklar hâlinde kaldırılmış 

ve depoda koruma altına alınmış olan Roma Dönemine tarihlenen mozaik döşemeye ait 
parçalar, tekrar özgün yerlerine yerleştirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu uygulama 
alanın yapılmış olan rölövesi doğrultusunda yapılmıştır. Blokların yerleştirilmeleri 
sırasında taban düzenlemesi ile bloklar arasındaki boşluklara kireç harcı kullanılarak 
dolgu yapılmıştır. 1985 yılında yapılan kazıda ortaya çıkan ve müze deposuna taşınan 
aynı mekânın odasına ait mozaiğin önümüzdeki kazı sezonunda Enez’e taşınarak özgün 
yerine yerleştirilmesi  düşünülmektedir.  

2) Taşaltı Nekropolü’nde Oluklu Taş Suyolu Kalıntısının Rekonstrüksiyonu
Taşaltı Nekropolü’nde yer alan ve suyolunu oluşturan oluklu taş bloklar, arazideki 

konumlarına göre yapılan rölövesi doğrultusunda özgün yerlerine yerleştirilmiştir.   
 3) Kale içinde yer alan şapelin yıkılmış durumda bulunan dört sütunundan iki 

tanesi donatı kullanılarak yerlerine dikilmiştir.  
4) Kalede yer alan ve kazılarla ortaya çıkan bütün taş duvarlar, ağır kış şartlarından 

etkilenmelerini önlemek ve ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla kireç harcı kullanılarak 
konsolide edilmiştir. 

5) Kent merkezinde yer alan pazar yerinin karşısında bulunan özel mülkiyetli 
parsel içinde kalan kilise kalıntısının apsisi ve orta nefi molozdan temizlenmiştir.  

6) Kale sularının önünde yer alan moloz ile  duvarlarda yeşermiş  ağaç ve   bitkiler 
temizlenerek duvarlar açığa çıkarılmıştır.   

7) Kazı sırasında ortaya çıkan ve özgün yerlerinde korunmaları olanaksız olan 
pişmiş toprak lâhitlerin sağlam durumda olanları, strafor ve ahşap kullanılarak hazırlanan 
konstrüksiyonlarla kütle biçiminde kaldırılmış ve aynı şekilde müzeye taşınmıştır. 
Müzede paketleri açılacak lâhitler temizlenerek  konservasyonları yapılacaktır. 
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Resim 2: Taşaltı yamacı buluntuları.

Resim1: Kale İçi 5 No.lu açma.

Plan 1. Su Terazisi Nekropolü
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Resim 3: Kralkızı Bazilikası.

Resim 4:  Su Terazisi 4 ve 5 numaralı açmaların konumu.
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Resim 5: Taş platform içine yerleştirilmiş pişmiş 
toprak lâhit.   

Resim 6: Kırmızı 
figürlü alabastron.  

Resim 7: Pişmiş toprak 
lâhitlerden örnekler.
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Resim 8: Çeşitli dönemlere ait mezar buluntusu 
lekythoslar

Resim 10: Su Terazisi Nekropolü 5 No.lu açma

Resim 9: Kırmızı figürlü hydria
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Resim 13: ST5 açması

Resim 11a-d:  Oryantalizan  stilde üretilmiş 
buluntular

Resim 12: Kırmızı figürlü hydria
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Resim 14: Mozaik restorasyonu

Resim15: Pişmiş toprak lâhitlerin paketlenerek taşınması
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2009 YILI KLAZOMENAİ KAZISI

Yaşar E. ERSOY*

Ümit GÜNGÖR
Hüseyin CEVİZOĞLU

Klazomenai 2008 yılı çalışmaları Urla / İskele Mevkii’nde yer alan HBT (Hamdi 
Balaban Tarlası) Sektörü’nde 15 Temmuz – 31 Ekim günlerinde gerçekleştirilmiştir1. 
Bu sektördeki kazılar, savunma sistemi ve kent kapısı ile seramik fırını çalışmalarından 
oluşmaktadır. Arazi çalışmaları I 22, I 26-27, K 26-27 plan karelerinde yürütülmüştür 
(Resim : 1). Kazı çalışmalarının yanı sıra konservasyon laboratuvarında küçük buluntuların 
koruma ve onarım çalışmaları da devam etmiştir.

HBT SEKTÖRÜ KAZI ÇALIŞMALARI
AÇMA 19

Ümit GÜNGÖR
Klazomenai antik kenti, HBT Sektöründe, 2007 ve 2008 yıllarında J -K / 26 plan 

karelerinde yapılan çalışmada doğu yönündeki kısa kenarı kavisli bitime sahip olan bir 
seramik fırını açığa çıkarılmıştı2. 2009 yılında ise fırının alt yapısını görmek amacıyla K 
/ 26-27 plan karelerinde konumlanan Açma 19’da kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Fırının doğu ve güney kısımlarında yapılan çalışmalarda M.Ö. üçüncü binyılın ikinci 
yarısına ait olan savunma düzeneğinin bir kısmı, Demir Çağına ait olan 10 mezar açığa 
çıkarılmış; ayrıca seramik fırının yakıt beslemek için kullanılan açıklığı tespit edilmiştir. 
Alandaki çalışmalar yaklaşık olarak 5.50 m. kodlarında başlamış ve 3.20 m. kodlarında 
da sona ermiştir.

SAVUNMA DUVARI
Bu alanda sürdürülen çalışmaların sağlamış olduğu en önemli bilgi, Klazomenai’daki 

Erken Tunç Çağındaki yerleşimin Limantepe mevkiindeki surlarla kuşatılan bir “Yukarı 
* Doç. Dr. Yaşar E. ERSOY, Urla – Klazomenai Kazıevi, Urla – İzmir/TÜRKİYE.
 Dr. Ümit GÜNGÖR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 İzmir/TÜRKİYE.
 Yard. Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 
İzmir/TÜRKİYE.

1 Sağladıkları desteklerden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM), teşekkür ederiz. Bu seneki 
çalışmalarda Bakanlık temsilcisi olarak Efes Müzesi araştırmacılarından Uzman Arkeolog Esra Bideci görev 
almıştır. Uzman Konservatör Deniz HEPDİNÇ denetiminde Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek 
Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı’ndan iki stajyer öğrenci ile Bilkent, Ege, Mersin, Süleyman 
Demirel ve Dokuz Eylül üniversiteleri Arkeoloji Bölümü öğrencileri kazı çalışmalarına katılmışlardır.

2 Y. Ersoy, et.al., “2007 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 30/3 (Ankara, 2009), 237-239, 249-250 resim 5-7; Y. 
Ersoy, et.al., “2008 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 31/1 (Ankara 2010), 189-191, 199-200 resim 6-9.
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Şehir” ile yine farklı bir savunma sistemine sahip olan “Aşağı Şehir” olmak üzere 
ikili bir yapıya sahip olduğunun net bir şekilde anlaşılmasıdır. Klazomenai’da, Arkaik 
Dönem yerleşmesinin güneybatısında kalan ve kenti batı yönünden kuşatan sur duvarının 
da tespit edildiği bu alandaki kazılar, Erken Tunç II Dönemi sonlarında aynı zamanda 
Aşağı Şehrin de güneybatı sınırını belirlemek konusunda katkılar sağlamıştır. J – K / 
26 plan karesinde gerçekleştirilen kazılarda M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında inşa edilen sur 
duvarının aksında, kuzey – güney doğrultusunda uzanan ve bedeni ana kaya zemine 
oturup iri, kısmen şekilsiz, yuvarlak taşlar ile inşa edilen bir başka savunma duvarı ile 
karşılaşılmıştır. Prehistorik Döneme tarihlenen bu sur duvarının yüksekliği yaklaşık 
1.55 m.dir. Açma sınırları dâhilinde de 5.60 m.lik bir bölümü korunmuştur. Kerpiç özün 
üzerine dıştan yerleştirilen kaplama mahiyetinde bloklardan inşa edilen bu duvara batı 
yüzünde bir bölümü açığa çıkarılan ve büyük bir olasılıkla da kabaca at nalı formuna 
sahip olan bir kule eklemlenir. Bu kulenin derinliği yaklaşık olarak 6.75m. kuzey-
güney doğrultudaki maksimum uzunluğu ise 8.30m.dir. Kulede ana sur bedeninin 
aksine daha küçük boyutlu, çoğunluğu ince plâkalardan oluşan kayrak taşı niteliğindeki 
levhâlâr kullanılmıştır. Kuzey tarafı, Geç Arkaik Dönemde açılan koridorlu girişin inşası 
sırasında tahribat görmüş olan bu kulede iç öz, alanda gerçekleştirilen kazılardan net 
bir şekilde anlaşıldığı üzere, masif kerpiç toprağından yapılmıştır. Hem sur bedeni ve 
hem de kule, yukarıya doğru yükseldikçe daralır, bir başka deyiş ile şevlidir. Kulenin 
güneybatı köşesindeki derin kesime kuzey-güney doğrultuda uzanan ve içinde tek bir 
gömü barındıran büyük bir pithos, mezar olarak yerleştirilmiştir. Bu pithosun içinden elde 
edilen buluntular, tarih olarak M.Ö. 10. yüzyıl sonlarına aittir (Resim: 2). Bu mezarın ağız 
kısmının bulunduğu güney yönünde, pithosun yerleştirilmesi sırasında tahribata uğrayan 
ve ölçülerinden hareket ile bir bebeğe ait olduğu anlaşılan taş bir sanduka mezar daha 
tespit edilmiştir. Bu yeni prehistorik Dönem savunma duvarının inşa tarihi için alanda 
yürütülen kazılarda elde edilen seramik buluntular, Troia II sonlarını ve/veya Troia III 
Dönemini işaret ederler. Özellikle M.Ö. üçüncü binyılın ortaları, bir başka deyiş ile Erken 
Tunç II Dönemi, hem Anadolu’da ve hem de Ege’de ciddî sosyal değişimlerin yaşandığı, 
küçük ölçekli köy niteliğindeki yerleşimlerin sayıca nispeten azalıp nüfusun büyük 
yerleşmelerde toplandığı, kentleşmenin belirgin bir şekilde ortaya çıktığı, toplumsal 
katmanlaşmanın ve sosyal hiyerarşinin de farklı yüzleriyle yaşama yansıdığı bir dönem 
olarak tanımlanır3. Bu yeni veriler sonucunda yaklaşık 1.5 – 2 hektarlık bir boyuta sahip 
olan ve çağdaş tarihli güçlü surlarla kuşatılan Limantepe mevkiindeki alanı “Yukarı 
Kale” olarak tanımlamak gerekecektir. Klazomenai’deki bu yeni keşfin bir dizi önemli 
sonuçları vardır. Klazomenai’de Erken Tunç II Döneminde surlarla kuşatılan bir aşağı 
şehrin varlığı, Dönem için Batı Anadolu ve Ege’de bugüne kadar arkeolojik izleri ile bir 
3 D. Konsola, “Settlement Size and the Beginning of Urbanization”, L’habitat égéen préhistorique: actes de 

la Table Ronde internationale organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique, l’Université de 
Paris I et l’École franc̜aise d’Athènes (Athènes, 23-25 juin 1987), BCH Supplément 19 (Paris, 1990), 463-
471; V. Şahoğlu, “The Anatolian Trade Network and the İzmir Region During the Early Bronze Age”, OJA 24 
(2005), 339-361; O. Kouka, Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit 
(3. Jt.v.Chr.) (Internationale Archaeologie, Band 58) (Rahden/Westfalen, 2002).



.................................................................................................................................................................................. 171

türlü varlığı tescillenemeyen ama Troia da dâhil olmak üzere birçok merkez için kağıt 
üzerinde de olsa öne sürülen bir olguyu gerçek kıldığından ötürü oldukça önemlidir4. 
Boğazköy örneğinde olduğu gibi, Anadolu geleneği ile bağlantısı doğal olarak vurgulanan 
bu tarzdaki kale ve aşağı kent şeklindeki dual yapı – ki M.Ö. üçüncü binyılın ortalarında 
toplumsal organizasyonun aslında düşündüğümüzden çok daha katlı ve çeşitli olduğunu 
bizlere gösteren bir durumdur – Batı Anadolu’da en azından Erken Tunç II Döneminin 
sonlarında ortaya çıkmıştır. Öyle anlaşılmaktadır ki Erken Tunç II Dönemi sonlarında 
Klazomenai, güney sınırı o denli bilinmese de, büyük bir olasılıkla neredeyse 10 – 15 
hektarlık bir boyuta sahiptir. Bu prehistorik Döneme ait olan yeni savunma sisteminin 
tarihlendirilmesi için net bir veri elimizde olmasa da alanda dağınık olarak ele geçirilen 
seramikler, Erken Tunç II sonlarına, Erken Tunç III Döneminin de erken safhasına 
tarihlendirilebilir.

SERAMİK FIRINI 
Protogeometrik Dönem içlerinde kullanılan seramik fırını, muhtemelen Erken 

Tunç II Dönemi sonlarında inşa edilen ve kuzey – güney yönünde uzanan sura batı 
yönünden eklemlenen ve hâlâ hazırdaki hâliyle ölçüleri bilinemeyen ancak büyük bir 
ihtimal ile oval şekilli kule yapısının oluşturduğu kuytunun güneyine bilinçli olarak 
yerleştirilmiştir. Zira fırının kuzeyinde yer alan kulenin ana kaya üzerinden yükselen 
alt kesimi, fırın için kuzey rüzgârına engel teşkil eder. Bu durum da bize şüpheye yer 
bırakmayacak bir şekilde prehistorik Dönem kalıntılarının Erken Demir Çağı içlerinde 
açıkta bulunduğunu ve dolaylı olarak da kullanıldıklarını gösterir. Doğu-batı yönünde 
yerleştirilen fırının doğu kısa kenarı apsisli, batı kenarı ise düzdür. Bu düzeneğin 
en iyi korunan kısmı yaklaşık 10-15 cm. kalınlığa sahip olan ızgarasıdır. Bu ızgarada 
günümüze korunarak gelen 16 adet ısı deliği mevcuttur. Bu delikler dört sıra hâlinde 
yerleştirilmişlerdir. Bunların ortada dokuzar, yanlarda yedişer olmak üzere tamamı 32 
adet olmalıdır. Fırının ızgara bölümünün üzerinde yükselen kubbe kısmının bir bölümü 
kuzeyde ve doğu kısa kenar tarafında kısmen korunmuştur (Resim: 3). Fırının ağız kısmı 
için güney uzun kenar ve batı kısa kenar olmak üzere iki alternatif söz konusudur. 2009 
yılında yürütülen çalışmalarda seramik fırınının ağzının güney uzun kenarda, tam ortada 
değil, ancak kısmen batıya kayık bir noktada bulunduğu tespit edilmiştir. Bu açıklığın 
genişliği 0.40m, yüksekliği de 0.45m.dir. Kapının dışında, fırının kullanılmasıyla oluşan, 
fırından çıkarılıp zemine yayılan ve kalınlığı da bazı yerlerde yaklaşık 15cm.ye kadar 
çıkan küllü tabaka fırının güneyinde ve güneydoğu köşesinde açıkça görülebilmektedir 
(Resim: 4). 

Sözü edilen bu seramik fırının kullanımdan çıktıktan sonra üzerine ve çevresine 
yapılan çok sayıdaki gömü fırının tarihlendirilmesi konusunda önemli katkılar sağlarlar. 
Bu fırının batısında 2007 yılında bulunan fırının kullanımını engelleyecek şekilde 
yerleştirilen hydria içine yapılan çocuk mezarı (Mezar No. 18) büyük bir olasılıkla M.Ö. 
4 M. Korfmann, “Troia als Drehscheibe des Handels in 2. und 3. vorchristlicher Jahrtausend. Erkentnisse zur 

Trojanischen Hochkultur und zur Maritimen Troia Kultur”, Traum und Wirklichkeit: Troia (Stuttgart, 2001), 
355–68, fig. 403.
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10. yüzyılın ilk yarısına aittir. Yine aynı tesisin kuzeydoğu köşesine, fırını kısmen de olsa 
tahrip ederek yerleştirilen bir başka mezar da (Mezar 31) ele geçirilen hediyelerinden 
ötürü benzer bir tarihten olmalıdır. Fırının hemen doğusunda, 26 No.lu mezarın yakınında 
bulunan diğer gömüler de büyük bir olasılıkla M.Ö. 10. yüzyılın sonlarına ya da 9. yüzyılın 
başlarına tarihlenebilirler. Bu gömülerin sağlamış olduğu terminustan ötürü alanda açığa 
çıkarılan seramik fırını muhtemelen M.Ö. 10. yüzyılın ilk yarısına ait olmalıdır. Seramik 
fırını kullanımdan çıktıktan sonra alana yapılan gömülerin yanı sıra bir dizi başka 
tarihleyici veri daha söz konusudur. Fırının güney tarafında, ağız kısmının bulunduğu 
kesimde fırının inşası sırasında yaklaşık olarak 3.20 m. kodunda bulunan ana kayadaki 
oyukların tesviyesi yapılmıştır. Bu tesviyeler ile bağlantılı çukurlarda küçük taşlar ve 
küller ile ele geçirilen seramiklerin hemen hepsi yine Protogeometrik üsluptadırlar; ancak 
diğer yandan bu örnekler İonia’da muhtemelen uzun bir süre yaşayan üslubun da nispeten 
erken örnekleri olarak değerlendirilmelidirler.

MEZARLAR
Açma 19’da şimdiye kadar yürütülen kazı çalışmalarında Demir Çağına ait 

olan toplam on gömü tespit edilmiştir. Bunların beş tanesi doğu tarafında, sur bedeni 
ile fırın arasında kalan kesimde, diğerleri de fırının güneyinde yer alırlar. Bu gömülerin 
beş tanesi pişirme kapları içine yapılan bebek mezarlarıdır (Mezar No. 29, 30, 33, 36 
ve 42). Üç örnek ise yine erişkinlere ait olmayan taş sanduka gömülerdir (Mezar No. 
37, 43 ve 44). İki gömü inhumasyon tarzındadır (Mezar No. 31 ve 32). Bunlardan ilki 
bir erişkine ait olup üzeri de pithos parçaları ile kapatılmıştır. İkinci örnek ise maalesef 
oldukça tahribata uğramış bir durumda ele geçirilmiştir. 2009 yılında alandaki kazılarda 
belirlenen gömülerin biri hariç hiç birisinde mezar hediyesi ele geçirilmemiştir. 31 No.lu 
inhumasyon mezardaki vazolar, tarih olarak M.Ö. 10. yüzyılın sonlarını işaret ederler.

ARKAİK DÖNEM KENT KAPISI VE SAVUNMA SİSTEMİ
Hüseyin CEVİZOĞLU

Savunma sistemi ve kent kapısı ile ilişkili çeşitli birimlerin araştırılmasına 2009 
yılında devam edilmiştir. Bu kazılar, savunma sisteminin bir parçası olan avlulu girişin 
kuzeyinde yoğunlaşmıştır (Resim: 5).

Alanda yürütülen çalışmalarda savunma sistemi ile ilişkili temellerin kazısı 
sırasında birkaç yapı evresini gösteren bulgulara rastlanmıştır. Bu bakımdan savunma 
sisteminin inşa evrelerine ait verileri değerlendirmek 2009 yılı çalışmalarının hedefleri 
arasında yer almıştır. Surun inşa tarihini farklı noktalarda test etmek ve mevcut buluntuları 
tekrar değerlendirmek amacıyla farklı alanlarda kazılar yürütülmüştür. Zira girişin 
kuzeyinde sura batıdan yaslanan eğik duvarın arkasındaki tabakaların korunma durumu 
iyi olduğu için çalışmalar bu kısma kaydırılmıştır. Surun inşa tarihini araştırmak için 
sektörün kuzeyinde yeni bir alan (Açma 21) belirlenmiş ve ayrıca Açma 17 içinde de bir 
sondaj kazısı gerçekleştirilmiştir.
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AÇMA 17 (SONDAJ)
2008 yılında kazılan alanda bu alanda yeni bir sondajın açılmasının sebebi surun 

inşa tarihine ait verilerin test edilmesidir5. M.Ö. 4. yüzyıla ait tahribi gösteren verilerin 
ele geçirildiği tabakadan (ca. 4,52 - 4,25 m.) itibaren başlayan çalışmalar ana kaya 
seviyesine değin devam etmiştir. En alt seviyede, ca. 2.88 m. kodunda avlulu girişin 
altından geçerek kuzeye devam eden hendeğin tabanına ulaşılmıştır. Yürütülen sondaj 
çalışması ile sektörün özellikle kuzey kesiminde surun inşa tarihine ait tabakaların daha 
iyi korunduğu anlaşılmıştır. Eğik duvara ait kaplama bloklarının hemen altında başlayan 
tabakada ele geçirilen seramik parçaları savunma sisteminin M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında 
ya da hemen sonrasında inşa edildiğini gösterir6.

Açma 17 sondaj çalışması ile sektörün güney kanadında açığa çıkarılan hendeğin 
girişin altından geçerek kuzeye devam ettiği tespit edilmiştir (Resim: 6). Sondajın 
tabanında yapılan çalışmalarda hendeğin taban ve yan yüzlerinden birine ait kesitin form 
bakımından hendeğin daha güney ve kuzeydeki diğer uzantıları ile birliktelik göstermesi 
bu düzeneğin tüm alanda belli bir sistem çerçevesinde eş zamanlı olarak ana kayaya 
açıldığını gösterir7. Hendek içindeki dolgu tabakasının toprak özelliği ve buradan ele 
geçirilen buluntuların homojenliği hendeğin Protogeometrik Dönemdeki varlığına ve bu 
dönemde kullanıldığına işaret eder8.

‘AÇMA 12, GÜNEY-BATI KÖŞE’
2009 yılı çalışma alanlarından bir diğeri sura ait avlulu girişin güneyindedir. 

2007 yılı yaz Döneminde kazısı tamamlanamayan bu alanda çalışmalar ana kaya 
seviyesine kadar devam etmiştir. Söz konusu alanda 2009 yılı kazısı 4.45 m. seviyesinden 
itibaren başlamış ve 3.15 x 2.80 m. ölçülerindeki bir alanda ana kayaya ulaşılınca son 
bulmuştur.9

Açma 12’de güneybatı köşesinde yürütülen çalışmalarda, 2007 yılı çalışmalarında 
aynı alanda gözlendiği gibi, yaklaşık 5.22 m. kodundan itibaren M.Ö. 4. yüzyıla ait yoğun 
seramikli bir dolgu ile karşılaşılmıştır.

Ana kaya seviyesine ulaşıldığı zaman, yaklaşık 3.35 m. kodlarında, M.Ö. 4. 
yüzyılda meydana gelen tahribin etkisinden kısmen korunmuş durumda mezarlar açığa 
çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan bir pithos mezar (Mezar 39) ve kremasyon tipi bir gömü için 
hazırlanan dikdörtgen şekilli (1.72 x 0.92m) ana kayaya oyulmuş sığ bir yatak (Mezar 
40), mezar hediyeleri yardımıyla Protogeometrik Döneme tarihlenir. Pithos gömünün üst 
kısmı tahribata uğramış olmakla birlikte mezar içinden tarihlendirmeye yardımcı olan 
5 Açma 17’de 2008 yılında yürütülen çalışmalar için bkz. Y. Ersoy, et.al., “2008 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 

31/1 (Ankara, 2010) 186-189.
6 Geometrik Döneme ait seramik parçaları özellikle sarı renkli, kumlu, killi ve gevşek toprak özelliği gösteren 

ve yaklaşık olarak 4.11-3.38 m. kodlarındaki tabaka içinden gelirler. 
7 Sur sistemlerinin bir parçası olan ve eğik duvarların önünden geçen hendeklerin Anadolu ve Kuzey 

Suriye’deki örnekleri için bkz. R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der 
hethitischen Zeit (Tübingen, 1971) 305-308. 

8 Koyu kahverengi, yumuşak, killi-kumlu ve steril bir toprak özelliği gösteren hendek içi dolgusu ve buluntuları 
için bkz. Y. Ersoy, et.al., “2008 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 31/1 (Ankara, 2010) 187 res. 4.

9   Y. Ersoy, et.al., “2007 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 30/3 (Ankara, 2009) 234-235 res. 1-15. 
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Geç Protogeometrik Döneme ait yarım konsantrik daireler ve bantlarla bezeli iki küçük 
olpe, bir kantharos ve bir adet tek kulplu kâse ele geçirilmiştir (Resim 7)10. Pithosun dip 
kısmında bir çocuğa ait kemik kalıntılarına rastlanmıştır.

Alanda açığa çıkarılan söz konusu mezarlar Demir Çağının başlarında bu 
alanın nekropolis olarak kullanıldığını bir kez daha teyit eder. Zira önceki yıllarda yine 
Protogeometrik Döneme ait pithos, taş sanduka ve amphora mezarlara aynı alanda yoğun 
şekilde rastlanmıştır11.

Pithos mezar (Mezar 39) kremasyon gömünün (Mezar 40) içine sonradan 
yerleştirilmiştir. Bir başka deyiş ile küp içine yapılan gömü yakma gömüyü kısmen 
bozar. Ana kaya içine oyulmuş yakma çukurunun bir benzerine 2007 yılı çalışmalarında 
sektörün kuzeyinde Açma 11 çalışmalarında da rastlanmıştır12.

‘AÇMA 21’
Sektörün kuzeyinde yürütülen sondaj çalışmaları ana kaya düzleminin kuzeye 

doğru derinleştiğini, ana kaya üzerindeki ilgili tabakalarla sur mimarîsine ait temellerin de 
güney kısma göre daha iyi korunduğunu bizlere gösterir. Eldeki verilerin ışığında girişin 
kuzeyinde belirlenen yeni bir alanda (Açma 21) yürütülen kazı çalışması ile savunma 
duvarının planı, inşa tarihi ve mimarî özellikleri hakkında önceki yıllarda yaptığımız 
tespitleri destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır (Resim: 8).

Açma 21 çalışmasında açığa çıkarılan kaplama blokları sur girişinden 
itibaren başlayan eğik duvara aittir. Kaplama levhâlârı girişin her iki yakasında sur 
gövdesine yaslanarak kuzey - güney yönünde devam eden eğik duvarın temeli olarak 
yorumlanmalıdır13. M.Ö. 4. yüzyılda alanda yürütülen inşa faaliyetleri sırasında eğik 
duvarın belli noktalarda büyük oranda tahrip edildiği ve kaplama bloklarının söküldüğü 
tespit edilmiştir.

Açma 21 çalışmalarında ortaya çıkarılan eğik duvar, Açma 17 çalışmalarında da 
gözlendiği gibi ana kaya üzerinden yükselir. Açma 21’de eğik duvarın altında bulunan 
koni biçiminde dibe doğru daralan daire planlı çukurlar sur sisteminin inşasından önceki 
bir evrede ana kayaya açılmıştır. Bu yataklar büyük bir olasılıkla pithos gibi büyük depo 
kaplarını zemine sabitlemek amacıyla açılmışlardır14.
10 Mezar 39 ve 40’ın katalog ve tanımı için bkz. P. Ulusoy, Burial Customs of Clazomenae in the Iron Age 

(1100-500 BC) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2010) 16-17, lev. 17a. 
Mezar buluntusu seramiklerin benzerleri için bkz. I. S. Lemos, The Protogeometric Aegean. The Archaeology 
of the late eleventh and tenth Centuries BC (Oxford, 2002) 27-30, 54-55, 72-76 lev. 31, 35, 36, 55, 57-58, 63; 
A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece. An Archaeological Survey of the eleventh to the eight centuries 
B.C. (Edinburg, 1971) 46 res. 14.

11 G. Bakır, et al., “2006 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 29/3 (Ankara, 2008) 323; Y. Ersoy, et.al., “2007 Yılı 
Klazomenai Kazısı”, KST 30/3 (Ankara, 2009) 236 res. 5-6. 

12 1,00 x 1,50 m. ölçülerinde basamaklı yakma çukuru için bkz. Y. Ersoy, et.al., “2007 Yılı Klazomenai Kazısı”, 
KST 30/3 (Ankara, 2009) 240 res. 9.

13 Savunma sistemlerindeki eğik duvar örnekleri için bkz. R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren 
Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit (Tübingen, 1971) 305-308; C. H. Greenewalt, Jr., “Sardis: 
Archaeological Research in 1994”, KST 17/1 (Ankara, 1996) 410 res. 2-3; C. H. Greenewalt, Jr., “Sardis: 
Archaeological Research in 1995”, KST 18/1 (Ankara, 1997) 515-516 res. 7-8; Ö. Özyiğit, “The city walls of 
Phokaia”, Revue des études anciennes 96, 1994, 77-109.

14 Klazomenai’deki Arkaik Döneme ait zeytinyağı işliği ve depolarında kullanılan büyük pithoslar için bkz., E. 
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Geniş bir alana yayıldığı tespit edilen ve güvenilir bir stratigrafi ortaya koyan eğik 
duvar arkasındaki dolgu tabakalarında ele geçirilen seramik buluntular sur sisteminin 
inşa tarihine dönük önemli veriler sağlar. Açma 21’de açığa çıkarılan eğik duvarın iç 
dolgusunda yürütülen çalışmalarda, kahverengi-gri renkli, killi, ince kumlu, gevşek 
ve steril tabaka içinden elde edilen en geç tarihli buluntular, bu savunma sisteminin 
muhtemelen M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında inşa edildiğini gösterir (Resim: 9) 15.

Açma 21’in en erken tabakası, bu alandaki sektörlerde de gözlendiği gibi, 
Protogeometrik Döneme aittir. Açma 21’in doğusunda devam eden çalışmalarda ana 
kayaya açılan hendeğin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Girişin güneyinde, tabanında ve 
farklı noktalarında yürütülen sondaj çalışmalarının da ortaya koyduğu gibi Açma 21’de 
bir kısmı açığa çıkarılan hendek bu alandaki suyun yönlendirilmesi ile ilişkili sistemin bir 
parçasıdır. Bu sektördeki çalışmalarda kuzeye doğru meyil yaparak inen ve denize doğru 
kavis çizen hendeğin kuzeye doğru dirsek yapan kısmı açığa çıkarılmıştır. Hendeğin 
devamı M.Ö. 4. yüzyıla ait 4 numaralı teras duvarının altında kalır. Hendek içinde yapılan 
kazıda ele geçirilen seramik buluntular yine Protogeometrik Döneme aittirler.

M 17 PLAN KARESİ, ‘AÇMA 23’ ÇALIŞMALARI
2005 yılında bir kısmı ortaya çıkarılan ve Arkaik Döneme tarihlenen savunma 

sisteminin kuzey yönündeki gelişimini izlemek ve aynı zamanda giriş düzeneğinin 
kuzeydoğusunda kalan kesimlerin Antik Dönemde ne şekilde kullanıldığını anlamak 
amacıyla M 17 plan karesinde de çalışmalar yürütülmüştür. Burada 5 x 10 m. ölçülerinde 
hazırlanan toplam dört açmada kazılar gerçekleştirilmiş ve alanda Geç Arkaik Döneme 
ait olan bir dizi yapının izleri ile karşılaşılmıştır (Resim: 10). Günümüze ulaşan bu 
yapı izleri, büyük bir olasılıkla işlevlerine göre ayrışan çok odalı konutların elemanları 
olarak değerlendirilmelidirler. Ancak açığa çıkan duvar izlerinden hareket ile alandaki 
yapıların birbirleri ile stratigrafik yönünden kurmuş oldukları ilişkileri anlamak, kendi 
içlerinde sahip oldukları farklı evreleri tanımlamak ve ayırt etmek, kazıların henüz sınırlı 
oluşundan ötürü mümkün değildir. Hâlâ hazırdaki durumu ile duvarların birbirleri ile 
kurmuş oldukları ilişkilerden hareket eder isek, yapılarda ciddî tadilâtın gerçekleştirildiği, 
mekânların plan açısından da önemli değişikliklere uğradıkları anlaşılmaktadır. 
Klazomenai’da önceki kampanyalarda yürütülen çalışmalar sonucunda, Limantepe’nin 
güneybatısında açığa çıkartılan Geç Arkaik Dönem konutlarında apsidal ve dörtgen 
planların yan yana kullanıldıkları görülmüştür16. Ege’de başka merkezlerin aksine kısa 

Koparal - E. İplikçi, “Archaic Olive Oil Extraction in Klazomenai”, A. Moustaka, et al. (ed.), Klazomenai, Teos 
and Abdera: Metropolis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological 
Museum of Abdera, Abdera, 20-21 October 2001 (Thessaloniki, 2004) 221-234. 

15 Eğik duvarın arkasındaki dolgu tabakası içinde ele geçirilen Geometrik Dönem ile ilişkili seramik örnekleri 
için bkz. A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece. An Archaeological Survey of the eleventh to the eight 
centuries B.C. (Edinburg, 1971) 78  res. 38; J. N. Coldstream, Geometric Greece (London, 1977) 246 fig. 
78b, 270 fig. 84e.

16 Bu konudaki tartışmalar için bakınız, Y. Ersoy, “Klazomenai: 900 – 500 BC.  History and Settlement 
Evidence”, A. Moustaka, et al. (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropolis and Colony, Proceedings of 
the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, 20-21 October 2001 
(Thessaloniki, 2004), 55-60, Y. Ersoy, “Notes on History and Archaeology of Early Clazomenae”, J. Cobet, 
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kenar bitimleri yarım daire şeklinde olan konutların M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına kadar 
kullanılmış olması aykırı bir durum olarak ortaya çıkar. Ancak anlaşıldığı kadarıyla Geç 
Arkaik Dönem içinde, dörtgen planlı olan konutlar kavisli bitimlere sahip olan örneklere 
göre nispeten daha erken bir evreden olmalıdırlar. Kenti batıdan kuşatan savunma duvarı 
ile bağlantılı olan ve Geç Arkaik Dönemde açıldığı anlaşılan koridorlu girişin hemen 
doğusunda stratejik nedenlerden ötürü herhangi bir yapılaşma gözükmez. Ancak kapıdan 
uzaklaştıkça savunma duvarının arkasında ciddî bir yapılaşma söz konusudur. M 17 plan 
karesinde hemen yüzeyin altında karşımıza çıkan ve elde edilen buluntulardan hareket 
ile geç Arkaik Dönemden olduğu anlaşılan, birden fazla odadan meydana gelen birimler 
İonia özelinde Arkaik Dönem sivil konut mimarîsini anlamak konusunda ciddî katkılar 
sağlayacak niteliktedir.

J 19 PLAN KARESİ, ‘AÇMA 22’ ÇALIŞMALARI
Kuzey-güney doğrultusunda uzanarak Arkaik Dönem yerleşmesini batıdan kuşatan 

Arkaik Dönem savunma duvarınının kuzey yönündeki gelişimini görmek amacıyla 
2 x 8 m. ölçülerindeki bir açmada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
sonucunda yaklaşık olarak 2.30 m. kodlarında yine kuzey-güney aksında uzanan ve 
büyük bir olasılıkla M.Ö. 7. yüzyıl surunun devamı olup bu duvar için yerleştirilen ve iri 
bloklardan oluşan bir dolgu ile karşılaşılmıştır. Temel niteliğindeki bıu dolgunun üzerinde 
yer alması gereken düzgün kesme taş bloklar ise muhtemelen Klâsik Dönem içlerinde ya 
da sonrasındaki taş alımları sırasında tahrip edilmiştir (Resim: 11).

K 19 PLAN KARESİ, ‘AÇMA 25’ ÇALIŞMALARI
Bu sektörde gerçekleştirilen en son çalışma alanı olan Açma 25 konum itibarıyla 

Açma 22’nin doğusunda kalır. 8 x 2 m. ölçülerindeki bu açmada gerçekleştirilen 
kazıların amacı ilk inşa tarihinin M.Ö. 7. yüzyılın ortaları ya da üçüncü çeyreği olduğunu 
düşündüğümüz savunma duvarının kuzey yönündeki gelişimini takip etmek, Açma 
22’de dış yüzü iyi durumda korunmasa da varlığı belirlenen sur duvarının iç yüzünü 
de belgelemek ve gerisindeki tabakalanmayı anlamaktır. Bu kazılarda alanın doğusunda 
yaklaşık 2.80 m. kodlarında açığa çıkarılan ve kuzey – güney aksında uzanan iri bloklar 
büyük bir olasılıkla savunma duvarının iç dolgusu olarak tanımlanmalıdır (Resim: 12). Bu 
dolgunun gerisinde, doğu kesitin hemen önünde yaklaşık 2.90 m. kodunda açığa çıkarılan 
küçük bir sanduka mezar, Demir Çağındaki kentin bu kesiminde varlığı belirlenen mezarlık 
alanının kuzey yönünde de devam ettiğini bizlere gösterir (Resim: 13). Batı uzun kenarı 
kısmen tahribat gören ve 0.78 x 0.43 m. ölçülerindeki bu taş sandukanın içinde omuzunda 
iki sıra dalgalı çizgi bulunan ve Lefkandi’den gelen yakın benzerlerinden hareket ile Geç 
Protogeometrik Döneme tarihlendirilmesi gereken bir tek kulplu sürahi ele geçirilmiştir17. 
Alanda kazı çalışmaları devam ettiğinde ana kayaya kadar devam eden, ancak anlamlı bir 
mimarînin izleri olarak tanımlamanın mümkün olmadığı farklı dolgular ile karşılaşılmıştır. 
Ana kayanın hemen üzerindeki taş dolgu içinde ise M.Ö. üçüncü binyılın ikinci yarısına 
tarihlendirilmesi gereken seramik buluntular derlenmiştir.

et.al., Frühes Ionien.  Eine Bestandsaufnahme (Milesische Forschungen 5) (Mainz am Rhein 2007), 157-170.
17 M.R. Popham, et.al., Lefkandi I.  The Iron Age Settlement, the Cemeteries (Londra, 1980), 322-323, levha 129,9.1.
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Resim 1: 2009 yılında kazı çalışması yapılan alanları gösterir uydu fotoğrafı.

Resim 2: Mezar No. 38.
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Resim 3: Açma 19, Protogeometrik dönem seramik fırını üstten görünümü.

Resim 4: Açma 19, Açma 19, Protogeometrik Dönem Seramik Fırını, ağız açıklığı (güneyden).
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Resim 5: Savunma sistemi avlulu giriş ve ‘Açma 17 Sondaj’.

Resim 6: Açma 21.
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Resim 7: ‘Açma 12, Güney-Batı Köşe’, Mezar 39 ve 40.

Resim 8: Açma 21, ana kaya içine oyulmuş hendek.
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Resim 9: Açma 21, eğik duvara ait dolgu içinden gelen seramik 
buluntular.

Resim 10: Açma 23, Arkaik Dönem yapıları (doğudan).
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Resim 11: Açma 22, Genel (kuzeyden).

Resim 13: Açma 25, doğu kesit önündeki taş sanduka mezar (Geç Protogeometrik Dönem).

Resim 12: Açma 25, 
Genel (kuzeyden).



.................................................................................................................................................................................. 183

2009 YILI ALACA HÖYÜK KAZILARI

      
Aykut ÇINAROĞLU*

Duygu ÇELİK
    

Alaca Höyük’te 2009 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile 15.07.2009–04.11.2009 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.

Bu yıl yürüttüğümüz kazıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Türk 
Tarih Kurumu, Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanlığı, Yüksel İnşaat ve Aras Gemi 
Kurtarma ve İnşaat LTD Şirketi aynî ve nakdî katkı sağlamışlardır2. 
2009 yılı çalışma programı şu başlıklar altında belirlenmiştir.

A-Höyük’te ve Hitit Barajı Alanında temizlik çalışması
B- Kazı çalışmaları
 B1.Höyük’te Maden atölyesinin devamının araştırılması
 B2.Mabed-Sarayın uzantılarının araştırılması
 B3.II. İstinat duvarının sınırlarının saptanması çalışmaları 
C- Alaca Höyük Eski Tunç Çağı Krali Mezarları Projesi ve Onarım Çalışmaları

A. Kazı başlamadan önce 15 gün kadar höyük, Alaca Höyük Hitit Barajı ve Eski Tunç 
Çağı Kral Mezarları Projesi alanlarında yoğun bir temizlik çalışması sürdürülmüştür.  

B. KAZI ÇALIŞMALARI
Topoğrafik haritadaki LVIII-LXIII/34–47 plan karelerine denk düşen noktada kazı 

çalışmalarına başlanmıştır (Çizim:1). Ayrıca Höyük’te LIX-LXI /36–38 plan karelerinde 
yer alan I No.lu Açma, ilk kez 2001 yılında bir bölümü açılan atölye yapısının açılmayan 
kuzey ve güney bölümlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürdürülmüştür3.
* Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, Binektaşı sokak 8/6 Kocatepe-Ankara/TÜRKİYE. 
 aykut_cinaroglu@hotmail.com
 Duygu ÇELİK, Ödemiş sok. No:21/10 Yenimahalle-Ankara/TÜRKİYE. sin_duygu @hotmail.com
1 2009 Alaca Höyük Kazısına; Bakanlık Temsilcisi olarak Sivas Müzesi’nden Adem BEDİR katılmıştır. 

Arkeolog-Desinatör Semra ÇINAROĞLU, Arkeolog Duygu ÇELİK, Ankara Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi lisans öğrencileri; Azem NARİN, Ali GÜNEY, Burak  SÖNMEZ,  
Necip YILMAZ, Kamil SAĞLAM,  Ayşegül  ERDEM, Yasemin ZENGER, Tuncay ŞAHİN, Uğur BİRSEL, 
Şükrü GÜR, Yavuz BERK, Ayşe İPEK.

2 Bu seneki en büyük mali destek, geçen sene olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM tarafından 
sağlanmıştır. Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanı Sayın Rıza BEK’’ın kazıya sağladıkları ayni destek 
2009 yılında da devam etmiştir. Yerel yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu da maddi destek sağlamıştır. 

3   Çınaroğlu,A.-Genç,E.; 2003, s. 510, Çizim 2; 2004, s. 280-281, Çizim 3.
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I. NO.LU AÇMA 
Höyüğün LVII-LIX/30–36 plan karesinde yer alan ve I No.lu açma olarak 

adlandırdığımız alanda 18x25 m. boyutundaki bir alanda çalışmalar sürdürülmüştür. 
2008 yılında açığa çıkarılan M.Ö. I binyıla ait her hangi bir mimarî bütünlük vermeyen 
kalıntıların belgelendirme işlemleri yapılarak kaldırılmıştır. 

I. KÜLTÜR KATI
Bu alanda Frig Dönemine ait birçok basit yuvarlak çukurlar saptanmıştır. Bunların 

bazıları çöp çukuru, bazıları da tahıl deposu işlevi görmüştür. Bu çukurların, 2002 yılı 
kazılarında açığa çıkarılan Frig mezarlarında tespit edildiği gibi bazı yuvarlak çukurların 
mezar olarak da kullanıldığı anlaşılmıştır. Toprak içine açılan yuvarlak çukurlar, 1–2 
metre derinlikte korunmuştur. Genelde çukurların gövde çapları 1-2 metre arasında 
değişmektedir. Bugüne kadar tespit edilen çukurlardan sadece iki tanesi mezar olarak 
kullanılmış ve içinden toplam 5 bireye ait iskelet açığa çıkarılmıştı. 2009 yılında da epeyce 
tahribata uğramış, 2 yetişkin insan iskeleti daha bulunarak bu sayı 7’ye yükselmiştir. 6 
No.lu iskelet, doğu-batı yönlü ve başı doğuya gelecek şekilde hocker tarzda yatırılmış ve 
kısmen tahribat gördüğü anlaşılmıştır. 7 No.lu iskelet çok dağılmış ve tahribata uğramış 
bir şekilde ele geçirildiğinden bu iskeletin yönü ve yatırılış şekli konusunda kesin bir şey 
söylemek mümkün değildir. 2002 yılı ve 2009 yılı kazı çalışmalarında açığa çıkarılan 
Frig mezarlarında herhangi bir yön birliği yoktur ölüler sırtüstü ve hocker şeklinde 
yatırılmıştır.  Ayrıca bulunan bu 7 iskelette yuvarlak çukurlar içine yerleştirilmiştir. Tahrip 
edilmiş mezarlarda bulunan iskeletlerin yanında da çok sayıda boyalı Frig çanak-çömlek 
parçaları, mezarların Geç Frig Dönemine tarihlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu 
alanda Frig Kültür katına ait K-L/10–11 buluntu karesinde bir adet yonca ağızlı maşrapa 
da ele geçirilmiştir. Yukarıda sözünü ettiğimiz mezar çukurları Eski Frig tabakası içine 
kazılarak yapılmıştır.

II. KÜLTÜR KATI
Höyüğün LVII-LIX/30–36 plan karesinde yer alan ve I No.lu açma olarak 

adlandırdığımız alanda yapılan çalışmalarda, M.Ö. II. binyılın ilk çeyreğine ait maden 
atölyesindeki araştırmalara devam edilmiştir. Bu alanda kuzey-güney, doğu-batı 
istikametinde uzanan duvar kalıntıları tespit edilmişti. Açığa çıkarılan bu duvar kalıntıları 
I. kültür katına ait Frig Dönemi siloları ve mezar çukurları yapılırken tahrip edilmiştir 
(Resim:1). Herhangi bir mimarîye bağlanamayan 1 m2 lik taş taban açığa çıkarılmıştır. 
Söz konusu taş taban üzerinde düşük vaziyette yanmış kerpiç parçalarına ve amorf 
seramik parçalarına rastlanmıştır.

II. NO.LU AÇMA
Önceki yıllarda çalışmaya başlanan ve mabet-saray binasının doğu ve kuzey 

duvarları arasında kalan alanda kazıya devam edilmiştir.  LVII-LIX/36–43 plan karelerinde 
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yer alan açma II, bu yılki çalışmalarda genişletilerek 21x14 m. ölçülerine çıkarılarak 
LVII-LIX/36–45 plan karelerini kapsamıştır. 

B.1. Maden Atölyesi Çalışmaları  
Önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi,  üzerinde çalışılan maden atölyesi 

M.Ö. II.binyılın ilk çeyreğine aittir. Ancak 2003 yılı kazılarında açığa çıkarılan az sayıdaki 
küçük eserlerle tarihlendirilmeye çalışılan ve “Orta Hitit Çağı” diye tanımlanan atölyenin 
yeni buluntular ışığında kesinlikle M.Ö. II. binyılın İlk çeyreğine ait olduğu anlaşılmıştır. 
Kazı çalışmaları bu alanda devam edecektir.

2007–2008 yıllarında yapılan çalışmalar sırasında maden atölyesine ait 6 adet fırın 
kalıntısı ve atölyenin bir parçası olan 3x1.50 m. ölçülerinde tabanı taş döşeli bir oda 
açığa çıkarılmıştı (Resim: 2). Maden atölyesinin devamını ve bu ocakların işlevini tespit 
edebilmek amacıyla 2009 yılında da bu alanda çalışmalara devam edilmiştir.  

Buna paralel olarak bu yıl yaptığımız kazılarda da her yıl olduğu gibi yine çok 
sayıda madenî eser ele geçirilmiştir. Bunlar arasında çeşitli formlarda tunç iğneler, 
deliciler, çiviler ve küçük bir kama ve ok ucu vardır.   

Yukarıda atölye olarak tanımladığımız mekânda bulunan çok sayıda üretilmiş 
madenî eserler ve potalar yanında bol miktarda cürufa da rastlanması, açığa çıkarılan 
bu yapının maden üretim atölyesi olduğunun diğer bir kanıtıdır. Bu cürufların analizleri 
yapılmıştır. Bulunan cüruflardan 8 tanesinin metalik içeriklerini saptamak üzere Kanada 
ACME laboratuvarlarına gönderilerek analiz edilmiştir. 

Hitit Çağı cüruflarında bazen Pb (Kurşun) 730 ppm’lere çıkmakta ancak Au (Altın) 
ve Ag (Gümüş) yüksek değerlerdedir (0,3 ppm Au ve 6,8 ppm Ag). Bu örneklerde dikkati 
çeken elementler ise W (Tungsten) ve Sn’dır (Kalay). W değerleri 70 ppm’lerden 100 
ppm’lerin üzerinde yüksek değerlerdir. Sn ise 48 ppm civarlarına kadar çıkmaktadır. Bu 
cürufların ham cevherlerinde W ve Sn’ca zenginlik söz konusudur. Ancak Au ve Ag ile 
biraz Pb’da bulunmalıdır. Sn değerleri ise tunç üretmek için gerekli kalaya işaret edebilir4. 
Bu analiz sonuçlarına baktığımızda alanda ele geçirilen madenî eserlerle aynı metalik 
element içeriğine sahip olduğu görülmektedir.

Ayrıca, atölyede ele geçirilen diğer küçük eser grubu, ise emzikli bir adet çaydanlık,  
kemik spatül, kemik iğne ve deliciler, taştan bir obje, çeşitli tür ve formda pişmiş toprak 
ve taş ağırşaklar, tezgâh ağırlıkları ve ocak ayakları, yine bu alanda açığa çıkarılmıştır.

Yukarıda konu edilen küçük eserlerin ele geçirildiği maden atölyesi kazı 
çalışmalarında çeşitli formlarda ocaklar açığa çıkarılmıştır. 2009 yılı çalışmalarında 
LVII-LIX/36–45 plan karelerinde yapılan araştırmalarda iyi korunmamış çok sayıca ocak 
tabanı bulunmuştur. Yine aynı plan karede yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda bulunan 
atölyeye ait taş duvarların uzantıları tespit edilmiştir (Resim: 3) .

 
III. KÜLTÜR KATI
II No.lu açmanın güneyinde A-E/4–9 buluntu karesinde yer alan  taş  temelli kerpiç 

4   Çınaroğlu A.- Çelik D.; 2010 : s.133.
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duvarlı, birbirine bağlı 1.5x2 / 2x2.25 m. ölçülerinde 3 oda açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). 
Mabed-sarayın kuzey duvarı bu odaların güney duvarlarını tahrip etmiştir. Kerpiçlerin bir 
bölümü korunmuş olup 50x57x60 cm. ölçülerindedir. Açığa çıkarılan bu odaların kuzey 
duvarları üzerinde, kerpiç duvarların arasında takribi 40x 50 cm. ölçülerinde ikisi tam, 
biri tahribat görmüş 3 adet niş (kör pencere) ortaya çıkarılmış olup nişlerin iç duvarları 
ve tabanı sıvalıdır (Resim: 5). Bu kör pencerelerin önünde, yer alan Eski Tunç Çağı III’e 
tarihlenen ikisi envanterlik diğerleri etütlük olmak üzere bir grup depas ve tankart ele 
geçirilmiştir. Envanterlik iki depas 1935 yılından bu yana süren Alaca Höyük kazılarında 
ilk defa tam olarak açığa çıkarılmıştır. Depaslar Truva II (a-b) katlarıyla paralellik 
gösterir. Bu depasların yanında adak kapları olarak yorumlanabilecek kulplu kulpsuz 
küçük çanakçılar, çömlekler, kâseler, emzikli maşrapalar, mühür ve idoller bu alanda 
ele geçirilen eser grubudur. Alanın güneybatısında yer alan odanın tabanı üzerinde kalın 
sıvayla kaplanmış bir ocak tabanı tespit edilmiştir. 

Yukarıda değinilen gerek mimarî gerekse de Eski Tunç Çağı seramiklerinin 
incelenmesi, bu alanın M.Ö. III. binyılın ikinci yarısına ait olduğunu göstermektedir. Bu 
konuda kesin kanıya olasılıkla 2010 yılı kazıları sonucunda varılması beklentilerimiz 
arasındadır.

Nişli yapının alt seviyesinden devam eden duvar kalıntısına bağlanan, doğu 
– batı yönlü birbirine paralel iki duvar daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 6) Duvarların 
batı ucunda 3 adet büyük çömlek ele geçirilmiştir. Bu duvarların kuzey-batı kısmında 
2.50x2.25 m. boyutunda bir oda ortaya çıkarılmış olup bu odanın doğu duvarı, önceki 
kazılarda açığa çıkarılan 1 istinat duvarının sonradan eklenmiş anlamsız bir dönüş yapan 
ekleme duvarın altında kalmıştır (Resim: 7). Bu ekleme duvarın kaldırılması gerektiğini 
burada vurgulamak isteriz.

Bu alandaki çalışmalar sırasında yuvarlak, tabanı beyaz sıvalı, doğu bölümü taş 
örgülü bir silo ve  yine aynı alanda yuvarlak şekilde tabanı beyaz sıvalı ikinci bir silo 
açığa çıkarılmıştır. Toprağa oyularak yapılan bu silolar bir üst yapı katına ait olup alttaki 
yapı katını tahrip etmiştir (Resim: 8).

B.2. Mabed-Sarayın Uzantılarının Araştırılması
Eski Tunç Çağı kazı çalışmaları sırasında mabed-sarayın doğu ve güney duvarlarının 

mevcut temel yükseklikleri tespit edilmiştir. Güney duvarı 2 m. yüksekliğinde  (Resim: 4), 
doğu duvarı ise 3 m. uzunluğunda ve 2.50 m. yüksekliğindedir (Resim: 9). Mabet- saray 
binasının mevcut planında görülen doğu duvarının bir bölümünün sonraki dönemlerde 
(?) derme çatma bir tarzda ilâve edildiği de anlaşılmıştır.  Bu nedenle mabet-saray olarak 
tanımlanmış monumetal yapının planının yeniden çizilmesinin gerekliliği anlaşılmıştır. 

B.3.II. İstinat Duvarının Sınırlarının Saptanması Çalışmaları 
Uzantısı bu alana kadar gelen I. istinat duvarının ekleme kısmı, buradaki kazıyı 

zora sokmaktadır. Sonradan eklenen bu duvarın (Bu ekleme duvarını inşa eden Alaca 



.................................................................................................................................................................................. 187

Höyük eski kazılarında çalışmış işçiler, hâlen Höyük Köyü’ndedir). Bu konuda, kazı 
temsilcimizle ören yerinde yaptığımız değerlendirme de görüş birliğine vardığımız gibi, 
söz konusu ekleme duvarın kaldırılması gerekmektedir. Kaldı ki, daha önceki yıllarda 
heyetimizin tarafından açığa çıkarılan II. istinat duvarının uzantısının saptanması için 
ekibimizin Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü elemanlarınca 
yapılan çalışmalarda, söz konusu I. istinat duvarının da kuzeye uzantılarının mevcudiyeti 
saptanmıştı.  Böylece görsellik kazanımı yanında yukarıda değinildiği gibi Eski Tunç 
Çağı yapısının işlevi açığa çıkarılabilecektir. Burada bu yıl yapılan kazılarda çok sayıda 
envanterlik eser ele geçirilmiştir (Resim:10). 2010 yılında da bol miktarda yenilerinin 
ekleneceği açıktır. Bu nedenle resimlerden de anlaşılacağı gibi ekleme duvarı 2010 
yılında kaldırılacaktır.

C. Alaca Höyük Eski Tunç Çağı Kral Mezarları Projesi ve Onarım Çalışmaları
Heyetimiz her yıl olduğu gibi bu sene de küçük onarımlara önem vermeyi ihmal 

etmemiştir. Bölgede çok çetin geçen kıştan sonra yer yer yıkılan eski dönem ve yeni 
kazılardan arta kalan mimarîye, küçük onarımlarla hem görselliği kazandırılmış, hem de 
orijinallikleri sağlanmıştır.  

Bunların dışında, heyetimizce yeniden restorasyonu yapılan Eski Tunç Çağı 
kral mezarlarında da onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, geçen yıl raporumuzda da 
belirtildiği gibi, söz konusu proje alanına toprak kayması ve su akımını engellemek için 
gerekli çalışmalar yapılmış, mezarların farklı yapı katına ait olmasından dolayı yüzeyin 
eğimi sağlanmıştır. Ayrıca mezarların üzerine konulacak olan camların projesi Ankara 
Koruma Bölge Kurulu’nda onaylanmıştır.

Bilindiği gibi, Alaca Höyük kazı heyeti,  küçük eserlerin onarımına da özen 
göstermektedir. Bu sebeple, heyetimize verilen eski müze binasında, bir kazı için ideal 
sayılacak laboratuvarı gerçekleştirmiştir.  Bunun yanında çizim atölyesinde verimli bir 
şekilde çalışmalar sürdürülmektedir.

Eski müze binasının orta bölümü kazı müzesi olarak yapılandırılmıştır. 
Işıklandırılan vitrinlere Alaca Höyük Hatti kral mezarlarında bulunan tüm eserlerin 
birer kopyası konmuştur. Böylece Alaca Höyükle özdeşlenen Hatti güneş kursları (sözde 
Hitit güneş kursları), sistrumlar ve standartlar ile beraber altın, tunç, gümüş ve seramik 
eserlerin kopyaları, Alaca Höyük’ün Eski Tunç Çağındaki gerçek görkeminin yansıtılması 
sağlanmıştır.  
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STRATONİKEİA 2009 YILI ÇALIŞMALARI

Bilal SÖĞÜT1

Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Köyü sınırları içinde, köyün 
ilk kurulduğu yerdedir. Yatağan-Milas karayolu antik kentin içinden geçmektedir. 
Eskihisar Köyü 1957 yılındaki depremde hasar görünce, köy daha kuzeyindeki yeni 
yerleşim alanına taşınmıştır. Daha sonra bu alandaki kömür çalışmaları nedeniyle köy 
şimdiki bulunduğu 3. yerine kurulmuştur. Bugün Stratonikeia antik kenti üzerindeki eski 
köyde 5 aile yaşamaktadır. Mevcut durumuna göre Stratonikeia uzun süreli kesintisiz 
bir yaşantının devam ettiği “Arkeoloji Köyü” görünümündedir. Antik Dönem kalıntıları 
ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi mimarîsi yan yana durmakta, tam anlamıyla uzun 
soluklu birlikteliği sergilemektedir. 

2009 yılı çalışmaları 7 ayrı üniversiteden öğretim elemanı, uzman, öğrenci ve 
işçilerden oluşan bir ekip ile yürütülmüştür2. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kalıntılarda 
kazılar sonunda bulunmuş ve bulunduğu gibi duran mimarî blokların temizliği büyük 
zaman almıştır. Ancak buna ilâve olarak kazı ve araştırmalara daha fazla ağırlık verilmeye 
başlanmıştır. Bu yılki çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi’nin desteklerinin yanı sıra, 
ağırlıklı olarak, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından 
sağlanmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı ve Yatağan Belediyesi’nin 
katkıları olmuştur3. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu 
1 Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/

TÜRKİYE. bsogut@pamukkale.edu.tr
2 Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Ömer Aydan, Prof. Dr. Emin Erdem, Doç. Dr. 

Raşit Urhan, Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Öğr. Gör.Dr. Coşkun Daşbacak, Öğr. Gör.
Dr. Selda Özgün Cirtil, Öğr.Gör.Dr. İbrahim Çobanoğlu, Öğr. Gör. Umay Oğuzhanoğlu, Öğr. Gör. Gökçen 
Kurtuluş Öztaşkın, Dr. Murat Aydaş, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Banu Yılmaz, Arş. Gör. Muradiye 
Öztaşkın, Arş. Gör. Ömer Uzunel, Arş. Gör. Murat Taşkıran, Sanat Tarihçileri; Mustafa Ekmekçi, Sertan 
Atasoy, Dilek Çakar, Yurdagül Şahin; Restoratör ve Konservatörler Ufuk Denizli, Talibe Çelik, Lale Tijyen 
Koydemir, Ecemnur Akar, Canan Üçağaç; Mimar Mehmet Ali Sündüs; Arkeologlar Fatih Gürsoy, Ozan 
Özalan, Aysun Topaloğlu, Elif Gülşen, Nihal Durnagölü, Savaş Durnagölü, Murat Sonkür, Feryat Şahin, 
Funda Davran, Özge Böker, Abdülaziz Demirel, H. Yiğit Şen, Adil Eker; Öğrenciler Arda Camkıran, Ayça 
Karatufan, Ayşegül Temel, Ceren Erdem, Coşkun Dağdeler, Deniz Yılmaz, Dilek Karaceylan, Döne Kemeç, 
Duygu Karakurt, Ecem Şafak Kokoç, Elif Cansu Özgül, Esen Kaya, Fadime Keskin, Fatma Aytekin, Fatma 
Harmankuyu, Gonca Şahin, Hakan Alireisoğlu, Hilmi Özerk Canbaz, İnci Başkaya, Kadir Özdemir, Kadir 
Özkan, Mehmet Ali Çiftçi, Memduh Çoban, Mustafa Örki, Osman Yılmaz, Samet Dinçel, Samet Koçak, 
Seda Fırat, Selma Ürflü, Serhat Çağlar, Sevnur Bahçeli, Şaban Çobanoğlu, Şafak Emir, Ümit Yıldırım, Vedat 
Güçlü, Yasemin Balkan, Yunus Demirbağ, Yusuf Öncebe  ile Bakanlık temsilcisi olarak Muğla Müzesi’nden 
Hakkı Alhan katılmıştır. Emeği geçen tüm ekip üyelerine tekrar teşekkür ederim. 

3 Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel yakın ilgilerini eksik etmediler. Yatağan 
Kaymakamı Şehmuz Günaydın, Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık ve belediyenin kültür çalışanları 
ile Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz her zaman bizim yanımızdaydılar. Köy kahvesinin Eskihisar 
Köy Tüzel kişiliği adına kamulaştırılması, Muğla Valiliği’nin gönderdiği ödenek ile Yatağan Kaymakamlığı 
tarafından yapılmıştır. Kahvenin restorasyonu ise Kaymakamlık aracılığı ile Mürsel Güven tarafından 
karşılanmıştır. Önemli destekleri olan bir diğer Kurum da GELİ Müessese Müdürü Yüksel Akın ve ekibiydi. 
Bizleri destekleyen tüm kurum ve kişilere içtenlikle teşekkür etmek isterim. 
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konusunda plan tespit ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. 
Bu yılki arkeolojik kazılar Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Kadıkulesi Tepesi, 

Basamaklı Yapı, Yeldeğirmen Tepe, Roma Hamamı-1, Bazilika ve Selçuk Hamamı’nda 
yapılmıştır. 

1 Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde
Tunç SEZGİN4

Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde’de bu yıl çalışmalar ot temizliği, blok tasnifi ve kazı 
çalışmaları olarak üç kısımda yapılmıştır. Büyük ölçüde kazısı tamamlanan Kuzey Şehir 
Kapısı’nın düştüğü şekliyle bulunan mimarî bloklar tasnif edilmiştir. Bir önceki sezonda 
kazısına başlanmış olan Kuzey Cadde’de çalışmalar geçen yıl bırakılan noktadan güneye 
doğru ilerletilmiştir.

Kuzey Şehir Kapısı ve Çeşme Anıtı kompleksine ait, yıkılarak düştüğü yerde 
bulunan mimarî blokların çizimi ve fotoğraflama çalışmaları tamamlandıktan sonra 
bu bloklar vinç yardımı ile kapının kuzeyindeki toprak dökülerek düzleştirilmiş alana 
taşınarak tasnif edilmiştir. Böylelikle kapı ve çeşme yapısının kalıntısı tam olarak ortaya 
çıkarılmıştır. 

Bu yılki çalışma döneminde Kuzey Cadde’nin toplam 55 metrelik bölümü 
kazılarak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1, Çizim: 1). Cadde 8,70 m. genişliğinde ve her 
iki tarafında iki basamakla çıkılan orijinali Hellenistik Döneme ait portik stylobatı 
bulunmaktadır. Caddenin her iki kenarındaki portik peristasisi Roma Döneminde M.S. 
139 depremi sonrasında inşa edilmiş olmalıdır. Erken Bizans Dönemindeki depremle 
önceki peristasis yıkıldıktan sonra muhtemelen M.S. 6. yüzyılda bir kısmı Roma Dönemi 
Portiği’ne ait olan kaideler de kullanılarak, başka yerden getirilen Dorik sütun ve üst yapı 
elemanları ile yeni portik düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu son düzenlemenin 
yıkılmasından sonra düşen mimarî bloklar ve portik mozaiklerin üstü seviyesine Geç 
Bizans Dönemine ait sivil yapıların inşa edildiği belirlenmiştir. Bu son dönem ile ilgili bir 
ev planı tam olarak çıkarılabilmiştir. 

Cadde zemini üzerine düştüğü şekliyle bulunan sütun tamburları, Dor başlıkları, 
arşitrav, triglif-metop ve geison-sima blokları çizimde birleştirildiğinde,  Batı Portiği’nin 
en son düzenlemesinin Bizans Döneminde Dor düzeninde olduğu anlaşılmıştır. Dor 
düzeninde kullanılan Batı Portiği’nin sütunlarının altında farklı yüksekliklerde postamentler 
kullanılarak kaide uygulandığı, düştüğü şekliyle bulunan üst yapı ve taşıyıcı sütunlardan 
anlaşılmaktadır. Taşınan sütunların boyunda fazla ayarlamanın mümkün olmaması 
nedeniyle Batı Portik peristasisi üzerinde postamenti sağlam bulunamayanların yerine 
farklı mimarî uygulamalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aralarında alınlık bloğunun da 
bulunduğu kabaca işlenmiş kaideler, bazıları ise dörtgen blok üzerine yerleştirilmiş Attik-
İon tipi kaidelerden ibarettir. 

Farklı ebatta Dorik üst yapı bloklarının kullanılmış olması, aynı Dor sütunlarının 
altında kullanılan farklı yerlerden toplanan postamentler gibi üst yapının birden fazla 
4 Arş.Gör.Tunç SEZGİN Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli / 

TÜRKİYE.
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Dorik yapıdan toplanarak Batı Portiği’ne taşınarak cephe düzenlemesinin inşa edildiğini 
göstermektedir. 

Kuzey Şehir Kapısı’nın önündeki meydanda caddenin başladığı noktadan güneye 
doğru caddenin eğimli olduğu ve ilk sütunun yerleştirildiği peristasis stylobatından son 
sütunun bulunduğu stylobat seviyesi arasında 0,87 metrelik kod farkı tespit edilmiştir5. 
Bizans Dönemi portik sütunu düzenlemesinde sütun yüksekliklerinin kuzeyden güneye 
doğru ilerledikçe yükseldiği ve bunun sütunlardaki kot farkını tamamlamak düşüncesiyle 
yapılmış olduğu düşünülmektedir. 

Kuzey Cadde’de güneye doğru ilerletilen çalışmalarda Doğu Porti’ği tarafında 
aşamalı olarak bulduğumuz dörtgen mekânların bir konut planı oluşturduğu anlaşılmış 
ve kompleks 1 adı verilmiştir. Burası 1, 4, 5, 7, 9 ve 10 numaralı mekânlardan oluşan altı 
odalı bir konut mimarîsi özelliği göstermektedir. Esas olarak cadde tarafında iki girişi 
net olarak algılanan yapıda 1 numaralı mekânın girişi sadece o bölümle sınırlıyken, 5 
numaralı mekândan girişle hem doğusundaki 7, 9 ve 4 numaralı mekânlara, hem de 10 
numaralı mekânlara geçiş olduğu tespit edilmiştir. Bu biçimiyle tespit edilen plan Bizans 
Dönemi konutlarından farklıdır. İlk tespitlere göre burası avlusuz bir konut olmalıdır. 
Bulunan çatı kiremitlerine göre yapının tek eğimli çatıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapıyı tarihlemede çatı kiremitleri önemli rol oynamaktadır. Özellikle mekân 1’de 
bir tabaka olarak tespit etmiş olduğumuz kiremitler, Batı Porti’ği mekân 2’deki tespit 
ettiğimiz aziz figürlü kiremitle tamamen örtüşmekte ve M.S. 11-12.  yüzyıl Bizans 
Dönemine tarihlenmektedir. Ele geçirilen sikkelerden de mekânlar M.S. 11-12.  yüzyıla 
tarihlenmektedir. 

Portiklerin, Erken Bizans Döneminde kullanım gördüğünü kanıtlayan 2 tane 
ampulla ile bir amphora bulunmuştur. Caddenin mermer zeminine çok yakın bir kodda 
bulunan altın I. Aleksios ( M.S. 1081–1118) 6 sikkesi bize cadde zeminin en son kullanımının 
M.S. 11. yüzyılın sonları -  M.S. 12. yüzyılın başları olduğunu göstermektedir. Portiklerin 
üzerine inşa edilen Bizans mekânları ise caddenin portiklerinin tamamen yıkılmasından 
sonra muhtemelen M.S. 13.  yüzyıla kadar kullanılmış olduğunu göstermektedir. 

2 Kadıkulesi Tepesi 
Umay OĞUZHANOĞLU7 

Kadıkulesi Tepesi, Stratonikeia antik kentinin güney kesiminde, Yatağan-Milas 
karayolunun güneyinde,  yüksek bir konumda yer almaktadır. Kentin akropol kesimini 
oluşturan bu alanda daha önce 1981-82 yıllarında Prof. Dr. A. A. Tırpan tarafından sur 
duvarlarının planını çıkarmak için inceleme ve çizim çalışmaları yürütülmüştür8. Bu 
çalışmalarda, tepe üzerinde yer alan ve kenti güney yönden sınırlayan doğu-batı doğrultulu 
5 Batı Portiği’nin kuzeyden güneye doğru ilerleyen ilk sütunun yerleştirildiği peristasis kot seviyesi 502,77 m., 

on yedinci sütun peristasis kod seviyesi 501,90 metredir. 
6   O. Tekin, Bizans Sikkeleri, İstanbul, 1999, 39-80.
7 Öğr.Gör.Umay OĞUZHANOĞLU, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Denizli/TÜRKİYE.
8 A. A. Tırpan, “Stratonikeia Kazısı 1982 Çalışmaları” ”, V. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1984, 209-214, 453-

455; A. A. Tırpan, “Stratonikeia Şehir ve Sur Planı”, S.Ü. Edebiyat Dergisi 5, 1990, 217-234.
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sur duvarı çizilip mimarî özellikleri tanımlanmış ve bunların M.Ö. 5-4. yüzyıla tarihlenen 
örneklerle olan benzerliklerine dikkat çekilmiştir9.

Sur içerisinde herhangi bir yapılaşma olup olmadığını anlamak için bu yılki iki 
ayrı sondaj çalışmasında herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. Bunun sebebi, 
olasılıkla seyrek ve zayıf olan mimarî dokunun, tepenin dik yamacı ve orman faaliyetleri 
sonucu tahrip edilmiş olmasıdır. İki sondaj içerisinde de ana kayaya ulaşılmış ve tepeyi 
oluşturan kayalık zeminin, surun yapımında kullanılan şistten oluştuğu görülmüştür. Açılan 
surda yapı taşı olarak kullanılan şist malzemenin, başka bir yerden taşınarak değil, tepe 
üzerindeki taş ocaklarından kesilerek inşa malzemesi olarak seçildiği anlaşılabilmektedir. 
Bunun dışında, sur boyunca yer yer mermer, düz kenarlı, kabarık yüzeyli, kaba yonulu 
taşlarla yapılan tadilât da görülmektedir. Görülen kalıntılar, surun en az üç evreli bir 
kullanımının olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. 

Detaylı bir temizlikten sonra sur ve bunun kullanım evreleriyle ilgili tarihlemeyi 
netleştirecek arkeolojik malzemeye ulaşabilmek için, sur üzerindeki kulelerden biri olan 
ve daha önceki çalışmalarda El Kulesi olarak adlandırılan alan içindeki dolguda kazı 
çalışması yürütülmüştür. Bu alanda yürütülen çalışmalarda, kare planlı kulenin içten içe 
4,16x4,15 m., dıştan dışa doğu-batı yönünde 6,79 m., kuzey-güney yönünde 5,75 m. 
ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir. Kulenin iki yanında devam eden sur duvarının bu 
kesimdeki kalınlığı 2,30-2,35 m. arasında değişmektedir. Kulenin doğu, batı ve güney 
duvarlarının kalınlıkları ise 1,30–1,35 m. arasında değişmektedir. Kuleye giriş, kuzey 
yönden 2,36 m. yükseklikteki bir kapıyla sağlanmıştır (Resim: 2).

Hem kapı hem kule içindeki dolguda, surun inşasında olduğu gibi, farklı kullanım 
evrelerini ifade eden izlerden söz etmek mümkündür. Bu evrelerden birine işaret eden 
bir buluntu, kule içinde ele geçirilen ve işlenmiş bir mermer bloktur. Surun kuleye 
bağlanan kesimlerinde yapı taşı olarak şist kullanıldığı bilinmektedir. Buna karşın sur 
boyunca batıya doğru ilerlendiğinde, duvarın çeşitli kısımlarının mermer bloklarla tamir 
edildiği açıktır. Yukarıda sözü edilen, kule içindeki mermer blok, surun söz konusu tadilât 
evresinde kullanılan bloklarla bire bir benzeşmektedir. Dolayısıyla söz konusu tadilât 
evresi ve sonrasında, kulede de birtakım düzenlemeler yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Kule içinden ele geçirilen seramik örneklerinin, çok az miktardaki gri örnek 
dışında, büyük ölçüde devetüyü renkli, çoğunlukla bezemesiz, çark yapımı örneklerden 
oluştuğu görülmüştür. Kilin yapısı ve içindeki yoğun mika miktarı, seramiğin yerel 
üretim olabileceğini ortaya koymaktadır. Kazılarda ele geçirilen malzemeler Hellenistik 
Döneme tarihlenmektedir. Ancak Klâsik Dönem ve öncesine ait sur duvarı örneklerinin 
bulunduğu alanlarda seramik malzemenin az çıktığı bilinmektedir. Böylelikle burada bu 
görüş doğrulanmış olmaktadır. Sur duvarının inşa dönemi ile ilgili olarak ise ancak duvar 
örgü tekniğine bağlı olarak bazı önerilerde bulunabiliriz.   

1981-82 yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda, tarihlenebilen diğer 
merkezlerdeki savunma duvarları ile olan paralelliklere dayanarak,  Kadıkulesi Tepesi 
üzerinde yer alan surun Assos, İasos, Halikarnassos ve Termessos gibi M.Ö. 5-4. yüzyıl 
9   Tırpan 1990, 219-221.
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örnekleri ile benzerliğine dikkat çekilmiştir10. Ancak bu benzerlik, sadece sur duvarı 
üzerindeki güneybatı kapısının kulelerinde daha fazla görülen, düz kenarlı, kabarık yüzeyli, 
kaba yonulu dörtgen ve yamuk taşların kullanıldığı mermer malzeme ile yapılan tamirat 
duvarları ile sağlanabilir (Resim: 3). Aksi takdirde düz ve düzensiz kenarlı kaba yüzeyli 
dörtgen ve düzensiz şist taşlardan örülen duvar örgüsü tamamen farklı ve yukarıdaki 
örneklerden erken bir dönemin mimarîsini yansıtmaktadır. Bizim kazısını yaptığımız E1 
kulesi duvarları ise bu değerlendirmeye göre kesinlikle M.Ö. 5-4. yüzyıl duvarlarından 
önce olmalıdır. Böylelikle en azından şimdilik Stratonikeia’da kentin güneyindeki 
Kadıkulesi Tepesi üzerinde Klâsik Dönem öncesine ait Sur Duvarı kalıntılarının varlığının 
kesin olduğunu ve bunun kapı ve kuleleri ile birlikte takip edilebildiğini söyleyebiliriz.  

3 Yeldeğirmen Tepe
Banu YILMAZ11

Antik kentin kuş uçumu 600 m. batısında, yeni açılacak olan Yatağan-Milas 
karayolunun yapımı esnasında Yeldeğirmen Tepe üzerindeki kalıntıların durumunun 
belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı. Burada defineciler tarafından açılmış bir 
lâhit mezar tespit edildi. Çalışmalar sonucunda toplam 3 adet mezar ve 2 adet sondaj 
kazısı yapıldı.  

Mezarlardan birisi (09YDTM01) daha önce defineciler tarafından açıldığı için 
kapak taşlarından sadece birisi in situ durmaktaydı. Mezar mermer plâka tekne tipinde 
olup doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiştir. Mezarda yapılan çalışmalarda iskelete ait 
birkaç parça kırık kol ve bacak kemiğine ait parçalar bulunmuştur. Mezarın dışında, 
kapak taşına bitişik olarak bulunan ve M.Ö. 190-160 yıllarına tarihlenen pişmiş toprak 
tek kulplu testi12,  mezarın kapağı kapatıldıktan sonra mezarın dışına bırakılan hediyedir. 

İkinci mezar 09YDTM01 numaralı mezarın kuzeyinde doğu-batı yönlü, lâhit 
(tekne) mezar tipindedir. Mezarda yapılan çalışmalarda 3 gömü ve 7 iskelet tespit 
edilmiştir. Mezarda pişmiş toprak ve cam olmak üzere toplam 3 adet eser bulunmuştur. 
09YDTM02- PT01 ve PT02 numaralı olpeler astarları ve tiplerine göre Geç Hellenistik 
Döneme tarihlenmektedir13. 09YDTM02-C01 numaralı cam unguentarium ise torba 
gövdeli formu ile M.S. 1- 2. yüzyıla tarihlenmektedir14. Böylelikle mezara M.Ö. 1 ve 
M.S. 1. yüzyılda iki farklı gömü yapılmış olabilir. 

Üçüncü mezar, 09YDTM01 numaralı mezarın güneyinde, doğu-batı yönlü, lâhit 
mezar tipindedir (Resim: 4, Çizim: 2). Kremasyon gömüye ait kemikler mezar içinde 
10 Karşılaştırmalar için bkz. Tırpan 1990, dipnot 9-14. Ayrıca aynı bölgede Muğla İli Datça İlçesi Emecik Köyü 

yakınlarındaki Apollon Kutsal Alanı’nda bulunan benzer bir örnek için bkz. N. Tuna-N. Atıcı-Ü. Muşkara-İ. 
Sakarya, “Some remarks on the limestone figurines recently found at the Archaic Sanctuary of Apollo in the 
territory of Knidos”, Cyprus and The East Aegean, Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC,   (Ed. V. 
Karageorghis-O. Kouka), 2009, 230, Fig. 2.

11  Banu YILMAZ,Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/TÜRKİYE
12  S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery the Plain Wares, The Athenian Agora 33, New Jersey, 2006, Pl. 9, Fig. 48, 250.
13 PT01 ve PT02 numaralı olpeler yerel üretim olduğu için bire bir benzeri bulunmamaktadır. Ancak form 

yapısı olarak M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen tek kulplu testiye benzemektedir.  Tek kulplu testi örneği için bkz. H. 
S. Robinson, Pottery of the Roman Period,  The Athenian Agora 5,  New Jersey, 1959, Pl. 1, F.56.   

