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Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, 
İzmir’in güneyinde Seferihisar ilçe sınırları içinde yer almaktadır (Harita). İzmir 
1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalan Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 
Akkum Mevkii, 3021 ada, 4 parseldeki taşınmazda 29.11.2004-07.12.2004 
tarihleri arasında müze uzmanları tarafından sondaj kazısı yapılmıştır. Ancak 
ilgili kurulun burada yapılan çalışmayı yetersiz görmesi ve söz konusu alanda 
ikinci bir kazı yapılarak taşınmazın tamamının taranmasının istenmesi üzerine, 
ilgili kurulun 14.01.2005 gün ve 296 sayılı kararı doğrultusunda tarafımızdan 
tekrar kazı çalışması yapılmıştır (Çizim). 

Doğudan batıya doğru eğimli olan parsel üzerinde arkadaşlarımız tarafından 
daha önce açılan sondaj açmaları değerlendirilmiş ve parsel üzerinde mevcut 
olan açmalar birleştirilerek ya da genişletilerek 10 ayrı yeni çalışma alanı 
oluşturulmuştur (Resim: 1). Ortalama 8 işçiyle yürütülen çalışmalar 18.03.2005 
tarihinde başlamış 11.0.4.2005 tarihinde sona erdirilmiştir. 

İZMİR,
SEFERİHİSAR İLÇESİ,

3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI 
ÇALIŞMALARI

Nuray ÇIRAK*
 Selma KAYA

* Nuray ÇIRAK, Arkeoloji Müzesi, İzmir/TÜRKİYE

 Selma KAYA, Arkeoloji Müzesi, İzmir/TÜRKİYE

 Söz konusu alanda yapmış olduğumuz sondaj kazısında ele geçirilen buluntuların tarihlen-
mesinde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Güven Bakır ile araştırma görevlileri Bekir Özer 
ve Kozan Uzun’a teşekkür ederiz
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A1 ALANI

Parselin kuzey ve doğusunda yer alan eski 1 ve 2 No.lu sondaj açmalarının 
birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 4.70 x 6.00 m. boyutlarında genişletilen A1 
alanında, 0.80 ile 1.50 m. arası derinliklerde çalışılmış ve inilen seviyelerde 
sert kistik ana zemine ulaşılmıştır.

Bu alanda daha önceki sondaj kazısında sunak kaidesi ya da mezar 
olarak değerlendirilen ve açmanın kuzeydoğusunda yer alan kaya parçaları 
irdelenmiştir. Söz konusu kaya parçaları yüzeye oldukça yakın bir seviyede 
olup 0.20 m.de açığa çıkmıştır. Tek sıra hâlinde çok da düzgün olmayan 
kireçtaşı parçalar kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş olup muhtemelen mezar 
toprağının aşağı kaymasını engellemek amacıyla kullanılmıştır.  Ancak sunak 
kaidesi ya da mezar  olduğunu gösteren herhangi  bir  veriye ulaşılamamıştır 
(Resim: 2). 

A2 ALANI

Taşınmazın güneydoğusunda yer alan 3 No.lu eski sondaj açmasının 
doğu-batı yönünde 3.00x2.30 m. boyutlarında genişletilmesi ile oluşturulan 
A2 alanında 1.45 m. derinliğe inilmiş ancak, hiçbir buluntuya rastlanmamıştır 
(Resim: 3).

A3 ALANI

Parselin kuzey ve güneyinde yer alan eski 5 ve 6 No.lu açmaların 
birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 7.00x 10.5 m. boyutlarında açılan alanda 
ortalama 1.40 m. derinliğe inilmiş, açmanın geneline yayılan ana kaya ile 
birlikte sert kistik ana zemin izlenmiştir. Açmada yüzeyden itibaren 0.80 m. 
derinliğe kadar çok az sayıda karışık durumda Klasik, Helenistik ve Roma 
Dönemine tarihlenen amorf seramik parçaları ele geçirilmiştir(Resim: 4).
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Parselin batısında yer alan A5’ten A10’a kadar numaralandırdığımız 
bölümlerde ise yüzeyden ortalama 0.30 ile 1.00 m. arasında değişen 
derinliklerde çalışılmış, ana kayaya ulaşılmış ve herhangi bir buluntu ya da 
seramik parçasına rastlanmamıştır.

A4 ALANI

Taşınmazın kuzey ve güneyinde yer alan 4 ve 7 No.lu eski sondajların 
birleştirilip genişletilmesiyle oluşturulmuştur. Alandaki çalışmalara parselin 
kuzey bölümünde daha önceki sondaj kazısında kısmen açığa çıkarılan 
duvarların irdelenmesi ile başlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada, 6.00 
m. uzunluğunda ve 1.00 m. genişliğindeki duvarların doğu-batı yönünde 
uzandığı ve güneye doğru dönüş yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu duvarlar 
kuzey yönünde yer yer iki sıra, güney yönünde ise tek sıra taş dizisinden 
oluşmaktadır. Bu duvara paralel olarak yine doğu-batı yönünde ve güneye 
doğru dönüş yapan 3.40 m. uzunluğunda düzgün olmayan tek sıra iri taşlar 
uzanmaktadır. Buradan itibaren duvar taşları sona ermiş ve taşlar ana kaya 
üzerine bindirilmiştir. Güneye doğru kavis yaparak devam eden ana kaya 
adeta taş duvarın devamını sağlar görünümdedir (Resim: 5).

A4 alanında doğu-batı doğrultusunda uzanan duvarların arasında kalan 

0.50 m.lik kısımda yaptığımız çalışmalarda yüzeyden 0.80 m. derinlikte bronz 

bir hydria ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). İki duvar arasında in situ olarak ele 

geçirilen kabın içi boşaltılmış ve yanmış kemik parçaları dışında başka bir 

buluntuya rastlanmamıştır. Urne olarak kullanıldığı anlaşılan hydria, 43 cm. 

yüksekliğinde, dışa dönük ağız kenarlı, kısa silindirik boyunlu, şişkin gövdeli 

ve halka kaidelidir. Omuz üzerinde karşılıklı birer yatay kulp ile boyundan 

omuza bağlanan dikey bir kulpu vardır (Resim: 7).
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Yaptığımız araştırmalara göre söz konusu hydria, İonya bölgesinde ortaya 
çıkarılan gömü amaçlı kullanılmış erken örneklerden biri olması nedeniyle 
oldukça önemlidir. Bu kabın bir benzeri Rodos’ta Jalisso Nekropolü’nde 
yapılan kazılarda açığa çıkarılmıştır. Bronz hydrianın bulunduğu alanın 6.00 
m. güneyinde hydria ile aynı seviyede, yani yüzeyden 0.80 m. derinlikte bir 
taş sanduka mezara rastlanmıştır (Resim: 8). Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan mezarda kapak olarak düzgün olmayan iki adet blok taş kullanılmıştır. 
Mezarda kabaca işlenmiş kireçtaşı bloklar, yatay olarak ayak ucuna doğru 
daralacak şekilde yerleştirilmiştir. Mezarın etrafı açıldıktan sonra kapak taşları 
kaldırılmış ve yapılan temizlik çalışmalarında 3 adet pişmiş toprak kap ile 
iskelete ait dağınık durumda çok az sayıda kemik parçası ele geçirilmiştir. 
Parselin güney sınırına 2.40 m. mesafede ortaya çıkarılan taş sanduka mezar 
2.00 m. uzunluğunda, 0.90 m. genişliğinde ve 0.50 m. yüksekliğindedir (Resim: 
9).

Mezara ait hediyeler arasında; pişmiş toprak bir oinochoe (Resim: 10), 
damla ve şua motifi  bezeli bir skyphos (Resim: 11), bant ve yaprak motifi  
bezemeli bir pyxis (Resim: 12) yer almaktadır. Mezarda ele geçirilen skyphos 
üzerindeki damla ve şua motifl eri arkaik geleneği yansıtsa da, kulplarından 
Klasik Döneme ait olduğu anlaşılmaktadır. Taş sanduka mezarın içinde 
ele geçirilen buluntular ise mezarın M.Ö. Geç 5. yüzyıl-Erken 4. yüzyıla ait 
olması gerektiğini göstermektedir. Kontekst içinde ele geçirilen pyxisin benzer 
örnekleri yine Rodos’ta Jalisso Nekropolün’de ortaya çıkarılmıştır. 

A4 alanında her iki mezarın çıktığı ve seramik parçalarının sona erdiği 
0.80 m. seviyeden itibaren sert zemine ulaşılmasına rağmen, 0.70 m. 
daha derinleşilerek 1.50 m. seviyesine ulaşılmış ve başka buluntuya 
rastlanmamıştır.
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Sonuç olarak; A4 alanında ortaya çıkarılan ve doğu-batı doğrultusunda 
uzanarak güneye doğru dönüş yapan duvarlar, kremasyon gömü ve taş 
sanduka mezar ile birlikte değerlendirildiğinde, alanın bir aile mezarlığı olduğu 
ve duvarların da mezarları çeviren bir koruma duvarı olduğu düşünülmektedir 
(Resim: 13).

Çevirme duvarlarının benzer bir örneği Samos Batı Nekropolü’nden 
bilinmektedir. Bölgemizde ise aile mezarlığına örnek olacak dikdörtgen planlı 
bir benzeri, Klazomenai Akpınar Nekropolü’nde ortaya çıkarılmıştır.

Ele geçirilen buluntuların az olmasına rağmen, İonya bölgesi gömü âdetleri 
içerisinde bronz bir kabın urne amaçlı kullanıldığının tespit edilmesi bölgemiz 
arkeolojisi açısından önemlidir.
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Resim:1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12

Resim: 13
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Resim: 14

Resim: 15



1313

İzmir 2 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
24.02.2005 gün ve 606 sayılı yazısı ve İzmir Müze Müdürlüğü’nün 28.02.2005 
gün ve 280 sayılı görevlendirme yazıları ile;

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendirci Mevkii, K17b3 IVc pafta, 
611 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan sondaj kazısına 28.02.2005 
tarihinde başlanmış olup çalışmamız 30.03.2005 günü sona erdirilmiştir.

ARAZİ ÜZERİNDEKİ GENEL GÖZLEMLER VE COĞRAFÎ DURUM

Tapuda mülkiyeti hazineye ait ve Aliağa Gümrük Müdürlüğü adına tahsisi 
yapılmış olan K17b3 IVc pafta, 611 parselin kayalık olduğu gözlenmiştir. 
Eğimli ve kayalık olan arazi üzerinde büyük kaya parçaları ve otsu bitkiler 
görülmektedir. Söz konusu arazi deniz seviyesinden yaklaşık 30 m. 
yüksektedir.

Arazinin kuzeyinde otsu bitkilerle kaplı boş arazi, Nemrut Limanı, güneyinde 
Makine Kimya Endüstrisi arazisi, doğusunda 66 parsel hazine arazisi, İzmir 

İZMİR İLİ,
ALİAĞA İLÇESİ,

GÜMRÜK BİNASI SONDAJ KAZISI
Ayla ÜNLÜ*

Müge ÖZSAYGI

* Ayla ÜNLÜ,   Arkeolog, Müze Müdürlüğü-İzmir/TÜRKİYE

 Müge ÖZSAYGI, Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü-İzmir/TÜRKİYE

 Kazı çalışmaları sırasında bize her türlü yardımı sağlayan İzmir Aliağa Gümrük Müdürü 

Sayın Halil Yaşar’a ve Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürü Sayın Murat Çavuşoğlu’na en içten 

teşekkürlerimizi sunarız.
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Demir Çelik Limanı ve Ege Gübre Sanayi, batısında Limaş Limanı geri hizmet 
alanı bulunmaktadır (Resim: 1)

Arazi üzerindeki otsu bitkilerin temizlenmesinden sonra yapılan yüzey 
araştırmasında az sayıda bütünlük teşkil etmeyen seramik parçalarına 
rastlanmıştır.

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Söz konusu alanda yapılan çalışmalar ilgi yazılar gereği sondaj kazısı 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. 11900 m2lik alanda toplam 52 adet sondaj çukuru 
açılmıştır (Resim: 2).

Hazine arazisi olmasına rağmen yakın zamana kadar köylüler tarafından 
ekilip dikildiği için yüzeydeki toprak yumuşak tarım toprağıdır. Tarım toprağı 
içinde bütünlük teşkil etmeyen az sayıda seramik parçası ve yakın zamana 
kadar hurda yığınları konulduğu için hurda parçaları görülmüştür. Eğimli ve 
kayalık olan arazide yapılan sondajlarda yüzeyden itibaren ortalama 0-110 
cm. aralığında tarım toprağı tespit edilmiştir.

Jeolojik zemin etüt raporunda da belirtildiği üzere, toprak yapısı tüf, andezit, 
kil ardalanması şeklindedir. Açılan sondajlarda arazinin eğimine göre tüf, 
andezit, kil ve taşlı tabakaya 25-150 cm. aralıklarında; 25-160 cm. derinlikte 
de ana kaya seviyesine ulaşılmıştır.

Yapılan sondaj kazısında, 4 sondajda (8, 9, 23,3 5 No.lu sondaj çukurları) 
mezar ve 3 sondajda (38, 40, 41 No.lu sondaj çukurları) yakın döneme ait yapı 
kalıntıları bulunmuştur.

BULUNTU VEREN SONDAJ ÇUKURLARI

A-8 NO.LU SONDAJ 

2.00x4.00 m. ebadında, doğu-batı yönünde açılmıştır. Yüzeyden itibaren 25 
cm. derinliğe kadar ekilip dikilen yumuşak tarım toprağı kazılmıştır. Sondajın 



1515

güneydoğu köşesinde, yüzeyden 25 cm. derinlikte lahit kapağının ucu 
görünmeye başlamıştır. Çukur doğu yönüne doğru 170 cm. daha genişletilmiş 
ve 2.00 m. boyunda 80 cm. eninde taş lahit kapağı (Resim: 3) ve yüzeyden 
40 cm. derinlikte; 2.00 m. boyunda, 70 cm. eninde, 60 cm. derinliğinde taş 
lahit ortaya çıkarılmıştır. Lahit içindeki toprak temizlenirken yaklaşık 55-60 
cm. derinlikte, lahdin orta kısmında, doğu-batı yönünde uzatılmış durumdaki 
iskelet kalıntıları bulunmuştur (Resim: 4).

Lahdin doğu kısmında, 55-60 cm. derinlikte, kafatasının üst kısmına 
yerleştirilmiş durumda pişmiş toprak ağırlık ve toprak içinde dağınık hâlde 
25 adet altın kolye tanesi, 1 adet düğme veya elbise apliği olabileceğini 
düşündüğümüz kenarında küçük halkası olan yuvarlak altın obje ele geçirilmiştir 
(Resim: 5). Lahdin batı kısmında, yine 55-60 cm. derinlikte 1 adet bronz ayna, 
1 adet bronz obje, 2 adet deniz kabuğu, 1 adet pişmiş toprak lekythosa ait 
kırık ağız parçası açığa çıkarılmıştır (Resim: 6).

Ele geçirilen buluntulara göre mezarın Geç Klasik-Erken Helenistik Döneme 
ait olduğu söylenebilir. 

Lahdin çevresi kuzey-güney ve doğuya doğru 150 cm. daha genişletilerek 
herhangi bir buluntu veya ikinci bir lahdin olup olmadığı araştırılmış (Resim: 
7), bunların dışında başka buluntuya rastlanmamıştır.

B-9 NO.LU SONDAJ ÇUKURU

2.00x3.00 m. ebadında kuzey-güney yönünde açılmıştır. Yüzeyden 25 cm. 
derinliğe kadar tarım toprağı; 25 cm.den itibaren tüf, andezit, kil ardalanması; 
güney kısmında 75 cm. derinlikte kaya parçaları gelmeye başlamıştır. Çukurun 
kuzeybatı köşesinde, yüzeyden 70 cm. derinlikte kırık durumdaki blok taşa 
ulaşılmıştır. 110 cm. derinlikte kırık durumda, pişmiş topraktan yapılmış 
bir vazocuk ve kemik parçaları çıkarılmıştır. Blok taşın bitiminde, çukurun 
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batı kısmında, yüzeyden 60 cm. derinlikte 2. bir taş blok, hemen onun alt 
kısmında yüzeyden 110 cm derinlikte de kemik parçaları bulunmuştur. Bu taş 
blokun hemen yanında yine kırık durumda 3. bir blok taş açığa çıkarılmıştır. 
Buluntuların geldiği batı yönüne doğru çukur 2 m daha genişletilerek herhangi 
bir buluntunun olup olmadığı araştırılmış, 125 cm. derinliğe inilmiş ve ana 
kayaya ulaşılmıştır.

Bu sondaj çukurunda da dağınık hâlde ele geçirilen taş blok ve kemik 
parçalarının bir mezara ait olduğu ve mezarın basit sanduka mezar tipinde 
olabileceği kanısına varılmıştır (Resim: 8).

2 parça hâlinde bulunan pişmiş toprak vazocuğun Helenistik Döneme ait 
olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9).

C-23 NO.LU SONDAJ ÇUKURU

2.00x3.00 m. ebadında kuzey-güney yönünde açılmıştır. Yüzeyden 20 cm. 
derinliğe kadar tarım toprağı, daha sonra kahverengimsi-sarı-beyaz killi toprak 
gelmeye başlamıştır. Çukurun kuzey kısmında yüzeyden 35 cm. derinlikte, 
doğu-batı yönünde uzanan taş plakalara ulaşılmış; doğuya doğru 130 cm. daha 
ilerlendiğinde, taş plaka dizisinin 200 cm. uzunluğunda olduğu görülmüştür 
(Resim: 10). Daha sonra 55-60 cm. eninde, 200 cm. uzunluğunda sanduka 
mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarın içi temizlendiğinde yüzeyden yaklaşık 
95 cm. derinlikte ağız kısmı kırık, pişmiş topraktan yapılmış bir vazocuk 
(Erken Helenistik Döneme ait) ile hemen yanında parçalar hâlinde ikinci bir 
pişmiş toprak vazocuk in situ durumunda ele geçirilmiştir. Yüzeyden 100 cm. 
derinlikte ise 130 cm. uzunluğunda iskelet kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
11). Yüzeyden 110 cm. derinlikte sert zemine ulaşılınca çalışma bitirilmiştir.
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D-35 NO.LU SONDAJ ÇUKURU 

Arazinin batı kısmında bulunan yaklaşık 4 m. yükseklikteki kayalık tepenin 
üzerinde, 2.00x3.00 m. ebadında, kuzey-güney yönünde açılmıştır. Sondajın 
kuzey kısmında, 120 cm. derinlikte işlenmiş taş blokla karşılaşılmış; güneybatıya 
doğru genişletilen (2.00x3.50 m. ebadında) çukurda güneybatı-kuzeydoğu 
yönünde yerleştirilmiş 220 cm. boyunda, 85 cm. eninde taş lahit kapağı ile 
taban kısmı patlamış durumdaki taş lahit ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). 
220 cm. uzunluğunda, 72 cm. derinliğindeki lahdin içinde dağınık durumdaki 
iskelet kalıntılarının dışında her hangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Kuzey 
kısmı kayaya yaslı durumdaki lahdin diğer yanlarında zemine kadar inilerek 
herhangi bir buluntu olup olmadığı araştırılmış; güneybatı köşesinde, dolgu 
toprak içinde, yüzeyden 140 cm, derinlikte bir adet pişmiş toprak aryballos 
ağız parçası (M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısı) ele geçirilmiştir (Resim: 13). Yüzeyden 
yaklaşık 195 cm. derinlikte sert zemine ulaşılınca kazıya son verilmiş, lahdin 
çökmemesi için etrafı toprak dolgu ile desteklenmiştir. 