14  U. R. Chneider, “Antike Gläser im Museum Altenessen”, Boreas 12, 1989,  27, Taf. 6.6.
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dağınık bir durumda ele geçirilmiştir. Ayrıca mezar içinde urna kabı olarak kullanılan 
tek kulplu testi içinde kemikler bulunmuştur.  Mezarda Erken İmparatorluk Dönemine 
tarihlenen pişmiş topraktan tek kulplu testi (09YDTM03- PT01) ve unguentarium 
(09YDTM03-PT02)15 ile iki adet bronz sikke (09YDTM03- S01-S02) bulunmuştur. 
Mezarda bulunan bronz sikkeler aşırı derecede korozyona uğramış olmakla birlikte pişmiş 
toprak eserlere göre mezarın Erken İmparatorluk Dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Mezarların haricinde yapılan yüzey araştırmaları ve sondaj kazıları yerleşimin 
tarihi süreci ile ilgili daha farklı buluntular sunmuştur. Tepenin kuzeyindeki Leleg tipi 
duvar, yüzey araştırmasında tepe üzerinde bulunan fikellura tekniğiyle yapılan seramik16 
(Resim: 5), Korinth tipi çatı kiremidine ait kalypter ve stroter parçaları ile M.Ö. 4-3 
yüzyıla tarihlenen sikke17, M.Ö. 1-M.S. 1. yüzyıla tarihlenen unguenterium18 ve kandil19 
buluntuları buradaki yerleşimin sürekli olduğunu göstermektedir. Mezarlar bu süreç 
içinde son döneme rastlamaktadır.  

Böylelikle elde edilen verilere göre Yeldeğirmen Tepesi’nde elde edilen buluntular 
ışığında bu alanın en azından kesinlikle Arkaik Dönemde kullanılmış olduğu, Klâsik, 
Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Döneminde de buradaki yaşamın devam ettiği 
anlaşılmaktadır.

4 Roma Hamamı-1
 Coşkun DAŞBACAK20

Bulunan yazıtlara göre Stratonikeia’da Roma Döneminde birden fazla hamamın 
olduğu bilinmektedir21. Kalıntısı bilinen 2 hamam bulunmaktadır. Kentin kuzeybatısına 
yakın bir yerde, gymnasion ile bouleuterion arasında kalan insulalar üzerine “Roma 
Hamamı-1” olarak isimlendirilen bu yapı inşa edilmiştir. 2009 yılında ilk defa genel 
temizlik çalışmalarına başlanan yapının duvarlarında dörtgen ve düzensiz kenarlı kireç 
taşı bloklar kullanılmıştır. Dış cephe duvarlarda düzgün yüzeyli taşlar,  nispeten önemsiz 
duvarlarda ve duvar aralarında moloz taşlar kullanılmıştır. Opus caementicum’un 
yerel bir uygulaması olan bu teknik (harçlı moloz)  Karia, Lykia ve Pisidia’da yaygın 
olarak uygulanmıştır22. Yapının mekânları arasındaki bağlantılar kemerli geçişlerle 
15 Benzer örnekler için bkz. Rotroff 2006, 249, Pl. 7: 40; E. Dündar, Patara Unguanteriumları, Patara IV.1, 
İstanbul, 2008, 125, Lev. 17: U 139.

16 Fikellura tekniği Karia Bölgesi’nde M.Ö. 6. yüzyılın ortalarından itibaren görülmeye başlar. En önemli 
merkez ise Mylasa’dır. Mylasa’da bu seramikleri boyayan bir Karia seramik okulu olduğu düşünülmektedir 
(R. M. Cook-P. Dupont, East Greek Pottery, London, 1998, 66). Böylesine önemli bir okulun kente olan 
yakınlığı, Stratonikeia Antik kentinde bulunan bu parça ile kentin Arkaik Dönemi hakkında bilgi vermekle 
kalmayıp çalışma yapılan Yeldeğirmen Tepe Mevkii’nin de en erken dönemi ile ilgili kesin veriler sunması 
açısından da önemlidir. 

17 D. R. Sear, Greek İmperial Coins and Their Values 1, London, 1978, 6820.
18  İğ formundaki unguenterium’un benzer örnekleri için bkz. Rotroff, 2006, 299, Fig. 67: 519.
19 Kandilin form olarak benzer örneği için bkz. D. K. Tezgör-T. Sezer, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş 

Toprak Kandiller Katalogu, Varia Anatolica VI/ 2, Cilt 1, İstanbul, 1995, 98: 262. 
20 Dr. Coşkun DAŞBACAK, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/

TÜRKİYE.
21 M. Ç.  Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia, I.K. 22,1, Bonn 1982, 685, 701, 706.
22  F. Yegül, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul, 2006, 223.
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sağlanmaktadır (Resim: 6). Kemerin üzerine binen yükü dağıtmak amacıyla sağır 
kemerler kullanılmıştır.   

Roma Hamamı-1 yapı bloğu kuzey-güney, odalar ise simetrik ve birbirine paralel 
olarak doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiştir. Sıcak mekânlar yapı bloğunun güneyinde 
soğuk mekânlar ise kuzeyinde yer almaktadır. 

Kuzeyde palestra olarak tanımlayabileceğimiz bir alan bulunmaktadır. Palestranın 
güneyinde nişler yer almaktadır (Resim: 7). Nişler 5 m. genişlik ve 1 m. derinliğe sahip 
olup içleri tamamıyla moloz taşlarla doldurulmuş durumdadır. Benzer nişler Hierapolis, 
Aphrodisias ve Laodikeia hamamlarında da bulunmaktadır23. Hierapolis ve Laodikeia 
hamamlarında bulunan nişler daha derin bir yapıya sahip olmalarına karşın Stratonikeia 
Hamamı’nda derinlik fazla değildir. Sıcak bölümler ile soğuk bölümler arasında bağlantıyı 
batı ve orta aksta yıkanma nişi şeklinde düzenlenmiş girişler sağlamaktadır. 

Hamamın orta kısmına ait mekânların bir bölümünün üst kısmı, 19 ve 20. yüzyıla 
ait sivil yapılar ile yol inşa edilirken tahrip edilmiştir. Köy meydanından başlayan 
bu yol Osmanlı Dönemine ait ulaşım ve gezi yollarının en önemlilerinden birini 
oluşturmaktadır.  

Karia geleneğinde kendini gösteren simetrik plan ve palestra ile hamam biriminin 
aynı aks üzerinde yer alması,  Roma Hamamı-1 yapısında karşımıza çıkar. Plan düzenlemesi 
olarak benzer özellikleri kazı ve araştırmaları yapılmış Karia’da Aphrodisias, Phrygia’da 
Hierapolis ve Laodikeia hamamlarında da görmekteyiz24. Stratonikeia Roma Hamamı-
1’de kazı çalışmaları yapılmadığı için kesin tarihlemeyi sağlayacak arkeolojik bir 
bulguya henüz rastlanmamıştır. Plan özellikleri bakımından benzerlikler tespit ettiğimiz 
M.S. 2 yüzyıla ait Aphrodisias, Hierapolis ve Laodikeia hamamları ile çağdaş olduğu 
düşünülmektedir.

5 Kuzey Bazilika Çalışmaları
Gökçen ÖZTAŞKIN25

Kuzey Bazilika, Kuzey Şehir Kapısı’nın doğu girişi güneyine inşa edilmiştir. 
Erken Bizans Döneminde bazilika konumlandırılırken, mevcut meydan düzenlemesi 
daraltılmış ve kapının giriş açıklıklarından doğudaki kapatılarak bazilikanın nartheksinin 
kuzey sınırı oluşturulmuştur. Aynı şekilde kapının doğusunda devam eden sur duvarı da 
bazilikanın kuzey duvarı olarak kullanılmıştır. 

Daha önce yapılan kazılarda kuzey nefin büyük bir bölümü ve mermer döşeme 
zemini +502,52 m. kod seviyesinde açığa çıkarılmıştı. 2009 yılı kazı çalışmalarına 
bazilikanın kuzey nefinin doğusunda başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda nefin doğu ucunda 
dört mekândan oluşan bir düzenleme tespit edilmiştir (Resim: 8). Mekân 1 duvarlarında 
görülen künk sistemiyle toplanan suların Mekân 2 içerisinde toplandıktan sonra sur 
23  Yegül 2006, 241 fig. 248,  242 fig. 249; C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lykum) İstanbul, 2007,187-193.
24 D. Krencker-E. Krüger-H. Lehmann und H. Wachtler, Die Trierer Kaiserthermen, Augsburg, 1929, 288,  Abb. 

427; F. K. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity, Newyork, 1992, 277, Fig. 344;  Şimşek 2007, 
177-200.

25 Öğr.Gör.Gökçen ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Kınıklı/ 
Denizli / TÜRKİYE
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duvarı üzerine açılan kanal sayesinde dışarıya akıtıldığı görülmektedir. Ancak bu sistemin 
hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştır. Bu düzenlemeler bazilikanın bir sebepten işlev 
dışı kaldığını göstermektedir. Bu durum, olasılıkla M.S. 7. yüzyıl sonrasında bölgedeki 
tüm kentlerde karşılaşılan nüfus azalması neticesinde meydana gelmiş olmalıdır26. Bu 
dönemde büyük boyutlu kiliselerin yerlerini daha küçük yapılar almıştır. Burada da buna 
benzer bir mimarî değişim sonucunda bazilikanın bu alanının kullanım dışında kaldığı ve 
farklı amaçlar için yeniden düzenlendiği düşünülmektedir. Kazı çalışmalarında tüm bu 
mekânların üst kodlarında üç mezar tespit edilmiştir. Bu durum dört mekândan oluşan 
tüm alanın işlevini yitirerek mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Kazı çalışmalarıyla bazilikanın kuzey sınırını oluşturan sur duvarının doğusu da 
açığa çıkarılmıştır. Bu alanda sur duvarının 2,50 m. genişliğinde olduğu saptanmıştır 
(Resim: 9). Sur duvarında Geç Antik Dönemde tamirat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
tamirat tüm bölgeyi ve kenti büyük ölçüde etkileyen M.S. 365 depreminden sonra 
olmalıdır27. Sur duvarı içerisinde Roma Dönemine ait üç mezar altarı28, bir osthetek29 ve 
bir arşitrav-friz bloğu30 bulunmuştur.

Sur duvarının dış yüzünde kademeli bir düzenleme tespit edilmiştir. +502,25 
kod seviyesinde tek sıra tuğla kullanılarak oluşturulmuş bir kademe ortaya çıkarılmıştır. 
Burada kullanılan tuğlalar 0,60x0,60 m. ölçülerindedir. Bu kademenin kuzeyinde 
+500,46 kod seviyesinde genişlikleri 0,60 m. olan ancak farklı uzunluklardaki mermer 
bloklar kullanılarak oluşturulmuş bir döşeme daha tespit edilmiştir. Bu mermer döşeme 
kuzey yönde 0,72 m.lik doğu-batı yönünde uzanan kanal gibi bir boşluktan sonra devam 
etmektedir. Yukarıda sözü edilen, Mekân 2’den başlayarak sur duvarı üzerinde devam 
eden su kanalı bu duvarın batısındaki alana doğru uzanmaktadır.

6 Bizans Dönemi Seramik Araştırmaları
Muradiye ÖZTAŞKIN31

Stratonikeia antik kentinde 2009 yılında Kuzey Cadde üzerinde gerçekleştirilen 
kazılarda Orta Bizans Dönemine ait çok sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. 
26 M.S. 7. yüzyılda bölgedeki kentlerin demografik değişimleri için bkz: C. Foss, “Archaelogy and the Twenty 

Cities of Byzantine Asia”, AJA 81, 471; B. Ceylan, Batı Anadolu Bölgesinde Bulunan Antik Dönem Anıtsal 
Yapılarından Dönüştürülmüş Bazilika Planlı Kiliseler, (Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Ankara, 7-29.

27 M.S. 365 depremiyle ilgili Lagina Hekate Kutsal Alanı ve çevresinde de arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. 
Lagina Hekate Altarı ile Tapınak arasındaki Bazilika ile ilgili ilk tespitler hakkında bkz. A. A. Tırpan-B. 
Söğüt, “Lagina ve Börükçü 2003 Yılı Çalışmaları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-1, 2005, 50.

28 Silindirik formlu altarların üzerlerinde girlandlar ile birbirlerine bağlanmış üçer bukranion bulunmaktadır.
29 Osthetek üzerinde, dar kenarlarda koçbaşlarının taşıdığı tekli, geniş yüzlerde ise koç ve boğa başlarının 

taşıdığı ikili girland betimi bulunmaktadır. Kentte bulunmuş diğer benzer osthetekler M.S. 2. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlenmiştir. Osthetekler için bkz. G. Koch, Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri, (Çev: Z. 
İlkgelen), İstanbul, 225.

30 Ters çevrilmiş durumda bulunan arşitrav-friz bloğunun üst kısmındaki friz bölümünde at arabası çeken iki atın 
tasvir edildiği kabartma bulunmaktadır. Aynı kompozisyon iki kez tekrarlanmıştır. Kabartmanın alt kısmında 
İon kymationu ve kymationu sınırlandıran silmeden sonra iki satır yazıt görülmektedir. Aynı arşitrav bloğuna 
ait başka bir parça daha önceki çalışmalarda nekropol alanında bulunup yayınlanmıştır. Bkz. C. Berns – H. 
Mert, “Architekturfragmente aus der Nekropole von Stratonikeia”, IstMit 49, 1999, 198-203.

31 Arş. Gör.Muradiye ÖZTAŞKIN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir / 
TÜRKİYE.
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Buluntular işlevlerine göre ayrılıp servis,  depolama ve pişirme kapları ile ampullalar 
olarak dört ana grup hâlinde incelenmiştir. 

Servis amacıyla kullanılan seramiklerden sgraffito tekniğiyle, yapım tekniği 
ve bezeme öğelerine göre ‘Ege Tipi’ olarak adlandırılan üretim grubuna ait seramikler 
alanda yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bu seramikler, kırmızı hamurlu, beyaz ya da krem 
rengi astarlı, açık sarı ya da yeşil renkte şeffaf ve parlak sırlı seramiklerdir. Sığ tabak 
formundaki kaplar üzerinde stilize su kuşu motifleri olabileceğine dair izler mevcuttur. 
Figürlerin baş, gaga veya kuyruklarını oluşturan çizgiler kalın uçlu âlet yardımıyla, astar 
kazınarak işlenmiştir32. Stil özelliklerine göre kazıda ele geçirilen Ege Tipi seramikler 
M.S. 12. yüzyıl ortasından 13. yüzyıl başına kadarki süreçte üretilmiş olmalıdır.

Kentteki kazılarda bulunan depolama amacıyla üretilmiş amphora parçalarının 
henüz tümü incelenerek tipolojisi oluşturulmamıştır. Ancak Kuzey Cadde kazısında 
ele geçirilen tüm bir amphora, caddenin stratigrafisi ile ilgili bilgi sunması bakımından 
önemlidir. Ele geçirilen örnek, form olarak ovoidal gövdeli, dışa çekik yuvarlak ağız 
profilli olup araştırmacılar tarafından LR2 (Hayes 50) olarak adlandırılmıştır (Resim: 10a). 
Bu amphoraların ilk olarak Akdeniz ve Karadeniz’de M.S. 5-6. yüzyıllarda kullanıldıkları 
bilinmektedir33. Amphora, Kuzey Bazilika’nın inşa edildiği alanın Erken Bizans Dönemi 
evresine ait olmalıdır.

Stratonikeia’da ele geçirilen pişirme kaplarının tipoloji çalışması devam etmektedir. 
2009 yılı çalışmalarında tüme yakın bir khytra ele geçirilmiştir (Resim: 10b).  Bu formda 
kaplar Geç Antik Çağdan itibaren çorba gibi sıvı yemeklerin ve sosların pişirilmesinde 
kullanılmıştır. Form olarak küresel gövdeli, kısa boyunlu, tek ya da çift kulplu kaplardır. 
Kulpun gövdeye eklenişi ve gövdenin şekillendirilmesi bakımından M.S. 12. yüzyıla ait 
örnekler içerisinde değerlendirilmiştir.

2009 yılı çalışmalarında Kuzey Cadde’de yapılan kazılarda ampullalar da ele 
geçirilmiştir. İlk ampullanın her iki yüzünde de birer Malta haçı ve onu çevreleyen 
geometrik desenli madalyon yer alır. İkinci örnek üzerinde sütunlarla taşınan kiborion 
benzeri bir düzenlemenin altında altar ve üzerinde tören haçı yer alır (Çizim: 3).  Kabın 
kırık olan diğer yüzünde ise olasılıkla kubbeli bir yapı tasvir edilmiş olmalıdır. Ampullalar 
stil bakımından Erken Bizans Dönemi özellikleri göstermektedir.

7 Epigrafya Çalışmaları
Murat AYDAŞ34

Bu yılki çalışmalar iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, 2008 yılı 
çalışmalarında, antik Yunancadan Türkçeye çevirdiğimiz yapı yazıtlarının ve Stratonikeia 
takviminin35 bibliyografyasını içermektedir. İkinci bölümde ise, 2008-2009 yıllarında 

32 Benzer örnekler için bkz. L. Doğer, İzmir Arkeoloji Müzesi Örnekleriyle Kazıma Dekorlu Ege-Bizans 
Seramikleri, İzmir, 2000, 36-46.

33  A. K. Şenol. Marmaris Müzesi Ticari Amphoraları, Ankara, 2003, 100-101.
34 Dr. Murat Aydaş, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın / 

TÜRKİYE.
35 B. Söğüt, “Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 2009, 263-286.  “4 Epigrafya 

Çalışmaları” için bkz. M. Aydaş, op.cit., 276-278.
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bulunan yazıtların Türkçe çevirileri yer almaktadır.

Birinci Bölüm
“4.1 Gymnasion’lar” başlığı altında, 1033 ve 664 numaralı yazıtlar36; 
“4.2 Hamamlar” başlığı altında 1046 ve 706 numaralı yazıtlar37 tercüme edilmiştir.
“4.3 Bouleuterion Duvarındaki Takvim” başlıklı yazıtın corpus numarası 1044’tür38.
“4.4 Kiliseler” ise 1059, 1060 ve 1204 numaralı yazıtların Türkçe çevirileridir39.

İkinci Bölüm
2008 ve 2009 kazı sezonlarında bulunan yazıtlar Gephyra 6’da yayınlanacaktır.  

 Tercümelerde, Gephyra’ya gönderilen makaledeki sıralama takip edilmiştir.
1- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: Eros (bu steli) Nikephorion için, onun hatırası için (yaptırdı). Yolcular,  

 Nikephorion sizi selâmlıyor.
2- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: Zeus Hypsistos’a kendisine ait tüm varlığıyla teşekkür eder.
3- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: Birçok büyük iş yapan Dionysios’u ve onun torunlarını onurlarla   

 onurlandırdı(lar).
4- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: (Gladyatör) Porphyrios (burada yatıyor).
5- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: Thion Angelos tarafından kurtarılan Diodotos ve Ammias (ve) onların tüm  

 evi Zeus Hypsistos’a teşekkür eder.
6- Buluntu Yeri: Kuzey Cadde; Tarihi: Roma İmparatorluk Dönemi. 
Çevirisi: Köle Publius Attennius (bu steli) patron’u Gaius Upius Attennius Polites’in  

 hatırası için (yaptırdı).
7- Buluntu Yeri: Kuzey Kapı; Tarihi: Olasılıkla Helenistik Dönem. 
Çevirisi: (Stratonikeia) Halkı (onurlandırdı).
8- Buluntu Yeri: Kuzey Kapı; Tarihi: M.S. 212-217. 
Çevirisi: Aur(elia) Kharidemis bu mezar anıtını, sevgili babası Aur(elius)   

 Kharidemos’un hatırası için yaptırdı.
9- Buluntu Yeri: Kuzey Kapı Kilise Zemini; Tarihi: Olasılıkla Helenistik Dönem. 
Çevirisi: Aristaios’un kızı, Samios’uın karısı selâm sana!
10- Buluntu Yeri: Eskihisar Köyü Yüzey Buluntusu; Tarihi: Roma İmparatorluk  

 Dönemi. 
Çevirisi: Hekaton (bu steli) babası Khryseros’un hatırası için (yaptırdı).

36 IK 22,1: Lagina, Stratonikeia und Umgebung, Bonn, 1982, 141, Numara 1033; 64-65, Numara 664, Kazı 
Envanter Numarası KT.95.26.

37  IK 22,1: Lagina, Stratonikeia und Umgebung, Bonn, 1982, 150, Numara 1046; 90, Numara 706.
38  IK 22,1: Lagina, Stratonikeia und Umgebung, Bonn, 1982, 148-149, Numara 1044.
39  IK 22,1: Lagina, Stratonikeia und Umgebung, Bonn, 1982, 153, Numara 1059-1060; 166-167, Numara 1204.
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8 Türk Hamamı Kazısı
Saim CİRTİL40

Antik kentin kuzeybatısına yakın yerdeki köy meydanında Şaban Ağa Camii’nin 
güneyinde yer alan ve halk arasında Selçuk Hamamı olarak bilinen Türk Hamamı’nda 1982 
yılında kısa süreli bir temizlik yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda hamamın kısa tanıtımı 
ve soyunmalığın bir bölümünün bulunmadığı bir planı yayınlanmıştır41. Burada yapılan 
kazılar hamamın tam bir planının çıkarılması ve tarihinin belirlemesine yöneliktir. 

Hamamın aralık bölümü haricindeki tüm mekânların üst örtüsünün yıkılmış, 
mekânları toprak ve molozla dolmuştu. Soğukluk, su deposu ve traşlığın duvarlarının bir 
bölümü yıkılmış ve tıraşlığın doğu duvarının bir kısmı daha sonradan kuru duvar şeklinde 
örülmüş, yapının üst örtüsü, mekânları ve su deposunu bitki ve ağaçlar kaplanmıştı. 

Bu yıl hamamda temizlik çalışmalarının ardından hamamın doğu duvarı boyunca 
birikmiş toprak yığınını kaldırılmıştır. Toprağın kaldırılması sırasında karışık şekilde 
Osmanlı Son Döneminden 1255/1839 tarihli 5 paralık bakır Abdülmecid, 1327/1909 
tarihli 5 paralık nikel Reşad ile Cumhuriyet Dönemi’nin bronz 10 kuruşlık paraları 
bulunmuştur.

Su deposunun ağaç, toprak ve moloz dolgu kaldırılarak 4,15x2,60 m. ölçülerinde 
dikdörtgen zeminin ortasında üstten alta kademelenerek daralan 1,40 m. çapında kazan 
boşluğu belirlenmiştir. Su deposunun zemini ve duvar yüzeylerinin kireç ve tuğla 
kırıklarından oluşan harç ile yalıtıldığı görülmüştür. Hamama sıcak su dağıtımının 
yapıldığı sıcaklık ve ılıklık (soğukluk) bölümlerine birer künk çıkışı tespit edilmiştir. Su 
deposunun doğusunda yapılan çalışmalarla ocağın zeminine kadar inilmiştir. Ocak ve 
kazan boşluğundan cehennemliği doldurulan dolgu boşaltılmıştır. Cehennemlik sıcaklığa 
iki, ılıklığa bir olmak üzere üç cehennemlik kanalı ile bağlanmaktadır.

Hamamın batısında soyunmalık bölümü bulunmakta ve soyunmalığın batısında ise 
büyük bir bölümünü kaplayan 1952 yılında inşa edilmiş ev bulunmaktadır. Soyunmalığın 
evden kalan boşluğunda yapılan kazı çalışmalarında soyunmalığa kuzeyden bir girişi 
olduğu anlaşılmış ve duvarlar boyunca uzanan sekiler ortaya çıkarılmıştır. Mevcut 
sekilere açılmış üç niş bulunmaktadır. Soyunmalığın zemininin kalan izlerden kayrak 
taşları ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında şadırvana ait olabilecek 
mermer fıskiye parçaları ele geçirilmiştir. Soyunmalığın üzerinde ev bulunan bölümünün 
dışındaki kazılma imkanı bulunan bölümlerinin kazısı sırasında hamamın tarihini tespit 
edecek seramik parçaları ve sikkeler bulunmuştur. Sikkeler seki nişlerinde ve giriş 
yakınında ele geçirilmiştir. Sikke buluntularından hamamı 15.yüzyıl ortalarına tarihlemek 
mümkündür (Resim: 11).

Hamamın, soyunmalığın evin altında kalan duvarları takip edilebildiği kadarı ile 
tahminî planı çizilebilmiştir (Çizim: 4). Soyunmalığın tam olarak belirlenebilmesi için 
üzerindeki evin kaldırılması gereklidir.
40 Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL,  Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Denizli/ 

TÜRKİYE.
41  A. Baş, “Eskihisar’daki Türk Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi XXII, Ankara, 1991, 367-368.
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Çizim 1: 2009 yılı Kuzey cadde kazı sonrası 
çizimi.

Çizim 2: 09YDTM03 numaralı lâhit mezarın 
çizimi.
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Çizim 3: Kuzey Caddede ele geçirilen ampullanın çizimi.

Çizim 4: Selçuk Hamamı ve üzerindeki evin zemin kat planı.
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Resim 2: Kadıkulesi Tepesi E1 Kulesi Kapısı’nın kule içinden görünüşü.

Resim 1: 2009 Yılı Kuzey cadde kazı sonrası hava fotoğrafı.
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Resim 4: 09YDTM03 numaralı lâhit mezar. Resim 5: Fikellura seramik parçası.

Resim 3: Kadıkulesi Tepesi Klâsik Dönem Sur Duvarı kule detayı.
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Resim 6: Hamamdaki kemerli geçiş.

Resim 7: Hamamda bulunan nişler.
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Resim 8: Kuzey Nef’in doğusundaki alanın genel görünümü.

Resim 9: Sur Duvarı dışındaki düzenlemenin genel görünümü.
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Resim 11: Selçuk Hamamı’nda bulunan Fatih sikkesi.

Resim 10: Kuzey Cadde’de ele geçirilen amphora ve khytra.
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BOĞAZKÖY-HATTUŞA 2009 YILI ÇALIŞMALARI

Andreas SCHACHNER1

HATTUŠA ÖRENYERİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR
Antik Hitit başkentinin Yukarı Şehri´nde 2001 yılıdan beri devam eden çalışmaların 

ana projesi 2008 yılında tamamlanmıştır2. 2009 sezonunda, 2006´dan beri Sarıkale 
Vadisi’nin güneyinde ve Orta Plato olarak adlandırılan alanda kazılan yapıların eksik 
kalan kısımlarının tamamlanması amacıyla ilk bu bölgede çalışılmıştır (Resim: 1-2)3. Bu 
çalışmalar tamamlandıktan sonra sezonun ve gelecek yılların ana programını oluşturan 
çalışmalara başlamak amacıyla Aşağı Şehir´deki yeni çalışma alanına geçilmiştir (Resim: 4.5). 

1.a Yukarı Şehir´de, Orta Plato´daki Kazılar (295–296/287 Plan Kareler)
2009 yılında çalışmalar, 2008´e kadar geniş çaplı açığa çıkarılan, düzgün planlı 

ve simetrik bir plana sahip, ancak güneybatı köşesinde küçük bir bölümü kazılamayan 
Hitit Dönemine ait olan binada yoğunlaştırılmıştır (Resim: 1. 2).  Bu alanda yapının bir 
odasının tümü ve ikinci bir odasının 2008´de kazılamayan bölümü açığa çıkarılmıştır. 
Ayrıca esas binaya batıdan sonradan eklenmiş bir odanın, korunan güney kısmı da 
bulunmuştur (Resim: 1. 2). Söz konusu alanda, 2008´de de görülen Hitit Döneminden 
sonra oluşan tahribat nedeniyle herhangi bir in situ buluntuya rastlanmamıştır. Binanın 
batı bölümünün duvarlarının kuzey kısımları, muhtemelen, kazı alanının kuzeybatı 
kısmında 2006-2007 yıllarında 289-290/295 plan karelerinde tespit edilen Bizans 
Dönemi aktivitelerinden kaynaklanan tahribatlar sırasında sökülmüştür (Resim: 2). 
Buna rağmen yapının güneybatı köşesinin bulunmasıyla binanın genel planı, yaklaşık 
23 x 23 m. büyüklüğünde bir kare olarak tamamlanabilir (Resim: 2). Elde edilen planın 
yapısal özellikleri, tahmin edilebilen büyüklüğü ve odaların dizilişiyle, Hattuša´da, 
özellikle Aşağı Şehir´de eski kazılarda araştırılan bazı konut yapılarıyla (örn. 15 No.lu 
ev) aynı özellikleri taşıdığnıı göstermektedir4. Böylece Orta Plato´da irdelenen bu bina, 
genel olarak konut sıfatıyla adlandırılan yapılar grubuna dâhil edilebilmesine rağmen, 
gösterdiği simetri yüzünden yine de özel bir konuma sahiptir. Çünkü Hitit kentlerinde, bu 
tarz yapılarda benzer düzgün bir plan anlayışı henüz görülmemiştir. Bu özelliği ilk etapta 
yapının daha önce kullanılmayan ve dolayısıyla inşaat sırasında dikkate alınması gereken 
1 Doç. Dr. Andreas SCHACHNER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Inönü Cad. 10, 34437 İstanbul/TÜRKİYE. 

schachner@istanbul.dainst.org
2  Genel bir değerlendirme için bkz. Schachner 2008; Schachner 2009. 
3  Daha önceki çalışmalar için bkz. Schachner 2007, 2008, 2009. 
4  Hitit konut mimarîsinin örnekleri, plan özellikleri ve plan gelişmeleri için bkz.: Neve 1979. 
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başka yapıların olmadığı bir alanda kurulmuş olmasıyla açıklanabilir. Ancak Hitit konut 
mimarîsinin gelişimi5 ve yapının tarihlendirilmesi6 göz önünde tutulursa, tipolojik açıdan 
aynı grupta bulunan diğer örneklerinden daha gelişmiş olduğu ve Hitit İmparatorluk 
Döneminde sıkça görülen gelişmenin en son safhasını teşkil ettiği söylenebilir. 

2009 yılı kazılarında yapımızın fonksiyonu hakkında bilgi veren çok az buluntu ele 
geçirilmiştir. Ancak, yapının doğu kısmında devam eden kazılarla 8 No.lu odada bulunan 
bir çivi yazılı tablet yapının fonksiyonuna ışık tutmaktadır (Env.-No.: Bo 2009/02; 
Resim: 3). Söz konusu yazıt saray görevlilerinin başında bulunan en üst düzey idareciden, 
MEŠEDI-birliklerinin komutanına yazılmış bir mektubun parçasıdır7. Alıcının MEŠEDI-
birliklerinin8 komutanı olması, bu binanın büyük bir ihtimalle söz konusu yöneticinin 
konağı ya da malikhanesi olduğunu düşündürmektedir. İlk kez, böylesine önemli bir 
görevi yürüten bir kişinin Hitit başkentinde nerede yaşadığı tespit edilebilmiştir. 

Bu sonuç şehrin sosyal topoğafyası için olağanüstü bir önem taşımaktadır. 
Bu buluntunun getirdiği sonuçla, 2007 ile 2008 yıllarında aynı yapının güneydoğu 
odalarında açığa çıkarılan seramiklerin fonksiyonu ve kullanımı ile ilgili yeni yorumlar 
akla gelmektedir9. Sadece tüketim ile ilgili olan kaplar büyük bir ihtimalle ev sahibinin de 
katıldığı törenlerde gelen misafirlerin hizmetinde kullanılmış olmalıdır. Ne tür tören veya 
ritüellerin gerçekleştirildiğini tam olarak bilemesek de, bu buluntuların ışığında ilk kez 
metinlerden, ancak kralî düzeyde bilinen törenlerin, başka sosyal tabakalarda da benzer 
şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır10. 

1.b. Aşağı Şehir´deki Kazılar
2000 yılından beri Yukarı Şehir’de yürütülen çalışmalar, Hitit başkentinin 

kronolojik ve yapısal gelişiminin çok daha iyi anlaşılmasına fırsat vermiştir11. Elde edilen 
neticelerin ışığında şehrin diğer bölümleriyle ilgili de birçok soru akla gelmektedir. Bu 
çerçevede 1977´ye kadar kazıların yürütüldüğü Aşağı Şehir´in kronolojisi ve strüktürel 
gelişimi ile ilgili sorunların çözülmesi için 2009´tan itibaren bu alanda kazıların yeniden 
başlatılmasına karar verilmiş ve çalışmalara üç ayrı açmayla başlanmıştır (Resim: 4. 5). 

Antik Hattuşa´nın Aşağı Şehir kısmı çeşitli küçük ve büyük platolardan oluşmaktadır 
(Resim: 4. 5). 1970´li yıllara kadar süren kazılarla Büyük Mabet´in üzerinde kurulu 
olduğu plato tüm olarak açığa çıkarılmıştır. Bu alan, güneyde yüksekliği 2-3 m.yi bulan 
bir basamakla poternli sura kadar uzanan bir başka terastan ayrılmaktadır. Söz konusu 
5   Neve 1979.
6   Bkz. Aşağıda.
7   Prof. D. Schwemer ve Prof. G. Wilhelm´in verdiği bilgiler; bkz. Wilhelm 2010
8 MEŠEDI-birlikleri Hitit kralını koruyan askeri birliktir. Dolayısıyla GAL.MEŠEDI olarak hitap edilen bu 

birliğin komutanı, Hitit askeri ve sosyal hiyerarşisinin en yüksek kişilerinden biridir. MEŠEDI-birliklerinin 
görevi için bkz.: Güterbock – van den Hout 1991. 

9   Schachner 2009, 35-38 Abb. 18. 20-22
10 Benzer törenler Hititlerle çağdaş olan komşu kültürlerde daha detaylı bilinmektedir, genel olrak bkz: Benz – 

Gramsch 2006, 417–437; Müller 2006, 485-520; Jungfleisch 2006
11  Genel olarak bkz.: Seeher 2006c.
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terasta sadece Boğazköy´deki ilk kazılar sırasında (Th. Makridi başkanlığında 1906-
1912 yıllarda) herhangi bir belgeleme olmadan, bazı arama açmalarında kazı çalışmaları 
yapılmıştır. 2007´de bu bölgede jeofizik çalışmaları ve geleneksel yüzey araştırmaları 
gerçekleştirilmiştir12. Bu çalışmaların neticelerine göre bu alanda anıtsal bir mimarînin 
var olduğu tahmin edilmiştir. Ancak kazıların neticelerine göre, jeofizik yöntemlerle elde 
edilen verilerde görülen izlerin, tahmin edilen bir mimarîden ziyade, muhtemelen Hitit 
sonrası dönemlerde, istinat duvarları olarak yorumlanabilinen yapılardan kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. 

Doğu Açması (290-292/373-376 plan kareleri)
Özellikle doğu açmasında tespit edilen mimarî tabakalar birbirini çok sık ve yakın 

takip etmektedir (Resim: 6). Bu alanda ulaşılan toplam derinlik, açmanın en kalın olan 
güney kısmında bile 2m.yi aşmamaktadır. Dolayısıyla stratigrafik farklar sadece yer 
yer tespit edilebilir. Buna rağmen iki açmadaki stratigrafi Bizans Dönemi, Geç Antik 
Dönem, Demir Çağı, en az 2 Hitit Dönemi tabakası ve Eski Hitit/Karum Dönemi olarak 
sıralanabilir. İlk kez 2009 yılında, modern kazı metotlarının kullanımıyla, Boğazköy´de 
Demir Çağından sonraki dönemlerin buluntularının incelenmesi mümkün olmuştur. 

291/374 plan karesinde tahminen Bizans Dönemine ait stabilize edilmiş yol 
parçaları olarak yorumlanabilen  taş döşemelere13 ait bir parça, tüm alanda serpiştirilmiş 
vaziyette bulunan mezarlardan birinin üzerine yapılmıştır. Yer yer aynı seviyede görülen 
bu bulunutların iki ayrı döneme ait olması gerektiği anlaşılmaktadır. Basit toprak, taş 
sandık ya da kiremit örtülü mezarların bazılarından az sayıda buluntu ele geçirilmiştir14. 
Özellikle üç sikke tarihlendirme açısından önem taşımakta ve bu bölgenin M.S. 4. 
yüzyılda mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir15. 2009 sezonunda elde edilen 
sonuçlar, 1960´lı yıllarda sadece biraz kuzeyde tespit edilen Antik Döneme ait nekropolün 
buluntularıyla örtüşmektedir16. Buna göre daha önce tespit edilen nekropol, poternli sura 
kadar güneye doğru uzanmaktadır. 

Bizans ve Geç Antik Döneme ait buluntular kaldırıldıktan sonra doğu açmasının 
özellikle kuzey kısmında bazı yerlerde dağınık duvar parçaları ile yer yer taş döşemeler 
tespit edilmiştir. Buluntular çoğu yerde yüzeye çok yakın olduğu için in situ buluntuya 
ya da bir bütünlük oluşturan duvarlara hiç rastlanmamıştır. Sadece bu seviyede rastlanan 

12 Schachner 2008, 135-136 Resim: 34, 136-142 Resim: 35.
13 Benzer yol parçaları Yukarı Şehir´de doğu havuzlarda 1998´de tespit edilmiştir: Seeher 2006, 39-42 Resim: 

1-4.
14 Mezarlar Yrd. Doç. Dr. H. Üstündağ tarafından incelenmiştir.  Toplam 17 iskeletten 13´ü değerlendirilebilmiştir. 
İskeletler üzerinde görülen hastalık izlerinden insanların yaşam kalitesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır; 
bkz. Üstündağ 2010. 

15 Bo 09-379-736: Follis Constantin I. (M.S. 330–335) bkz. RIC VII 195; Bo 09-515-842: Centenionalis 
Constantius II. (M.S. 337–361) bkz. RIC VIII 81,G ya da 81,I; Bo 09-1135-1167: tahminen 4. Jh. (kötü 
korunmuş, tahminen: Constantius II.) bkz. RIC VIII 84; sikkelerin tanımlanması I. Dinkel tarafından 
yapılmıstır.

16 Kühne 1969. 
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madenî buluntulara (örn. fibula parçaları) ve bazı boyalı seramik örneklerine dayanarak, 
bu tabakanın Demir Çağına, hatta daha önce tespit edilen Büyükkale II ve I safhalarına 
(genel olarak M.Ö. 7.-6. yüzyıl) ait olduğunu düşünmek mümkündür17. Dağınık olarak 
korunmuşsa da bu yerleşim izlerinin, 1960´lı yıllarda, çalışma alanımızın hemen 
kuzeydoğusunda tespit edilen aynı safahalara ait Demir Çağı yerleşiminin devamı 
olduğunu ve böylece Aşağı Şehir´deki yerleşimin tahmin edilenden daha güneye doğru  
genişlediğini söylemek mümkündür18.

Dağınık Demir Çağı tabakasının altında geniş ve iyi korunmuş olarak Hitit 
Dönemine ait bir yapı açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Onun altında yer yer aynı döneme 
ait daha eski ikinci bir yapı görülmektedir. 2009´da Hitit Döneminin üst tabakasında 
rastlanan yapı neredeyse bütün olarak açığa çıkarılmıştır. Sadece kuzeybatı köşesi ile 
güneydoğu kısmında küçük bölümler daha toprağın altındadır.  Kuzeyinde 1970´li yıllara 
kadar açığa çıkarılan anıtsal mimarîden çok farklı bir yapı tekniğiyle inşaa edilmiştir. 
Kuzeyindekilere karşın işlenmiş taş blokların kullanılmadığı ve sadece düzensiz kırma 
taşlarla kuru duvar tekniğiyle yapıldığı gözlenmektedir. 1. yapının duvarlarının çok 
safhalı olmasından birçok yerde tamir edildiği ve oda düzeninin kısmen değiştirildiği 
anlaşılmaktadır. Böylece yapının nispeten uzun bir zaman kullanıldığı söylenebilir. Büyük 
kısmının yüzeye çok yakın olması nedeniyle en son kullanım safhasına ait seramiğe 
sadece bazı güney odalarda ve az miktarda rastlanmıştır. 

Yapı plan özellikleriyle de hemen kuzeyinde görülen mimarîden çok farklıdır. 
Ortasında uzun bir koridor odasının batısında ve doğusunda dizili odalarıyla, P. Neve 
tarafından “Hitit sofalı evi” (Hallenhaus)19 olarak adlandırılan konut tipiyle eşleşmektedir. 
Benzer yapılar Orta Hitit Döneminden itibaren Boğazköy´de şehrin her bölümünde 
görülmekte ve P. Neve´ye göre bir sosyal değişime işaret etmektedir. 

1. yapının hemen altında 2. bir yapının ya da yapıların bazı duvarları görülmüştür. 
Yapının birçok duvarı daha sonraki tabakanın altında kaldığı için planı bir bütün olarak 
anlaşılamamaktadır. Ancak yapı tekniğinin aynı olması ve genel görünümü itibarıyla bu 
yapının da bir konut olduğu düşünülmektedir. 

Yeni bir kronoloji oluşturulması ve elde edilen bulguların daha önceki kazı 
sonuçlarına uygulanması, 2009 yılında başlayan çalışmaların en önemli hedeflerinden 
biridir. Bu sebeple özellikle açmanın kuzey kısmında çalışılmıştır. İlk belirlemelere göre 
2009 yılında açığa çıkarılan ve 1. Hitit yapısıyla  çağdaş olan bir kanalın, 1970´li yıllarda 
kazılan anıtsal yapının üzerinden geçtiği anlaşılmaktadır. Böylece yeni çalışma alanında 
tespit edilen Hitit tabakalarından geç olanının (1. yapı), kuzeyde bulunan anıtsal yapıdan 
daha geç olduğu düşünülebilir. Bu geçici sonuca göre Aşağı Şehir için daha önceki hafirler 
tarafından önerilen tarihsel ve kültürel gelişmenin sorgulanması gerekmektedir. 

17 Boğazköy´deki Demir Çağı kronolojisi için bkz. Genz 2003.
18   Neve 1974.
19   Neve 1979.
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Batı Açması (288-289/373-375 Plan Kareleri)
Aşağı Şehir’de, Kesikkaya ve Büyük tapınak arasındaki alanda, 2009 yılında 

başlatılan çalışmalar kapsamında, alanın batısında daha önce tespit edilen VI No.lu 
poternin 10 metre doğusundaki plan karelerde (288-9/373-4) de kazı çalışmalarına 
başlanmıştır (Resim: 5). Yüzeye yakın seviyede karşılaşılan ancak işlevleri tam olarak 
anlaşılamayan, muhtemelen blokaj amaçlı yapıldığı düşünülen taş setlere ait parçalar ve 
bu seviyede tespit edilen taş sandık tipli iki mezar, alanın en azından Geç Roma Dönemine 
kadar kullanıldığına dair işaretlerdir. 

Mezarların bulunduğu seviyenin altından yoğun bir moloz tabakası içerisinde 
Demir Çağına ait olduğu düşünülen bir takım buluntulara rastlanmıştır. Oldukça zayıf 
ve tahribat görmüş duvar parçaları ve dönemin özelliklerini gösteren bazı seramikler ve 
bronz buluntular, doğu açmalarda olduğu gibi bu alanda da dağınık ve tahribat görmüş bir 
Demir Çağı kullanımının olabileceğini göstermektedir.   

Tüm alanı kaplayan, kalınlığı yer yer 1m.ye varan taş moloz ve seramik dolgunun 
altından, yüzeyden yaklaşık 1,5 metre derinlikte geleneksel Hitit mimarîsinde karşımıza 
çıkan duvarların özelliklerinde, duvar parçaları görülmeye başlanmıştır. Net bir mimarî 
planın tamamlanamadığı alanda tespit edilen düzgün duvarların alt seviyelerinde bu 
yapının çok evreli olduğu anlaşılmıştır. Duvarların farklı evrelerde onarıldığı ya da 
ilâvelerle yeniden kullanıldığı, ayrıca alt evrelerdeki kültür molozunun üzerine inşa 
edildiği de anlaşılmıştır. Bu tabakada in situ herhangi bir buluntuya rastlanmamışsa da Hitit 
Döneminin tipik özelliklerini gösteren buluntular genel bir tarihlendirme yapabilmeye 
fırsat vermektedir. Tüm duvarların kuzeybatı, güneydoğu yönlü olduğu bu alandaki 
mimarî kalıntıların evrelerinin, buluntular ve seramiklerle birlikte değerlendirildiğinde, 
genel olarak Orta(?) Hitit Dönemini kapsadığını düşünmekteyiz. 

Geç dönemlerde tahrip edilmiş bu Hitit tabakalarında yer yer yanık toprakla 
karşılaşılmıştır. Karum (?) Dönemine ait bir yangın molozu olduğu anlaşılan bu yanmış 
toprak, kazı alanının birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Hitit tabakaları birçok yerde 
daha önceki dönemin duvarları temel olarak kullanılarak inşa edildiğinden her ikisinin 
arasında çok büyük bir zaman farkı olmadığı akla gelmektedir. 

Söz konusu yangın tabakasının oldukça geniş bir alanı kapsadığı görülmektedir. 
Yangın moluzunun içinde ve dolayısıyla in situ bulunmamış olsa da birçok buluntu 
bu durumu doğrulamaktadır. Göze çarpan seramik buluntular arasında Acemhöyük, 
Kültepe ve Boğazköy´de 1930´li yıllarda yapılan kazılardan bilinen üzüm salkımı biçimli 
seramik parça yer almaktadır. Aynı moloz içerisinde karakteristik Karum Dönemi stilinde 
yapılmış üç adet taş damga mühür de bulunmuştur (Resim: 7 a ve b)20.  İki parça hâlinde 
bulunmuş pişmiş topraktan bir aslan figürü de bu alanda ele geçirilen en önemli buluntular 
arasındadır (Resim: 8). İn situ olmasa da figürün altındaki ek yerine ait kırık, aslanın bir 

20 Bo 09-157-387 (Resim: 7a): Boehmer – Güterbock 1987, 19.20 Taf. I. 9–15; Bo 09-141-331 (Resim: 7b): 
Boehmer – Güterbock 1987, 27 Taf. VII. 66. Tipolojik bakımdan yakın bir benzeri olan üçüncü mührün resmi 
çok aşındığı için neyin betimlendiğı net anlaşılamamaktadır (Bo 09-135-301).
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yere monte edilmiş olduğunu düşündürmektedir. 
Yine aynı moloz içerisinde pişmiş topraktan yapılmış ve Karum Dönemine 

tarihlenen, Boğazköy’de benzeri daha önce bulunmuş bir yapı modeli de ele geçirilmiştir. 
Kafes görünümlü bu model üç boyutlu yapılmıştır. Arka yüzünde kazıma tekniği ile kapı 
ve pencere olduğu düşünülen unsurlar yapılmış modelin, bir kült vazosuna ait olduğu 
düşünülmektedir. Ön yüzüne bir koç başı eklendiğinden bu modelin, bir tapınağı temsil 
edebileceği de düşünülmektedir.

Yangınla tahrip edilmiş tabakada, zayıf ve tahribat görmüş duvarlar arasında 
iki taban tespit edilmiştir. Sınırları henüz belli olmayan yapı ya da yapılara ait odaların 
duvarlarının sadece en alt sıralarının bir kısmı açığa çıkarılabilmiştir (Resim: 9). 
Kuzeydeki tabanın hemen  üzerinde, iyi korunmuş ve bir kısmı daha sonraki dönemlerde 
yapılmış duvarın altında kalan bir seramik envanteri bulunmuştur. Birçok farklı formlara 
sahip kaba ait parçadan oluşan bu seramik grubunun yangınla yok olmuş ahşap bir raf 
üzerinde yer aldığı düşünülmektedir. Aralarında ince bir yangın tabakası bulunanan, üst 
üste yığılmış bu seramik yığını içerisinde çok sayıda gaga ağızlı seramik kap parçalarının 
yanı sıra, birbirine benzer tiplerde depolama kapları ve kâse gibi daha küçük boyutlu kap 
parçalarına da rastlanmıştır. 

Alanın güneydoğu köşesinde ve doğu profili içine doğru devam eden yanmış 
bir odanın 5,5 m² lik bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Batı ve kuzey duvarlarının 
bir bölümü açığa çıkarılmış bu oda içerisinde yoğun kül ve yanmış kerpiç parçaları 
görülmüştür. Bu yanık molozun altından odaya ait bir taban tespit edilmiştir. Tahribat 
görmüş oda duvarlarının iç yüzlerinde çok az da olsa sıva parçalarına rastlanmıştır. Benzer 
sıva parçaları ve dağılmış kerpiç parçaları, taban üzerinde ince bir tabaka oluşturmuş 
ve belki de tabanın tahribata uğramadan korunmasını sağlamıştır. Doğuya doğru devam 
ettiği anlaşılan odada, açmanın doğu profiliyle kesiştiği alanda, profil kenarından tüm 
bir kaba ait parçalar çıkarılmıştır. Bu kap, hemen yanında taban üzerinde bulunan pişmiş 
toprak bir figürin (Resim: 10 a ve b) ve bu odanın hemen batısında aynı seviyedeki bir 
başka bölmede bulunan çivi yazılı tablet, bu alanın Karum Dönemine ait olma ihtimalini 
göz önüne sermektedir. 

Oldukça iyi işlenmiş erkek figürini yaklaşık 5 cm. uzunluğundadır. Baş ve 
ayak kısımları kırılmış figürün, elinde bir nesne tuttuğu sağ eli göğsünde durmaktadır. 
Dirseğinden itibaren kırık sol eli  gövdenin yanında hafif açık şekilde durmaktadır. Vücut 
uzuvları çok doğal bir şekilde belirtilmiştir21.

Bu alandaki çalışmaların en önemli buluntularından biri eski Asur dilinde yazılmış 
ve adı geçmeyen bir şahsın, Sîn-išme’anni ve Azuma adlı kişilere olan borcuyla ilgili olan  
çivi yazılı bir tablettir22. Tabletin paleografik ve dil özelliklerine göre yaklaşık olarak 
Kültepe 1b tabakasıyla paralel olduğu anlaşılmıştır. 

21 Çıplak erkek figürleri Karum ve Eski Hitit Döneminde ancak tamamen farklı bir duruşla bazı kabartmalı kap 
parçalarında bulunmaktadır, bkz. Boehmer 1983, 13. 14 Abb. 1 Taf. 1, 2; 4, 2

22  Prof. Dr. G. Wilhelm´in verdiği bilgilere göre. 
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Poternli Sur Kazıları (287-289/367-370 Plan Kareleri)
Alanın güneyinde poternli surun üzerinde üçüncü bir açmada çalışılmıştır (Resim: 

5. 11). Kesikkaya´nın batısındaki poternli surun, daha önceki yıllarda yapılan jeofizik 
çalışmalar sonucunda düşünülenden farklı yönde olduğu anlaşılmıştır23. Ancak jeofizik 
çalışmaları, Boğazköy jeolojisinin karmaşık olması nedeniyle surun yapısal özellikleri 
hakkında net bir bilgi verememiştir. Dolayısıyla surun planı, yapı tekniği ve kronolojik 
gelişmesi hakkında bilgi edinmek amacıyla bu alanda kazılara başlanmıştır.

Toplam 620m²’ yi kapsayan kazılarla, surun iki kule ve üç duvar parçasından 
oluşan yaklaşık 60m. lik bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Geç Antik Döneme ait mezarlar ve 
yakın dönemlerde taş alımından oluşan yer yer tahribata rağmen surun yapısal özellikleri 
anlaşılmaktadır. Surun Hitit Dönemi için karakteristik sandık tipinde olduğu tüm alanda 
görülmüştür (Resim: 11. 12). 

İki kulenin arsında sadece 7 metre vardır. Bu mesafenin, diğer taraflardaki kulelere 
göre çok daha az mesafede olması göze çarpmaktadır (Resim: 11. 12). İki kulenin 
arasındaki dış duvarda, duvarın iç ve dış taraflarında görülen basamaklar daha önce 
herhangi bir Hitit kazı yerinden bilinmeyen bir özelliktir. Hitit Döneminde, söz konusu 
basamaklar üzerine kapı eşiği görevi gören kalın ağaç hatılların yerleştirilmiş olduğu 
düşünülmektedir. Söz konusu duvarın iç tarafında bu basamağın üzerinde bulunan, in situ 
kapı söve taşı, diğer özelliklerle birlikte değerlendirildiğinde yapının bir sur kapısı olarak 
nitelendirilmesi gerekmektedir. 

Poternli surun 2009´da Kesikkaya´nın batısında irdenlenmiş bölümünde surun plan 
özelliklerinin, daha önce Kesikkaya´nın güney doğusunda açığa çıkarılan bölümünden 
farklı olduğu görülmektedir (Resim: 5). Özellikle kuleler, doğudakilerden farklı olarak 
iki tane birbirine paralel olarak uzanan ve kulenin tüm genişliğini kapsayan odalardan 
oluşmaktadır (Resim: 11. 12). Bu plan özelliği Boğazköy´de Yukarı Şehir surlarında 
ve Kuşaklı surlarında görüldüğü için şimdiye kadar Hitit surlarının M.Ö. 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren kullanılan planı olduğu düşünülmüştür. 2009 yılı kazılarında 
surun tarihlendirilmesine yardımcı olacak ve daha önceki tarihlendirmeleri değiştirecek 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.  Kazılarda surun daha eski bir safhası görülmediği 
için,  2009´da irdelenmiş bölümünün ilk inşa dönemine ve dolayısıyla M.Ö. 17. yüzyılın 
sonuna ya da 16. yüzyılın başına ait olduğu düşünülmektedir24. Poternli surun farklı 
bölümlerden oluştuğu ve böylece parça parça inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu şehir kapısı Boğazköy´de şimdiye kadar keşfedilen kapılara göre daha basit 
bir örnektir. Özellikle düzgün işlenmiş taşların sadece kapının geçit bölümünde ve çok 
az sayıda kullanıldığı göze çarpmaktadır. Daha önce poternli surda sadece Büyükkale´nin 
hemen altında bir kapı olduğu biliniyordu. Basit ve görkemli olmasa da yeni bulunan 
poternli surdaki şehir kapısıyla, Hitit şehrinin Aşağı ile Yukarı Şehir arasındaki trafik 
düzeni, şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır (Resim: 5). 
23  Schachner 2009. 
24 Tarihlendirilmesi daha önceki kazılarda kuzeybatı yamaçta açığa çıkarılan tahıl ambarında elde edilen 

radyokarbon tarihlendirmelerine dayanmaktadır: Schoop –  Seeher 2006, 59-60 Resim: 5; Seeher 2006c.
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2. Hattuša Sur İçi Yüzey Araştırmaları 
Boğazköy´de antik şehrin topoğrafyasının esas parçaları olan ve şehrin 

planlamasında önemli bir rol oynayan kayalıkları inceleyen çalışmalara, 2009 yılında 
Prof. Dr. R. Dittman´ın başkanlığındaki ekip, Kesikkaya´nın hemen güneyinde yer 
alan ve Kızlarkayası olarak adlandırılan kayalıkta devam etmiştir (Resim: 13). Söz 
konusu kayalığın neredeyse yatay bir şekilde işlendiği daha önce hem bilimsel literatüre 
girmiş hem de gezi yoluna yakınlığıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmiştir. Ancak detaylı 
bir çalışma gerçekleştirilememiştir. 2009 yılı çalışmalarıyla kaya üzerinde görülen tüm 
yapısal detaylar incelenmiş, çekilen hava fotoğraflarının da yardımıyla  plan üzerinde 
işlenmiştir. 

Kızlarkayası üzerinde görülen taş işlemelerinde iki farklı teknikten kaynaklanan 
izler görülmektedir. Söz konusu izlerin, şehrin birçok yerinden elde edilen bilgiler ışığında, 
Geç Antik Döneme ya da Hitit Dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kayalığın üzerindeki 
yatay düzleştirmelerle alakalı olan izlerin Hitit Dönemine ait olduğu görülmektedir. 
Kayanın Geç Antik Dönemde taş ocağı olarak kullanımına işaret eden izler ise sadece 
kayalığın kenarlarında bulunmaktadır. 

Kızlarkayası üzerinde Hitit Dönemine ait tespit edilen izler değişik tiplerden 
oluşmaktadır (Resim: 13). Geniş ve derin oyukların yanı sıra özellikle iki farklı çeşit tümsek 
en çarpıcı öğelerdir. Sıkça görülen ve bir ihtimalle bir sistem içerisinde yerleştirilmiş, 
etrafındaki kayalardan hafif yüksek olarak  bırakılmış tümsekler bir ihtimalle direk altlıkları 
olarak düşünülebilir. Boğazköy´de birçok benzer kayalığın üzerinde görülen, duvarların 
negatif izleri ve Hitit mimarîsi için tipik olan ve duvarın ahşap konstrüksiyonunu kayalara 
ya da taş temellere bağlayan zıvana deliklerinin Kızlarkayası´nda  olmaması ise burada 
Hitit Döneminde sağlam, anıtsal bir mimarînin olmadığını akla getirmektedir. Bu sebeple 
Kızlarkayası üzerinde geniş bir şekilde sabit olmayan, muhtemelen ahşaptan oluşan bir 
yapının olduğunu düşünmekteyiz. Ancak bu yorumla Kızlarkayası´nda niye diğer kayalarda 
görülen mimarî izlerin burada bulunmadığı açıklanabilir. Hitit Döneminde Kızlarkayası 
üzerindeki mimarî planın yapısı, tam olarak  yeniden kurulamazsa da, diğer kayalıklardan 
çok farklı olduğu ve böylece söz konusu yapının da başka bir fonksiyonunun olduğu 
anlaşılmaktadır. Tespit edilen mimarî izler, buranın filolojik kaynaklara dayanılarak 
güneş tanrıçalarını simgeleyen stellerle donatılmış bir tapınma yeri olması yorumunu25 ne 
doğrulamakta ne de karşı çıkmaktadır.

Kızlarkayası civarında yürütülen yüzey araştırmaları, bugün sadece bahar 
aylarında su ile dolan derenin, Hititler zamanında kısmen ıslah edildiğini ve bir ihtimalle  
Kızlarkayası´nın bu geniş çaplı strüktürün bir parçası olduğunu göstermektedir. Akan 
su, derenin her iki tarafında görülen duvarlarla kanalize edilmiş ve sunî basamaklarla 
kuzeybatıya doğru yönlendirilmiştir. 

2007-2009 yüzey araştırmaları ve aynı yıllarda poternli sur civarında yapılan 
diğer çalışmalarla bir bütün oluşturmaktadır. Böylece son yıllarda poternli surun üzerinde 
25   Pierallini – Popko 1998.
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yoğunlaşan ve 2009´dan itibaren kazılarla da tamamlanan çalışmalara bir parça daha 
eklenebilmekte ve bir plan bütünlüğü sağlamaktadır.

3. Jeofizik Çalışmaları
2009 yılında şehir içinde 3 ve şehrin dışında 2 olmak üzere toplam 5 farklı alanda 

jeofizik çalışmalarına devam edilmiştir. Poternli sur üzerinde devam eden kazılarla açığa 
çıkarılan surun, özellikle batıya doğru ne şekilde geliştiğini görmek amacıyla ilk çalışma 
burada gerçekleştirilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi surun kuleleri beklenmedik bir 
plana sahiptir. Jeoelektrik çalışmalarla bu durumun batıya doğru devam edip etmediği ve 
kuleler arasındaki mesafe anlaşılmaya çalışılmıştır (Resim: 12). Net olarak görülen sur 
ve kulelerden elde edilen planla, kazılarla açığa çıkarılan plan özellikleri, surun kapıyla 
sınırlı olmadığını ve batıya doğru devam ettiğini göstermektedir. 

Poternli surun kuzeyindeki alan iki basamakla batıya doğru alçalmaktadır. 
Doğudakinde kazılar devam ederken batıdaki hakkında bilgi edinmek için jeoelektrik 
çalışmaları, 282-285/375-380 plan karelerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 12). Düzlükteki 
çalışmalar 2007´de aynı bölgede yapılan jeomagnetik çalışmalar ile aynı yılda, 281-
282/376-377 plan karelerinde yapılan jeoelektrik çalışmalarını tamamlamaktadır26. Bu 
seneki uygulamaların sonucunda bu terasın ortasında yaklaşık doğu-batı istikametinde 
yerleştirilmiş bir yapının varlığı görülmektedir. Düzgünlüğü ve duvarların kalınlığı 
nedeniyle bu yapının Hitit Dönemine ait olabileceğini düşünmekteyiz.

Aşağı Şehrin kuzey köşesinde yine surların üzeri, bir başka çalışma alanı olarak 
seçilmiştir. Bu alanda dış sur ile şehrin bu kısmını bölen surlardan birinin birleştiği 
düşünülmüştür. Araştırmalarla her iki surun plan özellikleri ile gidişatlarının irdelenmesi 
hedeflenmiştir. Jeomagnetik öçümlerle elde edilen verilerde, yaklaşık 90° lik bir köşede 
buluşan duvarlar görülmektedir. Güneybatıdan kuzeydoğuya doğru devam eden dış surun 
doğudan gelen duvarla birleştikten sonra kuzeye doğru devam etmemesi, o alandaki 
dik topoğrafya ve hemen kuzeyinde başlayan bahçelerden kaynaklanmaktadır. Alanın 
bir bölümünde yapılan jeoelektrik çalışmalar, dış surun sandık tipinde inşaa edildiğini 
ve tespit edilen kulenin poternli surun güney kısmında Kesikkaya´nın batısındaki 
kazılarla açığa çıkarılan kulelerle aynı plan özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. 
Jeomagnetik çalışmalarda, surların birleşmesiyle oluşan alanda, daha önceki yıllarda 
J. Seeher tarafından bir burgu sondajla tespit edilen göletin kenarını yuvarlak bir kavis 
şeklinde görmek mümkündür. 

2007 yılında Hitit başkentinin kuzey doğusunda, dağınık bir yerleşim sistemi 
ile Hitit Dönemine ait 2 baraj yapısı tespit edilmiştir27. 2009 sezonunda jeomagnetik 
yöntemle yürütülen çalışmalarda, 1960´lı yıllarda bugünkü Yazılıkaya yolunun 
kuzeyinde tespit edilen Hitit Dönemine ait taş döşemenin bulunması hedeflenmiştir. Söz 

26  Önceki çalışmalar için bkz. Schachner 2008, 135-136 Resim: 33.
27  Schachner 2009, 142-145 Resim: 46. 49.
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konusu döşemenin yayınlanan fotoğraflarından, muhtemelen bir başka baraj yapısının 
daha olduğu anlaşılmaktadır28. Ancak dönemin karolaj sistemine yerleştirilmediği için 
döşemenin yerini tam tespit etmek mümkün değildir. Seçilen tarlalarda yüzeyde herhangi 
bir ize rastlanmamış ve jeomagnetik çalışmaların sonuçlarına göre de seçilen alanlarda 
herhangi bir insan yapımı kalıntı tespit edilememiştir.

Hitit başkentinin güney doğusunda, Kral Kapısı ve surlarının önünde bulunan, 
uzun süreden beri bilinen ve 1. derece sit alanı olarak Hattuša ören yerine dâhil olan bir 
başka yer, şehrin güney doğusunda yer alan Kayalıboğaz mevkiidir. Burada yüzeyde yer 
yer işlenmiş taş bloklar görülse de, başka iskân izleri tespit edilememiştir. Bu bölgede 
yapılan jeomagnetik çalışmalarda belki duvar olarak yorumlanabilecek bazı izler 
görülmektedir. Tam bir plan tespit edilememiştir. Çalışmaların yapıların görünümü ile 
ilgili negatif sonuçları göz önünde tutulursa, burada Hitit başkentinin güneyini koruyan 
bir karakol olduğu tahmininin sadece kazılarla çözülebileceği anlaşılmaktadır.

ÇAMLIBEL TARLASI KAZISI 2009 YILI ÇALIŞMALARI

E. SCHOOP, U.-D. SCHOOP29

Çamlıbel Tarlası’nda üçüncü ve son dönem kazı çalışmaları 18 Haziran–9 Ağustos 
2009 tarihlerinde yürütülmüştür. Özellikle eski yerleşim tabakalarında gerçekleştirilen bu 
yılki çalışmaların sonucunda, Çamlıbel Tarlası yerleşiminin kullanımı hakkında değişik 
bilgiler elde edilmiştir. 

Tabaka Özelikler
CBT IV Sıra hâlindeki yapılar, Taş Döşemeli Yapı, yoğun bakır cüruflu avlu, 

çizi bezemeli çanak çömlek, 14C 
– Boşluk –

CBT III Büyük odalı yapılar, “Yanık Ev”, çizi bezemeli çanak çömlek, bakır 
cürufları

– Boşluk –
CBT II Yoğun mimarî kalıntılar, oda grupları, bakır madeni eritme çukurları, 

maden parçaları, çok sayıda çocuk mezarları, 14C
CBT I Mimarî yok, alanın ortasından geçen su akıntısı, mevsimlik kullanım, 

bakır madeni eritme çukurları, maden parçaları, mezarlar
Ana toprak

Çizelge 1: Çamlıbel Tarlası. Stratigrafi ve karakteristikleri.

En ilginç sonuçlardan birisi de daha önce tespit edilen üç yerleşim tabakasından 
daha eski olan ve mimarî kalıntısı olmayan yeni bir tabakanın varlığının anlaşılmasıdır 
(ÇBT I; Çizelge: 1). Bu en eski tabaka döneminde bölgenin topoğrafik yapısının bugünkü 
hâlinden çok farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde yerleşimin kuzeydoğusunda 
bir dağın yamacından gelen su akıntısının daha sonra yerleşim bölgesi olan alanın 
28  Schirmer 1969, 66 Lev. 32b.
29 Dr. Ulf-Dietrich Schoop ve Esra Schoop M.A., School of History, Classics, and Archaeology, University of 

Edinburgh, Old High School, 12 Infirmary Street, Edinburgh EH1 1LT, Ingliterre, e-mail: Ulf.Schoop@ed.ac.uk
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ortasından geçtiği tespit edilmiştir. Bu su akıntısının iki tarafındaki alanda da birtakım 
günlük aktivitelerin yürütüldüğüne dair izlere rastlanmıştır. Platonun üst kısmında bakır 
üretmek amacıyla kullanılmış olan bir grup çukur fırın tespit edilmiştir (Resim: 14). 
Çapları ortalama 25 cm.; derinlikleri 10–20 cm. olan bu çukur fırınların iç kısımlarında 
kırık çanak çömleklerden ve küçük çakıl taşlarından oluşan birkaç katmanlı izolasyon 
tabakasının olduğu görülmüştür. Bunların üzerinde kalın kilden yapılmış ve kullanım 
nedeniyle iyice sertleşmiş olan kalın bir sıva tespit edilmiştir. Bu çukurların etrafından 
aşağıya doğru uzanan beyaz bir kül tabakasının içinde, küçük parçalar hâlinde, limonit 
adı verilen ve bakır yataklarının içinde görülen bir mineral bulunmuştur. Büyük olasılıkla 
bu limonitler, bakır madeni eritilmeden önce istenmeyen parçaların ayıklanması sırasında 
atılan parçalardır. 

Derenin diğer tarafında ne olduğu henüz tam olarak anlaşılamayan farklı 
aktivitelerin varlığına ilişkin izler saptanmıştır. Bu alanda tespit edilen yoğun miktardaki 
siyah kül tabakasının içinde çok sayıda kömürleşmiş dal parçaları ve tahıl tohumları 
bulunmuştur. Bu tahıl tohumları burada madencilikle ilgili aktivitelerin yanında tarımsal 
üretimin de yapıldığını kanıtlamaktadır. Platonun alt kısmındaki, ızgara planlı, temeli 
çakıl taşlarından oluşan, 2.16 m. × 2.44 m. ölçülerindeki dikdörtgen biçimli yapının tahıl 
deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu yapının temelindeki ızgaraların sebebi, 
deponun tabanını toprak seviyesinden yukarıda tutmak amaçlıdır.

Söz konusu bu kalıntılardan, alandaki aktivitelerin uzun bir dönem içinde 
tekrarlandığı anlaşılmaktadır. Çamlıbel Tarlası bu evrede büyük ihtimalle kalıcı bir 
yerleşim yeri olarak değil mevsimlik aktivitelerin yürütüldüğü bir üretim yeri olarak 
kullanılmış olmalıdır. 

Birinci tabakaya ait az sayıda mezar açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ikisi yetişkin 
mezarıdır (Resim: 15). Geçen yılın raporunda belirtilen çocuk mezarlarında olduğu gibi bu 
yetişkin mezarlarında da iskeletler hocker pozisyonda, başlar güneye yüzler doğuya bakar 
vaziyette bulunmuştur. Mezarların içinde herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. 

Bu yılki çalışmalarda Karakeçili Vadisi’nin 2 km. kadar iç kısmında, erozyon 
etkisiyle açılmış olan yamacın içinde, büyük bir bakır madeni yatağı tespit edilmiştir. Bu 
bize o dönemde madenî aktiviteler için neden Karakeçili Vadisi’nin seçilmiş olduğunu 
açıklamaktadır. Çamlıbel Tarlası’nın hem maden yatağına hem de vadinin giriş kısmına 
yakın olan konumu nedeniyle yerleşim için uygun bir alan olduğu anlaşılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan yerleşimin üretim yeri olarak kullanımının ne kadar süreyle 
devam ettiği henüz bilinmemektedir. Bu dönemden sonra alanın ortasından geçen su 
akıntısının kesildiği anlaşılmıştır. Yerleşimin alt kısmında (batısında) duvarları kerpiçten 
yapılmış bir grup konut açığa çıkarılmıştır (ÇBT II). Yamacın daha dik olduğu doğu kısımda 
yapıların arka kısımları yamacı kesmektedir. Bu bölgedeki duvarların temellerinin taştan 
yapıldığı görülmüştür. Burada duvarları oldukça yıpranmış vaziyette iki adet büyük odalı 
ve birkaç tane küçük odalı yan yapı tespit edilmiştir. Sadece doğudaki evin duvarlarının 
uzunluğu taban seviyesi ve yamacın meyiline göre tam olarak tespit edilebilmiştir (6.60 
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m. × 4.30 m.). Yapının batıda bulunan giriş kısmının karşı tarafında kubbeli bir fırın 
bulunmuştur. Batıdaki ev oldukça tahribat görmüş durumda açığa çıkarılmasına rağmen, 
eldeki verilere göre, doğudaki ev ile aynı şekilde tamamlanabilmektedir. Batıdaki evin 
yamaç tarafındaki duvarlarının büyük ve uzun dere taşlarından inşa edildiği görülmüştür. 
Batı ve kuzey duvarları ise büyük olasılıkla kerpiçten yapıldığı için korunamamıştır. 
Evin doğu iç duvarına dayandırılmış vaziyette, büyük dikdörtgen biçimli, mavi çoraktan 
yapılmış, 2.96 m. × 1.56 m. ölçülerinde, bir platform tespit edilmiştir. Bu platform 
üzerinde yuvarlak ve yaklaşık 1.20 m. çapında kubbeli bir fırın bulunmuştur. Diğer 
evlerde buna benzer platformlar tespit edilememiş ancak büyük odaların içinde yuvarlak 
kubbeli fırınlar açığa çıkarılmıştır. 

Evlerin arasında maden eritme amaçlı olarak kullanılan çukurlar bulunmuştur. 
Bunlar bazen tek olarak ancak çoğunlukla grup hâlinde açığa çıkarılmıştır. Boyutları 
ve iç yapıları aynen bir önceki tabaka çukurlarında olduğu gibidir. Çamlıbel Tarlası’nda 
bulunan ve bu yıl açığa çıkarılanlarla birlikte sayıları artmış olan mezarların büyük kısmı 
da bu tabakaya tarihlenmektedir. Bu tabaka mezarlarının tamamı çocuklara aittir.

Platonun kuzey tarafında planı trapez şeklinde ve bazı açılardan diğer yapılardan 
farklı olan bir yapı daha tespit edilmiştir. Bu 6.96 m. uzunluğunda ve 2.74 m. – 4.72 m. 
genişliğindeki binanın duvarlarının büyük kısmı kerpiçten inşa edilmiştir. Bu duvarlar; 
yaklaşık 75 cm. olan genişlikleriyle diğer yapıların duvarlarına göre oldukça kalındır. Bu 
yapı kil tabanı olan iki odadan oluşmaktadır. Her oda altında birer çocuk mezarı tespit 
edilmiştir. Doğu odadaki çömlek mezar diğerlerinden farklı olarak taban üzerinde taşlar 
ile bir daire şeklinde işaretlenmiştir. Bu mezarın yeri sürekli görünebilir vaziyettedir. 
Yapının güneydeki dış tarafında yarı yuvarlak bir ocak yeri bulunmuştur. Bu ocağın 
önünde ise geniş bir avlu alanı olduğu anlaşılmıştır. 

Açığa çıkarılan bütün binalar tamamen boşaltılmış vaziyettedir. Yerleşim yeri 
bu şekilde terk edilmiş gibi görünmektedir. Daha önceki raporlarda belirtildiği gibi bu 
tabakadan sonra Çamlıbel Tarlası’nda bir boşluk dönemi yaşanmıştır. Genel olarak ikinci 
ve üçüncü tabaka mimarîsi arasında hiçbir ilişki saptanamamıştır. Tek istisna yukarıda 
bahsedilen kuzey yamaçtaki yapıdır. Daha önceki raporlarda bahsedilen ve üçüncü 
tabakaya ait olan “Yanmış Ev” ile bu yapı arasında yakın bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. 
Üçüncü tabakanın başlangıcında bu eski bina molozdan temizlenmiş ve iç kısmı kil ile 
doldurulmuştur. “Yanmış Ev” bu daha eski olan yapının tam üstünde aynı planla inşa 
edilmiş ve duvarları alttaki yapının duvarlarını dıştan çevreleyecek şekilde ona bitişik 
olarak yapılmıştır. “Yanmış Ev” bu daha eski olan binanın güneyindeki avluyu da 
kapsamaktadır ve onun yaklaşık iki katı büyüklüğündedir. İkinci yapı katına ait tüm 
kalıntılar “Yanmış Ev” in kireç tabanının altında kalmaktadır. Ancak bu daha eski olan 
yapı sonraki dönemlerde de unutulmamıştır. Geçen yılki raporda bahsedilen, “Yanmış Ev” 
in içindeki sıra dışı buluntuların hepsi evin kuzey kısmında, yani eski binanın üzerindeki 
bölümde  ele geçirilmiştir. Büyük ihtimalle bu durumdan iki farklı sonuç çıkarmak 
mümkündür. Bunlardan ilki, iki bina arasındaki yakın ilişki nedeniyle bu eski binanın 
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da “Yanmış Ev” gibi özel bir fonksiyonu olduğudur. Bu özel kullanım daha eski olan 
binada “Yanmış Ev” gibi özel izler bırakmamıştır. İkinci sonuç ise, Çamlıbel Tarlası’na 
gelen yeni insanların bu yer hakkında geniş bir bilgiye sahip oldukları ve bu yüzden 
büyük ihtimalle başka bir yere yerleştikten sonra tekrar Çamlıbel’e dönüş yaptıklarıdır. 
Daha önceki raporlarda bahsettiğimiz üçüncü tabakaya ait iki adet büyük bina dışında bu 
sene yerleşimin üst kısmında benzer biçimde ancak epeyce tahribata uğramış vaziyette 
üçüncü bir bina daha bulunmuştur. Binaların üzerindeki belirgin tahribat izleri Çamlıbel 
Tarlası’nın bu tabakadan sonra tekrar terk edildiğini göstermektedir. En geç yani dördüncü 
tabaka hakkında ise bu yıl yeni bilgiler ele geçirilmemiştir. 

Çamlıbel Tarlası’nda üç yıldır sürdürülmüş olan çalışmaların sonucunda yoğun 
miktarda çanak çömlek parçaları bulunmuş olmasına rağmen tümlenebilir kaplar az 
sayıda ve sadece mezarlarda ele geçirilmiştir. Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi 
iki eski tabakada hiçbir çizi bezemeli çanak çömlek parçasına rastlanmaması, bu bezeme 
geleneğinin sadece üst iki tabakada (ÇBT III–IV) olduğu görüşünü doğrulamıştır. Ele 
geçirilen basit metal nesnelerin büyük kısmı dikiş iğneleri, deliciler ve tel parçalarından 
oluşmaktadır. Buluntular arasındaki bir kurşun tel parçası bakır dışındaki başka 
metallerin kullanımına dair tek örnektir. Özel bir buluntu olarak, ikinci tabakada, 26 mm. 
uzunluğunda yeşim taşından yapılmış olan bir boncuk ele geçirilmiştir. Bu dar silindir 
biçimli boncuğun gövdesi kenarlara doğru genişlemektedir. Hem şekil hem de hammadde 
olarak bu tip boncuklar Anadolu’da Kalkolitik Dönemden tanınmamaktadır. 

Bu yılın en ilginç buluntusu ÇBT III’e tarihlenen, kilden yapılmış bir hayvan 
heykelinin baş kısmına ait olan parçadır. Dış yüzeyi kırmızı renkte astarlı, burun ve 
ağız kısmı kırık olan parçada çok derin olan göz çukurları büyük ihtimalle başka bir 
madde ile doldurulmuştur. Yan kısımlarında büyük ve aşağıya doğru giden boynuzlara 
ait izler görülen bu baş büyük ihtimalle bir boğaya aittir. 87 mm. yüksekliğinde olan 
bu boğa başı bize heykelin tamamının büyük ölçülerde olduğunu göstermektedir. Geçen 
yılki çalışmalarda “Yanmış Ev” in içinde tespit edilen buluntulardan sonra bu örnek de 
Çamlıbel Tarlası’nda yaşayan topluluğun dinsel inanışlarıyla ilgili ikinci bulgudur. 

Sonuç olarak Çamlıbel Tarlası’ndaki yerleşimin en karakteristik özelliği dönem 
dönem kesintiye uğramasıdır. Burada kesintisiz bir yerleşimin söz konusu olmadığı, 
dört ayrı dönemdeki yerleşimlerin üst üste durduğu söylenebilir. Dört yerleşim evresinin 
hiçbirinin çok uzun süreli olmadığı anlaşılmıştır. Bulunan yapıların hiçbirinde herhangi bir 
değişiklik ya da yenilenmeye ait izler tespit edilememiştir. Bu insanların en az Çamlıbel 
Tarlası’nda yaşadıkları süre kadar da boşluk dönemleri yaşanmıştır. Bu yerleşme yerinin 
seçiminde vadideki maden yatakları önemli bir unsurdur, ancak metalurji her zaman daha 
geniş ekonomik ve sosyal aktivitelerin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Sonuç olarak,  
metal üretiminin bu küçük toplumun ekonomisi içinde merkezi bir rol oynamadığı, 
yan bir faaliyet olarak yürütüldüğü söylenebilir. Bundan sonraki aşamada, Çamlıbel 
Tarlası’ndaki Kalkolitik Dönem ekonomisini bir bütün olarak anlayabilmek için, artık 
laboratuvarlardan gelecek olan sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Resim 2: Yukarı Şehir´de, Orta Plato´da 
açığan çıkarılan MEŠEDİ-evinin planı 
(09/2010 durumu).

Resim 1: Yukarı Şehir´de, Orta Plato´da açığan 
çıkarılan MEŠEDİ-evinin havadan fotoğrafı 
(09/2010 durumu).

Resim  3: MEŠEDİ komutanına yazılmış mektup 
(Bo 2009/02).
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Resim  4: Aşağı Şehir´in havadan genel görünümü.

Resim  5: Aşağı Şehir´in genel planı. Resim  6: Aşağı Şehir´de yeni kazılarla 
açığa çıkarılan Hitit Dönemine ait yapı.
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Resim  7 a ve b: Damga mühürler (Bo 09-157-387 ve  Bo 09-141-331).

Resim  8: Pişmiş topraktan aslan figürü (Bo 09-131-294).

Resim  9: Yangınla tahribata uğrayan en eski tabaka.
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Resim  10 a ve b: Pişmiş topraktan erkek figürü (Bo 09-206-1757).

Resim  11: Aşağı Şehir´de yapılan jeofizik çalışmalarının, 
2009 yılı kazısı açmalarının ve poternli sur üzerindeki 
çalışmaların planı.
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Resim  13: Kızlarkayası´nın üzerinde bulunan izlerin planı.

Resim: 12: Poternli surda bulunan şehir kapısının 
havadan fotoğrafı.
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Resim  14: Çamlıbel Tarlası I´e ait bakır eritme çukurunun kesiti.

Resim  15: Çamlıbel Tarlası I´e ait mezar.
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“TWELFTH PRELIMINARY REPORT ON 
EXCAVATIONS AT ZİYARET TEPE (DİYARBAKIR 

PROVINCE), 2009 SEASON”

Timothy MATNEY*

Dirk WICKE
John MACGINNIS

 

The twelfth season of archaeological work at Ziyaret Tepe, the Assyrian city of 
Tušhan, was conducted between 13 July and 19 August 2009 in the Diyarbakır Province. 
Dr. Timothy Matney served as the scientific director for the field season. Excavation 
during this season was limited to Operation A/N on the high mound directed by Dr. Dirk 
Wicke (Operation A/N). In the lower city, we completed the final season of a magnetic 
gradiometry survey after five discontinuous seasons of work, starting in 1998. We have 
now surveyed 100% of the lower town at Tušhan. We are indebted to the Diyarbakır 
Museum and its director, Mehmet Akif Bilici, and to the our representative from the 
Ministry of Culture and Tourism, Melek Çanga, of the General Directorate in Ankara, for 
their invaluable assistance in this field season.

Ziyaret Tepe is a 32 hectare multi-period site located on the right bank of the 
Tigris River, approximately 20km west of its confluence with the Batman River (Fig. 1). 
Continuous ancient occupation at the site started in the Early Bronze Age (c. 3000 BC) 
and ends at the fall of the Assyrian Empire (c. 610 BC), with subsequent occupation in 
the Late Iron Age and Medieval periods. For most of this time span, Ziyaret Tepe was a 
small village site of a few hectares. The primary urban phase of the site was during the 
Late Assyrian period, when king Assurnasirpal II rebuilt the abandoned Middle Assyrian 
city in 882 BC and established Tušhan as an administrative center and military stronghold 
along his northern frontier (Matney et al. 2009; Parpola 2008). The Late Assyrian city 
subsequently flourished for nearly two centuries before its abandonment in 611/610 BC.

The primary objectives of the 2009 field season were to continue our exploration 
of a large Late Assyrian palace on the high mound in Operation A/N, previously dubbed 
the “Bronze Palace” on account of a large deposit of bronze artifacts discovered there 
earlier. In particular, we hoped to expose more of the reception room, Room 7, along 
the western edge of the excavation area, recovering as much of the plan of this room 
as possible and to excavate the well-stratified contexts of a lower, burnt floor first seen 

*  Timothy MATNEY (Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology, University of Akron, 
Akron, OH 44325-1910 USA/ABD)

 Dirk WICKE (Institut für Ägyptologie und Altorientalistik, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
 John MACGINNIS (McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge)
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in 2008. (Fig. 2) During the 2009 season, we also cut a sounding through the 2m thick 
mudbrick platform upon which the Bronze Palace was built in order to determine the 
nature of the underlying deposits. Our second primary objective of the 2009 season was 
to complete our geophysical mapping of the main features of the Late Assyrian city with 
a long-term goal of reconstructing the layout and functioning of the city at its apogee. The 
survey included the entire southeastern corner of the Assyrian city.

       
Operation A/N: The Late Assyrian “Bronze Palace”
In our report from the 2008 field season in this journal (Matney et al. 2010), we 

reported on continuing exploration in the Bronze Palace of Operation A/N, a large public 
building first discovered in 2000 (Matney et al. 2002). Operation A/N has a complex 
stratigraphic history comprising five major occupational levels. Level N0 is modern and 
consists of isolated features and pits cut into the ancient mound. Level N1 is Late Medieval 
or Ottoman in date and is represented by a stratum with stone architecture and pits. Level 
N2 is Medieval in date and comprises a stratum with mudbrick architecture and pits. 
Level N3 is an intermediate level with few isolated features. Elsewhere at Ziyaret Tepe, a 
similarly poorly-preserved level stratigraphically situated between the Late Assyrian and 
Medieval levels has been dated provisionally to the Late Iron Age or Hellenistic period 
(Matney et al. 2007: 43-44 “Late Iron Age”; cf. Köroğlu in Matney et al. 2009; Matney 
et al. 2010). Level N4 dates to the Late Assyrian period and is represented by the Bronze 
Palace. An earlier stratum, Level N5, provisionally of Early Iron Age date, was recovered 
at the eastern edge of the high mound during a stratigraphic sounding made in 2002 
(Matney et al. 2003: 186-187) but has not been reached elsewhere in Operation A/N.

As discussed elsewhere at length, we now interpret the bronze artifacts and other 
luxury items found in Level N4 of the Bronze Palace as funerary gifts deposited during a 
series of cremation burials (Matney et al. 2010). The general plan of the palace recovered 
to date follows a general Assyrian plan. To date, it consists of a large open Courtyard 
5, perhaps originally some 800m2 in extent, and parts of nine surrounding rooms, as 
well as two small alcoves placed at the northwestern and southwestern corners of the 
courtyard. This area represents the living quarters in the palace. (Fig. 2) Manuelli has 
recently compiled a useful catalogue of similar Late Assyrian buildings, especially those 
in the imperial periphery (Manuelli 2009). The eastern edge of courtyard has eroded off 
of the high mound. There were at least two major building phases in Operation A/N, 
separated by a localized destruction layer and a slight remodeling of the building plan. 
Based on a preliminary assessment of the stylistic dates for small find comparanda, we 
have suggested that the renovation of the building in its later phase (Fig. 3) followed 
shortly after the destruction of its earlier phase (Matney et al. 2010). Minor changes in 
the plan of rooms can be noted by comparing the phase plans presented here, including 
the expansion of reception Room 7, the focus of our 2009 work.

Due to the brevity of our 2009 digging season, we limited our excavation to the 
western portion of the Operation (Trench N990E1170), primarily working to excavate 
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and record the Medieval occupation (Level N2) and then proceed through the upper and 
lower Late Assyrian floor layers in Reception Room 7. Final cleaning of the eastern part 
of the lower Late Assyrian (N4) floor level of Room 5, started but not completed in 2008, 
was also achieved. Much of the Late Assyrian occupational level had been disturbed by 
some thirty pits of the Medieval and Ottoman periods, especially destroying the south 
central part of Room 7. Despite these later disturbances, we were still able to trace the line 
of the eastern wall, completing the plan of the trench.

Latest Assyrian Occupation in Operation A/N
Immediately below the Medieval occupational level, we encountered an unveven 

floor (N-318 and N-342) with stone features, and a series of constructions that we interpret 
as belonging to a very late occupation, perhaps even post-dating the abandonment of the 
Bronze Palace at Tušhan. Parts of Room 7 show poorly-made repairs with stone slabs 
being inserted into the floor of the reception room, and an arrangement of reused door 
sockets (N-279). The quality of this construction contrasts notably with the regular use of 
baked brick pavements, multi-colored plastered wall paintings, and furnishings in use in 
the Bronze Palace during its heyday.

In contrast, the occupational layer immediately below this contained a rich 
assemblage of Late Assyrian artifacts. The collapsed rubble of the walls overlay an earlier 
ashy, burnt Late Assyrian floor. In this area, we found many fragments of painted wall 
plaster with geometric, floral, and figurative decorations often rendered in red, blue, and 
black on a white background (Fig. 4). The best-preserved fragments show a crenellation 
pattern picked out in white against a blue background. Two large fragments were block-
lifted for later conservation and display (ZT 32213 and ZT 32214).

Previously, we reported on the discovery of stone tram lines for a moveable hearth 
in reception Room 7 (Matney et al. 2010). Unfortunately, the tram lines were cut by a large 
intrusive pit (N-364). However, in the 2009 season, we confirmed that these tram lines 
continued further south past the pit. (Fig. 5). An in situ monumental door socket (N-380) 
from the earlier Late Assyrian occupation layer clearly marks the location of one entrance 
into the reception room. A second entrance into the reception Room 7 was recovered in 
the western wall, badly disturbed by another later pit (N-379). Immediately adjacent to 
the western doorway, we recovered one complete cuneiform tablet (ZTT 30; ZT 32327) 
and several small fragments of other tablets. The clay tablets had been accidentally fired 
in antiquity with the burning of Room 7. The fragments were lying flat on the floor and 
appear to have been nearly encased in charred wood, perhaps the remains of wooden 
boxes or bins used to store the tablets in the palace.

The southern wall of Room 7 was recovered during the 2009 season, allowing us 
to correctly calculate the size of the room: 15.0m by 5.5m. Although badly disturbed, it 
seems possible that mudbrick benches lined part of the western wall (N-284) of Room 7. 
The thick eastern wall of Room 7 is poorly preserved, but we are able to securely trace 
the line of the wall face. The earliest floor was constructed immediately atop the solid 
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mudbrick platform which otherwise underlies the Bronze Palace.
In addition to the excavation of Room 7, a deep sounding in the northwestern 

corner of grid square N1000 E1170 was excavated in order to determine the date and 
nature of the occupational layers beneath the platform (Level N5). In the process of 
excavating this sounding, we recovered the remains of an earlier phase of Rooms 2, 6, 
and 9. The eastern part of the sounding also revealed a significant water drainage system 
(N-343) constructed of baked bricks and stones (Fig. 6). The drain channel was found 
running north-south near the eastern edge of the sounding; it appears to branch to the 
west, forming a T-shaped intersection, and emptying into a stone-lined cess pit or well. 
Immediately below the platform there was a thin layer of pebbles and a nearly sterile 
layer of dense dark clay, which the excavators assumed to be a leveling fill for the Late 
Assyrian building. Below these layers, we found a pebble foundation surface (N-363) 
with a thick layer of clay, large potsherds, stones and charcoal above it.

Cuneiform Text ZTT 30: A Late Assyrian List of Women Associated With the Bronze 
Palace
ZTT 30 is a cuneiform table found on the floor (N-368) of the reception room, 

Room 7, of the Bronze Palace (Fig. 7). The tablet is in reasonably good condition, in 
large part due to the fact that it had been baked by the conflagration that destroyed earliest 
occupational phase of the palace. The obverse is well preserved though a section of the 
surface of the bottom right hand part is missing; by contrast the reverse is complete but 
much more worn and in places very difficult to read. ZTT 30 lists women who must 
evidently have been under the authority of the provincial administration. The first section 
details 31 women working with hoes, three of whom had been assigned to the village of 
Ashihu. The next section, part of which is missing, must have listed 40 women, including 
at least six assigned to a village whose name has not been deciphered. The next section 
lists two women at the disposal of an official, a further three women working in the 
granary and a further three who are dead. The total number of women available to the 
administration is apparently given as 144. A striking feature of the text is that almost 
none of the names are Assyrian. Analysis of the linguistic background of these names can 
therefore be expected to give information on the ethnic composition of the province which 
will be of great historical interest. It has been established for some time on epigraphic 
evidence that foreign populations were deported to the area around Tušhan (in general, 
Oded 1979; Tadmor 1982; Wilkinson et al. 2005) and the possibility exists that ZTT 30 
provides important local confirmation of these claims. 

Subsurface Geophysical Survey
In 1998, we initiated the first of seven seasons of subsurface geophysical prospection 

at Ziyaret Tepe, including five seasons of magnetic gradiometry and two seasons of 
electrical resistivity survey. In the first season of this work, it was determined that the 
primary technique we were using – magnetic gradiometry – was feasible only in the 
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lower town since the Late Assyrian remains on the high mound, which were our primary 
interest, appear to have been deeply buried or badly disturbed (Matney and Somers 1999; 
for an overview see Matney and Donkin 2006). Subsequent excavation on the high mound 
since 2000 has shown that this initial interpretation was correct, as a modest occupational 
layer dating to the Medieval period (c. late 13th to early 15th centuries A.D.) overlays the 
architectural remains of the Assyrian period in both of our major horizontal excavations in 
Operations A/N and L (Matney et al. 2007; Matney et al 2009). In contrast early results in 
the lower town using the magnetic gradiometry technique in 1998 and 1999 were highly 
successful showing the city fortification walls, main city gates, external towers, large 
mudbrick buildings, and a substantial street system (Matney and Somers 1999; Matney 
and Bauer 2000). Subsequent magnetic gradiometry surveys concentrated work on the 
western and eastern lobes of the lower town (Matney et al. 2003; Matney and Rainville 
2005). In 2009, we completed a 100% magnetic gradiometry survey of the lower town 
when the southeastern portion of the city, which had been a low marshy area filled with 
cotton irrigation run-off for several years, was drained though the excavation of a large 
canal by the local farmers which left the land surveyable by our archaeological team. The 
2009 gradiometry survey was completed by Chelsea Jalbrzikowski of the University of 
Akron.

Our survey was carried out using a GeoScan FM-256 fluxgate gradiometer. 
Sample density was collected at 8 samples per meter and our team walked 1.0m. transects. 
Except where we were prevented from doing so by the terrain, magnetic gradiometry data 
was collected in 20m by 20m grid squares. Thus, each survey square was recorded as 
3,200 individual data points. In 2009, we collected 144 grid squares of data – a total of 
460,800 data points in an area of 5.76 hectares – adding substantially to the data amassed 
in previous seasons. The data were subsequently processed using GeoPlot 3.0. Initial 
data processing involved, in most cases, simply clipping the outliers from the dataset 
at three standard deviations and running a low pass filter in order to smooth the data 
and enhance the generally low-contrast features typical of our magnetic gradiometry 
surveys. Additional processing details for removing staggering, striping, and other data 
defects, and for combining survey data from other seasons is beyond the scope of this 
brief report.

The broad features of the city can be seen in the completed magnetic gradiometry 
plan of the lower town at Ziyaret Tepe superimposed upon our standard contour plan (Fig. 
8). This plan shows data in the standard convention adopted in our preliminary reports: 
large positive values (in nanoTeslas) are shown in black, while large negative values are 
shown in white. In general terms, strong bipolar features are either made of ferrous metal, 
or are in situ burnt features such as hearths and kilns. Round positive (black) features 
which do not show a negative (white) shadow tend at Ziyaret Tepe to represent pits, while 
linear negative features are usually mudbrick walls. The two linear transects without data 
(one east-west and one north-south) isolate the southeastern corner of the lower town and 
represent the modern irrigation canals discussed above. 
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When examined in more detail, we can see several significant features emerging 
in the southeastern corner of the Lower Town (Fig. 9). This plan shows an area of 
approximately 1.4 hectares within the larger 2009 survey area. Strong modern features 
(unpaved roads and field boundaries) appear as sharp linear features (A), and can be 
ignored. Likewise, faint parallel stripes (B) seen running diagonally from southeast to 
northwest, especially just outside the city wall, are the result of modern plough scars and 
can likewise be ignored. The most important ancient features that were discovered in the 
2009 survey were the line of the city wall, shown as a dashed line and marked in the figure 
as (C). This line corresponds both with the beginning of the magnetically “quieter” area 
outside the city wall, and with a significant drop in surface ceramic density, noted first 
in our 1997 surface survey (Matney 1998). There is also a slight topographic depression 
indicating the edge of the city wall. 

Of particular interest was the unanticipated discovery of three, large structures, 
apparently free-standing, near the eastern city wall in the Lower Town. These are seen in 
the magnetic gradiometry maps as clear, linear anomalies with a roughly square exterior 
shape. They range in size from roughly 26m on a side (structure “E”) to 32m on a side 
(structure “F”). This area of the Lower Town, if our reading of the geophysical maps 
is correct, is markedly different from the southern portion, where long parallel streets 
appear to divide a residential area into smaller, orderly buildings located alongside 
organized transportation corridors. The size of the southeastern buildings, as well as 
their lack of homogeneous orientations, suggests perhaps that these are elite residences 
or mansions located away from the common housing stock further to the west. A single 
sounding, Operation M excavated in 2004 confirmed the presence of domestic housing 
in the southern Lower Town. We anticipate that a large-scale horizontal excavation in the 
southern lower town will begin in 2011 in order to better understand the common housing 
stock at ancient Tušhan.
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Fig. 1: Topographic plan of Ziyaret Tepe/Tušhan.

Fig. 2: Plan of the Bronze Palace in Operation A/N. Early Phase.
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Fig. 3: Plan of the Bronze Palace in Operation A/N. Late Phase.

Fig. 4: Operation A/N. Detail of painted wall fresco from the collapse of Room 7 
(N-349) in the Bronze Palace.
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Fig. 5: Operation A/N. Photograph of the tram lines cut by intrusive pit N-234 in the earlier phase 
of the Bronze Palace.

Fig. 6: Operation A/N. Photograph of the drainage channel (N-343) cut into the 
mudbrick platform beneath the Bronze Palace. The baked brick lined channel runs 
N-S, turns west and empties into a stone-lined pit.
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Fig. 8: Topographic plan showing the completed magnetic gradiometry results from the 2009 and 
previous surveys.

Fig. 7: Cuneiform text ZTT30 listing 
women associated with the palace.
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Fig. 9: Detailed view of the magnetic gradiometry maps in the southeastern Lower Town showing 
the location of three large buildings, possibly elite residences. 
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PERGAMON
2009 SEZONU ÇALIŞMALARI RAPORU

Felix PIRSON*

Martin BACHMANN, Stefan FEUSER ve Adnan SARIOĞLU‘nun katkılarıyla

Giriş
Pergamon kazısı 2009 çalışma sezonu yine, Hellenistik hükümdarlık merkezinin 

şehircilik açısından bir bütün olarak incelendiği araştırma programı çerçevesinde 
bulunmaktadır1. 2009 ilkbaharında Bergama Müzesi ile birlikte Elaia’nın kuzeyinde 
bulunan Bozyertepe tümülüsünde bir kurtarma kazısı yürütülmüş, bu çalışmalardan da 
aşağıda söz edilmiştir. Daha sonra çeşitli çalışma alanlarına genel olarak göz atılacak ve 
bu çalışmaların en önemli sonuçları sunulacaktır (Resim: 1. 2).

Hellenistik Dönemde Kentin Genişlemesi
Pergamon’un büyük Hellenistik kent genişlemesinin tarihi, işlevsel düzeni ve 

tasarımı üzerine yapılan incelemeler bu yıl, 2008’de doğu yamacın kuzey kesiminde 
saptanan olası kaya kutsal alanı ya da doğal kutsal alan ile işlik denen alanda  
yoğunlaşmıştır2. Çalışmalar özellikle, akropolisin kıraç yerlerinin iklimsel ve topoğrafik 
kullanımı hakkında bilgi kazanma amacıyla yapılmaktadır ve Pergamon’un dinsel 
topoğrafyası üzerine yeni bakış açıları sağlayacaktır. 

* Prof. Dr. Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi İnönü Cad. 10 TR-34437 Gümüşsuyu-
İstanbul/TÜRKİYE. pirson@istanbul.dainst.org

1 Metni Türkçe‘ye çeviren İ. Banu Doğan ve Ali Akkaya‘ya çok teşekkür ederim.
 Kısaltmalar: Alman Arkeoloji Enstitüsü yayınlarında geçerli kısaltmalar dışında 
 (www.dainst.org/index_141_de.html) aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: 

Pirson 2007: F. Pirson, Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2006, AA 2007/2, 13-70.
Pirson 2008: F. Pirson, Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2006, AA 2007/2, 83-155.
Pirson 2009: F. Pirson, Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2008, AA 2009/2,  129–213.
Radt 1999: W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer hellenistischen Metropole (Darmstadt 1999).

 Ayrıntılı ön raporlar Archäologischer Anzeiger (AA) yıllığında yayınlanmaktadır. Daha geniş bilgi için: www.
dainst.org/index_650_de.html. Bu yılki çalışmalar 9 Mart -  8 Nisan (Elaia Tümülüs kurtarma kazısı) ve 27 
Temmuz - 10 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon kazısı, bu 
yıl da çalışmalarımızı destekleyen kurum ve kişilere teşekkür eder. Bunların başında T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Almanya Büyükelçiliği Kültür Bölümü (Ankara) 
ile Bergama Belediyesi gelmektedir. Maddî katkıda bulunanlar ve işbirliği yapılanlar, ilgili bölümlerde yer 
almaktadır. Genel Müdürlüğü temsilen bu yıl Nermin Arıtar (İzmir Müzesi) katılmıştır. Çalışmaları ilgiyle 
desteklediği ve dostane yaklaşımı için kendisine teşekkür ederiz. 

2 Pirson 2009, 152–155. Olası kaya kutsal alanındaki kazılar Fritz Thyssen Bilim Destekleme Vakfı (Fritz 
Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung) tarafından desteklenmiştir.
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Sondajlar, Kazılar ve Temizlik Çalışmaları
2009 yılında, olası kaya kutsal alanının bulunduğu bölgede ve işlik alanında toplam 

dört yerde sondaj, sekiz yerde kazı, üç yerde temizlik ile bir sarnıç kazısı yürütülmüştür 
(Resim: 3). Bu çalışmalar, konumları güneyden kuzeye doğru olacak şekilde tanıtılacak 
olan üç yapı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

2009 yılında buluntu yeri 1 olarak tanımlanan yapı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanan, aynı zamanda uçurumun kuzey kenarını oluşturan ve akropolisin doğu yamacının 
kuzey kesimini  ortadan bölen bir kaya oluşumunun doğu ucunu içine almaktadır (Resim: 
3). Kayanın içine doğru derinleşen yapı önceki yıl, ayrıcalıklı konumu, güneydoğudan 
ilerilere doğru görülebilmesi ve sarp yükselen batı duvarındaki iki açıklık nedeniyle, 
olası kutsal alanlar grubu içinde sayılmıştı (Resim: 4)3. Yapının ne kazısı ne de mimarî 
belgelemesi tamamlandığından dolayı, ancak aşağıdaki ilk çıkarsamalar yapılabilmiştir. 

Ne yapının kendisi ne de buluntu malzemesi Buluntu yeri 1’in kutsal bir kullanımına 
ilişkin bir ipucu sağlamadığı hâlde, Sondaj 1’den gelen, kurşun parçaları ve terrakota 
kırıkları ile birlikte olduğu hâlde meydana çıkan tek bir buluntu, tartışmaya yeniden ivme 
kazandırmıştır: Hellenistik Döneme ait, dokuz delikli, üzerinde ΘΕΩ (“tanrıya”) ibaresini 
taşıyan pişmiş topraktan bir kandil, aynı zamanda adak olarak kullanılmıştır (Resim: 5). 
Böylece Buluntu yeri 1, bilhassa ikna edici diğer açıklamaların bulunmayışı nedeniyle, 
en azından kült alanı olarak yeniden dikkate alınmalıdır. Burasının bir işlik yeri olması da 
olasılık dâhilindedir; yukarıdan buraya yöneltilen ve belki de enerji sağlamak amacıyla 
kullanılan su, burada rol oynamış olabilir. 2010’da yapılacak olan kazı ve belgeleme 
çalışmalarının tamamlanmasının, hem ayrıcalıklı konumda bulunan hem de alışılmadık 
görünümdeki bu yapının anlaşılmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Daha 2008’de, yine doğu yamacın seçkin bir kesiminde yer alan kaya masifinde bir 
yapı keşfedilmiş, buluntu yeri 5 olarak adlandırılmış ve doğal boyuttan küçük (oturan) bir 
heykel için kayaya oyulmuş bir kaideden dolayı, potansiyel bir doğal kutsal alan olarak 
tanımlanmıştır (Resim: 6)4. Yine kazı ve belgeleme çalışmaları henüz tamamlanmadığı 
için, 2009 yılı kazı sonuçlarına göre, burada tanımlanan bu dikkat çekici kaya oluşumunun 
büyük olasılıkla Meter-Kybele kült yeri olarak kullanıldığını belirleyebiliyoruz. Bu 
saptamada yalnızca kaya üzerinde önemli ölçüde çalışılmış olması değil, su teknesi 
ve suyun kaya üzerinden yönlendirilmesi yanında birçok terrakota parçası – bunların 
arasında en az üç Kybele tasviri bulunmaktadır (Resim: 7) – ile kaya teraslarının ve 
kaidenin bilinçli olarak güneydoğuya, yani ünlü Mamurtkale Meter kutsal alanına 
doğru yöneltilmiş olması da etkili olmuştur5. Buluntu malzemesinin şimdiye kadarki 
değerlendirmesi, buranın M.Ö. 3. ile 1. yüzyıllar arasında kullanıldığını göstermektedir; 
3   Pirson 2009, 154; konumu için bkz: Jahresbericht des DAI 2008, AA 2009/1 Beiheft Resim: 24 (“Platz 4”).
4 Pirson 2009, 152–155 Resim: 22. 27. 28. Konum için bkz. Jahresbericht des DAI 2008, AA 2009/1 Beiheft 

Resim: 24 (“Platz 1”), kaide için a. e. Resim: 25. Herakleia’daki Kybele kutsal alanında bulunan benzer 
bir düzenleme de bir kült tasvirinin konması için bir yer olarak yorumlanmıştır: A. Peschlow-Bindokat, 
Feldforschungen im Latmos. Die karische Stadt Latmos, Milet 3, 6 (2005) 28 Dip. 147 Lev. 65, 1–3.

5   Bkz. Pirson 2009, 154 Dip. 36.
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bununla birlikte mevcut bulgular içinde Roma İmparatorluğu Dönemine ait buluntular 
bulunmamaktadır. 

Kaya kutsal alanının kuzeybatısında, uçurumun diğer kenarında 1906 yılında ortaya 
çıkarılan ve işlik olarak tanımlanan bir yapı yer almaktadır (Resim: 8. 9); 2008 yılında  
buranın çevresinde incelemeler yürütülmüştür6. Pergamon akropolisi doğu yamacının 
kuzeyinde bulunan olası kaya kutsal alanlarına yönelik yeni araştırmalar çerçevesinde, 
bu önemli yapının yorumu bir kez daha gözden geçirilmelidir. Geç Roma Dönemi su 
hattı “U” tarafından kesilen yapı7, kent içi su boru hattı araştırmaları çerçevesinde dikkati 
üzerine toplamaktadır. Daha önce orada bulunan sarnıç tarafından doldurulduğu açıkça 
anlaşılan büyük boyutlu altı kabın kuzey duvarı boyunca ve Mekân 1’in kuzeybatı 
köşesine yerleştirilmesi olgusunun varlığı tek başına, yeni araştırmalar kapsamında da 
kabul edilen tanıma, yani yapının işlik olarak tanımlanmasına yetmektedir. Bu yorum da,  
suyun antik kültlerle ilişkili olarak – bu özellikle Meter-Kybele için geçerlidir - önemli 
bir rol oynadığını göz ardı etmektedir8. İşlik olarak adlandırılan alanın zanaat açısından 
geçici olarak kullanıldığı fikrine karşı, görsel, yani bilhassa vurgulanan, aynı zamanda 
ulaşım açısından da elverişli olmayan konumu ileri sürülebilir. Aynı durum karakteristik 
mimarî unsurlarla nispeten özenli donatımı ve  renkli duvar bezemesi için de geçerlidir. 
“İşlik” içinde kült işlevinin belirlenmesi, bir kaide, yüzeyinde dübel delikleri olan 
küçük bir taban ve bir yazıt için bırakılmış dikdörtgen bir boş yerin bulunması ile de 
desteklenebilir9. 

Yapının yorumunu eleştirel bir biçimde gözden geçirmeye tâbi tutmak ve yapıyı 
hem şehircilik hem de işlev açısından yamacın yorumlanması çerçevesine katabilmek 
için, yapı tarafımızdan yeniden tamamıyla ortaya çıkarılmış ve sarnıç temeline kadar 
boşaltılıp temizlenmiştir. Bu çalışmaların bitirilmesinden sonra da henüz yapının 
yorumuna dair nihai bir sonuç çıkmamıştır. Mekân 1’deki suyla ilgili düzenlemelerin 
varlığı esas itibarıyla üretime, vücut bakımıyla ilgili bir yapıya ya da bir kült yerine işaret 
etmektedir. İşlik olarak adlandırılan alanın – çok basit olmakla birlikte – Mekân 2’de 
mozaik (Resim: 10), renkli duvar bezemesi ve karakteristik mimarî unsurlarla donatılmış 
olması, buranın basit bir zanaat işletmesi olarak yorumlanmasına ters düşmektedir. Kült 
yeri olması konusunda sayıları ve büyüklükleri açıkça iş yerlerinin bilinen donatımını 
aşan çeşitli nişler, kanıt olarak akla yakın gelmektedir. Ayrıca Mekân 3’teki kaya sütunu 
da meslekî bir etkinliğe değil daha ziyade kültsel-dinî alana ait olmalıdır. Ancak diğer 
yandan, yapının külte ait işlevler için kullanıldığına ilişkin, örneğin adak sunularından 
oluşan bir topluluk gibi şüpheye yer bırakmayacak kanıtlar da bulunmamaktadır. Ancak 
işlik olarak adlandırılan alanın çevresinde gelecek yıl için planlanan kazıların daha fazla  
bilgi kazandırması umulmaktadır. 
6   Pirson 2009, 152 Dip. 31.
7   G. Garbrecht, Stadt und Landschaft. Die Wasserversorgung von Pergamon, AvP 1, 4 (Berlin 2001) Resim: 47.
8   K. Nohlen – W. Radt, Kapıkaya. Ein Felsheiligtum bei Pergamon, AvP 12 (Berlin 1978) 71 Dip. 22.
9 A. Conze – O. Berlet – A. Philippson – C. Schuchhardt – F. Gräber, Stadt und Landschaft, AvP 1 (Berlin 

1912/1913) Lev. 18.
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2008 yılında bir temizlik sırasında, kuzeydoğu yönünde yalnızca yak. 30 m. 
mesafede terrakota parçalarından oluşan dikkat çekici bir yoğunluk saptandı10. Buluntu 
malzemesinin bu yılki değerlendirmesinde terrakotaların sayısı yine artacaktır. Kayda 
değer olan, bulgular içinde en yeni olanının dahi M.Ö. 1. yüzyılı aşmadığı ince malların – 
bunlar arasında özellikle içki kaplarının- ortalamanın üstünde bir paya sahip olmasıydı. Bu 
gözlemler, geçen yıl açıklanan, buluntu envanterinin bir kutsal alana ait olduğu tahminini 
güçlendirmektedir. Ayrıca tarihin Hellenistik Döneme ait oluşu, yukarıda ayrıntılı olarak 
tanımlanan kaya kutsal alanı ve  “işlik” için bulunan zaman aralığıyla uyumludur. 

Yüzey Araştırması
Büyük Hellenistik kent genişlemesinin şimdiye dek araştırılmamış alanlarında 

yürütülen yüzey araştırması bu yıl, doğu yamacın kuzey kesimindeki çalışmaların bittiği 
yerde yoğunlaşmıştır(Resim: 2. 3). Çalışmalar, yukarıda tanımlanan yerlerde açıkta 
bulunan kalıntıların belgelenmesinin yanı sıra, önceki yılların sonuçlarının sınanması 
ile doğu yamacın en kuzey ucunda yer alan geniş kaya oluşumunda elde edilen diğer 
bulguların belirlenmesi, haritalanması ve çizimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl belirlenen Sokak 23, temizleme çalışmalarının ardından 50 m.den 
fazla izlenebilmiştir (Resim: 3)11. Sokak en fazla yak. 4,65 m. genişliğe erişmektedir 
ve böylece Pergamon ana caddelerinin ölçülerine uymaktadır. Yamaç boyunca giden 
nispeten hafif eğimi, tekerlek izlerine ait ipuçlarıyla birlikte, taşıt araçlarının kullanımına 
işaret etmektedir. Gereken genişliği kazanmak için, yer yer çok yükselen bir yol istinat 
duvarı inşa edilmiştir. Sokak 23‘ün ana caddeye kavuştuğu nokta Geç Roma Dönemine 
ait olduğu söylenen surun kapılarıyla yaklaşık olarak aynı yükseklikte olduğu şeklinde 
yeniden canlandırılabilirken, buranın Eumenes surunun öte tarafında devam eden ve yer 
yer aşırı dik olan kuzey yamaçtaki kısmı şimdilik belirsizdir. 

Araba yolunun aşağısında, güneydoğu doğrultulu, olasılıkla dar bir merdiven 
üzerinden kuzeydoğuda anayolla bağlantısı olan bir yapı bulunmaktadır. (Resim: 3, PE 09 
Sy 01 – Nr. 07. 11). Bu yapının donatımının en karakteristik unsuru, en az üç basamaktan 
oluşan bank biçimli strüktürdür. Bu strüktür, işlenmiş kayanın arkasında yükselmekte ve 
yamaçtan akan suya,  daha doğrusu lağıma karşı dar bir olukla korunmaktadır. Her ne kadar 
işlevleri belirlenememiş olsa da, orta basamakta yer alan birçok yuvarlak ve dikdörtgen 
boşluk görülebilmektedir. Güneydoğuya doğru banka, oldukça derin bir düzeyde, 
yanında olasılıkla bir tekne bulunan küçük bir mekân (yak. 2 x 2 m.)  bitişmektedir.  Bu 
doğruysa, bank, oluk ve tekneden oluşan kombinasyon, tam da bu donatımla belirlenen 
Kapıkaya kült mağarası donatımına benzemektedir12. Bir tesadüfün mü yoksa bu buluntu 
yerinin doğal kutsal alan olarak yorumlanmasının mı söz konusu olduğunu denetlemek 
amacıyla, şimdiye dek yalnızca yüzeysel olarak temizlenen yapıda gelecek yıl bir kazı 
yapılacaktır. 
10   Pirson 2009, 152 Resim: 23–26. 
11   Pirson 2009, 155 Dip. 42 Resim: 7.
12   Nohlen – Radt a.g.e. (Dip. 8) 6 vd. Lev. 5. 40.
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Sonuçlar 
Pergamon akropolünün doğu yamacının kuzey kesiminde bu yıl yapılan 

araştırmalar, son derece elverişsiz iklim koşulları ve yoğun bir çaba gerektiği hesaba 
katıldığında konumun hiç de cazip olmadığını göstermiştir. Diğer yandan, geçen yıl 
kazanılan, Yapı U dışında çaba harcanarak yapılmış bir mimarî bulunmadığı görüşü 
onaylanmıştır. Sokak 23’ün üzerinde ve aşağısındaki kaya kütlesinde buluntu yoğunluğu 
olması, buranın kuzeydoğudan, yani Ketios vadisinden buraya ulaştıran, kente ana 
giriş yolu olarak açıklanmasında önemli bir temel oluşturmaktadır (Resim: 3). M.S. 2. 
yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen büyük Hellenistik kent genişlemesiyle birlikte, doğu 
yamacın aşağı kesiminde bulunan, üzerinde yine aynı şekilde arabayla gidilebilen 14 
numaralı sokak lehine önemini kaybetmiş olmalıdır. Bu güzergâh, 19. yüzyıl içlerine 
kadar kullanılmıştır13. Bu durum, doğu yamacın kuzeyinden gelen, şimdiye kadar 
değerlendirilmiş olan, henüz Roma Dönemi kullanımına işaret eden kanıt içermeyen ve 
ağırlıklı olarak M.Ö. 3-1. yüzyılları içeren bulguların ait olduğu zaman aralığında da 
yansıma bulmaktadır. 

Mimarî buluntu açısından doğu yamacın bildiğimiz diğer birçok yerinden daha 
önemli bir yoğunluğa sahip birçok işlenmiş kaya oluşumuna karşın, çeşitli yapıların 
işlevlerinin belirlenmesi zordur. Gerçi bu çalışma sezonunda doğu yamacın kuzeyinde 
halihazırdaki basit kült yapılarına ilişkin ipuçları çoğalmış ve büyük olasılıkla bir 
kutsal alan saptanabilmiştir, ancak bölgenin tamamının kutsal bölge olarak nitelenmesi 
mümkün gözükmemektedir. Kente giden bir araba yolunun belgelenmesi, bu yol üzerinde 
konaklamayla ilgili işletmelerin ya da dükkân ve işliklerin yer almış olmasını daha 
muhtemel hâle getirmektedir. Bunun için hemen Buluntu Yeri 2 gibi özel yapılar akla 
gelmektedir; çünkü bu son sözü edilen olası kaya kutsal alanı yola arkasını vermiş ve 
güney-doğuya yönelmiş durumdadır. 

2010 için doğu yamaçta yapılması planlanan kazı çalışmaları da bu soruları tam 
olarak cevaplayamayacaktır, çünkü işlikler gibi geçici yapılar ya da açık bir tipolojik 
düzenden yoksun basit kült yerleri, şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptanabilir 
özellikte değildir.  Bununla birlikte şimdi kesin olan şey, doğu yamacın kuzey kesiminin 
kent alanının her zaman ücra bir köşesi olmadığı, aksine  en azından bazı dönemlerde 
yoğun olarak ziyaret edilmiş olduğudur. 

Dış Mahalle Bölgesi ve Roma Dönemi Aşağı Şehir 
Dış mahalle, daha doğrusu Roma Dönemi Aşağı Şehir bölgesinde yapılan jeofizik 

taramalar çerçevesinde, bu yıl ilk defa olarak Roma Dönemi tümülüsü Maltepe’de sismik 
ölçümlere başlanmıştır (Resim: 12)14. Orada daha 1980’li yıllarda radar ölçümleri denenmiş, 
öteden beri ünlü dromos ve mezar odasının yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece büyük 
13   Pirson 2009, 134–137. Resim: 7.
14 Ölçümler, W. Rabbel yönetiminde, Kiel Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü (Institut für Geowissenschaften 

der Universität Kiel) tarafından yürütülmüştür.
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mezar tepesinin taranması için yöntemin uygun olup olmadığı sınanmıştır15. Çalışmaların 
başarısız olması üzerine, çalışmalara son verilmiştir. Buna karşılık, yeni yöntemle yapılan 
deneme ölçümleri umut vaat eden sonuçlar vermiştir. Böylece 2010 yılında çalışmalar 
devam edecek ve sonra bunlar üzerine geniş kapsamlı bilgi verilecektir. 

F.P.
Elaia Bozyertepe Tümülüsündeki Kurtarma Kazısı
İlkbaharda, Elaia‘nın kuzeyindeki Bozyertepe‘de bulunan bir tümülüste, Bergama 

Arkeoloji Müzesi ve Pergamon kazısı işbirliğiyle gerçekleşen dört haftalık bir kurtarma 
kazısı kapsamında mevcut kalıntılar 3 boyutlu bir model hâlinde belgelenmiş (Resim: 
13) ve kazılar yapılmıştır16. Tümülüs son yıllarda birçok kaçak kazı tarafından çok zarar 
gördüğü ve daha başka yasal olmayan girişimlerden endişe edildiği için, yapılan çalışmalar 
zorunlu hâle gelmişti. Kazının amacı, kaçak kazılar tarafından tümülüsün orta yerinde 
ortaya çıkarılan kule benzeri yapının anlaşılması ile büyük olasılıkla kulenin yakınında 
olduğu düşünülebilecek olası bir gömütün saptanması ve belgelenmesiydi. 

Çalışmaların sonuçları toplu hâlde şöyledir: Bozyertepe tümülüsünün çapı 50 
metrenin üzerindedir ve yüksekliği 10 metreyi bulmaktadır. Keramik buluntularının geçici 
değerlendirmesi, Geç Klâsik Dönemden Erken Hellenistik Döneme kadar ulaşan bir 
terminus post quem sunmaktadır. Tümülüsün ortasında, yak. 3,35 x 3,35 m. boyutlarında 
bir alana oturan, tümülüsün tepe noktasına kadar eriştiği tahmin edilen kırma taştan kule 
benzeri bir yapı bulunmaktadır (Resim: 14). Bu kulenin içi kırma taş ve toprak dolgu ile 
doldurulmuştur. Tümülüs görünüşe göre yalnızca mezar yeri olarak görev görmüyordu; 
yine de, kulenin bir gömütle ilişkili olduğu kesindir. 

Tümülüsün ortasındaki kule benzeri yapının işlevi sorununa burada yalnız 
kısaca değinilecektir. Bu yapının yalnızca, toprak tabakaları yığınının orta noktasını 
işaretlemekte kullanılmış olduğu yorumu hariç tutulmalıdır, çünkü bunun için genellikle 
ahşap kazıklar yerleştirilmektedir. Kanıtlanabilen bir gömüt olmaksızın, aynı şekilde 
kule benzeri yapılara sahip Üvecik Tepe17 ve Ballı Dağ18’da bulunan tümülüsler, Troas’ta 
da saptanmıştır. Her iki tepe de 19. yüzyılın sonunda kazılmıştır; bu yüzden, tarihleme 
konusunda kesin bir bilgi elde edilmemiştir. F. Calvert, Ballı Dağ’da bulunan tümülüsün 
içindeki taş yapının, bir heykel ya da küçük bir anıtın temeli olarak işlev gördüğü fikrini 

15 W. Radt, Pergamon. Bericht über die Kampagne 1988, AA 1989, 408 Resim: 30; a.y., Pergamon. Bericht über 
die Kampagne 1989, AA 1990, 418.

16 Genel yönetim Bergama Müzesi’nden Adnan Sarıoğlu tarafından, lokal yönetim Sevgi Soyaker tarafından 
yürütülmektedir; her ikisine de dostane işbirliği için çok teşekkür ederiz. Çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı katılımıyla AAE İstanbul Şubesi kaynaklarınca finanse edilmiş ve DFG-SPP 
1209 “Hellenistik Polis” çerçevesinde yapılmıştır. Die Arbeiten wurden anteilig aus Mitteln des Ministeriums 
für Kultur und Tourismus der Republik Türkei und der Abteilung Istanbul des DAI finanziert 

17 H. Schliemann, Ilios. Stadt und Landschaft der Trojaner (Leipzig 1881) 732–739 Plan 5 vd.; J. M. Cook, The 
Troad. An Archaeological and Topographical Study (Oxford 1972) 172 vd.; A. Akarca, Troas’ta aşağı Kara 
Menderes ovası çevresindeki şehirler, Belleten 42, 1978, 29, Lev. 9 vd.; A.-U. Kossatz-Pompé, Ballı Dağ, der 
Berg von Pınarbaşı. Eine Siedlung in der Troas, StTroica 2, 1992, 180 Resim: 16.

18 F. Calvert, Contribution Towards the Ancient Geography of the Troad, The Archaeological Journal 21, 1864, 
49 vd.; Cook a.g.e. (Dip. 17) 133 vd.; Kossatz-Pompé a.g.e. (Dip. 17) 179.
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benimsemiştir19. Aynı durum Bozyertepe’de bulunan tepe için de düşünülebilir; özellikle 
de  arazideki öne çıkan konumu göz önüne alındığında. Bu yükseltideki bir anıt hem 
denizden hem de karadan görülebilir ve kolay ayırt edilebilir bir nirengi noktası olurdu. 

Bozyertepe tümülüsünde bu yıl yapılan çalışmalar sayesinde, Elaia çevresinin 
(gömüt) yapılarıyla sembolik açıdan düzenlenmesi üzerine başka bilgiler de elde ettik: 
bu tümülüs çap ve yükseklik bakımından Elaia’nın yak. 3 km. güneyinde yer alan Seç 
Tepe tümülüsü ile karşılaştırılabilir; Seç Tepe tümülüsünde bir mezar odası, bir krepis 
saptanmıştır, Hellenistik Dönemde inşa edilmiş olmalıdır20. Bundan dolayı, Geç Klâsik 
ya da Erken Hellenistik Dönemden itibaren, sahil yolu yakınında Elaia’nın güneyinde ve 
kuzeyinde öne çıkan konumda her biri büyük (mezar) anıtları yerleştirilmiştir. 

S.F., A.S.
Kızıl Avlu‘daki Koruma Projesi
Yuvarlak yapının kubbeli mekânının 27 Eylül 2009 günü 250 den fazla sayıda 

konuğun, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın ve 
Almanya Büyükelçisi Sayın Dr. Eckart Cuntz’un katılımlarıyla törenle açılması, aynı 
zamanda güney yuvarlak kulenin konservasyonunun da bitişini temsil ediyordu. Bu 
çalışma, Kızıl Avlu’da 2006‘da başlayan restorasyon projesinin asıl amaçlarından biriydi21. 
Bunun için 2009 çalışma sezonunda kapsamlı hazırlıkların yapılması gerekiyordu. 
Bunlardan özellikle biri, iç mekânda bir serginin düzenlenmesiydi (Resim: 15); Roma 
Dönemi büyük yapılarının mimarî ve heykeltıraşî donatımına ilişkin önemli örneklerin 
sergilenmesi ve sergi panolarıyla açıklanması gerekmekteydi. Bu sergilenen parçalarla, 
restorasyon kapsamında lapidariumun bazı parçaları kısmen yeniden iç mekâna 
dönmüş olmaktadır, aynı zamanda restorasyon kurallarına uygun olarak onarılmış ve 
kamuoyuna sunulmuştur. Mimarî bir denemeyle yuvarlak kulenin mermer silme parçaları 
da yerleştirilmiş ve yuvarlak mekânın doğu tarafındaki büyük nişte etkileyici bir aslan 
heykeli torsosu yer almıştır. Bu heykel, 2002 yılında Kızıl Avlu‘nun güney avlusunda 
yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştı22. Ören yeri kompleksinin bu bölümünün kamuya 
açılması için gerekli koşullar, farklı alanlarda güvenlik önlemi olarak çelik korkuluklar 
yerleştirilmesi ve bu önemli kubbeli yapının ön kısmının toparlanmasından oluşmaktaydı.  
Bunun yanında birçok büyük mimarî parçanın da yerinden oynatılması ve bir yerden bir 
yere taşınması gerekmiştir. 
19  Calvert a.g.e. (Dip. 18) 49 vd.; Cook a.g.e. (Dip. 17) 133.
20 E. Boehringer, Die Ausgrabungsarbeiten zu Pergamon im Jahre 1965, AA 1966, 477–479 Resim: 58; W. Radt, 

Ein hölzerner hellenistischer Sarkophag aus Elaia bei Pergamon. Herkunft, Fundumstände, Beifunde und 
Datierung, IstMitt 35, 1985, 139–142; W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole 
(Darmstadt 1999) 270 Resim: 212. 

21 Kızıl Avlu’da gerçekleşen koruma ve müzeleştirme projesi, Studiosus Foundation e. V. tarafından cömertçe 
desteklenmiştir. Bu nedenle vakfa çok teşekkür borçluyuz. Projenin başkaca desteklenmesi, Almanya 
Dışişleri Bakanlığı’nın kültür yardımı programı ve Alman-Türk Ekonomi Kültür Vakfı [Kulturstiftung der 
Deutsch-Türkischen Wirtschaft] tarafından olmuştur. 

22 W. Radt, Pergamon. Abschlußbericht über die Kampagnen 1999–2004 mit einer Übersicht über die Arbeiten 
ab 1972, AA 2005/1, 104–105; U. Mania, Neue Ausgrabungen – Neue Aspekte in der Erforschung der Roten 
Halle, A. Hoffman (Ed.) içinde, Ägyptische Kulte und ihre Heiligtümer im Osten des Römischen Reiches. 
Berichte Kolloquium Bergama 2003, Byzas 1, 2005, 26, Resim: 4.
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Sergi hazırlığına paralel olarak, yuvarlak kuleye güneyden bitişik konumdaki 
Roma Dönemi tonozlu bodrumunda restorasyon önlemleri alınmıştır Bu çalışmalar, 
Kızıl Avlu‘daki restorasyon faaliyetlerinin dönüm noktasını oluşturmaktadır; artık bu 
çalışmaların ağırlık noktası, çalışmaların bitirildiği yuvarlak kuleden güneydeki bitişik 
alana kaymış bulunmaktadır. Geçen yıllarda burada temenos duvarının bir bölümünün 
emniyete alınmasına başlanmış, açılan alanda yeni depo binası örtülmüştür23. Bu çalışmalar 
yeni, birçok yıla yayılan restorasyon projesinin başlangıcı olarak tasarlanmıştır; çünkü 
restore edilen bölüm, iki muazzam ayak yardımıyla Kızıl Avlu temenosunun yükseltilmiş 
arsasını Selinus kıyısına doğru destekleyen büyük istinat duvarının bir bölümüdür  ve  
burası dramatik biçimde tehlikeli bir durumda bulunmaktadır. Burası gibi temenosun yapı 
platformunu temel olarak taşıyan istinat duvarının doğu kesiminin arkasındaki tonozlu 
bodrumun içinde de, küçük parçalı andezit yapı taşlarından oluşan büyük miktarda 
duvar kaplaması yağmalanmıştır, öyle ki opus caementiciumdan oluşan hava koşullarına 
duyarlı duvar, korumasız olarak açığa çıkmıştır. Derine ulaşan kökleriyle bitki örtüsü 
birçok yerde yapıyı patlatmış, ilerleyen çatlakların oluşmasına ve yapı bozulmalarına 
yol açmıştır. Uzun erimli amaç, Kızıl Avlu’nun  temenosunun bu güneydoğu kanadının 
kapsamlı olarak sağlamlaştırılmasıdır. Burası, Selinus’un içinden geçtiği tünele kadar 
uzanmaktadır ve her iki yuvarlak kulesiyle birlikte ana binanın yanı sıra, bu anıtsal yapının 
en etkileyici mimarî kalıntıları arasında sayılmalıdır. İstinat duvarı, destek sütunları ve 
ona bitişik Selinus tünelleri, Anadolu’daki Roma Dönemi inşaat mühendisliği sanatının 
mimarî tarihi açısından en sıradışı önemdeki topluluğunu oluşturmaktadır.

Kızıl Avlu’nun desteklerinden birinin rekonstrüksiyonu için yapılan hazırlıklarla 
birlikte, nihayet başka bir restorasyon projesi daha başlamış olmaktadır24. Dikkat çekici, 
doğal büyüklüğü aşan boyutta Mısır etkisindeki figürlü destekler, bir zamanlar her 
iki yan avlunun galeri mimarîsini belirliyordu; bu figürler, yüksek kaliteli bir mimarî 
heykeltıraşînin benzersiz ve orijinal tasarımlarıdır ve aynı zamanda Kızıl Avlu‘nun Mısır 
tanrıları kültüne ait bir yer olarak yorumlanmasında önemli bir kanıt oluşturmaktadırlar25. 
Yapının güney avlusunda 2002/2003 kazılarında elde edilen bulgular yardımıyla, ana 
hatlarıyla araştırılmış olan büyük çiftli figürlerin orijinal biçimi, çok ayrıntılı olarak 
saptanabilmiştir26, bu sayede bir anastilosisin yapılması mümkündür. Harabenin kaba 
yapısı  nedeniyle şimdiye dek yapının orijinal hâlindeki zengin mimarî biçimini gözde 
canlandırmak pek mümkün olmadığından dolayı, anastilosisin Kızıl Avlu’yu ziyaret eden 
biri için didaktik öneminin çok yüksek olacağı tahmin edilebilir. 

M.B.
23  M. Bachmann, Pirson 2007 içinde, 55 vd.
24 Bu proje de yine Studiosus Foundation e. V. (Münih) tarafından cömertçe desteklenmiştir, bundan dolayı 

vakfa çok teşekkür borçluyuz. Tasarıda yazarın yanı sıra, F. Pirson ve J. Steiner gibi U. Mania da Kızıl 
Avlu‘da ortaya çıkan heykel buluntularının çalışılmasına katılmıştır. 

25 A. Hoffmann, Die Rote Halle in Pergamon – Eine komplizierte Forschungsgeschichte mit Zukunftsperspektiven, 
Hoffmann a.g.e. içinde, (Dip. 22) 11 vd.

26 U. Mania, Neue Ausgrabungen – Neue Aspekte in der Erforschung der Roten Halle, Hoffmann a.g.e. içinde 
(Dip. 22) 31–32, Resim: 8.
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Ören Yerinin Bakımı, Buluntu Malzemeler ve Site Management 
2009 yılı çalışmaları sırasında, akropolisin doğu yamacında 2006-2008 yıllarında 

gerçekleştirilen altı sondajın konservasyonu yapılmıştır. Bu çalışmada amaç, duvar üst 
kenarlarının uzun vadeli olarak ve kuru duvar boyunca toprak profillerinin korunmasıydı. 
PE 08 So 427 sondajında renkli duvar sıvası kalıntıları sağlamlaştırıldı ve basit bir 
koruyucu çatı yapıldı. Diğer çalışmalar, işlik denen yerdeki (yuk. Bkz) mozaiklerin 
emniyete alınması ve Aşağı Agora‘nın kuzey galerisi üzerinde bulunan anayolun destek 
duvarının yaklaşık 3 m. kadar olan kısmının yeniden yapılmasıyla ilgiliydi.

Pergamon kazısı restorasyon işliğinde bu yıl da, yine çok sayıda küçük buluntu ve 
sikke koruma altına alınmıştır. Bu çalışma sırasında Ankara Üniversitesi’nden bir öğrenci 
başarıyla stajını tamamlamıştır.

Birçok ortakla birlikte oluşturulan Pergamon/Bergama site management planıyla 
ilişkili Koç Üniversitesi tarafından yapılan bir incelemede, ziyaretçi dolaşımı ve 
akropoliste görülecek yerleri görme davranışları üzerine bir rapor hazırlanmıştır. Bu 
rapor aynı zamanda çok sayıda düzeltme önerisi de içermektedir28.

Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne bağlı Kommission für Alte Geschichte und 
Epigraphik ile Pergamon kazısı ortaklaşa olarak, Bergama Müzesi’nde sergilenen 
yazıtların, Türkçe, İngilizce ve Almanca çevirilerini yaptırmıştır. Bu çeviriler yeni bilgi 
panolarında kullanılabilecektir.

F.P.

Resim Kaynakçası
Tüm resimler AAE Pergamon arşivinden (İstanbul – Berlin) alınmıştır.
Resim 1. 2: A. Wirsching,  Wulf’tan: 1994 Ek. 6
Resim 3. 8: D. Reich, hazırlayan A. Wirsching
Resim 4–7. 9: A. Weiser
Resim 10. 11: S. Ardeleanu
Resim 12. 18: F. Pirson
Resim 13: T. Fuhrmann
Resim 14: S. Feuser
Resim 15. 16: M. Bachmann

27  Pirson 2009, 139–147.
28 Marisa Lau tarafından yapılan inceleme (İstanbul). Bergama’nın Antik dönem ve Antik dönem sonrası 

anıtlarını kapsayacak olan Site Management planının çıkarılması projesine, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün 
yanı sıra Koç Üniversitesi, Bergama Belediyesi ve Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul) katılmaktadır.
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Resim 2: Pergamon. 
Eumenes kenti çalışma 
alanları (sondajlar, jeofizik, 
yüzey araştırması, rölöve).

Resim 1: Pergamon. Çalışma 
alanları toplu hâlde.
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Resim 3: Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi. Sokak ve yol sistemlerinin güncel 
rekontrüksiyonu, doğu yamacın kuzey kesimi (2009 durumu). 
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Resim 4: Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi. 
Doğu yamaç. Buluntu yeri PE Sy 01-Nr. 1 batı kesim, 
güneydoğudan görünüm.

Resim 6: Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi. Doğu yamaç. Buluntu yeri PE 08 Sy 01 Nr. 5 
(kaya kutsal alanı), güneybatıdan görünüm.

Resim 5: Pergamon, Hellenistik kent 
genişlemesi. Doğu yamaç. Buluntu 
yeri PE 09 Sy 01 Nr. 1 doğu kesim, 
Sondaj 01. Hellenistik adak kandili. 
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Resim 8: Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi. Doğu yamaç. 
Buluntu yeri PE 08 Sy 01 Nr. 4 (işlik denen alan), Plan (Ö. 1:50).

Resim 9:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi. Doğu yamaç. Buluntu 
yeri PE 08 Sy 01 Nr. 4 (işlik denen alan), kuzeybatıdan görünüm.

Resim 7: Pergamon, Hellenistik 
kent genişlemesi. Doğu yamaç. 
Buluntu yeri PE 08 Sy 01 Nr. 5 
(kaya kutsal alanı), Alan 1‘den 
bir terra kota Kybele heykelciği 
parçası (ana teras).
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Resim 10: Pergamon, Hellenistik kent 
genişlemesi. Doğu yamaç. Buluntu yeri PE 08 Sy 
01 Nr. 4 (işlik denen alan), Mekan 2‘de mozaikli 
niş.  Güneydoğudan görünüm.

Resim 11: Pergamon, Hellenistik kent 
genişlemesi. Doğu yamaç. Buluntu yeri PE 09 
Sy 01 Nr. 7 (kaya kutsal alanı?), Güneydoğudan 
görünüm.

Resim 12: Pergamon, dış mahalle bölgesi ve Roma Dönemi aşağı şehir. Maltepe, 
jeosismik ölçümler.
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Resim 13: Elaia, Bozyertepe tümülüsü. Kule biçimli yapının 
hava fotoğrafları ile oluşturulmuş 3 boyutlu modeli.

Resim 14: Elaia. Bozyertepe tümülüsü. Kazının bitiminden 
sonra mevcut molozla dolmuş olan kuleye bakış. Kuzey 
profilinin arka tarafında iki kaçak kazı bulunmakta, kulenin 
batısında açıkta duran kaya görülmektedir; güneybatıdan 
bakış.

Resim 15: Pergamon, Kızıl Avlu. Sergi için düzenlenmesinden sonra, güney yuvarlak kulenin içi; 
doğuya, yeni yerleştirilen aslan heykelinin bulunduğu büyük nişe bakış. 
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KELENDERİS 2009 YILI KAZI 
VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Levent ZOROĞLU*

Mehmet TEKOCAK

Mersin’in, Aydıncık İlçesi’ndeki Kelenderis antik kentindeki 2009 yılı kazılarına 
6 Ağustos 2009 tarihinde başlanmış ve 30 Eylül 2009 tarihinde tamamlanmıştır1. Bu yılki 
çalışmalarımızda, birkaç yıldır üzerinde yoğunlaştığımız Agora Bazilikası’nın henüz 
kazılmayan “narteks” bölümü de bu kazı sezonunda tümüyle açılmış, antik kentin Doğu 
ve Batı Nekropolleri’ndeki kaya mezarlarında temizlik çalışmaları yürütülmüş, 2000 
yılından beri sürdürdüğümüz sualtı araştırmaları çerçevesinde, Kelenderis’in limanındaki 
olası eski iskelenin çevresinin temizliği sürdürülmüş, Soğuksu limanındaki Saplıada 
çevresinde inceleme dalışları gerçekleştirilmiştir. Bu arazi çalışmalarına ek olarak, kazı 
laboratuvarında buluntu temizliği ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

1. AGORA BAZİLİKASI ÇALIŞMALARI
Geçen yıllara ait raporlarımızdan da hatırlanacağı gibi, Agora Bazilikası’nın 

apsisinin zemini opus sectile yöntemiyle plâkalarla, ana ve yan salonlar ise, geometrik 
ve figürlü-yazıtlı mozaiklerle kaplı olup 2008 yılı kazılarında bu zemin kaplamalarının 
bakım ve onarımları büyük oranda tamamlanmıştı. Bunun yanı sıra yapının güney duvarı 
dışında bulduğumuz yan yana sıralanmış mekânların, yani olası işliklerin bir bölümü de 
temizlenmiş; yapının duvarlarında sağlamlaştırmalar yapılmıştı. 2008 yılında ayrıca, asıl 
kutsal mekânın dışında, yani batısında kalan ve o zamanki raporlarımızda “narteks” olarak 
nitelediğimiz alanda2, her biri 4x4 m. ölçülerinde açtığımız 10 kadar açmada, toprak 
seviyesi +3.50 m. den, bazilikanın orta nefinin yükseltisi olan +2.80 m. ye indirilmişti. 
Böylece, buradaki mimarî ve diğer kalıntılar hakkında ilk verileri elde etmiş, yapının asıl 
batı beden duvarının belli bölümlerini ortaya çıkarmıştık (Resim: 1). 2009 yılında ise, 
özellikle mozaiklerin bakımı ve eksik bıraktığımız onarımların tamamlanması çalışmaları 
yanında, özellikle yapının batısındaki ve güneyindeki açmaların birleştirilerek bu alanın 
tümüyle açılması işi yürütülmüştür. 

* Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı, Konya/TÜRKİYE.

 Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik 
Arkeoloji Anabilim Dalı, Konya/TÜRKİYE.

1 Bu yılki kazılarımıza lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yanında, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, Yrd.
Doç.Dr. Bilge Hürmüzlü katılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Tire Müzesi’nden Pınar Yakut temsil 
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.................................................................................................................................................................................. 261

1.1. Zemin Mozaiklerinin Bakım ve Onarımıyla ilgili Çalışmalar 
2009 yılı çalışmalarında asıl kutsal alanı oluşturan salonların (ana nef ile güney ve 

kuzey kanatlar) zeminlerini kaplayan mozaiklerin onarımlarını sürdürdük. Bu bağlamda, 
aradan geçirilen bir yıllık süre sonunda oluşan boşluklara yeniden harç enjekte edildi, bazı 
yerlerde mozaik zeminler sökülerek altındaki boşlukta biriken toprak ve diğer malzeme 
temizlendi, buralara yeni harç tabakası serilerek kaldırılan bölümler bunun üzerine 
yerleştirildi. Ayrıca, üzerindeki çalışmaların tamamlandığı yüzeylere yeniden koruyucu 
sürüldü. Tüm bu çalışmalar sonunda, mozaik zeminlerin üzeri, geçen yıl olduğu gibi, 
jeotekstil ile kapatıldı, bunun üzerine 0.50 m. kadar kalınlıkta volkanik toprak (pozzolano) 
serildi. 

1.2. Avlu (Atrium)’daki Çalışmalar
Bazilikanın asıl kutsal mekânının dışında, yani bunun batısında kalan alan önceki 

yıllara ait raporlarımızda genel olarak “narteks” şeklinde yorumlanmış ve tanımlamalar 
bu çerçevede yapılmıştı. 2007 ve 2008 yıllarında bu alanda 4.00x4.00 m. ölçülerinde 
açmalar açılarak, buradaki dolgunun özellikleri anlaşılmaya çalışılmıştı. Bu alanda yer 
alan tüm açmalardaki dolgu toprağının kaldırılmasına başlanmış ve alanların tamamında 
bazilikanın asıl zemin seviyesine ulaşılmıştır (Resim: 2 ; Plan: 1). Bu sırada bu alanda üç 
yıldır sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılmış olan üst yapıya ait tüm mimarî parçalar ve 
yapının duvarlarında kullanılmış olan moloz taşlar plana eklenerek belgelendi, bunların 
bir kısmı kazı alanı dışına çıkarıldı. Ardından, bu açmalar arasındaki araba yolları 
kaldırılarak tüm mimarî ortaya çıkarıldı. Çalışmalarımız sonunda, önceki yayınlarda 
“narteks” olarak adlandırdığımız bu alandaki kalıntıların, asıl kutsal alanın batısına 
yapılmış olan bir “avlu” (atrium) olduğu anlaşılmış oldu. Avlunun mimarî özellikleri 
aşağıda anlatılacaktır. 

Çalışmalarımız avlunun güneyinde, yani yapının dışında kalan dolgunun 
temizliğiyle sürdürüldü ve bu dolgunun altında, geçen yılki çalışmalarımız sırasında 
ortaya çıkardığımız ve işlik olarak adlandırdığımız mekânların devamı olan yeni bir 
mekân bulundu (Resim: 3). Ünit 1376 olarak kodladığımız bu mekân içten içe 4.80x5.15 
m. ölçülerinde, oldukça büyük bir oda olup güney duvarı henüz kazmadığımız komşu 
Theatron alanındadır; ancak söz konusu duvarın kuzeye bakan cephesi açıktadır. Bu 
mekânın ölçüleri aynı zamanda geçen yıl açtığımız ve bazilikanın güney duvarı ile 
Ortaçağ surları arasında kalan, ancak büyük bir bölümü bu surlar tarafından kapatılan 
diğer mekânların ölçüsünün saptanmasına da yardım etmektedir. Bir başka deyişle, 
2008 yılında bazilikanın güneyinde açılan mekânların sur duvarı tarafından kapatılan 
güney duvarının bazilikanın asıl beden duvarından 4.80 m. mesafede olması gerektiği 
söylenebilir. Diğer taraftan, önceki yıllarda açtığımız bazı işliklerin zeminlerinde olduğu 
gibi, 1376 ünit numaralı mekânın zemininde de (+3.20 m.) yassı kayrak taşlarıyla yapılmış 
kaplamalar bulundu. Hatırlanacağı gibi, geçen yıla ait raporumuzda, bazilikanın iki evreli 
olduğunu, güney kanadın dışındaki mekânların da yapının bu ikinci evresinde eklenmiş 
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olabileceğini belirtmiştik. Bu bakımdan 1376 ünit numaralı mekân da, bir işlik olarak, 
yine bu ikinci evrede yapılmış olmalıdır. İlginç olan durum ise, bu mekânın, aşağıda 
ele alacağımız bazilikanın avlusuna bir giriş aracılığıyla bağlantısının olmasına karşılık, 
önceki yıl temizlediğimiz 1042 ünit numaralı mekân ile bir bağlantısının olmamasıdır 
(Karş. Plan: 2) 

Bazilikanın avlusuyla bunun dışında ve biraz daha güney batısında bulunan 
“podyum”un bulunduğu alanı birbirinden ayıran batı beden duvarının güney ucu, henüz 
kazılmayan “Theatron Alanı” içinde kalmaktadır. Bu duvarın kuzeybatı köşesi ise, 2009 
yılında tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Yukarıda ele aldığımız 1376 ünit numaralı mekân 
ile ortak olan bölümü hariç olmak üzere, bu duvarın bazilikanın avlusuna ait olan kısmı 
toplam 21.00 m. dolayındadır. Ortalama 0.64 m. genişliğindeki bu duvar üzerinde, avluya 
açılan 3 giriş bulunmaktadır (Plan: 2). Bunlardan ortadaki ana giriş 2.80 m., diğerleri ise 
1.70 m. genişliktedir. Bu girişlerin zeminlerini oluşturan eşik taşlarının ve basamakların 
çoğu devşirmedir ve bunlar da, yapıda kullanılan diğer devşirme malzeme gibi, 
olasılıkla bazilikanın güneybatısında ortaya çıkardığımız ve şimdilik “podyum” olarak 
adlandırdığımız yapıdan alınmıştır. Çalışmalarımız sırasında avlu girişine ait eşikler ve 
basamaklar tümüyle temizlendi, yerinden oynamış veya bozulmuş olanlar sağlamlaştırıldı. 
Ayrıca, batı beden duvarının derzlerindeki topraklar temizlenerek, boşluklar kireç-kum 
harcıyla dolduruldu.

Batı beden duvarının kuzeybatı köşesi de dikkate alınarak söylenecek olursa, 
önceki yıllara ait raporlarımızda “narteks” olarak nitelendirdiğimiz bu alanın bir “avlu 
(atrium)” olduğu anlaşılmıştır (Plan: 2, Resim: 4). Hemen hemen yamuk biçimli bir 
plana sahip olan avlunun batı beden duvarı 21.00 m., yalnızca güney cephesi tam olarak 
ortaya çıkarılan kuzey beden duvarı 14.50 m., bazilikanın salonlarıyla ortak olan doğu 
bölme duvarı 18.20 m. ve işliklerle ortak olan güney beden duvarı ise, giriş açıklıklarının 
ölçüleriyle birlikte 11.50 m. uzunluktadır. 2009 yılı çalışmalarının sonunda, bu duvarlar 
arasında kalan avlunun (atrium) plan şeması tam olarak ortaya çıkarıldı. Buna göre, 
avlu, ortasında üstü açık ve zemini yassı kayrak taşlarıyla kaplanmış bir taşlık ile bu 
taşlığı çevreleyen üstü kapalı portiklerden oluşmaktaydı. Bu planın ilginç olan tarafı, tüm 
avlunun yamuk biçimine koşut olarak, ortadaki taşlığın da az çok bu biçime uygun olarak 
düzenlenmiş olmasıdır. Örneğin, taşlığın genişliği kuzeyde 7.50 m., güneyde 6.00 m. 
kadar ölçülmüştür ki, bu da avlunun bu yöndeki daralmasından kaynaklanmaktadır. Batı 
ve doğu yönlerdeki kenarların uzunlukları ise, ortalama 12.00 m. dolayındadır. Üzerine 
devrilen bir duvar yüzünden tamamını açmadığımız taşlığın kuzeybatı köşesine yakın bir 
yerde, kenarları devşirme blok taşlarla oluşturulmuş bir su kuyusunun dörtgen biçimli 
olan ağzı ortaya çıkarıldı. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu yılki çalışmalarımızda bir taşlığın dört tarafında, 
yani doğu, batı, kuzey ve güney yönlerinde, üzeri kapalı portiklerden oluşturulmuş avlu 
(atrium) ortaya çıkarılmış, böylece, söz konusu kalıntılardan, bu avlunun üst yapısının 
nasıl olduğuyla ilgili verilere sahip olunmuştur (Plan: 2-3 ; Resim: 4-5).  Buna göre; 
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portikleri örten çatıyı taşımak üzere, taşlığın köşelerinde birbirine dik açıyla bağlanmış 
ve ortalama 1.00-1.30 m. uzunlukta iki kısa duvar biçimindeki köşe payeleri vardır. 
Şimdi ortalama 0.70-1.00 m. kadar yüksekliği korunmuş olan bu köşe payelerinden 
kuzeydoğu köşedeki tuğlalarla, diğerleri ise moloz taş ve olasılıkla devşirilmiş olan blok 
taşlarla örülmüştür. Bu köşe payeleri arasına, portiklerin çatısını desteklemek amacıyla, 
ayrıca sütunlar yerleştirilmişti ki, bunların Attik-İon tipi kaideleri orjinal yerlerinde (in 
situ) bulundu. Taşlığın doğu ve batısındaki daha geniş olan cephelerinde ikişer, kuzey 
ve güneydeki dar cephelerde ise, birer sütun kaidesi vardır. Kazılarımız sırasında, 
özellikle daha üst katmanlarda, bu kaidelere oturan sütun gövdeleri ele geçirilmişti ve 
bunlardan uyan ikisinin alt parçaları bu kazı sezonunda ait oldukları kaidelerin üzerine 
yerleştirildi. Sağlam olmakla birlikte henüz yerine koymadığımız bir sütun gövdesi 2.50 
m. yükseklikte olup, bu ve diğer tamamlanabilir sütun gövdeleri yardımıyla portiğin 
tamamlanması mümkün olacaktır. Buna göre, ortalama 0.40 m. çapında ve en fazla 0.30 
m. yükseklikteki sütun kaidelerinin üzerinde 2.50 m. yüksekliğinde sütunlar ve 0.30 m. 
yüksekliğinde başlıklar bulunmaktaydı. Şimdiye kadar İon-impost tipi iki başlık bulduk. 
Her ikisinin de volütlerinin arasında kabartma olarak yapılmış haç işaretleri vardır. Bu 
başlıklar olasılıkla kutsal salona yakın olan doğu portiğin sütunlarının üzerindeydi. Diğer 
taraftan, köşe payelerinin sütunlarla bağlantısının yumuşak kireç taşı bloklarla yapılmış 
kemerlerle sağlandığı anlaşılmaktadır ki, bununla ilgili olarak bu alanda, hem 2008 yılı 
kazı sezonunda, hem de bu yılki kazılarımız sırasında çok sayıda malzeme bulduk. Bu 
verileri de katarak söyleyecek olursak, taşlığı dört taraftan çevreleyen portiğin zemini ile 
saçağı arasındaki yükseklik en fazla 4.50-5.00 m. arasında olmalıydı. Portiklerin çatısının 
ortadaki taş kaplı zemine doğru %25-35 derece arasında eğimli olduğunu düşünüyoruz 
(Resim: 5). Ayrıca, bu alandaki kazılar sırasında bulduğunuz çok sayıda kiremit parçasına 
dayanarak ahşap çatının kiremit kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Taşlığın kuzeybatı köşesine 
yakın bir yerdeki kuyunun da, portiğin çatısından akan yağmur suyunun depolanması için 
kullanıldığını düşünüyoruz.

Portiklerin her birinin genişliği avlunun taşlığın yamuk planına bağlı olarak 
değişmektedir ve en geniş olan batı portik 4.30 m. dolayındayken, doğu portik 2.70 m. 
kadar ölçülmüştür. Doğu, batı ve güney portiklerin zeminlerinin herhangi bir malzemeyle 
kaplı olmadığı anlaşılmaktadır. Ele geçirilen birkaç parçaya dayanarak söyleyecek 
olursak, güney portiğin zemininde kaplama olarak, taşlıkta olduğu gibi, yassı kayrak 
taşları kullanılmıştır. Doğu portiğin güneydoğu bölümünde ise, çok küçük kumtaşlarıyla 
yapılmış bir blokajın üzerinde kireç-kum karışımı bir sıva vardır. Diğer taraftan, kuzey 
portikte yürüttüğümüz kazılar sırasında, kireç taşı ve pişmiş toprak plâkalarla, almaşık 
bir tarzda örülmüş, asıl zeminden fazla yüksek olmayan neredeyse kare planlı iki küçük 
mekân ortaya çıktı ki, bu alandaki çalışmalarımız henüz tamamlanmadığı için söz konusu 
kalıntıların niteliği konusunda fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Buradaki kazılarımız 
sırasında iki mekânın arasında basit taş levhalarla üzeri kapatılmış bir su kanalı ortaya 
çıkarıldı ki, bunun içindeki dolguda oldukça sağlam bir bronz kandil ele geçirildi (Ünit 



..................................................................................................................................................................................264

1466, K.09.AGR-BAZ.BO.002) (Resim: 6). Kapaklı olan kandilin alt kısmında herhangi 
bir sivri altın oluşturduğu bir çöküntü ve delik vardır. Eser basit bir temizliğin ardından 
kazı sezonu sonunda Silifke Müzesi’ne teslim edilmiştir.   

2009 yılında Agora Bazilikası’nın avlusunun da ortaya çıkarılmasıyla, buradaki 
çalışmalar büyük oranda tamamlanmış oldu. Kazı sezonu sonunda avluda ortaya çıkan 
kalıntıların üzerine plâstik ve jeotekstil örtüler serilerek koruma önlemleri alındı.  

2.  “PODYUM” ÇEVRESİNDEKİ KAZILAR
“Podyum” ifadesiyle, bazilikanın dışında, onun güneybatısında ortaya çıkardığımız 

ve ortalama 0.60 m. yükseklikteki, iki basamaklı bir krepisin oluşturduğu yapı kalıntısını 
kastetmekteyiz. İlk kez 2008 yılında kuzeybatı köşesi ortaya çıkarılmış olan bu kalıntının 
mermere yakın ince taneli beyaz renkli kireç taşıyla inşa edilmiş olduğunu geçen yılki 
raporumuzda belirtmiş, yapının kuzeybatı cephesi ile kuzeydoğu cephesinin birlikte köşe 
oluşturduğu küçük bir bölümünü de ortaya çıkarmıştık. 2009 yılı kazı mevsiminde söz 
konusu yapı kalıntısının kuzeydoğu cephesiyle bazilikanın batı beden duvarı arasındaki 
ortalama 3.60 m. genişlikte ve 14.80 m. uzunluktaki koridorda bulunan toprak dolgu 
kaldırılarak, burada hemen hemen atriumun zemin seviyesine (+3.16 m.) inildi (Resim: 7 ; 
Plan: 2). Böylece, 19.30 m. uzunluğundaki kuzeybatı cephesine ait basamaklara (krepis) ek 
olarak, 4.50 m.si krepisli 7.50 m.lik kısmı ise, bu cepheyi zeminden itibaren kapatan toprak 
ve moloz taşlardan oluşan dolgu yüzünden henüz tam olarak anlaşılamayan kuzeydoğu 
cephenin toplam 12 m.lik kısmı da açılmış oldu. Bu cephede söz konusu yapıya ait ana 
girişin olduğunu düşünüyoruz ve bununla ilgili bazı ipuçlarına da sahibiz. Ancak, yapının 
hem güneydoğu ve güneybatı bölümleri henüz hiç kazılmamış toprak altındadır hem de 
bu yapının üzerinde daha geç döneme, belki de bazilika dönemine ait moloz taşlarla inşa 
edilen bir yapının temel kalıntısı vardır; bu yüzden, söz konusu podyumun plan şeması, 
işlevi ve dönemi konusunda henüz bir öneri getiremiyoruz. Kuzeydoğu-güneybatı yönlü 
konumu ve iki basamaklı krepisi yüzünden söz konusu podyumun Roma İmparatorluk 
Dönemine ait önemli bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burada dikkati çeken bir nokta 
da, yapının bulunduğu seviyenin bazilika seviyesine göre biraz daha yüksekte olduğudur 
ki, bu durumun o zamanki topoğrafyaya bağlı olduğu açıktır. Diğer bir önemli durum da 
podyuma ait mimarî elemanların, bazilikada devşirme malzeme olarak kullanılmış olma 
olasılığıdır ki, bu da gelecekte yapacağımız çalışmalarla netlik kazanacak bir durumdur. 

3. NEKROPOLLERDEKİ ÇALIŞMALAR
2009 yılı Kelenderis kazılarında Doğu ve Batı Nekropolleri’nde çalışılarak birkaç 

oda mezar daha temizlenmiştir. 