E-38 NO.LU SONDAJ ÇUKURU

Parselin doğu kısmında, 2.00x3.00 m. ebadında, kuzey-güney yönünde 
açılmıştır. Çukurun yüzeyindeki otsu bitkilerin alınmasıyla birlikte taş dizisi 
görülmeye başlanmıştır. Bunun üzerine taş dizisi takip edilerek çukur batıya 
doğru genişletilmiştir. Çukur içinde yaklaşık 30 cm. derinlikte taş plakalarla kaplı 
dikdörtgen bir yapı temeli ortaya çıkarılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, 
ortaya çıkarılan bu yapı temelinin yakın döneme ait olduğu tespit edilmiştir. 
40, 41 No.lu sondaj çukurlarında da aynı yapıya ait kalıntıların devam ettiği 
gözlenmiştir (Resim: 14).
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SONUÇ

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendirci Mevkii, K17b3 IVc pafta, 611 
parseldeki çalışmalarımız 31 gün sürmüş ve 52 adet sondaj çukuru açılmıştır. 
Açılan 52 adet çukurda 2 adedi kapaklı taş lahit, 2 adeti sanduka tipinde olmak 
üzere 4 adet mezar bulunmuştur.

Parselin tamamında ortaya çıkarılan 4 mezar dışında başka bir gömüye 
rastlanmaması burasının daha çok bir aile mezarı olabileceğini düşündürmüştür 
(Resim: 15).
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Resim 1 : Kazı alanı genel görünümü

Resim 2 : Açılan sondaj çukurlarına ait plan
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Resim 3 : Lahit kapağı Resim 4 : 8 No.lu sondajda in situ olarak 
 ele geçirilen buluntular

Resim 5 : Altın kolye tanelerininin dizilmiş görünümü ve altın düğme
 (Geç Klasik - Erken Helenistik Dönem)
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Resim 6: 8 No.lu sondajda ele geçirilen mezar 
buluntuları

Resim 7: 8 No.lu sondajın kazı  çalışmaları sonrası görünümü

Resim 8: 9 No.lu sondajda ele geçirilen buluntular
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Resim 9: Helenistik Döneme ait vazocuk ve kemik buluntular

Resim 10: Taş plaka dizisi (23 No.lu sondaj)
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Resim 11: İn situ durumunda ele geçirilen 
 iskelet ve vazocuk
 (23 No.lu sondaj)

Resim 12: Taş Lahit
 (35 No.lu sondaj)

Resim 13: Aryballosa ait ağız parçası
 (M.Ö. 6. yüzyılın  ilk yarısı) 
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Resim 15: Kazı alanının çalışma sonrası görünümü

Resim 14: Dikdörtgen planlı yapı temeli (38 No.lu sondaj)
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Tarsus şehir merkezinde yer alan ve metruk bir yıkıntı görüntüsündeki Roma 
hamam kalıntısının ve içinde bulunduğu alanın atıl vaziyetten kurtarılabilmesi 
için Tarsus Müze Müdürlüğünce bir program hazırlanmıştır (Resim: 1). Berdan 
Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı’nın maddî desteği ile yürüttüğümüz 
bu çalışmada ayrıca Tarsus Belediyesi’nin de önemli desteği alınarak, 2004 
ve 2005 yıllarında hamamın üç ayrı bölgesinde kazılar yapılmıştır1 .

Konuyla ilgili ön çalışmada kalıntının içinde bulunduğu park alanının 
mevcut imar planı üzerinde ayrıntılı planı çıkarılmış ve karelajı yapılmıştır. 
Ardından binanın ayakta kalan duvarlarının; doğu-batı doğrultusunda büyük 
(1 No.lu duvar) ve bunu ortadan kesen güney-kuzey yönlü kısa duvar (2 No.lu 
duvar) ve duvarın üzerinde batıya doğru uzanan (ve büyük ölçüde tahrip 
gören) kubbe kalıntısının rölövesi çıkarılmıştır. Hamamın bu mevcut duvarları, 
içinde bulunduğu park alanını üç ayrı bölgeye ayırmaktadır; 1 No.lu duvarın 
kuzeybatısında ve kubbe altında kalan kısım 1. bölge, kuzeydoğusunda kalan 
bölüm 2. bölge, ve 1 No.lu duvarın güneyinde kalan büyük alan 3. bölge olarak 
isimlendirilmiştir.

TARSUS
ROMA HAMAMI KAZISI

Işık Adak-ADIBELLİ*

*  Dr. Işık ADAK-ADIBELLİ, Müze Müdürlüğü, Tarsus-Mersin/TÜRKİYE
1 Yeri gelmişken Berdan Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı yetkililerine, müze müdürümüz 

Sayın Kadir Yanık, mesai arkadaşım Mehmet Çavuş, Berdan Vakfı arkeoloğu Hüseyin 
Adıbelli, Ercan Özcan, Sanat Tarihçisi Pınar Kavrar ve ismini sayamadığımız daha pek çok 
arkeoloji öğrencisine çalışmalarımıza sağladıkları maddî ve manevi katkı nedeniyle teşekkür 

ederim. 
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Çalışmalarda amacımız, öncellikle büyük bölümü yıkılmış olan binanın 
ayakta kalabilmiş tuğla ve Roma betonundan oluşan duvarlarının yabancı 
unsurlardan kurtarılması ve günümüze kadar süregelen tahribatın 
engellenmesiydi. Bu sebeple ilk etapta kalıntı üzerindeki yabani ot, ağaç, 
harç, sıva boya ve modern beton eklentilerin temizliği yapılmış, açıkta olan 
park alanının etrafı tel çitle çevrilmiştir.

İkinci etapta ise sondaj kazısına başlanmıştır. Burada amaç hem yapının 
zeminine ulaşmak ve şu an sadece kütlesel birkaç duvardan oluşan bu kalıntıya 
gerçek kimliğini kazandırmak, hem de binanın yüzyıllar içerisinde geçirdiği 
evreleri mümkün olduğunca tespit edebilmektir. Bu bağlamda 2004 yılında 
yapının kuzeybatı cephesinde kalan 1. No.lu bölgede 1 sondaj açılırken 2. 
No.lu bölge de ise yüzey toprağı kısmen temizlemiştir. 2005 yılında ise 2 No.lu 
bölgenin temizlenen kısmında, ayrıca 3. bölgenin batı tarafında birer sondaj 
açılmıştır.

1. Sondaj: Yaklaşık 8.00x8.00 m. boyutlarında açılan sondajda ilk olarak 
Tarsus Belediyesi’nin çevre düzenlemesi için döktüğü kırmızı toprak, hemen 
altında da 1990’lara kadar bulunan dükkânlar tarafından kullanılmış olan 
beton, karo ve zift zeminler kaldırılmıştır. Bu modern zeminlerin hemen 
altından –0.23/0.32 m.de belirmeye başlayan ve –0. 95 m.ye kadar inen 
duvar ve diğer mimari kalıntılar çıkmıştır (Resim: 2). Osmanlı Döneminde 
çarşı içinde kalan yapının korunaklı iç mekânları dükkân veya benzeri 
amaçlarla kullanıldığından bu döneme ait duvar ve zemin parçaları gibi 
eklentiler de, yukarıda bahsettiğimiz kalıntıların yanı sıra bulunmuştur. Bu 
eklentilerin zamanla büyük ölçüde tahrip görmeleri ve belirgin bir mimari 
özellik göstermemeleri dolayısıyla gerekli ölçümleri yapılıp plana işlendikten 
ve fotoğrafl arı çekildikten sonra kaldırılmaları uygun bulunmuştur. Açma 
içerisindeki 1 No.lu duvarı askıya alan toprağın temizlenmesi sırasında 
bu duvarın altında bir adet mermer sütun gövdesinin alt kısmı belirmiştir. 
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İlk etapta kırık olduğunu düşündüğümüz sütun parçası duvar kalıntısının 
önündeki ocağın da kaldırılması ile tamamen ortaya çıkmış ve duvarın bu 
sütun parçasının üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır. Sütun parçasının önündeki 
başka bir duvara ait kalıntının kaldırılması sırasında ise bir adet Ion düzeninde, 
yarısı sağlam kalmış sütun başlığı parçası bulunmuştur. Duvar örgü sistemi 
içerisinde devşirme olarak kullanılan bu başlık ilginç bir şekilde, devrilmiş olan 
sütunun baş kısmına denk gelmiştir. Yaptığımız ölçümler sonucunda alt çapı 
0.38 m. olan başlığın daha büyük bir sütuna ait olduğu tespit edilmiştir. Yine 
bu duvar kalıntısının batısında, kubbe ve hamamın (Opus sementicum-Roma 
betonu) duvar çöküntüsünün oluşturduğu bir moloz yığını ortaya çıkmıştır. 
–0.90/1.20 m. derinliğe kadar inen kütle olasılıkla büyük bir deprem sonucu 
hamamdan koparak iç mekâna çökmüştür. Çok ağır ve büyük olan bu kütle 
daha sonraki dönemlerde yerinde bırakılmış ve etrafındaki diğer kalıntılarla 
birlikte Geç Osmanlı Döneminde üzerleri kapatılarak muhtemelen başka bir 
dükkânın zemini oluşturulmuştur. Zira üst sevilerden gelen ve XVIII. yüzyıl 
sonu ve XIX. yüzyıllara tarihlenen Geç Osmanlı Dönemi buluntuları bu savı 
desteklemektedir. 

–0.96/1.26 m.de, kemer açıklığı içerisinde çok evreli kullanıma sahip olan 
işlikler ortaya çıkmıştır. Araları kireçtaşı bloklarla bölünmüş ve yan yana üç 
mekân oluşturan bu işlik duvarlarının sadece alt sıraları korunmuştur; özellikle 
orta kısmın duvarlarındaki taşlar uzun süre yüksek ısıya maruz kaldığı için 
yanarak kenarları kireçleşmiştir. Aynı durum işliğin giriş kısmındaki bloklarda 
daha belirgindir ve bu taşlar tamamen çürümüştür. Sonradan yapılan ekleme ve 
çıkarmalar, işliklerin özellikle güney tarafını oldukça karışık bir hâle getirmiştir. 
Ayrıca bu bölümde –1.22/1.38 m. derinlikte, 0.44 m. çapında, üst kısmı tahrip 
olmuş ve sadece 0.16 m. yüksekliğinde bir adet fırın kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. 
Tabakasında bulunan cam cürufl arının yanı sıra, gövdesi üzerindeki yuvarlak 
oyuk bu fırının cam fırını olarak kullanıldığını göstermektedir (Resim: 3). Uzun 
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süreli kullanım ve sonradan maruz kaldığı dış etkenler sonucu oldukça tahrip 
olan fırının yüzeyinde ve gövdesindeki çok sayıda çatlaklar oluşmuş, bu 
sebeple konservasyonu yapılarak kaldırılmıştır. 

Açmanın doğusunda yer alan 1. işliğin her iki duvarının da kaldırılmasının 
ardından, bir bölümü doğu kesit içerisinde kalan dairesel formlu ikinci fırın 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. –2.06 m. derinlikteki fırın 0.85 m. çapındadır. 
Bunun yaklaşık 1.15 m. kadar kuzeyinde ve bu kez işliğin kuzey duvarının alt 
hizasında –2.32 m.de ise üçüncü fırın kalıntısı daha fark edilmiştir. Öncekiler 
gibi pişmiş topraktan yapılmış olan fırının çapı 0.66 m.dir. Her iki fırın kalıntısının 
da etrafı tuğla plakalar ile çevrelenmiştir. Böylece hem ısı izolasyonu, hem de 
sağlamlığının arttırılması amaçlanmış olmalıdır. Açma kesitleri içinde askıda 
bırakılan her iki fırın kalıntısının çevresinden çok yoğun cam pastası, cürufu 
ve kırık cam parçaları ele geçirilmiştir. Bu noktada bulduğumuz sırlı kaplar 
ve özellikle de kandiller, tabakayı XI.-XII. yüzyıllara tarihlememize olanak 
vermektedir.

Bu arada açmanın güneybatısında, –1.81/1.96 m. derinlikte bir adet 
insan iskeletine rastlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı yönlü olan iskelet yarım 
hoker tarzı uzanmaktadır. Ancak iskeletin duruşu, üzerinden ve çevresinden 
kaldırılan yoğun tuğla döküntüler bunun bir gömü olmadığını, olasılıkla duvar 
yıkıntısı altında kalmış olduğunu göstermektedir. Tamamı açığa çıkarılan 
iskelet, üzerine yıkılan duvarın altında oldukça büyük tahribata uğramıştır ve 
kafatası, kalça kemiği, dizi ve sol ayağı parçalanmıştır (Resim: 4). Fotoğrafl arı 
ve ölçüleri alındıktan sonra incelenmek üzere kaldırılmıştır. İskeletin ardından 
açmanın kuzeybatısında yer alan ve tek sırası ile ortaya çıkan kuzeydoğu–
güneybatı yönlü 7 No.lu duvar kalıntısı kaldırılmıştır. 8 No.lu duvarın 1.32 m. 
kuzeyinde, bu duvarla ilişkili ve aynı tarzda örülmüş ve 8b olarak kodlanan 
ikinci bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu iki duvarın özellikle bir mekân oluşturmak 
amacı ile yapıldığı ve aralarındaki açıklığın özellikle bırakıldığı, ikisinde de 
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bulunan ve doğuya doğru dik yerleştirilen iki bloktan anlaşılmaktadır. -2.85 
m derinliğe kadar inen bu duvar aynı kottaki yaklaşık 0.20 m. kalınlığındaki 
beton bir zemin üzerine oturmaktadır ve zeminin kullanım evresinden daha 
sonraki bir döneme aittir.

Bu zemin üzerinde –2.47 m.de hem duvardan hem de zeminden sonraki 
bir evreye ait başka bir fırın kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. Büyük oranda 
tahrip olan bu kalıntı 1.60 m. çapında, 0.35 m. yüksekliğindedir, küçük kireçtaşı 
bloklardan örülmüştür ancak sadece iki sırası korunmuş ve taşlarının iç 
kısımları yüksek ısı sebebi ile beyazlaşarak burada da kireçleşmiştir. 1 No.lu 
açma içerisinde tespit ettiğimiz fırınların en eskisi olduğunu düşündüğümüz 
kalıntıyı, tabakasında ele geçen buluntulardan yola çıkarak IX. yüzyıl ortaları 
ile X. yüzyıl başlarına tarihleyebiliriz. Bu aynı zamanda Tarsus’un Ortaçağ’daki 
cam üretimine dair en erken verileri sağlayan tabakadır.

Yukarıda bahsettiğimiz zeminin altı ile hamam zemini arasında yaklaşık 
0.80 m. yüksekliğinde bir dolgu veya blokaj diyebileceğimiz tabaka mevcuttur. 
Bu tabakada V. yüzyıl ortalarından VI. yüzyılın ortalarına kadar tarihlenen 
pişmiş toprak kap parçaları (bunlar arasında en belirgin olanlar Afrika ve 
Phokaia kırmızı astarlılarıdır2), -hamam zeminine ait olabilecek- küçük mermer 
parçaları, ayrıca döküntü tuğla ve molozlar, oldukça kötü durumda birkaç sikke 
ele geçirilmiştir.

Blokajın kaldırılmasının ardından –3.85 m.de orijinal hamam zeminine 
ulaşılmıştır. Zemin 0.15/0.20 m. kalınlığında iki kat beton harçtan oluşmaktadır. 
Harç üzerindeki derz izlerinden yüzeyin geniş, ancak birbirinden farklı 
boyutlarda plakalarla kaplı olduğu belirlenmiştir. Kesit içerisinde görülen 
korunmuş küçük bir kısımdan ve dolgu içerisindeki yoğun parçalardan 
kaplamanın mermer levhalardan oluştuğunu anlamak mümkündür. 

2 Bu parçaların örneklerinden Tarsus Cumhuriyet Alanı kazılarında da ele geçirilmiştir. 
Bkz. I. Adak-Adıbelli, Tarsus Geç Roma Seramiği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 
Üniversitesi, 2006: 85 ve 119.
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İşliklerin ve pişmiş toprak fırınların olduğu doğu kısımda da aynı şekilde, 
fakat –3.65 m.de beton zemine rastlanmıştır. Ayrıca burası 6.20x2.53 m. 
boyutlarında kuzey-güney yönlü tuğla duvarla havuz oluşturacak şekilde 
bölünmüştür. 0.40 m. yüksekliğindeki bu duvar 0.30 m genişliğindedir. Her iki 
tarafında da 0.26/0.30 m. genişliğinde basamak mevcuttur (Resim: 5). Havuzun 
güney köşesinde bulunan 1 m. çapındaki çöp çukuru temizlenmiş, böylece 
daha önceden açılan bu çukur sayesinde hamamın alt yapısı hakkında bilgi 
elde etmek mümkün olmuştur. İlk girişte 0.40 m. genişliğinde kuzey, güney 
ve doğuya doğru uzanan tuğla örgülü kanallar görülebilmektedir. Ancak bu 
kanallar çöp çukurundaki -daha çok cam cürufl arından ve kemiklerden oluşan- 
atıklarla doldurulmuştur. Kanalların temizlenmesinin ardından –4.90 m.de 
hamam zeminine ulaşılmış; hamamın ısıtma sistemini oluşturan hypocaust 
sisteminin ve alt yapının büyük ölçüde sağlam kaldığı anlaşılmıştır (Resim: 6). 
Ancak bazı bölümlerde kısmi çöküntüler oluşmuştur. Bu çöküntü kesitlerine 
bakıldığında hamam zeminine döşenen 0.53x0.53 m. boyutlarındaki tuğla 
plakaların iki kat olduğu görülmektedir.