3.1. Doğu Nekropolündeki Çalışmalar
Doğu Nekropolü’ndeki temizlediğimiz mezar (Resim: 8), genel planımızda M. 

29 olarak kodlanmış olup, LE 140/D lan karesindedir  (Ünit 05, K.09 DN-A I). Mezar, 
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kuzeyindeki Devlet Hastanesi’ne (eski Sağlık Ocağı) en yakın konumdadır (yaklaşık 10.00 
m.) ve ikisinin arasından eski Silifke yolu, diğer bir deyişle antik yol, geçmektedir. 

Çalışmalarımızın başlangıcında alandaki çalılar ve yüzey toprağı temizlenerek 
dromos ortaya çıkarıldı. Mezar doğu batı yönlü olup dromos batı yöndedir. Mezarın 
dromosundaki dolgunun ilk 0.30-0.40 m. derinliğindeki kısmında içinde daha çok 
modern atıkların olduğu dolgu kaldırıldı ve eşikten itibaren dromos basamakları ve kuzey 
duvardaki niş ile mezar odasını kapatan kapı levhası belirdi. Dromosun zeminine kadar 
olan derinlikte, kayda değer bir arkeolojik malzemeye rastlanmamış olması, bu mezarın 
daha önce açılmış olduğunu göstermektedir. Kapı levhası, girişin yaklaşık 0.30 m. kadar 
önünde, hafif yana devrilmiş olarak ortaya çıkmaya başladı. Burada ayrıca dikdörtgen 
şekilli ikinci bir levha da bu kez toprak zemine devrilmiş olarak bulundu. Seviye indikçe 
bu ikinci levha tümüyle ortaya çıktı ve çalışmalarımız için bu parça mezar dışına çıkarıldı. 
Zemine ulaşıldığında ise, kapı levhasının yerinden oynamış olduğu daha açık bir biçimde 
belli oldu. Bu levha kenara çekilerek mezar odasının girişindeki dolgunun temizliğine 
başlandı. Mezar odasının tavanından itibaren hâlihazır zemine kadar olan 0.58 m. 
kalınlığındaki dolgunun yüzeyi çeşitli bitki kökleriyle kaplıydı. Bunlar temizlendikten 
sonra, girişin hemen önünde çok sayıda (200’den fazla) kullanılmış enjektör bulundu ki, 
bu durum, yakındaki hastanenin tıbbî atıklarının bu mezarın odasına atılmış olduğunu 
göstermektedir. Girişin asıl zeminden - 0.40 m.sinde ilk seramik parçaları gelmeye 
başladı. Bundan sonra mezar odasının 1:20 ölçekli bir planı hazırlanarak, oda, 0.97x0.74 
m. ebadında 9 kareye bölündü ve her birine harf adları verilerek kodlandı. Söz konusu 
buluntuların yerleri işaretlendi ve parçalar toplandı. Bunlar özellikle mezar odasının 
güney kenarına yakın bölümlerinden gelmektedir. Mezar odasının girişindeki toprak 
tabakasının temizlenmesinin ardından seviye düzeltilerek mezar odasında tavandan 0.81 
m. derinliğinden itibaren tesviye çalışmaları sürdürüldü. -0.95 m.de, I plan karesinde yine 
seramik parçaları ortaya çıkarıldı. Mezar içindeki dolgu toprağında, tavandan düşmüş ve 
çoğunlukla toz hâline gelmiş kaya parçaları da bulunmaktaydı. Bu seviyede topladığımız 
50 kadar seramik parçasından, bir alabastron parçası dışında, diğerlerinin tamamı bir 
ticarî amphoraya ait parçalardır.  -0.95 m.den, -1.07 m.ye kadar olan dolguda yine çok 
sayıda (60 kadar) ticarî amphora parçası ve yine bazı modern atıklara (plâstik poşet vb) 
rastlandı. Bu veriler ışığında mezarın farklı zamanlarda yasal olmayan yollarla içine 
girilmiş olduğu, olasılıkla ticarî amphoranın bu sırada kırıldığı, en son olarak da buraya 
tıbbî atıkların atıldığı anlaşılmaktadır. -1.07 m.den başlatılan ve -1.12 m. derinliğe kadar 
yürütülen çalışmalar sırasında, modern atıkların devam ettiği gözlendi. 1.12 m. derinlikte, 
D plan karesinde yine ticarî amphora parçaları (32 parça sayıldı) ile birkaç testi (lekythos) 
parçası bulundu. Aynı seviyede güney batı köşedeki, I plan karesinde, sağlam bir içe dönük 
kenarlı çanak bulundu (K.09.DN.I.BJ.001). -1.20 m. derinlikte, C plan karesinde yine 
çeşitli seramik parçaları bulundu. Mezar odasının güney duvarına yakın yerde oldukça 
sağlam bir amphora (K.09.DN.I.BL.020) (Resim: 9), kuzeybatı köşesinin yakınında, 
biçimi öncekine benzeyen bir kâse (K.09.DN.I.BL.019) ve bronz bir strigilisin parçaları 
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ele geçirildi. -1.20 ile 1.30 m. arasında dolgunun son bölümü kaldırılarak mezar odasının 
zemini yer yer ortaya çıktı. Odanın kuzeybatı köşesine yakın yerde (H Plan karesi sınırları 
içerisinde) bir içe dönük kenarlı bir kâseye ait ağız ve dip parçaları bulundu. 

Çalışmalarımızın bundan sonraki bölümünde mezar odasının zeminindeki toprak 
temizlendi ve ortalama -1.30 m.de çalışmalar tamamlandı, ölçüler alınarak plan ve 
kesitleri çıkarıldı. Buna göre, dromosun genişliği eşikte 0.60 m., mezar odasının önündeki 
sekide 1.21 m. olup  dromosun uzunluğu ise 2.56 m. kadardır. Dromosta, uzunlukları 
0.23 m. ile 0.33 m., yükseklikleri de 0.24 m. ile 0.34. m arasında değişen dört basamak 
bulunmaktadır. Son basamaktan sonra gelen sekinin uzunluğu 0.90 m kadardır ve zemini 
mezar odasının girişine doğru bir çukur oluşturacak biçimde aşınmıştır. Dromosun yan 
duvarları neredeyse 90 derecelik bir açı yaparak yükselmektedir ve kuzeye yan duvarda, 
girişe yakın yerde, çok düzgün bir biçimde açılmış, sığ bir niş bulunmaktadır. Mezar 
odası girişinin zemini, yukarıda da belirttiğimiz gibi, fazlasıyla aşınarak, yaklaşık 0.30 m. 
derinliğinde içbükey bir oluk biçimini almıştır. Bunun gibi, girişin üst kenarı da, sonraki 
gömüler sırasında kapı levhasının yerinden çıkarılması nedeniyle neredeyse kemerli bir 
biçim alacak şekilde aşınmıştır. Bütün bu tespitleri dikkate alarak elde ettiğimiz ölçülere 
göre, girişin yüksekliği 0.60 m., genişliği ise, 0.55 m. kadardır. Mezar odasının zemini ile 
girişin zemini arasında, yukarıda sözünün ettiğimiz aşınmaya bağlı olarak az bir seviye 
farkı vardır. Girişin iç kısmında, bunun iki yan duvarının uzunlukları 2.80 m. dolayındadır. 
Zemin oldukça kabadır. Mezar odasının yan duvarlarının yüksekliği ortalama 0.80 m. 
kadar olup zeminden duvarlara geçiş oldukça düzgün bir dik açıyla gerçekleşmiştir. 
Tavan hafif içbükeydir.

Buluntulara gelince; mezar odasında henüz tümlemediğimiz çok sayıdaki ticarî 
amphora parçaları dışında sağlam olarak ve üzerinde yatay bant süsleri olan Klâsik Çağa ait 
bir amphora (K.09.DN.I.BL.020), ikisi sağlam ve Erken Helenistik Çağa tarihlediğimiz üç 
adet içe dönük kenarlı kâse (K.09.DN.I.BL.019 ; K.09.DN.I.BJ.001 ; K.09.DN.I.BM.001) 
bulunmuştur. Kâselerin iç yüzü ile dış yüzünün yarıya yakın kısmı mat siyah astarlıdır. Bu 
eserler, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Silifke Müzesi’ne teslim edilmiştir. Çeşitli 
zamanlarda soyulmuş, hatta en başta belirttiğimiz gibi, yakın zamanlarda çöplük olarak 
kullanılmış olan bu mezarın kullanımının iki evreli olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan 
ilk evrenin M.Ö. geç 5. veya 4. yüzyıl ilk yarısına, ikinci kullanım evresinin ise, erken 
Helenistik Döneme rastladığı söylenebilir. 

3.2. Batı Nekropolündeki Çalışmalar
2009 yılında Batı Nekropolü’nde iki mezarın (M. 38 ve M. 39) temizliğine 

başlandı, ancak bunlardan yalnızca bir tanesi tam olarak temizlendi. 
38 Numaralı ilk mezar (K.09.BN A-I) KB 104 plan karesindedir (Resim: 10). 

Üzerindeki yaklaşık 0.20 m. kalınlıktaki kırmızı topraktan oluşan dolgu temizlendiğinde, 
mezar odasının tavanında küçük bir delik bulunmaktaydı; çalışmalarımız sırasında bu 
delik, yumuşak kaya yapısı yüzünden, biraz genişledi. Dromosun içine dolan toprak 
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temizlenmeye başlandığında, henüz ilk katmanlarda, seramik parçaları bulundu. Dromos 
tamamen ortaya çıkarıldığında, bunun oldukça dar ve kısa olduğu anlaşıldı. Kapı 
levhasının olmadığı ve girişin parçalandığı tespit edilmiştir. Mezar odasının içindeki çok 
ince bir tabaka hâlindeki toprak dolgunun içerisinden yine kırılmış seramik parçaları 
geldi. Ölçüler alınıp çizimler yapıldıktan sonra bu mezardaki çalışmalar tamamlandı. 

Mezar kuzeydoğu-güneybatı yönlüdür. Dromosun uzunluğu 1.60 m., genişliği 
eşikte 0.60 m., mezar odası girişinde ise 1.05 m. kadardır. Mezar odasının girişi parçalanmış 
olup  şu andaki genişliği ortalama 0.70 m., yüksekliği ise 0.85 m. dolayındadır. Mezar 
odası hemen hemen dikdörtgen biçimli olup genişliği 1.66 m., uzunluğu ise 2.05 m. 
kadardır. Odanın zemini oldukça düzdür, yani herhangi bir seki yoktur. Tavan yüksekliği 
zeminden 1.20 m. civarındadır. 

Mezarın temizliği sırasında bulunan seramik parçalarından yapışabilenlerin 
bir araya getirilmesiyle bir adet Erken Helenistik Döneme ait derin çanak (K.09.
BN.A.I.AU.018) ortaya çıkmıştır. İç yüzünde, kenar üzerinde, kenar içinde ve kaidenin iç 
yüzünün merkezinde mat siyah renkte astar boya kalıntıları görülmektedir. Tümlenebilen 
bu çanak ile üzerinde henüz herhangi bir işlem yapılmayan diğer seramik parçaları dikkate 
alındığında, bu mezarın hem Klâsik, hem de Erken Helenistik Dönemlerde kullanılmış 
olduğu söylenebilir. 

Batı Nekropolü’nde temizlediğimiz 39 numaralı mezar (K.09.BN.A.II) yine KF 
104 plan karesinde olup öncekinin birkaç metre güneyindedir. Mezarın daha önce üzerinin 
parçalandığı ve içerisine toprak dolduğu anlaşılmış, bu toprağın bir kısmı çıkarılarak bir 
plan şeması elde edilmeye çalışılmış, ancak çalışma sezonunun sonuna yaklaşıldığı için 
bu mezarın tam temizliği 2010 yılına ertelenmiştir. 

Hem Doğu, hem de Batı Nekropolleri’ndeki bu kaya mezarlarının Klâsik ve 
Erken Helenistik Dönemlerde kullanıldığının anlaşılması bizim daha önceki yıllarda elde 
ettiğimiz verilerle uyuşmaktadır.

4.  SUALTI ÇALIŞMALARI
2009 yılı sualtı çalışmaları kapsamında iki proje gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 

biri 5 yıldır Kelenderis limanında, buradaki olası iskele kalıntısının çevresindeki kum 
ve diğer malzemelerden oluşan dolguyu temizleme çalışmalarıdır ki, bu çalışmalar 2009 
yılında da sürdürüldü. 

İkinci projemiz ise, Kelenderis’in ana limanı dışındaki ikinci derece limanlarından 
biri olan, kentin batısında, Soğuksu olarak adlandırılan mevkideki Saplıada üzerindeki ve 
sualtındaki arkeolojik materyallerin tespit çalışmasıdır. Burada ana karaya dar bir kıstakla 
bağlanan Saplıada üzerinde Geç Antik/Ortaçağa ait olduğunu düşündüğümüz bir kaleye ait 
sur kalıntıları vardır (Resim: 11). Çalışmalarımızda, yarımadanın çevresindeki su altında 
batık veya batıklardan arta kalan kalıntıların ve liman tesislerinin varlığı araştırılmıştır. 
Bu çalışma 2010 yılında da sürdürülecektir. 
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Resim 2: Avludaki çalışmalar.

Resim 1: Agora Bazilikası, genel görünüm.
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Plan 1: Bazilika ve “Podyum”un vaziyet planı.

Plan 2: Avlu ve “Podyum”un son planı.
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Resim 4: Avlu’nun kazı sonundaki görünümü, geri planda “Podyum”.

Resim 3: 1376 ünit numaralı mekân.
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Plan 3: Agora Bazilikası’nın planı.

Resim 5: Agora Bazilikası, öneri tamamlama.

Resim 6: Avluda bulunan bronz kandil.
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Resim 8:Doğu Nekropolü Oda Mezarı.

Resim 7:“Podyum”un kazı sonundaki durumu.
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Resim 10: Batı Nekropolü Oda Mezarı.

Resim 11: Saplıada üzerindeki Ortaçağ kalesi.

Resim 9: Doğu Nekropolü’nde 
bulunan amphora.
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DENİZLİ - İLBADI (ESKİ) MEZARLIĞI KAZI, 
ONARIM VE ENVANTER ÇALIŞMALARI (2008-2009)

          
          

Kadir PEKTAŞ*

Hüseyin BAYSAL
 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda, Denizli 
Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın sorumluluğunda İlbadı 
Mezarlığı’nda 2009 yılı Temmuz ayının 15’inde kazı ve envanter çalışmalarına 15 
kişilik bir ekiple başlanmıştır. Bu ekip Ekim ayının 5’ine kadar çalışmıştır. Eylül 
ayında İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı’ndan sağlanan 20 işçi ile kazı 
çalışmalarına devam edilmiş ve kazı çalışmaları öngörülen program çerçevesinde Aralık 
ayının sonunda tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarında öğretim elemanları ve öğrenciler 
görev almışlardır.

Şehrin batı yönünde yer alan İlbadı Mezarlığı, fazla yüksek tutulmayan duvarlarla 
kuşatılan geniş bir alana yayılmıştır.

Kolaylık olması bakımından mezarlıkta, günümüzde kullanılan asfalt veya 
taş döşemeli yolların ayırdığı alanlar pafta olarak belirlenmiştir. Buna göre 7 paftaya 
ayırdığımız İlbadı Mezarlığı’nda kazı çalışmaları 3. paftada devam ettirilmiştir.  Envanter 
çalışmaları da 6. paftada yapılmıştır.

Kazılar
3. paftada yapmış olduğumuz kazılarda, XIII-XIV. yüzyıllarda yapıldığını 

düşündüğümüz aile mezarları ile namazgâh ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1). Harap 
durumda gün yüzüne çıkarılan aile mezarlarının konservasyonları yapılmıştır. Buradaki 
kazılar sırasında toprak altından çıkarılan ve çevreye dağılmış durumda bulunan mezar 
taşları orijinal yerlerine dikilmiş; kırık durumdaki mezar taşları yapıştırılmıştır.

2008 Yılı Kazıları
Kazı çalışmaları ilk olarak birinci kazı alanı (A) olarak nitelendirdiğimiz 

üçüncü paftanın ortasında yer alan beylikler devrine tarihlediğimiz aile mezarlığında 
başlamıştır. 

Bakımsız bir durumda olan alanda yerlerinden çıkarılmış şahidelerin yanı sıra 
mezarları çevreleyen devşirme taş bloklarının da sökülmüş oldukları görülmektedir. 
Bundan başka mezarlarda ve taş bloklarda otlanmalar ve yosunlanmalar yer yer kırık ve 
çatlaklar göze çarpmaktadır. 
* Prof.Dr. Kadir PEKTAŞ, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kınıklı 

Kampüsü – Denizli/TÜRKİYE. kpektas@pamukkale.edu.tr
 Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü- Denizli/TÜRKİYE.  h.huseyinbaysal@gmail.com
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3. A- 1  Mezarları       
İlk olarak alanda temizlik yapılmıştır. Daha sonra belirlenen alanın çizimleri 

yapılmış ve bu çizimler otoket programı ile bilgisayara aktarılmıştır. 4.90 x 4.80 m. 
ölçülerinde bir açma alanı belirlenmiştir. Kazıda toprak seviyesi ortalama 75 cm. 
indirilmiştir. Bu bölümde devşirme mimarî bloklardan oluşturulan aile mezarları, tek 
kişilik mezarlar ve mezar taşları ortaya çıkarılmıştır.

Bu mezarların Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemine ait oldukları mezar taşı 
kitabelerinden ve süsleme özelliklerinden çıkarılabilmektedir (Resim: 1-2).

Kazı yapılan bu açmada Beylikler ve Osmanlı Dönemleri’ne ait baş ve ayak 
şahideleri ile bazı bölümleri kırık, kulplu küçük sırsız bir kap ele geçmiştir. 

3.A-2  Mezarları
Birinci kazı alanının güneydoğusunda, ikinci kazı alanı olarak 14 x 9 m. ölçülerinde 

dikdörtgen bir açmada çalışma yapılmıştır (Resim: 3-4). Çıkarılan aile mezarları 360 x 
240- 355 x 250 cm., batısında 320 x 160- 305 x 180 cm. , diğeri de 360 x 255 cm. 
ölçülerindedir.

Bu mezarlarında diğerlerinde olduğu gibi devşirme mimarî blok taşlardan ve 
traverten taşlarından yapıldığı gözlemlenmiştir. Kazı sırasında ortaya çıkarılan iki mezar 
taşından, –biri devşirme mimarî parça- boy işaretini hatırlatan semboller tespit edilmiştir. 
Bunun dışında Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait baş ve ayak şahideleri, kavuklar, 
mezar taşı parçaları gün yüzüne çıkarılmıştır.

3.A-3 Namazgâh
İlk olarak, in situ kalıntılarından birbirine yakın aile mezarlarından meydana gelen 

bir topluluk olduğunu düşündüğümüz bu alanda kazı yapılmasına karar verilmiştir. 
Seviye indirilmeye başlandığında, bunun büyük bir yapı kalıntısı olduğu 

anlaşılmıştır. Yapının  doğu duvarının batıya yakın kısmında bir kapı açıklığı görülmektedir. 
Birinci kazı alanının kuzeydoğusunda yer alan bu dikdörtgen planlı mekânın namazgâh 
olduğu tahmin edilmektedir. Duvarın üzerindeki izlerden taş ve tuğlaların birbirine kireç 
harcıyla tutturulduğu gözlemlenmiştir. Kazı sonucunda duvarların temel seviyesinde 
kaldığı görülmektedir (Resim: 5). Buradaki kazılar sırasında çeşitli sırlı ve sırsız 
seramikler ile sikke ve ok uçları ele geçirilmiştir.

3.A-4
Buradaki 1. ve 2. aile mezarlarının arasında kalan bu mezar da yine öncekiler gibi 

birden fazla kişi için düzenlenmiştir. Bu aile mezarı, doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı 
tek mezarın, kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı geniş mezara doğu yönden bitiştiği bir 
uygulamadan oluşmaktadır. Kazı ile etrafı açılan mezarları çevreleyen taşlar tamamen 
ortaya çıkarılmış ve düzenlenmiştir. 

3.A-5
1 No.lu mezarın güneybatı yönünde tek mezar tespit edilmiştir. Devşirme olduğu 

anlaşılan blok taşların çevrelediği mezarın çevre ve ortası açılmış; mezarın çevre taşları 
düzenlenmiş, orta bölümden XV. yüzyıla ait mermer bir mezar taşı ortaya çıkarılmıştır. 
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Buluntular
Kazı çalışmalarında ele geçirilen bulgulardan Osmanlı Döneminde de kullanıldığı 

tahmin edilen yapının içersinden form vermeyen yeşil ve mavi sırlı seramik parçaları, bir 
adet tüme yakın sırsız kap (Resim: 6) ile seramik parçaları, çeşitli kaplara ait kulp, gövde, 
dip parçalarının yanı sıra 14 adet tüm ya da parça hâlinde sikke ile iki tane paslanmış ok 
ucu, yüzük, çok sayıda paslanmış çivi gün ışığına çıkarılmıştır. 

Zaviye veya Namazgâh olarak tanımlamakta olduğumuz açmada, ortalama 50 cm. 
derinlikte, farklı noktalarda, Germiyanlı Dönemine tarihlenen biri gümüş diğerleri ve bronz 
9 adet sikke bulunmuştur. Sikkeleri genellikle XIV ve XV. yüzyıllara tarihlendirmekteyiz. 
5 No.lu mezarda ele geçirilen, her iki yüzünde de aşırı bozulma görülen bronz sikkenin 
bir yüzünde “Lâdik” ibaresi okunmaktadır. Biçim itibarıyla İnançoğulları’nın Denizli’de 
bastırdığı sikkelere benzemektedir.

Diğer açmalarda bulunan sikkelerde aşırı korozyon nedeniyle herhangi bir dönem 
önerilememektedir.

2. mezardan çıkan, üzerine çivilerin batırıldığı ahşap bir figürin ve üzerine 
kalemle çeşitli Arapça duaların yazıldığı tahta kaşıkların büyü amacıyla yapıldığını 
düşünmekteyiz.

2009 Yılı Kazıları
3.A- 8  Mezarı        
Kazı çalışmaları üçüncü paftada yer alan Beylikler Devrine (XIV-XV. yy.) 

tarihlediğimiz aile mezarlığında başlamıştır. Bakımsız bir durumda olan alanda yerlerinden 
çıkarılmış şahidelerin yanı sıra mezarları çevreleyen devşirme taş bloklarının da sökülmüş 
oldukları görülmüştür. Bundan başka mezarlarda ve taş bloklarda çıkan yabanî otlar ve 
yosunlanmaların da katkısıyla yer yer kırık ve çatlaklar göze çarpmaktadır.

İlk olarak kazı alanında ot ve çöp temizliği yapılmıştır. Daha sonra belirlenen alanın 
çizimleri yapılmış ve bu çizimler otoket programı aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır.

Belgeleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra burada kazıya başlanmıştır. 
5,22 x 3,37 m. ölçülerinde bir açma alanı belirlenmiştir. Kazı sırasında toprak seviyesi 
ortalama 75 cm. indirilmiştir. Bu çalışma sonunda, bir kısmı devşirme olan taş bloklar 
ve toprağın altında bulunan mezar taşları ortaya çıkarılmıştır. Buradaki mezarlar taş 
zemine oyulmuştur. Kazı sonrasında aile mezarının dikdörtgen planlı bir düzenlemeye 
sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu mezarda kullanılan blok taşlar 40 cm. eninde 42 cm. 
yüksekliğinde olup boyları 60 ile 120 cm. arasında değişmektedir. Dikdörtgen planlı 
mezar aile mezarı olarak düzenlenmiş olup burada 3 tane mezar yer almaktadır.  Buradaki 
mezarların Beylikler Dönemine ait oldukları mezar taşı kitabelerinden ve süsleme 
özelliklerinden çıkarılabilmektedir. Mezarı çevreleyen blok taşlar düzenlenmiş, mezar 
taşları yerine düzenli bir şekilde dikilmiştir (Resim: 7), (Çizim: 2).

3.A-9 Mezarları
İlk olarak, in situ kalıntılardan birbirine yakın aile mezarlarından meydana gelen 
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bir topluluk olduğunu düşündüğümüz bu alanda kazı yapılmasına karar verilmiştir.
6,50 x 4,50 m. ölçülerinde bir açma alanı belirlenmiş ve kazı çalışmasına 

başlanmıştır. Bu çalışma sırasında toprak seviyesi ortalama 100 cm. indirilmiştir. Kazılar 
ilerlediğinde aile mezarını çevreleyen taş bloklar ve toprağın altında bulunan mezar 
taşları ortaya çıkarılmıştır.

Bu bölümde devşirme mimarî bloklardan oluşturulan aile mezarları ile tek kişilik 
mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarların Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemine ait 
oldukları mezar taşı kitabelerinden ve süsleme özelliklerinden çıkarılabilmektedir.

Daha sonra bu açma doğu yönüne doğru genişletilmiştir. Açmanın devamında 
yine Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait aile mezarları ile tek kişilik mezarlar ortaya 
çıkarılmıştır. Burada yer alan mezarlarda  3A-8 açmasında olduğu gibi taş zemine 
oyularak yapılmıştır (Resim: 8).

Kazı yapılan bu açmadan Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait baş ve ayak 
şahideleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Bu açmada sırlı ve sırsız seramik parçaları ile 
sikkeler bulunmuştur.  Bu alanda 25 mezarın konservasyonu yapılmış olup mezarlardan 
çıkan şahideler yerlerine dikilmiştir.

3.A-10 Mezarları
3.A-9 No.lu açmanın doğu tarafında yer alan açmada kazı çalışmaları yapılmış 

olup buradan ikisi Osmanlı, biri Beylikler Dönemine ait mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu 
mezarda 2008 yılı çalışmalarında envanter kaydı alınan 3-111 No.lu mezar taşının iki 
parçası in situ ortaya çıkarılmıştır.

2.A-01 Açması
2.paftada 10x10’luk Bakırlı Kapısı tarafında açma alanı belirlenmiş bu alanın 

çizimi yapıldıktan sonra kazı çalışması yapılmıştır. Herhangi bir mezar yapısına 
rastlanmamıştır.

Kazı çalışması sonucunda bu alandan Osmanlı Dönemine ait 1339 ve 1255 tarihli 
iki mezar taşı ile 50 x 175 cm. ölçülerinde sütun parçası bulunmuştur. Ayrıca bu alandan 
45 adet sikke bulunmuştur.

Saraçlar Aile Mezarı
Kitabelerinden Saraçlar ailesine ait olduğu tespit edilen harap durumdaki 

mezarların konservasyonu yapılmış ve mezar taşları yerlerine dikilmiştir.
Burada yer alan 10 adet mezardan taşlar üzerinde okunabilen isim ve tarihler 

şöyledir:
-Saraç Hacı Hüseyin Kızı Huban H/1271
-Saraç Hacı Hüseyin’in … H/1271
-Saraç Hacı Hasan Zade Mehmed Efendi H/1280
-Saraç zade Mustafa Efendi Mahdumu Ahmed H/ 1300



..................................................................................................................................................................................278

-Saraç İsmail zade Mustafa Efendi Halilesi Aişe H/1301
-Saraçzade Hacı Salih Efendi Damadı İbrahim Efendi H/1312
-Saraç zade Ali H/ 1314
-Saraçzade Mustafa Efendi Kerimesi Hadice Hanım H/1321
-Hacı Ali Kerimesi Fatıma 

Duvar Konservasyonu
Mezarlığın II. Sanayi Sitesi yönünde yer alan duvarlar yıkılmış durumdadır. 

Burada yapılan kazı çalışmalarında duvarın devam ettiği tespit edilmiş, burada eski 
duvar örgüsüne uygun olarak duvarların bir kısmı mezarlık içine dağılmış olan taşlarla 
yapılmıştır. 

Buluntular
2009 yılı kazı çalışmalarında sırasında toplam 143 adet sikke bulunmuştur. 

Sikkelerin çoğunluğu bronz olup az sayıda gümüş vardır. Gümüş sikkeler Osmanlı 
Dönemine aittir. Diğer sikkelerin tarihlendirilmesi temizlendikten sonra yapılacaktır.

Seramik buluntular arasında form vermeyen yeşil ve mavi sırlı seramik parçaları, 
sırsız seramik parçaları çeşitli kaplara ait kulp, gövde ve dip parçaları dikkati çekmektedir. 
Bunun yanı sıra çok sayıda paslanmış çivi ile ok uçları ve bir küpe bulunmuştur. Ayrıca 
büyü amacıyla yapılmış olduğunu düşündüğümüz balmumundan iki adet insan figürini 
bulunmuştur.

Konservasyonu Yapılan Mezar Taşları
İlbadı Mezarlığı’nda, gerek yere düşmüş durumda gerekse kırık durumda yüzlerce 

mezar taşı bulunmaktadır. Çalışmalarımız sırasında, bunlardan 120 adeti yapıştırılmış, 
140 adet mezar taşı da onarımlarının ardından yerlerine dikilmiştir.

Envanter Çalışmaları
2008 Şubat ayında başlayan kazı çalışmalarında mezar taşlarının envanterlenmesine 

devam edilmiştir. Envanter çalışmalarına 6. paftada devam edilmiştir.
Çalışmalarımız sonucunda Osmanlı ve Beylikler Dönemine ait 370 mezar taşı 

envanteri yapılmıştır. Bunlar arasında az sayıda Anadolu Selçuklu mezar taşları ile 
Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait örnekler bulunmaktadır. Mezar taşlarının bazılarının 
üzerinde görülen süsleme ya da Grekçe yazı gibi unsurlar, bunların Roma ve Bizans 
Dönemi yerleşimlerinden getirilerek kullanıldığını göstermektedir.
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Çizim 2: 3.A-8 No.lu mezarın plan ve kesitleri.  

Çizim 1: İlbadı Mezarlığı, 2008 
yılı kazılarında ortaya çıkarılan 
yapılar.
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Resim: 2: İlbadı Mezarlığı, 3.A-1 No.lu mezarın kazı sonrası görünümü.

Resim: 1: İlbadı Mezarlığı, 3.A-1 No.lu mezarın kazı öncesi görünümü.
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Resim: 4: İlbadı Mezarlığı, 3.A-3 No.lu mezarın kazı sonrası görünümü.

Resim: 3: İlbadı Mezarlığı, 3.A-2 No.lu mezarın kazı öncesi görünümü.
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Resim: 5: İlbadı Mezarlığı, Namazgâhın kazı sonrası görünümü.

Resim: 6: İlbadı Mezarlığı, 2008 yılı kazısında çıkarılan seramik kap.
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Resim: 8: İlbadı Mezarlığı, 3-A.9 No.lu mezarlardan bazıları.

Resim: 7: İlbadı Mezarlığı, 3.A-8 No.lu mezarın kazı sonrası görünümü.
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Resim: 9: İlbadı Mezarlığı, buradaki kapak taşları

Resim: 10: İlbadı Mezarlığı, altta Grekçe yazılı bir 
mezar taşları
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BİTLİS KALESİ 2009 YILI KAZISI

Kadir PEKTAŞ*

Bitlis Kalesi’nde 2009 yılında yapılan kazı çalışmaları, 07.07.2009 ile 26.09.2009 
tarihleri arasında, toplam olarak 82 gün devam etmiştir. Kazılar, Van Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarından Sanat Tarihçisi İsmail Hakkı Bolkan’ın 
denetiminde gerçekleştirilmiştir1.

Kazı sırasında, Bitlis İl merkezinde bulunan MEB. Ayşen Özyeğin Kız Öğrenci 
Yurdu ve Bitlis Kültür Merkezi Misafirhanesi’nde kalınmıştır.

I-KAZI ÇALIŞMALARI
Bitlis Kalesi’nde 2009 yılında; hamamın doğu yönünde, doğu burçta ve iç kalede 

olmak üzere üç ayrı noktada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

I. 1- Hamamın Doğu Yönündeki Kazılar
Kazının ilk başlangıcından itibaren başlayan bu yöndeki kazılar, 2009 yılında daha 

da yoğunlaşarak devam etmiştir. Açma doğu yönde uzatılarak toprak üzerine daha fazla 
yapının ortaya çıkarılmasının yanı sıra, daha önce açılan alanlardaki yapılacak seviye 
indirme çalışmalarıyla buradaki yapılaşmanın evrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

I.1.1- MN 16 Açması
2008 yılında NO 16 karelerinde yaptığımız açma, 2009 yılında kuzeye doğru 

devam ederek MN 16 karesine uzanmıştır. Burada yapılan seviye indirme sonucu (-20 
cm.) güneyden kuzeye doğru, hafif batıya açılarak uzanan, 1.25 m. kalınlığında bir duvar 
açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın, 2007 yılında ortaya çıkarılan mekânın doğu duvarı olduğu 
anlaşılmaktadır. Duvarın yapıyı sınırladıktan kuzeye devam etmesi, bu mekânın doğu ve 
kuzeyindeki başka mekânların da ortak duvarı olabileceğini akla getirmektedir. 

Açma doğu ve kuzeye doğru genişletildiğinde, 20 cm. derinlikte doğu-batı yönde 
bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Ancak duvarın işçiliği diğerine göre daha basittir. 

* Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ,Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kınıklı 
Kampüsü Denizli/TÜRKİYE.

1 2009 yılı kazı çalışmaları, aşağıda adı verilen öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir:

 Yrd. Doç. Dr. Gülsen Baş (S.Tarihçi), Arş. Gör. Hicran Özdemir (Sanat Tarihçi), Arş. Gör. Sebahattin 
Erdoğan (Arkeolog), Aliye Yılmaz (Sanat Tarihçi), Günseli Pehlevan (Sanat Tarihçi), Nilgün Yücel (Sanat 
Tarihçi), Zafer Topak, Davut Oğuz, Seval Çalışkan, Hilal Aydın, Canan Tan, Betül Savcı, Sait Kabur, Nilüfer 
Kaplan, Zuhal Güler, Özge Engin, Bahri Yıldırım, Fatma Aydemir, Fatma Dovalıoğlu, Sümra Işıklar, Erdem 
Karadeniz, Muhammet Alp, Muzaffer Özdemir, Mahmut Baysuğ, Saim Çiftçi, Songül Yılgın, Fatoş Güngör, 
Sinan Denizli, Selahattin Yılmaz, Pakize Çiriş, Hatice Aydemir, Elif Eroğlu. 
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Duvarın kuzeydoğu yönünde, basit taş sıraları arasında bir ocak açığa çıkarılmıştır. Ocağı 
çevreleyen altta duvar, üstte basit taş sıralarının üzerinde, ana duvarla aynı seviyede bir 
zemin ortaya çıkarılmıştır . 

Bu duvarın güneyindeki boş alanda seviye 60 cm. daha indirildiğinde açmayı 
batıdan sınırlayan 3 taş sırası ile belirlenen basit bir duvar ile bunun karşısında bir 
tandır tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden bu bölümün bir mutfak olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır (Çizim: 1, Resim: 1). Buradaki kazı çalışmalarımız, önümüzdeki yıllarda 
devam etmek üzere sonlandırılmıştır.

Kazılar sırasında çıkan buluntular da bu savımızı desteklemektedir. Tandır ile batı 
yöndeki basit duvarın arasında, 1.00 m. derinlikte, içinde kömür kalıntıları ve kemiklerin 
yer aldığı bir kabın ağız parçası ve 2 dip parçası bulunmuştur. 

Bunun yanında iğne, makas, 2 adet yüzük ve 29 adet sikke-pul ele geçirilmiştir. 
Bu sikkelerden çoğu bozulmuştur. Sikkelerden iki adetindeki süslemelerin yerel 
baskılı Osmanlı Dönemi örnekleri olduğu anlaşılmaktadır. Üzerlerindeki süsleme ve 
yazı kalıntılarında diğer sikkelerin de Osmanlı Dönemi yerel üretimi olduğunu tahmin 
etmekteyiz .

I.1.2- N15 II Açması
2006-2007 yıllarında ilk olarak ortaya çıkarılan bu alanda seviye indirme 

yapılmasına karar verilmiştir. Açmanın derinliği 55 cm. ye ulaştığında, 60 cm. kalınlığında 
olduğu anlaşılan ve doğu yönündeki taşları sağlam ve  belli olan bir duvar kalıntısı ile 
bunun kuzeyinde yıkıntı gün yüzüne çıkarılmıştır. Duvar ile yıkıntı arasında tandırlar 
ortaya çıkarılmıştır.

Bu açma seramik ve sikke buluntuları ile dikkati çekmektedir. Açmanın kuzey 
yönünde -50 cm. den birleştirilebilir, iç ve dışı yeşil sırlı kandil parçaları çıkarılmıştır. 
Bunun yanında -0.50 ile -0.90 cm. arasında bir yüzü mavi sırlı tuğla, geometrik ve bitkisel 
kompozisyonlarla bezenmiş mavi-beyaz sırlı çini parçaları, sırsız dip ve gövdelere ait 
seramik parçaları, Çin porselenine ait küçük bir dip parçası, 2 yüzük, yüksük, boncuklar, 
1 dirhem ile sikkeler ele geçirilmiştir. Sikkelerin çoğunluğu aşırı korozyon nedeniyle 
anlaşılamamakla birlikte kısmen sağlam olanlardan üç adedi Bizans, iki adedi İlhanlı, üç 
adedi Osmanlı Dönemine aittir. 

I.1.3- NO 15-16 II Açması   
-0.40 m. kadar seviye indirildiğinde belirsiz birtakım taş yığınıyla karşılaşılmıştır. 

Kuzeydoğu yönde bir tandırın üst kısmı, bol miktarda sırlı ve sırsız seramik parçalar ile 
biri Bizans dönemi (Konstantinos X, 1059-1067), 5 adedi Osmanlı dönemine (sikkelerden 
biri H.923/1517-1518 tarihli) ait sikkelerin  ele geçirildiği bu ilk katmandan sonra, aynı 
alanın sınırları korunarak seviye -1.00 metreye indirilmiştir. Bu çalışma sonrasında, daha 
önceki yıllarda kazıyla ortaya çıkarılan mekân duvarının bitişiğinde, bu duvara paralel 
uzanan, düzgün bir taş sırası belirlenmiştir Bunun, daha alttaki bir yapının temeline ait 
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izler olduğu düşünülmektedir. Buradan Osmanlı Dönemine ait sikkeler ele geçirilmiştir.
Daha sonra çalışma alanı güney yöne ve batı yöne doğru genişletilmiş ve batı 

yönde N 15 açmasıyla birleştirilmiştir. Buradaki tandırlar belgelendikten sonra bu 
alandaki seviye aynı derinliğe indirildiğinde, batı ve güneyindeki duvarların daha düzgün 
taş sıraları ve işçilikle devam ettiği saptanmıştır. Bunun, 2007 yılında ilk olarak ortaya 
çıkardığımız mekânların, daha önceden burada mevcut olan bir mekân ya da yapı üzerine 
kurulmuş olup olmadığı önümüzdeki yıllardaki kazılarda kesin olarak anlaşılabilecektir.

No. 15-16 karelerinde ortaya çıkarılan duvar izlerinin özelliğinin belirlenebilmesi 
için, açmanın yönü batıya doğru genişletilerek 6.50 x 3.50 m. ölçülerine ulaşmış, böylece 
N15 açmasıyla birleşmiştir. Buradaki seviye indirme çalışmaları sırasında, -0.70 m. 
derinlikte bir adet mavi sırlı tuğla ile hayvan kemikleri, çeşitli boncuklar ve biri üzerinde 
bitkisel süslemelerin yer aldığı mavi-beyaz teknikte seramik parçaları ve çok sayıda farklı 
sırlı seramikle karşılaşılmıştır. 

Buradaki tandır kalıntıları ve herhangi bir düzen göstermeyen taşlar kaldırılarak 
açmanın seviyesi -1.10 metreye indirilmiştir. Bu seviyede orta bölümde, 1.95 x 1.90 x 
1.85 x 1.70 m. ölçülerinde kareye yakın bir alanda, çevresi düzgün taşlarla belirlenmiş, 
düzgün bir zemine yerleştirilen, bir tandırla karşılaşılmıştır. Bu alanın batı yönünde bir 
de yarım tandır bulunmuştur. Kuzeyden girişinin sağlandığı bu mekânın kod farkı ve 
tandır seviyesi göz önüne alındığında, geçen yıllarda ortaya çıkardığımız duvarların 
meydana getirdiği yapılara göre daha erken bir kullanıma ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun güneyindeki, daha üst kottaki duvarın 2 taş sırasından daha altta devam etmemesi, 
tandırlı mekânın güneyinde geniş bir boş alan, -muhtemelen bahçe- olduğunu göstermesi 
yanında bu duvarın çok daha sonra yapılan bir mekâna ait olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ancak burada ele geçirilen iki sikke ve bir yüzük, tarihleme konusunda bize kesin bir 
bilgi veremeyecek derecede korozyona uğramıştır. Tandır ve ele geçirilen kullanım kap 
parçaları nedeniyle mutfak olarak kullanıldığı anlaşılan bu birimin daha sonra duvar 
örülerek iptal edildiği ve N 16 karesindeki küçük mekâna açılan holün doğu yöndeki duvarı 
hâline getirildiği anlaşılmaktadır. Daha sonra holün yer aldığı tabaka da düzlenerek ilk 
olarak 2007 yılında ortaya çıkardığımız duvarların sınırlandırdığı yapılar inşa edilmişti. 
Böylece bu alanda, ele geçirilen buluntulara göre uzun zaman farklılıkları göstermeyen, 
kısa aralıklarla üç farklı kullanım tespit edilmiştir (Çizim: 2, Resim: 2).

Bu farklı dönem kullanımlarını bitişik mekânlarda da anlayabilmek üzere kazılara 
devam edilmiştir. Zaman darlığı nedeniyle belirlenen alanların tamamen açılması 
yerine duvar kenarlarında kazılara yoğunluk verilerek malzeme ve yapım tekniğindeki 
farklılaşma anlaşılmaya çalışılmıştır. O 14-15 karesindeki doğu-batı yönünde uzanan 
duvarın güney yönünde, MN 16 karesindeki mekânın iç bölümünde duvarların tamamen 
düzgün kesme taş düzenlemesiyle aşağı doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Bu durum 
üstteki yapıların duvarlarının, olası alt katmanların üzerine kurulduğu düşüncesini akla 
getirmektedir. Ancak bunu kesin olarak anlayabilmek için seviye indirme çalışmalarına 
önümüzdeki yıllarda devam etmek gerekmektedir (Resim: 3).
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I.2- KL 13-14-15 Açması (Doğu Burç) 
2007 yılında ilk olarak kazmaya başladığımız bu alanda 2008 yılında herhangi bir 

kazı olmamış, 2009 yılında çalışmalara tekrar devam edilmiştir.
Buradaki 2009 yılı çalışmalarımıza, daha önce ortaya çıkarılan mekânı L biçiminde 

kuşatacak biçimde kuzey ve batı kenarlarında başlanmıştır. Açmanın uzunluğu kuzey-
güney yönünde 15 m., doğu-batı yönünde 10 metredir. Seviye -0.30 indirildiğinde bir 
takım düzensiz taşlar ile kuzey yönde parçalı durumda sırlı ve sırsız seramik parçalara 
rastlanmıştır. Açmanın güneyinde, duvar kenarında yıkıntı hâlinde taşlar görülmüş, batı 
yönde de taş döşemeli bir yolun varlığı anlaşılmıştır. 

Bunun altındaki ikinci katmanda, kanalın batı kenarında, hafif kıvrılarak devam 
eden bir taş sırası ve daha altta bir tandır, dış sura bitişik bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 
Düzgün kesme taş işçilikli bu duvarın, suru desteklemek amacıyla yapıldığını 
düşünüyoruz. Altta tespit ettiğimiz tandır, buradaki üstteki mekâna göre daha erken bir 
yerleşime işaret etmektedir. Seviye indirme sonucunda, ilk olarak 2007 yılında ortaya 
çıkardığımız mekânın alt bölümünde, tamamen düzgün kesme taş malzemeyle inşa 
edilmiş bir yapıya ait duvarlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır (Resim: 4). Bu yapının 
duvarları, batı ve güneyde de aynı şekilde belirlenmiştir. Açmanın güneybatı kenarında 
bu seviyede herhangi bir duvar izine rastlanmamıştır. 

Açmanın kuzeybatı kenarında, tespit ettiğimiz yapının duvarına batıdan doğuya 
dik açıyla bitişen, birbirine yakın iki duvar bulunmuştur. Duvarların arası, zemini taş 
döşemeli dar bir boşluk şeklindedir. Bu boşluğu batı kenara yakın yerde keserek güneye 
inen taşla yapılmış dar bir su kanalı, güneydeki pişmiş toprak su künklerinin yanına kadar 
devam etmektedir. Su kanalıyla yapı duvarının arasında, havalandırma borusuyla birlikte 
birbirine bitişik iki tandır daha ortaya çıkarılmıştır ki, bu kısmın, daha batı veya kuzey 
yöndeki bir konutun mutfağı olduğu anlaşılmaktadır.

Güney yöndeki kazılarda da seviye üst noktadan -2.30 metreye indirildiğinde batı 
yönde, duvarın yanından devam ederek batıya yönelen su künkleriyle, sur duvarına yakın 
doğu yönde de düzgün taş zemin ortaya çıkarılmıştır. Bu katmanda ele geçirilen 18 adet 
sikkeden çoğu aşırı korozyona uğramıştır. Sikkelerin anlaşılabilenlerinden 3 adedi XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısına ait; bir adedi de yine XVIII. yüzyıla ait bir Avrupa jetonudur. 
Ayrıca, ortasında bordo renkli bir akik taşının yerleştirildiği altın kolye ucu buradaki 
önemli buluntular arasındadır.   

Doğu Burca bitişik olarak inşa edilen ve günümüze dıştan tamamen sağlam olarak 
ulaşan yapının kimliğini öğrenebilmek amacıyla kuzey, güney ve batı cepheleri boyunca 
seviye indirme çalışmalarına kazının ilerleyen zamanlarında devam edilmiştir. Kuzey ve 
güney yönde, ana sur duvarına yakın olarak yapıya bitişen duvar, statik sorun oluşması 
nedeniyle kaldırılmamıştır. 
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Seviye, en üstteki noktadan -2.50 metreye indirildiğinde, batı cephenin güney 
köşesinde, batı yöne doğru uzanan iki paralel duvar ile bunun kuzeye bakan yönünde 
tandırlara rastlanmıştır. Seviyenin burada -2.80 m. koduna indirilmesinin ardından 
burada ikisi kısmen sağlam, ikisi yarım 4 tandırın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 5). 
Bunlardan kuzeydeki tandır, bir üst katmandaki tandırın tam üzerinde yer almaktadır. Bu 
da, burcun bitişiğindeki sağlam yapının batısındaki mekânların mutfak olarak uzun süre 
kullanıldığını göstermektedir. Yarım tandırların, üst katmandaki su künklerinin üzerinde 
yer aldığı duvarın altında kalması da bu seviyede açığa çıkarılan tandırların daha erken 
kullanıma ait olduklarını göstermektedir. Tandırlı mekânın, burca dayanan sağlam yapıya 
bakan doğu yönündeki duvarları oldukça düzgün kesme taşla kaplanmıştır. 

Ortaya çıkardığımız sağlam yapının olası girişini bulmak amacıyla seviyenin tüm 
yönlerde biraz daha indirilmişse de, herhangi bir kapı açıklığına rastlanmamıştır. 

I-3- İç Kale Kazısı
Buradaki kazı çalışmaları geçen yıl ortaya çıkarılan 6 ve 7 No.lu mekânlarda 

başlamıştır. 6 No.lu mekânda kazıyla yapılan seviye indirme sonrası, geçen yıl burada 
bulunan tandırın yanında iki tandır daha tespit edilmiştir. Ayrıca bu mekâna girişin kuzey 
batı yöndeki kapıdan sağlandığı anlaşılmıştır. 

Bu mekâna doğudan bitişen 7 No.lu dar mekânın güney yönündeki dolgu 
kaldırılmıştır. Bunun sonucunda mekânın zemini ortaya çıkarılmıştır. 

İç Kale’deki kazılara, 10 No.lu mekânda devam edilmiştir. Bu mekâna girişin 
güney doğu yönde olabileceğini geçen yılki çalışmalarımız sonrasında ileri sürmüştük. 
Seviye bu yıl 30 cm. daha indirildiğinde, girişin bu yönde olduğu kesinleşmiştir. Ancak 
seviye 40 cm. daha indirilince, doğu duvarın kuzey yönünde, doğu yöndeki başka bir 
mekâna açılan ve daha sonra kapatılmış bir girişin daha varlığı saptanmıştır. Kapının 
üzerinde ve batı duvarın üzerindeki nişlerin çok üstte kalması, güneydeki kapı açıklığına 
göre bu kapının daha aşağıda kalması ve kapatılmış olarak bulunması, bu girişin mekânın 
ilk kullanımından olduğunu akla getirmektedir. Olasılıkla bu kapı kapatılıp güneydoğu 
köşedeki kapı açılmıştır.

 Batı sur duvarına bitişik 9 No.lu mekânda ilk olarak 2009 yılında kazılara 
başlanmıştır. Buradaki seviye, -35 cm. indirildiğinde, basit bir işçiliğe sahip duvarların 
çevrelediği alanda bir tandır bulunmuştur. Tandırın bulunduğu daha küçük kısma 
kuzey batıdan basit bir açıklıkla girilmektedir. Bunun doğu yönünde basit iki duvar 
iziyle güneyde üç mezara rastlanmıştır. 9 No.lu mekânın planını anlayabilmek için 
alandaki derinleştirmede tandır ve mezarlar kaldırılmış, mekânı kuzeyden çeviren duvar 
belirlenmiştir.

Kazılar güneye doğru devam ettirildiğinde, öncekilere benzeyen kuzey-güney 
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yönde dikdörtgen planlı mekânlar ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 4). Kazısı tamamlanmamış 
olmakla birlikte doğu yöndeki daha dar tutulmuş dikdörtgen planlı iki mekân tespit 
edilmiştir. Burada dikkati çeken nokta, 4 ve 7 No.lu mekânların güneydeki uzantısı 
olan 12 No.lu mekânın da dar tutulmasıdır. Bu birimler muhtemelen, iki yandaki geniş 
mekânlara geçit veren ara koridor gibi kullanılmıştır (Resim: 6). 

Sikke ve diğer metal buluntular arasında, daha çok Avrupa jetonları ile ikisi Osmanlı 
dönemine (Kanunî devri) ait, diğerlerinin dönemini tam tespit edemediğimiz sikkeler ele 
geçirilmiştir. Seramik buluntular arasında içi yeşil sırlı tabak ile sırsız maşrapa, tüme 
yakın olarak ele geçirilen önemli eserler de bulunmaktadır.  

Kazılarda ortaya çıkarılan duvarların, hamama batı yönden inen rampa duvarının 
ve kaleye kuzey yönden çıkan merdivenlerin konservasyonu yapılmıştır.

.
II- Sarnıç ve Dehlizlerin Araştırılması
İç Kale’nin güney yönündeki kemerli koridordan ve Kale’nin dışında, kuzeydoğu 

yöndeki yoldan geçilebilen iki giriş bulunmaktadır. Koridorların mahiyetini öğrenmek 
amacıyla burada bir araştırma yapılmıştır .

Kalenin üst bölümündeki kemerli aralıktan beşik tonozlu koridora girilmektedir. 
L biçiminde uzun koridordan, doğu yöndeki dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülen 
sarnıca girilmektedir.

Kalenin kuzeydoğu dış kısmında, aşağıda da benzer bir giriş yer almaktadır. 
Buradan, arada bir kapıdan geçildikten sonra tonoz örtülü bir koridorla batı kenarda, bu 
kez kayaya oyulmuş başka bir sarnıca girilmektedir.    

III- Buluntular
Bitlis Kalesi’nde üç farklı noktada yürüttüğümüz kazılarda, geçen yıllarda olduğu 

gibi çok sayıda sırlı ve sırsız seramikler, sırlı tuğlalar, çini fırını malzemesi üç ayaklar 
(Resim: 7), sikkeler, Çin porselen parçaları (Resim: 8), Avrupa jetonları ile kolye ucu 
(Resim: 9), yüzük ve boncuk gibi takı malzemeleri ele geçirilmiştir. 

Seramikleri, sırlı ve sırsızlar olmak üzere iki grup altında incelemek mümkündür.
Sırsız seramikler mutfak eşyası olarak kullanılan kap-kacaklardan meydana 

gelmektedir. Genellikle kırık biçimde ele geçirilen parçalar pişirme, saklama ve servis 
amaçlı kullanılan küp, testi, çömlek tabak, çanak ve maşrapalara ait ağız, gövde kapak 
ve dip örneklerinden meydana gelmektedir. Bunlar içinde özellikle saklama amaçlı 
kullanıldığını düşündüğümüz büyük boyutlu küp ve testilere ait parçalar çoğunluğu 
oluşturmaktadır 

Sırlı seramikler mimari yapılarda kullanılan çiniler ve kap-kacaklardan meydana 
gelmektedir. 
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Mimarîye özgü kullanımlar sırlı tuğlalar ve çini fragmanları olarak iki gruba 
ayrılmaktadır. Sırlı tuğla örnekler önceki dönemlerde ele geçirilen uygulamaların 
tekrarı niteliğindedir. Genellikle 0.20 x 0.12 m. ölçülerine sahip tuğlaların bir yüzeyi, 
arada astara yer verilmeden firuze sırla kaplanmıştır. Kırık levha parçalarından oluşan 
çiniler sırlı tuğlalarda olduğu gibi önceki dönem çini buluntuları ile paralel özellikler 
göstermektedir. 

Sırlı seramik buluntular farklı tiplerde kap-kacaklar ile çeşitli kandillerden 
meydana gelmektedir (Çizim: 5). 

Kandiller iki farklı tipolojiye sahiptir. Bunlardan ilki sayısal bakımdan daha 
kalabalık bir grubu oluşturmaktadır. Kahverengi hamurlu, astarsız ve tek renk yeşil 
sırla kaplanan bu kandiller ayaksız ve kaidesiz olup sadece çanak bölümünden meydana 
gelmektedir.              

Bu genel tipin dışında kalan farklı tek örnek, kulplu ve çanaklı bir kandilin 
orta bölümüne ait olduğunu düşündüğümüz bir parçadır. Ayrı bir grubu temsil etmesi 
bakımından önem taşıyan bu örnek, beyaz hamurlu ve şeffaf firuze sırla kaplı olması 
bakımından da farklı bir uygulamadır.

Sıraltı seramikler, ele geçirilen örnekler içinde en kalabalık grubu 
oluşturmaktadır. Kendi içinde mavi-beyaz, firuze-siyah ve çok renkli sıraltı olmak üzere 
gruplandırabileceğimiz bu seramikler malzeme renk ve süsleme özellikleri bakımından 
da yoğun bir çeşitlilik sergilemektedir (Resim: 10). 

Geçen yıllarda olduğu gibi 2009 yılı kazı çalışmalarında da çok miktarda lüle 
bulunmuştur. Siyah, krem ve deve tüyü renklerdeki lüleler form açısından çeşitlilik 
göstermektedirler.

Önemli bir bölümü eleme sonucu bulunan sikkelerden biri Roma, 8 adedi Bizans, 
2 adedi İlhanlı, 52 adedi Osmanlı dönemlerine tarihlenmektedir (Resim: 11). Çoğunluğu 
bakır olan sikkelerin büyük bölümünde görülen aşırı bozulma nedeniyle dönemini tespit 
edebilmek mümkün olmamıştır. Bunun yanında özellikle İç Kale’den çok sayıda Avrupa 
jetonu çıkmıştır. 
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Çizim  1: MN 16 açması.

Çizim  2: NO 15-16 II açması, III. katman.
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Çizim  4: İç Kale’de ortaya çıkarılan mekânlar.  

Çizim  3: KL 13-14-15 karelerindeki katmanlar.
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Çizim  5: Sırlı seramiklerde görülen süslemelerden bir örnek.

Resim  1: MN 16 karelerinde çıkan yapı kalıntıları.
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Resim  3: Hamamın doğusundaki açmaların genel görünümü.

Resim  2: NO 15-16 II açması, altta çıkan duvarlar.
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Resim  4: Doğu Burç’ta ortaya çıkarılan yapının güneybatı yönden görünümü.

Resim  5: L 13-14 kareleri III. katmandaki tandırlar.
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Resim  6: İç Kale, orta hol ve buradaki kemerli kapı.

Resim  7: Kazıda ele geçirilen üç ayaklardan 
örnekler.

Resim  8: Çin’den ithal edilen mavi-beyaz 
tabak dibi.
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Resim  9: Altın kolye ucu.

Resim 10: Osmanlı Dönemi İznik uygulamalarına paralel 
bir tabak parçası.

Resim 11: Osmanlı Dönemi gümüş sikke.
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2008-2009 YILI SABUNİYE HÖYÜĞÜ KAZILARI

             Hatice PAMİR1

Shin’ichi NISHIYAMA

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

Müdürlüğü’nün izinleri ile Sabuniye Höyüğü’ nde Bakanlar Kurulu kararı ile ilk kez kazı 
yapılmasına karar verilmiş;  2008 ve 2009 yılı kazı çalışmaları DÖSİM Müdürlüğü ve 
Samandağ Kaymakamlığı’nın maddî katkıları ile sürdürülmüştür. 2008 yılı çalışmaları 
Bakanlık temsilcisi, Osmaniye Müzesi’nde görevli Arkeolog Zeynep Kabuklu’nun 
katılımıyla 04.07.2008-05.08.2008 tarihleri arasında; 2009 yılı çalışmaları ise Hatay 
Arkeoloji Müzesinden Arkeolog Demet Kara’nın katılımıyla 29.07.2010–07.09.2010 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.2

Sabuniye, Antakya kent merkezinden 20 km. uzaklıkta Saman Dağı’nın (Sem’an 
Dağı) batı uzantısında yer alan Hisallıtepe olarak bilinen doğal bir tepenin üzerinde 
yer almaktadır (Harita: 1). Höyük, Samandağ İlçesi’ne bağlı Sutaşı Beldesi sınırları 
içerisindedir. Höyüğün doğusunda, güneyinde ve batısında modern yerleşim alanının 
yayılımı başlamaktadır. Höyüğün yaklaşık 1 km. kadar doğusunda uzanan Asi Nehri, 
dağlık alanın sonlanıp delta düzlüğünün başladığı yerde derin bir boğaz yapmaktadır. 
Alanın morfolojik yapısı, nehrin, delta düzlüğüne ulaştıktan sonra yatağının genişlemesi 
ile yarım ay şeklinde bir alana yayıldığını göstermektedir. Günümüzde Sutaşı Beldesi 
modern yerleşiminin uzandığı bu yarım ay şeklindeki görünümün batı ucunda ise höyüğün 
bulunduğu doğal kireçtaşı kayalık tepe bulunmaktadır.  Höyüğün kuzey ve batı tarafından 
akan Mutayran Deresi yaklaşık 1, 5 km. kadar güneybatıda Asi’ yle birleşmektedir. 

Sabuniye, Akdeniz kıyılarına yaklaşık 6 km. mesafede, iyi bilinen bir diğer Demir 
Çağı liman yerleşimi olan Al Mina’nın 5 km. kuzeydoğusunda uzanmaktadır.  Sabuniye 
Höyüğü’nün bulunduğu doğal tepe, Asi Nehri vadisi boyunca delta düzlüğü üzerindeki ilk 
önemli yükseltidir. Tepenin en yüksek noktasının denizden yüksekliği yaklaşık 50 m., ova 
düzlüğünden ise 30 m. yüksektedir (Pamir 2005: 71) (Resim: 1-2) Yerleşimin yaklaşık 

1 Yrd. Doç. Dr. Hatice PAMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloj Bölümü, Tayfur 
Sökmen Kampüsü 31040 Antakya/Hatay/TÜRKİYE e-mail:haticepamir@gmail.com;

  Doç. Shin’ichi NISHIYAMA, University Cyber (JAPONYA).
2 2008 yılı kazılarına  Ratibe Kuzey, İnanç Yamaç, Volkan Gül, Servan Özen,Burcu Kaçmaz,Hamdi Bereketoğlu,  

Neslihan Harputlu, Zuhal Bolat,  Döne Alkan ile Dr. Shinichi Nishiyama, Dr. Yuichi Hayakawa ve Atsunori 
Hasegawa (Japonya); 2009 yılı kazılarına Dr. Serpil Eroğlu, Y.Mimar Ayşe Belgin Henry, Arkeoloji lisansüstü 
ve lisans öğrencileri Hatice Körsulu,  Atsunori Hasegawa, , Ratibe Kuzey, İnanç Yamaç, Yasin Karagöz, Anıl 
Doğruluk, Memik Kereci, Gülşah Çetin, Aysel Çelik, Osman Koyuncu, Başar Akça, Uğur Esen katılmışlardır. 
Kazıda görev yapan meslekdaşlarıma, öğrencilerime özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı bir kez daha 
teşekkürlerimi sunarım. 
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boyutları 120 m. (kuzeybatı-güneydoğu) x 80m. (kuzeydoğu-güneybatı) olup tepenin 
üst kısmı ile güney yamacı yaklaşık 1,2 hektarlık alanı kaplamaktadır (Pamir 2005:71). 
Yerleşim daha çok güney yönünde uzanmakta,  kuzey kısımda tepe noktasında ise kumtaşı 
ana kayaç zemin görülebilmektedir. Bu nedenle tepedeki ana yerleşimin yükseltinin 
güney bölümü ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşimin daha sonraki dönemlerde 
yapılan yoğun tarımsal faaliyetlerin yarattığı büyük tahribatı, tepenin güneydoğu ve 
güneybatısındaki geniş kesitler ve teraslandırma faaliyetleri yansıtmaktadır. 

Sabuniye Höyüğü,  1999 – 2000 yıllarında başlangıçta Chicago Üniversitesi Oriental 
Institute tarafından yürütülen Amik Vadisi Bölgesi Projesi içerisinde (Pamir 2000),  2002 
yılından itibaren ise Asi Deltası Arkeoloji Projesi adı altında Samandağ’ da yürütülen 
arkeolojik yüzey araştırmalarında OS 12 olarak kayda alınmıştır. Höyük ilk olarak 
1936 yılında İngiliz Arkeolog Sir Leonard Wolley tarafından keşf edilmiş ve kazılmıştır 
(Woolley 1937; 1959; Pamir and Nishiyama 2003; Pamir 2006), ancak Woolley’den bu 
kazı çalışmaları ile ilgili geriye sadece çok kısa notlar kalmıştır. 1999 ve 2000 yıllarında 
yoğun bir yüzey taraması, 2004 yılında ise güneybatı ve güneydoğuda bulunan kesitlerde 
temizlik ve çizim çalışmaları yürütülmüştür. Yüzey taraması ve kesit temizliği çalışmaları 
sonucunda höyüğün Geç Tunç II, Demir Çağı I-II, Akhamenid Dönemi ve Hellenistik 
Dönemden oluşan değişik dönemlere ait çeşitli tabakaları tanımlanmış,  yerleşimin doğal 
bir tepenin güneydoğu yamacı boyunca teraslar şeklinde kumtaşı ana kayaç üzerinde 
kurulduğu belgelenmiştir (Pamir 2003, Pamir 2005, Pamir 2006). 

2008 ve 2009 yılı kazı dönemlerinde A, B, C, D, E ve F Açmaları’nda çalışılmış; A 
ve B Açmaları 2008 yılında, C, D, E ve F Açmaları ise 2009 yılında kazılmıştır (Resim: 3).  

A Açması
A Açması, höyüğün tepesinde, güney kenarına yakın konumda 3m x 5m olarak 

açılmıştır.  Açma, Asi Vadisi’ne ve Asi Nehri’nin dağlık topoğrafyadan düzlük topografyaya 
geçtiği ve nehri vadisinin geniş bir düzlük oluşturduğu kısma hâkim konumu nedeniyle 
basamak açması olarak höyüğün stratigrafisini anlayabilmek amacıyla açılmıştır. 

Açma yüzeyden 1,25 m. derinliğe kadar kazılmıştır. Yaklaşık 0,50 m. - 0,60 m. 
kalınlığında üstte sarımsı altında koyu kahve tarım toprağının içinde herhangi bir mimarîye 
bağlanmayan kırık taş öbekleri tanımlanmıştır. Bu tabakada küçük çöp çukurları ve sert 
zemin parçaları tanımlanmıştır. A açmasında tarım toprağının altından karışık hâlde 
ele geçirilen keramik buluntular Pers Döneminden Hellenistik Döneme uzanan tarihe 
yerleşir. Bu tabakada bazı Geç Tunç Çağa ait ithal Kıbrıs Geç Tunç II’ ye ait halka dipli 
kap parçaları ve beyaz astarlı süt kaplarına ait parçalar ile Demir Çağına ait kırmızı astarlı 
kap parçaları da ele geçirilmiş olmasına rağmen, bu tabakadaki buluntu yoğunluğunu 
Pers-Hellenistik Dönem parçaları oluşturmaktadır. Pers Dönemine ait silindirik gövdeli 
amphora parçaları, sepetkulplu amphora ve Hellenistik Döneme ait kırmızı/kahverengi 
boyalı ve astarlı kap parçaları bu dönemleri yansıtan parçalardır. Dikkati çeken bir buluntu 
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diğer malzeme ile karışık hâlde ele geçirilen; krem rengi zemin üzerinde kırmızı boya ile 
yapılmış, yaban keçisi ve lotus motifi figürleri bulunan İ.Ö. 7. sonlarında Kuzey İonia 
bölgesinde görülen oryantalizan etkili Geometrik Dönemin otlayan yaban keçisi motifli 
kaba ait parçadır (Resim: 4).3 

B  Açması 
Çalışma, höyüğün güneydoğu köşesinde, tarım amaçlı açılmış dar bir teras 

üzerinde ve batı kesitin güney ucunda kayma tehlikesi olan kısmında gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 5). Açma, 5m. x 3m. ve 0.9 m. derinlikte kazılmıştır. Açmanın batı ve güney 
yanları üst kısımlardan tahribat sonucu akan toprak dolgu içerdiğinden açma kenarı 
sabit tutulamamıştır. Açmanın batı kenarı Woolley’ nin 1937 sondaj kesit çalışmasını 
gerçekleştirdiği batı kesite bitişmektedir. Bu kısım doğal tahribata en açık kısım olması 
nedeniyle acilen müdahele edilmesi gerektiğinden ve 2004 yılı kesit çizim çalışması 
sırasında elde edilen verileri destekleyecek kanıtlar sağlayacağı beklentisiyle kazı 
yapılmıştır. Batı kesitte, önceki yıllarda yapılan temizlik ve çizim çalışmalarında Geç 
Tunç Çağı katları tanımlanmıştı (Pamir 2005). 

Açmada önce 0.4 m. kalınlığındaki tarım toprağı kaldırılmış altında arkeolojik 
doku ortaya çıkarılmıştır. Ancak terasın bu parçasında tarımsal faaliyet, özellikle zeytin 
ağacı dikiminden dolayı tahribat oluştuğundan bu açmada mimarîye ait kalıntı yok 
olmuş, parçalar hâlinde kerpiç duvar kalıntıları gelmiştir. Kerpiç duvarlardan birisi doğu-
batı yönde devam etmekte iki sıra hâlinde diğeri ise tek sıra duvar olarak tanımlanmıştır. 
İki sıralı kalın duvar açmanın kuzeyinde diğeri ise güneyde belirlenmiştir. Modern 
tarım toprağının altındaki karışmış tabaka, Geç Tunç Çağı II tabakalarının üzerindeki 
tabaka olduğu düşünülmektedir. Keramik buluntular Geç Tunç II den Demir Çağ I-II’ 
ye aittir. Geç Tunç II örnekleri arasında az sayıda Myken IIIA2-IIIB1 kapları, Kıbrıs 
Beyaz Astarlı II, Halka dip II yer almaktadır. Kıbrıs Beyaz Astarlı II kaplarına ait 
örnekler yoğunluklu olarak “süt kapları”na aittir ve kuzey levant sahil yerleşimlerinde 
Geç Tunç çağı katlarında sıklıkla karşılaşılmaktadır (Yon 2001). İthal mallar içinde yer 
alan Miken IIIA2’ye ait bir kyliks parçası dikkat çekmektedir. Demir Çağına ait ithal 
örnekler arasında ise Kıbrıs geometriğine ait kırmızı üzerine siyah boyalı ve beyaz boyalı 
kaplardan oluşmaktadır. Geç Tunç Çağı II’nin yerel üretim kap tipleri ise depolama 
kapları, krater ve kâselerden oluşmaktadır. B Açmasında Demir Çağı I ve II yerel kapları, 
Demir Çağı I monokrom ve bikrom boyalı kapları ile Geç Tunç III sonu Demir Çağı 
arasındaki geçiş dönemine ait Miken IIIC tipi yerel üretim boyalı kapları ve kırmızı astarlı 
büyük bir kısmı elle perdahlanmış mallara ait örnekler de ele geçirilmiştir. Yerel üretim 
kapların büyük çoğunluğu Geç Tunç II ve Demir Çağı I-II evrelerine aittir. B Açmasında 

3 İzmir Arkeoloji Müzesi Seramik kataloğu içinde yayınlanmış Çandarlı kazılarından çıkarılmış  Dinos  
üzerindeki keçi motifi ile  oldukça benzerdir. Özkan T. 1999, İzmir Arkeoloji Müzesi Seramik Kataloğu, 
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir. katalog No: 74. 
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çeşitli taş, metal, pişmiş toprak küçük buluntular da ele geçirilmiştir. B Açmasından ele 
geçirilen küçük buluntular arasında iki mühür dikkati çekmektedir. Mühürler Geç Tunç-
Demir Çağı karışık tabakası içinden gelmiştir. Kireçtaşı skarab mühür kanatlarını açmış 
skrabbe böceği ve üzerinde bir kartuş içinde Tuthmosis III’ ün ön adı olan  Mn-ḫpr-r’yer 
almaktadır (Jaeger 1982) (Resim: 6). Diğer mühür ise siyah renkli taştan yapılmış bir 
silindir mühürdür. Üzerinde ikili grup hâlinde birbirine zıt baş aşağı duran iki erkek figürü 
işlenmiştir (Resim: 7). Son derece ince karikatürize çizgilerle kol, bacak ve baş ayrıntıları 
belirtilmiş ve iki kez tekrarlanmış bu ikili grup kompozisyonunun stilistik bakımdan 
benzerlerine Kuzey Suriye’ de rastlanmakta, benzer tipteki Ras Sahmra/Ugarit örneği 
Geç Tunç II’ye tarihlendirilmektedir. (Hammade 1994:113, No. 455). Bununla birlikte 
Prof. Dr. Süleyman Özkan’ ın stilistik ilk incelemesine göre ünik grup olarak tanımlanan 
bu grup örnekleri Mısır etkili yerel üretim olarak Kuzey Suriye’ de M.Ö. 1700-1500 
yıllarında görülmektedir. 

2009 yılı çalışmaları Sabuniye’nin yerleşim stratigrafisini açığa çıkarmak amacıyla 
4 açmada; höyüğün tepe noktasında C Açması, D Açması ve F Açması, höyüğün güney 
yamacı üzerindeki birinci terasta E Açması’nda yürütülmüştür. Açma C ve Açma D 
grid sisteme göre yerleştirilmiş Açma F ve Açma E ise grid sistemin dışında, höyüğün 
topografik konumu dikkate alınarak,  basamak açma olarak planlanmıştır.  

 
C Açması
C Açması höyüğün tepe noktasında, A Açması’nın yanında; höyüğün en 

geç  yerleşim starigrafisini ortaya çıkarmak üzere açılmıştır. Açma, doğu-batı aksı 
üzerinde 10m. x 10m. grid system içinde 5 x 5 m.lik yanyana iki açma C1 ve C2 olarak 
isimlendirilmiş açmalarda kazı yapılmıştır (Resim: 8). Önce 5x5m. ölçülerinde C1 
kazılmış daha sonar açmanın doğu tarafında mimarî kalıntıların ortaya çıkmasıyla 5 x 
5 m. lik ikinci bir açma C2 kazılmıştır. Her iki açmanın da temel yerleşim stratigrafisini 
özetleyecek olursak: 1. Tabaka,  koyu grimsi kahve toprak, modern tarım toprağı (0.10-
0.20m. kalınlıkta); 2. Tabaka, sarımsı kumlu toprak, az miktarda kil topakları  (0,30-
0,40m. kalınlıkta) ve 3.Tabaka, koyu kahve toprak, az miktarda ( 0,40-0,60 m. kalınlıkta) 
küçük kum tanelerinden oluşmaktadır. 

C1 Açması
Tabaka 1 ve Tabaka 2’nin modern tarım toprağı içeren dolgu toprağının 

kaldırılmasının ardından bir duvar veya temele ait olabilecek duvar kalıntısı belirmiştir. 
Duvarlar kuzey-güney, doğu-batı yönlerinde uzanmaktadır. Taş malzemenin kullanıldığı 
duvarlarda kerpiç duvar kalıntısı tespit edilmemiştir. Kuzey–güney yönünde 1,2 m. uzanan  
duvar kalıntısı açmanın merkezinde kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğu 
köşesinde, köşe duvarı belirlenmiştir. Yüzeye dağılmış hâlde çok sayıda küçük taş parçaları 
(büyüklükleri 0.10-0.30 m.) olasılıkla dağılmış olan duvarın parçalarıdır ki bunlarda 
duvarların üzerindeki katta tespit edilmişlerdir. Taş duvarların yer aldığı tabakanın ilk katı 
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kaldırıldıktan sonra, taş duvarların ikinci katı ağırlıklı olarak açmanın kuzey yarısında 
belirdi ve belgelendi. Bu katta gümüş Alexander III ( M.Ö.336-323) sikkesi (Resim: 9),  
tunç fibula ve diğer metal parçaları ele geçirilmiştir. 

Açmanın iç kısmında bazı noktalarda sert yüzeyle karşılaşılmıştır ki bu mimarî 
tabakanın oturduğu ilk taban düzlemi olmalıdır. Açmanın güney kenarında, Attika 
kırmızı figürlü krater parçasına ait üzerinde mitolojik sahnenin yer aldığı figürlü parçalar 
ele geçirilmiştir. Kırılmış ve kırıklarının bir kısmı üst üste duran kraterin dip kısmı ve 
gövdesinin yarısı açmanın güney duvarının içinde kaldığından burada açma 1,5 m. 
(kuzey-güney) x 2m. (doğu-batı) genişletilmiştir.  İç kısmı kahverengimsi siyah astarlı, dış 
yüzünde ise figürlü bir kompozisyona sahip kratere ait kırıklar üzerinde Arkaik Çağdan 
itibaren sevilen bir konu olarak işlenmiş, tanrıça Athena, kentauros figürünün sırtında 
kaçırılan bir kadın ve kentauros ile mücadele eden lobutu ile Herakles figürünün yer aldığı 
bir sahne yer almaktadır (Resim: 10). Mitolojik kompozisyon, ilk değerlendirmelere göre 
At Adam Nessos’un Deianeira’yı kaçırmaya çalışması ve Herakles’in Nessos’u durdurma 
mücadelesidir. Stilistik bakımdan ilk değerlendirme sonuçları İ.Ö. 5. yy. başlarına ait 
ithal Attika kırmızı figürlü vazo ressamlığını yansıtmaktadır (Boardman 1988, 111-113.
res. 163, 195-198). Açmanın son tabakası açmanın üst yüzeyinden 1,1 m. derinde yer 
almaktadır. Bu tabakada bazı irili ufaklı taşların oluşturduğu dağınık yıkıntı mevcuttur ve 
açmanın yarısını kaplamaktadır. Dağılmış hâlde duran duvar kalıntıları, açmanın kuzey-
güney yönünde uzanmaktadır.  Açmanın batısında sert zemin dokusu içinde küçük dere 
taşları, keramik kırıkları ve bir miktar kum tespit edilmiştir.  

C1 Açması ile C2 Açması arasındaki alanda iyi korunmuş yaklaşık 1 m.  genişlikte,  
kuzey-güney yönü boyunca 4 m. uzunluğunda bir duvar belgelenmiş ve duvar kalıntısı 
temizlenerek açığa çıkarılmıştır.  Açmanın kuzey ve güney kesitinde devam eden duvar, 
0,30-0,40m. boyutlarında iri taşlar iç ve dış yüzde  aralarda küçük taşlar ve dolgu toprakla 
örülen bir teknik göstermektedir. Taşların yapısı büyük ölçüde nehir yatağından toplanmış 
dere taşlarını göstermekte, taşların bazılar iyi korunagelmiş höyüğün yerleştiği kumtaşı 
tepeden alınarak kullanılmış kum taşı malzemeden taşlar ise dağılmıştır. 

C 2 Açması
C1 Açmasının doğu kenarında kuzey-güney yönünde uzanan duvarın ortaya 

çıkması sonucunda C1 Açması’nın doğusunda açmanın genişletilmesi ile oluşan C2 
açmasında, C1 Açması ile aynı seviyede yer alan 1. Tabaka ve 2. Tabaka dolgu toprağı 
kaldırılmıştır. Kuzey-güney yönünde uzanan  C1 Açması ile C2 Açması arasında uzanan 
duvara paralel,  kuzey-güney yönünde uzanan  1,1 m. genişlikte ikinci taş duvar açmanın 
merkezinde ortaya çıkmıştır. İki duvar arasındaki mesafe 2,2 m.dir ve bu alanda tandır 
biçiminde ekmek yapma fırını ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Hafif eliptik zemin planı 
gösteren fırının boyutları 0,80’ e 0,90 m.dir. Üst üste iki kez fırın inşa edilmiş; dışta yer 
alan tandır/fırın duvarı kalıntıları ve içte daha dar ikinci bir tandır/fırın duvarı kazılarak 
ortaya çıkarılmıştır. Tandırın üst kısmına ait duvarların dağıldığı anlaşılmış  ancak 0,15-
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0,20 m. yüksekliğe kadar kısmen korunagelmiştir. Kil kullanılarak inşa edilmiş fırın 
duvarı içte 0,70 m. çapa sahiptir. İkinci inşa edilen fırın aynı yerde daha geniş 0,80m. 
çapta , fırın duvarları çanak çömlek kırıkları ve kil kullanılarak inşa edilmiştir. Fırının tam 
güneyinde ortalama 0,05-0,10 m. boyutlarında küçük çakıl taşları ve kaba şekilli taşlarla 
döşenmiş bir zemin açığa çıkarılmıştır. Bu zeminin, fırının hemen yanında yer alması 
fırın ile ilgili bir çalışma alanı olduğunu düşündürmektedir.