2. Sondaj (2. Bölge): Bu bölgedeki öncelikli çalışmamız 1. No.lu sondaj 
ile 2 No.lu bölge arasındaki sınır kabul ettiğimiz iç kemer açıklığında 
yapılmıştır. Kemerin kilit noktasını oluşturan 1.80 m. yüksekliğindeki bölüm 
0.60 m. genişliğinde bir pencere oluşturacak şekilde yıkılmıştır. Bu tahribatın 
tam olarak ne zaman yapıldığı belli değildir. Kazılarımız sırasında kemerin 
içerisindeki dolgu kaldırıldığı için aradaki boşluk tehlikeli bir duruma gelmiştir. 
Bu sebeple kemerin uçlardaki ağırlık noktalarının yıkılma ihtimaline karşı kilit 
bölümünü oluşturan tepe noktasına 5 adet çelik gerdirme çubuğu takılmıştır. 
Alt kısmına ise ahşaptan bir destek yerleştirilmiştir. 

2004 sezonunda yapılan mecburi müdahalenin ardından asıl kazı 
çalışmalarının yapıldığı 2005 sezonunda ise 11.70x9.50 m. olarak belirlenen 
sondaj alanında öncelikle tesviye çalışmaları yapılmıştır. Burada yaklaşık 
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-2.50 m.de kireçtaşı duvar ve zemin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu 
kalıntılar 1 No.lu sondajın üst kotlarında belirlediğimiz Geç Osmanlı Dönemi 
tabakasında bulunanlarla aynı özelliğe sahip, oldukça karışık ve tahrip olmuş 
yıkık duvarlardan oluşmaktadır.

Duvar kalıntıları kaldırıldıktan sonra yaklaşık -2.50 m.de, hamamın bir 
sonraki evresine ait olduğunu düşündüğümüz, opus sectile zemin döşemesi 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Büyük ölçüde korunmuş olan döşeme açmayı 
tamamen kaplamakta ve olasılıkla kuzeyde ve doğuda kazılmayan bölümlerde 
de devam etmektedir. Siyah, beyaz, sarı renk mermerlerden oluşturulmuş opus 
sectile parçaları açmanın güneyinde küçük bir alanda sökülmüş, fakat derzleri 
belirgindir. Farklı genişliklerdeki (0.28-0.16 m. arasında değişen ölçülerde) 
taşlarla sınırlandırılmış panolara ayrılan alanlarda çeşitli şekillerde geometrik 
süslemeler mevcuttur. Açmanın güneydoğusunda yer alan ve ortaya çıkarıldığı 
kadarıyla 1.73x1.80 m.lik alanı kaplayan panoda, bir kenarı 8 cm. uzunluğunda 
olan, sekizgen taşlarla süslemenin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bunun 
batısında yer alan 2.34x1.80 m.lik alanda ise kenar uzunluğu 8 cm. olan kare 
şeklindeki taşın etrafına yerleştirilmiş, altıgen şeklindeki taşlarla rozet benzeri 
süsleme meydana getirilmiştir. Bu panonun kuzeyinde ise 3.06 m. batıya kadar 
uzanan ve süslemesi altıgen taşlarla oluşturulmuş alanın orta noktasına denk 
gelen kısmına -açılan bölümü 0.55x0.43 m. olan- büyük bir beyaz mermer 
levha yerleştirilmek suretiyle yapının orta aksı vurgulanmıştır. Bu panonun 
kuzeyinde yer alan ve büyük bölümü kesit içerisinde kalan diğer bir alanda, 
yukarıda bahsettiğimiz rozet benzeri süsleme uygulanmıştır.

Ayrıca açmanın kuzeydoğusunda zeminle aşağı yukarı aynı kotlarda tek 
sıra hâlinde yarım daire formlu bir duvar örgüsü ortaya çıkarılmıştır. Kireçtaşı 
bloklar ve yine kireç harcı kullanılarak örülen bu kalıntı opus sectile zeminle 
birleşmesine rağmen iç kısmında zemin kaplaması yoktur. Ayrıca yüzeyden 
itibaren devam eden ve kalıntının kuzey kısmını tahrip eden modern bir çöp 
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çukuru sebebiyle zeminin de bir kısmının parçalanmış olduğu görülmüştür. 
Çukurun toprağı içerisinden opus sectile parçalarının yanı sıra, çok ufak hâlde 
mozaik parçaları da ele geçirilmiştir. Yarım daire biçimli kalıntı içerisindeki 
toprağı kaldırmak üzere yaptığımız kazı da ise yaklaşık 2.50 m. daha 
derinleşilmiş ve bu alanın M.S. IV. yüzyıl sonlarından V. yüzyıl ortalarına 
kadar tarihlenen malzeme ile doldurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Oldukça fazla 
olan buluntuların çoğunluğu pişmiş toprak kap parçalarından oluşmaktadır. 
Sonradan doldurulmuş olan bu açıklılığın 0.45 m. altında, batı kesitine bitişik 
hâlde, kuzey -güney yönlü çok büyük boyutlu kireçtaşı bloklar ortaya çıkmış; 
sondaj içerinde derinleşildikçe üst üste beş sıra oluşturduğu görülmüştür. Fakat 
taşların açma içerisinde başka bir uzantısı veya bağlantısı bulunamamıştır. 
Toplamda 2.00 m. yüksekliğe sahip blok dizisi 1.33 m. boyunda 0.75 cm. 
genişliktedir. Şimdilik işlevi belirlenemeyen bu blokların hamam öncesi evreden 
monumental bir yapı veya anıta ait bir kalıntı olduğu düşünülmektedir (Resim: 
8). Kazılan alanda son olarak çakıllı kireç zemin (1.45x1.20 m. ölçülerinde) 
ile zeminin güneyinde ve yaklaşık 8 cm. alt kotunda, kuzeydoğu-güneybatı 
yönlü uzanan kanal ortaya çıkarılmıştır. 0.43 m. genişliğinde ve 0.50 m. 
derinliğindeki kireçtaşı kanalın üst örtüsünün, dolgunun yapılması sırasında 
parçalandığı  tespit edilmiştir.  Bu alandaki  çalışmaların son bulduğu derinlik 
(-4.90 m.), 2004 yılında açılan ilk açmadaki havuzun alt yapısında (hypocaust) 
inilen derinlikle aynıdır. 

3. Sondaj: Hamamın güneyinde yer alan açma 10x10 m. ölçülerindedir. 
Plankare doğudan batıya doğru eğimlidir ve bu noktalar arasında 0.70 
m.lik derinlik farkı bulunmaktadır. Burada ilk olarak çevre düzenlemesi ve 
çimlendirme amacıyla belediye tarafından dökülmüş olan kırmızı toprak 
kaldırılmıştır. Bu toprağın altından 1998 yılındaki kamulaştırma sonrası yıkılan 
ev ve dükkânların beton zemini ile modern atıkların yer aldığı hafriyat toprağı 
gelmiştir. Ortalama 0.50 m. kalınlığındaki hafriyat toprağı ile altında yer alan 
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çöp çukurları tarafından açmanın özellikle güney yarısı çok fazla tahribata 
uğramıştır. Yüzey toprağının hemen altından geç dönem mimarisine ait duvar 
ve temel kalıntıları ortaya çıkmış, modern atıklar ve kalıntılar kaldırıldıkça 
Ortaçağ ve öncesine ait kalıntılar daha belirgin hâle gelmiştir. Ancak binanın 
yüzyıllar boyu değişik amaçlı kullanımı yüzünden duvar kalıntılarının çoğu 
belirgin bir plan oluşturmaktan ziyade bir birine girmiş, değişik boyut ve 
tekniklerde örülmüş iç içe yıkıntılar haline gelmişlerdir. Bu kalıntıların çoğu 
derinleşildikçe askıda kalmış ve kaldırılmıştır. Böylece açma içerisinde bina ile 
bağlantılı olabilecek kalıntılar da belirginleşmeye başlamıştır.

Bunlardan birisi de açmanın kuzey kesitinden güneybatıya doğru uzanan 
2 m. uzunluğunda ve 0.48 m genişliğinde duvar kalıntısıdır ve büyük kireçtaşı 
bloklardan örülmüştür. Söz konusu duvarın güneybatısında yine büyük 
kireçtaşı bloklardan üç sıra hâlinde oluşturulmuş bir başka duvarın (3.25x1.14 
cm.lik alanda) üzerinde tuğla örgü mevcuttur. Burası açmanın dışında kalmakla 
birlikte, hemen kuzeyindeki hamamın tuğla örgülü nişini kullanmaya yönelik 
bir geç dönem uygulaması olduğu görülmektedir.

Açmanın batı yarısında ise, üçüncü çöp çukurunun bir kısmını tahrip ettiği 
ana duvar ile bunun güneye uzanan parçasının 1.60 m. derinliğinde, 1.50 m. 
açıklığa sahip bir girişi ortaya çıkarılmıştır. Hamamın orijinal mimarisine ait 
olduğunu düşündüğümüz bu kapının batı yöndeki dış yüzeyi tuğla ile kaplıdır 
ve yaklaşık 0.80 m.si harç ile iç kısmı ise kireçtaşları ile oluşturulmuştur 
(Resim: 9). Her iki yüzeyi kireç sıvalı duvarın ön yüzüne düzensiz aralıklarla 
demir çiviler çakılmıştır. Bu çiviler duvar yüzeyinde kaplama olduğunu 
göstermektedir.

Yaklaşık -2.65 m.de ortaya çıkarılan yoğun çatı kiremidi ve harç parçaları 
içeren kireçli döküntü temizlenmiş ve 0.25-0.30 m. altından beton zemin açığa 
çıkarılmıştır. Kuzey-güney yönünde uzanan ve kapı açıklığına sahip ana 
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duvara bitişik olan bu zemin, hamamın bir sonraki evresini temsil etmektedir. 
Açmanın güney kesitine yaklaşık 2.10 m. uzaklığa kadar sağlam kalabilmiş 
zemin, plankarenin kuzeyinde yukarıda bahsedilen ana duvardan 2.23-3.10 
m. doğuya kadar devam etmektedir. Bu noktadan sonra plankarenin doğu 
kesitine kadar parçalanmış hâldedir. Ancak bu bölümde zeminin üzerine 
yıkılmış olan kemerin tuğlaları, 2.28 m. boyunda ve 0.52 cm. genişliğindedir, 
zemini tahrip eden bu yıkıntı batıda ana duvar kenarında 1.70 m.lik bir alana 
dağılmıştır (kuzey yönde duvar kalıntısı altında devam etmektedir). Bunun 
0.60 m. güneyinde, kapı açıklığı önündeki kemer yıkıntısı ise yaklaşık olarak 
1.60x1.60 m.lik alana dağılmış ve zeminin çökmesine neden olmuştur (Resim: 
10). 

Plankarenin kuzeydoğu köşesinde, 2.94x1.15 m.lik alanda, ilk zeminin 
parçalanmış bir bölümündeki dolgu temizlenmiş ve zeminden yaklaşık 1.10 
cm. derinlikte hamamın havuzuna ait orijinal zemin ortaya çıkarılmıştır. Zemin 
üzerinde 5-10 cm. arasında kalınlıktaki derzlerin iç ölçüsü 0.55x1.10 m.dir ve 
burada çok küçük bir bölüm açılmış olduğundan henüz havuzun kaplamasına 
ait in situ kalıntıya rastlanmamıştır. Aynı yerde kazılmış bir tuvalet çukuru 
havuzun zeminini 0.75 m. çapında kırarak alt yapı zemininin tuğlalarının bir 
kısmına zarar vermiştir. 0.30 m. kalınlığındaki bu havuzun zemininin altındaki 
hypocaust tuğlaları sökülmüş ve taşıyıcıların araları harçla doldurulmuştur. 
Ana duvarın batı yüzünde ortaya çıkarılan ve şimdilik çalışma yapmadığımız 
havalandırma/ısıtma sitemine ait olması gereken tuğla ve baca ile birlikte 
değerlendirildiğinde hamamın sıcak bölümlerine ait havuz olmalıdır. Ancak bu 
sisteminin 2004 yılında açılan havuzun hypocaust sistemiyle organik bir bağı 
bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak Tarsus Roma Hamamı’nda müdürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirilen temizlik ve sondaj çalışmalarında yapının günümüze kadar 
geçirdiği aşamalar kısmen belirlenmiştir. Özellikle Tarsus’ta şimdiye kadar 
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yapılan kazılarda (Gözlükule3 , Donuktaş4, ve Cumhuriyet Alanı5) sadece 
karışık buluntu gurupları ya da yerleşim katları ile yetersiz bilgiler elde edilirken, 
burada Ortaçağ ve İslâmî devirlere ilişkin önemli ipuçları elde edilmiştir. Bunların 
içerisinde 1. No.lu sondajda açığa çıkarılan cam fırınları ve işlikler IX. ve X. 
yüzyıl itibari ile başlayan ve XV. (olasılıkla XVI.) yüzyıla kadar devam eden 
bir cam üretim geleneğini ve bu geleneğin sürekliliğini belgeleme açısından 
önemlidir. 2 No.lu sondajda opus sectile zemin kaplaması ortaya çıkarılmış, 
3 No.lu açmada ise orijinal hamam zeminine ve 1. bölgede ortaya çıkan 
hypocaust sisteminin devamına ulaşılmıştır. Ancak 3 No.lu açmada zaman 
yetersizliği nedeni ile orijinal zeminin sadece bir kısmı açığa çıkarılabilmiş, 
diğer bölümler bir sonraki sezonlara bırakılmıştır. Tarsus’ta daha önce yapılan 
kazılarda olduğu gibi hamam kazılarında da ne yazık ki kültür katmanlarında 
yoğun tahribat ve karışıklık mevcuttur. Bu tahribat bina ve çevresinin yüzyıllar 
boyunca birçok kez kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Geç 
Antik Çağ ve Ortaçağ evreleri büyük ölçüde karışmış, buluntular ve kalıntılar 
adeta altüst edilmiştir. Ancak 2. No.lu açmada bazı korunmuş üniteler 
bulunmuştur. Hamamda daha önce belirgin olmayan IV. ve VI. yüzyıl sonlarına 
ait buluntular içeren bu üniteler, adı geçen dönemlerdeki dolgu tabakaları 
olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca IX. yüzyıl itibari ile cam fırınlarının yoğun 
olarak ortaya çıktığı 1 No.lu açmanın tersine 2 ve 3 No.lu açmada herhangi 
bir işlik veya atölye izine rastlanmamıştır. Bu da yapının değişik mekânlarının 
farklı amaçlar için kullanıldığını göstermektedir. 

3 H. Goldman, Excavation at Gözlü Kule, Tarsus; The Hellenistic and Roman Periods. Vol. I, 
Princeton, New Jersey. 1950.

4 N. Baydur-N. Seçkin, Tarsus Donuktaş Kazı Raporu, İstanbul, 2001.
5  L. Zoroğlu, “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1994 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVII, 

:255-262; “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1995 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII, :401-
408; “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1996 Yılı Kazı Çalışmaları Raporu” Kazı Sonuçları Toplantısı 
XIX,  493-506; “Tarsus Cumhuriyet Alanı 1997”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII,  463-474.



3636

Ancak hamamın özellikle IX. yüzyıl öncesine ait evreleri hâlen karışıktır. 
Hamamın işlevini kaybettiği –olasılıkla IV. yüzyıl sonu– dönemden sonra şehrin 
hem değişen inançları hem de kötüleşen sosyo-ekonomik şartları sonucu, bir 
çok Geç Roma şehrinde olduğu gibi, hamam kültürü önemini kaybetmiş ve 
gözden düşmüştür. Bu dönemde şehrin sınırlarının büyük ölçüde daraldığını 
göz önünde tutarsak dış mahallelerde kalan yapının önce büyük bir tahribat 
geçirdiğini –ki mermer, mozaik gibi kaplama ve süsleme elemanları görüldüğü 
kadarıyla tamamen sökülmüş ve parçalanmıştır- belki de uzun süreli terk 
edildiğini söyleyebiliriz. Bunu daha çok havuz zemini üzerine yapılan blokaj 
içerisinden gelen buluntulara dayanarak öne sürmek mümkündür. Çünkü 
yüksekliği 1 m.yi bulan bu tabakadan sadece V. yüzyıl ortaları ile VI. yüzyıl. 
ortalarına tarihlenen malzemeler karışık bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. 
Yani hamamda ele geçirilen en erken buluntu gurubu V. yüzyıl ortalarına aittir 
(dolgu içerisinden gelen az sayıdaki II. yüzyıla ait terra sigillata parçası döküntü 
ya da erozyon malzemesi olarak değerlendirilmektedir). Ayrıca hamamda 
VII. ve VIII. yüzyıllara ait her hangi bir buluntu veya iz olmaması da yine bu 
yüzyıllarda hamam ve çevresinin terk edildiğini düşündürmektedir. 

Roma hamamı çalışmaları sadece kazı ve temizlik işleri ile sınırlı 
kalmamıştır. Buradan ele geçirilen buluntular ünitelerine göre toplanmış, ilk 
temizlik işleminden sonra kazı evinde sınıfl andırılarak fotoğrafl arı çekilmiş, 
birleşen parçalar yapıştırılmış ve istatistikleri yapılarak yayına hazır hâle 
getirilmiştir.
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Resim: 1

Resim:  2
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9

Resim: 10
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Bandırma Arkeoloji Müzesi’ne, Bandırma İlçesi, Doğruca Köyü, 3 pafta, 
2488 parselde mülkiyeti BANVİT A.Ş.ye ait taşınmazda yapılan su deposu 
inşaatı sırasında kiremit mezarların çıktığı ihbar edilmiştir1 (Harita: 1) Bu 
nedenle İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan bir ekip ile birlikte inşaat alanına 
gidilerek, bahsedilen kiremit mezarlar incelenmiştir.

Su deposu inşaatının kesitinde kiremit mezarların çıkması nedeniyle deponun 
yapımı durdurularak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bu 
alanda, sondaj ve kurtarma kazısı talep edilmiştir. 18.08.2004 gün ve 20704 
sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile anılan parselde sondaj ve kurtarma kazısı 
yapılması uygun görülmüştür. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen söz konusu 
kazı ve sondaj izin belgesi ile parseldeki kazı çalışmasına 23.08.2004 
tarihinde başlanmıştır. Su deposu inşaatının yer aldığı parselin batı kesiminde 
BANVİT A.Ş.ye ait yem fabrikası bulunmaktadır. Kazı yapılan alan kuzeydoğu 
ve güneybatı doğrultusunda uzanarak batıya doğru kıvrılmaktadır. Su 
deposu inşaatı ise kazı yapılan alanın kuzey köşesinde yer almaktadır. Bu 
nedenle kazı çalışmalarına inşaatın bulunduğu alandan başlanmıştır. Doğu-
batı doğrultusunda 5.00x5.00 m. ölçülerindeki karelajlarda 2.00x2.00 m 
ölçülerindeki açmalarda kazı çalışması yapılmıştır. 