Diğer bir  önemli kalıntı  açmanın merkezindeki kuzey-güney duvarı üzerinde 
yer almaktadır. Yaklaşık 0,80 m.ye 0,60 m. çapa sahip bir çukur bu duvarın merkezi 
kısmında açığa çıkarılmıştır. Çukurun derinliği 0,30 m. olup etrafı yaklaşık 0,15-0,20 m. 
boyutlarındaki taşlarla çevrelenmiştir. Çukurun içi amphora ve bazı çömlek kırıkları ile 
doldurulmuştur (Resim: 11). Çok kırıklı ortaya çıkarılan amphora kırıklarından tümlenebilir 
bir örnek Pers Dönemi için tipik torpedo tipinde amphora tipine oldukça benzerdir. 
Amphora çukuru  açık bir şekilde kuzey-güney duvardan sonra açılmıştır. Çukurun neden 
bu şekilde açılmış olduğu ve içine çömlek ve amphora kırıkları ile doldurulduğu konusu 
tam olarak açıklanamamakta, ancak Pers Dönemi boyunca Kuzey Levant’daki bazı 
yerleşmelerde amphoraların bu tür gömüldüğü çukurların belgelenmiş olması benzer bir 
uygulamanın C2 açmasında da uygulanmış olabileceğini düşündürtmektedir. 

Kuzey-güney duvarın doğusunda herhangi bir mimarî kalıntı yoktur. Tepenin 
doğu kenarı duvarın, yaklaşık 2,2 m. kadar batısında yer almaktadır. C2 Açması’nda yer 
alan fırın ve açık bir çalışma alanını doğuda sınırlandıran kuzey - güney duvarı  mevcut 
yapının doğu dış duvarı olmalıdır. C1 ve C2 açmasında ortaya çıkan mimarî kalıntılar 
açmanın kuzey ve güney kesit duvarlar içinde devam etmektedir. 

D Açması 
Höyüğün tepe kısmına yakın yerde 5x5 m. grid sistem içinde 4 x 4 m. olarak 

açılmıştır. Açmanın kuzey kenarında 0.40 m. de ana kayaya ulaşılmıştır. Açmanın güney 
köşesinde ise 1.10 m. kadar kazılmış ve bu noktada da ana kayaya ulaşılmıştır. Açmanın 
kuzeyinde ana kayanın üzerine 0.70 m. kalınlıkta ve 1,10 m. uzunlukta ve yaklaşık 0,20 
m. boyutlarında kaba şekilli kaba taşlardan iki sıralı örülmüş bir duvar oturtulmuştur. 
Açmanın kuzeybatı köşesinde 0,40 – 0,60 m. boyutlarında dağılmış taşların, duvarın 
da oturduğu, ana kayaç zemini üzerinde durduğu açığa çıkarılmıştır. Açma içinde 
kayaç zemin güneye doğru hafif eğim göstermektedir. Kayaç zemin kuzeyde güneyden 
1m. kadar daha yüksekte durmakta ve zeminin teraslandırılmış olduğu görülmektedir. 
Açmanın içinde ortaya çıkan duvarın tarımsal amaçlı olarak yapılan teraslandırma duvarı 
olduğu düşünülmektedir. Buluntu koleksiyonu oluşturan seramik malzeme yıpranmış 
ve kötü tahribata uğramış Demirçağı III ve Demirçağı II malzemesi ile bir Geç Tunç 
Çağı II B’ye ve çok azı Hellenistik Döneme tarihlendirilen karışık malzemedir. Buluntu 
koleksiyonun karışık yapısı alanda yapılan tesviye ve ardından tarımsal faaliyetlerin bir 
sonucu olmalıdır.
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E Açması
E Açması tepenin güneydoğu yamacındaki ilk teras üzerinde açılmıştır (Resim: 12). 

Açma 3 m. x 12 m. ölçülerinde ve tepenin güneybatı kesitine dik olarak konumlandırılmıştır. 
Bu açmada Geç Tunç ve Demir Çağı tabakalarının tespiti amaçlanmıştır.Açmada 1.Tabaka, 
erozyon ve teras üzerindeki tarımsal faaliyetin bir sonucu olarak açma yüzeyinden sarımsı 
gri toprak (0,2 m.),  2. Tabaka, tarımsal faaliyet ile ilişkili açık grimsi toprak (0,3-0,4 m.) 
ve 3. Tabaka, kerpiç parçaları ve kum içeren açık grimsi (0,5 m-0,6 m.) topraktan oluşur. 

Tabaka 1’de yüzeyden -0,20 m. derinliğe kadar tarımsal yüzey toprağı kazılmıştır. 
Alanın teraslandırılarak tarımsal amaçlı kullanılması için toprağın zenginleştirilmesine 
yönelik, sarımsı renkli kumlu humuslu bir toprağın taşındığını, yakın zamanlara 
yerleştirilen içinden karışık buluntu çıkan çöp çukurları ile karışık bir toprak katmanı 
kanıtlamaktadır. Bu tabakanın kaldırılmasının ardından açmanın batı kenarında üç sırası 
korunagelmiş açma kenarından itibaren -0,72 m. derinlikte açmanın kuzey duvarının 
içinde uzanan mekâna ait duvar (Lokus 1) açığa çıkmıştır. Duvarın dış yüzünde orta 
büyüklükte taşlar iç kısmında ise moloz dolgulu küçük taşlar kullanılmıştır. Duvarın 
dış yüzü görülmekte, iç yüzü ise açma duvarının içinde kalmış durumda ve büyük bir 
duvarın güney köşesini oluşturmaktadır. Kazı sırasında bu duvar Tabaka 2 ve Tabaka 
3 boyunca derine doğru devam etmektedir. Yaklaşık 5 m. çapında geniş bir çukurun bu 
duvar kalıntısını çevrelediği görülmektedir ve bu çukur olasılıkla Lokus 1 içine kazılarak 
oluşturulmuştur. Çukurun dolgusu içinde açık gri renkli sert kil topakları tespit edilmiştir. 
Dolgu içinde kömürleşmiş zeytin çekirdeği, kül ve kömür parçaları belirlenmiştir. Öyle 
görünüyor ki bu alan zeytin tarımı veya zeytinyağı üretimi ile ilişkili olmalıdır

Lokus 1’in kuzeyinde, tarım toprağı olan Tabaka 2’nin kaldırılmasının ardından, 
fazla miktarda kum içeren Tabaka 3 kazılmıştır. Tabaka 3’ te çok sayıda çöp çukuru ve her 
bir çukura bağlanan şekilsiz kanal benzeri müdahaleler belgelenmiştir. Çukur ve kanalların 
bazılarında perdahlı kırmızı astarlı Demir Çağı II çanak çömlek parçaları, boyalı ve düz/
sade yerel kaplara ait keramik parçaları ve Kıbrıs ithal kap parçaları olan bikrom ve 
kırmızı boyalı kap parçaları ele geçirilmiştir. Bazılarında yan yana dizili uzun olmayan 
taş dizileri ve dağınık taş toplulukları tanımlanmış ancak bunlardan hiçbirisinin gerçek 
anlamda bir mimarî kalıntıya ait olmadığı görülmüştür. Bu taşlar daha geç dönemlerin 
tarımsal üretimlerine ilişkin çukur açma faaliyetlerine ait olmalıdır. 

Lokus 1’in güneyinde, daha az tahrip görmüş bir tabakalaşmanın varlığı beklentisi 
ile Tabaka 1’in kaldırılmasının ardından çok daha fazla tahrip görmüş tabakalar olan 
Tabaka 2 ve Tabaka 3 ortaya çıkarıldı. Tabaka 2 ve 3’te ortaya çıkan ve öbek oluşturan 
taş grupları açmanın tek mimarî kalıntısı olan Lokus 1’den dökülen taşlar olmalıdır. 
Buna karşın herhangi bir kerpiç duvar kalıntısı belgelenmemiştir. Ancak açmanın güney 
kenarının sonlarında kuzey-güney yönünde devam eden parçalanmış bir kerpiç duvar 
tespit edilmiştir. Burası aynı zamanda açmanın en dış kenarı olan ve batı kesite dik 
olarak bitişen kenarı olduğundan burada çalışmanın yaratacağı tehlike nedeniyle yaklaşık 
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3m. dik inen bu kısımda çalışma gelecek sezonda kesiti destekleyici bir önlem alınarak 
çalışılmak üzere kazı sonlandırılmıştır. 

Dikkate değer bir buluntu Tabaka 3 katında, herhangi bir mimarî kat ile bağlantısız 
olarak ele geçirilmiş olan Bazalt Tabak’tır (Resim: 13). Bir kısmı kırık olan tabak halka 
dipli ve iç kısmı iyice parlatılmış, dış yüzünde ağzın hemen altında iki kulp yuvası 
açılmıştır. Benzer örneklere Levant yerleşimleri olan Hama (Riis 1990: 70 No: 72), Tell 
Halaf (Hrouda 1962, 70 Pl. 51), Zincirli (von Luschan and Andrea 1943: 21 nos, n-q) ve 
Kargamış (Woolley 1939-40: 31, 36, 37, pl.16c2) rastlanmıştır. 

F Açması
F Açması, höyüğün tepe kısmında merkezî alanın kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda 4x10 m. ölçülerinde höyüğün üst kısmından batıya doğru uzanan 
basamak açması şeklindedir ve batı yamaç üzerinde 3x6 m. kadar uzatılmıştır (Resim: 
14). Kültürel deposit içeren dolgu ana kayaç zemine kadar kazılmıştır. Höyüğün bu 
kısmında uygulanan tarımsal faaliyetler nedeniyle yapılan tesviye kültürel dolgunun üst 
katmanlarını süpürmüş, kültürel depozit açmanın kuzeybatı kenarında ana kayaç zemin 
açma yüzeyinden hemen 0,4 m. de ortaya çıkmıştır. Başlıca 3 ana tabaka belirlenmiştir: 
1. Tabaka koyu kahve renkli modern tarım toprağı içermekte ( 0,2 m.) , 2. Tabaka, açık 
sarımsı sert toprak, içersinde sarımsı gri kil topakları içermekte ( 0,2 m.) ve 3. Tabaka, 
koyu kahve sert toprak, içersinde sarımsı gri kil topakları içermektedir ( 0,1 m.).  

Açmada üç çukur ve bir hendek (Lokus 8, 9, 10 ve 12) tespit edilirken, gerçek 
anlamda bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. Tespit edilen kalıntıların ise direkt ana 
kayaç kazılarak yapıldıkları anlaşılmaktadır.

Açma kesitinde izlenen V şekilli profile sahip olduğu anlaşılan ve Lokus 10 olarak 
numaralandırılan kanal, açmanın batı kenarında aynı zamanda höyüğün tepe kısmının 
batı kenarını oluşturan kısımda açığa çıkmıştır. Buradan az sayıda seramik parçası ele 
geçirilmiş kaba hamurlu yerel seramiklerden oluşan geç dönem karakterli buluntular 
belgelenmiştir. 1.2 m. genişlik ve 1.2 m. derinliğe sahip bu kanalın 0,5 m. kadar batısında, 
ana kayaç zemin hafifçe batı yamaca doğru eğim göstermektedir. 

‘Lokus 8’ olarak numaralandırılan yuvarlak bir çukur açmanın merkez kısmında 
kazılmıştır. Açmanın güney kenarında yarısı ortaya çıkan çukurun çapı yaklaşık 2,5 m. 
derinliği yüzeyden 0,7 m.dir. Az sayıda çanak çömlek parçası ele geçirilmiş olmasına 
rağmen, Demir Çağı II çanak çömlekleri arasında kırmızı astarlı ve perdahlı kuzey Suriye 
kaplarına ait parçalar içermektedir. Bunların dışında bir miktar bakır ve demir cüruf 
parçaları depozit içinde tanımlanmıştır. 

‘Lokus 9’ olarak numaralandırılan kaba üçgen formda çukur açmanın doğu 
tarafında ve açmanın güneybatı köşesinde kazılmıştır. Üçgen biçimindeki çukur 
yüzeyden 0, 77 m. derinlikte ve 1,4 m.ye 1 m.dir. Bu çukurda hayvan kemikleri ve çok 
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sayıda seramik kırıkları ele geçirilmiştir. En az 4 adet hayvan kafatası parçaları, hayvan 
boynuzu, diş parçaları ile Demir Çağı II evresine yerleştirilen kırıklar hâlinde pişirme 
kabı, krater formlu kaplar, birkaç Demir Çağı Kıbrıs ithallerine ait parçalar ve yerel 
Demir Çağı kaplarına ait kırık seramikler ele geçirilmiştir. Hayvan kafatasları amaçlı ve 
dikkatli bir şekilde çukura yerleştirilmişlerdir.  Ritüel amaçlı açılmış bu çukurda çanak 
çömleklere ait parçalar ağırlıklı olarak Demir Çağı II (İ.Ö. 9.-8. yy.) evresine aittir. Bu 
buluntular arasında ele geçirilen yonca ağızlı testi etrafı taşlarla desteklenen bir noktada in 
situ yan yatırılmış şekilde ortaya çıkarılmıştır. Seramiklerin, hayvan kafataslarının altında 
ve üzerini kaplayacak şekilde yerleştirilmesi, kafataslarına bitişik olarak in situ bulunan 
gaga ağızlı testinin ele geçirilmiş olması bu çukurun kuzeybatı Levant bölgesindeki diğer 
yerleşimlerde de örnekleri görülen, bir ritüel çukuru olduğunu düşündürmektedir. 

SONUÇ
2008-2009 yılları çalışma dönemleri sonuçları Sabuniye’nin bazı önemli konularına 

öneride bulunmaktadır. Sonuçları özetleyecek olursak :
Höyüğün tepe kısmının kuzey parçası, kumtaşı ana kayaç zemine ulaşılması ile 1) 

son derece ince bir kültürel depozit içerdiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, D Açması ve 
F Açması’nda yaklaşık 0,50m-1,3 m. de ana kayaç zemine ulaşılması ile anlaşılmaktadır. 
Bu tabakalar az sayıda büyük bir kısmı yıpranmış ve kötü korunagelmiş seramik parçaları 
içermektedir. 

Açma D ve Açma F’de ana kayaç zemin üzerindeki faaliyetler en erken Demir 2) 
Çağı II dönemine yerleşmektedir. Bu dönemden daha erkene tarihlendirilen buluntu 
höyüğün tepesinin kuzeyinde ele geçirilmemiştir.

C ve A Açmaları’nın sonuçları şimdiye kadar höyüğün tepesindeki en geç evrenin 3) 
Pers Dönemi ile Hellenistik Dönem arasındaki İ.Ö. 6-4. yy. olduğunu göstermektedir. 
Açma C deki mimarî kalıntılar henüz kazının başında olunması nedeniyle bu önermelerin 
değişebileceği hakkı saklı tutularak domestik karakterli küçük bir yerleşim biçimine 
işaret etmektedir. Akhamenid Döneme ait buluntular ise bu dönemde Al Mina ile beraber 
Sabuniye’de de yerleşimin sürdüğüne işaret etmektedir. A, C ve D Açmaları’ndan ele 
geçirilen Hellenistik Dönem seramik parçaları, höyükte Hellenistik Dönemin varlığını 
göstermekle beraber, bu döneme ait bir yapı topluluğu tespit edilememiştir.

Açma E’ deki sonuçlar höyüğün güney teraslarının üst seviyelerinin geç dönem 4) 
aktiviteleri ile bozulmuş olduğunu gösterir. 2008 yılında kazılan B Açması’ndaki terasta 
tespit edilen zeytin yetiştiriciliği de bu durumu destekler. E Açmasının kazılmasıyla 
burada da geç dönem tabakalarında zeytinciliğin sürdüğü görülmüştür. Buna rağmen 
Tabaka 3’te sürdürülen kazı çalışmalarında ele geçirilen keramik buluntuları alanda 
Demir Çağı II yerleşimini açıkça göstermiştir. Bu alanda sürecek çalışmalarla keramik 
parçaları ile varlıkları kanıtlanan Demir Çağı I ve Geç Bronz Çağı II gibi daha erken 
evrelere ait yapı kalıntılarına ulaşılması hedeflenmektedir.
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Resim 1: Sabuniye Höyüğü’nün batıdan görünümü.

Harita 1: Sabuniye Höyüğü’nün Aşağı Asi Vadisi’ndeki konumu ve Amik 
Vadisi ile ilişkisi.
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Resim 2: Sabuniye Höyüğü’nün güneyden görünümü.

Resim 3: Sabuniye Höyüğü 2008-2009  kazı alanları.



.................................................................................................................................................................................. 311

Resim 4: Yaban keçisi motifli kaba 
ait parça.

Resim 7: B açmasında ele geçirilen taş silindir 
mühürün baskı örneği.

Resim 6: B açmasında ele 
geçirilen  skarabbe mühür.

Resim 5: B açması doğudan görünüm.
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Resim 9: C1 açmasında ele geçirilen III 
Alexander ( Büyük İskender) sikkesi.

Resim 8: C1-C2 açmaları genel görünüm batıdan.

Resim 10: C1 açmasında ele geçirilen Kırmızı 
Figürlü Attika vazosuna ait parça.
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Resim 12: E açmasının genel görünümü.

Resim 11: C2 açması, batıdan genel görünümü.
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Resim 14: F açmasının genel görünümü.

Resim 13: E açmasında bulunan Demir Çağı II’ye ait bazalt 
tabak.
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İZMİR-YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ
2009 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Zafer DERİN*

İzmir, Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, Yeşilova Höyüğü kazıları Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 30.06.2009 gün ve 124576 sayılı izni ile, Ege Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji  Bölümü öğretim üyesi Yar.Doç.Dr.Zafer Derin’in  başkanlığında,  
Arkeolog Tayfun Caymaz, arkeoloji öğrencileri Serdar Çetin, Behiye Begüm Tütüncü, 
Işık Kurtman, Özcan Dursun, Şahin Menteşe, Burcu Birinci, Eda Aytekin, Yağmur 
Yıldırım, Mehtap Öztürk, Kasım Öztürk , Hale Ersoy, Dilay Demirbolat, Burcu Karaca, 
Nilüfer Kaçamak, Özge Bozkurt, Esra Aydın, Nigar Kutlu, İbrahim Hatem Çolak, Derya 
Dalkıran, Gülcan Faika Ülvay,  Araş.Gör. Filiz Ay, restoratör Zeynep Laçin ve işçilerden 
oluşan 39 kişilik bir ekiple 06.07.2009-15.10.2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Kazıya, 
Zooarkeolog Yar.Doç.Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, Antropolog  Dr. Songül Roodenberg 
Alpaslan, termolüminesans çalışmaları için Doç.Turgay Karalı, Ar.Gör.E.Elçin Tekin 
ve Arkeobotanist Aylan Erkal Tsetsekios katılmıştır. Özverili çalışmaları nedeniyle 
kazı ekibine ve Milas Müzesi’nden katılan Bakanlık temsilcisi Serçil Torlak’a teşekkür 
ederim.   

Kazı çalışmaları  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve her yıl olduğu gibi İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bornova Belediyesi’nin desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Destek ve katkıları nedeniyle adı geçen kurumlara teşekkür ederim. 

Yeşilova Höyüğü  kazı çalışmaları üç ayrı alanda sürdürülmüştür (Çizim:1). 
I No.lu alanda M 16 plan karesinde çoğunlukla Kalkolitik katların ortaya çıkarıldığı 

alanda çalışılmıştır. Bu alanda Neolitik Dönem kültür katının kalınlığı, ana toprak 
seviyesi ve yerleşimin ova üzerindeki yayılımı konusunda bilgi edinilmiştir. Önceki 
yıllarda saptadığımız gibi ana toprak seviyesi kuzeye doğru yükselmektedir. 18.75 m. 
seviyesinde başlayan Geç Roma Dönemine ait ilk kültür katının (I) altında Neolitik kat 
III.1 tabakası başlamakta (17.85m.)  ve 17.65-16.75 metreler arasında III. 2 katıyla ana 
toprak üzerinde sona ermektedir. Bu seviyeler arasında çanak çömlek parçaları, taş ve 
kemik âletler bulunmasına karşın herhangi bir  mimarî bulguya rastlanmamıştır. 

Yeşilova Höyüğü 2009 çalışmaları ağırlıklı olarak güneydoğudaki II No.lu alanda 
sürdürülmüştür. Höyüğün bu bölümünde L11 ve J8 plan karelerinde iki yeni açma 
açılmıştır(Çizim:1). Amaç bu alandaki Neolitik yapıların dağılımını saptamaktı. 

*    Yar. Doç .Dr. Zafer DERİN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji  Bölümü öğretim üyesi, İzmir/
TÜRKİYE
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J8 plan karesinde 10x10 metre boyutlarında bir alanda başlanan kazılarda  yüzey 
toprağının (18.85 m.) altında 18.15 metrede Geç Roma çanak çömlek parçalarına 
rastlanmış, 17.75m. seviyesinde alanın geneline yayılmış çakıllı bir sel tabakası açığa 
çıkarılmıştır. Çakıllı tabaka bazı yerlerde 0.20 m. kalınlığa kadar çıkarken bazı yerlerde 
kaybolmaktadır. Neolitik Dönemin sonunda yapıların yangınla yanarak terk edilmesinin 
ardından alanın sel felâketine uğradığını göstermiştir. Çakıllı tabakanın altında ilk kez 
yoğun  olarak yanmış kerpiç yığınlarına rastlanmıştır. Kerpiçlerin şekillerinden bunların 
kalıp kullanmadan elde biçimlendirilmiş  parçalardan oluştuğu anlaşılmıştır. Çoğunlukla 
6-4 cm. kalınlığındaki kerpiç bloklarının tamamı yanmış durumdadır. Yığınlar hâlindeki 
kerpiç kütlelerinin duvarlarla ilişkisini saptayabilmek için açmanın doğusundaki c ve d 
kareleri kazılmıştır.  

Kerpiç blokları alanın tümüne dağılmış durumdaydı. Mekânların duvarlarına ait 
bu üst yapı elamanlarının altında ortaya çıkan  taş temellerin çoğunlukla üst üste tek sıra 
olduğu gözlenmiştir. Dar bir alanda kazı yapıldığı için dağınık durumdaki kerpiçlerin ait 
olduğu yapıların   planları tespit edilememiştir (Resim:1). Ancak içinde öğütme taşları ve 
kaplarıyla mekânın  bir kısmının ortaya çıkarılması geniş alanların kazılmasının gerekli 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Yanmış kerpiçlerle birlikte ele geçirilen keramikler,   yangınla son bulan ve ardından 
sel felâketine uğrayan katın Neolitik III.1. tabakaya ait olduğunu ortaya koymuştur. 
Keramikler aşırı ısıdan dolayı özelliğini yitirerek bazı bölümleri erimiştir. Kerpiç yıkıntıları 
içinde ve çevresinde çok miktarda kaliteli keramik bulunmuştur. Bunların içinde özellikle 
kırmızı perdahlı olanları dikkati çekmektedir. Bir kap üzerindeki  ana tanrıça şeklindeki 
kabartma (Resim:3), Göller Bölgesi ve Köşk Höyük buluntularında olduğu gibi1 Neolitik 
Çağ kapları üzerindeki plâstik sanata ilişkin örnekler olarak karşımıza çıkmıştır. Aynı 
açmada 17.75-16.15m.de III. 1-2. katlara, 16.15-15.80m. de III.3 kata inilmiştir. 

J8d plan karesinin doğusunda 16.87-16.70 m. seviyesinde pişmiş toprak tezgâh 
ağırlıkları bulunmuştur. Bu alanda dokumacılığın varlığı ilk kez bu  buluntu topluluğu ile 
kanıtlanmıştır. 16.10 m.de ele geçirilen midye kabukları yığını III.2 katındaki beslenme 
alışkanlığında toplayıcılığın kıyı kesiminde yoğunlaştığını göstermiştir.  

Aynı alandaki L12 ve L11 plan karesinde de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir 
(Çizim:1). Yaklaşık olarak 18.85m. seviyesinde başlayan yüzey toprağının altında Geç 
Roma katı ve 18.55-18.35 metre seviyelerinden itibaren  Neolitik kata (III.1) inilmiştir.  
Neolitik III.1 katı 18.10 metreye kadar sürmüş, bu seviyeden itibaren III.2. kata girilmiş 
ve 17.85 metreye kadar kazılmıştır. Bütün alanda taş temelli yapılardan oluşan üç ayrı 
mimarî kat tespit edilmiştir (Çizim:2). 

1 R.Duru, MÖ.8000’den MÖ.2000’e Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altıbin Yılı, Antalya 2008, Resim:122-123, 
A.Öztan, “Köşk Höyük: Niğde-Bor Ovası’nda bir Neolitik Yerleşim”, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni 
Kazılar,Yeni Bulgular, (Yayına Hazırlayanlar M.Özdoğan-N.Başgelen) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 
fig.7.
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Bütün alanda Neolitik Döneme ait mimarî kalıntıların III.1 kattan itibaren   
yoğunlaştığı  görülmüştür. Bu alanda Neolitik Döneme ait  üç  mekânı ayırt etmek mümkün 
olmuştur. Dörtgen planlı yapılar 0.70-0.90 m. kalınlığında 0.50-0.60 m. yüksekliğinde  
çoğunlukla tek sıra orta boy  taşlardan yapılan temellere sahiptir. Kendi başlarına ayrı ayrı 
inşa edilen yapılardan, bazı duvarları tahrip olan 1 No.lu yapı,  dıştan  yaklaşık 6.00x7.50 
m. boyutlarında dikdörtgen bir mekândır (Resim:2). Mekânın bazı duvarları yüzeye yakın 
olmaları nedeniyle tahribata uğramış ve kuzey ve  güneybatı duvarları sağlam olarak 
günümüze  ulaşabilmiştir. Güneybatısında taş döşeli alt öğütme taşlarının yer aldığı bir 
bölüm bulunan mekânın doğusunda yuvarlak planlı  bir ocak-fırın yeri açığa çıkarılmıştır. 
Tek odalı mekândan oluşan yapının taş temelleri üzerinde J8 açmasında olduğu gibi 
elde şekillendirilmiş kerpiç tuğlaların kullanıldığını işaret eden bulgulara rastlanmıştır. 
Mekânın güneybatısı taşla döşenmiştir. Mekân içinde günlük işlerde kullanılan öğütme 
ve dibek taşları bulunmasına karşın, bir bölümünün  aynı zamanda  taş işleme atölyesi 
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Mekânın doğusunda bulunan serpantin taşından yapılma 
taş balta ve baltacıklar  ile aynı taşın işlenmemiş kütleleri bu durumu kanıtlamaktadır. Taş 
baltaların bulunduğu alanda , mekânın doğusunda çakmak taşı âlet işlemek için kullanılan 
geyik boynuzuna rastlanmıştır.  

İkinci mekân, alanın  kuzeydoğu köşesi açığa çıkarılmıştır. Mekânın büyük bir 
bölüm kazılmamasına karşın, ortaya çıkan  alt ve üst öğütme taşları mutfak niteliğinde bir 
işliği işaret eder. Ortaya çıkan mimarî  kalıntılar Neolitiğin son katı III.1’e ait yapıların 
birbirinden ayrı olarak inşa edildiğini göstermektedir. 

Yeşilova Höyüğü’nde III No.lu alandaki çalışmalarda da benzer durumda   JK16 
plan karelerinde genişleyerek sürdürülmüştür (Çizim:1).  Bu alanlarda Neolitik Dönemin 
sonuna ait mimarî kalıntıların da taş temelli olduğu anlaşılmıştır.  2009 yılında orta 
çıkarılan duvarın devamı araştırılmış ve  0.40 m. kalınlığındaki taş temelin 4.50 m. 
uzunluğundaki kısmının korunduğu anlaşılmıştır. 

Neolitik son sürecini temsil eden III.1-3 tabakaları dörtgen planlı taş temelli, 
birbirinden  ayrı inşa edilen mekânlardan oluşmaktadır. Yüzeye yakın olmaları nedeniyle 
bir kısmının    Kalkolitik yapılarla   (II.1-2) tahrip edilmesine karşın, mekânların bazı 
duvarları ve fırınların bir kısmı saptanabilmiştir.  

III No.lu alanın bir kısmında ana toprağa kadar inilmiş ve Neolitik III.1-3. 
katlarının altında  taş temeli mimarî kalıntılara rastlanmamıştır.  Bu katlarda ağaç ve sazın 
kullanıldığı yapılara ait saz taban kalıntıları bulunmuştur. Olasılıkla bu katlara ait yapılar 
yuvarlak planlı saz kulübelerden oluşmaktaydı.  

Bu durumda Neolitik Dönemde mimarî açıdan erken dönemden geç döneme doğru 
artan nüfusla birlikte  mimarînin de geliştiği,  saz yapılarla başlayan sürecin dörtgen 
planlı gelişkin yapılarla devam ettiği anlaşılmaktadır. Kazı çalışmaları Neolitik Dönem 
mimarîsinin  iç ya da kıyı kesiminde farklılar gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle Kıyı 
Ege ve İç Batı Anadolu yerleşimlerinde  kültürel farklılıklarda coğrafî faktörlerin ön plana 
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çıktığı görülmektedir. İzmir merkezinin dışında Kemalpaşa Ovası’nda yer alan Ulucak 
Höyük’ün aynı dönem mimarîsi bitişik düzende inşa edilmiş kerpiç duvarlı düz damlı 
yapılar şeklindeyken2 Kıyı Ege’de durum değişmiştir.  Neolitiğin son döneminde,  Kıyı 
Ege’de Yeşilova ve Ege Gübre  yerleşimlerinde olduğu gibi ayrık düzende inşa edilmiş taş 
temelli yapılar inşa edilmiştir3. Taş temeller,  bu dönemde Yeşilova’da  olasılıkla yaşanan 
sulak çevrenin etkisiyle daha çok bireyin yaşamasına uygun  ve sağlam alt yapıya ihtiyaç 
duyulduğunu göstermektedir. Mimarî bulgular  Neolitik Dönemde Yeşilova’nın dağınık 
bir yerleşim şemasına sahip olduğunu göstermiştir.  

2009 yılı çalışmalarında 101 adet envanterlik, 79 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji 
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Buluntular kazı çalışmalarının ağırlık verildiği III.1-3. 
katlardan gelmiştir. Kırmızı astarlı çömlek, kâse ve çanak formundaki kaplar içinde pervaz 
ağızlı iri kaplar Neolitik çömlekçiliğin gelişkin örnekleri olarak karşımıza çıkmıştır. 
İmresso tekniği ile yapılmış dışı kabalaştırılmış kap parçaları ve kabartmalı keramikler 
bulunmuştur.  

Küçük buluntular içinde pişmiş toprak figürünler dikkati çekmektedir. Benzerlerine 
Göller Bölgesi’nde de rastladığımız kollarını göğsünde birleştiren ana tanrıça figürünü ile 
oturur durumdaki bir boğa figürini,  Neolitik Dönemin bilinen  kült objelerindendir (Çizim: 
3:1-2). Bunların dışında pişmiş toprak dokuma tezgâhı ağırlıkları, kemik âletler, çok 
miktarda serpantin kesici ve baltalar, obsidyen – çakmaktaşı âletler dikkati çekmektedir 
(Çizim: 4). Koyu kahve ve koyu yeşil renkli serpantin balta ve kesicilerin  hammadde 
kaynaklarına yönelik yaptığımız araştırmalar,  yakın çevre içinde bazı yatakların varlığını 
ortaya koymuştur. Narlıdere’de Radar tepesinde ve Gümüldür’ün  kıyı kesiminde 
serpantin kaynaklarının zengin olduğu anlaşılmış ve Yeşilova’da da olasılıkla buralardan 
getirilen hammaddelerin işlendiği anlaşılmaktadır.

Araştırma Çalışmaları
Kazı çalışmalarının son üç gününde Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümünden 

Prof. Dr. Ertuğ Öner, Ar. Gör. Aylin Kapsız ve ekiplerinin katılımıyla arazi üzerinde 
delgi sondajlar yapılmıştır. 2008 yılında başladığımız çalışmalardaki ana amaç, delgi 
sondaj yöntemiyle höyüğün bulunduğu alanın jeolojik yapısını incelemek ve kazmadan 
kültürel yayılımı tespit etmektir. Bu yıl Yeşilova Höyüğü’nün bulunduğu alanda yedi ayrı 
sondaj noktası seçilmiştir. Seçilen noktalar arkeolojik sit ilân edilen arazilerin uçlarına 
doğru merkezden uzak alanlarda yer almıştır. Kuzeydoğu uçta sit dışında kalan özel 
bir arazisinde de sondaj yapılmıştır. Sonuçlar şaşırtıcı olmuş  güneyde toprağı alınan 
3. derece arkeolojik alan dışında kalan 1. derece arkeolojik sit sınırları içindeki bütün 
2 Z.Derin, ”The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, (Edited by. Clemens Lichter), International 

Workshop, May 20th-22nd 2004. How did farming reach Europe ?, Anatolian-European relations from the 
second half of the 7th through the first half of the 6th millennium cal BC., BYZAS 2, İstanbul 2005 , 85-94.

3 H.Sağlamtimur, “Ege Gübre Neolitik Yerleşimi”, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar,Yeni Bulgular, 
(Yayına Hazırlayanlar M.Özdoğan-N.Başgelen) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008,373-376, fig.2-
5,20.
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sondajlarda kültür tabakaları tespit edilmiştir. Böylece höyüğün yayılım alanının 70 
dönümden fazla olduğu anlaşılmıştır.  Bu boyutlarıyla Yeşilova Batı Anadolu’daki en 
geniş alana yayılan  yerleşim merkezidir. Yerleşim bu şekliyle Yassıtepe’deki yayılımıyla 
kuzeyde Ege  Üniversitesi kampüsü sınırına kadar dayanmış,  güneyde ise Gökdere’ye 
kadar uzandığı anlaşılmıştır. 

Sondaj çalışmalarından elde edilen veriler  höyük yayılım alanı içindeki kültür 
tabakalarının üzerinde yer aldığı ana toprak seviyesinin en doğuda 16.25 metrede, batıda 
13.45 metre  seviyesinde başladığını, böylece tabanda doğudan batıya doğru yaklaşık 
2.80 metrelik bir eğimin varlığını ortaya koyar. Kültürün başlangıcı kuzeyden güneye 
doğru seviye farkı ise 1.50 metreyi bulur. Yüzey toprağının kalınlığı da batıya doğru artış 
gösterir. Günümüz topoğrafyasında alanın eğimi, alüvyon dolgu nedeniyle yüzeyde 1-2 
metrelik fark şeklinde gözükmektedir.

Yeşilova Höyüğü çevresinde çakmaktaşı yataklarına ve  yerleşimlerin tespitine 
yönelik çalışmamıza bu yıl da devam ettik. Bornova’nın kuzey kesiminde , ‘Homeros 
Vadisi’ olarak adlandırılan vadinin üst  başlangıcında İkizgöller adı verilen yerde yeni bir 
yerleşim tespit edilmiştir. Arazinin doğal nedenlerle çökmesi sonucu göl hâline dönüşen 
çukurun  çevresinde buluntular saptanmıştır. Gölcüğün batı kesiminde Geç Roma Dönemi 
çanak çömlek parçalarına rastlanırken bazı çakmak taşı âletlerin  Paleolitik Döneme kadar 
gittiği anlaşılmış ve çevre 1.derece  arkeolojik sit alanı ilân edilmiştir. 

Eğitim Çalışmaları
İzmir’in Prehistorik yerleşim alanını yaşayan bir arkeolojik alana dönüştürmek, 

tarihini yaşayarak öğretmek amacıyla mayıs ayı sonunda “Yeşilova’da Zaman 
Yolculuğu “ projesine başladık. Bornova Belediyesi ve İsveç Kalmar Müzesi ile birlikte 
sürdürdüğümüz projeye bağlı olarak yapılan  geçici köyde 1200 kadar öğrenciye Neolitik 
zamana yolculuk yaptırdık. Bu çalışmamız Yeşilova’nın bulunduğu yerde 3. derece sit 
alanına 2011 yılında Bornova Belediyesi tarafından inşa edilecek Yeşilova Höyüğü Eğitim 
ve Sergi binası- Neolitik Köy projesinin ön deneyimi niteliğindeydi. Projeye katılan 25 
kadar okul alana gelmeden  önce bilgilendirilmiş, öğrenciler  aldıkları ön hazırlıktan 
sonra alana gelerek 8500 yıl önceki Yeşilova’da Neolitik halkın birer parçası olarak iki 
saat süresince yaşayarak üretmeye çalışmışlardır. Bu aktivite sayesinde prehistorik alanı 
yaklaşık  7 ay boyunca  okullara açarak, Anadolu’nun ilk uygarlık dönemini yaşatarak 
öğretmeye çalıştık. Böylece  Yeşilova Höyüğü’nü yaşayan bir arkeolojik alan hâline 
getirme yönünde önemli bir adım atmış  olduk. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Bornova 
Kaymakamı Hakkı Uzun , milletvekilleri   Bornova Belediyesi Başkanı Prof.Dr.Kamil 
Okyay Sındırgı, İl Kültür Müdürü ve kamu görevlileri kazı alanını ziyaret ederek alandaki  
çalışmalar  hakkında bilgi almışlardır. 
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Çizim 1: Topoğrafik plan. 

Çizim 2: L11-12 plan kareleri. 
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Çizim 3: Neolitik buluntular.

Çizim 4: Neolitik kemik, pişmiş toprak ve taş buluntular.
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Çizim 5: Neolitik- Kalkolitik keramikler.

Resim 1: J 8 açması fotoğrafı.
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Resim 3: Neolitik Dönem (III.1. kat) ana 
tanrıça kabartması.

Resim 2: L11 açması fotoğrafı.
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PEDASA – 2008/2009

         

       Adnan DİLER*

Halikarnassos yarımadasının iç kesiminde yerleşik Pedasa Demir Çağı Batı 
Anadolu halklarından olan Karların yazılı belgelerde ataları olarak gösterilen Lelegler 
tarafından kurulan önemli bir yerleşmedir. Yarımadanın Mausollos Dönemi öncesi halkları 
olan Lelegler’i arkeolojik malzeme ışığında araştırma amacıyla uzun soluklu yüzey 
araştırmalarının ardından başlatılan Pedasa kazılarının 2007 yılı çalışmaları kentin farklı 
noktalarında, gelecek yıllardaki kazı stratejisini belirlemeye dönük olarak Akropolis, 
Karakol Binası, Kutsal Alan, Güneydoğu ve Batı Nekropolis Sektörlerinde yürütülmüştü1. 
2008 ve 2009 yılı kazı ve araştırmaları ise farklı dönemlerine ait kalıntılar, dinsel yapı 
ve ölü gömme geleneklerini araştırmaya yönelik olarak, Yukarı Kale’de megaron planlı 
yapının kuzeyindeki mekânlarda, Kutsal Alan sektörü tapınak terasındaki anıtsal yapı 
ve Yukarı Kale yönünden gelip anıtsal yapının bulunduğu terasa yönelen taş döşeli yol 
ve çevresinde, kule planlı Karakol Binası’nın doğu ve kuzeyindeki alanlarda, Leleg 
kültürüne özgü mezar platformlarının yer aldığı Batı Nekropolis’te gerçekleştirilmiştir2. 
Ayrıca, Leleg yarımadasının en iyi korunmuş örneği olan ve “Gebe Kilise” adıyla bilinen 
taş tümülüs ve çevresinde belgeleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek amacıyla bitki 
temizliği yapılmış bu etkinliklerin yanı sıra Pedasa territoriumunda bulunan tümülüslerde 
belgeleme çalışmalarına başlanmıştır.

2009 yılında çevre düzenleme, restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
çerçevesinde kazı çalışmalarının yürütülmekte olduğu alanlar ve iyi durumda korunmuş 
yapı kalıntıları için bilgilendirme levhaları hazırlanmış ve gerekli yerlere yerleştirilmiştir. 
2007 yılı kazı çalışmalarının hemen sonrasında Pedasa Akropolisi’ne yönelen yaklaşık 180 
m. uzunluğundaki yol, kurul onaylı proje ile ziyaretçi ulaşımına uygun hale getirilmiştir 
(Resim: 1).

* Prof. Dr. Adnan DİLER, Muğla Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE.
1 2007 yılı Pedasa kazıları için bkz. A. Diler et al, ‘Pedasa 2007’ KST 30/3 (Ankara 2009) 267-284.
2 Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü adına yürüttüğümüz Pedasa 2008 ve 2009 yılı kazı ve araştırmaları Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Konacık Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilebilmiştir. 
Bakanlığımız ve Konacık Belediyesi’ne ve ayrıca Muğla Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalarımız boyunca gösterdikleri ilgi ile araştırmalarımıza katkı sağlayan 2008 
yılı Bakanlık temsilcisi İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Seval Konak’a, 2009 yılı temsilcimiz Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi’den Erhan Özcan ve kazımıza katılan arkeolog ve öğrenciler Ç. Dönmez, D. Tüylüoğlu, S. 
Bulut, H. Kabakçı, M. Barış, M. Çur, G. Zengin, S. Çözen, G. Şakar, A. Adıgüzel, H. E.  Günday, G. Olçaş, 
H. Büyükpancar, P. Kayaş, M. Durdu, M. Koçan, H. Yavuz, M. Elmas, E. Kart, S. Arslan, Restoratör-mimar 
N. Sağmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. N. R. Aysel, mimarlık bölümü öğrencileri Y. Severoğlu, D. Yıldız, E. Damar’a teşekkür etmek isteriz.



.................................................................................................................................................................................. 325

Pedasa ören yerinde tescilli geleneksel yapının ziyaretçi merkezi olarak 
kullanılması amacıyla hazırlanan restorasyon projesi Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’nca onaylanmış ve söz konusu projenin uygulama işi 13.10.2009 tarihli 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çağdaş İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. arasında 
imzalan bir protokol ile ilgili şirketin sponsorluğunda 2009 yılı çalışma döneminde 
başlamıştır. Pedasa ören yeri ziyaretçilerinin kent hakkında bilgi edinebileceği bu özel 
yapı ile ziyaretçilerin Pedasa hakkında her türlü bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır.

Akropolis 2008-2009 Çalışmaları
Ömür Dünya Çakmaklı BARAN

2008-2009 yılı Akropolis çalışmaları 2007 yılı çalışmalarının bir devamı 
niteliğindedir. Akropolis’te 2007 yılında açığa çıkar ılan megaron planlı Yönetici Binası’nın 
çevresini kuşatan farklı boyutlardaki kırk Bizans Dönemi mekânı ile bu mekânlar arasında 
kalan sokaklar ve sokak üzerlerinde yer alan merdiven platformları kuzey sur duvarına 
kadar tamamen açılarak (Resim:2) Akropolis’e ait karmaşık yapılanmanın, araştırılması 
hedeflenmiştir.

Kazılan alanlar kısıtlı olsa da Akropolis’teki yerleşim hakkında genel bilgilere 
ulaşılabilmiştir: Birbirlerine bitişik olarak tasarlanan ve yan yana sıralanan tüm yapı 
gruplarının, genişliği 1,5 ve 2,5 metre arasında değişen sokaklar tarafından kesilerek 
yapı adalarının oluşturulduğu anlaşılmıştır.   2007 yılında kazılan megaron ve güney-batı 
çevre yapılarının oluşturduğu yapı adası ile birlikte 2008 ve 2009 yıllarında kazılan sokak 
1 ve megaron arasında, sokak 1 ve 2 arasında ve son olarak kuzey sur duvarı önünde 
oluşturulan yapı adaları ortaya çıkarılmıştır. 

Eklemler şeklinde birbirine bağlanan kalıntılar kuzey sur duvarına kadar 
açıldığında mekânların erken ve geç evre yapılanmasını da yorumlayabilmek mümkün 
olmuştur. Çamur harç ile inşa edilen mekân duvarlarının zayıf bir yapıda olması göz 
önünde bulundurularak kazı nedeniyle oluşacak tahribat riskini en aza indirmek amacıyla 
sadece bazı mekânlarda yürüme tabanlarına dek inilmiştir. Açığa çıkarılan yapılar duvar 
üst kodlarından yaklaşık 1-1,5 m. kadar kazılmış ve bu şekilde mekânlar taş dolgudan 
tamamen arındırılmıştır. Açılan mekânlardaki duvar işçiliğine bakıldığında dikkat çekici 
olan; hemen hemen tüm mekânlarda moloz taş ve yer yer dikdörtgen şeklinde kesilmiş 
dikdörtgen biçimli ve daha küçük kesilmiş taşların yanında mekânların girişlerinin yer 
yer iri bloklar ile kapatılmış olmasıdır.

Erken evrelerde tek bir mekân olarak tasarlanıp daha sonraki dönemlerde bölünerek 
ihtiyaca göre depo ve ambar işlevine dönüştürülen ya da mekânların iç duvarlarına 
sonradan eklenen çeyrek planlı küçük bölmeler ile işlik fonksiyonu kazandırılan küçük 
boyutlu mekânlar, duvar örgü teknikleri ve ana duvarlarla oluşturdukları organik bağ 
özelliklerine göre, evrelerine göre ayrılabilmektedir.

Kazılan mekânlarda yoğun ezme ve öğütme taşı parçaları in situ dibekler ile dibek 
tokmakları bulunmuştur. Taş ağırlıklar, pişmiş toprak, taş ve kemik ağırşaklar kazılan 
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açmalarda yoğun olarak ele geçirilen diğer buluntulardır. Ayrıca, yönetici binasının hemen 
kuzeyinden geçen sokak kazısında, trapetuma ait bir orbis saptanmıştır3. Sonuç olarak 
tüm bu buluntular alanın yoğun bir atölye kullanımına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

37 ve batısındaki 38 No.lu odaların ilk yapıldığı evrede tek bir mekân olarak 
tasarlandığı anlaşılmaktadır. 37 No.lu odanın batı duvarı oldukça incedir. Genişliği 
0.40 m. olan batı duvarındaki bu farklılık duvarın mekân içi bölme fonksiyonundan 
kaynaklanmasıdır. Bu bölme duvarı ile sur duvarı arasında iki mekân oluşturulmuştur. 
Bu iki mekân ile sur duvarı arasına örülmüş olan 0.20 m. kalınlığında ince bir duvar 
bulunmaktadır. Bölme duvarı olarak kullanılan bu duvar tek sıra taştan oluşturulmuştur. 
Böylece girişin kapatılması ile birlikte sur duvarı ile doğu duvarı arasında tabanı plâka 
taşlarla döşenmiş iki mekân oluşturulmuştur. Bu mekânların her ikisinde de tabandaki 
taşlar çok düzgün yapılmış ve sık olarak yerleştirilmiştir. Dikkate değer başka bir 
özellik de mekân içinde az olmakla birlikte, harca rastlanmış olmasıdır. Muhtemelen 
kalitesiz olduğundan korunamamış olan bu harç yapıldığı dönemde toprak ve kireçten 
oluşturulmuştur. Mekân 38, güneyde surun köşe yapması nedeniyle üçgen şeklinde 
oluşturulmuş, girişi kapalı bir alandır. Bu durum bu küçük mekânların depo işlevi 
gördüğü konusunda da bize fikir vermektedir. Olasılıkla bu mekânların bölme duvarları 
çok yüksek değildir ve mekânlara içten merdiven ile ulaşılmaktadır. Mekânın Sokak 2’ye 
açılan kuzey ve güney duvarları ise nispeten korunmuştur. Yapının tüm duvarlarında işçilik 
genel olarak aynıdır. Ancak batı duvarda daha küçük taşlardan oluşturulmuş homojen bir 
yapı sergiler; düzgün, dörtgen taşlarla oluşturulmuştur. Yapının orijinal girişi Sokak 2 
yoluna açılan kuzeybatı köşededir. Daha sonra bu açıklık kapatılmıştır. Kapatılan kapının 
olduğu köşede eğrisel bir köşe odası oluşturulmuştur. Bu köşe mekânı diğer alanlarda 
açığa çıkarılan benzerlerinden farklı olarak daha yüksek tabanlıdır; yapının orijinal 
yürüme tabanından 0.40 m. yüksekliktedir. Zemini düzgün kayrak taşlarla döşenmiştir. 
Kenarlarda 1 sıra taşla yükseltilmiş olan bu eğrisel mekânın üst yüzeyi 0.18 x 0.10 m. 
boyutlarındaki bir açıklığa yönlendirilmiştir. Açıklığa yönlendirilen eğim bu köşedeki 
düzenlemenin banyo amaçlı kullanıldığını düşündürmektedir. Bunun başka bir kanıtı da 
hem kuzey hem batı duvarda duvar cephesinin sıvanmış olmasıdır 

Alanda ayrıca sokak üzerlerinde merdiven platformlarına rastlanmıştır. Bu 
platformlar alttaki depo odalarının üstünde yerleşik olan yaşama mekânlarına çıkmaya 
yöneliktir. Kazılan alanlar içerisinde en iyi korunmuş olan merdiven platformu Mekân 
39’un önünde, yol üzerinde, doğu köşede sura koşut olarak yapılmış olandır (Resim: 
3). Merdivenin beş basamağı devşirme taşlardan oluşturulmuştur. Toplam yükseklik 
1.08 m.dir. Basamak genişliği 0.50 m. kadardır. Bu basamakların şaşırtıcı olan özelliği 
derinliğidir. Tabanda 1.70 m. derinliğe sahip merdiven bu şekilde tabandan yukarıya 
doğru yükseldiğinde beş basamak oluşturmaktadır. Ancak arka yüzdeki düzlük dolayısıyla 
basamak bloklarının burada bitmediğini ve 1–2 basamak daha yüksek olduğunu anlamak 
mümkündür.

3   A. Diler, “Akdeniz Bölgesi Antik Çağ Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri”, AST XI (Ankara, 1993), 505 vdd.
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Bir başka merdiven döşemi ise çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında Mekân 
31’in olasılıkla deprem sonucu aksından çıkan doğu duvarının sınırlarının netleşmesi 
amacıyla yapılan kısmî taş dolgu kaldırım çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Mekânın 
hemen doğusunda tespit edilen bu yeni mekânın cephesinde yol üzerinde duvarla bitişik 
bir basamak dizisi korunmuştur.

Akropolis çalışmalarının yoğunluklu buluntu grubunu Bizans Dönemi günlük 
kullanım ve depolama kapları, Bizans Dönemi taş ağırşak ve ağırlıkları, hyperpyron 
Bizans sikkeleri ve Pedasa kazı alanlarının hemen hepsinde ele geçirilen ve ilgi çekici 
yoğunluğa sahip M. S. 12.-13. yüzyıl cam bilezikleri oluşturur4. Fakat buluntular 
geometrik dönemden başlayarak5 İslâmî döneme kadar açılan geniş bir zaman aralığına 
aittir.

Akropolis Sur Duvarları 2009
Britta ÖZEN-KLEINE 

İrina MITTAG 
Anja WIENKEMEIER

2009 çalışma Döneminde Fritz Thyssen Stiftung tarafından desteklenen bir proje 
kapsamında sur duvarlarında çalışma başlatılmıştır. Sur duvarlarındaki ilk çalışmalar 
yüzey temizliğinin yapıldığı Batı Kapısı ve kazı çalışmalarının yapıldığı Güney Kapı’da 
gerçekleştirilmiştir. 

Batı kapısı, Akropol yüzey kodunun düşüklük gösterdiği bir yerde inşa edilmiştir. 
Kapı yapısı basit olup öndeki giriş ve girişin arkasında 6,3 m. uzunluğundaki koridordan 
oluşmaktadır (Resim: 4). Koridor doğu-batı yönünde uzanan iki duvarla çevrilidir. 
Koridor duvarı taşları, batıda Akropol duvarı taşlarıyla iç içe geçer vaziyette inşa 
edilmiştir. Akropol duvarı burada büyük bloklardan, harçsız ve itinayla örülmüştür. 
Koridor duvarları ise aksine irili ufaklı taşlardan yapılmadır ve sadece bazı bölümlerinde 
itinalı bir işçiliğe sahiptir. Duvarlar bloklarının arasında devşirme malzemeye ve harca da 
rastlanmaktadır. Kaba duvar işçiliği, kapının içerisinden geçen Akropolis sur duvarının 
alt dizileri, kapı koridor duvarlarındaki devşirme taşlar ve harç kullanılmış olması, Batı 
Kapısı’nın Akropol’deki ilk yapılaşmadan daha geç bir döneme tarihlenmesi gerektiğini 
göstermektedir. Yüzeyde ele geçirilen seramik buluntuları ise Bizans Dönemine işaret 
etmektedir.

4 Kutsal Alan, Karakol Binası ve Akropolis çalışmalarının tümünde ele geçirilen; düz desensiz, çift dilimli 
düz, lif bağlama tekniği ile oluşturulmuş kırmızı, yeşil bantlı düz ya da spiral burgulu cam bilezikler 
Türkiye kazılarında sıklıkla karşılaşılan Bizans Dönemi buluntularıdır. Benzer örnekler için bkz. : M.  Gill, 
“Amorium Excavation 1993: Glass and Small Finds”, Anatolian Studies, Vol XLIV (Ankara 1994) , 123-126; 
D. Baldoni-F. Betri, “Il vetro di Iasos (Caria) Nel Quadro Dele Produzioni Nel Mediterraneo Orientale”, Il 
Vetro Dall’Antichitá All’Etá Contemporanea: Aspetti Tecnologici, Funzionali e Commerciali, (Milano 1996) 
73-85; A. von Saldern, “Glass from Sardis”AJA, Vol 66, No 1  (1962) plate 7, fig.20.; P. Hellström “Pottery 
of Classical and Later Date, Terracota Lamps and Glass”, Labraunda: Swedish Excavations and Researches, 
Vol II, Part 1, Plate 30, fig.35(Lund 1965), 85-86. 

5 Mekân 23’ün kuzeyinde erken dönem zemini aramaya yönelik 216 X 160 cm. ölçülerinde açılan sondajda 
yürüme tabanı üzerinde ele geçirilen Geometrik Döneme ait seramik parçası Akropol kazı çalışmalarının şu 
ana kadar tarihlenebilmiş en erken buluntusudur.
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İlk incelemelerde konumu ve boyutuyla Akropol’ün ana kapısı olduğu anlaşılan 
Güney Kapısı, 2009 kazı kampanyasının ağırlık noktasını oluşturmuştur. Kapı, Kutsal 
Alan’a ve şehre giriş yoluna bakar vaziyette konumlanmıştır ve Akropol tepesinin dik bir 
kayalığı üzerine inşa edilmiştir. Yapılan kazı çalışmasıyla kapının ana özellikleri ortaya 
çıkmış ve Akropol sur duvarının, kapı bölümünde, büyük bloklardan itinalı bir şekilde 
inşa edilmiş olduğu saptanmıştır (Resim:5 T1, 2 ve T2, 3 ). Sur duvarı kapı bölümünde 
kuzeye dönüp kapı kirişlerini oluşturmaktadır. Doğu kirişine başka bir duvar daha 
yaslanmakta olup bu duvarın alt taş dizisi, yine büyük bloklardan oluşmaktadır. Bu duvar 
kuzeye dönerek batıdaki kapı duvarıyla birlikte dar bir koridor oluşturmaktadır (Resim:5 
T1,1). Bu dar koridorun çevresinde yapılan çalışmada 5 adet mekân ortaya çıkarılmıştır. 

Güney yönlerden sur duvarı ile sınırlanan 1, 3, 4,ve 5 No.lu mekânlarda yapılan 
çalışmalarda yoğun çatı kiremidi ve seramik parçalarından oluşan enkaz tabakaları 
kazılmıştır. Mekân 1’in kuzeyinde yer alan mekân 2’de ise in situ birçok pithos ve tahıl 
ezme taşları ele geçirildi. Tabakanın alt kısmında ele geçirilen iki sikke Orta Bizans 
Dönemine (M. S. 12.yüzyıl) tarihlenmektedir. Mekânın güneydoğu bölümünde Pedasa’da 
ortaya çıkarılan Bizans Dönemine ait yapılarda sıklıkla karşılaşılan yarım ay şeklinde dik 
yerleştirilmiş plâka taşlardan oluşan bir taş dizisine rastlanmıştır. Bu taş dizisinin bir nevi 
depo olabileceği düşünülmektedir. Bu taş dizisi ve mekân içerisinde ele geçirilen diğer 
buluntular 2. mekânın bir işlik olduğunu göstermektedir. 

1-5 No.lu mekânlardaki çalışmaların yanı sıra, 4. mekânın doğusunda, alandaki 
stratigrafiyi görmek ve kapı yapısı ile doğudaki iri taşlardan örülmüş itinalı işçilik 
gösteren teras duvarının ilişkisinin ne olduğunu anlayabilmek amacıyla kazı çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Stratigrafiyle de desteklenen Attika seramik buluntuları, işlenmiş 
bloklardan, temiz bir işçilikle örülmüş teras duvarı A1,1´in, M.Ö. 430´dan sonra inşa 
edildiğini göstermektedir.

Güney Kapı 2009 kampanyasındaki çalışmalarımız yapının üst tabakalarına 
odaklandığı için, çalışmalar süresince sadece birkaç derin sondaj yapılabilmiştir. Şu 
andaki verilerin ışığında, kapının tarihi konusunda şunları söylemek mümkündür: İlk 
evresinde Güney Kapısı, koridoru ve koridorunu sınırlayan iki duvarı ile basit bir kapı 
yapısıydı (T1 ve T2,4). Bu iki duvarın taşları ile Akropol sur duvarı taşları birbirleri 
içine geçmiş şekilde inşa edilmişti. Kapı yapısının basit olmasına rağmen, kapının şehrin 
girişine bakması ve neredeyse 6 m.ye ulaşan giriş genişliği, bu yapının anıtsal karakterine 
işaret etmektedir. İkinci evresinde Bizans Döneminden önce kapının girişi, genişliği, inşa 
edilen bir duvar ile (G1,2) 1,20 m.ye kadar küçültülmüştür. Bizans Döneminde ise kazı 
çalışmaları ile ortaya çıkarılmış olan 5 mekân (Resim: 6), kapı koridoru etrafına inşa 
edilmiştir. Küçültülmüş olan kapı yapısı bu evrede hâlâ kullanımdaydı.

Kutsal Alan Terası 2008-2009 
       Hülya BULUT
İlk kez Paton ve Myres, 19. yüzyılın sonunda Gökçeler’in batısından Bitez’e 

doğru uzanan vadide (ören yerine ulaşan modern yolun kuzeyinde) bulunan anıtsal teras 
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duvarı ve bir yazıt yardımıyla Herodotos’ta iki defa geçen6 Athena Tapınağı’nın yeri 
hakkında öneride bulunmuştur. Yüzyılı aşkın bir sürenin sonunda Kutsal Alan’ın yerinin 
kesinleştirilmesi amacıyla 2007 yılında kazılara başlanmıştır. Bosajlı sağlam bloklarla 
inşa edilen ve ilk kazı yıllarında ulaşılan veriler ışığında tarafımızdan “Karakol Binası” 
olarak yorumlanan yapının yukarısında çalışmalara ağırlık verilmiştir. Arkaik Döneme ait 
mimarî yapı elemanları (Aiol sütun başlığı, üst yapıya ait mimarî parçalar, Bizans Dönemi 
duvarlarında kullanılmış olan iyi işlenmiş duvar blokları, İon kymationu parçası gibi) ve 
adak eşyası olarak yorumlanabilecek buluntular Pedasa’daki kutsal alanın varlığının ilk 
habercileriydi.

Sektördeki ilk kazı ve yapılan yorumlar kentin dinî yapılarının teraslar üzerine inşa 
edildiğini göstermiştir. Kutsal alandaki anıtsal yapılar, kuzeyde ana kaya ile sınırlanan 
üst terasta yerleşiktir. Tanrıçanın adının geçirildiği yazıt parçası, aegisi ile birlikte tasvir 
edilen Athena heykeli parçası ve pişmiş toprak kadın figürinleri kutsal alanın Herodotos’ta 
anılan tanrıça Athena’ya ait olduğunu kesin olarak ortaya koyan verilerdir.

 
Bizans Dönemi
2008-2009 yılında kaçakçı çukurlarının temizlenmesinin ardından açığa 

çıkarılan mekânlar, kentin akropolisinde olduğu gibi tapınak bölgesinin de orta Bizans 
Döneminde yoğun olarak iskân edildiğini ortaya koymuştur (Resim:7). Evler, Dönemin 
genel karakterine uygun olarak mevcut erken dönem yapılarına ait mimarî malzemenin 
bir araya getirilmesiyle inşa edilmiştir. Söz konusu mekânların duvarları, farklı kesme 
tekniği ve ölçülerde yontulmuş ince işçilikli blokların yanı sıra moloz taşlar kullanılarak 
örülmüştür. Az da olsa harcın bağlayıcı olarak kullanıldığı duvarlar da mevcuttur. Bazı 
örneklerde ana kayanın kendisi de taş döşeme olarak kullanılmıştır. Birbirine geçişleri 
olan çok odalı yapıların kapılarından bazılarının kapatıldığı görülmüştür. Sokak girişi 
ile yürüme zeminleri birbirinden farklı olan yapıların ana girişi ve aynı yapı içinde farklı 
zemin kodlarına sahip mekânlar arasındaki geçiş, merdiven yardımıyla sağlanmıştır. 
Mekân 7’de olduğu gibi bazı mekânlar ise farklı yüksekliklerdeki ana kaya oyuklarının 
doldurulmasıyla elde edilen zemine sahiptir. Bazı mekânlar (Mekân 3, 11 ve 13) duvar 
köşelerinde benzeri Akropol’deki yapılarda da görülen çeyrek daireden oluşan muhtemelen 
depolama işlevi gören birimlere sahiptirler.

Mekân 5, 6, 9 ve 10’da olduğu gibi erken dönem yapısına ait döşemeler de 
herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılmaya devam etmiştir. Mekân 9 ve 10’da 
yer alan döşemenin tamamını kaplayan ve en üstte çatı kiremitleri bulunan bir enkaz 
ortaya çıkarılmıştır. Çatı kiremitlerinin altından gelen, içinde pişmiş toprak figürin 
parçası ve demir çiviler bulunan kül tabakası yapının kullanımının yangınla sona erdiğini 
göstermektedir ki bu yangının izleri döşeme taşları üzerinde de görülmektedir. Arkeolojik 
belgeler söz konusu iskânın özellikle orta Bizans Döneminde yoğunlaştığına işaret 
etmektedir.

6   I.175; VIII. 104.
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Athena Tapınağı 
Her ne kadar Bizans Döneminde yapı taşları sökülmüş olsa da, Arkaik Döneme 

ait çok sayıda bezemeli mimarî yapı elemanının ele geçirildiği yapının bugünkü 
veriler ışığında doğu-batı doğrultulu pronaos ve naostan oluşan bir tapınak olduğu 
düşünülmektedir (Resim: 8). Tapınak için ayrılan teras özenli taş işçiliğine sahip podyum 
duvarı ile batı ve güneyden çevrelenmiştir. Alanın topografyasına uygun olarak kuzeyde 
ana kayaya yaslanan batı duvarı 9.9 m., güney duvarının ise 14.65 m. lik bir bölümü 
ortaya çıkarılmıştır (Resim 9). Podyum duvarı yükseltilerek Bizans Döneminde de 
kullanılmıştır. Terastaki ana kaya kütlesi üzerine oturtulan tapınağın pronaosu içten içe 
6.60x4.75 m., naosu ise 6.60x 7.25 m. ölçülerindedir. Pronaos ve naosun kuzey duvarı 
ana kayaya yaslanmaktadır. Pronaos ve naostaki özenli döşemenin kuzeybatı köşede bir 
bölümünde ana kaya düzeltilerek kullanılmıştır.

Kutsal Alan’daki çalışmalarda ele geçirilen adak eşyalarının büyük bir kısmı kaçak 
kazıların tahrip ettiği kısımlarda ele geçirilmiştir. Özellikle tapınak terası güneybatı köşede 
ele geçirilen sırtında asma deliği bulunan fayans boğa figürini, kemik kadın figürin başı, 
kemik iğne parçası, benzerleri çok geniş bir coğrafyada karşımıza çıkan pişmiş toprak 
figürlü alabastron parçası, pişmiş toprak figürin parçaları ve astragal gibi adak eşyaları 
kutsal alanın kimliğini belirlemede öne çıkan buluntulardır. Güneybatı köşede, +260.10 
m. kodunda çokgen taşlarla döşenen oldukça iyi korunmuş bir döşemeyle etrafı çevrilen 
sığ bir kuyu ortaya çıkarılmıştır. 1x1.10 m. ölçülerinde kareye yakın kuyunun adak kuyusu 
olabileceği düşünülmektedir. Kuyunun dört köşesinde işlenen küçük yuvalar üzerini örten 
bir kapağın olabileceği fikrini de akla getirmektedir. Seramik ve küçük buluntular tapınak 
terasındaki dinî aktivitelerin M.Ö. 7. yüzyıla kadar geriye gittiğini göstermektedir.

Kutsal Alan: Antik Yol Çalışmaları
       Abdulkadir BARAN

2009 yılı çalışmaları 2008 yılında açılmaya başlanan antik yol kalıntısının devamını 
ortaya çıkarmak amacına yönelik olarak 5 açma gerçekleştirilmiştir. Antik yolun kuzeye 
olan devamının görülmesi amacıyla kazısı yapılan 1. açmada antik yol döşemesini tahrip 
ederek alana yerleştirilmiş olan 4.10 x 4.00 m. ölçülerinde bir mekân ortaya çıkarılmıştır. 
Antik yolun batıya doğru olan devamını ortaya çıkarmak amacıyla, alanın batısında kazılan 
2. açmada ise yol seviyesine inilmiş olmasına rağmen yol döşemesi ile karşılaşılmamış, 
açma sınırlarında yolun tamamen tahribata uğradığı görülmüştür.

Açma 2’de yolun tahrip edilmiş olmasının anlaşılması üzerine, bu açmanın 
güneyinde 3. açmada kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan çalışmada yol 
döşemesi üzerine yer yer döşemeyi tahrip ederek inşa edilmiş Bizans Dönemine ait 
mekânlarla bağlantılı, yuvarlak formlu mimarî birim, taş döşeli tabanı, güney kenarda 
duvar içindeki kanalı ve tabandaki kanala doğru yönlendirilmiş belirgin eğimi ile su ile 
ilişkili bir yapıdır ve banyo olarak işlev görmüş olması büyük olasılıktır.

Açma 2’nin batısında açılan açma 4’te yapılan çalışmada, yol seviyesine 
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ulaşamadan alandaki Bizans kullanımı ile bağlantılı yapı evrelerinin varlığını kanıtlayan 
duvarlarla karşılaşılmıştır. 

Açma 2’de karşılaşılan tahripten sonra yolun kuzeye olan devamının açılabilmesi 
amacıyla söz konusu açmanın kuzeyindeki 5. açmada kazı çalışmaları yapılmıştır. Yol 
seviyesine inilmeden çalışmalara son verilen bu açmada kuzeyde, ortaya çıkarılan 
duvarda muhtemelen olası bir kapıyı tanımlayan devşirme olarak kullanılmış bir bloğun 
kenarında çoğunluğu M. S. 11. yüzyıla ait çukur Bizans sikkeleri ortaya çıkarılmıştır. 
2008 ve 2009 yılında yapılan çalışmalar ile dikey olarak zemine gömülerek yerleştirilmiş 
taşlarla oluşturulmuş olan ve tapınak terasına yönelen rampalı yolun doğu batı doğrultulu 
18 m. lik bir bölümü ve kuzey güney doğrultulu 9.5 m. lik bölümü ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 10). Söz konusu yol döşemesi bazı durumlarda geç dönem yapılaşma nedeniyle 
tahrip edilmiş ve çoğunlukla Bizans Dönemine ait duvarların oturtulduğu zemin olarak 
kullanılmıştır.

Batı Nekropolü ve Gebe Kilise’de Yapılan Çalışmalar
     Bekir ÖZER

Pedasa, geniş nekropolis alanları ve kent territoriumuna yayılmış taş tümülüslerin  
yarımadadaki  örneklerinin yüzde doksanından fazlasını kapsayan sayısal yoğunluğu  ile 
ayrıcalıklı  bir yere sahiptir. Tümülüsler dışında Pedasa’da farklı bir mezar tipini ise kentin 
alt yamaçlarında yerleşik “platform mezarlar” oluşturmaktadır. 2007 yılı çalışmalarında 1 
No.lu mezar platformu olarak adlandırdığımız platformda yapılan çalışmalarda, kaçakçılar 
tarafından tahrip edilmiş olan gömü çukurları temizlenmiş ve bu çukurlardan elde edilen 
veriler mezar platformlarının Erken Demir Çağında kullanıldıklarını göstermiştir. Kısa 
süren bu çalışmalarda gömü çukurlarının başta kullanıldıkları dönem ve kremasyon gömü 
geleneğindeki boyutu gibi bazı sorular tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştı.

2008 ve 2009 yılında kazısı yapılan 2 mezar platformundan elde edilen veriler, 
gömü çukurlarının urna amaçlı olarak bir defa kullanıldığını göstermiştir. Gömüler taş 
dolgu içerinde yer almaları, gömü çukurlarına göre son derece büyük olan kapakları, 
dörtgen tasarlanmış olan çukurları ve tabanda karşılaşılan kül, yanmış kemik parçaları 
ve birçoğunda gömü hediyesi içermemeleri ile benzer özelliklere sahiptirler (Resim: 11). 
Mezar platformlarına ender de olsa pithos gömü de yapılabilmektedir. 1 No.lu mezar 
platformunda 6 No.lu gömünün kapağının kuzey batı köşesinde ele geçirilen olasılıkla 
Protogeometrik Döneme ait monokrom bir skyphos (Resim: 12)7, bazı durumlarda kapak 
kenarlarına, taş dolgu içerisine gömü hediyesi bırakma geleneğinin varlığını kanıtlar. 
7 Pedasa tümülüsleri ve mezar platformlarında ele geçirilen buluntular arasında protogeometrik tipteki 

skyphoslar  çoğunluktadır. Şimdiki verilerle bunlar arasında bezemeli örneklerden çok monokrom örneklerin 
yaygınlığı dikkat çeker. Monokrom örneklerde izlenen kırmızı ve katkılı kil, bölgesel üretimin varlığını 
kanıtlamaktadır. 6 No.lu gömü ile ilişkili olan örnek, form olarak alışılmış protogeometrik örneklerin 
form özelliklerini tekrar etmektedir: I. S. Lemos, The Protogeometric Aegean, The Archaeology of the late 
Eleventh and Tenth Centuries BC (Oxford 2002), pl. 68.2; C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği (Ankara 
1979), lev. 2.c. Yerel üretimlerin bezemeli ithal örnekler kadar iyi tarihlendirilemediği dikkate alındığında 
monokrom örneklerin alışılmış kronolojik verilerin dışında değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
Pedasa örneklerinin Geometrik Dönem içlerinde devam edebileceği göz ardı edilmemelidir.
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Mezar platformlarının taş dolgusu üzerinde ve içerisinde karşılaşılan daha çok skyphos ve 
benzeri açık kaplara ait parçalar ve çömlek parçaları mezarlara gerçekleştirilen ziyaretler 
ve yapılan urna gömülerin varlığına ilişkin kanıtlar olmalıdırlar8. Gömü hediyesine 
rastlanan gömü çukurunda ele geçirilen  hediyeler arasında monokrom kaplar, fibulalar, 
ağırşaklar, demir kılıç parçaları yer almaktadır. Dolayısıyla bu buluntular gömülerdeki 
bireylerin cinsiyetlerinin belirlenmesinde bazı veriler sağlamaktadır9.

Ele geçirilen buluntulardan (Resim: 12)10 dolayı 1 No.lu mezar platformunda 
olduğu gibi Protogeometrik Dönemde11 kullanıldığı anlaşılan 2 No.lu mezar platformunun 
eklentisinde yer alan Gömü 8’in içerisinden ele geçirilen Geometrik Döneme ait amphora, 
mezar platformlarının M. Ö. 8. yüzyıl içlerinde kullanımının devam ettiğini göstermesi 
bakımında önem taşımaktadır. 

2008 yılı Pedasa kazı çalışmaları çerçevesinde kent territoriumunun kuzey 
doğusunda, modern Torba yerleşiminin güneybatısında, Keselitepe yamacında, ‘Gebe 
Kilise’ olarak bilinen yapının bulunduğu alanda çalışmalar yürütülmüştür12. Mezar anıtı 
çevresindeki temizlik çalışmaları sonucunda mezar anıtının batısı dışında tüm yönlerden 
çevre duvarı ile sınırlandırıldığı görülmüştür (Resim: 13). 3. 03 m. uzunluğundaki güney 
kenar dışında mezar odası tüm yönlerde 2.95 m. uzunluğa sahiptir. Güneydoğu köşede 
mezar odasının tabanını kaplayan taşlardan biri yerinde korunmuştur. Mezar odası 
içerisinde özellikle batı yarıda 1. 20  m. yüksekliğinde tahrip toprağı yığını bulunmaktaydı. 
Kaçakçılar tarafından defalarca tahrip edilmiş olan mezar odasındaki toprak, mezar 
odasının dışarısına çıkarılarak elenmiştir. Mezar odasındaki toprağın elenmesi sonucunda 
küçük parçalar şeklinde korunmuş olan az sayıdaki aşınmış buluntular arasında M. Ö. 
6. yüzyıla ait seramik parçaları ve bir adet Hellenistik Döneme ait kalıp yapımı kandil 
parçası yer almaktadır. Dolayısıyla Gebe Kilise mezar anıtı, eğer mezar odasından 
daha erken döneme ait buluntular mezar anıtını ziyaret eden araştırmacılar tarafından 
8 Leleg kültüründe mezar yapılarının ata kültüyle olan ilişkisi ve ölü inancı ile ilgili tartışmalar için bkz. A. 

Diler, ‘Pedasa Geç Protogeometrik Dönem Tümülüsü ve Leleglerde Ölü İnancı’ T. Takaoğlu (ed.) Anadolu 
Arkeolojsine Katkılar: 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar (İstanbul 2006) 109-131. 1 No.lu 
mezar platformunda üzeri yassı bir taşla kapatılmış yanlardan taşlarla desteklenmiş ve dik yerleştirilmiş bir 
çömlekle karşılaşılmıştır. Çömleğin içerisinden yanmış kemik parçalarının ele geçirilmesi çömleğin urna 
(Gömü 8) olarak kullanıldığını göstermektedir. 

9 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda fibulaların hem kadın hem de erkek mezarlarında, silâhların savaşçı 
mezarlarında, ağırşakların kadın mezarlarında kullanılan hediyeler olduğu kabul edilmektedir. I. S. Lemos, 
The Protogeometric Aegean, The Archaeology  of the late Eleventh and Tenth Centuries BC (Oxford 2002), 
188-189. 

10 Pithos mezarın hediyesi olarak ele geçirilen tek kulplu küçük kâse Sub Myken Döneminden itibaren yaygın 
olarak karşımıza çıkan ve yakın benzerleri Çömlekçi’den bilinen kâselerin yerel örneği olmalıdır: Y. Boysal, 
Katalog der Vasen im Museum in Bodrum I (Ankara 1969) 29, taf. 35.1-2.

11 Benzer düzenleme ve kronolojik veriler Asarlık platformları için de geçerlidir: W. R. Paton, ‘Excavations in 
Caria’ JHS 8 (1887) 73, fig. 16; W. R. Paton-J. L. Myres, ‘Karian Sites and Inscriptions’ JHS 16 (1896) 243, 
244, 264, fig. 17, 18; I. S. Lemos, The Protogeometric Aegean, The Archaeology  of the late Eleventh and 
Tenth Centuries BC (Oxford 2002) 182, 183. 

12 Anıtsal görünümü ile bölgede araştırma yapan bilim insanlarının ilgisini çekmiştir: G. E. Bean-J. M. Cook, 
‘The Halicarnassus Peninsula’ BSA 50 (1955) 125, 166-167; W. Radt, Siedlungen und Bauten auf der 
Halbinsel von Halikarnassos, IstMitt Beiheft 3 (Tübingen 1970) 219-223, 225; A. M. Carstens, ‘Tomb of the 
Halicarnassos Peninsula –The Late and Early Iron Age’ Halicarnassian Studies V (2008) 86-88; A. Diler, 
‘Damlıboğaz/Hydai ve Leleg Yarımadası Araştırmaları 2001’ AST 20/2 (Ankara 2003) 15.
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götürülmemiş ise, M.Ö. 6. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır. Mezar anıtının uzun 
süren bir mimarî geleneğin başyapıtı olması da çok erken bir örnek olmasından çok, daha 
geç bir yapı olmasıyla bağlantılı görülebilir. 

Pedasa Territoriumu Nekropol Yüzey Araştırmaları
        Şahin GÜMÜŞ
Yüzey araştırması daha önce tespit edilmiş tümülüsler dışında territorium içindeki 

yeni mezar yapılarını  saptamaya yöneliktir. Yüzey araştırmalarında Pedasa Terrioriumu’nu 
Konacık –Torba yönünde ikiye ayıran vadi sınır alınarak kuzey ve güney bölge olarak 
ikiye ayrılmıştır (Resim: 14). 2009 yılı temmuz ayında başlayan yüzey araştırmaları 
güney bölgede başlatılmıştır. Bu bölge daha önce yapılan yüzey araştırmalarında yoğun 
tümülüs yapılarının tespit edildiği bölgedir. Prof. Dr. Adnan Diler tarafından bu bölgedeki 
tümülüsler iki ayrı nekropol alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu nekropol alanları güney 
ve güneydoğu nekropol alanları olarak adlandırılmıştır.

Yüzey araştırmasına Konacık sırtlarından başlayarak vadi ve Elmadağ yamaçları 
taranması ile başlanmıştır. Yapılan incelemelerde vadi içinde kalan alanlarda daha küçük 
boyutlu tümülüsler tespit edilmiştir. Ancak Elmadağ’ın Konacık yönünde batı sırtlarında 
platform mezar olarak tanımlanan nekropol alanının yoğunluk kazandığı görülmüştür.  
. Alan taraması ‘Güneydoğu Nekropolü’ olarak tanımlanan Çamtepe üzerinde devam 
edilmiştir. Çamtepenin zirve düzlüğünde birbirine yakın mesafelerde tümülüsler tespit 
edilmiştir (Resim: 14). Güney bölge olarak ayrılan alanda ‘Gebe Kilise’ olarak bilinen 
mezar yapısına kadar alan taraması tamamlanmış, söz konusu nekropoller dışında yeni 
tümülüsler belgelenmiştir.

Tespit ve belgeleme çalışmalarında tümülüslerin birçoğunda kaçak kazı nedeniyle 
tahribat oluştuğu görülmüştür. Bu durumda olan tümülüsler çevresinde kırık seramik 
parçaları ve pişmiş toprak lâhit parçaları tespit edilmiş ve belgelenmiştir. 

Çalışmalarımız sırasında Çam Tepenin doğu yamacında kaçakçılar tarafından 
açılmış bir alan tespit edilmiştir.  Yapılan kısmi temizlik sonucunda çok fazla tahrip 
edilmiş alanda kalıntının tasarı elde edilmemiştir. Yapılan küçük kapsamlı bir çalışma ile 
ana kayanın yer yer basit moloz taşlarla desteklendiği teras duvarı kısmen de olsa açığa 
çıkarılmıştır. Sivriçam Tepesi’nin güneybatısındaki araştırmalarımız sırasında kaçak kazı 
çukuru tespit edilmiştir. Kaçak kazı çukuru içindeki atıl toprak içinden çift kulplu yerel 
üretim bir kap bulunmuştur. Bu alanda yapılan temizlik sonucunda platform mezara ait 
iki adet sandık mezarın açıldığı anlaşılmıştır. Dolgu toprak ve mezarların temizlenmesi 
sonucunda yeni bir buluntu ele geçirilmemiştir.

Kutsal Alan Mimarî Belgeleme Çalışmaları
Nezih R. AYSEL

Alanın tanımlamasına yardımcı olmak ve ileriye yönelik restitüsyon çalışmaları 
yapabilmek amacıyla, 2009 yılı kazı programında mimarî belgeleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Mimarî rölöve çalışmalarının ana amacı farklı dönemlere ait yapı 



..................................................................................................................................................................................334

izlerinin ayıklanarak, alanın geçmiş dönemlerinin belirlenmesine katkı sağlayacak görsel 
dokümanın oluşturulması ve üst katmanlarda yer alan yakın dönem izlerinin kalıcı olarak 
belgelenmesidir. 

Kutsal Alan’ın konumlandığı arazinin yapısı nedeniyle, ölçümlerde sayısal 
ölçüm cihazları kullanılmış, duvar istikamet ve hareketlilikleri sayısal olarak tespit 
edilmiştir. Alanın kazıcıları tarafından detaylı tanımlanarak isimlendirilen mekânların 
duvar ve döşemeleri belgelenmiştir. Gelecek kazı dönemlerinde yapılacak ölçümlerin 
aplikasyonuna yardımcı olması ve belgelemenin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, ana 
yapının çevre noktalarına röper noktaları yerleştirilmiştir.

Tanımlama ve restitüsyon çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla ana yapının 
değişen noktalarından kb-gd ve gb-kd istikametli kesitler alınmasına başlanmıştır. İleriye 
yönelik olarak, arazinin ve yapı izlerinin üç boyutlu bir modelinin oluşturulması ve 
canlandırılması hedeflenmektedir.

Pedasa Konut Alanı Konservasyonu
Sabahattin KÜÇÜK

Pedasa ören yeri Yukarı Kale kazılarında ortaya çıkan, mevcut mimarî kalıntıların 
korunması amacı ile konservasyon projesi oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

Konut alanı mimarî kalıntıları, içinde bulunduğu iklim ve bitki şartları nedeni ile 
bozulmaktadır. Bozulma sürecindeki en etkin neden kullanılan malzeme ve bağlayıcı 
harcın niteliksiz olması, buna bağlı olarak konutların üst örtüsünün tamamen yıkılmış 
olmasıdır.

Tanımlanan bozulma nedenlerini sonlandırmak ve mevcut mimarî dokuyu korumak 
amacı ile 2009 yılı restorasyon-konservasyon çalışmaları kapsamında duvar yüzeylerinde 
oluşmuş bitki ve yosunlar mekânik olarak temizlenmiş ayrıca bu alanlar düşük basınçlı 
su ve preventol R 80 karışım ile yıkanmıştır. Yukarda temel bozulma nedeni olarak 
belirttiğimiz su probleminin sona erdirilmesi için gerekli olan uygun konservasyon harcı, 
yaptığımız değerlendirme sonucunda geliştirilmiştir. Buna göre 0-4 kırma kum 3 ölçü, 
hidrolik kireç 1, sönmüş kireç 1 ölçü, % 6 primal katkılı su, yeterince toz pigment ve bazı 
bölümlerde polipropilen elyaf malzemeleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Konutların rölöve projesi ve fotoğraf belgelemesi tamamlandıktan sonra yapılan 
müdahaleler:

Capping
Duvarların yıkık üst kısımlarının korunması ve iç kısımlarına su almasının 

engellenmesi için değişken ölçülerde taş malzeme kullanılarak örülmüş duvarların iki 
yüz arası harç ve yoz taş ya da taşların atıklarıyla dolu bölümü, yukarıda tanımlanan harç 
ile yoz taşların üzeri tamamen kapatılmadan ara dolgular şeklinde (oyuk ya da iç bükey 
olan duvar içlerinde benzer yoz taşlarla dolgular yapılarak suyun birikmeyeceği düzeye 
getirilmiştir.) uygulama yapılmış, harçlar tam kurumadan 3-5 mm. taş kumu harç üzerine 
dökülmüştür. Bu uygulama ile yüzeyin kaba harç dokusu ortadan kaldırılmış, harcın sıcak 
nedeni ile su kaybına uğraması ve çatlaması önlenmiştir.
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Resim 1: Akropolis’e ulaşan yol, merdivenler.

Resim 2: Akropolis, kazı alanı genel görünüm.
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Resim 3: Akropolis, Mekân 39 merdiven platformu.

Resim 4: Akropolis, Batı Kapı.
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Resim 5: Akropolis, güneybatı kapı, kazılan alan genel plan.

Resim 6: Akropolis, güneybatı kapı koridoru ve çevresindeki Bizans Dönemi mekânları.
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Resim 7: Kutsal Alan, Tapınak terası, Mekân 3.

Resim 8: Kutsal Alan, Tapınak terası, Athena Tapınağı. 
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Resim 9: Kutsal Alan, Tapınak terası, batı podyum duvarı. 

Resim 10: Kutsal Alan, Antik Yol genel görünüm.
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Resim 11: Batı Nekropolis, Mezar Platformu 2, gömü çukurları.

Resim 12: Batı Nekropolis, Mezar Platformu 1, Gömü 6 ve Mezar Platformu 2, Gömü 13’ün 
hediyeleri.
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Resim 13: Gebe Kilise mezar anıtı.

Resim 14: Pedasa territoriumu, tümülüsler.
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   ERYTHRAİ KAZISI 2009 SEZONU 
KAZI  VE ARAŞTIRMALARI 

 

Ayşe Gül AKALIN*

A.Ü. Erythrai kazısı, 2009 sezonu 15.07.2009-15.09.2009 tarihlerinde 
yürütülmüştür. Alt yapı çalışmaları ise ekip gittikten sonra 24.10.2008 tarihine kadar 
sürdürülmüştür1. 2009 yılı arazi çalışmaları iki alanda kazı ve çevre surveyi olmak üzere, 
üç kesimde ve beş başlık altında toplanmaktadır.

A-AKROPOL’DEKİ ÇALIŞMALAR
A-I Athena Tapınağı Kuzey Yamacı Açmaları
Akropol’de Athena tapınağının kuzey yamacında 2008 sezonunda başlanmış olan 

kazılara devam edilmiştir. Bu kapsamda eğimli olan yamaçta önceki iki açmanın devamı 
olacak şekilde 5x7 m.lik doğu - batı doğrultusunda yan yana iki tane ve bunların kuzeyine 
5x5 m. lik bir tane olmak üzere toplam üç açma daha eklenmiştir

“ERT09 AR- III Açması” olarak adlandırılan ilk açmanın Bizans teras duvarının 
sınırladığı güney kısmı çöküntü şeklinde, ortası yükselti ve kuzey kısmı da yamaç 
doğrultusunda daha aşağı kottadır (Resim:1). Bu nedenle en yüksek olan orta kısımdan 
* Yrd.Doç.Dr. Ayşe Gül AKALIN,Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Eskiçağ Tarihi 

Anabilim Dalı,06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.E-Mail:akalin@humanity.ankara.edu.tr
1  2009 sezonunda yine eldeki olanakları en verimli şekilde kullanıp istek ve özveriyle çalışan, başkanlığımdaki 

Erythrai kazı ekibi ise şu üyelerden oluşmuştur: tüm yapıcı yardımları ve desteğiyle Sayın Bakanlık 
temsilcimiz Funda Ünal, Öğr. Gör. Dr. Kamil Doğancı, Öğr Gör. Dr. Çiğdem Güray, Uz. Konservatör Banu 
Yılmaz, A.Ü Konservasyon böl. stajiyerleri Aytül Can, Tanju Yıldırım, Ebru Kulsadık ve Ferhat Zeycan, 
DTCF Arkeoloji Böl. öğrencileri  Süheyla Değirmenci, Selçuk Ağdemir, Serhat Korkmaz, C. Enes Güney, 
Ali Kaplan, T. Ahmet Beşe, E. Berk Akgün, Güneş Selma Yıldız, Sedef Demirci, DTCF Eskiçağ Tarihi 
Abd. öğr.  Elçin Bulut, Eyüp Atabay, Başkent Üni. Arkeoloji Böl. öğrencisi Lale Türkcan, Uludağ Üni. 
Arkeoloji Böl. öğrencisi Özge Ak ve çeşitli zamanlarda ekibimize katılıp destek veren komşu kazılarımızın 
başkanları Sayın Prof. Dr. Hayat Erkanal, Prof. Dr. Güven Bakır, Doç Dr. Yaşar Ersoy,  Doç Dr. Vasıf 
Şahoğlu ve Dr. Levent Keskin, M.A Elif Koparal, Mimar Ayşe Peker. Burada adı geçen tüm ekip üyelerime 
teşekkür ediyorum, bununla beraber kendilerine acil çözümler için sürekli başvurduğumuz ve büyük bir 
hassasiyetle sorunlarımızı çözen Genel Müdürlüğümüz Kazılar Şubesi’ndeki uzman meslekdaşlarımıza da 
çok teşekkürler.

 Bununla beraber, 2009 sezonunda ekibimiz artık içinde barınıp çalışabileceği konteynır birimlere sahip 
olmuştur. Söz konusu konteynırların sağlanması ve alt yapılarının kurulması konusunda Vali Yardımcısı 
Sayın Haluk Tunçsu, İzmir İl Kültür Müdürü Vek. Sayın Abdülaziz Ediz ve İzmir İl Özel İdaresi Kültür 
ve Turizm Dairesi  eski başkanı Sayın Vecdi Koru, yeni başkanı Sayın Hasan Ordu  ve Müdür Sayın Uğur 
Başkal‘a özellikle teşekkür borçluyuz.Erythrai kazımızı destekleyip tüm olanaklarıyla yardım eden Çeşme 
Kaymakamı Sayın Nazmi Günlü, Çeşme Millî Eğitim Müdürü Sayın Abdükkadir Buluk,  Çeşme Müzesi 
Müdürü Emrullah Karaturgut ve müzede görev yapan meslekdaşlarımız, Alaçatı Belediye Başkanı Sayın 
Muhittin Dalgıç’ın bu sezonda da önemli yardım ve destekleri olmuştur, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
2009 sezonunda Bakanlığımızın DÖSİMM kanalıyla aktardığı ödenek dışında, Türk Tarih Kurumu ve A.Ü. 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bize ödenek ayırmışlardır. Bu kurumlarımızın sağladığı söz konusu finansal 
desteklerin kazımıza ciddî yardımı olmuştur. Özellikle DÖSİMM ödeneğiyle alamadığımız acil ihtiyaç 
duyulan demirbaşlarımız bu ödeneklerle alınmaya başlanmıştır. Her iki kurumumuza da hem yardımları hem 
de yaklaşımları için gerçekten müteşekkiriz.
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kazı başlatılmıştır. Açmanın boyutları ilkin 5x5 m. olarak belirlenmişken eğimli yüzeyinde 
yapılan temizlik sonucu diğer açmalardan bu yöne uzanan duvarlar ve çizim üzerinde 
plan bütünlüğünün anlaşılması açısından 5x7 m.lik bir ölçüde genişletilmesinin uygun 
olacağına karar verilmiştir. Orta kesimde ca. 1m. sonra doğuda tıraşlanmış ana kayalar 
ortaya çıkmış zeminde ise ca. 50 cm. kalınlıkta açmayı doğu - batı doğrultusunda kesen 
düzensiz, moloz taşlardan örülmüş kireç harçlı bir duvarla karşılaşılmıştır. Söz konusu 
duvar ise açmanın batı sınırını oluşturan 70 cm.. kalınlığındaki aynı teknikteki yapı 
duvarına bağlanmaktadır. 

Açmanın kuzey kesimine doğru inildiğinde ise bu duvarın seviyesinden yaklaşık 
15 cm. sonra aynı zamanda açmanın kuzey sınırını oluşturur şekilde, yine aynı teknik 
ve 70 cm. kalınlıkta batı duvarıyla köşe yapan diğer bir duvar bulunmuştur. Böylece 
teras duvarına bitişik yaklaşık iki kare mekândan oluşan bir yapının temel seviyeleri 
ortaya çıkarılmıştır. Temel seviyesi diyoruz öyle ki zeminde dolgu söz konudur. Güney 
mekânda yüksek teras duvarının ne kadar indiğini ve bu duvarların içte ne tür bir zemini 
çevrelediğini anlamak için kazmaya devam edilmiş, sonuçta ana kayaya varılmıştır. 
Böylece ana kayanın arasının doldurulması ve molozların sıkıştırılarak düzleştirilmesiyle 
oluşturulan zeminlerin kullanıldığı netlik kazanmıştır. Kuzey mekânda ise köşeli işlenmiş 
farklı boylardaki devşirme taşlardan dikdörtgen bir mezar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır, 
ancak mezarın içine hiçbir buluntu ele geçirilmemiştir, belli ki daha o dönemde tahrip 
edilmiştir. Mezar şüphesiz yapıdan daha geç döneme aittir. AR III açmasının doğusunda, 
yine 5x7 m. boyutlarında açılan açma “ERT09 AR-IV Açması” olarak isimlendirilmiştir. 
Güney tarafı yüksek geç dönem teras duvarına dayanan açmanın, doğusu doğal kaya 
üzerinde ve arasında uzanmaktadır teras duvarı ise açmanın güneydoğu köşesinde 
bitmektedir. 

Bu köşeden itibaren ca. 1.70 m. kadar kuzey - güney doğrultusunda uzanan duvar 
kalıntısına rastlanmıştır ki, bunun içindeki devşirme taşlar ve derinleştikçe altından çıkan 
dolgu, ana kaya üzerindeki teraslama tekniği hakkında bilgi vermektedir. Bu açmada 
molozların atılması ile yapılan temizlikle, duvarın kuzeyindeki terasların kaymalarla 
bozulduğu izlenmiştir. Bununla birlikte Arkaik Dönemden başlayarak inşa edilen binaların 
andezit bloklarının yontulduğu ana kaya da sivri uzantılar hâlinde açığa çıkarılmıştır. 
Söz konusu kayaların arasında gerek teras dolgusu gerekse toprak tabakalarda karışık 
malzemeler bulunmuştur ki özellikle 3 m. derinde yoğun bulunan metal cürufları, 
geometrik seramik parçası ve Geç Klâsik Döneme ait terracotta rahibe figürin parçası 
ilginçtir.

2009 Akropol kazılarında son çalışılan açma ise ERT09 AR-III’ ün hemen kuzey 
kenarından, kuzey yönde 5x5 m. ölçülerinde açılan ERT09 AR-V Açması’dır (Resim:2). 
Diğer açmadan kuzey - güney doğrultusunda uzanan 70 cm. kalınlığındaki duvar ca. 1.50 
m. kadar bu açmanın da güney - batı köşesinde devam etmektedir. Yapılan temizlik ve 15 
cm.lik toprak temizlikleriyle açmanın ortasında tamamen tıraşlanmış ana kaya, parçalar 
hâlinde ortaya çıkmıştır. İlginç olan durum ise kuzeydeki kayalar üzerinde izlenen 
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duvarlar için oyulmuş temel izleri ve açmanın batısından devam eden büyük biçimsiz 
bloklardan örülen duvar temeli bulunmasıdır ki, bu da tamamen alandaki ana kayanın 
yer yer tıraşlanarak, yer yer doldurularak nasıl teraslandığını göstermektedir. Buna 
rağmen, henüz bu yüzde kaç teras olduğu ve terasların üstündeki yapı ya da yapıların 
hangi dönemlere kadar indiği konusunda yeterince bilgiye sahip olamıyoruz. Şüphesiz 
bunu engelleyen nedenlerin başında taşlarının devşirme olarak kullanılarak hem yapı hem 
de farklı işlevdeki duvarların defalarca sökülmesi, tepeden esen ciddî rüzgâr ve kışın 
da şiddetli yağmurla yamacın sürekli aşınması ayrıca kayaların arasında dolgu olarak 
kullanılmış toprağın içindeki malzemenin farklı dönemlere ait ve karışık şekilde ele 
geçirilmesidir. Açmalarda ana kayaların arasını dolduran toprak içindeyse çeşitli dönemlere 
ait malzemeler bulunmuştur ancak bunlar bir stratigrafiye işaret etmemektedirler. Bunlar 
arasında Orientalizan Döneme ait seramik parçaları, kemik iğne ve müzik âleti parçası, 
Klâsik ve Hellenistik Döneme ait rahibe figürin başları, Roma Dönemine ait konik bir 
ağırlık ve Bizans Dönemine ait altın bir sikke ile Bizans seramiği parçaları bulunmuştur. 

B-CENNETTEPE’DEKİ ÇALIŞMALAR
B-I Cennettepe Kazı Çalışmaları
ERT 09 CT-06  6x3 m. büyüklüğünde başlanan açma batı ve güney kısımlarında 

kontekstle ilişkili kesimlerin de bağlantısı doğrultusunda 7.50x3.50 m. ölçülerine 
büyütülerek açılmıştır. Söz konusu açma, 2008 çalışmasında açılan ERT 08 CT-04 
açmasının doğusunda yer almaktadır. Bu kesim daha önceki kazılarda açılmamış olduğu 
için alanın stratigrafisini aydınlatma açısında önem taşımaktadır. Bu nedenle, kazısı 
locus sistemine göre yürütülmüş yani kazı çukurundaki kontekstler ve bunlarla ilintili 
her tür malzeme toplanmıştır. Kazı çukurunun açılacağı kesimin üzerinde Akurgal 
kazıları döneminden kalma bol moloz ve karışık mimarî eleman parçaları yığılıydı. Bu 
yığıntı temizlenirken içinden önemli mimarî parçalar, yüksek kabartma parçaları ve yazıt 
parçaları bulunmuştur. Tüm bunlar özelliklerine göre envanterlenip tasnif edilmiştir.

Yığıntı taşındıktan sonra açmanın doğu ve batı kısımlarındaki kod farkı esas alınıp 
iki locus belirlenmiştir. Her iki locusta da günümüze yakın derme çatma yapılara ait olan 
kireç harçlı sıkıştırılmış yapı tabanı ve yer yer duvar temelleri kaldırılarak derinleşilmiştir. 
Bu katın altında toprak tabakaya gelindiğinde, yaklaşık aynı seviyede yine doğu - batı 
kısımlar arasında toprakta farklı ton ve malzeme yoğunluğu dikkat çekmiştir buna göre 
yeni locuslar oluşturularak bu kod tanımlama yoluna gidilmiştir. Özellikle doğu kısımdaki 
kül ve kiremit tabakası ilgi çekicidir. ca. 15 cm. kazıldıktan sonra ise açmanın kuzey - 
güney yönünde yaklaşık ortasından geçen 60 cm. kalınlığında kireç harçlı devşirme yer 
yer büyük bloklardan örülmüş duvarla karşılaşılmış ve hemen devamında bu duvarın doğu 
yönde dönerek bir köşe oluşturduğu ve doğu yönde aynı kalınlıkta bir duvarla birleşerek 
bir mekânın güney - batı köşesini oluşturdukları anlaşılmıştır. Dolayısıyla locus 3’teki 
yoğun kiremit kalıntıları da açma içindeki yapı kalıntısı bir altındaki mekân kalıntısına 
işaret etmiş mekân kalıntısı da kiremitlerin varlığını açıklamıştır. Tabiî ki kül tabakası 
ve açmanın batısındaki daha koyu renkteki toprak bir yangına işarettir. Bu kesimde 
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tanımlanan mekânı içinde yanmış günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları ve 
daha aşağı kodlarda da Geç Roma günlük kullanım kap parçaları ele geçirilmiştir. 

Açmanın doğusunda söz konusu mekânı çevreleyen duvarlar içte 60 cm. derinliğe 
kadar inerken iç mekânın üzerine olasılılıkla sıkıştırılmış toprağın serildiği ilkin ince 
çakıl ardından da daha büyük taşlarla tesviye edilmiş tabana rastlanmıştır (Resim: 3). 
Açmanın doğusunu oluşturan bu kesimde katın henüz kaldırılması düşünülmediği için 
kazı durdurulmuştur. Söz konusu duvarların dışta 160 cm. derinliğine ulaşılmıştır, bundan 
sonra da temelinin kesildiği görülmüştür. Açmanın doğu kısmına işaret eden bu kesimde 
yani duvar temelinin alt seviyesinde derinleşmeye devam edilmiştir. Ancak açmanın 
bu kısmında 120 cm. derinlikten sonra Roma Dönemi, 3. yy.la tarihlenebilecek kandil 
parçaları ele geçirilmiştir ve bunların bulunduğu tabakanın toprak rengi de kesitte farklı 
şekilde seçilmektedir. 1.70 cm. derinliğe erişildiğinde açmanın batı yarısından ana kaya 
farklı yükseltiler hâlinde ortaya çıkmıştır ve bunların arasından açmayı kuzey - güney 
doğrultusunda kesen künklerden oluşan su borusu sistemiyle karşılaşılmıştır ki aynı tipte 
künkler daha üst kodda olmak üzere CT 2008-01 açmasında ele geçirilmiştir (Resim: 
4). Açmadaki çalışmalar bu kodda sonlandırılmıştır. Çizimler yapılarak locuslara göre 
seramiklerin tasnif ve kontekstlere göre de tanımlama çalışmalarına başlanmıştır.  

B-II.Cennettepe Mozaik Konservasyonu
Erythrai antik yerleşimdeki mozaik çalışmalarına, Cennettepe Roma villaları taban 

mozaiklerinde 2009 kazı sezonunda da devam edilmiştir. Bu kapsamda Prof. Akurgal 
kazılarında ortaya çıkarılmış ve 2007’de başlamış olduğumuz kazı çalışmalarında 
yerleri tespit edilen mozaiklerin bozulma süreçlerini durdurmak amacıyla sırasıyla tüm 
mozaiklere müdahale edilmektedir. 2009 kazı sezonunda, daha önceden tespit edilmiş 
problemlerin eşliğinde CM.-XIII, CM.-XIV No.lu mozaikler üzerinde çalışılmıştır.

CM.-XIII
Mozaiğin büyük bir bölümü tahribata uğramıştır. Günümüze ulaşan kısmı ise güney 

kenarı boyunca uzanan bordür bölümüdür. Elimizde kalan hâliyle bu pano ca. 15,27 cm. 
uzunluğunda c.a 4,44 cm. genişliğindedir. Mozaiğin genişliğini gösteren parça kuzeyde 
üçgen geçişi ve kale dizisi figürlerinin olduğu bordür parçasının küçük bölümüdür. Güney 
bölümünü oluşturan parçada ise figürler beyaz şerit, siyah şerit, kafes, üçgen geçişi, kale 
dizisi, örgü motifi ile bordür bölümü oluşturulduktan sonra orta bölümü oluşturduğunu 
düşündüğümüz geometrik motiflerden oluşan panolar ile devam etmektedir. Her pano 
arasında geçişler örgü bordürü ile sağlanmıştır. Ancak batı ve doğu kısımlarda tahribatın 
yüksek olması nedeniyle, orijinal boyu anlaşılamamaktadır. Öyle ki batıda bu mozaik 
pano Bizans Dönemi pişmiş toprak yer döşemesinin altında kalmakta, doğu da ise geç 
dönem apsisli yapının içerisindeki mozaiğin (CM.-XV) altına uzanmaktadır. Polikrom 
olan panonun yapımında farklı boyutlarda, renklerde tüf türü taşlar ve mermer taşlar 
kullanılmıştır. Bu mozaikte çalışmaya 2008 sezonunda başlanmıştı. İlk sene, batısına 
göre daha kesintisiz devam eden ve harç tabakaları daha sağlam olan doğu kesiminde 
konservasyon işlemleri tamamlanmıştı. 2009 sezonunda ise hem tessellatum yüzeyi hem 
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de harç tabakaları daha fazla tahribata uğramış batı, kuzey ve orta kesimlerinde çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

Konservasyon İşlemleri (Koruma ve Onarım Müdahaleleri)
a) Toprak ve kalker tabakasının temizliği: Toprak tabakasının temizliği için yüzey 

aşamalı olarak fırçalanmış ve yıkanmıştır. Mozaik yüzeyine hâkim sert toprak kalıntıları 
ve kılcal bitki kökleri tüm tessellatum yüzeyini kaplayan kalker, derz aralarından yüzeye 
çıkmış harç kalıntıları ve göçmüş, kırılmış tesseraların yüzeyleri temizlenmiştir. İşlem 
sonunda tessellatum yüzeyinin okunurluğu sağlanmıştır.    

b) Küçük ve büyük alanlarda üst yüzeydeki harçta/tesellatumda meydana gelen 
dağılmalara müdahele ve kabarmalar sonucu oluşan boşluklar/lacunaların, derin ve 
kılcal çatlakların doldurulması: Mozaiğin harç katında boşluklar oluştuğu için mozaik 
zemininin sağlam olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni yeraltı sularının etkisiyle harçtaki 
kirecin zamanla işlevini yitirip çürümesi sonucu zeminin oturması, ayrıca deprem gibi 
yer hareketlerinin yarattığı kabarmalar ve derin çatlaklardır. Ayrıca zaman içinde mozaik 
yüzeyini dolduran toprak tabaka ve bu tabakadan geçen yağmur suları altta kalın bir kireç 
tabakası oluşturduğu gibi yine bu toprak tabaka içine rüzgârla taşınarak işleyen bitki 
tohumları zamanla harç katına doğru ilerleyerek gelişmiştir. Tabiî ki gelişen bu bitkiler 
kök salarak tessellatum yüzeyinin kabarmasına neden olmuşlardır. Çalışmalarımızda 
ilkin bu bitki kökleri çeşitli kesici âletler yardımıyla kesilerek temizlenmiş ve ilâçlanarak 
tekrar gelişmeleri önlenme yoluna gidilmiştir.

Mevcut mozaiğimizin en büyük problemi ise belirtildiği üzere, yer yer antik 
harcın çürümesi sonucu tesseralarının antik harç ile bağının zayıf ya da hiç kalmamış 
olmasıdır. Bu durumun yoğun olarak görüldüğü batı kısımdan itibaren mozaikte “facing” 
yani tessellatum yüzeyinin kaldırılarak antik harcın tekrar yapılıp kaldırılan parçaların bu 
harca oturtulması şeklinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). Söz konusu çalışma yapılırken 
tüm mozaik tabakanın zaman içinde arazi genelinde yer hareketlerinden dolayı oluşmuş 
dalgalanmaların korunmasına ve mimarî stratigrafisinin değiştirilmemesine özellikle 
dikkat edilmiştir. Yerinden kaldırma/facing uygulaması sırasında ise ilkin kaldırılacak 
her bir parçanın daha sonra bire bir aynı yere oturtulması için referans noktaları 
alınmıştır. Burada aşamalı olarak farklı boyutlarda parçalar sırasıyla kaldırılmıştır. 
İşlem sırasında tesseraların üzerine serilen ince tülbent bantlar %10’ luk Paraloid B 72 
sürülerek yapıştırılmıştır. Ardından alt kısımlarında bozulup dağılmış antik nucleus ve 
yatak harcı tamamen zeminden temizlenmiştir (Resim: 6) Devamında tamamen eski 
harcın aynı içeriğinde kalın taşlarla oluşturulan statumen tabakasının ardından daha kalın 
mikronda hazırlanan nucleus harcı ve tessellatumun oturtulduğu yatak harcı hazırlanarak 
yeni zemin oluşturulmuştur. Bunlar tamamlandıktan sonra kaldırılmış panolar eski 
yerine oturtulmuştur ve bağlayıcı işlevdeki tülbent bantlar su ve alkolle ile seyreltilerek 
çözülmüştür. Parçalar yerlerine tekrar oturtulduktan sonra, kaldırılmadan önce orijinal 
yerinin hemen çevresinden dağılmış hâldeyken toplanmış tesseralar varsa bunlar da 
üzerindeki lacunaların tamamlanmasında kullanılmıştır. Tamamlama işlemleri ve 
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sağlamlaştırma işlemleri sonrası tessellatumun derz işlemlerine geçilmiştir. Estetik harcı 
için çeşitli denemeler ile yüzeye en uygun doku ve renk bulunduktan sonra hazırlanan 
harç yüzeye uygulanmış ve aşamalı olarak yüzeyden arındırılana kadar silinmiştir. Bu 
işlem sonrasında yüzeyi kırık olan tesseraların üstleri bisturi ile temizlenmiş ve ortaya 
çıkarılmıştır. 

c) İlk Nesil Kazılar Döneminde Uygulanmış Hatalı Konservasyon İşlemlerinin 
Düzeltilmesi 
Mozaik ilk gün ışığına çıkarıldığında yatak harcı ile bağını koparmış olan mozaik 

yüzeylerine yapıştırıcı sürülmüştür. Aynı yapıştırıcı daha önce çalışılmış olan CM.-VI 
mozaiğinde de karşımıza çıkmaktadır. Yapılan denemeler sonunda sürülen yapıştırıcının 
yüksek oranda hazırlanmış % 30-40 Paraloid içerdiği anlaşılmıştır. Ancak bu yoğun 
yapıştırıcı zaman içerisinde özelliğini yitirerek sertleşmiş ve matlaşarak koyulaşmıştır. 

Yoğun su uygulanmasıyla yumuşadığı görülen yapıştırıcıların ıslatıldıktan sonra 
mekânik yöntemle yüzeyden temizliği sağlanmıştır. Harç ile hiç bağı kalmayan ve 
tamamen dağılmaya müsait olan parçalarda bu yapıştırıcının tüm tessellatum yüzeyine 
uygulandığı görülmüştür. Bu uygulamanın yapıldığı alanlarda, zaman içinde matlaşma 
olduğu için mozaik yüzeyi okunamamaktadır; ayrıca tesseralar panolar hâlinde bu 
kez yüzeyden kopmaktadırlar. Yapıştırıcı artıklarının temizliğinden sonra okunurluğu 
sağlanan mozaiğin batı bölümündeki parçalarda mozaiğin sınırının olmadığı, orijinalinde 
devam ettiği ancak Bizans Döneminde yer yer sökülerek pişmiş toprak plâkalar 
kapatıldığı görülmüştür. Mozaik panonun doğu bölümüne doğru ilerlendiğinde ise, zaten 
2008 sezonunda uygulamaların tamamlamış ve ortaya yakın kısımlarda tessellatum 
yüzeyinin daha sağlam olması nedeni ile kaldırma işlemi yapılmamış, ancak harcın 
sağlamlaştırılması aynı şekilde yüzeyin tamamlaması gerçekleştirilmiştir.

d) Estetik Harç ve Bordür Uygulanması
Tüm bunlar tamamlandıktan sonra da panonun bütününün kenarlarından bordür 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Burada mozaik derz harcı olarak kullanılan antik harcın 
aynısı uygulanmıştır.

e) Çizim
Mozaiğin restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilmiş tessellatumun 

çizim aşamasına geçilmiştir. 80 cm.lik kesilmiş naylon örtü üzerine mozaiğin bire 
bir çizimi yapılmıştır (Resim: 7). Yapılan çizim de ortaya çıkan parçalardan çizimin 
birbirine oturtulabilmesi için referans noktaları koyularak tüm mozaik yüzeyinin çizimi 
gerçekleştirilmiştir.

f) Geçici Koruma Duvarı ve Kapatma İşlemleri 
Mozaiğin kapatılabilmesi için çevresine geçici duvar örgüsü yapılarak kapatma 

işlemlerine geçilmiştir. Yapılan duvar örgüsünde alandaki moloz taşlar kullanılmıştır. 
Geçici duvar hiçbir temel yapılmaksızın ca. 25 cm. yüksekliğinde örülmüştür. Duvar 
örgüsünde taşların birbirlerine tutunabilmesi için yüksek oranda seyreltilmiş kireç 
harcı uygulanmıştır. Duvar örgüsü yapıldıktan sonra içteki mozaik, yüzeyine serilen 
jeotekstilden sonra ca.20 cm. lik kum tabakasıyla kapatılmıştır.
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CM.-XIV: 2008 kazı sezonunda ortaya çıkarılan mozaiğin yüzeyindeki kalker 
temizliğine devam edilmiş ve açık olan tüm kenarların temizliği yapılarak geçici bordür 
uygulaması yapılmıştır. Mozaiğin üzerindeki duvarların kaldırılması ve mozaiğin genelinin 
ortaya çıkarılması beklenerek bu süre zarfında yüzeyin genel temizliği yapılmıştır. Geçici 
konservasyon yöntemleri ile mozaiğin tessellatum yüzeyinin dağılmasını önlemek için 
bordür işlemleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 8). Kenarların toprak temizliği sırasında 
ele geçirilen tesseralar tamamlama işlemlerinde kullanılmak üzere depolanmıştır. Kazı 
dönemi sonunda mozaik yüzeyi jeotekstil ve kum örtü katları ile kapatılmıştır. 2010 
sezonunda tüm çalışılmış mozaiklerin geçici örtüleri kaldırılarak üç sene içinde uygulanan 
konservasyon işleminin kondüsyonu etüt edilecek ve çizimlerin tümü, ihtiyaç duyulan 
detaylarıyla tamamlanarak, alanın üzerine üst örtü yapılana değin uzun süreli kapatma 
işlemlerine geçilecektir.

C- HERAKLEİON’DAKİ  ÇALIŞMALARI
Antik kaynaklarda anlatılan Erythrai’daki ünlü Herakleion’a ait mimarî parçalar 

Prof. Akurgal’ın çalışmaları döneminde Ildırı içi ve çevresinden toplanmıştır ki bunların 
başlıcaları devasa Arkaik Döneme tarihlenen bir İon tapınak yapısına aittir. Parçalar 
Khios Emporio’da bulunmuş olan Arkaik mimarî parçalarla aynı özellikleri gösterirler. 
Prof. Akurgal’ın araştırmaları döneminde tapınağa ait kollosal, andezit üst yapı elemanları 
ve kaidelerin Ildırı’da yoğun olarak bulunduğu kesim, Ildırı Değirmentepe’nin güney 
etekleridir. Özellikle kıyı şeridi gözden geçirildiğinde bu parçaların karadan uzun yol kat 
ettirilmeksizin deniz içine alınıp Bizans Döneminde de köy içi kıyılarında, özellikle devasa 
sütun tamburları ve kaidelerin mendirek yapımında kullanıldığı görülmektedir. Buradan 
yola çıkarak 2007 yılından beri yüzeyde yaptığımız araştırmalar sonucu, Değirmentepe 
güney eteklerinin bittiği düzlükte, Arkaik mimarî parçaların hâlâ yoğun olarak 
bulunduğu, kıyıda yer alan Esma-Hikmet Turan’a ait 510 numaralı parselde çalışmalar 
başlatılmıştır (Resim: 9). Buradaki amaç ön sondajlarla bu kesimlerin stratigrafisini 
anlamak, özellikle yoğun çıkacağını düşündüğümüz seramik buluntular yoluyla Ildırı’nın 
Arkaik Dönemde kült merkezi olduğu düşünülen kesiminin aynı zamanda bu dönemin 
sivil yerleşimine de sahne olup olmadığı hakkında bilgi edinmektir. Çünkü yerleşim 
genelinde sistematik kazılarına başlamaya karar vereceğimiz kontekstlerin yaklaşık 
stratigrafilerinin önceden, mümkün olduğu ölçüde saptanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Sondajlarımızdan beklentimiz seramik vb. küçük buluntular ve bunların sunacağı olası 
istatiksel bilgilere dayalı stratigrafi tanımlamalarıyken, 2009 çalışmaları Herakleion’daki 
(?) yoğun mimarî kalıntıların da önceden saptamasının gerektiğini ve bunun için de bu 
alanda jeofizik çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir ki, bu 2010 yılı planına zaten 
alınmıştır. Dolayısıyla zorunlu olarak jeofizik sonucunda mümkün olduğu ölçüde mimarî 
yapılanmayı görerek alanda yapılmasına karar verilecek çalışma yönlendirilecektir. Ancak 
jeofizik şüphesiz katların tarihi konusunda açık bilgi sunmayacağı için bu paralelde olası 
Arkaik-Herakleion bölgesinde küçük sondajlara devam edilecektir.
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ERT09 HR-(ET) I Açması
Bu açma 6x4 mm. ölçülerinde belirlenerek yüzeyindeki karışık seramik 

toplanmasıyla kazıya başlanmıştır. Kazı locus sistemine göre yürütülmüştür. Ancak bu 
açmada yüzeyden 30 cm.ye kadar tamamen modern, Osmanlı, Bizans ve Arkaik seramik 
ve taş mimarî malzeme karışık olarak gelmiştir. 30 cm. den itibaren ise açmanın doğu 
kısmında harç ve arkasından haçlı duvar kalıntısı, 35 cm. sonra ise hem batı hem kuzey 
hem de güney köşelerden aynı tarzda duvar kalıntısı gelmeye başlamıştır. ca. 50 cm. 
derinleşilince de bunların 55’er cm. genişliğinde devşirme taşlarla örülmüş birbirini 
kesen iki hat olduğu görülmüştür. Yüzeye yakın bu duvarların ise derinleşildikçe sadece 
20 cm. kadar tek sıra hâlinde temel kısımlarının kaldığı ortaya çıkmıştır. Ancak locus 
sistemine göre toplanan seramikler kontekstleri tanımlamamıştır, öyle ki arkaik de dâhil 
olmak üzere her dönemden malzeme gelmeye devam etmiştir.

Duvarlar kaldırılmaksızın derinleşmeye devam edildiğinde açmanın batı kısmında 
ca. 66 cm. derinlikte büyük molozlarla örülmüş döşeme tabanı gelmeye başlamış ancak 
bu döşemenin 70 cm. derinlikte açmanın batısını belirtilen duvarın altından geçip kuzey 
-güney yönde uzanan bir platforma, bu platformun da başka bir yapıya ait olduğu 
anlaşılmıştır. Yani bu kesimde ve bu derinlikte ikinci mimarî kat başlamaktadır (Resim: 
10). Bu seviyede kiremit parçalarıyla beraber geç Roma seramiğinin belirgin sayıda 
fazla olduğu karışık malzeme ele geçirilmiştir. Henüz plan bütünlüğü bilinemeyeceği 
için hiçbir duvar ve döşeme sökülmemiş ve açmanın doğusundan ca. 90 cm. sonra 
su çıkması üzerine buradaki çalışma sonlandırılmıştır. Sonuçta toplam 12 adet locus 
oluşturularak malzemeler buna göre tasnif edilmiş ve değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Fotoğraf ve çizimlerin tamamlanmasında sonra da duvarlar ve döşeme içindeki devşirme 
taşlar arasında özellikle profil veren arkaik, andezit mimarî parçalar çıkarılmış ve depoya 
götürülmüştür. 

Alanın güvenliği ön planda düşünülerek Eylül ayı sonunda da Genel 
Müdürlüğümüze sunulan diğer gerekçeler doğrultusunda açma kapatılmıştır. Kapatılırken 
duvar ve döşeme kalıntılarının üzerine jeotekstil serilmiş ve tüm açmaya 10 cm. kalınlıkta 
kum dökülmüş bunun üstü eski toprağıyla örtülmüştür.

ERT09 HR-(ET)II Açması
İlk açmanın güneydoğusu, doğu doğrultusunda c.a. 9 m. uzağında, yine 5x4 

büyüklüğünde ikinci bir açma açılmıştır. İlk açmada olduğu gibi 40 cm. ye kadar toprak 
içindeki buluntular arkaikten Roma, Osmanlı ve günümüze kadar uzanan seramik ve taş 
mimarî parçalar ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeybatı uzun kenarı boyunca sıralanmış 
dört büyük taşın profilleri tahribat görmüş büyük mimarî bloklar oldukları görülmüştür. 
Açmanın doğu uzun kenarı boyunca 40 cm. derinliğe inildiğinde ise toprak rengi sarıya 
dönmüş ve burada tabaka yakalanmıştır ki bunun içinde hemen 10 cm. kadar inildiğinde, 
özellikle kuzeydoğu köşede ortaya değin yer hareketleriyle kırılarak birbiri içine 
geçirilmiş, bir platformu oluşturan taş döşeme ortaya çıkmaya başlamıştır. Yine locus 
sistemiyle oluşturulan kontekstlerde derinleştikçe toprak içinden Roma Dönemine ait 
günlük kullanım kapları ve 4.yy. karakteristiği kandil parçaları çıkmıştır. Aynı seviyelerde 
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açmanın batı uzun yüzünde ise toprağın siyaha yakın koyu renkte, yangın kül tabakasını 
barındırdığı görülmüştür ki bu tabakadan elimize çatı kiremitleri geçirilmiştir. Açmanın 
güneydoğu kısmında ve ortalarda ca. 62 cm. derinliğe inildiğinde ise döşemenin altını 
oluşturan kısmen düzgün büyük molozlardan oluşan tabaka ve bunları, dolayısıyla söz 
konusu platformu batıda sınırlayan, üzerinde kırlangıç kuyruğu kurşun kenet deliği 
yuvalarının bulunduğu düzgün kesme taşlardan örülmüş hat ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
11). Hemen bu hattın batısında ise açma sınırı ile arasındaki c.a. 1 m. lik kısımda ise açma 
profilinin içine giren pişmiş toprak düzgün bloklar ortaya çıkmıştır ki çok geçirilmeden 
kuzey ve doğuda platformun üzerine düşmüş aslan başı çörten ve rölyefli kırıklar bunların 
pişmiş topraktan sima parçaları olduğunu ortaya koymuştur (Resim: 12).

Açmanın batı uzun kenarı, kuzey ve güney kısa kenarları batı köşelerinde, yüzeyden 
ca. 1 m. derinlikte, profillerin içinde de devam eden çok sayıda rölyefli sima parçası ve 
aslan çörtenleri, bazıları yanmış biçimde, parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. Bu açmanın 
kazılmasındaki amaç alan stratigrafisine ışık tutmakken, yarısı açıkta kalıp yarısı batı 
profilinin içine giren çok sayıda sima parçasının, yüzeydeki tarım faaliyetlerinin yaptığı 
hızlı tahribat nedeniyle, kurtarılmasına dönüşmüştür. Bunun dışında profilden de izlenen 
sima ve yanmış kiremit parçalarının bir arada bulunduğu, hattın boyutları ve niteliğinin 
anlaşılması açısından açmanın genişletilmesi gerekli görülmüştür. Sonuçta açmanın batı 
uzun yüzü 2 m. daha genişletilerek toplamda açma boyutları 5x6 olmuştur. 

Yeni açılan kısım yine kalıntı, toprak değişimi ve seramik nitelikleri gibi kriterler 
doğrultusunda locuslar oluşturularak kazılmıştır. Ancak ilk açmanın batı sınırını oluşturan 
dört büyük (amorf) mimarî taş sırası, derine inilince bir hattı oluşturmadıkları anlaşılmasına 
rağmen, kütleleri nedeniyle yerlerinden oynatılamamışlardır. Ancak bunların doğu batı 
ve hattın bittiği güney tarafları açıldığı için, altlarındaki kesitler de zaten görülmüştür. 
Yüzeye yakın bu taş hattının batısında kalan yeni, ek kısımda mimarî kalıntı ve simalarla 
kiremitlerin devamı niteliğinde buluntuya rastlanmazken, 30 cm. den sonraki derinlikte, 
açmanın doğusunda da ortaya çıkmış olan tabaka yakalanmıştır. Yeni eklenen kısmın 
güneyini oluşturan büyük taşların hattının bittiği noktadan itibaren, devamında 40 cm. 
derinlikten itibaren simaların ve kiremit parçalarının bulunduğu hat ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Sonuçta bu hattın c.a 1.40 m. genişliğinde olduğu anlaşılmıştır. Ancak kuzey 
güney doğrultusunda ne kadar devam ettiği henüz bilinmemektedir. Açmanın doğusunda 
döşeme ve batısında da 1.50 m. derinliğe inildiğinde su çıkmaya başlamış bu nedenle 
çalışmalar sonlandırılmıştır. Bu açmada toplam 10 locus oluşturulmuştur. Çizimler yapılıp 
ayrıntılı fotoğraflar çekildikten sonra Genel Müdürlüğümüze sunulan diğer gerekçeler 
doğrultusunda, Herakleion’da açılan diğer iki açma gibi bu da kapatılmıştır. Kapatılırken 
döşeme kalıntılarının üzerine jeotekstil serilmiş ve tüm açmaya 10 cm. kalınlıkta kum 
dökülerek üstü eski toprağıyla örtülmüştür.

ERT09 HR-(ET)III Açması
Esma-Hikmet Turan tarlasının doğu ve batısı sınırları arasında kod farkı söz 

konusudur. 2009 Herakleion sondajı kapsamında aynı tarla içinde bir açmanın da, su 
seviyesine kadar tabaka yakalanabilir düşüncesiyle daha yüksek kesimde açılmasına karar 
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verilmiştir. Tarlanın kuzeydoğu sınırının köşesinden c.a. 5 m. içeride 5x4 ölçülerinde 
açılmıştır (Resim: 13). Ancak bu kesimde yüzeyde bile toprak çok sert ve seramik parçaları 
da oldukça seyrektir. Bunun nedeni doğudaki komşu daha yüksek kodda yer alması ve 
buradan gelen yağmur ve sulama sularının bu kesimde killi toprağı sertleştirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Yaklaşık üç günlük çalışma sonunda 80 cm. derinleştikten sonra 
açmada kiremit parçaları ve Roma günlük kullanım kabı kırıkları çıkmaya başlamıştır, 
güneydoğu kesiminde ise iki büyük blok taş ortaya çıkarılmış bunların hemen altında 1 
sıra daha blok döşeme taşları bulunmuş ancak yer hareketleri, toprak kayması ve suyun 
aşındırmasıyla bloklar amorf biçimde parçalanmışlardır. Bu seviyelerden itibaren zemin 
nemlenmiş ve toprak çamurumsu bir hâl almıştır. 1.30 cm. derinlikte ise açmadan su 
çıkmaya başlamıştır ki bu seviyede kazı sonlandırılmıştır. Çok az malzeme toplanan bu 
açmada toplam 4 locus oluşturulmuştur. Çizimler yapılıp ayrıntılı fotoğraflar çekildikten 
sonra Genel Müdürlüğümüze sunulan diğer gerekçeler doğrultusunda, bu açma da 
kapatılmıştır. Kapatılırken döşeme kalıntılarının üzerine jeotekstil serilmiş ve tüm açmaya 
10 cm. kalınlıkta kum dökülerek üstü eski toprağıyla örtülmüştür.

D- Buluntuların Konservasyon, Envanter Çalışmaları ve Çeşme Müzesi’ne 
Götürülmesi
2009 çalışma sezonunun en yoğun buluntu grubu, olası Herakleion’dan çıkan 

terracotta sima parçalarıdır. Eserler üzerinde stil-kritik çalışmalar sürmektedir ve 
gelecek sezon toprak altında kalan diğer parçaları da çıkarılıp nihaî konservasyonları 
tamamlanıp makale hâlinde yayınlanacaktır. 2009 sezonunda çıkarılan parçalar üzerinde 
restoratörlerimiz tarafından şu çalışmalar yapılmıştır:

76.5 cm. genişliğinde, 50.3 cm. yüksekliğinde ve 6 cm. kalınlığında pişmiş 
toprak sima parçaları HRII Açması’nda ele geçirilmiştir.  Panolar hâlinde bulunan sima 
parçalarının üzerinde birbirini tekrarlayan quadrigae içinde uzun elbiseli bir savaşçı 
tasviri yer alır. İlk değerlendirmelere göre üzerinde yer alan, figürler, sahne ve işleniş tarzı 
açısından Geç Klâsik Erken Helenistik Dönem Heykeltıraşlık stilini yansıtır. Parçalar 
sık dokulu ve gözeneksiz bir yapıya sahiptir. Eserler elimize kırık parçalar hâlinde 
geçirilmiştir. Üstleri toprak, toz ve kalker tabakası ile kaplıdır ve bazıları da yangın 
geçirmiştir; bu nedenle koyu renk almışlardır. Yine üzerinde bazı bölümlerinde çizikler, 
aşınmalar, ufalanmalar söz konusudur. Ayrıca toprak altından üsteki tarla sulamasından 
dolayı çok yumuşadıkları için çıkarılırken, kopma yeni kırılmalar olmuştur. İlkin, kuruması 
için beklenen parçalar hemen ardından üzerlerinde bulunan toprak tabakası spatül ile 
temizlenmiş daha sonra tekrar bölgesel biçimde ıslatılarak, çamur ve kireçlerinden 
arındırılmıştır. Kalker tabakasının sert olduğu kısımlarda alkolü tamponlarla yumuşatma 
yapılmıştır. Temizlik işlemi bittikten sonra simaya ait tüm parçalar tasnif edilmiş ve birbiri 
ile birleşen parçalar bir araya getirilmiştir. Bunlar arasında ancak tam olarak birleşen iki 
pano bütünlenmiş ve bunların geçici birleştirilmelerine başlanmıştır. Parçası eksik olan 
panoların birleştirme işlemi ise yapılmamış, destek malzemesi konularak depolanmak 
üzere kasalara yerleştirilmiştir.
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Kırıklar ve panoların üzerinden kopmuş parçalar ilkin kağıt bantla desteklenmiş 
ardından % 50’lik Paraloid B72 aseton içinde çözülerek hazırlanan yapıştırıcı ile 
yapıştırılmışlardır. Bu dönüşümlü bir yapıştırıcıdır, asetonla çözülebilmektedir. Geçici 
olarak birleştirilen büyük parçalar ise yapıştırıldıktan sonra büyük el işkenceleriyle belli 
bir süre için sıkıştırılmıştır. Daha sonra işkenceler sökülüp pano yüzeyinde temizlik 
işlemi yapılmıştır. Panodaki bütün yapıştırma ve temizlik işlemi bittikten sonra simadaki 
aslan başlı çörtenler pano üzerine aynı destekleme yöntemleri ve hazırlanan Paraloid 
B72 yapıştırıcısı ile yapıştırılmıştır. Tamamlanmış olan panolar Çeşme Müzesi’ne 
taşınmış. Taşıma ve oradaki depolama işlemlerinde panolar zarar görmemesi için ilkin 
kalın bir sünger oyularak içine yerleştirilmiş ve bu hâliyle de ahşap takozlara yerleştirilip 
taşınmıştır.

Diğer Buluntular
Cennettepe ve Herakleion sondajlarında yeni alanların locus sistemine göre 

açıldığı belirtilmişti. Söz konusu çalışmalarda çıkan tüm malzemeler sistematik olarak 
toplanıp  tasnif edilmiş ve kasalara yerleştirilmiştir. Ancak Erythrai araştırma kompleksi 
henüz yeni kurulmaktadır ve depo görevi görecek konteynır birimler de bu sezon sonunda 
konumlandırılmıştır. Bunun yanında alana atanmış bir sit bekçisi mevcut değildir, bu 
nedenle Bakanlık temsilcimizin de talepleri doğrultusunda envanterlik malzemelerimizle 
birlikte, etütlük eserlerimiz de gelecek kazı döneminde alınmak üzere, 51 adet kasa 
şeklinde Çeşme Müzesi’ne taşınmıştır.

Envanterlik eserler arasında büyük grubu sikkeler ve ağırlıklar oluşturmaktadır. 
Sikkeler de konsevatörlerimiz tarafından mekânik olarak temizlenmiş, kondüsyonu iyi 
olan sikkelerin temizliğinde dişçi âleti elyaflı uçlarla kullanılmıştır. Yine çeşitli açmalarda 
ele geçirilen terra kotta figürinler de birleşen parçalarıyla yapıştırılmışlardır. Ayrıca 
kazılarda ve yüzeyde yazıt parçaları ele geçirilmiştir ki bunlar arasında olası Agora 
alanındaki taş yığınlar arasında bulunmuş Hellenistik Döneme ait meclis kararını içeren 
bir yazıt bilimsel makale şeklinde yayına hazırlanmaktadır. Sonuçta 2009 Erythrai kazı 
sezonundan 44 adet envanterlik 157 adet etütlük olmak üzere kazı malzemesi Çeşme 
Müzesi’ne teslim edilmiştir.

E- ERYTHRAI KAZISI LOJİSTİK ALT YAPI KURMA ÇALIŞMALARI
Erythrai Kazısı Depo, Çalışma Mekânları ve Geçici Konaklama Birimlerinin 
Kurulması
Sağlıklı ve bilimsel kazı çalışmalarını yürütmek için Bakanlığımızın da önem 

verdiği bu birimlerin sağlanması için başından beri çabalarımız sürmektedir. Bu sezon 
bu konuda ciddî bir ilerleme kaydedilmiş Erythrai Kazıları Etüt ve Araştırma Merkezi 
konteynır birimlerden kurulmaya başlanmıştır.2009 sezonu sonunda, yaşam ve çalışma 
mekânı olarak kullanılmak üzere hazırlanan iki konteynır da geldikten sonra yine İzmir 
İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla, daha önce malzemelerin depolandığı bina olarak tamir 
ettiğimiz köy evi niteliğindeki binamızın etrafında bu konteynırların alt yapıları kurulmuş 
ve dört adet konteynır burada konumlandırılmıştır.

Erythrai’da başladığımız kazı ve araştırmalarımıza, 2010 yılında da Bakanlığımıza 
sunduğumuz ekteki program doğrultusunda devam etmeyi amaçlıyoruz. 
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Resim 2: Akropol ERT09 AR-V Açması.

Resim 1: Akropol ERT09 AR-III Açması.
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Resim 4: Cennettepe ERT09 CT =6 Açması künk sistemi.

Resim 3: Cennettepe ERT09 CT-06 Açması.
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Resim 6: CM XIII mozaiği yatak harcının yenilenmesi.

Resim 5: CM XIII mozaiği facing uygulaması.
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Resim 7: CMXIII mozaiği çizimi.
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Resim 9: Herakleion (?) Açmaları.

Resim 8: CM XIV Geçici bordür uygulanması.
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Resim 10: Herakleion (?) ERT09 HR-(ET)I Açması

Resim 11: Herakleion (?) ERT09 HR-(ET)II Açması Heroon Podyumu
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Resim 13: Herakleion (?)ERT09 HR-(ET) III Açması

Resim 12: Herakleion (?) sima  panoları
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2009 YILI YASSIHÖYÜK KAZILARI

Masako OMURA*

11 Eylül 2009 tarihinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Kırşehir Çayağızı 
Beldesi’ne bağlı Yassıhöyük ören yerinde kazı çalışmalarını başlattı. 

Anadolu’nun hemen hemen ortasında ve Kızılırmak’ın doğusunda kalan 
Yassıhöyük, Kırşehir merkezinden yaklaşık 20 km. kuzeybatıda ve Kaman-Kalehöyük’ün 
yaklaşık 25 km. doğusunda, 260 No.lu devlet karayolunun ise, hemen kuzey kenarında 
yer almaktadır (Harita: 1). 

Yassıhöyük, doğu-batı istikametinde 625 m., kuzey-güney istikametinde 500 m. 
genişliğinde ve 13 m. yüksekliğinde olan, oval ve yassı bir höyüktür (Resim: 1).

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün 1986 yılından itibaren yürüttüğü, İç Anadolu 
Yüzey Araştırmaları kapsamında, 1986, 2000 ve 2002 yıllarında incelenen Yassıhöyük’te1; 
2007 ve 2008 yıllarında, topoğrafik ve jeomanyetik araştırmalar da yapılarak yüzeydeki 
buluntularıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Yüzey araştırmalarında toplanan seramikler ve diğer bazı küçük buluntulardan, 
Yassıhöyük’te, Hellenistik Dönem, Demir Çağı, Orta Tunç Çağı ve Eski Tunç Çağına 
ait kültürlerin varlığını öğrenmiştik. Özellikle, Orta Tunç Çağı ve Orta Demir Çağında 
burada önemli bir şehrin olabileceği bilgisine de ulaşmıştık2.

2007 yılında höyüğün ortasında yaptığımız jeomanyetik araştırmada, yaklaşık 40 
m x 50 m.ye varan büyük bir bina ve bazı yapıların varlığı anlaşılmıştı (Harita: 2).

Böylece, Yassıhöyük kazılarıyla, bu dönemleri açığa çıkartıp  M.Ö. 2. binyılın ve 
1. binyılda Orta Anadolu’daki bir şehrin yapısını ve Eski Anadolu tarihindeki yerini gün 
ışığına çıkarmayı amaçladık. Bu amaca uygun olarak, 2009 yılında başlatılan ilk kazı 
çalışmalarında, jeomanyetik araştırma sonucunda görülen bu binanın durumunu tespit 
edip tarihlendirilmesini hedefledik.

Kazı çalışmaları, höyük ortasında hazırlanan E8/f9 ile E8/f10 plan karelerde 
yürütüldü. Bir plan kare 10 m x10 m. dir.

Yassıhöyük, uzun süre tarla olarak kullanıldığı için, yüzey toprağı çok incedir. Bu 
nedenle, yüzeyden 20 cm.  inmeden taş yapılar açığa çıkmaya başladı.

2009 yılı çalışmalarımızda, burada dört yapı katı saptadık. Bunlardan, birinci, 
ikinci ve üçüncü yapı katlarının Geç Demir Çağına, dördüncü yapı katının ise, Orta Tunç 
* Dr. Masako OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi – Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan, 40350 

Kaman- Kırşehir/TÜRKİYE.
1 Mikami and Omura “1986 Kırşehir İli Sınırları içinde Yapılan Yüzey Araştırmaları,” AST 1987, p.126, res.16, 

17, 37, 53/8-13; Sachihiro Omura “Preliminary Report of the General Survey in Central Anatolia(2000)”, 
AAS X(2001), p.43, Figs. 81 and 82; “Preliminary Report of the General Survey in Central Anatolia(2002)”, 
AAS XII(2003), p.53, Figs. 119-125.

2 Masako OMURA, “2007 Yılı Yassıhöyük Yüzey Araştırmaları,” 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 
2009, 3. Cilt, pp.27-36; “Archaeological Survey at Yassıhöyük,” Anatolian Archaeological Studies XVII, 
Tokyo (in print).
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Çağına ait olduğu belirlendi.
Demir Çağına ait üç yapı katından en iyi korunanı 3. yapı katı idi (Resim: 2; 

Çizim: 1 ortası). 3. yapı katına ait bu binanın taş duvarlar, 130 cm. genişliğindedir. Bu 
binanın dışında, ona bağlı olan üst üste iki ayrı taş döşeme vardı. Binanın güneybatı 
köşesinde bulunan fırın, dolgu toprağı üzerinde idi. Bu, bina bir kez terk edildikten sonra, 
duvarın bir kısmının tekrar kullanıldığını ve fırının o zaman yapıldığını gösterir. 3. yapı 
katının bu binanın, kuzeybatı kısmını tesviye ederek, inşa edildiği anlaşılan, R9 No.lu oda 
2. yapı katına ait olduğu belirlenmiştir. 1. yapı katına ait bina inşa edilirken 2. ile 3. yapı 
katına ait binaların bir kısmını tahrip etmiştir. 

1., 2. ve 3. yapı katında bulunan seramik parçaları arasında bir fark yoktur. Çoğu 
Kaman-Kalehöyük’ün IIa katındakilerle benzeyen Geç Demir Çağına ait seramiklerdir. 
Özellikle boyalı seramik parçalarının birçoğu Kaman-Kalehöyük’ün IIa döneminin geç 
safhasındakilere paraleldir (Resim: 5). Yüzeyde bulunmuş olan parçalar içinde, Kaman-
Kalehöyük IIc döneminde görülen IV. Alişar seramiklerine rastlanmıştır (Resim: 6). 
Fakat 2009 yılında o evreye ait yapılar tespit edilemedi. Küçük buluntu olarak, fibulalar, 
okucuları ve bir kazan kulpu gibi bronz objeler yanında, demir halkalar, pişmiş topraktan 
ağırşaklar ve taştan bir damga mühür ele geçirilmiştir (Çizim: 2).

Demir Çağının 3. yapı katındaki bina, aşağıdaki daha erken döneme ait yangın 
toprağı tamamen düzeltilerek yapılmıştı. Ve beyaz sıvalı kerpiç duvar kalıntıları W19 ile 
W20’nin üst kenarları, 3. yapı katının duvarları W2, 9 ve 10’un hemen altında bulundular 
(Çizim: 1 altı).

Bu duvarları jeomanyetik Haritaya baktığımızda, büyük binanın ortasına yakın 
yerinde, büyük bir odanın kuzeybatı köşesinde görmekteyiz. Jeomanyetik araştırmada 
gördüğümüz bina, 2009 yılı kazısında çıkarılan yapı katlarına göre, 4. yapı katı olarak, 
belirlenmiştir (Harita: 3).

Bu duvarlar şiddetli yangın geçirmiş, içinde kömürleşmiş ağaç kalıntıları ve  çok 
sayıda yanmış kerpiç parçalarının bulunduğu bir dolgu içindeydi. 

Üstteki daha geç, yani Demir Çağının mimarî kalıntılarını henüz kaldırmamakla 
beraber, 19 ve 20 numaralı duvarlarla çevirilen alanı R8 olarak adlandırıp kazdık. Bunun 
sebebi, Yassıhöyük’ün en önemli mimarî kalıntılarından biri olarak düşündüğümüz, 
jeomanyetik araştırmada tespit edilen binayı tarihlendirmek için, bazı ipuçlarını bulmak 
ve bundan sonraki kazı çalışmalarımızın yönünü ve planını çizmek idi. 

Burada çok sınırlı bir  alanda kazı yaptık ve yaklaşık 60 cm. indiğimizde binaya 
ait bir hatıl olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 1 m. uzunluğunda kömürleşmiş ağaç 
parçasına rastladık. Daha aşağıya inerek, tabana ulaştık. Bu tabanın ait olduğu odanın 
beyaz sıvalı kerpiç duvarı, 230 cm. yüksekliğinde korunmuştu (Resim: 3). Tabanda çok 
sayıda kömürleşmiş, ağaç parçaları ile taşınabilir ocak takımı gibi pişmiş toprak objeler 
bulundu (Resim: 4). 

R8’de çıkarılan seramiklerin çoğu küçük parçalar olup kırmızı astarlı ve perdahlıdır 
(Resim: 8; Çizim 3: 4-15). Hamurları ise, çoğu saman katkılı olmakla beraber, rafine, 
katkısız ince bazı örnekleri de vardır. Şekilleri ise, çoğunlukla ‘keskin profilli’ küçük kâse 
veya tabak biçimindedir. M.Ö. 2. binyılın ilk çeyreğine tarihlenen bu seramik parçalarının 
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yanında daha erken dönemde görülen parçalar da bulunuyordu. Bunlardan biri, M.Ö. 3. 
binyılın sonuna doğru görülen III.Alişar denilenlere benzeyen boyalı seramik parçasıdır 
(Resim: 7; Çizim: 3: 1-2). Diğerler ise çok saman ve biraz kum katkılı ve ağız kenarları 
basit olan el yapımı seramiklere ait parçalardır. R8’de seramik parçalarından başka 
birkaç tane bulla parçası da tespit edildi. Bu bullalar üzerinde çok bozuk ve çok silik 
olduklarından detayları belirlenemeyen, bazı silindir ve damga mühürlere ait  baskılar da 
vardı. Yani bu buluntular, M.Ö. 2. binyıl ilk çeyreğine ait olanlar ile daha eski dönemde 
de görülenlerdir. Bu nedenle, 4. yapı katına ait R8, M.Ö.2. binyılın ilk çeyreği, yani Assur 
Ticaret Kolonileri Çağına tarihlenebilir. Kırmızı astarlı vazolara ait biri eşek başı, diğeri 
de boğa başı olan iki hayvan figürü başı, R8’in dışında bulunmasına rağmen aynı döneme 
ait olduğu düşünülmektedir.

R8, jeomanyetik araştırma sonucunda gördüğümüz şiddetli yangın geçirmiş bu 
büyük binanın parçasıdır.

Jeomanyetik araştırma ve ilk kazı sonucuna göre, 2 m. den yüksek olan yanmış 
bu kerpiç binanın şimdiden, 2,000 m2 alanı kapsayacağı tahmin edilmektedir. Bu binanın, 
tamamıyla açığa çıkarılınca, Acemhöyük’ün Sarıkaya Sarayı, ve Kültepe’nin Waršama 
Sarayı ile karşılaştırılabileceğini ümit ediyorum.

Bazı filologlar, Orta Anadolu’nun bu bölgesinde Durhumit şehrinin yer aldığını 
düşünmektedirler3. Durhumit Kültepe vesikalarına göre, Kültepe-Kaniš karumu II. kat 
döneminde bakır ticaret üzerinde önemli rol oynayan bir şehirdir ve Purušhattum ve Kaniš 
ile ticaret trafiğinin yoğun olduğu bilinmektedir4. Şimdiden Yassıhöyük’ün Durhumit 
olup olmadığını söylemek güçtür. Ancak, Yassıhöyük’ün de aynı dönemde onlar kadar 
önemli olduğu düşüncesindeyiz.

2009 yılı kazı çalışmalarımız, çok geniş olmayan sınırlı bir alanda yapıldı. R8’de 
bulunan kömürleşmiş ağaç ile tabandaki ocak takımı 2010 yılında korunma işlemi 
yapılarak kaldırma amacıyla yerinde bırakıldı. Kerpiç duvarlar da çıkarıldıktan sonra 
hemen korunma işleminin yapılması gerektiğini düşünerek, duvarın çok az kısmını tabana 
kadar açıp büyük bir kısmını önündeki toprakları kaldırmadan bıraktık. 

Kazı alanı koruma çatısıyla kapatıldıktan sonra, 9 Ekim 2009 tarihinde buluntular 
Kırşehir Müzesi’ne teslim edip  birinci kazı sezonu kapattık.

Jeomanyetik araştırmada bulduğumuz büyük bina M. Ö. 2. binyılın ilk çeyreğine 
tarihlenebilmesi ve iyi korunmuş olduğunun tespit edilmesi, 2009 yılı Yassıhöyük kazı 
çalışmalarımızdan elde ettiğimiz en güzel sonuçtu.

Bu sonuca göre, bundan sonraki çalışmalarımızı bu önemli yapı üzerinde 
yoğunlaştırarak, M.Ö. 2. binyılın ilk çeyreğinde Orta Anadolu ile Güneydoğu Anadolu 
ve Mesopotamya arasında yapılan, uzak yol ticaret sistemiyle ilişkili İç Anadolu’daki  
merkezler arasında ticaret ve kültür değişimlerinde önemli rol oynadığını düşündüğümüz 
bir şehrin yapısını ve yerini açığa çıkarmaya çalışacağız.
3 Klaas R. Veenhof and Jesper Eiden, Mesopotamia. The Old Assyrian Period, Orbis Biblicus et Orientalis 

160/5, Göttingen 2008, Teil 1, p. 135f et al., map.
4 C. Michel, “Durhumid, son commerce et ses marchands,” in D. Charpin and F. Joannès eds., Merchnads, 

diplomats et empereurs. Etudes sur la civilization mésopotamienne offertes à Paul Garelli, Paris 1991, pp. 
253-273; Jan Gerrit Dercksen, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia, Leiden 1996. 
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KYME 2009 YILI KAZILARI

Antonio LA MARCA*

Kyme kazı ve araştırmaları Temmuz-Eylül aylarında gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlık temsilcimiz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sayın Nurhan 
Ülgen’dir1.

Bu yıl dört farklı sektörde çalışılmıştır: 1) Agora ve Küçük Tapınak: genişlemeler 
yapılmıştır; 2) Tiyatro: Orkestranın merkezindeki döküntülerin kaldırılmasına başlanmıştır. 
3) Stoa: Agora’nın altında bulunan Stoa’nın temellerinde stratigrafiyi anlamaya yönelik 
sondajlar açılmıştır; 4) Güney Tepe Yerleşim alanı: Roma evinde kazılara devam 
edilmiştir. 

Ayrıca Ortaçağ Kalesi’nin restorasyon ve sağlamlaştırılmasına devam edilmiştir. 
Daha önce kazılmış alanlar temizlenmiş, gezi güzergâhı genişletilmiş ve ziyaretçiler için 
bilgi panoları yapılmıştır2.

Agora
Agora’da daha önceki çalışmalarımızda büyük kalker bloklarla yapılmış bir döşeme, 

üç tane kaide, bir eksedra ve 5-6 tane Geç Roma Dönemine ait mezar bulunmuştur3. 
2009 yılı çalışmaları bu alanın güney ve batısında sürdürülmüştür (Resim: 1). Alanda 
tarım toprağının kaldırılmasından sonra, şimdilik 34 mezarın (Resim: 2a) açıldığı bir 
nekropol ve olasılıkla küçük bir kiliseye (ya da şapele) ait bir yapının apsis bölümü ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 2b). Apsisin kuzey köşesinde in situ yivli bir sütun bulunmuştur 
(Resim: 2c). Önümüzdeki yıl, bu sütunun karşısında olması gereken 2. sütunu da bulmayı 
ümit ediyoruz.  

Apsisli yapının hemen güneyinde, birbiri ile ilişkili üç küçük mekân (oda) ile 
karşılaşılmıştır (Resim: 2d). Bu odalardan birinin duvarı, daha geç dönemde nekropolde 
bir  mezarın yan duvarı olarak kullanılmıştır. 

* Prof.Antonio LA MARCA,Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Universita della Calabria, 
Arcavata di Rende Cosenza/ITALIA. E-mail:a.lamarca@unical.it

1  2009 yılı kazı sezonunda ekibimizde 2’si Türk olmak üzere 14 arkeolog, 7 teknik eleman, 2 Türk restoratör 
görev almıştır. Çalışmalarımızı Calabria, Catania, Milano, Napoli Federico II Üniversiteleri, İtalya Dış 
İşleri Bakanlığı, Sicilya Antik Topoğrafya Merkezi, Cosenza Carical Vakfı, Banca di Credito Cooperativo 
Mediocrati di Rende (Cosenza), Ege Gübre, İDÇ, Dört Yıldız, Egelim fabrikaları desteklemiştir. 

2 S. Lagona, Venticinque anni di scavo a Kyme, in L.A. Scatozza Höricht (ed.), Kyme e l’Eolide, da Augusto a 
Costantino, Atti dell’incontro internazionale di studio Napoli,12-13 dicembre 2005 (Napoli 2007), 9-15.

3 A. La Marca, Kyme 2008 yılı kazı çalışmaları, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. cilt, 402. 
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Agora’nın 20-25 cm. kadar üst seviyesinde, mezarlık alanını ortadan bölen ve 
doğu-batı doğrultulu taş döşeli bir cadde ortaya çıkarılmıştır.

Nekropolde 34 mezar bulunmuştur. Bu mezarlardan ikisi kuzey-güney 
doğrultusunda, kalanlar doğu-batı doğrultusundadır; mezarlarda çok az sayıda iskelet tam 
ya da tama yakın olarak açığa çıkarılmıştır (Resim: 3-4). 4 No.lu taş mezarda biri kadın 
biri erkek iki erişkin ile iki çocuğa ait toplam dört iskelet görülmüştür. 

Mezarlar buluntu açısından değerlendirildiğinde, buluntuların son derece az 
olduğu göze çarpar. 30 kadar kandil fragmanı, birkaç ok ucu, birkaç bronz iğne, bir 
demir bıçak, bir kolye, bir tanesi tam olarak korunmuş 10-15 kadar cam malzeme ile Geç 
Roma Dönemine ait seramik parçaları buluntuların tamamını oluşturmaktadır. Seramikler 
bezemesiz ve astarsız olmakla birlikte, birkaç tane Kırmızı Astarlı (Red Slip) seramik 
parçası bulunmuştur. 2 ve 17 No.lu mezarlarda ise birer tane sikke ölü hediyesi olarak 
dikkat çeker. Mezarlık alanındaki 34 mezardan 12’si erişkin, 22’si bebek ve çocuklara 
aittir. Mezarlardan bazısı doğrudan agoranın taş döşemesi üzerine yapılmıştır. Mezarları 
mimarî açıdan 4 tip altında toplamak olasıdır:

 Düzgün taş plâkalarla oluşturulmuş mezarlar (örn: 13,14,15).a) 
Dörtgen ve kare tuğlalarla oluşturulmuş mezarlar (örn: 3,5,11,21,22).b) 

 Taş ve büyük tuğlalarla oluşturulmuş mezarlar (örn:  4,9,28).c) 
Kırık kiremit, düzensiz taş ve plâkalarla oluşturulmuş mezarlar (örn: 22,26).d) 

Nekropolde ele geçirilen buluntuların ilk değerlendirmelerine göre, bu 
mezarların İ.S. VI-VII. yüzyıllara tarihlendirilmeleri gerektiğini söylemek mümkün gibi 
görünmektedir. Buluntuların ayrıntılı incelenmesiyle kesin tarihlemeye varılacaktır. 

Mezarların çoğunun çocuklara ait olması (22 mezar), bu nekropolün bir salgın 
hastalık sonrası kullanılmaya başlandığı fikrini kuvvetlendirmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda bu alanda yapılacak çalışmalar agora, apsisli yapı ve diğer mezarların daha iyi 
ortaya konmasını sağlayacaktır. 

Agora alanı kazılarında bol miktarda seramik ele geçirilmiştir. Bu seramiklerle 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu alanda bulunan girlantlı ve masklı bir friz parçası, 
tiyatro alanında daha önceki yıllarda bulunan friz parçası ile benzerlikler göstermektedir. 
Mermer bir Korinth başlığı, güzel işlenmiş mermer parçalar, bir sütun parçası erken 
dönemdeki kentin önemli kamu yapılarından buraya taşınmış mimarî elemanlardır. Bahsi 
geçirilen parçalar muhtemelen şehrin terk edilişinden sonra bu alana getirilmiştir (Resim: 
5). Ayrıca açmanın batı bölümünde kümelenmiş yoğun miktardaki taşlar bu görüşümüzü 
desteklemektedir. 

Agora kazılarında 22 adet sikke bulunmuştur. Oldukça bozulmuş olan bu 
sikkelerden birkaç tanesi okunabilir durumdadır.  
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Stoa Alanındakı Kazı  Çalışmaları  
Bu yıl stoanın temellerinde üç ayrı açma açılmıştır. Temelin kesintiye uğradığı 

alanda görülen açma ilk açmadır. Burası güney köşeden yaklaşık 1.07 metre uzaklıktadır4 
(Resim: 6). Stoanın denize doğru uzanan kuzey bölümü, güneyde gördüğümüz şekilde bir 
mimarî yapı sergilemez, bu alanda kalın taş bloklardan yapılmış homojen bir görünüm 
vardır. Stoanın genişliğinin 14 metre olduğu daha önceki kazılardan anlaşılmıştır. 
Fakat uzunluğunun kaç metre olduğu ancak kuzey köşeyi bulduğumuz zaman kesin 
olarak anlaşılabilecektir. Bu alanda yapılan kazılarda, stoanın temelinden daha yüksek 
bir seviyede, açmanın doğu ve batısına doğru ilerleyen kalker levhalardan yapılmış bir 
döşeme tespit edilmiştir.

Stoanın güney köşesinde, iç kısımda yapılan bir sondajda, bu yapının İ.Ö. V. yüzyıl 
sonu – İ.S. IV. yüzyıl başlarında yapılmış olduğunu gösteren buluntular ele geçirilmiştir 
(Resim: 7). Stoanın temel bloklarının yoğun bir yangın tabakası üzerine yerleştirildiği 
görülmüştür. Yangın tabakası Arkaik Döneme tarihli olup burada bulunan seramikler İ.Ö. 
VIII. yüzyıl sonu ile İ.Ö. VII. arasına tarihlendirilmiştir (Resim: 8). 

Bu alanda sürdürülen stratigrafik kazı çalışmalarında, taban suyunun çıkmaya 
başladığı, açık renkli çakıl içeren kumlu bir tabakaya ulaşılmıştır. Burada çıkmaya 
başlayan su seviyesi stoanın temel yapısının üst seviyesine göre 1.07 metre aşağıda 
bulunmaktadır. 

Stoanın hemen güneybatı kenarında yapılan temizlik çalışmalarında, stoa 
boyunca düzensiz aralıklarla uzanan, birbirinden biçim ve teknik olarak farklı kaideler 
görülmüştür. Stoanın temellerinde yapılan üçüncü çalışma alanında ise tarım toprağının 
kaldırılmasından sonra, yüzeyden 25 cm. kadar aşağıda döşemeli bir alanla karşılaşılmıştır 
(Resim: 9).

Küçük Tapınak 
Geç Hellenistik (İ.Ö. II-I. yüzyıl) Döneme ait olan bu tapınağın inşasında, 

kendisinden önceki yapılar tamamen tahrip edilmiştir (Resim: 10). Roma Dönemi yapıları 
arasında sıkışıp kalmış olan bu söz konusu tapınağa ait çok az veri vardır. Tapınağın 
bulunduğu alan İ.S. V-VI. yüzyıllarda tamamen yıkılmıştır5. Detaylı incelendiğinde bu 
alanda yağmalaya ait izleri tespit etmek mümkündür. 

Küçük tapınağın güneybatısında sondaj çalışmaları yapılmış ve ilk tabakada 
mimarî öğelere rastlanmıştır. Bu alanda 2008 yılında ortaya çıkarılan bir duvarın devamı 
bulunmuştur. Bu duvar olasılıkla güçlü bir mimarî yapıya aittir ve yönü tapınak duvarı 
ile paralellik gösterir. Genişliği 60 cm. uzunluğu ise kazıldığı alanda 8,92 metre olan ve 

4   A. La Marca, Kyme 2008 yılı kazı çalışmaları, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. cilt, 402.
5 L.A. Scatozza Höricht, Nuovi dati per lo studio della città di Kyme in età ellenistico- romana, in L.A. 