2004 YILI
BANDIRMA-DOĞRUCA KÖYÜ

BANVİT KAZISI
Elmas KAYA*

Tülin TAN

* Elmas KAYA, Arkeolog, Bandırma Arkeoloji Müzesi, Balıkesir/TÜRKİYE

 Tülin TAN, Arkeolog, Bandırma Arkeoloji Müzesi, Balıkesir/TÜRKİYE

1  Bandırma Güney Marmara Çevre Derneği’ne teşekkür ederiz.
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Parselin doğu-batı yönünde, A ve B harfl eriyle kodlandırılan karelerin 
birinci sırasında açılan toplam 11 adet açmadan 3 tanesinde stroterlerin 
çapraz şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş kiremit mezarlara rastlanmıştır. 
Geri kalan 8 adet açmanın 5 tanesinde 200 cm. derinliğe inilerek çalışma 
sona erdirilmiştir. B sırasında açılan toplam 10 adet açmadan beş tanesinde 
de kiremit mezarlara rastlanmıştır. Aynı şekilde B sırasındaki diğer beş adet 
açmanın üç tanesinde 200 cm. seviyeye kadar inilmiştir. Ancak, Balıkesir Müze 
Müdürlüğü tarafından çalışmanın durdurulması nedeniyle A sırasındaki AA 20 
açması 160 cm., AA 23 açması ise 70 cm. derinliğinde bırakılmış, belirlenen 
AA 25 açmasında ise kazıya başlanmamıştır. B sırasındaki AB 19 açmasında 
160 cm., AB 22 açmasında ise 110 cm. derinlikte çalışmaya son verilmiştir 
(Harita: 2).

140 cm. derinliğindeki kiremit mezarın bulunduğu AA 4 açmasında, 74-77 
cm. seviyelerde bir tanesinin taban ve karın kısmı, diğerinin ise ağız kısmının 
bir bölümünün korunduğu iki adet pişmiş toprak kap ele geçirilmiştir. Gövdesi 
üzerinde kabartma yivler bulunan birinci kap mineral katkılı, devetüyü rengi 
hamurludur ve üzerinde yoğun kalker tabakası vardır. Kabın tüm parçaları 
ele geçirilemediği için formu anlaşılamamıştır. Mevcut yüksekliği 6,5 cm., 
çapı 19,5 cm.,cidar kalınlığı ise 1 cm.dir. İkinci kap ise mevcut parçalardan 
anlaşıldığı kadarıyla yonca ağızlı ve şişkin karınlıdır. Yivli omuz kısmından 
sonra tek bir kabartma yivle boyun kısmına geçilmektedir. Ele geçen parçalar 
tümlenemeyecek kadar küçük parçalara ayrıldığı için ölçü alınamamıştır 
(Resim: 1, 2).

Kazı alanında açılan toplam 21 adet açmada, ortalama 70 cm. uzunluğundaki 
kiremitlerin karşılıklı çapraz yerleştirilmesiyle oluşturulmuş 138-194 cm. 
uzunluğunda, kiremit örtülü 8 adet mezar tespit edilmiştir (Resim: 3-8; Çizim: 
1-3). AB1 mezarında tespit edilen 73 cm. uzunluğunda birer adet stroterin 
çapraz kapatılmasıyla oluşturulmuş küçük mezarın ölçüsü ve içindeki iskeletin 
ince yapısı bize bu mezarın bir çocuk mezarı olduğunu düşündürmüştür. 
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Mezarlarda kullanılan kiremitlerin hepsi dışbükeydir. Kiremitlerin kısa 
kenarları düz kesitli, uzun kenarları ise şeklinin dışbükey olmasından dolayı 
yuvarlatılmıştır. Bazı mezarların ayakuçlarına da kiremitler yerleştirilmiştir. 
Düzgün olmayan kiremitlerin karşılıklı yerleştirilmesinden dolayı aralarında 
boşluk kalan mezarların içine toprak dolmaması için, bazı mezarların üst 
kısımlarına yaklaşık 50 cm. uzunluğunda, 10 cm. genişliğinde oluk kiremitler 
konulmuştur. Kiremitlerin üzerlerinde iç içe yarım daireler, enine ve boyuna 
düz çizgiler, tekli ve çiftli spiraller, iç içe üçgenler ve dalga motifl eri vardır 
(Resim: 9). Köpek ve tavuk ayak izleri bulunan kiremitler de görülmektedir 
(Resim: 10).

Bu tip kiremitler, Klasik Dönemden itibaren Roma Döneminin sonuna kadar 
düz çatı kiremitler şeklinde görülmektedir2. Son derece özenli yapılmış bu 
dönem çatı kiremitleri, Bizans Döneminde daha özensiz ve kaba görüntülüdür3. 
Banvit kazısında da ortaya çıkartılan mezar kiremitleri düzgün olmayıp son 
derece özensiz yapılmıştır. Kyzikos Hadrian Tapınağı’nın etrafında yapılan 
kazılarda ortaya çıkartılan kiremit mezarlar, ele geçirilen bir bronz sikke 
ve lamba asmaya yarayan haçlı küçük zincire göre Geç Bizans Dönemine 
tarihlendirilmiştir. Ayrıca bu buluntuların devşirme malzeme olabileceği ve 
antik kentte yaşanan depremlerde toprak kaymasıyla gelmiş olabileceği de 
belirtilmiştir4. 

2 Özyiğit Ömer, “1989 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 
1990, Cilt I, s. 135, Res. 6; Çambel Halet-Knudstad James E., “Karatepe-Aslantaş ve 
Domuztepe 1991 ve 1992 Çalışmaları”, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1993, Cilt I, s. 
314, Res. 8, 9.

3 Yaylalı Abdullah-Özkaya Vecihi, “1993 Kyzikos Kazısı Etkinlikleri”, XVI. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, Ankara 1994, s. 108-109, Res. 3; Yaylalı Abdullah-Özkaya Vecihi “1994 Kyzikos 
Arkeolojik Kazısı”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1995, Cilt II, s. 313, Res. 3-4.

4 Yaylalı Abdullah, “Kyzikos 1989 Yılı Çalışmaları”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1990, 
Cilt II, s. 174, Res. 4.
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Kiremit formu Banvit kazısında oraya çıkarılan mezarların kiremitleriyle 
aynı olan, 1995 yılı Enez (Ainos)’de nekropol kazısı sırasında açığa çıkarılan, 
kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş ve içlerinde sırt üstü yatırılmış birer 
iskeletin yer aldığı, ölü hediyesinin bulunmadığı birinci tabaka mezarları, ilk 
Hırıstiyanlık Dönemi (M.S. 4. ve 5. yüzyıl)’ne tarihlendirilmiştir5. 

Bu nedenle mezarı, kiremitlerin yapısal özellikleri ve AA4 mezarında bulunan 
iki adet pişmiş toprak kap parçalarına göre M.S. 4-5. yüzyıla tarihleyebiliriz.

Doğu batı yönünde uzanan ve toprak yüzeyinden değişik derinliklerde 
tespit edilen mezarlarda doğrudan toprağa gömü yapılmış ve mezarların 
tamamında bireyler sırt üstü yatırılmıştır. Belirlenen 5.00x5.00 m. ölçülerindeki 
karelerin içinde 2.00x2.00 m. ölçülerindeki açmalar ilk başta birer kare 
atlanarak açılmıştır. Açmaların kesitlerinden kazısı yapılmayan kareler altında 
da kiremit mezarların olduğu anlaşılmıştır Ancak alanın tümü kazılamadığı 
için, gömülerin arasındaki mesafe belirlenememiştir.

Parselin güneydoğusuna doğru açılan açmalarda mezara rastlanılmamış, 
200 cm. seviyede çalışma sona erdirilmiştir. Kazı alanındaki toprak yapısı 15-
20 cm. tarım toprağından sonra sertleşerek kazı çalışmasını zorlaştırmasına 
rağmen, 200 cm. derinliğe kadar inilmesinin nedeni, su deposu inşaatının 
çevresindeki kesitte, seviyeleri görülebilen mezarlardır.

Kazı çalışmasının durdurulması nedeniyle, çalışma doğu-batı yönünde 
iki sıra hâlinde açılan açmalarla sınırlı kalmıştır. Parselin güneyinde ise 
çalışma yapılmadığı için mezarlığın parselin bu kısmına kadar devam edip 
etmediği ve nekropolün sadece Erken Bizans Dönemi mezarlarından ibaret 
olup olmadığı anlaşılamamıştır. Nekropol alanlarında erken dönemden 

5  Başaran Sait, “Enez (Ainos) 1995 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, XIII. Kazı Sonuçları 

Toplantısı, Ankara 1996, Cilt II, s. 491, Res. 6.
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başlayarak, geç döneme kadar sürekli gömü yapıldığı bilinmektedir. Ancak, 
kazı yapılan alandaki çalışma yeterince genişletilemediği için, bu nekropolde 
farklı dönemlerde gömü yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır. 

Nekropoldeki mezarlar, içlerinden ölü hediyesi çıkmamasına rağmen 
bölgedeki eski yerleşimlerin özelliklerini günümüze yansıttıkları için belge 
niteliği taşımaktadır. Bu nedenle de sondaj kazısının parselin diğer kısmında 
da devam ettirilerek nekropol alanının niteliğinin ve sınırlarının tam olarak 
anlaşılması gerekmektedir. 
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Harita 1: Banvit kazı sahasının topografi k haritası

Harita 2: Banvit kazı sahası, durum haritası

İli : Balıkesir
İlçesi : Bandırma
Pafta : H20.a.21.b.3.a
  H20.a.21.b.3.b
Parsel No : 2488
Ölçek : 1/500
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Çizim 1: AA 2 mezarı 

İli : Balıkesir
İlçesi : Bandırma
Pafta : H20.a.21.b.3.a
  H20.a.21.b.3.b
Parsel No : 2488
Ölçek : 1/10

h1 : 179 cm. açma derinliği
h2 : 148 cm. mezar seviyesi

Çizim 2: AB 3 mezarları 

İli : Balıkesir
İlçesi : Bandırma
Pafta : H20.a.21.b.3.a
  H20.a.21.b.3.b
Parsel No : 2488

h1 : 165 cm. açma derinliği
h2 : 130 cm. mezar seviyesi

a kesiti

b kesiti

2a kesiti

2b kesiti

1a kesiti

1b kesiti

(Ölçek: 1/10)
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Çizim 3: AB 7 mezarı

İli : Balıkesir
İlçesi : Bandırma
Pafta : H20.a.21.b.3.a
  H20.a.21.b.3.b
Parsel No : 2488

h1: 165 cm. açma derinliği
h2: 129 cm. mezar seviyesi

Ölçek : 1/10

Resim 1: AA 4 açmasında ele geçirilen kap

Resim 2: AA 4 açmasında ele geçirilen kap

a kesiti
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Resim 3: AA 2 mezarı

Resim 4: AA 4 mezarı
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Resim 5: AB 1 mezarı-çocuk mezarı

Resim 6: AB 3 mezarları
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Resim 8: AB 7 mezarı

Resim 7: AB 7 mezarı
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Resim 9: Mezar kiremitlerinden bir örnek

Resim 10: Üzerinde köpek ayak izi bulunan kiremit
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Burdur İli’nin, Karamanlı İlçesi, Bademli Köyü sınırları içerisinde Prehistorik 
Bademli Höyük’ün 750-800 m. kadar batısında, Burdur-Karamanlı karayolunun 
500 m. kadar kuzeyindeki sırtlarda yer alan tümülüsler doğu-batı istikametinde 
sıralanmış olup ortadaki, diğerlerine göre biraz daha büyük ve daha yüksekçedir 
(Resim: 1). Her biri muhtemelen antik çağlardan buyana belki birden fazla 
olmak kaydıyla kaçak kazılara maruz kalmış tümülüslerdendir. Yörede bu 
tümülüslerden “üç güzeller” adıyla da söz edilmektedir.

Anadolu’daki birçok höyük, tümülüs, ören yeri veya antik yerleşim alanları 
gibi burası da potansiyel bir kaçak kazı istasyonu durumundadır. Bu bölgedeki 
çalışmalarımızda, çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen olumsuz müdahaleler 
ve abartılı ifadelerle anlatılan defi neci hikâyeleriyle ortalık çalkalanırken, 
bulunabilecek verilerle tümülüslerin tarihlerinin saptanması ve ortalıkta kuru 
laf olarak dolaşan defi neci dedikodularının yersiz, yalan ve yanlış olduğunun 
ispatlanarak bir tümülüs kavramının insanların hafızalarına görsel olarak 
yerleştirilmesi hedefl enmiştir. Kazı sonucunda, açılan mezarları yakından 
gören ve gerçekleri algılayan çevre halkının, anlatılan hikâyelerin yersiz 
olduğunu anladıklarını gözlemledik.

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, 
DÖSİMM’in maddî katkıları ve Karamanlı İlçesi sınırları içerisindeki RENTAŞ 

BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ,
ÜÇ TÜMÜLÜSLER

2005 YILI KURTARMA KAZISI

H. Ali EKİNCİ*

* H. Ali EKİNCİ, Burdur Müzesi Müdürü, Burdur/TÜRKİYE
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1 Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Mermer Sanayi’nin maddî destekleriyle müzemiz arkeologları Mustafa Oral 
Erbay ve Alime Çankaya, müze elemanı Turgut Özdemir’in katılımıyla bazı 
küçük aralıklarla bir aydan biraz fazla süren bir çalışma sonucunda ortadaki 
büyük tümülüs açılmıştır1 (Resim: 2).

Tümülüsler doğu-batı istikametinde sıralanmış görünümlerine göre 
güneye doğru önce Karataş Gölü ve onun arkasında Roma İmparatoru 
Iulius Caesar döneminde kurulan deniz kıyılarındaki kolonilere örnek olarak 
Pisidya bölgesinde oluşturulan 5 koloni kentinden biri olan Olbasa (Colonia 
Julia Augusta Olbasa) kentine doğru bakmaktadır (Resim: 3). Tümülüs ile 
Olbasa antik kentinin dönemleri bakımından birbiriyle örtüşüyor olması da 
muhtemeldir. Olbasa, Roma koloni kenti olmakla birlikte, az da olsa Klasik ve 
Helenistik Dönem buluntuları veren bir yerleşimdir.

Tümülüs üzerinde, Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofi zik Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Veli Kara’nın yardımlarıyla gerçekleştirilen georadar 
ölçümleri sonucunda dromosun yönü belirlenerek güney etekten kazıya 
başlanmıştır. Kazının ikinci gününden itibaren dromosa ait duvarlar ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 4). Ancak tümülüsün oluşturduğu zeminin hemen hemen 
araziyle aynı kotta olması, çalışmanın zor olacağını ortaya koymuştur. 
Dromosun mevcut araziyle aynı hattan ilerlemesi sonucunda, tümülüsün 
merkezine doğru gittikçe derin, uzun bir dromos yolu ortaya çıkmıştır. Bu 
yolun her iki yanındaki taş duvarlara, yığma toprak dolgunun baskı yapması 
sonucunda göçükler meydana gelmesi ve çalışma güvenliğinin tehlikeli hâle 
girmesi nedeniyle maden galerisi gibi tahkimatlar yapılarak tedbirler alınmasına 
ihtiyaç duyulmuştur (Resim: 5, 6) 

Toprak dolgu içerisinden Klasik ve daha eski dönemlere ait az da olsa 
seramik örneklerinin ortaya çıkarılması, tümülüs oluşturulurken yakınında 
bulunan Bademli Höyük’ten toprak alındığını düşünmemize neden olmuştur.
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2.49 m. genişlikle başlayan dromos yolu genişliğinin, mezar odasına doğru 
1.40 m.ye kadar düştüğü, bundan sonra 3 m. kadar daha devam ederek 
mezar odası yakınlarında üzerinin kapandığı ve 117 cm. kadar daraldığı, hatta 
1 m.ye kadar düştüğü görülmektedir (Resim: 6). Bu bölümde kuru taş örgülü 
dromos duvarı ile mermer bloklar arasına lento görevi gören ahşap bir kütük 
yerleştirildiği belirlenmiştir (Resim: 7) ki, bu güne kadar açıklanamayan bazı 
sorulara şık tutması açısından çok önemli bir buluntudur.

Mezar odasının örtüsü sağlam durumdadır, ancak girişinde bulunan özel 
kapağın dromosta gayrı muntazam şekilde ele geçirilmesi, mezarın antik 
dönemlerde soyulduğuna işaret etmektedir (Resim: 8).

Mezar odası yakın çevreden elde edilen kumtaşından iyi oluşmamış 
mermer bloklarla yapılmış (Resim: 9), üçgen alınlıklı semerdam bir çatıyla 
örtülmüştür. Girişin iki yanında güney-kuzey doğrultusunda düzenlenmiş birer 
ve karşıda da bir tane olmak üzere üç adet banket tipi kline yer almaktadır. 
Mezar içinde iskelet kalıntıları ile az sayıda seramik parçası, bir unguentariuma 
ait iki küçük parça ve muhtemelen koşum takımına ait iki bronz parça ele 
geçirilmiştir (Resim: 10, 11).

Mezar odasında kullanılan yapı malzemesinin özenli işçiliği ve dromos 
duvarında görülen kuru taş örgü; buradan kuş uçumu yaklaşık 15 km. güneyde 
bulunan ve 1998 yılında yapmış olduğumuz kurtarma kazısı sonucunda M.Ö. 
5.-4. yüzyıla tarihlendirdiğimiz Harmankaya Çeçtepe Tümülüsü’ndeki mezarla 
çağdaş olduğunu göstermektedir. Ancak, 2006 yılında kazı çalışmaları 
yapılacak olan diğer iki tümülüste kesin sonuçlar verebilecek bir buluntu ele 
geçirilebilirse, tümülüslerin tarihi de kesinlik kazanacaktır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 9

Resim: 7
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Resim: 10

Resim: 11
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Dünyadaki demokratikleşme, sivil topluma geçiş gibi nedenlerle müzelerdeki 
eserler 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geniş kitlelere hitabeden 
kurgusal bir görsellikle sergilenmeye başlanmıştır. Önceleri daha çok metin 
ile desteklenerek izleyiciye sunulan eski eserler, teknolojik donanımlarla ve 
bilişim olanakları ile sergilenmeye başlanmıştır. 

Türkiye müzelerinde de Bakanlığımızca bu tür bakış açısıyla düzenlenen 
sergileme çalışmaları yürütülmektedir.

Yeni sergileme anlayışında vitrin elemanları, içlerine objelerin dizildiği 
anlamsız konumdan çıkarılarak, kendi dönemleri içinde bir senaryo ve kurgu 
dahilinde mesajı olan bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Burada, son yıllarda düzenlediğimiz Çorum, Malatya ve Karatepe Ören 
Yeri müzelerinden örnekler verilerek bazı noktalar ve bu çalışmalardaki bakış 
açıları vurgulanacaktır.

Karatepe Ören Yeri Müzesi

Osmaniye İli’nde, Toros Dağları eteklerindeki Geç Hitit Kalesi Azativataya 
ören yerinde taşınır eserlerin sergilendiği bir müzenin kurulması, bize Türkiye 
müzeciliğindeki çabalarının güzelliğini vurgulamaktadır.

TÜRKİYE MÜZELERİNDEKİ
TEŞHİR TANZİM ÇALIŞMALARINDAN

ÖRNEKLER

Sema DAYAN*

* Sema DAYAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Teşhir ve Tanzim Şubesi, 

Ankara/TÜRKİYE
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Müzedeki düzenleme çalışmalarından bahsetmeden önce, Azativataya ile 
ilgili bilgiler vermek gerekirse; 

“Ben Adanava Ovası’nın kralı, Pahar’ın tahıl depolarını doldurdum, 
Adanavalılar bolluk ve refaha sahip oldular. Bir erkeğin yola gitmeye korktuğu 
yerlerde iğleri ile kadınlar benim günümde yürüdü. Bu kaleyi kurdum, adını 
Azativataya koydum.” Duvarlardaki çift dilli metinde kalenin hâkimi Asativatas 
böyle diyordu.

Karatepe, kamuoyunun bilgisine ilk defa 1946 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Th. Bossert ve Dr. Halet Çambel tarafından 
sunulmuştur.

Değerli Arkeolog Prof. Dr. Halet Çambel’in inanılmaz çalışmalarıyla bu 
günlere gelen Karatepe, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş barajı üzerinde 
bulunmaktadır. M.Ö. 7. yüzyıla ait bir Geç Hitit kalesi olup bir taraftan 
Fenikeli kervanların Anadolu’ya çeşitli mallar getirip geriye maden götürdüğü 
Akyol’a hâkim bir konumdaydı, diğer taraftan ise Kadirli’nin kuzeyindeki sedir 
ormanlarından Akdeniz’e kereste indirilen Ceyhan Nehri kenarındaydı.

Böylesine önemli bir konumdaki kalede ortaya çıkarılan üzeri yontu sanatıyla 
bezeli heykeltıraşlık eserleri, binlerce parça pirinç çubukla desteklenerek 
yapıştırılıp yerine oturtularak ayağa kaldırılmıştır. Daha sonra dayanıklı çıplak 
beton çatılarla koruma altına alınmıştır. 

Doğal sit alanı olarak da koruma altına alınan bu dağlardaki ören yerinde, 
antik Azativataya’yı anlatmak, daha çok tanıtmak ve de korumak fi krinden 
hareketle bir müze kompleksi inşa edilmiştir. 

Müze binaları doğaya saygılı, tek katlı, alana yayılmış bir mimari 
sergilemektedir (Resim: 1). Söz konusu yapılar; müze sergileme mekânları, 
konferans salonu, idari bölümden oluşan müstakil yapılardır. Müzenin önündeki 
avluda üstü çatı ile örtülü, yanları açık mekânlarda tonlarca ağırlıktaki aslan 
heykelleri sergilenmektedir. 
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Müze sergileme mekânları üç adet küçük salondan ibarettir. 1. No.lu salon 
Domuztepe ve Kumkale’den getirilen eserlere ayrılmıştır (Resim: 2).

1, 2 ve 3 No.lu vitrinlerde Domuztepe’nin Eski Tunç Çağı ve Demir Çağı 
kapları bulunmaktadır. 4 No.lu vitrinde ise “ev ekonomisi” canlandırılmıştır 
(Resim: 3). Bu bölümde Restoratör Arkeolog Ahmet Demirtaş tarafından 
mutfaktan bir işlik alanının 40/50 cm. ölçülerinde hazırlanan maketi 
yerleştirildikten sonra, desteklenen şematik resimde kadınların öğütme 
taşlarını nasıl kullandıkları gösterilmiştir. Aynı vitrinde dokuma kültürüne 
ilişkin düzenleme ile ahşap bir ıstar maketi ve ağırlıkların dokuma tezgâhında 
konumlandırılması canlandırılmıştır. 

5, 6 ve 7 No.lu vitrinlerde Domuztepe’nin Roma Dönemi buluntuları; 8 
No.lu vitrinde ise Kumkale eserleri sergilenmiştir. 

2 No.lu salonda Karatepe buluntuları yer almaktadır. 9 ve 10 No.lu 
vitrinlerde bazalttan yapılmış insan ve hayvan kabartmaları ile heykel örnekleri 
bulunmaktadır.

11 No.lu vitrinde bazalt üzerine yazılmış yazıtlar çizimleriyle birlikte 
gösterilerek Fenike ve Luvi hiyeroglif alfabe örneklemesi yapılmıştır (Resim: 
4). 12 No.lu vitrinde ise ayaklı kapların sergilenmesinin yanı sıra, kabın 
yapımında kullanılan taşın işleme safhaları gösterilmiştir.

Her bir vitrinde sergilenmiş olan buluntular bizzat Sn. Halet Çambel’in 
düzenlediği bilgi, çizim ve fotoğrafl arla desteklenmiştir. 

3 No.lu salon ise Arkeolog Restoratör Murat Akman’ın restore ederek kaide 
üzerine yerleştirdiği taş eserler salonu olarak düzenlenmiştir (Resim: 5). Bu 
mekânda Azativataya’nın 40x 50 cm. ebadında bir maketi de hazırlanmıştır.

Sergileme salonları ve bunları birbirine bağlayan ana mekânın duvarlarında 
antik Azativataya’ya ilişkin bilgiler ve kazının ilk dönemleri ile antik kentte 
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yapılan restorasyon çalışmalarını gösteren ve dönemin teknolojisiyle siyah-
beyaz olarak hazırlanmış her biri birer tarihî belge niteliğindeki fotoğrafl arı 
içeren bilgi panoları yer almaktadır.

Karatepe’yi dağlarda kurulmuş, içinde konferans salonu bulunan, 
küçük ancak bilimsel ve amacına ulaşmış bir ören yeri müzesi olarak 
tanımlayabiliriz.

Malatya Müzesi

Aslantepe kazısı başkanı Prof. Dr. Marchella Frangipane’nin değerli 
katkılarıyla hazırlanan Malatya Müzesi”ndeki salonların büyük bölümü, 
eserlerin yoğunluğu nedeniyle Aslantepe buluntularına ayrılmıştır. 

Giriş katında Aslantepe sergilemesi, kronolojik olarak Geç Kalkolitik 
Çağ’dan başlayarak Geç Hitit Dönemi buluntularına kadar düzenlenmiştir. 
Vitrinlerdeki eser sergilemesinin özellikle yoğun olması Aslantepe Sarayı’nın 
görkem ve zenginliğini vurgulamak istememizden kaynaklanmıştır (Resim: 6). 
Bu alanda M.Ö. 4. binyılın ikinci yarısına tarihlenen bakır-arsenik alaşımlı, 
üzeri gümüş kakmalı Anadolu’nun en eski kılıçları da sergilenmiştir (Resim: 
7). 

Aslantepe M.Ö. 4. binyılda halkın yüksek sınıfl ar tarafından kontrol 
edilmesine dayanan yeni sosyopolitik sistemlerin gelişmesinde önemli 
bir merkezdir. Devletin doğuşu, politik ve ekonomik güçleri elinde tutan ilk 
hiyerarşilerin ortaya çıkışını anlatan sergilemede saraydaki yönetimin gücü, 
bürokrasi ve muhasebe sistemi de vurgulanmıştır.

Giriş katında iki alanda Aslantepe Sarayı’nın iki mekânının canlandırması 
yapılmıştır. Anadolu’da ilk yönetimin ortaya çıktığı, kerpiçten yapılmış ilk 
kalkolitik sarayda (Geç Uruk) İtalyan kazı ekibince üzeri sıva zemin üzerine 
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kırmızı-siyah boyalı stilize insan ve hayvan motifl erinin bulunduğu bir mekân 
ile (Resim: 8) saray deposundan bir odanın 1/1 ölçekli modeli hazırlanmıştır. 
Sarayın depo odası orijinal ölçekte yeniden inşa edilerek burada ele geçirilen 
kaplar in situ yerleştirilmiştir (Resim: 9). Bu çalışmalar kaynağını, sergilenen 
kalkolitik kabın arkasında insanı nasıl durduğuna ilişkin bakış açısıyla yapılan 
araştırmalardan almaktadır. Böylece eşya-insan, insan-insan, insan-mekân 
ilişkileri sorgulanmaktadır. Arkeolojinin yeni bakış açısı da bu değil midir?

Alt katta Karakaya Barajı’nın yapımı sırasında su altında kalan Cafer, 
İmamoğlu, Değirmentepe, Pirot ve Köşkerbaba Höyük kazı buluntularından 
örnekler de sunulmaktadır.

Üst katta ise tematik bir sergileme ile metalurji, Aslatepe’de yönetim, 
Aslantepe’de yaşam, mühürler, seramik yapımı, 3. binyıl kral mezarı buluntuları 
gibi konulara ait eserler sergilenmektedir. 

3. binyıl kral mezarında, 35-40 yaşında bir erkeğe ait madenden ve pişmiş 
topraktan yapılmış ölü hediyeleri bulunmuştur. Taş sanduka mezar üzerindeki 
masif taş parça üstünde, darp izlerinden kurban edilmiş oldukları düşünülen, 13-
16 yaşlarında bireylere ait 4 adet iskelet bulunmuştur.  3. binyıl kral mezarının 
canlandırması da yapılmıştır. Orijinal boyutundan daha küçük tasarlanan 
model mezar oldukça fi kir vericidir. Mezar cam ile kaplanarak buluntuları in 
situ yerleştirilmiş, karton malzeme ile de cesetlerin yatış pozisyonları ifade 
edilmiştir (Resim: 10). Bütün bu çalışmalar bilimsel verilere göre hazırlansa 
da geçmişin canlandırılmasında yine de kurgusal bir pay kalır. Bu gerçeğin 
cilalanmış bir yorumu, bu güne sunumudur. 

Çorum Müzesi

Bir dönemin mimari anlayışı ile yapılmış olan bir yapının müzeye 
dönüşümüne örnektir. 2900 metrekare alana sahip yapının dış kabuğu aynen 
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korunmuş, post modern bir yaklaşımla, bodrum kat dahil üç katlı binaya iki 
asma kat ilâve edilerek restore edilmiştir (Resim: 11).

Çorum Müzesi’nde Kalkolitik Çağ’dan başlayarak Bizans Dönemine 
kadar kesintisiz bir sergileme yapılmıştır. Üzeri kabartmalı Eski Hitit Dönemi 
Hüseyindede vazoları, Kral II. Tuthaliya’nın çivi yazılı kılıcı vb. gibi ünik eserler 
müzeye ihtişam katmaktadır. Burada Çorum Müzesindeki sergilemeden 
ziyade, müzede yaptığımız bazı uygulamalara değinilecektir.

Çorum Müzesi’nin arkeoloji salonundan içeri adım atıldığında 19. yüzyıl 
sonu Osmanlı mimari yapısından farklı modern bir mekânla buluşulup, eskinin 
bu güne ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gözlemlenmektedir.

Yeni sergilemenin bakış açısı eskiyi canlandırıp yaşatmaktır. Biz Alacahöyük 
“L Mezarı”nı canlandırırken danışman olarak Prof. Dr. Kutlu Emre’den destek 
aldık. Restoratör-Arkeolog Ahmet Demirtaş, giriş katında mezarı 1/1 ölçekli 
hazırladı. Mezarın üzerindeki kerpiç sıvalı ahşap hatıllar kesit hâlinde gösterildi. 
Hattili prensesin mezarında imitasyon eşyaları in situ yerleştirildi (Resim: 12). 
Mezar içinde görülen kaplar veya sistrumlar vitrinde sergilendiğinde tek başına 
bir çağrışım yapmayabilirler. Oysa o kapları ait olduğu dönem içinde izleyen 
ziyaretçi 4250 yıl öncesine gitmiş gibi olmaktadır. Mezarın üzerindeki ahşap 
hatıllar üzerinde prensese kurban edilen boğaların baş ve bacak kemikleri de 
imitasyon olarak yerleştirilmiştir (Resim: 13).

Bu sergileme yöntemi insanlara bilgiyi algılatıp öğretmenin en kolay 
yoludur. Böylece parçadan tüme varılarak bir Bronz Çağı ölü hediyesinin 
hangi mekânda yer aldığı, ortamında neyi ifade ettiği gösterilmektedir.  

Giriş katındaki diğer canlandırmalar Hattuşa ile ilgilidir. Boğazköy kazısı 
başkanı Dr. Jurgen Seheer ile birlikte planlanan projede Hitit duvar tekniği 
canlandırılmıştır. Bir Hitit yapısının duvarı ile önündeki Hitit avlusu müzede 
Hattuşa kazısı restoratörleri tarafından inşa edilmiştir (Resim: 14). 
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Diğer bir çalışma ise atık su kanal sisteminin canlandırılmasıdır. Birbiri 
içine geçen pişmiş toprak borular orijinaldir. Kanallar üzerindeki delikler arızayı 
gidermek için açılıyor sonra üzeri taşla kapatılıyordu (Resim: 15). Aynı alanda 
erzak küpü ve sıvı muhafazası için kullanılan büyük boy gaga ağızlı testiler ise 
kilerde yerleştirme biçimi olan toprağa gömülü olarak gösterilmiştir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14

Resim: 15



7575

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Ayasuluk Tepesi 2005 yılı kazıları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Efes 
Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yapılmıştır. Kazılara Efes Müzesi Müdürlüğü 
arkeologlarının yanı sıra Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim 
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Necmi Karul ve öğrencilerden Mert Bertan Avcı, Ebru 
Pamukçu, Mehmet Karauçak ve Şafak Nergis katılmıştır. 

Ayasuluk Tepesi’nde yapılan kazılar Selçuk iç kale surlarının güneydoğu 
kesiminde, sur duvarının eteğindeki üç ayrı açmada yapılmıştır. Çalışmalar 6 
Ekim-20 Kasım 2005 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM’in 
ve Efes 2000 Vakfı’nın sağladığı olanaklarla 45 gün devam etmiş, toplam 21 
işçi çalışmıştır.

Selçuk Ayasuluk Tepesi, St. Jean Bazilikası ile ünlenmiştir. Ancak Efes 
Müzesi tarafından burada gerçekleştirilen çalışmalarda 1960 yılından itibaren 
eski Efes’e ilişkin önemli eserler bulmuş ve Efes’in tarihini değiştirmiştir. 1990 
yılında kale surlarının önünde Efes Müzesi Müdürlüğünce yapılan kazılar, Efes 
çevresindeki ilk prehistorik dönem kazıları olarak Efes kazı tarihine geçmiştir. 
1996 yılından sonra Efes Müzesi Müdürlüğü adına Dr. Mustafa Büyükkolancı 
yönetimindeki çalışmalarda Ayasuluk Tepesi’ndeki tarih öncesi yerleşimin 
Lidya Kralı Kroisos Dönemine (M.Ö. 547) kadar devam ettiği anlaşılmıştır. 

AYASULUK TEPESİ
2005 YILI KAZISI

Pervin BÜYÜKKOLANCI*

* Pervin BÜYÜKKOLANCI, Arkeolog, Efes Müzesi, Selçuk-İzmir/TÜRKİYE
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2005 yılındaki kazı çalışmaları bir anlamda 1990-1997 kazılarının devamı 
niteliğindedir. Bu çalışmalarda özellikle 1990 yılında açılan sondajların 
çevresinde yoğunlaşılmıştır. 1997-2004 yılları arasındaki gibi farklı alanlarda 
arkeolojik dolguların aranmasından çok, eski kazı alanının genişletilmesi 
hedefl enmiştir.

Elde edilen verilere göre bu kesimde ana kayanın yüzeye çok yakın 
olduğu ve arkeolojik dolguların kayalığın olanak verdiği ceplerde oluştuğu 
görülmüştür. Arazinin oldukça eğimli olduğu bu kesimde kültür tabakalarının 
tamamen aşınmış olduğu gözlenirken, yüzeyin hemen altında Bizans Dönemi 
yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Daha alt kotlarda ise yer yer korunmuş Tunç 
Çağı’na ait dolgulara ulaşılmıştır.

21 R AÇMASI

21 R açmasında yapılan kazılarda Ortaçağ dolgularına rastlanmıştır. 
Arazinin kısmen düzleştiği kesimlerde birbirinden bağımsız olan Ortaçağ 
yapı kalıntılarında devşirme malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Bunlar dar 
sokaklar çevresindeki iğreti yapılar niteliğindedir. 21 R açmasında elde edilen 
veriler, özellikle duvarlarda görülen onarım ve yenileme evreleri, bu alanın 
uzun bir süre kullanıldığını ve yapıların terk edilmesinin ardından aynı alanın 
bir süre de mezarlık olarak kullanıldığını göstermektedir.

Üstte önce bir çocuk ve bir yetişkin iskeleti bulunmuştur. Bu İskeletlerin 
kaldırılmasından sonra, üç adet kapaklı mezara rastlanmıştır. Bu mezarlar, 
çocuk mezarı ve yetişkin mezarının hemen altında yer almaktadır. 

20 R AÇMASI

Ayasuluk Tepesi’nde 1990 yılında açılan ve ilk prehistorik tabakalara 
rastlanan 20S açması ile 21 R açmasının arasındaki 20 R açması kale 
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surlarının yaklaşık olarak 5 m. güneyinde yer almaktadır. Yüzey tabakasının 
hemen altında ana kayaya ulaşılmıştır. Açmanın tümünü kaplayan ana kaya 
kuzeyden başlayarak 1.20 metrelik eğimle güneye doğru alçalmaktadır.

20 T VE 20 S AÇMALARI 

1990 yılında kazılmış olan 3x5 m.lik 20T açmasında bulunan Tunç Çağı 
dolgusu göz önünde tutularak açılan 20 T ve 20 S açmalarının kuzey ve batı 
kesiminde yüzeyin hemen altında ana kayaya ulaşılmıştır. Açmanın doğu 
bölümünde, keskin bir düşüş ile devam eden ana kayaya daha derin kotlarda 
ulaşılmıştır. Ana kayanın düşüş yapmaya başladığı seviyede, güney profi line 
giren Tunç Çağı’na ait, dar bir alana yayılan, kırmızı renkte bir dolgu üzerinde 
in situ durumda tüm bir kap çıkarıldıysa da bağlantı kurulabilecek başka bir 
öğeye rastlanmadı.

Açmanın doğusunda, çok sayıda İlk Tunç Çağı çanak çömlek parçaları ile 
yine aynı döneme ait bir mühür bulunmuştur.