Scatozza, Kyme e l’Eolide, da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro internazionale di studio Napoli, 12-
13 dicembre 2005 (Napoli 2007), 103-133.
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düzgün taş bloklarla yapılmış bu duvar, muhtemelen bir teras duvarı olmalıdır.
Bu duvarın yalnızca arka bölümü araştırılabilmiştir. Ön bölüm geç dönemdeki 

yapıların altında kaldığı için henüz araştırılamamıştır. Bu alanda ele geçirilen seramik 
buluntular ışığında duvar İ.S. I-II. yüzyıla ait olmalıdır. 

Tiyatro 
Tiyatro için hazırlanan genel proje çerçevesinde, 2009 yılı için özellikle iki ana 

hedef belirlenmiştir6 (Resim: 11). 
 Tiyatronun, mimarî, tipolojik ve kronolojik olarak incelenmesi ve a) 

araştırılması.
 Şehri değerlendirmeye yönelik proje kapsamında, tiyatronun ziyaretçiler b) 

tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamak ve tiyatroyu nitelikli gösterilerde 
değerlendirmek üzere, kullanılabilir hâle getirmek. 
Her iki amaç içinde farklı çalışma prensipleri ortaya konmuştur. Birinci amaç 

için, stratigrafiyi ortaya çıkarmak üzere, tiyatronun birinci evresine ait olduğunu 
düşündüğümüz analemma duvarının güneybatı yönünde birkaç küçük açma açılmıştır. 
Böylece birinci evreye ait analemma duvarının yapısı, ne kadar bölümünün korunduğu, 
mimarî özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu alanda önümüzdeki yıllarda kazı 
çalışmaları sürdürülecektir. 

İkinci amaca yönelik olarak, orkestranın ortasında bulunan yığıntı durumdaki 
döküntüler kaldırılmış, oturma basamaklarının bir bölümü temizlenerek izleyicilerin 
tiyatro yapısını anlaması ve algılaması sağlanmıştır. 

Bu alanda bulunan mermerden yapılmış küçük kadın büstü ile kalkerden yapılmış 
aslan protomlu saçak önemli buluntular arasındadır. Fakat bu eserleri bir kontekst 
içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. 

Döküntüler kaldırıldıktan sonra, orkestra ile oturma sıraları arasında bulunan 
balteus’u baştan sona görmek mümkün olmuştur. Ayrıca orkestranın arenaya çevrilmesi 
sırasında yapılan değişiklikleri de burada izlemek mümkündür. 

Tiyatro asıl kullanım amacını yitirdikten sonra, bu alanda kireç ocakları açılmıştır. 
Şimdiye kadar tiyatro alanında üç tane kireç ocağı bulunmuştu. Bu yıl dördüncüsü 
bulunmuş, fakat kazısı yapılamamıştır. 

Yerleşim Alanı / Alan IV  (Güney Tepe) 
Bu alanda yapılan kazılarda Kyme’nin en erken tarihli ithal seramiği bulunmuştur. 

M.Ö. 8. yüzyıla tarihli bu seramik, M.Ö. 8. yüzyılda Kyme’nin Kıta Yunanistan ile olan 
ticarî ilişkisini ortaya koyması bakımından önem arz eder7 (Resim: 12).
6 G. Bejor - S. Mancuso, Il teatro di Kyme tra ricerca e valorizzazione, in Giornata di studio su “Kyme eolica 

alla luce delle nuove scoperte”, Università della Calabria 20 gennaio 2009, in c.s
7 M. FRASCA, Osservazioni preliminari sulla ceramica arcaica di Kyme, in “Studi su Kyme eolica”, Atti della 

Giornata di Studio della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania, Catania 16 
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Güney tepe yerleşim alandaki kazılarda, daha önce bulunmuş olan Roma evine ait 
stylobatın kuzey kenarı da ortaya çıkarılmıştır. Böylece kuzey kenarda, kare şeklindeki 
sütun kaidelerinin sayısı 8’e ulaşmış ve uzunluğu da 21.70 metre olarak belirlenmiştir. 
Kuzeydoğu köşede, diğer kenarlarda olduğu gibi, bu kenar boyunca da devam eden bir 
kanal bulunmuştur. Açmanın doğu bölümünde, ileride özelliklerini ve işlevini tam olarak 
anlayacağımız taş döşemeli bir alan (yol) bulunmuştur. Ayrıca bu alanda doğu stylobatın 
köşesi de ortaya çıkarılmıştır. Bu yılki çalışmalarımız, “perystilli evin ve stylobatın iki 
ayrı evreye sahip” olduğu düşüncemizi doğrulamıştır. Stratigrafik yapı da bu düşüncemizi 
desteklemektedir. 

Andezit Duvar 
Duvarın kesin tarihlemesini yapmak üzere, söveleri hâlen üzerinde görülebilen 

kapının etrafında sondajlar yapılmıştır (Resim: 13). 
Andezit duvar şehrin iki tepesi arasındaki düzlüğü kısmen ortadan ikiye bölen 

güçlü bir sur yapısıdır. Agora, Stoa, Tiyatro, Küçük Tapınak gibi şehrin önemli kamusal 
yapıları sur içerisinde, kale ve muhtemelen kentin kenar mahalleleri sur dışındadır8. 

Dolgulu duvar tekniği ile yapılmış olan surun kalınlığı 3,20 metredir. Duvar dolgusu 
düzensiz taşlar ve toprakla yapılmıştır. Duvarın iç yüzü kumtaşı bloklarla isodomik duvar 
tekniği ile, dış yüzü ise andezit bloklarla, pseudo-isodomik teknikle yapılmıştır. Surun alt 
sıraları oldukça iyi korunmuş durumdadır. Andezit taşlarla örülü dış yüzdeki beş sıra taşın 
yüksekliği 2.40 metreyi bulmaktadır. Duvarın üst bölümleri farklı tipte taşlarla ve farklı 
tekniklerle örülmüştür. 

Restorasyon Çalışmaları
Antik liman yapıları üzerine inşa edilen 12-13. yüzyıla tarihli Ortaçağ Kalesi’nde 

koruyucu restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür9. Kalenin ana kapısının solundaki 
kulenin eksik bölümleri tamamlamış, konsolidasyonu yapılmıştır. Pişmiş topraktan 
yapılmış iki ocağın rekonstrüksiyonu tamamlanmıştır (Resim: 14a-d). Güney kapının 
konsolidasyonu yapılmış, güney bölümde restorasyon ve konsolidasyon çalışmalarının 

maggio 1990, in “Cronache di Archeologia”, 32, 1993, 51-70;  M. FRASCA, Ceramiche greche d’importazione 
a Kyme eolica nell’VIII secolo a.C., in L’Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, Atti 
del Convegno Internazionale di Napoli (13-16 novembre 1996), a cura di Bats e B. D’Agostino, Napoli 
1998, 273-279; M. FRASCA, Ceramiche Sigillate Orientali dalla collina di Kyme, in Studi su Kyme eolica, II, 
Catania 2004, 41-48.

8 A. La Marca, Il ‘muro di andesite’ nell’area portuale di Kyme, in A. La Marca (a cura di), Studi su Kyme 
eolica, IV, Infrastrutture urbane a Kyme d’Eolide, in Atti della Giornata di Studio, Università della Calabria 
19 febbraio 2002, Castrovillari (Cosenza) 2006, 27-48; A. La Marca, Nuovi dati sul ‘muro di andesite’ a Kyme 
d’Eolide, in L.A. Scatozza Höricht (a cura di), Kyme e l’Eolide da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro 
Internazionale di Studio, Napoli 12-13 dicembre 2005, Napoli 2007, 71-82.

9 S. Patitucci - G. Uggeri, Kyme eolica e il castello bizantino, in Rendiconti Pontificia  Accademia”, LXXII, 
1999-2000, 59-65; S. Patitucci Uggeri, “Zeuxippus ware”: novità da Kyme eolica (Turchia), in “XLII Corso 
di Cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 1995”, Ravenna 1996, 721-746.
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bir bölümü tamamlanmıştır. 
Son iki kazı sezonunda, özellikle kent merkezinin arkeolojik park olarak 

düzenlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Kentin önemli yapılarının 
görülmesini sağlamak, yapılar arasında ziyaret güzergâhını belirlemek, kent ve yapılar 
hakkında bilgi panolarını güncellemek gibi çalışmalar yapılmıştır.

Ören yeri bekçisi için yeni bir kulübe yapılmış, kulübe çevresi ziyaretçilerin 
dinlenme alanı olarak düzenlenmiştir. 

Ortaçağ Kalesi kente gelen ziyaretçilerin ilk karşılaştığı yapı olması nedeniyle 
ilk olarak kale çevresi düzenlenmiştir. Ziyaretçilerin ikinci önemli uğrak yeri tiyatro 
olduğundan, tiyatronun orkestra bölümündeki döküntüler kaldırılmış, cavea bölümünün 
anlaşılması için bu alanda bir sondaj yapılarak, oturma sıralarının bir bölümü ortaya 
çıkarılmıştır. 

Kazı evindeki depoların sistematik olarak düzenlenmesi için çalışmalar 
sürdürülmüştür. 2007-2008 yıllarında Güney Tepe’nin güneydoğusundaki nekropolde ele 
geçirilen malzemelerin katalog çalışmaları yapılmıştır. Bu alanla ilgili elimizde bulunan 
belgeler yeniden gözden geçirilmiş, önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yayın için ön 
hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 

2009 yılı Temmuz ayında Türkçe ve İtalyanca iki dilli bir Kyme broşürü 
bastırılmıştır.   

Arkeometri
Calabria Üniversitesi’nden Prof. Gino Mirocle Crisci tarafından yürütülen 

araştırmalarda doğal ve doğal olmayan taş mazemenin makroskobik olarak tüm litolojik 
araştırmaları yapılmıştır. Ortaçağ Kalesi, Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine ait 
yapılardan alınan harç örnekleri sistematik biçimde incelenmiştir10. Bu incelemelerden 
sonra, harç örnekleri laboratuvar ortamında günümüz hava koşullarına dirençli olabilecek 
şekilde, aslına uygun olarak hazırlanacak ve alandaki yapıların restorasyonunda 
kullanılacaktır.

Diğer taş örnekleri andezit duvarın üst sıralarını oluşturan kalker taşlardan 
alınmıştır. Ne yazık ki bu taşlar rüzgârdan ve diğer doğal etkenlerden aşınmış durumdadır. 
Bu aşınmaları önlemek amacıyla yeni araştırma ve çalışmalar yapılacaktır. Doğal taş 
malzemenin nereden getirildiğini tespit etmek için, Larisa antik kenti önünde bulunan 
andezit yataklarından numuneler alınmış, bu numuneler kimyasal petrografileri yapılmak 
üzere İtalya’ya gönderilmiştir (Resim: 15). 

10 Calabria Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün İşbirliği ile 
“Characterisation of Archaeological Mortars from Kyme (Turkey)” adlı makale “Journal of Archaeological 
Sciences” ta yayımlanmıştır.
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Resim 1:  Agora-güneyden görünüş.

Resim 2: Agorada ortaya çıkarılan yapılar; 2a: Bizans Nekropolü; 2b: Kilise apsisi; 2c: Cadde; 2d: 
Kilise yapıları.
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Resim 4: 10-23 mezarlar –Detay/ 24 No.lu mezar buluntuları.

Resim 3: Mezar Tipolojileri.
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Resim 5: Agora kazıları buluntuları: tiyatro frizi ve Korint sütun başlığı.

Resim 6: Stoa-kuzeyden görünüş.
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Resim 7: Stoa, güney köşe - stratigrafik derinleşme.

Resim 8: İ.Ö.VIII-VII yüzyıl seramikleri.
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Resim 10: Hellenistik -Roma küçük tapınak: İ.S I-II yüzyıl duvarı 
detay.

Resim 9: Bizans döşeme.
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Resim 12: Hellenistik-Roma evi-peristil detay.

Resim 11: Tiyatro çizimi.
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Resim 13: Andesit duvar, cadde ve kanalizasyon.

Resim 14: Kale: Sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları.
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Resim 15: Andesit ocağı.
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMASI 2009

Osman AYTEKİN*

Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına istinaden, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
10.07.2009 tarih ve 2249 sayılı “Artvin İli, Şavşat İlçesi, Şavşat Kalesi’nde 2009 
yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için” verilen onay doğrultusunda, Bakanlık 
Temsilcisi Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Elemanı 
Bilal Esen’in gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe 14.07.2009-13.09.2009 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Kazı; Kültür ve Turizm Bakanlığı – DÖSİMM ve Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın katkılarıyla yürütülmüştür1. 

2007 yılında başlanan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Şavşat Kalesi kazısı’nın, 
2009 yılı kazı sezonunda;

Çevre temizliği,• 
B3, C2, H4 ve kısmî olarak C3 plan karelerinin açılması,• 
Tahliye platformu kurulması ve toprak dolgunun tahliye edilmesi,• 
Rölöve çizimi,• 
Jeofizik ölçümü,• 
Kazı alanı ve çevresine dair durum raporunun oluşturulması,• 
Seramik buluntuların değerlendirilmesi, gerçekleştirilmiştir.• 

* Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
Van/TÜRKİYE.

1 Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’ne, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Batman Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Başkanlığı’na, Artvin Valiliği’ne, Artvin İl Özel İdare Müdürlüğü’ne, Artvin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’ne, Şavşat Kaymakamlığı’na, Şavşat Belediye Başkanlığı’na, Bakanlık temsilcisi Bilal 
Esen’e, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besim Özcan’a,  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nurşen Özkul Fındık’a, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ahmet Ali Bayhan’a, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yd.Doç.Dr.Hayat Ünverdi’ye, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr.Gonca Büyükmıhçı’ya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel’e, Mimar 
Esra Aytekin’e, Jeolog M. Necati Aytekin’e, Malî Müşavir Sinan Öztürk’e,  Ensar Çiftçi’ye, özverili ekip 
elemanlarımıza ve Sanat Tarihçisi Tuğba Diri, Tahsin Korkut, Kadir AtıcıTaha Çohaz ve Yeliz Demiröz’e, 
Arkeolog Hülya Durmuş’a, teknik sorumlu Y.Emre Aytekin ve Fatih Gültekin’e, Köprüyaka YİBO 
yetkililerine ve kazımızı ziyaret eden tüm Şavşat’lı kültür dostu hemşerilerimize teşekkürlerimi sunmayı 
borç bilirim. 
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Çevre Temizliği: Kazı çalışmalarının başladığı 2007 yılında, çalışma alanının 
tamamının temizlenmesine rağmen; gerek bölgenin iklim yapısı ve gerek toprak 
yapısından dolayı, her yıl kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı alanının yabanî otlar 
ve çalılıklardan temizlenmesi gerekmektedir. 2008 yılında olduğu gibi, bu kazı sezonuna 
da, yabâni otlar, çalılıklar ve yıl içerisinde oluşmuş, kazı faaliyetlerini aksatacak veya 
engelleyecek durumda olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile başlanmıştır 
(Resim: 1). 

Geçen kazı sezonlarında, kaleye girişi sağlayan kapının sol tarafında bulunan 
silindirik kule (B2 plan karesi-A Kulesi) içinde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılmış 
olan 2 adet tandırın, rölöve çizimleri ve konservasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesini 
sağlamak amacıyla, etrafındaki dolgu topraklar da temizlenmiştir. Her iki tandırın da, 
yıllar boyunca toprak altında ve nemli bir ortamda kalmasından dolayı orijinal durumları 
bozulmuştur. Tandırlardan birinin yaklaşık 1,00 m.lik, diğerinin ise 0,25-0,30 m.lik kısmı 
sağlam kalmış durumdadır. Bu hâlleriyle günümüze ulaşabilmiş olan tandırların, daha fazla 
zarar görmesini engellemek amacı ile, içlerinde bulunan toprak dolgu boşaltılmayarak 
gelecek kazı sezonunda konservasyona tabî tutulacaklardır.

B3 plan karesi: Kale giriş mekânının batısında, silindirik kulenin kuzeyinde 
yer alan B3 plan karesinde, ilk olarak 2008 yılında kazı çalışmalarına başlanmış ve bu 
çalışmalar neticesinde, yaklaşık 2,00 m. derinliğe inilmiş fakat zemine ulaşılamadan kazı 
sezonu sonlanmış ve bu alan temizlenerek 2009 yılında devam edilmek üzere bırakılmıştı 
(Resim:2). 

Bu kazı sezonunda ise, yaklaşık 1,50 m. daha kazılarak zemine ulaşılmıştır. Kazı 
alanından çıkan taş dolgu, kale içinde ileride restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere, 
daha önce taşların biriktirildiği mekâna alınmış; toprak dolgu ise tahliye platformundan, 
kalenin dışına aktarılmıştır (Resim: 6). Kazı çalışmaları sırasında değişik form ve ebatta 
sırlı ve sırsız seramikler ortaya çıkmıştır. Çıkarılan sırlı seramiklerde; kazıma-boyama, 
tek renk sır, mavi-beyaz boyama, astar boyama tekniklerine rastlanmıştır. Ayrıca bu kazı 
alanında; küçük parçalar hâlinde renkli boyama tekniği ile duvar süslerine, tuğla parçaları 
ve hayvan kemiklerine sıkça rastlanmıştır.

Bu alandaki kazılar sonucunda; doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvar örgüsü, 
bir taşıyıcı ayak ve merdiven basamaklarını andıran farklı mimarî elemanlar tespit 
edilmiştir (Resim:3).    

B3 plan karesi kazıları sırasında ortaya çıkan en önemli bulgular ise; batı sur 
duvarının hemen önünde, zemine yakın kısımda, Osmanlı Dönemine ait sikkelerin 
bulunması olmuştur. Sikkelerin varlığı tespit edildiği anda, kazı alanındaki çalışmalar 
tarafımızca kontrol altına alınarak sürdürülmüştür. İlk etapta; 1’i altın, 105’i gümüş 
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olmak üzere, toplam 106 sikke bulunmuştur. Fakat, gerek sikkelerin küçük olması 
gerekse de yıllarca toprak altında maruz kaldıkları deformasyon sonucunda renklerinin 
kararmasından dolayı, gözden kaçan veya toprağa karışan sikkelerin olma ihtimali 
düşünülerek, ilgili bölgenin toprak dolgusu tahliye edilmemiş ve kale içinde farklı bir 
alana aktarılmıştır. Bu toprağın ince elekten geçirilmesi neticesinde, 22 adet sikke daha 
elde edilmiştir. Kazı alanından çıkan sikkeler toplam olarak; 1’i altın, 127’si gümüş olmak 
üzere 128 tanedir. Sikkelerin büyük kısmı, korozyon tabakayla kaplanmış ve tanımsız 
hâle gelmiştir. Sikkeler; 0,8 cm. ile 1,8 cm. arasında değişen çaplara sahiptir. Sikkelerin 
temizlenmesi için, kazı evindeki laboratuvar imkânları çerçevesinde ön temizlikleri 
yapılmış ve bir kısmı tanımlı hâle getirilebilmiştir. Geri kalan kötü durumdaki sikkeler 
üzerinde, ileri derecede laboratuvar çalışmasına gerek duyulmaktadır. İyi durumda olan 
altın ve bazı gümüş sikkeler üzerindeki yazılar ve tarihler net bir şekilde okunabilmektedir. 
Bu yazılardan hareketle sikkelerin, XVI. yy.a ait Osmanlı Dönemi sikkeleri oldukları 
anlaşılmıştır (Resim: 4).    

C2 plan karesi: Kale giriş mekânının batısında, sur duvarının bitişiğinde ve 
silindirik kulenin doğusunda yer alan C2 plan karesinde, ilk olarak 2008 yılında kazı 
çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar neticesinde, yaklaşık 1,50 m. derinliğe inilmiş, 
fakat zemine ulaşılamadan kazı sezonu sonlanmış ve bu alan temizlenerek 2009 yılında 
devam edilmek üzere bırakılmıştı. 

Bu kazı sezonunda ise, yaklaşık 2,00 m. daha kazılarak, zemine ulaşılmıştır. Kazı 
alanından çıkan taş dolgu, kale içinde ileride restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere, 
daha önce taşların biriktirildiği mekâna alınmış; toprak dolgu ise tahliye platformundan, 
kalenin dışına aktarılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında, çoğu amorf nitelikte olmak üzere, 
sırlı ve sırsız seramik ortaya çıkmıştır. 

Kazı çalışmaları sonucunda; sur duvarı tamamı ile ortaya çıkmış, dört tarafı duvarla 
örülü, bir odayı andıran mimarî mekân tanımlı hâle gelmiştir (Resim: 5). Doğu tarafında, 
giriş ile mekânın bağlantısını sağladığı düşünülen, kapı şeklinde bir açıklık bulunmaktadır.  
Batı duvarında, zemine yakın kısımda küçük bir dolap nişine rastlanmıştır. 

Ayrıca, C2 plan karesi içerisinde bulunan, ana girişin batısında yer alan, sur 
duvarının güney-kuzey doğrultusunda uzanan duvarın doğu cephesi de ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvar üzerinde, 0.36 x 0.80 m. ebadında bir niş dikkat çekmektedir.

H4 plan karesi: H4 plan karesi içinde yer alan ve dikdörtgen plana sahip olan 
kulenin (F kulesi) kazı çalışmalarına; ilk olarak, kule duvarlarının üzerinden düştüğü 
anlaşılan, kule önünde birikmiş olan moloz taşların temizlenmesi ile başlanmıştır (Resim: 
6). Daha sonra, kule kapısının zeminden 3,5-4,00 m. yukarıda olmasından dolayı, hem 
kuleye girişin sağlanması hem de kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak olan dolgu 
malzemelerinin rahatça tahliye edilebilmesi amacıyla, ahşap bir iskele oluşturulmuştur.
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Kulenin iç mekânı, kapı açıklığından daha yüksek bir seviyeye kadar taş ve toprak 
dolgu ile kaplanmış durumdaydı. İç kısımda ilk olarak, yaklaşık 1,50 m. yüksekliğine 
varan moloz taşlar dış kısma aktarılmış ve daha sonra toprak dolgunun boşaltılmasına 
başlanmıştır. Zemine doğru inildikçe, kule içindeki katların oluşturulmasını sağlamak 
amacıyla kullanıldığı anlaşılan, ahşap hatıllara rastlanmıştır (Resim: 7). Bu hatıllar, dışarı 
alınarak çalışmalara devam edilmiştir. 

Kazı alanının kuzey doğu H4 karolajında yer alan F kulesinin, iç taban alanı 29.66 
m² olup duvar kalınlıkları yer yer 3.75 m.yi bulduğundan dış kütle alanı 96.56 m²’dir. 
Kazı alanının zemininden yaklaşık 4.00 m. yükseklikte, yüksekliği 2.82 m. ve genişliği 
1.05 m. ebadında kule giriş kapısı yer almaktadır. Kule kapısının dış kısmında kısmî 
döküntüler oluşmuş olup genel anlamda şekli bozulmamıştır. Kule giriş kapısının hemen 
altında 2.95 m. kotunda, sağ ve sol kısımda 2 adet 33 x 33 cm. ebadında gözetleme 
penceresi vardır.

Girişteki genişliği 1.05 m. olan kapı, sağlı sollu 19 ve 14 cm.lik 2 adet diş yaparak 
iç genişlikte 1.30 m.ye ulaşır. 

Kulenin iç duvar yüzeyinde sırasıyla 2.95 m. kotunda 5 adet, 5.35 m. kotunda 1 
adet, 7.77 m. kotunda 5 adet, 10.17 m. kotunda 1 adet, 12.90 m. kotunda 5 adet yaklaşık 
40 x 40 cm. ölçülerinde hatıl boşlukları bulunmaktadır. Bu hatıllar karşılıklı 2 duvarda 
aynı sayıda ve aynı kotlarda yer almaktadır. Kulenin B ve D duvarında ise 10.17 m. 
kotunda birer adet karşılıklı hatıl boşlukları yer almaktadır. Ayrıca, D duvarında 6.35 
m.de başlayıp 8.00 m.de biten genişliği yaklaşık 1.10 m. olan kısmî bir döküntü olmuştur. 
C duvarında ise, aynı seviyelerde 6.50 m. kotundan başlayıp 8.65 m. kotunda biten 1.10 
m. genişliğinde kısmî döküntü oluşmuştur. Kulenin C duvarında 3.45 m. ve 7.30 m. 
kotlarında, kule giriş kapısının altında ve üstünde yer alan ve duvar boyunca uzanan 15 
cm. genişliğinde girintiler yer almaktadır. Bu girintilerin karşılıklı hatıl boşlukları göz 
önüne alındığında, ara kat döşemelerini oturtmak için oluşturulduğu düşünülmektedir.

Kule duvarlarında hem içte hem de dışta kısmî duvar yıkılmaları ve taş düşmeleri 
olduğundan, şu anda sadece en uç noktasına bağlı olarak 14.76 m. yükseklikte olduğunu 
söyleyebiliriz.  

Kazı faaliyetleri neticesinde; kulenin içinde ilk durumdan yaklaşık 7,00 m. derine 
inilmiş ve zemine ulaşılmıştır (Resim: 8). Çok sayıda, günlük kullanım kapları olduğu 
anlaşılan sırlı ve sırsız seramik parçaları ve tamamen sağlam durumda olan, pişmiş 
topraktan yapılmış iki adet kâse ortaya çıkmıştır.      

Tahliye platformu kurulması: 2007 ve 2008 yıllarında kazı çalışmaları sonucunda 
ortaya çıkmış olan toprak dolgu, kalenin iç mekânında biriktirilmiştir. Fakat, her geçen 
sene kazı alanını kaplayacağı ve ileride kazı çalışmalarına engel olacağı düşünülen bu 
toprak yığınının, ahşap ve sac ile oluşturulan bir platform yardımı ile kalenin dış kısmına 
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aktarılması sağlanmıştır. Toprağın verimli olmasından dolayı, kaleye çıkışı sağlayan 
engebeli arazide ileride çevre düzenlemesinde kullanılması düşünülmektedir.

Rölöve çizimi: B3, C2 ve H4 plan kareleri, kazı çalışmaları ile tabana ulaşılması 
sonucunda, rölöve çizimi yapılmaya müsait durum almıştır. Fiili olarak kazı faaliyetlerinin 
son bulması ile bu üç kazı alanının da rölöve çizimleri alınmıştır (Çizim: 1). 

Jeofizik ölçümü: Yapılacak kazıların belli bir plan çerçevesinde hareket etmesini 
sağlamak amacı ile İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından, ileride kazılması düşünülen bir alanın 
jeofizik haritaları oluşturulmuştur. Bu çerçevede, yer altındaki yapı kalıntılarının daha 
kazıya başlanmadan tespit edilmesi ile belli bir çalışma seyri içinde hareket edilecektir. Yrd. 
Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından gerçekleştirilen jeofizik ölçümler yapılmıştır. 

Kazı alanı ve çevresine dair durum raporunun oluşturulması: Şehir Planlayıcısı 
Yrd. Doç. Dr. Hayat Ünverdi ve Mimar-restoratör Yrd. Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı 
tarafından kazı alanı ve çevresi incelenerek durum raporu oluşturulmuştur (Resim:9). 

Seramik buluntuların değerlendirilmesi: 2009 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılmış 
olan sırlı ve sırsız seramikler; ağız kısmı, boyun, dip, taban, kulp ve gövde parçaları 
olarak ayrıştırılmıştır. Daha sonra, yörede kullanılan yapıların formunu verebilecek 
olan parçalar temizlenerek incelenmiş ve çizimleri yapılmıştır (Resim: 10). Bu şekilde, 
seramik envanter fişleri oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak;

2009 yılı kazı sezonu önemli bir aksamaya uğramadan, planlandığı şekilde • 
devam etmiştir (Resim: 11). Gerçi, kazıya başladığımız günlerde yöreye yoğun 
yağmurların düşmesi sonucu, kazı alanının hemen yakınından geçen Tigrat 
Deresi taşmış ve dört vatandaşımızın sele kapılması sonucunda hayatlarını 
kaybetmeleri bizleri de üzmüştür.
Kazıda ortaya çıkarılan envanterlik ve etütlük taşınır kültür varlıkları, Artvin’de • 
müze bulunmadığından Rize Müzesi’ne götürülerek teslim edilmiştir. Amorf 
durumdaki seramikler ise, kale içinde bir çukur açılarak gömülmüştür.
Gelecek kazı sezonunda başta kalıcı barınma sorununun çözümü için bir kazı • 
evine sahip olunmaya çalışılacaktır.
Yeterli sayıda kazı ekibimiz bulunmaktadır. Yörede işçi ücretleri yüksek • 
olduğundan, giderlerimiz diğer kazılardan daha yüksek olmaktadır.
Kazımızı, yerli ve yabancı çeşitli bilim adamları ziyaret etmişlerdir (Resim: • 
12).



.................................................................................................................................................................................. 387

Çizim: 1



..................................................................................................................................................................................388

Resim 2: 2008 yılı çalışmaları sonucunda B3 açmasının durumu.

Resim 1: Başlangıç temizlik çalışmaları.
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Resim 4: B3 plan karesinden çıkan, Kanunî’ye ait altın sikke.

Resim 3: B3 plan karesinde yer alan merdiven basamakları.
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Resim 5: 2009 yılı kazı çalışmaları neticesinde C2 açmasının durumu.

Resim 6: F kulesi önündeki moloz taşların temizlenmesi sonrası durumu.
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Resim 8: F kulesinin içten görünüm.

Resim 7: F kulesi içerisinde ortaya çıkan ahşap hatıllar.
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Resim 9: Yrd. Doç. Dr. Hayat Ünverdi ve Yrd. Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı kazı alanında bilgi 
alırken.

Resim 10: Seramik buluntular laboratuvarda değerlendirilirken.
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Resim 12: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu ve Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu kazı ekibimizle birlikte.

Resim 11: B3, C2 ve C3 açmalarının 2009 yılı çalışmaları sonundaki hâli.
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ZEYVE HÖYÜK (PORSUK) EXCAVATIONS IN 2009

Dominique BEYER1

The höyük of Porsuk, also known under the local name of Zeyve höyük, lies 
in an east-west valley, near the small town of Ulukisla, in the vilâyet of Nigde (Fig. 
1). It is located along the great communication road connecting the Anatolian Plateau 
with the Cilician plain and the Syro-Mesopotamian world through the Cilician Gates 
in the Taurus. The Taurus, the silver mountains of the Assyrian annals, was rich in lead 
and silver mines, which were in activity since ancient times and until recently. The site 
certainly corresponds to the ancient Tunna, attested by the Hittite and Assyrian texts, and 
to the Tynna of the classical period

On the höyük, measuring about four hundred and fifty by two hundred meters (Fig. 
2), the 2009 excavations were limited to the main areas, as in the previous seasons, that is 
to say to the eastern Chantier IV  (with three operations) and the western Chantier II. But 
a large part of the work time was devoted to the preparation of the publication with the 
collaboration, on the field, of the first director of the mission, Prof. Olivier Pelon, from 
the Lyon University. The publication will concern the levels from the Late Bronze to the 
Middle Iron Ages, covering the first campaigns but also the recent ones2. 

I. The Chantier IV , Eastern Part of the Höyük (Fig. 3)
1. In the northern area, which was not damaged by the graves of the Late Roman 

necropolis, the upper levels have been better studied. Parts of a large rectangular building 
were excavated (Fig. 4), which was covered by tiles (Fig. 5). According to the material, 
the building was occupied during a long period, from the first century to the end of 
the third century or the beginning of the fourth century AC: a coin of the imperator 

1 Pr. Dr. Dominique BEYER, Institute of History and Archaeology of the Ancient Near East, Université of 
Strasbourg, France. Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA), 5 allée du Général 
Rouvillois, C 50008, F- 67083 Strasbourg cedex. Mail: dominique.beyer@misha.fr.

 See the annual report in Anatolia Antiqua XVIII, 2010 and the precedent reports in the different volumes of 
the Kazı Sonuçları Toplantısı and Anatolia Antiqua.

2 Members of the excavations staff 2009 : Isabelle Chalier, Fabrice De Backer, Stéphane Lebreton, Françoise 
Laroche-Traunecker, Aksel Tibet, under the direction of Dominique Beyer. The drawings of the material were 
made by Ayse Öztan. Our temsilci was Seda Basar.
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Maximianus Augustus was found in a corner of the building (Fig. 6a-b). Some hydraulic 
installations were found in the vicinity (Fig. 7), with plaster floor and jar. On the floor, 
a small hellenistic lamp (Fig. 8) with the décor of a stag. As many times observed in 
the past, the remains of this first level were often actually founded on some walls of the 
second level, as for example a long and large wall, built with large blocks of sandstone or 
gypsum, with remains of big jars and tannur for bread. The ceramic material belongs to 
the second and first centuries BC. 

2. More to the south (Fig. 3, 9), in the squares J41-K41, the many phases of 
domestic occupation were studied (eight to nine phases), with remains of rooms arranged 
with pithoi and some tannurs. The same system was used, with few modifications, during 
five to six centuries, between the Hellenistic period and the third century AC. In the 
archaeological material found in these levels, a terracotta figurine of a bull (Fig. 10), a 
spearhead made of iron and a lot of knuckle bones, some of theses being pierced. 

In the south-east part of that area (Fig. 3), a small but deep sounding was made 
in the Iron Age levels to access to the Bronze Age occupation brought to light during 
the last campaigns, close to the fortifications, with casemate walls to the east (Fig. 
11). There, like in many other cases, unfortunately, the Iron Age levels were poor of 
well preserved architectural remains and ceramic material in a secure context. At the 
bottom of the sounding, the floor of the Late Bronze Age destruction stratum was cut by 
a large pit of the Iron period with some rare material, mixed Middle Iron, more or less 
ancient one. Belonging to the Late Bronze Level Porsuk V, were there remains found of 
a very badly preserved partition wall, made with mixed material: mud, wood and some 
pebbles. Alongside this wall lay a broken jar, of the same Late Bronze Age type as those 
found everywhere in that same area during the last campaigns. Some of those contained 
carbonized barley seeds. 

The Chantier Two  (Fig. 2, 12)
The eastern tower of the Late Bronze Age fortifications of that area, recently 

excavated with an elevation of more than four metres (kerpiç on a base of stones), has 
been now protected by a temporary roof of metal sheets (Fig. 12). We have completed our 
knowledge of the northern tower elevation in a narrow sounding at the bottom, showing 
four layers of sandstones below a wooden carbonized beam. To the right of the tower, it is 
important to know if the fortification walls of the late Bronze Age period were continuous 
along the northern limit of the höyük or if the system turned to the south, to form a kind 
of a fort that overlooked the lower town. In the last campaign, we found, below some 
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levels of occupation from the Hellenistic to the Roman periods with many pithoi, a large 
wall (Fig. 13) of stones, running parallel to the northern slope of the site. This wall is in 
the continuity of a wall (“wall 16”), partially excavated a long time ago by the mission 
of Olivier Pelon. Inside the wall, a framework of wood was dated by the radiocarbon 
between the eleven and the eighth century BC (1080-740). But probably the upper part of 
the wall, which shows different phases, can be dated to a more recent phase. To the east, 
remains of a rectangular tower, projected to the outer side, were found. It remains to be 
known what happened below, during the Late Bronze period.

More to the South, in H07, in the soundings where, last year, remains were 
found from Porsuk I and II(Roman and Hellenistic periods), more work was done in the 
eastern part of the sounding. A wall, East-West, and the remains of two pithoi, belong 
most certainly to the so called “Maison aux pithoi” (House of pithoi) excavated by the 
Pelon Mission many years ago (Porsuk IIa). A more ancient level (Porsuk IIb), from the 
Hellenistic period, shows a kind of podium made of plastered earth, with part of maybe 
an oven, remains of a new wall and a paving with stone slabs. The excavations there have 
to be extended next season to complete the plan of that area and to allow the progress of 
the research to the more ancient levels, from the Iron and Bronze Ages. 

This objective remains also to be reached in the other areas of the höyük of 
Zeyve.  
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Fig. 2: Topographic plan of Zeyve höyük-Porsuk.

Fig. 1: View from the Taurus to the site of Zeyve. To the left, the « white mountain » of gypsum 
stone.
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Fig. 3: Schematic plan of the main areas of chantier IV.
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Fig. 5: Tiles of the rectangular building.

Fig. 4: Chantier 4. Remains 
of the rectangular building in 
H-I/41.
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Fig. 7: Chantier IV. Hydraulic installations.

Fig. 8: Chantier IV: Hellenistic 
lamp with a decor of a stag.

Fig. 6a-b: Coin of the imperator Maximianus 
Augustus.
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Fig. 9: Chantier IV. South area. Plan of one of the 
many architectural phases.

Fig. 10: Terracotta figurine of a bull.

Fig. 11: Chantier IV. SE sounding (K41) beside the Late Bronze Age fortification system.
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Fig. 12: Chantier II. Area of the fortifications with the protection of the NE tower.

Fig. 13: Chantier II. Fortification wall, with wooden framework, of the Iron Age.
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THE ANTIOCHIA AD CRAGUM ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH PROJECT:

NORTHEAST TEMPLE 2009 SEASON

Michael HOFF∗

Rhys TOWNSEND
Ece ERDOĞMUŞ

The fourth season of archaeological investigation of the Northeast Temple at ancient 
Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) was carried out between July and August 
2009.  In the seven-week season members of the Antiochia ad Cragum Archaeological 
Research Project (ACARP) conducted investigations in three interrelated spheres of 
operation:  architectural block recording and removal, remote sensing, and excavation.  
Funding for the season’s research was generously provided by the US National Science 
Foundation, Harvard University Loeb Foundation, and the University of Nebraska.  We 
are grateful to the Archaeological Directorate of the Ministry of Culture and Tourism 
for granting us the permit to conduct our research and to Mr. Ünal Çınar, the Ministry’s 
representative, for exceptional assistance during the course of the season.

Architectural Block Recording and Removal
As in previous seasons project members continued the operation of clearing the 

western and southern quadrants of the collapsed temple of its scattered blocks begun in 
previous seasons.  The procedure for documentation and removal, developed and refined 
over the previous three seasons, has proved to be an effective and efficient method.  
First, each newly revealed and undocumented block is cataloged into a registry system, 
followed by recording its position by means of a total station into the ground plan of 
the block scatter. Included within the block registry is a brief description of the block, 
measurements, preliminary condition report, and a sketch of its position in situ relative 
to other blocks.  Preliminary investigation of each block concludes with a photographic 
record of its original position.  Following this initial autopsy teams of two draftspeople—
one person on each team measuring, the second person drawing— photograph and draw 
one side of the block at a 1:10 scale while the block remains in situ. One side only is 
* Prof. Dr. Michael HOFF, University of Nebraska, Lincoln, NE/USA. mhoff1@unl.edu
   Prof. Dr. Rhys TOWNSEND, Clark University, Worcester, MA/USA. rtownsend@clarku.edu
   Asst. Prof. Dr. Ece ERDOĞMUŞ, University of Nebraska, Lincoln, NE/USA. eerdogmus@unl.edu
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drawn in the field since it is often the case that only one side is fully exposed prior to 
removal.  The block is then removed and placed in the block field with the side of the 
block that has already been drawn placed face down.  In this manner the drafting team has 
convenient access to the remaining, undrawn sides (Fig. 1).  The block is then readied by 
removal by an operational team, specially trained to prepare and lift the recorded block 
off the mound.

The process of moving the blocks from the mound and to the block fields is a careful 
and extremely meticulous operation.  The team is composed of experienced personnel, 
with three seasons of work now completed.  Included in the team is the crane operator, 
O. Çağlar, who has become adept at the careful lifting of ancient blocks.  Considerable 
care is given towards protecting the corners, surfaces and especially moldings during the 
lifting and removal process.  Soft, wooden planks as well as thick carpet pieces are placed 
between the fabric cables and block surfaces to alleviate stress to the marble during lifting 
(Fig. 2).  Blocks are then transported to the block fields, located adjacent to the temple; 
as of the end of the 2009 season three block fields are in use.  Great experience has also 
been gained in turning the blocks expeditiously so that the one drawn side of each block 
is placed on the bottom.  Blocks are placed upon wooden skids in the block fields so that 
they are raised slightly to allow lifting cables easy access when the need arises for the 
block to be lifted anew.

After three seasons of activity upon the temple mound, 546 blocks—partial or 
complete—have been documented and catalogued, representing an increase of 106 
blocks from the 2008 season. Of this number, 434 blocks have been successfully removed 
from the temple mound and placed in the block fields. In 2009 alone, 209 blocks were 
transported, demonstrating greater efficiency over previous seasons. By the end of the 
season the drawing teams had completed by 223 separate drawings.

Three sides of the temple are now clear (Fig. 3)—back, west flank, and front—
leaving only the east flank still to be addressed; this will be the object of attention in the 
2010 season.

Remote Sensing
In 2008, team members utilized Ground Penetrating Radar (GPR) technology to 

scan the temple mound for a suspected sub-grade vaulted chamber.  In order to achieve 
a base-line scan of a similar temple platform with vaulted chamber, team members 
conducted GPR scans of the ‘Şekerhane Köşkü’, the presumed temple/cenotaph to Trajan 
at nearby Selinus (Gazipaşa).  Scans of the Antioch temple were taken after all the fallen 
architectural blocks were removed from atop the podium and the area had been levelled 
in order to achieve an optimum surface for scanning.  Results from the 2008 scans of the 
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Antioch temple showed likely correlations with the baseline data from the Selinus temple, 
strongly suggesting that a sub-grade vault does in fact exist at Antioch.

In 2009 excavations of the deposits within the podium allowed for additional GPR 
scans, and it was hoped that with the removal of more than a half-meter of fill from 
the podium floor might produce a clearer scan of the sub-grade vault.  The excavation 
trenches, however, restricted the mobility of the GPR scanner and thus did not allow for 
optimal scanning.  Nevertheless the 2009 scans continue to indicate the presence of a 
vaulted sub-chamber.

An additional technology was also brought to bear in the examination of the podium 
this past season.  Fiberscopic Remote Inspection equipment, utilizing a boroscope, was 
used to investigate clues to the original structural and architectural design of the temple 
as well as its current condition.  The boroscope consists of a miniature camera and light 
mounted at the end of a flexible cable that could be inserted into small crevices or in 
between blocks for inspection. It was hoped that these crevices within the structure might 
allow for non-invasive boroscopic inspection of the sub-grade chamber.  Several cavities 
were investigated in this manner (Fig. 4).  Unfortunately, none allowed for deep probing. 
We anticipate that applications of GPR scanning and boroscopic probing will continue in 
the 2010 field season.

Excavation
Excavations were carried out on the temple mound for the first time in 2009.  

Within the northern half of the interior of the cella atop the podium, two small trenches 
(001 and 002), both approximately 4 m by 2 m in size, were laid out (Fig. 5); the southern 
portion will be explored in the 2010 season.  Another trench (003) was opened at the rear 
of the temple, abutting on the exterior of the western portion of the back wall.  

Within Trench 001 a long wall, running parallel to the cella wall along the eastern 
side of the podium was uncovered.  Incorporated into this wall were architectural spolia, 
such as a frieze fragment, and a decorated columnar drum fragment (Fig. 6).  Pottery 
found within the context of the wall, including examples of glazed sherds, indicates a 
Byzantine date.  This wall was laid directly atop the temple’s cella floor that was revealed 
at the bottom of the trench.  The frieze fragment may belong to the aedicular pediment 
(AT 119) that is believed to have been incorporated into the rear wall of the temple.

Within the Byzantine wall and the northern and eastern walls of the cella is a 
layer, approximately 0.30 m deep, consisting of large head-sized stones that may have 
formed a rough podium along this flank.  Additional excavation in 2010 should clarify 
the situation.

The fill within Trench 002 revealed little information concerning post-antique 
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usage of the structure. At the bottom of the trench were fragments of the thick marble 
floor of the cella interior; although some of the floor slabs had been removed, this was 
clearly the same as revealed in Trench 001.  Careful cleaning of the rubble and mortar that 
serves as the underpinning of the missing slabs indicates that the sub-structure remains 
intact and has not been penetrated by those who removed the floor slabs.  

Originally we had feared that looters had entered the vault under the temple floor 
at this location, but this is now proven unfounded. There is yet no indication of an internal 
staircase from within the temple interior to the vault below as seen in the Selinus temple. 
Entry into the vault is now believed to be located along either the temple’s eastern or 
western flank.

The purpose of Trench 003 was to probe the exterior rear façade of the temple; only 
the western side of the flank was exposed in 2009.  Over the centuries, large quantities of 
soil, washing down from the hillside to the north, have welled up around the temple.  This 
deep layer of fill had accumulated nearly up to the level of the first wall course of the cella 
that remains in situ along the temple’s rear flank. Over 2.5 meters of deposited fill were 
recorded at the end of the season. Excavation through this accumulated fill revealed no 
discernable stratigraphy.  Excavation of Trench 003 halted for the season at the level of 
the first architectural course below the base moulding that may represent the upper part of 
the structure’s foundations.  In 2010 we intend to widen Trench 003 outwards away from 
the architecture in order to allow for deeper excavation of the trench and also excavate the 
eastern segment of the temple rear wall. 

Podium Architecture
The exterior of the podium at the rear of the temple, as revealed during excavation, 

is fairly well preserved as a result of the accumulated fill (Fig. 7). Below this wall’s lowest 
course—preserved in situ—are the podium floor slabs which on the exterior form part of 
a two-step crepidoma.  Below these steps is the podium whose height, although not yet 
completely excavated, measures preliminarily 1.975 m high.  

The lowest course of the podium revealed in Trench 003 is currently only partially 
exposed; it may in fact not be part of the podium proper but belong instead to the 
foundations. Continued excavation in the 2010 season will reveal the exact nature of 
the sub-podium situation. The architecture of the podium consists of a base moulding, 
0.42 m high, that supports a large orthostate course, 0.89 m in height. The podium’s 
crown moulding echoes the base’s dimensions at 0.405 m in height. The temple’s 
crepidoma is recessed from the outer edge of the podium’s crown moulding by 0.68 m. 
The ornamentation of the architectural elements of the temple’s rear side, now partially 
revealed, corresponds to the high quality decoration of the building’s superstructure. 
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Fig. 1: Students drawing temple block in block field.

Fig. 2: Moving temple block by crane.
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Fig. 3: View of temple mound following 2009 season, from NW.

Fig. 4: Remote sensing team probing cavities within the building with boroscope.
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Fig. 5: View of excavation trenches atop podium:  001, right; 002, left.

Fig. 6: Cella floor of temple. Byzantine wall with spolia at right.
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Fig. 7: Trench 003 (Rear of temple with newly exposed podium).
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BÜKLÜKALE KAZISI 2009

Kimiyoshi MATSUMURA*

Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi’ne bağlı Karakeçili Beldesi’nde, 
Ankara’nın yaklaşık 100 km. güneydoğusunda, Ankara’dan Kaman’a giden karayolunun 
Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır (Resim: 1- 2).

2009 yılı Büklükale kazı çalışmaları, 15 Ekim – 15 Kasım 2009 tarihlerinde Japon 
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisi olarak Hatay 
Müzesi’nden Arkeolog Ali Çelikay katıldı.

I.
Büklükale’de yapılan arkeolojik çalışmaların amacı, buradaki M.Ö. 2. binyıl, 

özellikle Hitit Büyük İmparatorluk Çağında bölgesel bir şehrin araştırılması ve Kaman-
Kalehöyük’te tespit edilen İç Anadolu kronolojisindeki boşluğun doldurulmasıdır. 

Bilindiği gibi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura’nın 
başkanlığında 1986 yılından beri sürdürülmekte olan Kaman-Kalehöyük kazılarında 
şimdiye kadar M.Ö. 3. binyıldan günümüze uzanan, İç Anadolu’nun yerleşim tarihi açığa 
çıkarılmaktadır. 

Yalnız M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısındaki Hitit Büyük İmparatorluk Çağına ait 
kalıntılar bu merkezde yoğun şekilde tespit edilemediği için, bu döneme ait bilgiler 
eksiktir. 

1991, 2006 ve 2008 yılında Büklükale’de tarafımızdan yapılan yüzey araştırmaları 
Büklükale’nin M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında önemli bir yerleşim merkezi olduğunu 
ortaya çıkarmış ve buradaki çalışmaların Kaman-Kalehöyük’teki bu boşluğu dolduracağını 
bize göstermiştir.1 Bu nedenle, 2009 yılında kazı çalışması burada başlatıldı. 

II.
2009 yılında Büklükale’de yapılan çalışmalar şunlardır:
1. Geçen sene yapılan topoğrafik harita çalışmasında eksik kalmış olan şehrin batı 

kısmının bitirilmesi.
2. Kale denilen kayalığın tepesinde kazı çalışmalarının yapılarak, bu bölgenin 

stratigrafisinin öğrenilmesi ve burada, amacımız olan Hitit Büyük İmparatorluk Çağına 
ait yapı katlarının belirlenmesi.

3. Manyetik araştırmalar ile aşağı şehrin sınırlarının tespit edilmesidir.
* Dr. Kimiyoshi MATSUMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan, Kaman-Kırşehir, 40350/ 

TÜRKİYE.  k.matsumura@jiaa-kaman.org
1    Omura 1992: 368, Büyükkaletepe; 2007a, 2007b: Bükülükale (06-37).
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1: Topoğrafik Haritanın Tamamlanması 
Ören yerinin doğu kısımın topoğrafik haritası, 2008 yılında yapılan çalışmada 

büyük ölçüde tamamlanmıştı. 2009’da ise, batı bölgesi de dâhil ören yerindeki bütün 
harita çalışması bitirildi (Resim: 3).

2: Kazı Çalışması 
2009 yılı kazı çalışmalarının amacı doğrultusunda kayalığın tepesindeki stratigrafiyi 

anlamak ve tepenin sırtında yüzeyde görünen büyük taş sırasının hangi mimarî ile ilişkisi 
olduğunu ortaya çıkarmak için tepenin en yüksek noktasından kuzey sırtına doğru 10 m. 
x 10 m.lik iki yeni açmada kazı çalışmaları yapıldı (Resim: 3). 

Bu seneki kazı çalışmaların sonucunda üç kültür tabakası tespit edildi. Bunlar; I. kat: 
Osmanlı Dönemi, II. kat: Demir Çağı, III. kat: Geç Tunç Çağı olarak sıralanmaktadır. 

I. Kat: Osmanlı Dönemi (Resim: 4)
Bu katta, yamaçta iki metreye yakın derinlikte kazılarak yapılan bodrum şeklindeki 

yapılar ortaya çıkarıldı ve bu mimarîlerin iki safhalı oldukları da tespit edildi.
Birinci safhada, büyük bir odanın kullanıldığı anlaşıldı. Tepenin sırtı boyunca 

inşa edilen bu mimarînin doğu duvarı (W12) yüzeyde görünen büyük taş sıraları olan 
duvar 3’ü temel olarak kullanarak; kuzey kısmında ise, moloz taşlar kullanılarak örülmüş 
yaklaşık 1m. genişliğinde duvar ile oluşturmuştu. 

İkinci safhada odanın batı duvarı kerpiçle tamir edilerek duvar 4 ile odanın ortadan 
bölünmüş olduğu anlaşıldı. Bu dönemde bir adet ocak (H3) odanın batı duvarına yarım 
daire şeklinde duvar oyularak yapılmıştır. 

I. Kattaki odanın doğu duvarları kaldırılırken bulunan lüle parçasından, bu katın 
Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 5).

II. Kat: Demir Çağı
Demir Çağına ait tabaka sadece güneydeki açmanın güneybatı köşesinde tespit 

edildi (Resim: 6). 
Burada ilk önce moloz taşlarla doldurmuş kanal biçiminde bir çukur bulundu 

(P1). Bu çukurun, Demir Çağ tabakasını bozarak yapılmış ve I. katın mimarîsi tarafından 
kesilmiş olduğu anlaşıldı. 

Demir Çağına ait yapı katında ise, bir odanın batı kısmı ortaya çıkarıldı. Bu oda 
da tepenin doğu yamacı düzeltilip yapıldığı için batı ve kuzey duvarları bodrum şeklinde 
ve bir sıra hâlinde taş duvar ile yapılmıştı. Odanın doğu kısmının I. katta bulunan oda 
tarafından kesildiği anlaşıldı. Kuzeybatı köşesinde at nalı şeklinde bir ocak (H1) ortaya 
çıkarıldı. Bu odanın içinin kül ile dolu olduğu görüldü. 

Odanın içinden çıkan gri ve boyalı seramik parçaları bu mimarînin Geç Demir 
Çağına ait olduğunu göstermektedir.
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III. Kat: Geç Tunç Çağı
III. Kat çalışması, güneydeki açmada (N2E0 açmasında) yoğunlaştırıldı (Resim: 7).
Bu açmadaki I. ve II. katın mimarîleri kaldırılınca, altında bir yangın tabakası 

ortaya çıkarıldı. Bu yangın tabakasında, kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde taş 
temeller ortaya çıkarıldı. Bunların yüzeyde görülen büyük taş sırası ile çağdaş oldukları 
anlaşıldı. 

Bu taş temelin (W15) üzerinde yangın yüzünden portakal rengine dönmüş kerpiçler 
bulundu. Açmanın batı kenarında ise bu duvar kuzeydoğu istikametinde uzanan bir başka 
yanmış kerpiç duvar ile birleşmekteydi. Böylece, bu açmada duvarlar ile bölünmüş 4 ayrı 
mekân olduğu tespit edildi. Yalnız bu sene duvarın dibine kadar inilemedi. 

Bu mimarîde dikkat çeken en önemli unsur ise, bu mekânların duvar 3’e dayanarak 
yapılmış olmasıydı. Mekânlar, bir oda olarak oldukça küçük olup muhtemelen Hititler’e 
ait mimarînin bir özelliği olan Kazemat şeklinde yapılmışlardı. Ama mekânların yangın 
geçirmiş toprakla dolu olması, yangın geçirmeden önce bu mekânların boş olduklarını  ya 
da bu mimarînin altında bir başka yangın tabakasının olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca burada, açmanın kuzeydoğu köşesinde yüzeyde görülen taş duvarın (duvar 
3) dış kısmı kazıldı. Bu seneki çalışmalarımızda 6.5 m.ye kadar inilmiş, ancak bu duvarın 
tabanına kadar ulaşılamamıştır (Resim: 8). Burada çok sayıda 2. binyılın 2. yarısına ait 
olan, astarsız çanak çömlek parçaları çıkmaya başladı. 

III. tabakada bulunan tepeyi çeviren ve yaklaşık 7 m.den yüksek olan bu taş 
duvarların savunma amacı ile yapıldığını düşünebiliriz. 

Bunların dışında bu seneki kazı sırasında Orta Demir Çağına ait Alişar IV boyalı 
seramik parçalarının bulunması Büklükale’nin Orta Demir Çağında da iskân edildiğini ve 
üstelik Kaman-Kalehöyük IId tabakasında, yani sözde “Karanlık Çağ” denen Erken Demir 
Çağında karakteristik olan bir bichrome seramik parçasının bulunması, Büklükale’nin 
Erken Demir Çağında da iskân edildiğini göstermektedir (Resim: 9, 10)

3: Aşağı Şehirde Yapılan Jeomanyetik Araştırmalar 
2008’de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, tepede yüksek bir sur ile çevrilen 

büyük bir mimarî kompleksin varlığı tespit edilmişti. 
Aşağı Şehir’de ise, çanak çömlek parçalarının yüzeydeki dağılışından hareket 

edilerek şehir sınırının nerede olduğu hakkında bir sonuç çıkarılmaya çalışılmıştı. 
Bu sene, bu tahmini kanıtlamak amacıyla özellikle Aşağı Şehri’n kuzeybatı kısmında 
çalışmalar yapıldı (Çizim: 3).

Aşağı şehrin kuzey bölgesinde geçen sene şehir sınırları ile ilgili yapılan tahminler 
doğrultusunda iki sıra hâlinde birbirine paralel olarak giden duvarlar ile oluşan şehir suru 
ve surun üzerinde birkaç kulenin bulunduğu tespit edildi (Resim: 11)

Bu surun, tipik Hitit geleneğinden ve Boğazköy’den tanınan, Kazemat tekniği ile 
yapıldığı anlaşıldı. Batı kuzeybatı kısmında ise, bir şehir kapısının varlığı ortaya çıkarıldı. 
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Bu kapının şekli de yine, Boğazköy’de tespit edilenler ile paraleldi. 
Ayrıca, bu surun birkaç yerinde, bu sura dikey olarak yerleştirilmiş, kısa duvarlardan 

oluşan bazı mimarî kalıntıların da varlığı belirlendi. Bunların da yine Boğazköy’de 
bulunan poternler gibi olmaları ihtimali büyüktür. 

Bu şekildeki Hitit’e özgü sur, kule ve özerlikle poternin bulunması, Büklükale’deki 
Aşağı Şehrin Eski Hitit Krallık ya da Hitit İmparatorluk Döneminde inşa edilmış olduğunu 
göstermektedir.2

III.
Büklükale’de gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, 2009 senesi kazı çalışmalarının 

sonuçlarından elde edilen, tepedeki sur ve onun içerisindeki mimarîler incelenecek, Aşağı 
Şehir surunun devamı araştırılacak ve bunlarla birlikte Büklükale ikinci binyıl  şehrinin 
bütün olarak anlaşılmasına çalışılacaktır.

 
KAYNAKÇA

OMURA, S. “1991 yılı iç Anadolu’da yürütülen Yüzey Araştırmaları,” X. Araştırma 
Sonuçlar Toplantısı (1992): 365-386.

OMURA, S. “2003-2006 yılında İç Anadollu’da yapılmış olan Yüzey Araştırmaları,” 
XXV. Araştırma Sonuçlar Toplantısı (2007): 213-224.

OMURA, S. “Preliminary Report of the General Survey in Central Anatolia (2006),” 
Anatolian Archaeological Studies XVI (2007): 45-84.

SEEHER, J., “Chronology in tIattusa: New Approaches to an Old Problem,”  in Mielke, 
Schoop, Seeher (ed.), Structuring and Dating in Hittite Archaeology. BYZAS 4 
(2006): 197-213.

2   Seeher 2006: 200-201.



.................................................................................................................................................................................. 415

Resim 1: Büklükale’nin harita üzerindeki yeri.

Resim 2: Büklükale hava photoğrafı (kuzeyden).
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Resim 3: Büklükale kazı alanının topoğrafik harita üzerindeki yeri.
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Resim 4: Büklükale, I. kat mimarî.

Resim 5: Büklükale I. kat, lüle parçası.
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Resim 7: Büklükale, III. kat mimarî.

Resim 6: Büklükale, II. kat mimarî.
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Resim 9: Büklükale, Orta Demir Çağı seramik parçaları.

Resim 8: Büklükale, III. kat sur.
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Resim 10: Büklükale, Erken Demir Çağı seramik parçası.

Resim 11: Büklükale, jeomanyetik araştırma sonucu.
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2009 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZILARI
  
 
 Sachihiro OMURA*

 
2009 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon 
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü adına 30 Haziran-28 Ağustos 2009 tarihlerinde yaklaşık 50 
işçi ile aralıksız gerçekleştirildi. 

Kazılara başkanlığımda, Dr. Masako Omura, Dr. Kimiyoshi Matsumura, 
Prof. Dr. İzumi Nakai, Dr. Levent Atıcı, Dr. Andrew Fairbairn, Mamoru Yamashita, 
Maria Masubuchi, fotoğrafçı Takayuki Oshima, konservatör Alice Paterkis ile farklı 
üniversitelerden öğrenciler katıldı. Kazılara Bakanlık temsilcisi olarak, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Arkeolog İsmail  Sarıpınar görevlendirilmişti. 2009 
yılında Kaman-Kalehöyük’te yapılan kazıların başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan 
heyet üyelerine teşekkkürlerimi sunarım. Özellikle her zaman olduğu gibi, hocamız Prof. 
Dr. Nimet Özgüç”ün bilimsel yardım ve katkıları ile kazıları südürülmüştür. Hocamıza 
içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

1  Kazıların Amacı
Kaman-Kalehöyük, Eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarında Kaman 

İlçesi’nin 3 km. doğusunda, Ankara’nın kuş uçuşu 100 km. güneydoğusunda, bereketli 
bir arazinin tam ortasında yer almaktadır. 

2009 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarının amacını iki noktada özetleyebiliriz:
Birincisi, 1986 yılından 2008 yılına kadar incelenen kuzey açmadaki kültür 

katlarının esas ve talî evrelerini saptamak ve böylece höyüğün stratigrafisini daha ayrıntılı 
olarak öğrenmek;  ikincisi, güney ve kuzey açmalarında saptanan IIc ve IId katlarının 
mimarî eserlerini bir bütün hâlinde incelemektir (Çizim: 1). 

2  Kuzey Açmasının Stratigrafisi
1986 yılından beri höyüğün kuzey açmasında sürdürülen kazılarında dört esas 

yapı katı saptanmıştır. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru şöyle sıralanmaktadır; birinci kat, 
14-17 yüzyılları, yani Beylikler ve Osmanlı Dönemini temsil eder. İkinci kat, M.Ö. 12 
yüzyıldan M.Ö. 4 yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden Demir Çağına; üçüncü kat, 
Orta-Geç Tunç Çağına; dördüncü kat ise, M.Ö. 3 binyıla, yani Eski Tunç Çağına aittir.

3  2009 Yılı Kazı Çalışmaları
Şimdi Güney Açması’nda açığa çıkarılan Demir Çağı mimarî kalıntıları üzerinde 

kısaca durmak istiyorum. Özellikle IIa1-2, yani Helenistik Dönemin, IIc1-3, yani Alişar 
* Dr. Sachihiro OMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, 

3-10-31 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo/ JAPONYA.
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IV ile çağdaş safhanın ve IId1-3, yani karanlık çağ denilen kalıntıların evresi üzerinde 
durmak istiyorum.

3-1 IIa Katı Mimarîsi
1990’lı yıllarda Kaman-Kalehöyük’ün tam ortasındaki plan karelerde IIa katına, 

yani M.Ö. 4 yüzyıllara ait iki odalı megaron planlı büyük yapıya ve onu çeviren yaklaşık 
2.5 m., kalınlığındaki duvarları blok taşlarla örülü ve 10-20m. uzunluğunda koridor biçimli 
mimarlık kalıntsına rastlamıştık. Kaman-Kalehöyük’ün kuzey ve güney alanlarında 
yürüttüğümüz kazılarda bu tür çok sayıda yapı  açığa çıkardık. Sağlam olmayan bu 
yapıların çok kısa bir zamanda özensiz olarak aceleyle yapıldıklarını tahmin ediyorum.

Güney Açması’nda 1996 yılında tespit edilen IIa katına ait bu kaba örgülü 
kalıntıları kaldırmağa çalıştık. Bu koridorların inşasından önce zemin 1.5 m. kadar 
kazılmış, temele iki sıra sağlam blok taşlar yerleştirildikten sonra araları moloz taşlar ve 
toprakla doldurulmuştur.

Bir koridorun tam ortasında iki büyük yuvarlak çukur tespit edilmiştir. İçlerinde 
seramik parçaları ve atıklar çıkmadığına göre, normal çöp çukurları değil, yapının üst 
kısımı ile ilgili olmalıdır. İki koridorun enkazı kaldırılınca, burada gördüğünüz kuzeybatı-
güneydoğu istikametinde 2 m.ye yakın uzunlukta erişildi (Çizim: 2). Bunların koridor 
temelleri olduğu tahmin edilmektedir. 

3-2 IIc Kat Mimarlık Kalıntıları
Güney açmadaki kazı çalışmalarına, 1987 yılında başlamıştık. Burada amaç, 

kuzey açmasında saptanan I, II, ve III. katların kalıntılarını izlemek idi. Bu nedenle 
çalışmalarımızı, I, II, III. katlar, özellikle, II. kat üzerinde yoğunlaştırdık.

2009 yılında, bizi en çok IIc seviyesinin mimarî kalıntıları uğraştırdı. Buradaki 
amacımız, IIc katı ile IId kültürleri arasındaki ilişkileri tespit etmek idi. Az önce izah 
ettiğim gibi, IIc katı, M.Ö.8 yüzyıla, IId katı ise, M.Ö. 11, 10, 9 yüzyıllara tarihlenir. 

2007 yılı kazı çalışmalarında, IIc katının üç ayrı evreye sahip olduğu saptamıştık. 
2008 yılında kazı, IIc katının birinci ve ikinci yapı katları üzerinde çalışmalara devam 
edilmiştir. IIc katını temsil edilen seramikler, Alişar IV’te de bol sayıda ele geçirilmiş 
olan stilize geyik motifleri ile bezelidir. 

2009 yılı kazı çalışmalarında, IIc katının birinci yapı seviyesi üzerinde çalışılmıştır.  
Birinci yapı katındaki mimarî kalıntılarının çoğu, bodrum şeklindedir (Çizim: 3). Bu 
mimarî kalıntının tabanı araştırılırken, duvarların kenarlarında sekilere ve tabanın tam 
ortasında bir çukura rastlanmıştır. Çukurun içinden bol sayıda IIc katına ait boyalı seramik 
parçaları bulunmuştur. 

IIc katının birinci seviyesinde açığa çıkarılan bodrumlar depo olarak kullanılmış 
olmalıdır.

3-3 IId Katın Mimarlık Kalıntıları
IId katından ele geçirilen organik malzemenin karbon 14 analizlerine göre, bu 

kat M.Ö.11.10. ve 9.yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 1989-1994 yıllarında, Kuzey 
Açması’ndaki V., VI., VII. plan karelerde IId katı yapılarına rastlamıştık. Bu kat 
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mimarlığının özelliği, yapıların tek odalı olması, tabanlarında direk izlerinin varlığı 
ve yangın geçirmiş olmasıdır. Burada kahveye veya kırmızıya boyanmış seramiklere 
rastlanmıştır. Hatta IId katında el yapımı seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Ancak bu 
katta IIc katında ele geçirilen stilize geyik motifli seramiklere hiç rastlanmamıştır.

2009 yılında Güney Açması’nın bazı plan karelerinde IId seviyesinde çalışmalara 
devam edilmiştir. 2006-2008 yıllarında açığa çıkarılan II c katındaki yapıların bazıları 
kaldırılınca, yangın geçirmiş IId katına ait mimarî kalıntılara rastlanmış ve tabanlarında 
direk izleri tespit edilmiştir (Çizim: 4). Bu mimarî kalıntıların çizimi ve fotoğraf işleri 
bittikten sonra, tekrar kazıya devam edilmiş ve bunun hemen altında yine yangın geçirmiş 
bir yapıya rastlanmıştır. Burada ele geçirilen seramikler IId katına aittir. Bunların arasında 
az da olursa IIIa katı, yani Hitit İmparatorluğu’nun seramik parçaları da ele geçirildi. 
Buna göre, bu yapının altında M.Ö. 2 binyılın mimarî kalıntılarına rastlanacağını ümit 
ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda, IId kültürü ile III a kültürü arasındaki ilişkileri 
takip etmek istiyorum. 

5  Buluntular
2009 yılı kazılarında ele geçirilen buluntular, bronzdan ok ucu, iğne, pincette ve 

fibulalar, IIc katına ait boyalı seramiklerdir.

4  Sonuç
Bu verilere göre, burada IIc katı ile IId arasındaki ilişkiler üzerinde durmak 

istiyorum. Yukarıda da söylediğim gibi, IIc katında ele geçirilen stilize geyik, antilop 
gibi hayvan motifli seramikler IId katında hiç bulunamamıştır. Ancak IIc katında bulunan 
nakışlı seramiklerin diğer bazı motifleri IId katında da görülmektedir. Mimarî bakımından 
da IIc ve IId katları arasında yakınlık vardır. IIc katında bulunan sekili tek odalı evleri IId 
katında da vardır. Buna göre, IIc kültürünün IId’nin devamı olduğu tahmin edilir. Yalnız 
Alişar IV boyalı seramiklerinin IIc katında yeniden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 

1986-2007 yıllarında tarafımızdan İç Anadolu’da yapılan yüzey araştırmalarında 
Alişar IV ve Kaman-Kalehöyük IIc katı boyalı seramiklerinin çoğu Delice Irmağı 
ile Kızılırmak arasında yer alan höyüklerde ele geçirilmiştir. Buna göre, Alişar IV 
seramiklerinin Alişar merkez olmak üzere büyük olasılıkla ilk defa Delice Irmak ile 
Kızılırmak arasındaki bölgede başladığı tahmin edilebilir.

Kaman-Kalehöyük 24. sezon kazıları 28 Ağustos’ta bitmiş ve höyükte açığa 
çıkarılan mimarlık eserleri ve kesitler korunmak üzere portatif çatı ile kapatılmıştır. 

Son olarak, Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 1986 yılında başlayarak, bugüne kadar sürdürülen Kaman-Kalehöyük kazı 
çalışmalarında ele geçirilen eserleri sergilemek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile, 15 Nisan 2008 yılında Kaman-
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi inşaatı başlamış ve 15 Mart 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 
Müzenin Mimarî Projesi, Kalehöyük’ün formundan esinlenmiş ve kazısı yapılmakta olan 
höyük görünümünde tasarlanmıştır. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin açılışını 10 
Temmuz 2010’da yapmayı planlamaktayız.
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 SULUİN MAĞARASI KAZISI-2009

Harun TAŞKIRAN*

Selahattin Eyüp AKSU
M. Beray KÖSEM

Kadriye ÖZÇELİK

I.GİRİŞ
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yağca Köyü sınırları içinde yer alan Suluin 

Mağarası’nda 2009 yılında yapılan arkeolojik kazılar ilginç ve şaşırtıcı sonuçlar vermeye 
devam etmiştir. Mağaranın özellikle Holosen Dönem yerleşmeleriyle ilgili verdiği 
sonuçlar bölgenin prehistoryasına oldukça önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve DÖSİM 
Müdürlüğü’nün ödeneğiyle Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan ve bilimsel 
sorumluluğunu Prof. Dr. Harun Taşkıran’ın üstlendiği Suluin Mağarası kurtarma kazısı, 
01.07.2009 – 31.07.2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. 

Kazı çalışmalarına Öğr. Gör. Dr. Kadriye Özçelik, Uzman Dr. M. Beray Kösem, 
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Akyurt (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Nurperi Ayengin, Prehistoryen 
Güngör Özçelik, İrfan Deniz Yaman MA., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya 
Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Yavuz Aydın, Buket Babataş, lisans öğrencileri 
Kaan Bulut, Eşref  Erbil, Onur Dinç, Güray Can Aytekin, Aylin Dağlı, Fatma Öztürk, Salime 
Görgün, Savaş Akkaş, Binnur Ergün ve Iraz Aslı Temiz ekip üyesi olarak katılmışlardır2. 
2007 ve 2008 yıllarında olduğu gibi kazı ekibi Karain Mağarası kazı evinde konaklamış 
ve Karain kazısının tüm lojistik desteğinden yararlanmıştır3. Ayrıca, kazı ekibimiz her yıl 
olduğu gibi yine çeşitli kurum ve kuruluşların da yardımlarını görmüştür.4

* 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

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

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

1 İlgili kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2 Büyük bir özveri ve uyum içinde çalışan kazı ekibinin tüm üyelerine katkılarından dolayı sonsuz 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.
3 Karain Kazısı Başkanı Sayın Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya ekibimize sağladığı her türlü maddi ve manevi 

destek için saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 
4 Kazı ekibimize her zaman yardımcı olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün tüm personeline, Suna-İnan Kıraç 

Vakfı, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük’e, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Sayın İbrahim Acar’a, Döşemealtı İlçesi Kaymakamı Sayın İ. Hayrullah Sun’a, Döşemealtı Belediye 
Başkanı Sayın Nurettin Tursun’a, Yağca Köyü Muhtarı Sayın Ali Öner’e ve Antalya Organize Sanayi Bereket 
Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Refioğlu’na içten teşekkürlerimizi 
sunarız.
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II. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Diğer yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da kazı çalışmalarına geçmeden önce 

kazıya 
hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kazı alanının korunması amacıyla 

açmanın üzerine kapatılan plâstik örtü kaldırılmıştır. Her ne kadar plâstik örtü kazı alanının 
içini temiz bir şekilde korumuşsa da, fotosentez olayından dolayı kazı alanının içi ve 
açma kenarları çok yoğun bir şekilde bitki ve otlarla kaplanmıştır. Bu nedenle gerek kazı 
alanı ve gerekse mağara içinin genel bir ot temizliği yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 
Ayrıca mağaraya ulaşımda büyük bir sorun olan karstik su kaynağının üzerine geçici 
bir köprü ve mağara önüne bir açık hava laboratuvarı oluşturularak kazı öncesi hazırlık 
çalışmaları sonuçlandırılmıştır.

III. KAZILAR 
2009 yılında mağaranın ön kısmında açılan 5x5 m. lik geniş açmada (Çizim: 1) 

toplam 25 ayrı plan karede (H 6-10; I 6-10; J 6-10; K 6-10 ve L 6-10) 106 arkeolojik tabaka 
kazılmıştır. Kazılara 2008 yılında diğer plan karelere göre daha üst kotlarda bırakılan 
ve açmanın güneybatı köşesinde yer alan H6 ve H7 plan karelerinde başlanmıştır. Söz 
konusu bu iki plan kare 6. arkeolojik seviyenin tabanına kadar kazıldıktan sonra, açmanın 
tamamındaki bütün plan kerelerde aynı seviyeye gelinmiş oldu. Bu aşamadan sonra 
açmanın kuzey sınırında yer alan L6, L7, L8, L9 ve L10 plan karelerinde 7.arkeolojik 
seviyeler kazılarak, kazı alanının tamamında yatay planda kazılara devam edilmiş ve tüm 
plan karelerde aynı arkeolojik seviyeler kazıldıktan ve plana alındıktan sonra bir sonraki 
arkeolojik tabakaya geçilmiştir. 

Kazılmış plan karelerin tamamında 4 farklı jeolojik seviye görülür ( Çizim: 2). 
jeolojik seviyelerin tamamı Holosen Döneme aittir. Bu yıl kazılan plan karelerin çoğunda 
3. jeolojik seviyenin toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Kahverengi, oldukça kuru ve sert 
olan 3. jeolojik seviyenin içinde temel ya da duvarlara ait olan orta ve iri boyutlu kalker 
taşlar ile bitki ve ağaç kökleriyle sık sık karşılaşılmaktadır.

2009 yılı kazı çalışmaları sırasında bazı plan karelerde 9. arkeolojik seviyenin 
sonunda, bazılarında ise 10.arkeolojik seviyede farklı bir toprak yapısıyla karşılaşılmaya 
başlanmıştır. Sarımsı açık kahve renkli, oldukça sert ve sıkışmış olan bu yapı 4. jeolojik 
seviye olarak belirlenmiştir. İlk önce açmanın güneydoğu ve güneybatı köşelerinde 
ortaya çıkan bu jeolojik yapı,  özellikle açmanın kuzeydoğu köşesinde L6 ve L7 plan 
karelerinin profilinde oldukça belirgindir (Çizim: 2). Diğer plan karelerin ise 10. arkeolojik 
seviyesinden itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. 

2008 yılında ilk kez bir mağarada mimarî kalıntılarla karşılaşılmış ve 6. arkeolojik 
seviyenin tabanında bazı taş duvarların çevrelediği “A” ve “B” mekânları ortaya 
çıkarılmıştı.

2009 yılında 7.arkeolojik seviyeden itibaren  “A mekânı”nın kazılarına başlanmıştır 
(Çizim: 3). Geçen yıl bu mekânın yüzeyinde büyük olasılıkla güneşte kurutulmuş ya da çok 
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iyi fırınlanmamış delikli ya da deliksiz kerpiç (kil) levhalarla (tuğlalarla) karşılaşılmış ve 
bunların Burdur’un Bucak İlçesi’ndeki Höyücek’te Erken Neolitik Tapınaklar Döneminin 
3 ve 4 No.lu yapılarında görülen tahıl kutularının kil levhalarıyla benzerlik gösterdiğini 
belirtmiştik5. Delikli ya da deliksiz kil levha örnekleriyle bu yıl da karşılaşılmıştır. 
Ancak bunların tamamı parçalar hâlinde ve kırılmış olarak ele geçirilmiştir. Bu duruma 
mekâna sonradan açılan bir gömüt çukurunun sebep olduğu düşünülebilir. Ancak geçen 
yıl bahsettiğimiz bir tahıl kutusuyla karşılaşılabileceği tahminimiz gerçekleşmemiştir. 
Dolayısıyla bulunan kil levha parçalarının bir tahıl kutusuna ait olup olmadığı 
anlaşılamamıştır. 

Bir yaşam alanından çok bir mutfak ya da depo olarak kullanıldığını düşündüğümüz 
bu mekân içinden çok sayıda monokrom çanak-çömlek parçaları, öğütme ve ezgi taşları, 
havanelleri, az sayıda yontmataş parçalar ve bir obsidyen dilgi, cilâlı balta ve büyük 
bir olasılıkla beslenmede kullanılmış bol miktarda yanmış hayvan kemik parçaları 
bulunmuştur. 

A Mekânı’nın kuzeybatı-güneydoğu duvarının dibinde, duvara paralel bir şekilde 
sırt üstü yatırılmış bir iskelet açığa çıkarılmıştır (Çizim: 4). Toprak bir çukur içine hocker 
tarzda değil, dorsal bir şekilde gömülmüş olan bireyin kafası tam olarak yatırılmamış, 
duvar taşlarından birine yaslanmış bir biçimde bırakılmıştır. İskeletin baş tarafına 
dikey bir şekilde mezar taşı olarak bir öğütme taşı konulmuştur (Çizim: 4; Resim: 1). 
Kafatasının içine kadar dolan ağaç kökleri, kafatasını epeyce tahrip etmiştir. Mekânla 
ilgili olabileceğinden dolayı büyük heyecan yaratan iskeletin, maalesef daha sonraki 
dönemlerde buraya gömülmüş olduğu anlaşılmıştır. Zira özellikle iskeletin ayak ucu 
çevresinde karşılaşılan ve yaklaşık 184 adet olan demir kabaraların olması, iskeletin Geç 
Neolitik-Erken Kalkolitik Döneme ait seramik örnekleri veren A mekânı ile olabilecek 
ilişkisini bir anda yok etmiştir. Bir ahşap ya da deri üzerine monte edilmiş olduklarını 
düşündüğümüz bu demir kabaraların benzerleri Roma Dönemi mezarlarında sıklıkla 
çıkmaktadır. Bu nedenle iskeletin buraya sonradan, Roma Döneminde gömüldüğü 
düşünülmektedir.

2008 yılında açmanın ortasında güneydoğudan kuzeybatıya uzanan duvar 
kalıntısının kuzey-kuzeydoğusunda bir mekân daha olduğu görülmüş ve burası da “B 
mekânı” olarak isimlendirilmişti (Çizim: 3). Bu alanda, küçük kalker taşlar ve seramik 
kırıntılarıyla sıkıştırılmış bir taban olduğunu belirtmiştik. Ancak söz konusu alanda 2009 
yılında yapılan kazılar bizi bir kez daha şaşırtmıştır. Zira ilk kez bir mağara yerleşiminde 
mimarîye rastlandığı gibi, yine ilk kez sıvalı bir tabanla karşılaşılmıştır. L7 plan karesinde 
ilk izlerini gördüğümüz bu sıvalı taban, L8 plan karesinde de devam etmiştir. Ayrıca 
bu sıvalı tabanın gerek açmanın kuzey profili içine doğru ve gerekse K7 ve K8 plan 
karelerine doğru da devam ettiği görülmüştür. Bu sıvalı tabanın kazının son günlerine 
doğru ortaya çıkması nedeniyle tam sınırları açığa çıkarılamamıştır. Ancak büyük 
bir olasılıkla “B mekânı”nı çevreleyen taş duvara kadar sıvalı tabanın devam etmesi 
5   Bkz. Duru ve Umurtak, 2005:15; Lev.25, 1-2.
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mümkün görünmektedir. A mekânında olduğu gibi B mekânında da çok sayıda çanak-
çömlek parçalarıyla, yontma taş ve sürtme taş örneklerle ve hayvan kemik parçalarıyla 
karşılaşılmıştır. Yine K8 plan karesinin güneybatı köşesinde, bu mekânı çevreleyen taş 
duvarın kenarına doğru sıvalı taban üzerinde yoğun bir biçimde yumuşakça kabukları 
ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntıların beslenmeyle ilgili olması olasılık dâhilindedir.

2009 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda tüm plan karelerde, yüzeyden 1 
metre; “0” noktasından itibaren ise -4.30 metre derinlikte 10. arkeolojik seviyenin 
tabanına ulaşılmış ve kazılara 2010 yılında devam edilmek üzere ara verilmiştir. 

IV. ARKEOLOJİK BULUNTULAR
Bu yıl kazısı yapılan A mekânı içinde çok değişik buluntularla karşılaşılmıştır. 

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi bu mekânın kuzeybatı-güneydoğu duvarına paralel bir 
şekilde uzanan ve Roma Döneminde açıldığı düşünülen iskelet çukuru, bu mekânda 
bol miktarda görülen kerpiç (kil) levhaların tahrip edilmesine neden olmuştur. Kerpiç 
ve çanak-çömlek parçalarının yanı sıra çok sayıda çakmaktaşı ve obsidyenden yapılmış 
yontmataş parçalar da bulunmuştur. Bunlar arasında dilgicik üzerine yapılmış uç kısmı dış 
ve iç yüzden düzeltili ve dibi inceltilmiş ok uçları (Çizim:  5; 1,2), orak dilgileri (Çizim: 
5; 3,4,11) ve dilgi parçaları (Çizim: 5;5), mermi biçimli bir çekirdeğin kırılmış uç bitimi 
(Çizim: 5;7), çontuklu ve dişlemeli parçalar (Çizim: 5;6-12-13-16), obsidyenden bir aracı 
âlet (Çizim: 5;8), iç yüzde bir düzeltili çontuğu olan obsidyen dilgi  (Çizim: 5;14) ve 
yine obsidyenden bir mikro delici (Çizim: 5;15) bulunmaktadır. Taştan yapılmış silindirik 
formlu ve askı deliği kırılmış bir taş boncuk (kolye ucu), yine taştan idol (?) benzeri 
bir parça ve bir cilâlı balta (Çizim: 8;7) buluntular arasındadır. A mekânında yine ezgi 
ve öğütme taşları, havanelleri, perdah âletleri gibi sürtmetaş âletlerle de karşılaşılmıştır 
(Resim: 2).

2008 yılında olduğu gibi 2009 kazılarında da en fazla ele geçirilen malzeme 
çanak-çömlek parçaları olmuştur. Maalesef bu yıl da tam bir çanak-çömlek örneğiyle 
karşılaşılmamıştır. Genelde parçalar hâlinde ele geçirilen çanak-çömlek parçaları tamamen 
monokrom olup daha çok mutfak kapları parçalarıdır (Resim: 3-4). Suluin Mağarası’na 
en yakın höyük yerleşimi olan Bademağacı Höyük’te benzer parçalar görülmemektedir6. 
Tamamen Suluin’e özgü gibi görünen seramikler ilk tanımlamalarımıza göre Geç 
Neolitik-Erken Kalkolitik Dönemin örneklerine benzemektedir. Bununla birlikte, 
bazı seramik parçalarının Orta Kalkolitik Çağa ait oldukları belirlenmiştir. Seramikler 
üzerinde Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ayşegül 
Akyurt çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Suluin’in kuzeyinde bulunan Bademağacı, 
Höyücek gibi höyük yerleşmeleriyle hatta daha uzaktaki Ege ve Marmara Bölgesi 
yerleşimleriyle ilişkilerin kurulmasında, çanak-çömlek parçalarının bize önemli bilgiler 
vereceğini düşünmekteyiz.

Arkeolojik buluntular arasında diğer yoğun grubu ise, yontmataş malzeme 
6   Bkz. Duru, 2008:141, Res.278.
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oluşturur7. Arkeolojik seviyelerin tamamında bol miktarda ele geçirilen yontmataş 
malzemenin yapımında kullanılan hammaddelerinde farklılıklar görülür. Daha çok 
bölgenin yerel kayacı olan radyolarit yoğun olarak kullanılmışsa da, buraya ithal olarak 
obsidyen ve kaliteli çakmaktaşları da gelmiştir. Yontmataş malzeme zengin bir çeşitlilik 
gösterir. Bunlar arasında keski ağızlı yatay ok uçları (Çizim: 6;1-7), geometrik ya da 
geometrik olmayan mikrolitler (Çizim: 6;8-10), dilgicikler üzerine yapılmış değişik ok 
uçları (Çizim: 6;11-14), taş delgiler (Çizim: 6;15-17), farklı formlarda ön kazıyıcılar 
(Çizim:.6;18-24), eğik budanmış parçalar (Çizim: 6; 25-27) ki bunlardan biri obsidyenden 
yapılmış olup iç yüzde iki çontuktan oluşan bir dişleme gösterir. İç yüzden düzeltilerle dip 
kısmı sap haline getirilmiş saplı bir parça da ilginç buluntular arasındadır (Çizim: 6; 28). 
Orak elemanları (Çizim: 7; 1-2), düzeltili ve düzeltisiz dilgiler (Çizim:7; 3-8) mağaraya 
dışarıdan ithal edilmiş parçalardır ve birinin hammaddesi obsidyendir (Çizim:7; 7). Dilgi 
ve dilgicik çekirdekleri (Çizim: 8; 1, 3-5) arasında biri obsidyen (Çizim: 8; 2) diğeri 
çakmaktaşı  (Çizim: 8; 6) olan iki adet kırık mermi biçimli çekirdek de bulunmaktadır ve 
bunlar da mağaraya işlenmiş olarak ithal yoluyla gelmiş olmalıdırlar.  

A mekânında olduğu gibi sürtmetaş buluntularla hemen hemen tüm arkeolojik 
seviyelerde karşılaşılmıştır. Yaklaşık 35 adet olan bu sürtmetaşlar örnekler içinde ezgi-
öğütme taşları, havanelleri ve perdah âletleri bulunmaktadır.

Kemik buluntular arasında iğneler, çeşitli bızlar  (Resim: 5; 1-3) ki, bunlardan 
birinin üzerinde kazıma V motifleri bulunmaktadır (Resim: 5; 1), boynuzdan bir âlet ucu, 
kemik bir spatula (Resim: 5; 6) ile çeşitli kemik âlet parçaları yer alır.

Suluin insanlarının süslenme faaliyetleriyle ilgili çok sayıda boncuk ve takı 
malzemeleri de ele geçirilmiştir. Bunlar arasında çeşitli taşlardan ve dentalium 
çekirdeklerinden yapılmış boncuklar ilk sırayı alırlar (Resim: 5; 7). Kemikten yapılmış 
süslenme objeleri ise az sayıdadır (Resim: 5; 4-5). Pişmiş topraktan yapılmış sapan taşları 
ve bazı taş bilyeler ise diğer buluntular arasındadır.

VI. SONUÇ
2009 yılında 1 aylık süreyle yürütülen arkeolojik kazılar, gerek arkeolojik 

buluntular ve gerekse Batı Toroslar’daki mağara yerleşimleri açısından önemli sonuçlar 
vermeye devam etmiştir. 2008 yılı kazılarında Suluin Mağarası’nın Holosen Dönem 
tabakaları içinde mimarî kalıntılara rastlanması ve iki mekânın ortaya çıkartılmasının yanı 
sıra, bu yıl bu mekânlardan birinde sıvalı bir taban bulunması mağarayı daha da önemli 
bir konuma getirmiştir. Zira, Karain Mağarası’nın önündeki geniş traverten ovasında 
özellikle Neolitik ve Kalkolitik Çağlara ait höyük yerleşmelerinin bulunmaması, yıllardır 
dile getirdiğimiz Neolitik ve Kalkolitik Çağ yerleşimlerinin bu çevredeki mağaralarda 
aranması gerektiği görüşümüzü bir kez daha haklı duruma getirmiştir. Çubuk Boğazı’nın 
kuzeyinde kalan höyük yerleşmeleriyle çağdaşlık gösteren Suluin Mağarası Holosen 
Dönem mimarî kalıntıları (taş duvarlar ve sıvalı tabanı olan mekânlar) aynı zamanda 
arkeolojik buluntularla desteklenmektedir. 
7 Yontmataş malzemenin Çizim:leri Uzman Dr. M. Beray Kösem ve Zehra Fürüzen Taşkıran tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir görev sayıyoruz.
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Suluin Mağarası, avcı-toplayıcı ve konar-göçer toplulukların ilk üretimciliğe ve 
ilk yerleşik hayata geçiş sürecine, başka bir deyişle Çubuk Boğazı’nın kuzeyinde kalan 
höyük yerleşmelerinin kökenine ilişkin olarak çok önemli bilgi ve verileri sağlayacak 
önemli bir mağara siti olarak görünmektedir. Karain çevresindeki mağara yerleşimleriyle 
söz konusu höyük yerleşimleri arasındaki ilişkiler, mevsimlik göçler, sosyo-ekonomik ve 
ticari faaliyetler hakkında bağıntıları kurabileceğimiz tek yer şimdilik Suluin Mağarası’dır. 
Kazıların ilerlemesi ve arkeolojik buluntuların değerlendirilmesiyle bu iki bölge arasındaki 
benzerlik ya da farklılıklar daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Suluin Mağarası kazılarında ortaya çıkan yontmataş malzeme tipolojik açıdan 
oldukça zengin bir çeşitlenme göstermektedir. Yontmataş malzemenin büyük çoğunluğu 
bölgenin yerel kayacı olan radyolaritten üretilmişlerdir. Ele geçirilen teknolojik parçalar, 
radyolaritten yapılan yongalama işleminin mağarada gerçekleştirildiğini göstermektedir. 
Bunun yanı sıra az sayıda da olsa ele geçirilen özellikle obsidyen parçaların mağaraya 
ithal yoluyla gelmiş olması kesindir. Zira, bulunan ve kırık olan tek bir mermi biçimli 
çekirdek parçası da işlenmiş olarak mağaraya getirilmiş olmalıdır. Yine bölgeye yabancı 
kaliteli çakmaktaşı hammaddeden üretilmiş bazı parçaların da, obsidyen örneklerde 
olduğu gibi Suluin Mağarası’na ithal yoluyla gelmiş olması gerekmektedir. Çünkü bu 
tür malzemenin de mağarada yontulduğuna ilişkin teknolojik parçalar görülmemektedir. 
Yontmataş materyal üzerinde ileride yapılacak ayrıntılı tekno-tipolojik analizlerin, Suluin 
insanlarının sosyo-ekonomik aktivitelerine önemli katkılar sağlayacağı kaçınılmazdır. 

2008 ve 2009 yıllarında ortaya çıkan taş duvarlar, sıvalı ve sıvasız mekânlar gibi 
mimarî unsurlar nedeniyle, bu yıl da Pleistosen Dönem katmanlarına ulaşılamamıştır. 
Özellikle yontmataş âletler içinde rastladığımız bazı ipuçları, arkeolojik açıdan oldukça 
zengin bir görüntü veren Holosen tabakaların altından, Paleolitik Çağın belirli dönemlerine 
ilişkin tabakaların gelmesi yönündeki beklentilerimizi destekler niteliktedir.

Özetle, 1 ay süreyle Suluin Mağarası’nda gerçekleştirdiğimiz 2009 yılı çalışmaları, 
beklentilerimizin de ötesinde ilginç sonuçlar vermeye devam etmiştir. Ülkemizde 
mağara kazılarının yetersiz olduğu bir dönemde, zengin arkeolojik buluntular ve önemli 
sonuçlar veren Suluin Mağarası kazılarının devam etmesini düşünmekteyiz. Gelecekte 
kazılarımızın devam etmesi ve daha eski tabakalara inilmesiyle, bölge prehistoryası 
açısından gerekli olan kronolojik silsilenin kurulmasına ve özellikle avcı-toplayıcı bir 
yaşamdan, ilk üretimcilik aşamasına ve yerleşik hayata geçiş sürecine ilişkin sorunlara 
çözümler getirmek mümkün olacaktır.
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Çizim 1: Suluin Mağarası topoğrafik plan, kazılan kareler.

Çizim 2: Kuzey profil, jeolojik seviyeler.
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Çizim 3: “A” ve “B” mekânlarının açma içindeki görüntüsü.

Çizim 4: “A mekânı”nda ortaya çıkan mezar ve iskeletin konumu.
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Çizim 5: Suluin Mağarası “A mekânı” buluntuları. 

Çizim 6: Suluin Mağarası yontmataş 
buluntularına örnekler.



..................................................................................................................................................................................436

Çizim 8: Çeşitli tiplerdeki çekirdekler 
ve “A mekânı”ndan ele geçirilen cilâl 
balta.

Çizim 7: Çeşitli dilgi ve düzeltili 
dilgilere ait örnekler.
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Resim 2: “A mekânı” sürtmetaş buluntu örnekleri.

Resim 1: Mezar başına dikilmiş öğütme taşı.
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Resim 3: “A mekânı” seramik örneği.

Resim 4: “Suluin Mağarası seramik örnekleri.
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Resim 5: Kemik ve boncuk buluntulardan örnekler.
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SAMSUN-İKİZTEPE KAZILARININ 2009 DÖNEMİ 
ÇALIŞMALARI

Önder BİLGİ*

Hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülmekte olan ve ilk defa 1974 yılında 
başlatılmış bulunan Samsun İkiztepe kazıları, 36. yılı olan 2009 döneminde planlandığı 
gibi Tepe I’de “M” açmasında, İlk Tunç Çağı I kültür katının sınırları ile ilk dafa İlk 
Tunç Çağı II döneminde kullanıma açılmış olduğu son dönem çalışmalarında anlaşılan 
mezarlığın güney sınırının saptanmasına doğru yönlendirildi.

15 Temmuz ile 7 Eylül  tarihleri arasında 55 gün süren kazı çalışmaları Arkeolog 
Güneş Tabanoğlu, Dr. Serpil Sandalcı, Dumlupınar Üniversitesi’nden stajyer öğrenciler 
Tasvir Durak, Dilek Kılıç, Galip Ayçiçek, Havva Yıldız, Aynur Çevikgil ile Restarosyon-
konservasyon uzmanı Behçet Erdal ve Arkeolog-desinatör Burhan Gülkan’dan oluşan bir 
heyet tarafından gerçekleştiridi. Kazıda Bakanlık temsilcisi olarak da Samsun Müzesi 
araştırmacılarından Mustafa Kolağasıoğlu görev aldı. 

Kısa süren temizlik çalışmalarından sonra Tepe I’in merkez kesiminde yer alan 
300 m2.lik alanda 1986 döneminde durdurulan 22.30 m.den 20.80 ile 20.15 m.ye varan 
farklı seviyelere kadar derinleşildi (Resim: 1).

 Batıdan doğuya doğru eğim yapan “M” açmasının doğu kesiminde 22.30 ile 20.15 
metreler arasında 2.15 m.yi bulan derinleşme sonucunda 4 ve orta ile batı kesimlerinde ise 
22.00 ile 20.80 metreler arasında 1.20 m.yi bulan derinleşme sonucunda 2 mimarî tabaka 
ortaya çıktı. İki ayrı farklı kesimde saptanan bu mimarî tabakalardan 2. ve 3. çağdaştır.

1. Mimarî Tabaka açmanın doğu kesimde yer alır ve sadece yanmış basit bir 
tabandan ibarettir. Çanak-çömlek parçaları dışında bu tabakada herhangi bir buluntu ele 
geçirilmedi.

2. Mimarî Tabaka’nın geniş ve yanmış basit bir taban olduğu görüldü. Bu tabanın 
orta kesiminde, birbirinden bağımsız kil sıva parçalarından oluşan 2 ayrı moloz yığıntısı 
bulundu. Güney kesimdeki kalıntıların muntazam kil ve taş işlikler ile şiddetli bir 
yangında tahribata uğramış bir fırın içeren atölye niteliğinde bir konstrüksiyon olduğu 
anlaşıldı. Diğer taraftan, alanın kuzey kesiminde, doğu - batı doğrultusunda uzanan sıva 
kalıntılarının ise 1986 döneminde kazılan ahşap bir yapının yanmış kalıntılarının devamı 
niteliğinde olduğu anlaşıldı (Resim: 2).

 2. Mimarî Tabaka’da buluntu olarak bardak ve kadehler (Resim:3) ile çanak-
çömlek parçalarının dışında, pişmiş toprak(pt) ve kemik ağırşaklar ile tezgâh ağırlıkları 
kemik deliciler, tunç bir küpe, ponza zımparalar, pt. fırça sapı ve öğütme taşları ele 
geçirildi. 
* Prof. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Piyasa Caddesi No: 25-27 Büyükdere-

Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE. E-mail: o-bilgi@superonline.com
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3. Mimarî Tabaka’nın, açmanın batı kesiminde yoğun olarak yanmış ve parçalanmış 
kil sıva kalıntıları içeren ve yangın geçirerek siyahlaşmış kil bir taban olduğu görüldü. 
Dağılmış sıva kalıntılarının da büyükçe bir fırına ait olduğu tahmin edildi.

 Mimarî Tabaka’dan buluntu olarak pt. boyunlu bir çömlek (Resim:4) ve kadehler 
ile çanak-çömlek parçalarının yanı sıra pt. ve kemik ağırşaklar, pt. tezgâh ağırlıkları, 
kemik deliciler ile dikiş ve süs iğneleri (Resim:5), tunç bir küpe, bir boncuk ile iki kesici 
ve pt. sapan taneleri ile bir fırça sapı elde edildi.

“M” açmasının sadece doğu kesiminde yapılan derinleşme sonucunda ortaya 
çıkarılan ve batıdan doğuya doğru, yani Kızılırmak Nehri yönüne doğru eğim yapan 
ana toprak üzerinde yer alan 4. Mimarî Tabaka’da yanarak siyahlaşmış kil sıvalı basit 
bir taban dışında yine bir moloz yığıntısı kısmen ortaya çıktı. Ancak, alanın kuzeydoğu 
kesiminde yer alan yanmış bu sıva kalıntılarının ne gibi bir könstrüksiyona ait olduğu 
anlaşılamadı.

4. Mimarî Tabaka’nın buluntularının basit bir minyatür kap dışında pt. ve kemik 
ağırşaklar ile tezgâh ağırlıklarının yanı sıra üzerinde kabartma bir insan figürü bulunan pt. 
bir kab parçası (Resim:6), deliciler ve disk biçimli taş bir pandantiften oluştuğu görüldü.

Ortaya çıkarılan bu 4 mimarî tabakada ele geçirilen küçük buluntuların yanı sıra 
toplanan çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden birinci ile ikinci mimarî 
tabakaların İlk Tunç Çağı II kültür katının ilk iki evresini, takip eden ve birbiri üzerinde 
yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci mimarî tabakaların ise İlk Tunç Çağı I’in son 3 
evresini temsil ettiği saptandı. 

Bu dönem çalışmaları sırasında sadece 3 adet basit toprak mezara rastlandı 
(Resim:7). Biri tahribata uğramış bu 3 mezarın 2. Mimarî Tabaka’nın birikintisi içinde 
bulunmuş olması nedeniyle İlk Tunç Çağı II olarak tanımlanan kültür katının 2. evresine 
ait olduğu anlaşıldı. Doğu-batı yönünde başı batıda olmak üzere uzatılmış tahribat 
görmemiş iskeletle beraber mezara bırakılmış tunç yassı bir balta (Resim:8), bir zıpkınucu 
(Resim:9) ile 5 adet ahşap boncuktan oluşan bir kolye (Resim:10) ele geçirildi.

Tahribat görmüş ikinci mezara ait olarak da tunç bir mızrak ucu (Resim:11), bir 
hançer (Resim:12) ile bir zıpkın ucu ele geçirildi (Resim:13).

Üçüncü mezarın açmanın batı kesiminde ve İlk Tunç Çağı I kültür katının 3. 
Mimarî Tabaka’sının yanmış moloz yığıntısı içine gömülmüş olduğu gözlendi. Başı 
güneyde olmak üzere kuzey-güney doğrultusunda yatan iskeletin herhangi bir eşyası 
olmadığı ve İlk Tunç Çağı II kültür katının birinci evresine ait olduğu görüldü.

Dönem çalışmalarına son verildikten sonra kazı alanı koruma altına alındı ve 
8 adedi müzelik, 237 adedi de etütlük olmak üzere toplam 245 adet buluntu Samsun 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sözlerime son vermeden önce beni dinlediğiniz için sizlere ve çalışmalarımıza 
maddî ve manevî olarak destek sağlamış olan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk 
Tarih Kurumu’na ve hâlâ desteklemeye devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
huzurunuzda içten teşekkürlerimi sunarım.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 5

Resim: 4

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 12

Resim: 11

Resim: 13
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LİMAN TEPE 2009 YILI KAZILARI

Hayat ERKANAL*

Vasıf ŞAHOĞLU
Rıza TUNCEL

Ourania KOUKA
Levent KESKİN
İrfan TUĞCU

İzmir İli Urla İlçesi’nin İskele Mahallesi’nde yer alan Liman Tepe’deki arkeolojik 
kazılar, 1992 yılından bu yana Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında kesintisiz olarak 
devam etmektedir1(Harita: 1). Ege’nin özellikle Erken Tunç Çağındaki en önemli liman 
* Prof. Dr. Hayat  ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Su altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi 
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E-posta: ankusam@ankara.edu.tr.

 Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, Ankara Üniversitesi, Su altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ANKÜSAM) Dil ve Tarih  Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye- Ankara/TÜRKİYE. 
E-posta: ankusam@ankara.edu.tr.

 Dr. Rıza TUNCEL, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa / KKTC
 Yrd. Doç. Dr. Ourania KOUKA, Archaeological Society, Atina / YUNANİSTAN.
 Dr. Levent KESKİN, Ankara Üniversitesi, Su altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) 

Dil ve Tarih  Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye- Ankara/TÜRKİYE. E-posta: ankusam@
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1 IRERP projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar, Ankara Üniversitesi Su Altı Arkeolojik 
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yerleşmelerinden birisi olan bu merkezdeki çalışmalar, son yıllardaki keşifler sayesinde, 
özellikle Anadolu-Ege ilişkileri ile ilgili çok önemli yeni sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır 
(Harita: 2). 2000 yılından bu yana kara kazıları yanında su altında da sürdürülen arkeolojik 
kazı çalışmalarına2 2009 yılında hem karada hem de denizde devam edilmiştir (Resim: 1). 

1. Liman Tepe Kara Kazı Çalışmaları
Liman Tepe 2009 yılı kara kazıları, kuzey kazı alanının güney kısmında 

gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Çalışmaların ana hedefi, Erken Tunç Çağı I dönemine (LMT 
VI tabakası) tarihlenen savunma sistemine dayanan uzun evlerin araştırılması olmuştur 
(Resim: 3). 2008 yılında özellikle Ev 2 ve Ev 3 içerisinde yoğunlaşan çalışmalar3, 2009 
yılında Ev 1’e yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ev 1’in daha detaylı incelenebilmesi, 
mimarî planının açığa çıkarılabilmesi için U-6 ve T-6 açmalarında yeni bir kazı alanı 
belirlenmiştir (Çizim: 1, Resim: 3).

Arazide gerçekleştirilen mimarî restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
kapsamında, 2008 yılında başlanan Ev-2 ve Ev-3’e ait kerpiç duvarlarının koruma 
çalışmaları devam etmiştir. 

U-6, T-6 Açmaları’ndaki Çalışmalar
U-6 ve T-6 açmalarının kazısına ilk kez 2009 yılında başlanan kesimlerinde, yüzey 

toprağından itibaren başlanan kazılarda öncelikle Orta ve Geç Tunç Çağına tarihlenen 
çöp çukurları tespit edilmeye başlanmıştır (Çizim: 1, Resim: 4). Kazılan alanın üst 
seviyelerinde yedi tane çöp çukuru açığa çıkarılmıştır. Bu çukurlardan biri Geç Tunç 
Çağına altısı ise Orta Tunç Çağına tarihlenmektedir. Geç Tunç Çağı çöp çukurunda 
yerli seramik örnekleri yanında çeşitli Miken seramik parçaları ve mat boyalı seramik 
parçaları ele geçirilmiştir. Çöp çukurlarında yoğun olarak taş, kemik ve seramik parçaları 
bulunmuştur. Çöp çukurlarının alandan kaldırılmasından sonra kazı alanında mimarî 
bütünlük vermeyen yoğun, döküntü hâlinde taş grupları açığa çıkarılmıştır. Döküntü 
taşların altından alandaki toprak renginin tümüyle değiştiği ve bol karbonlu yanık 
alanlarla dolu bir kontekste girildiği görülmüştür. 

Bu alan içerisinde toprak koyu kahverengi ve küllü bir yapıya sahiptir ve büyük 
pithos parçaları içermektedir. Seramik ve kemik yoğun olarak ele geçirilmekte ve deniz 
kabukları bu seviyede artmaktadır. Küllü tabakayla birlikte çeşitli ocak tabanları açığa da 
çıkmaya başlamıştır. 

Kazı alanının T-6 açmasında, VIII-X/i-k plan karelerinde yapılan kazı çalışmalarında 
Geç Tunç Çağı ile Orta Tunç Çağına tarihlenen seramik örnekleri birlikte ele geçirilmiştir. 
Bu alanda geçmiş dönemlerde meydana gelen bir karışıklık olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 
alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen kazıma bezeli çift konik formlu 

2   Erkanal, H. vd. “Liman Tepe 2008 Yılı Su Altı Kazıları”,  31. KST, 4. Cilt, 2010, s. 361 – 368.
3   Erkanal, H. vd. “Liman Tepe 2008 Yılı Kara Kazıları”, 31. KST, 4. Cilt, 2010,  s. 347 – 360.
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bir ağırşak, üzerindeki bezemeler açısından önem taşır. Ağırşağın bir tarafında, zikzak 
motifleri ile çevrilmiş bir bitki motifi bulunmaktadır. Diğer tarafta ise karışık simgelerden 
oluşan 6 tane motif görülmektedir. Bu motiflerden bir tanesi tahribata uğramış sadece 
alt kısmındaki çizgi korunmuştur. Diğer motiflerden 2. sıradaki şekil ile 5. sıradaki 
şekil birbirine benzemekte, diğer şekiller birbirinden farklı olarak yapılmıştır. Özellikle 
bir motifin tekrarlanıyor olması, bunun bir çeşit işaret olarak kullanılmış olabileceğini 
düşündürmüştür.

Yine T-6 alanında yürütülen kazılarda çöp çukurlarının alandan kaldırılmasından 
sonra iki yeni çukur ortaya çıkmıştır. Bu çukurlar da üstteki çukurlar gibi kazılan alanda 
büyük tahribata yol açmıştır. 

Liman Tepe Orta Tunç Çağı 4 (LMT III-4) Tabakasına ait Oval Evler ve Ocaklar
2009 yılı kazılarının en önemli sonuçları, Liman Tepe Orta Tunç Çağı 3 ve 4 

tabakalarına ait yerleşme (LMT III 3-4) hakkında elde edilen yeni bilgiler olmuştur. Orta 
Tunç Çağının başlarına tarihlenen bu tabakalarda, önceki yıllarda kazısı yapılan ve en az 
7 adet oval evden oluşan yapı bloğundaki 3 eve ait kazısı yapılmamış kısımlar ile çeşitli 
ocak tabanları incelenmiştir. 

Doğu – batı doğrultusunda uzanan oval evlerin dışında, batı kesimde kazısı yapılan 
ve Liman Tepe III3 tabakasına tarihlenen bir ocak tabanı, U-6 alanı VII-X/b-c plan 
karesinde açığa çıkarılmıştır. Ocağın korunmuş olan kısımları yaklaşık 1,50 m. uzunluğa 
ve 1.00 m. genişliğe sahiptir. Sürekli kullanım görmüş ocakta en az beş ayrı kullanım ve 
yenileme evresi saptanmıştır (Resim: 4). Ocak büyük ölçüde tahribata uğramıştır.

Liman Tepe OTÇ 3 tabakasına tarihlenen diğer bir ocak tabanı, U-6 açmasının 
VII-X /b-e plan karesinde açığa çıkarılmıştır. Kısmen profil kenarındaki çöp çukuru 
tarafından tahrip edilen ocağın korunan kısımları sağlam ve tabanı sıkıştırılmış yanık sert 
bir yapıya sahiptir. Ocak kenarında yumuşak turuncu renkli, tabanı huni biçimli hazne 
çıkarılmış, bunun altında da yuvarlak bir öğütme taşı in situ ele geçirilmiştir. Öğütme taşı 
kenarında bir adet de fincan açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Alanda devam eden derinleşme 
sonucunda tespit edilen ocakların altından Liman Tepe OTÇ 4 tabakasına tarihlenen üç 
ocak daha açığa çıkarılmıştır. 

2009 kazı alanında açığa çıkarılan ocakların tümü Liman Tepe III 3. ve 4. 
tabakalarında kullanım görmüştür. Bu ocakların herhangi bir mimarî ile direkt olarak 
bağlantılı olmaması ve bu kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkmış olmaları, bu alanın avlu 
gibi bir çeşit açık hava kullanım alanı olduğunu düşündürmektedir. Hemen yan tarafta 
bulunan oval evlerden oluşan yapı dizisinin yanında, ancak evlerin dışında yer alan çok 
sayıda ocaktan oluşan bu kullanım alanı, yerleşmede topluca yapılan üretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği bir alan olmalıdır. 

2009 yılında kazılan alan, önceki yıllarda açığa çıkarılan4 ve yan yana en az 7 
4 Erkanal, H. ve S. Günel “1993 Liman Tepe Kazısı”, 16. KST, Cilt 1, 1995, s, 263 – 279; Erkanal, H. ve S. 
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tane oval evden oluşan bir bloğun hemen dışında yer almaktadır. Liman Tepe (LMT) III 
4 tabakasında ilk kez inşa edilerek LMT III 3. tabakasında da kullanımları devam eden 
bu evlerin büyük bir kısmı önceki yıllarda kazılmıştır. Bu evlerin kazılmayan kısımları, 
2009 yılı çalışmalarında incelenebilmiştir (Resim: 6). Oval evlerden ilkinin (Oval Ev 1) 
taş döşeli oval kısmı, oldukça iyi korunmuş bir şekilde açığa çıkarılmış olup uzunluğu 
yaklaşık 3.60 m. genişliği 0.60 m. olup temellerin korunan yüksekliği ise 0.70 m. dir. 
Duvarın içe bakan kısmı, iri blok taşların dik yerleştirilmesiyle oluşturulmuş, arka kısım 
ise orta boy büyüklükteki toplama taşların düzensiz olarak bir araya getirilmesiyle 
yapılmıştır (Resim: 6). Evin oval kısmının tabanı büyük boy levha taşlarla döşenmiştir. 
Liman Tepe III 4 tabakasına tarihlendirilen oval evin içerisinde, benzer bir örneğini 
Çeşme – Bağlararası kazılarından da tanıdığımız bir tütsü kabı parçası ele geçirilmiştir. 

Taş döşeli oval evin güney kısmında, ikinci bir evin (Oval Ev 2) oval kısmına ait 
duvarın çok küçük bir kısmı açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Ayrıca alanda herhangi bir 
mimarî bütünlük arz etmeyen duvar kalıntıları da mevcuttur. 

2009 yılında kazısı yapılmış olan üçüncü oval ev (Oval Ev 3), U-6 alanında III-V/a-d 
plan karelerinde açığa çıkarılmıştır (Resim: 6-7). Yaklaşık olarak 5.40 m. uzunluğundaki 
duvar, 0.60 m. genişliğinde olup 0.40 m. yükseklikte korunmuştur. Evin oval kısmını 
oluşturan duvarın profile giren batı kısmında iki kenarı dikine konan levha taşlarla 
sınırlandırılmış yaklaşık 70 cm.lik bir kapı açıklığı tespit edilmiştir (Resim: 7). Duvarın 
içe bakan kısmı orta-iri boy taşların yer yer dik konmasıyla oluşturulmuştur. Duvarın dış 
yüzü de aynı olmakla birlikte nispeten daha dağınık bir yapıdan oluşmaktadır. Duvarın orta 
kısmı toplama taşların düzensiz doldurulmasıyla yapılmıştır. Yapım tekniği açısından taş 
döşeli oval evle paralellik gösteren oval evin doğu tarafı, önceki yıllarda yapılan kazılarla 
açığa çıkarılmıştı. Oval evin içerisinde 3 tane ocak tabanı tespit edilmiştir (Resim: 7). 
Özellikle kuzey profiline yakın kısımdaki ocaklar çöp çukurları tarafından tahrip edilmiş 
olsa da genel hatlarıyla açığa çıkarılabilmiştir. Oval evin günlük kullanımıyla ilgili 
değerlendirme yapabilecek şekilde küçük buluntular da ele geçirilmiştir. İki adet bronz 
iğnenin yanı sıra bir adet minyatür, sap delikli çift yüzlü balta, bu evle aynı tabakada 
ele geçirilmiştir (Resim: 8). Oval kısmında kapı açıklığı olan oval evin kendi dönemi 
içerisinde kapı açıklığı iptal edilmiş ve muhtemelen yapıda bir daralmaya gidilerek 
iptal edilen kapı açıklığının içe bakan yönünden başlayarak doğuya doğru yaklaşık 2 m. 
uzanan ikinci bir duvar tespit edilmiştir (Resim: 7). Bu duvarın devamı, zaman içerisinde 
tahribata uğradığından ele geçirilmemiştir. 

Ele geçirilen küçük buluntu ve mimarî kalıntılar birlikte değerlendirildiğinde 
alandaki bu üçüncü oval ev de diğer örnekler gibi Liman Tepe III 4 tabakasına 
tarihlendirilmektedir. 

2009 yılı kazıları sırasında Klazomenai kazı ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 
açığa çıkarılan ve Erken Tunç Çağı II’nin geç dönemlerine tarihlenebilecek önemli bir 

Günel, “1994 Liman Tepe Kazıları”, 17. KST, Cilt 1, 1996, s. 305 – 327.
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mimarî kalıntı, Liman Tepe’nin bu dönemdeki önemini bir kez daha vurgulamıştır. 
Klazomenai kazı ekibinin HBT Sektörü’nde gerçekleştirdiği kazılarda Arkaik Dönem şehir 
surunun tespit edildiği bölgede5 Liman Tepe’nin Erken Tunç Çağı II’nin geç dönemine 
tarihlenebilecek savunma sistemine ait at nalı şeklinde bir bastiyon açığa çıkarılmıştır. 
Teknik olarak Liman Tepe kazı alanındaki anıtsal at nalı şeklinde bastiyona benzeyen bu 
örnek, olasılıkla Erken Tunç Çağı II’nin geç döneminde, Liman Tepe’de iç kale dışında, 
aşağı şehir olarak tanımlanabilecek kısımın da güçlü bir savunma sistemi ile çevrili 
olduğunu göstermektedir. Bu önemli yeni keşifler ışığında, Liman Tepe’nin, yaklaşık 
500 m. çapındaki boyutlarıyla Erken Tunç Çağı II’nin geç döneminde Ege’nin bugün 
için bilinen en görkemli yerleşmelerinden birisi olduğu tekrar vurgulanmış olmaktadır 
(Harita: 5). 

Arazi ve Laboratuvarda Gerçekleştirilen Restorasyon/Konservasyon Çalışmaları
2008 ve daha önceki senelerde Liman Tepe’de 3 No.lu ev içerisinde yapılan 

kazılarda farklı tabakalardan toplanan seramik malzemenin restorasyon açısından 
değerlendirilmesine devam edilmiştir. Liman Tepe VI. tabakasına tarihlenen uzun evler 
içerisinde farklı kazı sezonlarında açığa çıkarılan malzemeler üzerinde yayına yönelik 
olarak devam eden geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarında geniş bir alana yayılan 
çalışma mekânları oluşturularak, birbirleriyle ilişkili parçalar tespit edilerek gerekli 
işlemler yapılmaktadır. Uzun bir zaman dilimine ve geniş çalışma sahasına gereksinim 
duyulan bu projenin çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.

Kuzey kazı alanının kuzey kısmında ETÇ 2 (LMT V) dönemine ait olan taş teras 
duvarın sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Duvarın köşe alanında 
çökme sonucu dağılan duvar taşları örülerek bu alanı takip eden duvar örgüsünün 
sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sağlamlaştırma işlemi için kullanılan 
harç, oran denemeleri yapılarak tespit edilmiştir.

Ayrıca 3 No.lu ev içerisinde bulunan kerpiç duvar üzerindeki sıva tabakasını 
sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları farklı oranlarda Primal AC 33 malzemesi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir .

GENEL DEĞERLENDİRME
2009 yılı kazılarında açığa çıkarılan ocak tabanları ve büyük kısımları 

önceki yıllarda kazılan 3 oval ev, ait oldukları yapı grubunun tamamı ile birlikte 
değerlendirildiğinde, Liman Tepe’de bu dönemde oval evlerden oluşan bir mahallenin 
varlığı anlaşılmaktadır. Yüksek olmayan taş temeller üzerinde, daha çok hafif mimarî 
malzeme (çamur ve dal) kullanılarak inşa edilen bu yapılar, domestik amaçları yanında, 
özellikle tekstil gibi endüstriyel amaçlar için de kullanılmış olmalıdır. Liman Tepe’de 
tespit edilen ve 2009 yılı çalışmaları sonucunda önemli bir kısmı açığa çıkarılmış olan bu 
5   Ersoy, Y., H. Cevizoğlu, vd., “2008 Yılı Klazomenai Kazısı”, 31. KST, 2010. s.185 – 204.
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yapı grubu, Orta Tunç Çağı başında, Urla Yarımadası ve Batı Anadolu sahil kesimindeki 
kültürel ve ekonomik faaliyetler hakkında başka yerleşmelerden bilinmeyen çok önemli 
bilgiler sağlamaktadır. 

2010 yılında devam etmesi planlanan aynı alandaki kazı çalışmalarında, 
derinleşilerek Liman Tepe VI tabakasına tarihlenen 1 No.lu uzun evin kazısının 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2009 yılında tamamlanamayan bu çalışma, 2010 
yılında tamamlanabilecektir. 2010 yılında 1 No.lu uzun evin de kazısının ardından Liman 
Tepe VI. tabakasına tarihlenen ve 4 veya daha fazla sayıdaki uzun evlerden oluşan yapı 
bloğu ve bunlarla bağlantılı savunma sisteminin (Resim: 3) yayınından oluşacak olan 
monografilerin çalışmasına hız verilmesi planlanmaktadır. Batı Anadolu sahil kesiminin 
Erken Tunç Çağı kültürlerinin daha iyi anlaşılması açısından çok önemli veriler içerecek 
olan bu yayının ön çalışmaları 2008 yılından bu yana devam etmektedir. Bu bağlamda 
2009 yılında özellikle 3 No.lu evin seramik malzemesi üzerindeki çalışmalara restorasyon 
laboratuvarlarımızda devam edilmiştir.

Liman Tepe 2009 Yılı Su Altı Kazıları
       Hayat ERKANAL
       Vasıf ŞAHOĞLU
       Gregory VOTRUBA
            Sıla Mangaloğlu – VOTRUBA
       Levent KESKİN
       İrfan TUĞCU
Liman Tepe’de 2009 yılında yürütülen su altı araştırmaları üç farklı hedefe yönelik 

olarak sürdürülmüştür. 
1- Ankara ve Haifa Üniversiteleri’nin 2000-2008 yıllarında birlikte gerçekleştirdiği 

Liman Tepe su altı kazılarının sonuçlarının yayın çalışmalarının sürdürülmesi. Bu 
çalışma kapsamında önceki yıllarda özellikle A3 ve D alanlarında ele geçirilen seramik 
malzemenin dokümantasyon işlemlerine devam edilmiştir. 

2- İsrail Hayfa Üniversitesi’nden gelen ekiple birlikte su altı topoğrafik haritasının 
mevcut hâlini güçlendirmek ve daha detaylandırmak amacıyla önceki yıllarda kazısı 
yapılan alanlardan yeni referans noktaları ve derinlik kodları alınmıştır. 

3- Ankara Üniversitesi’nin bağımsız olarak çalıştığı E Alanı’ndaki çalışmalar, 
2009 yılının tek kazı alanını oluşturmaktadır. Bu alandaki kazılar, mendirek yapısının 
güneyinde, M.Ö. 6. ve 4. yy. lara ait limanın içinde gerçekleştirilmiştir. 

2009 Yılında E Alanında Gerçekleştirilen Kazılar
İlk olarak 2006 yılında kazısına başlanan E Alanı’ndaki çalışmalar mendireğin 

geçirmiş olduğu kullanım ve inşa evreleriyle, mendireğin antik liman tabanlarıyla olan 
dönemsel ilişkilerini ortaya koymak ve gerek mendireğin ilk inşa evresini saptamak 
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gerekse deniz tabanı altındaki en eski kültür tabakalarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu 
nedenle 2009 yılının ilk çalışması alanın genişletilmesi ve 10 x 10 m. (100 m2) ölçülerine 
çıkarılması olmuştur. 2009 sezonu süresince toplam 190 dalış gerçekleştirilmiş ve alanın 
genişletilen kısmında – 2.90 m. kodunda başlayan çalışmalar – 4.60 koduna ulaşmıştır. Su 
altında yürütülen arkeolojik bir kazı çalışması için oldukça büyük sayılabilecek bu alanda 
yürütülen çalışmalar yeni sonuç ve soruları da beraberinde getirmiştir. 

E Alanı’nda yürütülen kazılar ve her türlü dokümantasyon çalışması Ankara 
Üniversitesi Su altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ANKÜSAM) 
koordinatörlüğünde, Türk dalgıç arkeologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.  

E ALANI KAZI ÇALIŞMALARI
Liman Tepe 2009 yılı su altı kazı çalışmalarında, önceki yıllarda tespit edilen6 

M.Ö. 4. yy liman tabanının geniş bir şekilde araştırılıp dokümantasyonunun yapılmasını 
takiben M.Ö. 6. yy. tabanına ulaşılması ve tüm boyutlarıyla araştırılması ile liman 
tabanının ilk kullanım evresinin tespiti amaçlanmıştır (Harita: 3). Bu amaç doğrultusunda 
yukarıda da belirtildiği üzere E Alanı 100m2 bir alanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Dalgakıranın güney kısmında, liman içinde bulunan E Alanı’nın doğu ve güney kısmındaki 
genişletilen alanlarda ortalama -2.90 / -2.95 m. kodunda kazılmaya başlanmıştır. Yer 
yer değişiklik gösterse de ilk aşamada yaklaşık 50 cm. lik bir deniz tabanı (posedonya) 
dolgusu kazılmıştır. Önceki yıllarda kazılan açmalarda da aynı şekilde ortaya çıkan ve 
yoğun bir posedonya içeren bu boş dolgu tabakasının altından, gerek E Alanı’nda gerekse 
A1 ve A3 alanlarında açığa çıkarılmış olan7 ve olasılıkla Roma Dönemine ait olan pithos 
parçaları, E Alanı’nın genişletilen doğu ve güney kısımlarında da tespit edilmiştir. Pithos 
parçalarının yoğunluğu önceki yıllara göre oldukça azalmıştır ve kazı alanının özellikle 
doğu kısmında kuzeyden-güneye uzanır şekildedir. Pithos parçaları, mendireğin düşen 
taşlarının altında başlayarak güneye doğru derine giden kodlarda tespit edilmiştir. 2009 
yılı çalışmaları sonucunda oldukça geniş bir alana dağılan pithos parçalarının doğu 
yöndeki olası yayılım sınırı da belirlenmiştir. Posedonya tabakasının hemen altından 
gelen pithos parçaları ağırlıklı olarak küçük ama yer yer orta boy büyüklükteki taşların da 
olduğu kumlu/çamurlu bir taban içinde tespit edilmiştir. -3.5 ile -3.9 m. arasında değişen 
derinliklerde tespit edilen pithos parçalarının gerekli belgeleme işlemleri tamamlandıktan 
sonra, 2010 yılı kazı sezonunda yeniden değerlendirip kazı alanından kaldırılacak şekilde 
üzerleri kapatılmıştır 

Pithos parçalarının seyrekleştiği alanın güneybatı kesiminde 2x4 metrelik bir 
alanda derinleşme çalışmaları sürdürülmüştür (Resim: 9). Söz konusu alanda derinleşme 
çalışmaları sonucunda yine önceki yıllarda tespit edildiği üzere pithos parçalarının 
oturduğu kumlu/çamurlu toprak yaklaşık -4.00 metrede sona ermiş ve balçık tabakasına 

6   Erkanal, H. vd. “Liman Tepe 2008 Yılı Su Altı Kazıları”,  31. KST, 4. Cilt, 2010, s. 363 – 364.
7   Erkanal, H. vd. “Liman Tepe 2008 Yılı Su Altı Kazıları”,  31. KST, 4. Cilt, 2010, s. 363.
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ulaşılmıştır. Bu tabakanın hemen ardından, 2008 yılında alanın 6x6 metrelik alanında da 
tespit edilmiş olan M.Ö. 4. yüzyıl liman tabanına ulaşılmıştır (Resim:: 10 – 11). Böylelikle 
söz konusu tabanın daha geniş bir alanda araştırılması mümkün olmuştur. M.Ö. 4. yüzyıl 
tabanına ait amphora (Resim: 12) ve kâse,  -4.4 ila -4.6 metre derinlikte tespit edilmiştir. 
Ayrıca, M.Ö. 4. yy. liman tabanının hemen altından, M.Ö. 6.yy.a tarihlenen rozet bezemeli 
bir kâse parçası ile bir kylix parçası bulunmuştur (Resim: 13). Alanın bu kesimindeki 
çalışmalar iki farklı döneme ait liman tabanının hemen birbiri üzerinde yer aldığını ve 
aralarında kalın, ayırt edici bir tabakanın var olmadığını göstermektedir. Bu durumun 
bütün liman için geçerli olup olmadığı önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalar 
sonucunda ortaya konacaktır.   

M.Ö. 4. yy. dönemini temsil eden çok sayıda seramik örneğin yanı sıra alandan 
kemik, küçük ahşap parçaları ve çok miktarda organik malzeme de ele geçirilmiştir. 
Organik malzemeler içerisinde özellikle zeytin çekirdeği çok bol olarak bulunmuştur. 
Bunun dışında, üzüm çekirdekleri ve meşe palamudu ile fındığa ait olduğu düşünülen 
kabuklar da tespit edilmiştir. Bu buluntulara ek olarak ayrıca liman tabanından iki adet 
metal çivi ile korozyona uğramış demir bir parça da açığa çıkarılmıştır. Alanda açığa 
çıkan küçük ahşap parçalarından başka, ahşap bir dal da tespit edilmiştir. Ahşap dal 
buluntusu hariç, M.Ö. 4. yüzyıl liman tabanında tespit edilen bütün buluntular su yüzüne 
çıkarılmış ve kazı kampında su altı buluntuları için inşa edilen havuzlarda arındırma 
işlemine başlamak üzere kazının restorasyon laboratuvarına teslim edilmiştir.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra yıl boyunca su altından çıkarılan 
arkeolojik kalıntıların tuzdan arındırılması ile restorasyon ve konservasyon işlemlerine 
devam edilmektedir. Uzun bir sürece yayılan bu işlemlerin, 2010 yılı yaz aylarına kadar 
devam etmesi planlanmaktadır. 

Liman Tepe kazıları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda açığa çıkarılan 
her türlü arkeolojik malzemenin restorasyon ve konservasyon çalışmaları Ankara 
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Urla kampüsünde 
bulunan laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında bu laboratuvarın teknik 
altyapı olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının en önemli hedeflerinden 
birisi, E Alanı’ndaki 10x10 m.lik alanın kazısı henüz tamamlanmamış plan karelerinde 
de M.Ö. 4. yy. tabanına inilmesi ve bunu takiben tüm alanda M.Ö. 6. yy. liman tabanına 
ulaşılması olacaktır. Gerçekleştirilecek bu çalışmalarla Türkiye’de ilk kez sualtı kazıları 
ile antik bir yerleşmeye ait M.Ö. 4. ve 6. yy. limanları stratigrafik bir şekilde araştırılmış 
olmaktadır. Su altında gerçekleştirilen batık kazılarından çok daha farklı bir şekilde 
yürütülen bu çalışmalar, ülkemizde ileriki yıllarda gerçekleştirilecek benzer çalışmalar 
için öncü bir çalışma olarak Anadolu kazı tarihinde yerini almıştır.
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Harita 1: ANKÜSAM bünyesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazıların yerlerini gösteren harita.
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Harita  2: Limantepe’nin konumunu gösteren harita.

Harita 3: Limantepe kara ve sualtı kazılarının yerini gösteren batimetrik harita 
(Hazırlayan Dr.Joe Boyce,McMaster Üniversitesi).
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Harita  4: Limantepe Erken Tunç Çağı II Dönemi bastiyonları.(Hazırlayan:Mikele Masa).

Çizim  1: Limantepe V ve VI.tabakalara ait bazı 
mimarî kalıntılar ve 2009 yılı kazı alanı.
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Resim 1: Limantepe kara ve sualtı kazılarının gerçekleştirildiği alanlar.

Resim 2: Limantepe kazı alanlarını gösteren hava fotoğrafı.
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Resim 3: LMT VI tabakasına ait uzun evler ve 2009 yılı kazı alanı.Resim  
4:LMT III tabakaları ve Geç Tunç Çağı çukurları.

Resim 4: LMT III tabakaları ve Geç 
Tunç Çağı çukurları.
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Resim  5: Liman Tepe III 3 ve 4 tabakalarına ait mimarî kalıntılar.

Resim  6: Liman Tepe III 4.tabakaya ait oval evler.
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Resim  7: Liman Tepe III 4.tabakaya ait oval ev ve içerisindeki ocak tabanları.

Resim  8: Liman Tepe III 4 tabakasında ele geçirilen kurşun çift ağızlı minyatür balta.
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Resim  9: Liman Tepe sualtı kazıları, E Alanı.

Resim  10: Liman Tepe sualtı kazıları, E Alanı M.Ö.4.yy. liman tabanı.
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Resim  11: Liman Tepe su altı kazıları, 
E Alanı, M.Ö. 4.yy. liman tabanı.

Resim  13: Liman Tepe su altı 
kazıları, E Alanı, M.Ö. 4.yy. liman 
tabanı.

Resim  12: Liman Tepe 
su altı kazıları, E Alanı, 
M.Ö. 4.yy. liman tabanı.
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ÇEŞME – BAĞLARARASI 2009 YILI KAZILARI

Vasıf ŞAHOĞLU*

Hayat ERKANAL
Ümit ÇAYIR

İzmir İli, Çeşme İlçesi’nde bulunan Bağlararası, bugün de Türkiye’nin en önemli 
limanlarından birisi olan Çeşme limanının tam içerisinde yer almaktadır. Bu merkezde 
tespit edilen kalıntılar, Çeşme’nin binlerce yıldır liman özelliğini koruduğunu ve tarih 
öncesi çağlardan bu yana Anadolu’nun en önemli liman kentlerinden birisi olduğunu bize 
göstermiştir (Harita: 1).

2002 – 2005 yıllarında Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel danışmanlığında Çeşme 
Arkeoloji Müzesi adına gerçekleştirilen kurtarma kazılarında Erken Tunç Çağından 
Geç Tunç Çağına kadar uzanan bir dönemde iskân gören bir liman yerleşmesi ortaya 
çıkarılmaya başlanmıştır1 Modern yerleşme tarafından çok büyük ölçüde tahrip edilmiş 
olan bu merkezdeki kazılar (Resim: 1), 2009 yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) 
çalışmaları kapsamında İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi (IRERP) çerçevesinde 
yürütülmeye başlanmıştır2.
* Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU,Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. 
 Email:vsahoglu@gmail.com. 
1 Krş. Erkanal, H. ve E. Karaturgut 2004, “2002 Yılı Çeşme – Bağlararası Kazıları”, XXIV. KST – 2, s. 153-

164; Şahoğlu, V. “Çeşme – Bağlararası: A New Excavation in Western Anatolia”, Florens Felten, Walter Gauss 
ve Rudolfine Smetana (ed.) Middle Helladic Pottery and Synchronisms. Proceedings of the International 
Workshop held at Salzburg, October 31st – November 2nd, 2004. 309-322. Wien 2007; Erkanal, H. ve L. 
Keskin, “The Relations Between the Urla Peninsula and the Minoan World”, McDonald C.F.-Hallager E.- 
Niemeier W.D. (eds.), The Minoans in the Central, Eastern and Northern Aegean: New Evidence.  Acts of a 
Minoan Seminar 22- 23 January 2005 in  collaboration with the Danish Institute at Athens and the German 
Archaeological Institute at Athens. Monographs of the Danish Institute at Athens Volume 8, 2009, s.97-110.

2 IRERP projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar, Ankara Üniversitesi Su Altı Arkeolojik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) bünyesinde yürütülmektedir. Proje, Türkiye Cumhuriyeti, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
(Proje No. 2006 – 0901024), TÜBİTAK (Proje No: 108K263), Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, INSTAP – SCEC, Urla Belediyesi ve Türk Tarih 
Kurumu tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmektedir. Kazı alanının hava fotoğrafları için Sayın 
Hakan Çetinkaya’ya teşekkürü borç biliriz. ANKÜSAM ve IRERP hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://
ankusam.ankara.edu.tr. Kazı kurulu üyeleri, ANKÜSAM kurucu üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal, Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri; Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dr. Levent Keskin 
ve Arş. Gör. İrfan Tuğcu, Arkeologlar; Dr. Ümit Çayır Böyükulusoy, Ümit Gündoğan, Kadir Böyükulusoy, 
Sıla Mangaloğlu –Votruba, Restoratör Buket Aladağ, Londra Üniversitesi doktora öğrencisi Mikele Massa, 
Girit, Ege Prehistoryası Enstitüsü (INSTAP – SCEC) uzmanlarından Restoratör Michel Roggenbucke, 
Fotoğrafçı Chronis Papanikolapoulos, Teknik ressam Douglas Faulmann, Ankara Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri; Şengül Dikmen, Çağlar Alagöz, Şefika Tunçkal, Tuğba Sert, Tülay Acar, Hacettepe 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri; Ayşegül Erdoğan, Buket Dilekçi, Özgen Çelik, Yeşim Alkan, 
Halil Şaşmaz, Burcu Kılık, Doğu Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri; Münevver Şehitzade, 
Didem Köylüoğlu ve Yılsu Hoca, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri; Eda Denizciler, 



..................................................................................................................................................................................464

Kıyı şeridinde meydana gelen değişimler ve yerleşmenin yakınında yer almış 
olması gereken derenin zaman içerisinde yer değiştirmesiyle, yatay düzlemde yer 
değiştiren bir yerleşme olan Çeşme – Bağlararası’nda, bugüne kadar gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda biri Erken Tunç Çağı II’ye, diğeri ise Orta Tunç Çağı sonu -Geç 
Tunç Çağı başına tarihlenen iki farklı yerleşim alanı tespit edilmiştir (Resim:1; Tablo:1). 
Birbiriyle yan yana tespit edilen bu yerleşim alanlarında gerçekleştirilen kazılarda çok iyi 
durumda korunmuş mimarî kalıntılar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). 

Çeşme – Bağlararası 0............Geç Hellas IIIA2 – Geç Hellas IIIB1 ile çağdaş
         (Çukur malzemesi)
...................................boşluk / gap.........................................
.......Thera Volkanının Patlaması......c. M.Ö. 1600........
Çeşme – Bağlararası 1.......................................Geç Minos IA ile çağdaş
Çeşme – Bağlararası 2a.....................................Orta Minos III ile çağdaş
...............................Deprem..........................................
Çeşme – Bağlararası 2b.....................................Orta Minos III ile çağdaş 
...................................boşluk / gap.........................................
Tablo 1: Çeşme Bağlararası tabakalaşması
       
Çeşme-Bağlararası’nda 2009 yılı kazıları Erken Tunç Çağı II yerleşiminin 

bulunduğu alanda gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında kazısı yapılan parselin hemen yan 
tarafındaki parselde açılan yeni açmalarda, aynı zamanda Çeşme’nin en erken yerleşmesi 
olan bu kalıntıların daha geniş bir alanda araştırılması planlanmıştır. Yüzeyden itibaren 
yaklaşık 30-50 cm. derinliğe kadar inen modern dolgu tabakasının altından, oldukça iyi 
korunmuş hâlde belirmeye başlayan mimarî kalıntılar, daha önceki yıllarda karşımıza 
çıkan taş temel üzerine kerpiç üst yapıya sahip mimarînin devamıdır (Resim: 2)

2009 yılında, 2005 yılında kısmen açılan Erken Tunç Çağı II’ye ait iki büyük 
yapının devamı kazılmış, bunun yanında diğer bir yapının tamamı ile 4. bir yapının çok 
küçük bir bölümü incelenebilmiştir. Kazılan alanda yine aynı döneme ait bir çıkmaz 
sokak da kazılmıştır (Resim: 2). 

2009 yılında ilk kez açılan alanın üst seviyelerinde, 15 adet çöp çukuru veya eski 
kalıntıları tahrip eden modern çukur tespit edilerek kazılmıştır. M.Ö. 2. binyıla ait 3 duvar 
ile üst üste ocak tabanlarından oluşan bir ocak, alanda bu döneme ait yegâne kalıntıları 
oluşturmaktadır. 

52 No.lu Ev
2009 yılında en detaylı olarak araştırılan yapı M-52 olarak adlandırılan yapıdır 

(Resim: 3-4). Dikdörtgen planlı ve tek mekânlı olan bu ev, kuzeybatı – güneydoğu 
doğrultusunda uzanmaktadır. Tüm yerleşmeyi etkileyen ve büyük bir yangın çıkmasına 
neden olan bir deprem sırasında tahribata uğrayan ve bir daha iskân edilmeyen bu yapı, 
taş temel üzerine kerpiç duvarlarla inşa edilmiştir. Ev duvarları beyaz renkli bir sıva ile 

Tuğçe Zeynep Kandıra, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mehmet Yaşar, Pamukkale 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi İbrahim Halil Yaşar, Ankara Üniversitesi Restorasyon Meslek 
Yüklsekokulu öğrencileri; İlkez Özsoy, Sebahat Fındık ve Zeynep Albunar, Trakya Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri; Özgül Öztürk, Yasemin Ertürk ve Adile Gedik’ten oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi 
olarak Antalya Müzesi uzmanlarından Cumali Ayabakan ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından 
Erdal Yiğit görev yapmıştır.
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kaplanmıştır. Bu sıvalara ait kalıntılar özellikle evin batı, kuzey ve güney duvarlarında çok 
iyi bir şekilde izlenebilmektedir. Evin güney duvarı, taş temel üzerine 3-5 sırası korunmuş 
kerpiç blokların yardımıyla inşa edilmiştir. Bu duvarın karşılığı olan duvar, büyük ölçüde 
tahrip edilmiş olan bir duvardır. Duvarın kuzeybatı kısmında daha sonraki dönemde açılan 
çöp çukurlarının tahribatı izlenmektedir. Duvar, olasılıkla yerleşmede büyük bir yıkıma 
neden olan bir deprem sırasında mekân içerisine doğru yıkılmıştır. Duvarın üst yapısı ve 
çatıya ait elemanlar bina içerisinde tespit edilirken, korunan kısım mekân içerisine doğru 
eğimli bir şekilde kalmıştır. Bu duvar, 52 ve 35 No.lu evler tarafından ortak kullanılmıştır. 
Duvarın her iki yüzü de beyaz renkli sıva ile sıvanmıştır. Bu sıva bazı yerlerde oldukça 
iyi korunurken bazı alanlarda daha kötü korunmuştur. Sıvalar üzerindeki ilginç bir 
detay, bunların üst üste onlarca kat sıvadan oluşuyor olmalarıdır. Önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilebilecek mikromorfolojik çalışmalar yardımıyla evlerin yaşam sürelerinin 
anlaşılması ile ilgili önemli verilere ulaşılabilecektir. 52 No.lu evin giriş kapısı 2009 
yılındaki çalışmalar sırasında tespit edilememiştir. Evin kapısı büyük olasılıkla evin kısa 
duvarlarından birinin üzerinde olmalıdır. Bu konudaki çalışmalara önümüzdeki yıl devam 
edilecektir. 

Evin en önemli özelliği, zeminin de tıpkı duvarlarda olduğu gibi kat kat sıvanarak 
kullanılmış olmasıdır. Uzun bir zaman iskân edildiği anlaşılan bu yapının tabanında 
çok sayıda ince sıva tabakası ile karşılaşılmıştır. Bu sıvalı tabanlarla bağlantılı olarak 
da evin yaklaşık olarak orta kısmında yer alan trapez formlu sıvalı bir platform ve ocak 
yeri açığa çıkarılmıştır (Resim: 3-4). Ocağın ön kısmında, sıvalı platformla bağlantılı 
dikdörtgen bir düzenleme, maalesef iyi korunmadığından tam olarak nasıl bir fonksiyonu 
olduğu anlaşılamamıştır (Resim:4). Platformun çevresinde en az 3 farklı dikme deliği 
tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu düzenlemelerin çatıya destek amacıyla yerleştirilmiş ağaç 
dikmelere ait olması gerekmektedir (Resim:3). Evin kuzeybatı köşesinde yan yana iki 
adet depolama alanı tespit edilmiştir. Yaklaşık kare formlu bu alanlar kerpiç bir duvarla 
inşa edilmiştir (Resim: 3). Kutu gibi bir görünüme sahip olan bu düzenlemenin ne tür bir 
malzemenin saklanması için inşa edildiği anlaşılamamıştır. Önümüzdeki yıl bu alanda 
daha detaylı çalışmalar yapılacaktır. Evin özellikle doğu kısmında kalın bir yanık kül 
tabakası açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu alanda, evin tahribata uğradığı ana ait in situ 
bulunmuş, biri yana devrilmiş hâlde, diğer dördü de iç içe durur hâlde toplam 5 adet 
sığ tabak ele geçirilmiştir (Resim: 5). Bu tabaklar genelde kaba nitelikli yapılmışlardır. 
Tabakların küçük olan iki tanesi, normal bir tabak fonksiyonundan daha çok sunu yapma 
görevi görebilecek bir yapıya sahiptir. Çok kalın cidarlı olan bu örnekler oldukça sığ 
yapılmıştır. Tabakların hemen yanında in situ ele geçirilen bir geyik boynuzu, yine ilginç 
bir buluntuyu temsil etmektedir. Oldukça kötü durumda bulunan boynuz, Restoratör Buket 
Aladağ’ın yardımıyla kaldırılarak restorasyon laboratuvarlarımıza taşınmıştır (Resim: 6). 
Aynı buluntu konteksinin bir diğer bulgusu, bu alanda ele geçirilen iki dörtgen formlu 
ağırlık ile bir çift konik formlu ağırşaktır (Resim: 6, 7). Aynı alanda ele geçirilen en ilginç 
buluntu ise çok sayıda ve çeşitli boyutlardaki çakıl taşlarıdır (Resim: 7 - 8). 

Bu buluntu grubu, olasılıkla ev içerisindeki bir işliğe işaret etmektedir. Ele geçirilen  
çakıl taşları ve geyik boynuzu, büyük ihtimalle seramik kapların perdahlanmasında 
kullanılmış olmalıdır. Seramik örnekleri üzerindeki kaba perdahlama ve düzeltme izleri 
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de bu düşünceyi desteklemektedir (Resim: 8). Kapların bazıları üzerinde daha kaba 
düzeltme izleri görülürken bir örneğin ağız kenarındaki izlerden, bu örneğin olasılıkla bir 
kumaş veya deri kullanılarak daha detaylı olarak perdahlanmaya başlandığı anlaşılmıştır. 
52 No.lu ev içerisindeki çalışmalara 2010 yılında devam edilmesi planlanmaktadır. 

49 No.lu Depo Odası 
İlk kez 2005 yılında kazısı yapılan 37 No.lu evin devamı şeklinde gelişen 49 

No.lu mekân, dar dikdörtgen bir yapıya sahiptir (Resim: 3). Taş temel üzerine kerpiç 
duvarları olan bu mekânın herhangi bir kapı girişi tespit edilememiştir. Ancak, mekânın 
güneybatı köşesinde kerpiç duvar birkaç sıra aşağıdan itibaren tespit edilebilmiştir. 
Bunun bir kapı yeri olması imkân dâhilindedir. Bu durumda depo odasına girişler 
yandaki 52 No.lu ev içerisinden yapılmalıdır. Bir diğer olasılık ise bu alanda üstteki 
kerpiçlerin tahribata uğramış olduğudur. Bu durumda mekân içerisine yukarıdan erişim 
olduğu düşünülmelidir3. Önümüzdeki yıllarda mekân çevresinde gerçekleştirilecek daha 
detaylı çalışmalar bu konuya açıklık getirebilecektir. Bu küçük mekân daha çok bir depo 
görünümüne sahiptir ve mekânın güney ve batı duvarları beyaz sıva ile sıvanmıştır. Bu 
sıvalar korunabilmesi için açılmamış, önünde toprak pay bırakılmıştır. Diğer iki duvar 
üzerinde sıva bulunduğuna dair herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Mekân içerisinde 
bir adet küçük testi ele geçirilmiş (Resim: 9), bunun dışında çeşitli kaplara ait parçalar 
bulunmuştur. Mekânın fonksiyonuna yönelik özel bir buluntu grubu kazılarda ele 
geçirilmemiştir. 

M.Ö. 2. Binyıla  Ait Kalıntılar (M-50) ve Bu Kalıntıların Altındaki Çukur (Ç-15)
Kazılan alanda Erken Tunç Çağı tabakaları içerisinde yapılmış M.Ö. 2. binyıla 

ait bir takım düzenlemeler tespit edilmiştir (Resim: 10). Buna göre H-22 açmasında 
I-IV/c-e plan karelerine yayılan alanda yer alan O-09/1 No.lu ocak tabanları ile bunu 
üç taraftan çevreleyen D-132 ve 133 kerpiç duvarları ile D-134 No.lu taş duvar, M.Ö. 2. 
binyıla tarihlendirilmiştir. Bu alandaki D-134 No.lu duvar ve O-09/1 No.lu ocak,  H-22 
açmasında I-III/a-d plan karelerine yayılan Ç-13 No.lu çukur tarafından tahrip edilmiştir 
(Resim: 10). Bu durumda bu çukur M.Ö. 2. binyıldan sonraya tarihlenmelidir. Çukur 
içerisinde döküntü karakterde çeşitli Erken Tunç Çağı parçaları ele geçirilmiş olmasına 
rağmen, açmanın batı profilinde, bu çukurun yüzeyden itibaren derine inen koyu renkli 
balçık çukurunun bir devamı olduğu güzel bir şekilde görülmektedir. D-134 No.lu duvarın 
kuzeydoğu ucu da yine bir başka çukur tarafından tahrip edilmiştir. 

Bu alanda, M.Ö. 2. binyıla tarihlendirebileceğimiz 3 duvar ve üst üste yapılmış 
ocak tabanlarının altında, büyük, dairesel planlı başka bir kül çukuru tespit edilmiştir 
(Ç-15) (Resim: 10). Bu çukur da D-139 No.lu duvarın kuzeydoğu ucunu tahrip etmiştir. 
Bu durumda söz konusu çukur, Erken Tunç Çağı 2’den daha sonraya tarihlenmelidir. 
Kazının son birkaç gününde Ç-15 çukuru içerisinde gerçekleştirilen sondaj niteliğindeki 
çalışmalar sonucunda, çukurun M.Ö. 2. binyılın erken evrelerine tarihlendirilmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. Bu çukurun kazısı 2010 yılında gerçekleştirilecektir.

3 Bu tür yukarıdan girilen depo odası düzenlemeleri, Çeşme – Bağlararası’nın M.Ö. 2. Binyıl tabakalarında da 
karşımıza çıkmaktadır (Krş. Şahoğlu 2004, s. .314) . 
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M-35 Mekânı
2005 yılında kazısı yapılmış olan bu mekân içerisinde 2009 yılında küçük bir 

çalışma yapılmıştır (Resim: 2 - 3). Bu çalışmada mekânın D-95 No.lu duvarının iç kısmında 
(güney yüzü) taş temellerin üzerinin beyaz sıvayla kaplı olduğu görülmüştür. Bu beyaz 
sıva, batı kısımda güneye doğru dönerek kerpiçten yapılan bir ara duvar üzerinde devam 
etmektedir. Bu dönüş, gerçekleştirdiğimiz kazı sırasında güzel bir şekilde açılmıştır. M-35 
mekânı içerisinde yine 2005 yılında açığa çıkarılan bir ocak çevresindeki kazıda, yüzeyde 
birikmiş yağmur toprağının altında yer alan siyah, yanıklı bir toprak kazılmıştır. Mekânın 
tabanı olan bu kesimde iri parçalar hâlinde seramik örneklerinin geldiği görülmektedir. 
Mekânın güneybatı köşesinde, bir kenarı iyi korunmuş bir fırın açığa çıkarılmıştır (Resim: 
3). Bu fırının tabanının da birden çok kez yenilendiği görülmektedir. 

M-39 Mekânı
M-39 No.lu mekân, güneydoğuda D-105 ve D-138 duvarları ile, kuzeybatıdan 

da D-108 No.lu duvarı ile sınırlanmaktadır (Resim: 2, 11). Bu mekânın en şanssız yanı, 
mekânın 2009 yılında kazılan kısmına ait kontekstlerin tamamına yakınının daha sonraki 
dönemlerde gerçekleştirilen düzenlemeler nedeniyle tahribata uğramıştır.M.Ö. 2. binyıla 
tarihlenen basit mimarî düzenleme ile O-1 ocağı ve Ç-15 No.lu çukur (Resim: 11), bu 
ev içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında yine M.Ö. 2. binyıla ait Ç-2 çukuru da yine 
bu eve ait kalıntıları büyük ölçüde tahrip etmiştir (Resim: 2, 11). Aynı ev içerisinde, 
D-105 duvarı ile paralel duran D-136 No.lu duvar, olasılıkla evden daha geç bir evreye 
ait olmalıdır (Resim: 11). Levha taşlarla inşa edilmiş olan bu kalıntı ile D-137 olarak 
adlandırılan duvar kalıntısı, M-39’dan daha sonraki bir evreye tarihlenmelidir. Evin batı 
duvarı olan D-108’in büyük bir kısmı 2005 yılında kazılmıştı. 2009 yılında bu duvarın 
güney uzantısı açılmıştır. Üst kısmında çok az korunmuş kerpiç kalıntıları bulunan bu 
duvar, Ç-4 çukuru tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Aynı duvar, batıda da Ç-15 çukuru 
tarafından da tahrip edilmiştir. Duvarın batısında, H-22 açmasının I-III/e-k plan karelerine 
denk gelen kısımda yanmış kalıntılar içeren bir dolgunun bulunduğu görülmektedir. 
Ancak bu alan henüz kazılmaya başlamamıştır. Bu alanda ufak parçalar hâlinde seramik 
ve taş parçaları görülmektedir. Söz konusu alan bir çıkmaz sokak olarak tanımlanabilir.
(Resim: 2, 11)

M-39 mekânının güney sınırı sokağa açılmaktadır ancak hemen bu sokağın 
karşısında, tam açma kenarının olduğu alanda yeni bir yapıya ait duvarın kerpiçleri (sadece 
1-2 sırası korunmuş) belirmiş ve hemen altından da yapının taş duvarı görülmüştür. Ancak 
bu duvar tamamen açma kenarı ile paralel bir şekilde ilerlemekte ve kazılmayan alan 
içerisinde devam etmektedir. Yine de duvarın varlığı açma kenarından izlenebilmektedir. 
M-39 yapısından sokağa çıkar çıkmaz bu yeni kapı aralığının belirmesi, çıkmaz sokak 
olarak evlerin arasındaki boşluğa yapılan bu sokağın farklı bir bölümle birleştiğine işaret 
etmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Çeşme – Bağlararası’nda 2009 yılı kazı çalışmaları sonucunda bölgede görülen 

yerleşim modelleri ve mimarî yapı gelenekleriyle ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. Evlerin 
iç kısımlarına bakan duvar yüzeylerinin beyaz kireç tabakası ile sıvanmış olması, bölgede 



..................................................................................................................................................................................468

Ulucak Höyük’te Neolitik Dönemden itibaren bilinen ve Liman Tepe’de Erken Tunç 
Çağı başlarında devam eden sıva geleneğinin Erken Tunç Çağı II’nin geç dönemlerine 
tarihlenebilecek eksik bir halkasını tamamlamaktadır. M.Ö. 2. binyıla tarihlenen benzer 
teknikte inşa edilen kerpiç duvarlar yine Çeşme – Bağlararası’nda önceki yıllarda da 
tespit edilmiştir4. 

Erken Tunç Çağı II’ye ait bu yeni tespit ışığında, kerpiç duvarların beyaz sıva 
ile sıvanması geleneğinin İzmir Bölgesi’nde binlerce yıllık bir geleneği yansıttığı kesin 
olarak ortaya konmuş olmaktadır. 

Erken Tunç Çağı II’nin geç döneminde Urla Yarımadası’nda karşımıza çıkan 
yerleşim modeli ile ilgili bilgilerimiz oldukça kısıtlı boyutlardaydı. Liman Tepe 
yarımadanın en büyük merkezî konumundadır ve burada açığa çıkarılan kalıntılar, 
yerleşmenin savunma sistemi içerisinde kalan yukarı şehir kısmına aittir. Söz konusu 
yapılar, domestik kullanımdan çok, idarî ve kamusal kullanıma ait yapılardan 
oluşmaktadır5. Çeşme – Bağlararası’nda açığa çıkarılan yerleşim modeli, Erken Tunç Çağı 
II’nin geç döneminde halkın yaşadığı yerleşim sistemi ile ilgili bilgiler vermesi açısından, 
elimizdeki tek örneği oluşturmaktadır. Bu da bölgenin kültürel gelişim sürecine ait çok 
önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Çeşme – Bağlararası’nda 52 No.lu Ev içerisinde tespit edilen seramik yapımının 
belli bir safhasıyla ilgili veriler, Antik Dönemde seramik yapım teknikleri ile ilgili önemli 
bilgiler vermektedir. Bu kontekst, seramiğin düzeltilme aşamasında perdahlamanın 
ilk evrelerine ait önemli detaylar elde etmemizi sağlamıştır. Bazı seramik örneklerinin 
üzerinde çakıl taşları ile yapılan kaba düzeltme izleri takip edilirken, bir örneğin ağız 
kenarında daha ince, olasılıkla kumaş türü bir malzeme ile kabın ağız kenarında yapılan 
detaylı düzeltme işlemlerine ait izler görülebilmektedir. Bu yeni bulguların daha detaylı 
olarak çalışılması sonucunda, Urla Yarımadası’nda Erken Tunç Çağında görülen çeşitli 
zanaatlara ait önemli bilgilere ulaşılabilecektir.  

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Çeşme – Bağlararası kazıları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda açığa 

çıkarılan her türlü arkeolojik malzemenin restorasyon ve konservasyon çalışmaları Ankara 
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Urla kampüsünde 
bulunan laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. 

Bu yıl başlanan arazi çalışmalarından gelen küçük buluntuların konservasyon 
işlemlerinin ardından, farklı formlardan oluşan pişmiş toprak kapların temizlik, 
birleştirme, alçıyla tamamlama ve renklendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Arazi Uygulamaları
2009 yılı kazılarında açığa çıkarılan M.Ö. 3. binyıla ait duvarlar üzerinde açılan 

sıva tabakaları farklı oranlarda Primal AC 33 kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Kazı 
sonunda, son derece iyi durumda ele geçirilen kerpiç duvarlar, jeotekstil örtüyle koruma 
altına alınmıştır.        
4 Krş. Şahoğlu 2004, s. 319.
5 Erkanal, H. “Liman Tepe: New Light on Prehistoric Aegean Cultures”, H. Erkanal vd. ed. “The Aegean in the 

Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age”, Ankara, 2008, s. 179 – 190.
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Harita 1: ANKÜSAM bünyesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazıların yerlerini gösteren 
harita.

Resim 1: Çeşme-Bağlararası’nın havadan görünümü.
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Resim 2: Çeşme-Bağlararası Erken Tunç Çağı yerleşmesinin hava fotoğrafı.

Resim 3: Çeşme-Bağlararası,Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenen M-52 yapısı.
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Resim 5: Çeşme-Bağlararası,M-52 içerisindeki 
buluntu grubu.

Resim 4: Çeşme-Bağlararası,M-52 içerisindeki 
sıvalı platform ve ocak yeri.
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Resim 6: Çeşme-Bağlararası,M-52 içerisinde ele geçirilen geyik boynuzunun konservasyon 
çalışmaları.

Resim 7: Çeşme-Bağlararası,M-52 içerisinde ele geçirilen perdah taşları ve pişmiş toprak ağırşak.
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Resim 8: Çeşme-Bağlararası,M-52 içerisinde ele geçirilen perdah taşları ve çanaklar.

Resim 9: Çeşme-Bağlararası,M-49 depo odası 
içerisinde ele geçirilen gaga ağızlı testi.
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Resim 10: Çeşme-Bağlararası, M.Ö.2.binyıla ait ocak tabanı ve tahribat çukurları.

Resim  11:Çeşme-Bağlararası,Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenen M-39 yapısı.
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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