SONUÇ

Ayasuluk Kalesi 2005 yılı çalışmaları yukarıda da belirtildiği gibi 1990 yılında 
yapılan ilk prehistorik kazıların devamı niteliğindedir. Ancak 1990 yılında açılan 
sondaj gerek boyutlarının küçük olması, gerekse eğimli bir arazide olmasından 
dolayı yeterince sağlam yada geniş alanlarda izlenememişti. 2005 yılında, 
eski kazı sondajının çevresinde yenilerinin açılması suretiyle önceki verilerin 
sınanması ve buluntuların arttırılması hedefl enmiştir. 

Şartlar yine kazı alanının geniş tutulmasını engellese de daha önceki 
veriler değişmeden bunlara yeni buluntular (İlk Tunç Çağı mührü gibi) 
eklenmiştir. Buna göre Ayasuluk Kalesi içinde olması gereken tarih öncesi 
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höyüğü, Ortaçağ’a ait kale surlarının hemen güneydoğusunda, ana kayanın 
uygun olduğu ceplerde devam etmektedir.

Ayasuluk Kalesi ve St. Jean Anıtı kazı ve restorasyon çalışmaları Efes 
Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 1960 yılından beri sürdürülmektedir. Efes 
Müzesi’nin 1990 yılında yaptığı çalışmalar ve prehistorik buluntularla Efes 
prehistoryasını ilk kez açığa çıkarmıştır. Dileğimiz Türk müzeciliğinin prestiji 
için gelecek yıllarda da bu tür müze çalışmalarının devam etmesidir.

KAYNAKÇA

S. ERDEMGİL-M. BÜYÜKKOLANCI, ”1990 Yılı Efes-Ayasuluk Tepesi 
Prehistorik Kazısı’, 13. KST, Çanakkale 1991 (1992), s. 265-281.

M. BÜYÜKKOLANCI, “1996 Yılı Ayasuluk Tepesi (Eski Efes) Kazısı”, M.K.K.S, 
Kuşadası 1997, s. 69-83.
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Resim 1: Tunç Çağı’nda  Efes ve çevresi

Resim 2: Ayasuluk Tepesi
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Resim 3: 1990 yılında bulunan Orta Tunç Çağı’na ait kaplar
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Resim 4: 2005 yılı, açmaların genel görünümü

Resim 5: 21R açması
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Resim 6: 20T ve 20S açması buluntuları
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İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi’nde 284 ada 23-43 parsellerde müdürlüğümüz 
denetiminde yapılmakta olan Zekeriya Gümüşkesen İlköğretim Okulu temel 
hafriyatında bina kotu olan 1.80 m. derinliğe inildiğinde 23 parseldeki zeminde 
bazı mermer parçalanma rastlanması nedeni ile Genel Müdürlüğümüzden 
kurtarma kazısı talebinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
24.10.2005 gün ve 158080 sayılı ruhsatları gereği 23 parselde kurtarma 
kazısı çalışmalarına başlanmıştır. Hafriyat alanının orta kısmında yer alan 
17x59x42 cm. ölçülerinde, 15 cm. kalınlığında, üzeri hafi f bombeli ve uç 
kısmı kırılmış parçayı kaldırdığımızda altta bir boşluk olması nedeniyle 
bunun bir mezar kapağı olabileceği tahmin edilmiştir. Kapağın etrafındaki 
toprağı temizlediğimizde doğu-batı doğrultusunda uzanan, kenarları 15 cm. 
kalınlığında tek parça taş bloklardan oluşturulmuş 125x60 cm. ölçülerinde, 40 
cm. derinliğinde muhtemelen bir çocuk mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezarın 
içinde birkaç kemik parçası dışında herhangi bir buluntuya rastlanmaması ve 
mezarın güney duvarını oluşturan taş blokun doğu köşesinin içeriye doğru 
itilmiş olmasının yanı sıra mezarın üzerinde sadece batı bölümünü örten bir 
adet kapak taşı bulunması bu mezarın yakın dönemde soyulmuş olduğunu 
göstermektedir (Resim: 1).

MİLAS İSMETPAŞA MAHALLESİ
284 ADA 23-3 PARSELLERDE

KURTARMA KAZISI

Mehmet ÇAKICI*

* Mehmet ÇAKICI, Milas Müzesi, Milas-Muğla/TÜRKİYE
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Yine hafriyat alanı içerisinde bu mezardan 4 m. kadar kuzeyde yan yana 
4 adet taş blok ortaya çıkarılmıştır. Her ne kadar taş bloklar farklı ebatlarda 
iseler de diziliş biçimleri bir yapının köşe duvarını andırması nedeni ile kazı 
çalışmaları bu alana kaydırılmıştır. Taş blokların etrafı açılırken bir taraftan da 
ortadaki toprak tabakası temizlenmeye başlanmış, kısa süre sonra da güney 
bölümünde tonozlu bir boşluk ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bu boşluktan 
dolan topraklar temizlenirken yapının dış kenarları da ortaya çıkarılmıştır. 
Yüzeydeki topraklar temizlendiğinde 4.70x6.80 m. ölçülerinde, güney bölümü 
beşik tonoz şeklinde birbirine geçmeli taşlarla; kuzey bölümü ise havuz 
şeklinde çukur ve düz bloklarla örtülü bir yapının tavanı açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 3). Yapının diğer duvarlarında herhangi bir kenet izine rastlanmazken 
kuzey cephedeki duvarın üst sırasında orijinal kurşun kenetlerin yerinde 
olduğu görülmüştür (Resim: 4). 

Daha sonra tonozlu çatıdaki boşluktan içeriye dolan toprak dolgu 
temizlenmeye başlanmış ve kuzey duvarda bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. 
Kapı içerisindeki toprak dolgu temizlenip diğer tarafa geçildiğinde, karşıdaki 
duvarda tek parça taş kapakla örtülü giriş kapısı ve iki yanlarda birer lahit mezar 
yer alan tavanı düz mermer kirişli bir mezar odasına (dromos) rastlanmıştır. 
Böylece 4 cephesi de toprak altında olan yapının dromoslu bir oda mezar 
olduğu ve giriş kapısının da kuzey duvarda açılmamış vaziyette olduğu 
tespit edilmiştir. Giriş kapısının yeri tespit edildikten sonra buradaki toprak 
temizlenmeye başlanmış ve tavandan 1.85 m.de giriş kapısını örten kapak 
taşının üst bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kapının etrafı tamamen açıldıktan sonra 
seyyar vinç yardımıyla kapak taşı yerinden alınmış ve dromostan başlanarak 
tonozlu tavandaki delikten içeriye dolan toprak dolgunun temizlenmesine 
başlanmıştır. Biri tonozlu, diğeri düz tavanlı iki odadan oluşan mezarın 
tavanındaki delikten giren toprak, tonozlu bölümü tamamen doldurduğu 
hâlde, dromosta tabandan 50 cm. yukarıdan başlayan lahit mezarların alt 
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seviyesine kadar olan bölümün ince bir toprak tabakasıyla tamamen dolduğu, 
lahitlerin içerisindeki iskeletlerin ve adak eşyalarının üzerinde ise bir parmak 
kalınlığında ince toprak tabakası bulunduğu görülmüştür. İçerisinin hava 
alması ve yeterli ışık görmesi için öncelikle tonozlu bölümdeki toprak dolgunun 
dromostaki seviyeye kadar temizlenmesi hedefl enmiştir. Böylece ikinci odada 
kaç adet lahit mezar bulunduğu ve mezarların konumu tespit edilebilecektir. 
Seyyar vinç yardımıyla tavandaki delikten, el arabası ile de dromostaki giriş 
kapısından taşınan topraklarla mezarın içi dromosun tabanında bulunan 
toprak seviyesine kadar temizlendiğinde, tonozlu bölümde de yerden 50 cm. 
yüksekte her duvarda birer adet olmak üzere toplam 3 lahit bulunduğu tespit 
edilmiştir. Mezar buluntularının birbirine karışmaması için dromostaki giriş 
kapısının sağındaki mezara I, soldaki mezara II, tonozlu odaya giriş kapısının 
sağındaki mezara III, karşıdaki ve mezara numara verilmiştir. 

Tonozlu odanın tavanından düşen taşlar vinç yardımıyla yukarıya 
çekildikten sonra I No.lu lahitten başlanarak sırayla mezarların içi temizlenmiş 
ve aşağıdaki buluntular ele geçirilmiştir.

I No.lu Mezar: Dromos’a girişte sağ tarafta yer alan 0.85x1.85 m. 
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde birbirine karışmış ve çürümüş hâlde üç 
adet iskeletin yanı sıra 1 adet pişmiş toprak tabak, 1 adet pişmiş toprak tek 
kulplu çömlek, 1 adet pişmiş toprak kasecik, 6 adet pişmiş toprak çift kulplu 
vazo, 5 adet pişmiş toprak unguanterium, 7 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet 
pişmiş toprak heykelcik, 1 adet bronz obje ve bir adet bronz sikke bulunmuştur 
(Resim: 5). 

II No.lu Mezar: Dromos’a girişte sol tarafta yer alan 0.85x1.85 m. 
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde birbirine karışmış ve çürümüş hâlde üç 
adet iskeletin yanı sıra 1 adet pişmiş toprak guttus, 4 adet pişmiş toprak çift 
kulplu vazo, 2 adet pişmiş toprak unguanterium ve 2 adet pişmiş toprak kandil 
bulunmuştur (Resim: 6)
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III No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte sağ tarafta yer alan 0.90xl.85 cm. 
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde tam sayısı belirlenemeyen ancak birden 
fazla kişiye ait olduğu anlaşılan iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş 
toprak küpçük, 1 adet pişmiş toprak guttus, 7 adet pişmiş toprak çift kulplu 
vazo, 8 adet pişmiş toprak unguanterium, 2 adet pişmiş toprak kandil, 3 adet 
cam şişe, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kolye parçası, 1 adet altın küpe 
parçası, 1 tek altın-taş küpe, 1 çift altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın 
Eros, 3 adet altın tel parçaları, 4 adet altın diadem parçası, l adet gümüş 
yüzük, 1 adet bronz kulp, 1 çift bronz kulp, bir çift bronz örgü kulp ve 4 adet 
bronz levha bulunmuştur (Resim: 7).

IV No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte karşı duvarda yer alan 0.90x2.30 m. 
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş 
toprak çift kulplu kotyle, 5 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo, 1 adet pişmiş 
toprak tek kulplu vazo, 1 adet pişmiş toprak kulpsuz vazo, 3 adet pişmiş toprak 
unguanterium, 2 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet pişmiş toprak heykelcik ve 3 
adet bronz zil bulunmuştur (Resim: 8). 

V No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte sol tarafta yer alan 0.86x2.00 m. 
ölçülerindeki lahit mezarda yine iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş 
toprak çift kulplu küpçük, 1 adet pişmiş toprak. tek kulplu testi, 9 adet pişmiş 
toprak çift kulplu vazo, 6 adet pişmiş toprak unguanterium, 3 adet pişmiş 
toprak kandil, 2 adet altın diadem yaprağı ve 1 adet altın diadem parçası 
bulunmuştur (Resim: 9). 

Lahit mezarların içleri temizlendikten sonra tavandan düşen taşlar nedeniyle 
kısmen bozulan lahitlerin yan yüzleri tekrar yerlerine yerleştirilmiş ve dromosa 
giriş kapısının önünden tabana inilerek yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki toprak 
dolgunun temizlenmesine başlanmıştır. 
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I No.lu mezarın alt kısmında l adet pişmiş toprak kapak, 2 adet pişmiş 
toprak Artemis heykelciği, 1 adet pişmiş toprak Aphrodite heykelciği, 1 adet 
pişmiş toprak mask, 4 adet pişmiş toprak unguanterium, 2 adet pişmiş toprak 
çift kulplu vazo, 1 adet pişmiş toprak tek kulplu vazo, 4 adet pişmiş toprak 
kandil, 2 adet pişmiş toprak urne ve kapağı bulunmuştur (Resim: 10). 2 No.lu 
mezarın alt kısmı temizlendiğinde 2 adet pişmiş toprak urne (kapaksız), 1 adet 
pişmiş toprak unguanterium, 1 adet pişmiş toprak tek kulplu vazo ve 1 adet 
pişmiş toprak boyundan yukarısı kırık vazo bulunmuştur (Resim: 11). Tonozlu 
odaya giriş kapısı temizlendiğinde 0.90 m. eninde, 62 cm. yüksekliğindeki 
kapının lentosunda karşılıklı iki zıvana deliği bulunmasına rağmen ahşap 
veya mermer herhangi bir kapı kanadına rastlanmamıştır. 1995 yılında ilçemiz 
Beçin Beldesi’nde yapılan kurtarma kazısında ortaya çıkarılan oda mezarda 
ikinci odaya girişte ahşap görünümlü mermerden yapılmış çift kanatlı kapı 
bulunmuştur. 

Tonozlu odanın zemini temizlendiğinde III No.lu mezarın altında 1 adet 
pişmiş toprak kandil (Resim: 12) ve 1 adet mermer osthotek, V No.lu mezarın 
altında 1 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo ve 1 adet pişmiş toprak urne 
(kapaksız) bulunmuştur (Resim: 13). 

Lahit mezarlarda ele geçirilen buluntulara göre oda mezarını M.Ö. IV. 
yüzyıla tarihleyebiliriz. 0.95x1.70 m. ölçülerindeki giriş kapısı, orijinal kapak 
taşı ile kapalı olmasına ve tonozlu bölümdeki tavanda yer alan deliğin bir 
kısmının hafriyat esnasında çökmesine rağmen, mezar tabanındaki 50 cm.lik 
toprak dolgunun, 50-60 yıl önce mezar soyguncuları tarafından burada bir 
insanın geçebileceği büyüklükte açtıkları bir delikten içeriye dolduğu tahmin 
edilmektedir. Lahitlerde bulunan altın diadem ve kolye parçaları da mezarın 
soyulduğunu kanıtlamaktadır. Ancak lahit mezar içerisinde birden fazla iskelet 
bulunması ve urnelerle de gömü yapılmış olması nedeni ile oda mezarın 
uzun bir süre kullanıldığı ve bu süreç içerisinde de soyulmuş olabileceği 
düşünülmektedir.
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Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra giriş kapısını örten taş kapak tekrar 
yerine yerleştirilmiş ve tonozlu tavandaki delik ahşap perdeyle kapatılmıştır 
(Resim: 14). Hafriyat alanında başka kalıntılar olabilir düşüncesiyle belirli 
aralıklarla 7 adet sondaj çukuru açılmış, bunlardan sadece oda mezarın 10 m. 
doğusundaki 4 No.lu sondaj çukurunda moloz duvar kalıntısı görünümünde 
düzensiz taşlardan yapılmış basit bir mezar ortaya çıkarılmış (Resim: 15) ve 
bunun taban seviyesinde 1 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo bulunmuştur.
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Resim 1: 23 parselde daha önceden soyulmuş mezar

Resim 2: Dromoslu oda mezar

Resim 3: Oda mezarın üst bölümü
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Resim 4: Kuzey cephedeki kurşun kenet

Resim 5: I No.lu mezar buluntuları

Resim 6: II No.lu mezar buluntuları
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Resim 7: III No.lu mezar buluntuları

Resim 8: IV No.lu mezar buluntuları



9292

Resim 9: V No.lu mezar buluntuları

Resim 10: I No.lu mezarın altında ele geçirilen buluntular
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Resim 11: II No.lu mezarın altında ele geçirilen buluntular

Resim 12: III No.lu mezarın altında ele geçirilen kandil
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Resim 13: V No.lu mezarın altında ele 
geçirilen vazo ve urne

Resim 14: Tonozun üzerindeki deliği örten 
ahşap perde

Resim 15: Basit taş mezar
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Denizli İli, Merkez, Akkale Beldesi’nde, M22a 18c pafta, 26 parselde 
bulunan, mülkiyeti Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne ait Akhan Kervansarayı 
“Restore Et-İşlet-Devret” modeli ile kiraya verilmiş olduğundan, restitüsyon 
ve restorasyon projelerine veri oluşturulması amacıyla, İzmir II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.01.2005 tarih ve 
328 sayılı kararında, hanın avlusu ile kapalı mekânında, özgün döşeme ve 
mimari elemanların ortaya çıkarılması amacıyla ile Denizli Müzesi Müdürlüğü 
tarafından araştırma ve temizlik çalışması yapılması istenmiştir.

Bu nedenle; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2005 
tarih ve 46666 sayılı ruhsatları gereği, Akhan Kervansarayı’nda 26.07.2004 
tarihinde 13 işçiyle kazıya başlanmıştır. 

Kervansaray, taçkapısında yer alan beş satır ve kapalı bölümün kapısında 
yer alan dört satır sülüs hatla yazılmış kitabesine göre Anadolu Selçukluları 
zamanında, Hicri 651-52/Miladi 1253-1254 yıllarında bölgenin valisi olan 
Abdullah oğlu Seyfeddin Karasungur tarafından yaptırılmıştır. Kervansaray 
güneydoğu-kuzeybatı yönünde inşa edilmiş dikdörtgen planlıdır. 10.00x24.00 
m. ölçülerinde kare planlı bir avlu ile iç ölçüleri 17.00x17.00 m. ölçülerinde 
kareye yakın planlı kapalı kısımdan oluşmaktadır. Bu özelliği ile karma tipli 
(hem kapalı hem de açık kısma sahip) hanlar sınıfına girmektedir.

AKHAN KERVANSARAYI
Nesrin KARABAY*

Şaban KÖK

* Nesrin KARABAY, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE
 Şaban KÖK, Müze Araştırmacısı, Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE
 Kazı çalışmalarımız sırasında bize her türlü desteği sağlayan Müze Müdürü Sayın H. 

Hüseyin Baysal’a, rölöve ve restorasyon projesini hazırlayan Mimar Ahmet Yoldaş’a 
teşekkür ederiz. 
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Avlunun güneybatı kanadında ikişer sıra hâlinde altı paye ve bunları 
birbirine bağlayan sivri kemerlerle oluşturulmuş revak kısmı yer alır. Revaklı 
mekânın büyük bir bölümü 1975-1976 yıllarında, Vakıfl ar Genel Müdürlüğünce 
restore edilmiş ve bu sırada tonozlar ile payeler yenilenmiştir. Revaklı bölümün 
dış cephe duvarlarında da yer yer onarımlar yapılmıştır. Kazı sırasında 
revakta bulunan payelerin pabuç kısımları ortaya çıkarılarak ana duvarların 
başlangıçları tespit edilmiş, buna göre zemin belirlenmiştir. Güneybatı duvarın 
hemen önünde, 2.00x2.00 m. ölçülerindeki açmada yapılan çalışmada yaklaşık 
75 cm. derinliğe inilmişse de taban izine rastlanmamıştır.

Revaklı bölümün kuzeybatı duvarından itibaren 2. payenin ana pabuç kısmı 
tespit edilmiş ve yaklaşık 45 cm. ölçülerinde bir fark ortaya çıkmıştır. Bunun 
sonucunda revaklı bölümde iki kademeli bir taban olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca revaklı bölümün avluya geçiş sağlayan kısmındaki döşeme bloklarının 
ilk sırası ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu taşların üzerindeki harç kalıntılarından 
bir sıra blok taşlarla döşenmiş olduğu anlaşılmıştır.

Revak sırasının bittiği ve kapalı kısımla birleştiği köşede bir eyvan 
oluşturulmuştur. Eyvandan içeriye, istiridye kabuğu şeklinde süslemesi olan 
bir açıklıkla girilmektedir. Eyvanın iç kısmı temizlenirken, ağız çapı 14.50 cm., 
uzunlukları ise yaklaşık 30-32 cm. arasında değişen pişmiş toprak künklerin 
birbiri içine geçmesiyle oluşturulmuş su hattı tespit edilmiştir. Bu hattın hangi 
yöne doğru devam ettiğinin anlaşılabilmesi için yapılan kazıda; avlunun revaklı 
bölümünün önünden ve çok derinden geçtiği tespit edilmiş ancak, avlunun 
dışında nereye kadar gittiği bulunamamıştır. Künkler, fotoğrafl arı ve çizimleri 
yapıldıktan sonra ince kumla kapatılarak korumaya alınmıştır. Daha önce 
yapılan restorasyon çalışmalarında izler kaybolduğundan, künklerin eyvanlı 
bölümde olabilecek bir çeşme yapısına mı ait olduğu, yoksa kapalı bölümdeki 
atık suyun avlu dışına çıkarılması amacıyla mı yapıldığı tespit edilememiştir.
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Eyvanla kapalı bölüm arasında bulunan odanın zemini kazılmış ancak, 
temel seviyesine inilmesine rağmen taban döşemesi bulunamamıştır. Odanın 
kapalı bölümle birleştiği kuzeybatı duvarında, atık suyun atılabilmesi için 
yapılan taş küngün (ağız çapı: 45 cm.) gidiş yolunu bulmak için yapılan sondaj 
çalışmalarında (derinlik 1.30 m.) herhangi bir ize rastlanmamıştır.

Bu odanın üst katında, iki mazgal penceresi bulunan mescidin girişi, 
kuzeybatı cephede, kapalı kısımla birleştiği köşededir. Mescidin zemini 
temizlenmiş, taban izine rastlanmamıştır. Zemini oluşturan tonoz örtünün 
büyük bölümü yıkılmış durumdadır. Mescidin kubbeye geçiş elemanları 
mevcuttur ancak, kubbesi yıkılmış durumdadır. 

Kervansarayın kapalı kısmına bitişik, kuzeybatı cephesiyle avlunun sağ 
cephesinin birleştiği yere yakın konumda, üzeri beşik tonozla örtülü bir oda 
bulunmaktadır. Bu odanın içinde; defi neciler tarafından kaçak kazı yapıldığı, 
kapalı bölüme bitişik kuzeybatı duvarında 3 adet blok taşın sökülerek orta 
bölümde açılan çukurun içine doldurulduğu tespit edilmiştir. Zemin döşemesini 
bulabilmek amacıyla yaklaşık 1.00 m. derinliğe inilmişse de herhangi bir 
döşeme izine rastlanmamıştır. Restorasyonda kullanılmak üzere taşlar duvar 
kenarına dizilmiş olup, odanın tabanı giriş seviyesine uygun temizlenip 
düzenlenmiştir.

Bu odanın avluya bitişik duvarında, çatıya çıkışı sağlayan merdiven 
basamaklarının kalıntıları görülmektedir. Merdiven basamaklarının yanında 
köşeli, çarkıfelek motifi yle bezeli, sivri kemerli ve yine beşik tonozla örtülü 
bir başka oda yer almaktadır. Bu odanın da taban döşemesi bulunamamıştır. 
Ancak girişin karşısında, duvara harçla sabitlenmiş bir taş bulunmakta olup, 
taşın zeminden yüksekliği 30 cm.dir. Girişin yüksekliği de 28-29 cm.dir. Bu 
taşın zemine mi ait olduğu, yoksa başka bir işlevle mi kullanıldığı tespit 
edilememiştir. Bu odanın doğu tarafında, konsollarında birer aslan başı 
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bulunan, tonozla örtülü bir eyvan yer almaktadır. Eyvanın içinde de kaçak kazı 
yapılmış ve çukurlar açılmıştır. Kazı sırasında her hangi bir zemin döşemesine 
rastlanmamış ancak avlu zeminine eşit seviyede toprak zemin temizlenmiştir. 
Eyvanın sağ köşesinde hamama geçiş sağlayan bir kapı bulunmaktadır. 
Hamam iki bölümden oluşmaktadır. İki katlı olan hamamın ılıklık bölümü olarak 
düşündüğümüz mekânına girişin avludan sağlandığı, kapının alt sövelerinin 
ortaya çıkarılmasıyla anlaşılmıştır. Avlu zemini ile ılıklık bölümünün zemini 
arasında 1.55 m. kot farkı bulunmaktadır. Bundan dolayı ılıklığa iki basamaklı 
bir merdivenle geçiş sağlanmış olup bu basamaklardan biri mevcut değildir.

Ilıklık bölümünün duvarları açık pembe renkli sıva ile sıvanmış, zemini ise 
devşirme mermer ve traverten bloklarla kaplanmıştır. Girişin karşısındaki ana 
duvarda zemin kotunun altında tuğla örgülü kemer ortaya çıkarılmış, ancak bu 
kemerin daha sonra kapatıldığı tespit edilmiştir.

Bu cephede mazgal penceresi şeklinde (genişliği 60 cm. olan) bir açıklık 
mevcuttur. Ilıklık mekânında zemin döşemesinin sökülerek kaçak kazı yapıldığı 
tespit edilmiş, sökülen döşeme elamanları tekrar yerine yerleştirilmiştir. Bu 
mekânın eyvana bitişik duvarında, duvar boyunca uzanan iki adet pişmiş 
toprak künk bulunmaktadır. Alttaki küngün ağız çapı 15 cm., üsttekinin ise 12 
cm.dir. Aynı duvarda alt seviyede çok küçük bir su girişi tespit edilmiş ancak, 
bağlantısı bulunamamıştır. Sıcaklığa giden küngün ağız çapı da 12 cm.dir.

Ilıklık mekânının güneydoğu bölümünden bir açıklık ile sıcaklık bölümüne 
geçilmektedir. Bu açıklığın duvarları sıcaklık bölümündeki gibi sıvalı olup, 
daha sonra ılıklık seviyesinde doldurularak yükseltildiği görülmektedir. Ilıktan 
sıcaklığı ayıran yaklaşık 70 cm. kalınlığındaki duvarın ortasında, ağzı kırık bir 
küngün duvarın içinden paralel hâlde ılıklık bölümünden sıcaklık bölümüne 
geçtiği tespit edilmiştir. 

Sıcaklık kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Bu mekânların duvar sıvaları 
açık pembe renklidir. İki mekânı birbirinden ayıran duvarın genişliği 62 cm.dir. 
Geniş olan bölümde, duvarın içinde duvara paralel ve dikey hâlde devam 
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eden pişmiş toprak künkler bulunmaktadır. Paralel olanlardan dışa açılan iki 
tanesinin muhtemelen birer kurnaya açıldığı düşünülmektedir. Ayrıca duvarda 
iki bölümü ayıran bir adet (ağız çapı 10 cm. olan) pişmiş toprak küngün dikey 
olarak yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Sıcaklığın avlu tarafında olan küçük bölümünde, avlu duvarına bitişik, 
sıvalı kısmın iç tarafına sonradan (35 cm. kalınlığında) bir duvar örülerek 
desteklendiği ortaya çıkarılmıştır. Sıcaklıktaki her iki mekânın taban 
döşemesine rastlanmamış, ancak kazı sert tabakada bırakılmıştır. Her iki 
mekânın 1975-1976 yıllarında yapılan restorasyon sonucunda inşaat artığı ile 
tamamen doldurulmuş olduğu tespit edilmiştir.

Ilıklık mekânının üzeri tonozla, sıcaklık kısmının üzeri ise tromp geçişli 
kubbeyle örtülmüştür. Sıcaklık mekânının güneydoğu cephesinde, trompun 
alt kısmında, tuğla malzeme ile yapılmış süsleme amaçlı çokgen dekor 
oluşturulduğu görülmüştür. 

Hamamın ılıklık ve sıcaklık mekânlarındaki tonozun büyük bir bölümünün 
yıkılmış olduğu görülmüş olup, ikinci katın tabanını oluşturmaktadır. Bu ikinci 
katın zemin temizliği yapılmış ise de ne amaçla kullanıldığı tespit edilememiştir. 
Ayrıca üst kata çıkışı sağlayan merdiven izi, avlu cephesini oluşturan duvarın 
mevcut olmamasından dolayı bulunamamıştır.

Hamamın ılıklık bölümünde; kuzeydoğu duvarında gördüğümüz kemerin 
tespiti için dış beden duvarında yaptığımız kazı sonucunda; dıştan da 
bu kemerin kapatıldığı görülmüştür. Ancak kemerin önünde yarım daire 
planlı temel yapısının büyük bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde kazı 
sırasında bol miktarda kül ve kömür atıklarına rastlanmıştır. Bundan dolayı 
hamamın ısıtmasının bu bölümden sağlandığı, bu mekânın külhan olduğu 
düşünülmektedir.

Kervansarayın taçkapısından (güneydoğu) girilince, orijinal zeminin 
bulunması amacıyla yapılan kazıda, bugün mevcut olan kapı eşiğinin daha 
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önceki yıllarda yükseltildiği, orijinal eşiğin altta kaldığı görülmüştür. Kapı 
eşiğinin dış tarafında, bir sıra blok taş zemin bulunmuş olup, avlu zemini ile 
aynı seviyededir. Taçkapıdan avluya girilince; bir giriş holü oluşturulduğu ve 
zemin kotu olarak avlu zemininden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 
alan 5.00x3.50 m. ebadında olup derinlik 15 cm.dir. 

Avlunun zemini, dikdörtgen ya da dikdörtgene yakın mermer ve traverten 
blok taşlarla kaplanmış olup bunların içinde devşirme malzemenin de 
kullanıldığı görülmüştür. Ancak, eyvanın ön kısmı ile kapalı bölümün giriş 
cephesinin ön kısmındaki taş döşemelerin önceki yıllarda söküldüğü tespit 
edilmiştir.

Kapalı bölümün avluya bakan giriş cephesindeki 8.50 m. mesafeden sonra 
9-10 cm. zemin döşemesi yükseltilip ortada bir blok taşla rampa oluşturulmuştur. 
Böylece kapalı bölümün avlu ile giriş kotu eşitlenmiş olmaktadır. 

Zamanın olumsuz etkileri, defi neciler ve yer hareketleri ile avluda zemin 
taşlarının bir çoğunun yüksekliklerinin birbirinden farklılıklar gösterdiği tespit 
edilmiştir. Avluda, kapalı bölümün önüne paralel olarak (giriş kapısına 7 
m. mesafede) defi ne kazısı yapıldığı ve bir blok taşın yerinden söküldüğü 
görülmüştür. Burada yaptığımız kazı sırasında; kuzeydoğu istikametinde 
(4.10 m. uzunluğunda) blok taşların dikine konularak (yan yana) sıralandığı 
ve merdiven altındaki odaya dik olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Bu 
bölümün zemin döşemesinin çökmemesi ve meyilli olan bu alanda, toprağın 
kaymaması için yapılan bir bent olduğu belirlenmiştir. Kapalı bölümün giriş 
kapısının kuzeydoğu köşesinde bulunduğunu düşündüğümüz çörtenden, 
aşağıya inen suların pişmiş toprak künklerle dışarıya atıldığı görülmüştür. Bu 
künklerin avlunun kuzeydoğu kenarından hamama kadar devam ettiği, yer 
yer açtığımız sondaj kazılarından anlaşılmakta olup künklerinin yükseklikleri 
yaklaşık 8 cm.dir.

Kervansarayın kapalı bölümü; güneydoğu-kuzeybatı yönünde 
derinlemesine üç sahından oluşmaktadır. Sahın bölüntüsü iki sıralı üçer paye 
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ve bunları bağlayan sivri kemerlerle sağlanmıştır. Orta sahın yan sahınlara 
göre daha geniş tutulmuştur. Orta sahnın zemini yan sahınların zemininden 
daha yüksek tutulmuş ve her iki tarafta da ayakların arasına moloz taş duvar 
örülerek sınırlandırılmıştır. Orta sahınla kuzeydoğudaki yan sahnı birbirinden 
ayıran duvarın genişliği 1.10 m.dir, yüksekliği ise 30 cm. ile 60 cm. arasında 
değişmektedir.

Kapalı bölümün girişinin karşısına gelecek yerde, orta sahnın önüne duvar 
çekilerek hayvanların yan sahınlara yönlendirilmesi sağlanmıştır. Orta ve yan 
sahında beden duvarlarındaki harç tabakasına ve yan sahınların doğu ve 
kuzey köşelerinde bulunan atık su için yapılan boşaltma kanalların seviyesi 
esas alınarak zemin kazılmış ve herhangi bir döşeme izine rastlanmamıştır.

Ayrıca kuzeydoğu sahnın kuzeybatı tarafında 60 cm. derinliğinde, 
2.00x2.00 m. ölçülerinde bir sondaj çukuru açılmış, ancak herhangi bir döşeme 
izine rastlanmamıştır. Güneybatı sahnın ortasındaki ayağın pabuç kısmında, 
2.00x2.00 m. ölçülerinde açılan sondaj çukurunda; kemer ayağının sağlam 
zemine oturması için taş döşeme oluşturulduğu görülmüştür.

Kervansarayın kapalı bölümünü ve avlunun kuzeydoğusundaki mekânları 
örten tonozların üzerindeki bitki tabakasının temizliği yapılmıştır. Ancak, 
tonozlar askıya alınıp sağlamlaştırma yapılamadığı için mevcut toprak 
tabakasına dokunulmamıştır.

Ayrıca, kervansarayın dört cephesinde zemin konumuna göre kazı 
ve temizlik yapılarak orijinalindeki gibi anıtsal görünüm sağlanmıştır. Ön 
cephesinde taçkapıya ait iki adet kabartma parçası bulunarak daha önce 
tespit edilen taçkapıya ait dört kabartma parçası ile birlikte restorasyonda 
kullanılmak üzere ön cepheye sıralanmıştır. 

Kervansarayın kuzeydoğusunda yaptığımız keşif sonucunda tespit edilen 
künklü yapı kalıntısının hanla bağlantısının olup olmadığının araştırılması için, 
önce bitki örtüsü temizlenerek mekânın kazı çalışması yapılmıştır.
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Hana dikey olarak güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan künklü 
yığma duvarın genişliği 1.05 m.dir. Duvarın iki tarafı açılmış ve güneydoğu 
tarafa dönerek inceldiği ve 90 cm. genişliğinde bir duvar olarak devam ettiği 
ortaya çıkarılmıştır. İki duvarın iç kısmında yapılan kazıda ise zemini düzgün 
blok taşlarla (5.20x3.70 m.) döşeli bir havuz ortaya çıkarılmıştır.

Bu havuzun iki yönünde, kuzeybatı ve güneybatı tarafında devam eden 
duvarın iç kısmında havuz zemininden 40 cm. yükseklikte düzgün kesme taş 
bloklarla seki oluşturulduğu görülmüştür. Ancak, bu sekinin üst kaplamaları 
bulunamamıştır. Sekinin iç kısmında iki duvar boyunca devam eden kanalın 
içinde duvardan dikey olarak gelen pişmiş toprak su küngüne rastlanmıştır.

Bu sistemin, mekânı ısıtmak amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. 
Bundan dolayı döşemeli havuz, hamamın sıcaklık bölümü olmalıdır. 
Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan yığma duvarın, kuzeydoğu 
ucunda ve güneydoğuya dönen bölümünde birbirine paralel, ağız genişliği 
12 cm. olan iki küngün varlığı görülmüştür. Bu duvarın bittiği kısımda dikine 
bir kırıkla sonlanmıştır. Duvardaki künklerin iç mekâna bakan kısmı pişmiş 
toprak tuğla ile kaplanmıştır. Bu uygulama sıcak suyun ısısını, iç mekâna 
vermek amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı bu yapının kervansaraydan ayrı, 
bağımsız bir hamam yapısı olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak, bu hamamın bir bölümünün günümüze ulaştığı, diğer bölümlerinin 
ise bu alanların tarım arazisi olarak kullanılmasından dolayı eski yıllarda 
tahrip edildiği görülmüştür. Kervansaraydan ayrı inşa edilen bu hamam 
yapısının; gelen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış olduğu 
düşünülmektedir.
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Resim 1: Akhan Kervansarayı’nın kazı ve temizlik çalışması yapılmadan önceki durumu

Resim 2: Revak bölümünün kazı çalışması yapıldıktan sonraki durumu
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Resim 3: Revaklı bölümde payelerin pabuç 
kısımlarının ortaya çıkarılmasına 
yönelik kazı çalışması

Resim 4: Revak sırasının bittiği ve kapalı 
kısımla birleştiği köşede eyvan 
ve öst örtüsü

Resim 5: Eyvan ve üst bölümde yapılan kazı ve temizlik çalışması
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Resim 6: Eyvanın, hanın kapalı 
bölümü ile birleştiği 
kuzeybatı duvarında 
atık suyun atılmasına 
yarayan taş künkün 
ortaya çıkarılması.

Resim 7: Hanın giriş  kısmının sağında bulunan hamam kısmının kazı çalışması yapıldıktan 
sonraki durumu

Resim 8: Hamamda bulunan künklerin durumu
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Resim 9: Hanın kapalı bölümünün kazı çalışması yapıldıktan sonraki durumu

Resim 10: Kazı ve temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra avlunun durumu
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Resim 11: Kervansarayın kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan künklü yapı

Resim 12: Bu künklü yapının bağımsız bir hamam olabileceğini gösteren havuz 
bölümü
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İyilik Kayalığı Marmaris yerleşim merkezinde yer almaktadır. İyilik 
Kayalığı olarak adlandırılan alanda 1990 yıllarında hal binası yer almakta idi. 
2000 yılında alana seyyar satış tezgâhları yerleştirilmek amacı ile yapılan 
düzenleme sırasında yoğun seramik parçalarının açığa çıkması sonucunda 
Genel Müdürlüğümüzün 06.04.2000/2895 sayılı izinleri ile Marmaris Müzesi 
Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 

İyilik Kayalığı, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
23.03.2001 tarih ve 285 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmiş ve aynı kurulun 15.03.2002 tarih ve 1189 sayılı kararına istinaden 
Genel Müdürlüğümüzün 09.05.2005/61343 sayılı izinleri ile Marmaris Müzesi 
Müdürlüğü tarafından temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. 
Çalışmalar 23.06.2005 tarihinde tamamlanarak İyilik Kayalığı 24.06.2005 
tarihinde bölgenin tek “Arkeoloji Parkı” olarak ziyarete açılmıştır.

İYİLİK KAYALIĞININ KONUMU VE ÖNEMİ

İyilik Kayalığı denize 200 m., antik Physkos kentine 1 km.uzaklıkta ve 
Marmaris yerleşim merkezinde bugün sadece 2 adet kalan tepe ve kayalık 

2005 YILI
İYİLİK KAYALIĞI ARKEOLOJİ PARKI

ÇALIŞMALARI

Neşe KIRDEMİR*

* Dr. Neşe KIRDEMİR, Müze Müdürü, Marmaris/TÜRKİYE
 Bu kazıya ilişkin bildiri 13. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunda Müze Müdürü ve Kazı 

Başkanı Sn. Çiğdem Morçöl tarafından sunulmuştur.
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alandan biri durumundadır. Kayalığın üzerinde yer alan düz set tapınım 
alanı, kayalığın yakınındaki su kaynağı ve eteklerdeki mezar kalıntıları ile 
mezarların önünde oluşturulan düz alanlar ve buralara yerleştirilen pitoslar, 
alanın bir kült ve tapınım merkezi olabileceğinin kanıtlarıdır. Bu savı, ünlü 
Anadolulu coğrafyacı Strabon (M.Ö. 64-M.S. 19), Anadolu Coğrafyası adlı 
kitabında Marmaris, Asartepe mevkiinde yer alan Physkos antik kentinden 
ve bu kentte Leto’ya ait bir kült bulunduğundan bahsederek doğrular. Ayrıca 
Marmaris’e 2 km. uzaklıktaki Nimara Adası ve adadaki mağarada bulunan 
kadın heykelleri, Marmaris’te bir tanrıça kültü olduğunun araştırılması gereken 
kalıt ve izleridir.

İYİLİK KAYALIĞI BULUNTULARI VE ÖNEMİ

İyilik Kayalığı’nda 2000 yılında yapılan kurtarma kazılarında çok sayıda 
Helenistik ve Roma Dönemine ait seramik parçaları, mühürlü amphora 
kulpları, çatı kiremiti parçaları, unguanteriumlar, cam parçaları, az miktarda 
sikke, balıkçılığa ait olta parçaları, ağ onarmak için iğneler küçük buluntular 
olarak ele geçirilmiştir.

Kayalığın güney eteklerinde doğal kaya yarıklarında açığa çıkarılan 
mezarlarda sadece yetişkinlerin kremasyonla gömüldüğü, bebeklerin ise 
doğrudan içine konulduğu doğu-batı yönünde yerleştirilen amphoralar ele 
geçirilmiştir. Mezarlar aşağıdaki yürüme tabanından 1,5 m. yükseklikte olup 
hava şartları nedeni ile bozulmamaları için önlerine dolgu toprak ve taş ile 
adeta küçük bir koruma duvarı örülmüştür.

İyilik Kayalığı, Karia bölgesinde genellikle soyulan mezarlara karşın ilk kez 
in situ olarak çıkarılan mezar buluntularının belgelenebilmesi ve bölgenin ölü 
gömme âdetleri ile ilgili kesin ve sağlıklı verilere ulaşılabilmesi anlamında çok 
önemlidir.
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İYİLİK KAYALIĞI’NIN BİR ARKEOLOJİK PARK OLARAK 
DÜZENLENMESİNDEKİ 

AMAÇ VE HEDEFLER

1-İyilik Kayalığı Marmaris merkezde konut ve iş yerleri ile kuşatılmış bir 
alanda bulunması nedeni ile her türlü tahribe açık bir konumda idi.

2-2001 yılında Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın her şeye 
rağmen koruma önlemleri alınamamış, otopark ve çöplük olarak kullanımı 
engellenememiştir.

3-Karia bölgesinde in situ olarak mezar buluntusu veren ve bir kült merkezi 
tapınım alanı olabileceğinin saptanması nedeni ile olduğu gibi korunması ve 
teşhir edilmesinin Marmaris’in kültür ve turizmine yapacağı katkılar dikkate 
alınarak değerlendirilmiştir.

4-Ayrıca Marmaris’in yaşlıları tarafından daha önce İyilik Kayalığı’nda yer 
alan ancak mekânın farklı amaçlar ile kullanımı sırasında buradan taşınarak 
Marmaris’in değişik yerlerine dağılan arkeolojik buluntuların ve Marmaris’e ait 
diğer buluntuların ait olduğu mekâna taşınarak sergilenmesi amaçlanmıştır.

5-Kalıntıları koruma amaçlı yapılacak olan iş, sergileme ve koruma 
elemanlarının oluşturulmasında alanın doğal ve antik görüntüsünün en az 
düzeyde etkilenmesi amaçlanmıştır. İyilik Kayalığı üzerinde yer alan Hint 
incirleri ve diğer bitkiler, kayalığı antik dönemde de süsleyen bitkilerdir.

6-Asıl amaç ve hedef Marmaris Müze Müdürlüğü’ne sıkça sorulan 
“Marmaris ve çevresinde bu kadar antik kent ve kalıntı var. Neden Marmaris’te 
hiçbir kalıntı yok?”sorusunu somut bir şekilde yanıtlayabilmek çabası olmuştur. 
Yapılan düzenlemelerden sonra Marmaris’in yerel halkı, Marmaris’i ziyaret 
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eden yerli ve yabancı turistler, Marmaris’te günümüz yaşantısının en yoğun 
olarak devam ettiği bir yerde antik Marmaris kalıntı ve buluntularını yerinde 
izleyebilme, bilgilenme olanağını elde etmişlerdir.

7-Başka ve önemli bir amacımız da eski eserlerimizin ve kültür 
varlıklarımızın turizme katkı sağlamak amacı ile sadece kullanıma açılması 
değil, eserlerimizin korunarak ülkemiz turizmine katkıda bulunabileceğinin 
küçük bir örneğini oluşturmaktı.

ARKEOLOJİ PARKI’NIN DÜZENLENMESİNDE YAPILAN İŞ VE 
İŞLEMLER

1-Koruma kurulu tarafından onaylanan İyilik Kayalığı çevre düzenleme 
projesinin yine kurul kararı gereğince her türlü giderinin Marmaris Belediye 
Başkanlığı tarafından karşılanması uygun görülmüştür. Bu nedenle Marmaris 
Müze Müdürlüğü denetiminde çalışmalara başlanmıştır.

2-Alana araç park edilmesi önlenerek çöplerden ve zaman içinde alanı 
saran bitkilerden arındırılmıştır.

3-2000 yılından beri bakımsızlık nedeni ile içleri dolan ve sınırlarını 
kaybeden açmalar temizlenerek ıslah edilmiştir.

4-Daha sonra peyzaj mühendisleri ile alanın topografi k ve doğal yapısına 
uygun olarak düzenlenme çalışmaları yapılmıştır. Alan çimlendirilmiş ve 
çiçeklendirilmiş, alanın yeşil kalmasını sağlamak amacı ile toprak altına 
sulama sistemi yerleştirilmiştir. Yeşil alanların tahrip olmaması amacı ile 
kayrak taşından çim derzli yürüme yolları yapılmıştır.

5-Alanın korunması ve eserlerin tahrip olmasını önlemek amacı ile yine 
alanının dokusuna uygun olarak 80 cm. yüksekliğinde bir taş duvar örülmüş 
ve üzerine ferforje parmaklıklar yerleştirilmiştir. Mekânın giriş ve çıkış olmak 
üzere 2 ana kapısı mevcuttur.



113113

6-Marmaris’in çeşitli yerlerinde dağınık olarak duran Marmaris İyilik Kayalığı 
buluntuları ve Marmaris’in diğer yerel buluntuları titizlikle oldukları yerlerden 
alınarak İyilik Kayalığı’ndaki yerlerine konmuştur.

7-Açmaların hem korunması hem de sergilenebilmesi amacı ile üzerlerinin 
şeffaf malzeme ile örtülmesi planlanmış ise de maliyetin yüksek olması 
nedeni ile üzerleri yöre yapısına uygun olarak küçük çatı ve sundurmalar 
ile örtülmüştür. Tabanda su tutuşunun önlenmesi ve temizliğin daha kolay 
yapılabilmesi amacı ile açma tabanlarına sabit olmayan iri taşlar döşenmiştir. 
Mezarların üzeri doğa şartlarının tahribine karşı bir sundurma ile örtülmüş ve 
yürüme tabanından 1.50 cm. yüksekte olan mezarların sergilenebilmesi için 
1 m. genişliğinde, her iki taraftan da iniş ve çıkışı bulunan ahşap bir platform 
yapılmıştır. 

8-Mezar içlerine ölülerin gömüldüğü imitasyon malzemeler yerleştirilmiştir.

9-Alanın güvenliğinin sağlanabilmesi ve geceleri de doğal ve tarihî 
güzelliğinin sergilenebilmesi amacı ile farklı tonlarda yapılan aydınlatmalar ile 
alanının cazibesi arttırılmıştır. 

10-İyilik Kayalığı ve eserlerine ait bilgilendirme panoları ve alanının 
kullanımı ile ilgili panolar hazırlanarak ilgili yerlere yerleştirilmiştir.

11-Alanın bakım ve temizlik işleri müze müdürlüğü kontrolünde Marmaris 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilmekte ve ziyaret saatlerinde alanda devamlı 
bir görevli bulunmaktadır.

Marmaris kent merkezinde, yaşamın en yoğun olduğu mekânların birinde 
yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli bulunan İyilik Kayalığı 
hem Marmaris’in, hem ülkemizin kültür ve turizmine katkıda bulunması, 
ayrıca küçük bir korumacılık örneğinin sergilenebilmesi amacı ile 24.06.2005 
tarihinde ziyarete açılmıştır.
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Resim 1: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, çalışma öncesinde alanın 
görünümü

Resim 2: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, çalışma öncesinde alanın 
görünümü



115115

Resim 3: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 A  alanı, yapının duvar kalıntılarının güneyindeki çalışmadan görünüm

Resim 4: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 C alanı, çalışma sonrası durumu
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Resim 5: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 2005 yılı “Arkelojik Park” düzenlemesi çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 

günlük kullanıma ait antik kap parçaları.

Resim 6: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 Yüzeysel temizlik çalışmasından görünüm
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Resim 7: Marmaris İyilik Kayalığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 2005 yılı “Arkeolojik Park” düzenlemesi çalışmaları sırasında A Alanında ortaya 

çıkarılan Hellenistik Dönem kap parçaları

Resim 8: Muğla İli, Marmaris İlçesi, Belediye Parkı’nda bulunan aslan heykelinin arkeolojik 
park alanına nakli
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Resim 9: Muğla İli, Marmaris İlçesi, Belediye Parkı’nda bulunan, eserlerin “Arkeolojik Park” 
alanına nakli

Resim 10: İyilik Kayalığı, “Arkeolojik Park”, B alanı üzerine yapılan ahşap pergole
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Resim 12: İyilik Kayalığı, “Arkeolojik Park”,  A alanı üzerine yapılan ahşap pergole

Resim 11: İyilik Kayalığı, “Arkeolojik Park”, C alanı üzerine yapılan ahşap pergole ve ahşap 
seyir terası
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Resim 13: İyilik Kayalığı, “Arkeolojik Park”, A alanının çalışma sonrası durumu

Resim 14: İyilik Kayalığı, “Arkeolojik Park”, açılıştan görünüm
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Sobesos antik kenti, Ürgüp’e bağlı Şahinefendi Köyü’nün hemen güneyinde, 
Damsa Çayı’nın kaynak noktasına yakın bir yerde, köylülerce “örencik” olarak 
adlandırılan bölgede yer alır (Harita). Vadi içinde yer alan kentin bulunduğu 
alanın bir bölümü Taşkın ailesi tarafından kayısılık, bir bölümü de Pehlivan 
ailesi tarafından yoncalık olarak kullanılmakta idi.

2002 yılının 3 Mayıs günü, Hasan Taşkın’a ait kayısı tarlasında defi neciler 
tarafından yapılan kaçak kazı sonrasında tahrip edilen ören yerinde, Nevşehir 
Müzesi Müdürlüğünce kurtarma kazısı çalışmaları başlatılmıştır. 2002-
2005 yıllarında yapılan kurtarma kazıları, müze müdürlüğü başkanlığında, 
arkeologlar Murat E. Gülyaz ve Sultan Tutar’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Şahıs mülkiyetinde bulunan ve toplam 25.000. m2lik bir alanı kaplayan 
taşınmazlar, Nevşehir Valisi Sn. Alaattin Turhan’ın direktifi  ile İl Özel İdaresi 
tarafından 2005 yılında yaklaşık 70.000,00 YTL harcamayla kamulaştırılmıştır. 
Kazı alanının yolu, Şahinefendi köylülerinin muvafakatı ile Nevşehir Köy 
Hizmetleri tarafından açılmış olup 2005 yılında da asfaltlama çalışmaları 
tamamlanmıştır.

SOBESOS ANTİK KENTİ
KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI

Halis YENİPINAR*
Murat E. GÜLYAZ

Sultan TUTAR

* Halis YENİPINAR, Müze Müdürü, Nevşehir/TÜRKİYE
 Murat E. GÜLYAZ, Arkeolog, Nevşehir Müzesi,  Nevşehir/TÜRKİYE
 Sultan TUTAR, Arkeolog, Nevşehir Müzesi,  Nevşehir/TÜRKİYE
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Kazının fi nansı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Eski Eserleri ve 
Müzeleri Sevenler Derneği ve Koç Allianz tarafından sağlanmaktadır. Toplantı 
salonunun üzerini kapatan çelik çatı ise yaklaşık 50.000,00 $’lık bir harcama 
ile Ankara Maltepe ve Kapadokya Rotary Kulübü tarafından yapılmıştır1.

Sobesos adının kökeni, Anadolu’nun yerli halkı Luwi’lere dayanmaktadır. 
Şehrin adının aslı Swa, Assa/Assos öğelerinden türetilmiş Swassa olmalıdır2. 
Şehir sonraki yıllarda adının geçirdiği değişikliklerle Roma ve Bizans Döneminde 
Sobesos/Sobessos olarak anılmış, antik kentin 700 m. kuzeyinde yer alan 
köy ise, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerine 
kadar Söveşe olarak adlandırılmış, daha sonra da adı Şahinefendi olarak 
değiştirilmiştir.

Sobesos antik kentinde 2002-2005 yılları arasında Nevşehir Müzesi 
Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında, Taşkın ailesine ait kaysı 
tarlasındada “Toplantı Salonu” olarak adlandırdığımız ve bazı bölümleri 
mozaikle kaplı geniş bir mekân, Pehlivan ailesine ait yonca tarlasında 
da hamam yapısı ve kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Kamulaştırılan alan 
içinde yapılan sondaj kazılarında da kent mimarisine ait temel kalıntılarına 
rastlanmıştır. Kazı çalışmaları devam ettikçe de diğer mimari unsurların ortaya 
çıkacağı umut edilmektedir.

TOPLANTI SALONU

26.60 m. uzunluğunda, 15.30 m. enindedir ve duvarlarının korunabilen 
yüksekliği bazı bölümlerde 160 cm.ye kadar çıkmaktadır. Toplantı salonunun 
kuzeyinde üç sıra krepis yer alır. Krepis salonun batı bölümünde sağlam, 
doğuya doğru ise tahrip olmuş durumdadır. Krepis ile duvar arasında ise doğu-
batı yönünde yerleştirilmiş Bizans Dönemine ait mezarlar yer alır. Toplantı 
salonu altı bölümden oluşmaktadır (Resim: 1; Çizim). 

1 Katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim.
2 Umar Bilge, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi
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a-Giriş Odası

Toplantı salonunun kuzeybatısında yer alan ve toplantı salonuna girişi 
sağlayan bir koridor olan bu mekân, 1.74 m. genişliğindeki bir kapı vasıtasıyla 
dışarı açılır. Oda, 2.65x3.50 m. ölçülerindedir. Girişin hemen sağında bir mezar 
bulunmaktadır. Mezar Erken Bizans Dönemine ait olup binanın 2. safhasına 
aittir. Dış giriş ile toplantı salonu arasında yaklaşık 600x110 cm. ölçülerinde, 
yöresel tüf taşı ile döşenmiş bir yol vardır. Bu yol, yoğun kullanımdan dolayı 
oldukça aşınmıştır. 

b-Orta Oda

Giriş odasının güneyinde, giriş odası ile mozaikli oda arasında. 5.32 m. 
uzunluğunda 3.50 cm. genişliğinde bir mekândır. Bu odadan kuzeydeki giriş 
odasına, güneydeki mozaikli odaya ve doğudaki büyük salona üç ayrı geçiş 
bulunmaktadır. Güney taraftaki mozaikli odaya açılan kapının hemen önünde, 
doğu-batı yönünde, üzerinde haç kabartmalı, 1.90 m. uzunluğunda, 76 cm. 
genişliğinde ve 17 cm. kalınlığında 2 parçalı kapağı bulunan bir mezar açığa 
çıkarılmıştır. Ana kayaya oyulmuş mezar içindeki iskeletin nemden dolayı 
tamamen çürüdüğü görülmüştür.

c-Mozaikli Oda

Kaçak kazı ile bir bölümü tahrip edilen odada yapılan kazı neticesinde 3.50 
m. eninde, 4.20 m. boyunda tabanının tamamı mozaikle kaplı bir oda ortaya 
çıkarılmıştır. Odanın batı duvarının kuzeybatı köşesinde, 60x98 cm.lik bir 
kısım defi neciler tarafından tahrip edilmiştir.

Çeşitli renkte taşlardan yapılmış geometrik motifl erle süslü zeminde 
saç örgülerinden oluşan sıvastika, meander ve haç motifl eri dikkat çekicidir 
(Resim: 2). 
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Beyaz zemin üzerine saç örgüsünden oluşan sıvastika motifl eri içinde 
üçerli ve ikişerli sıralar hâlinde kare içine geometrik motifl er yapılmıştır. 
Mozaikli tabanın güney duvarı kesimi iki sıra sıvastika motifi  arasında yer alan 
sarı ve siyah renklerden oluşturulmuş baklava dilimi, kuzey duvarı kesimi ise 
meander motifi  ve kare dizileri ile sınırlıdır. 

d-Büyük Solan

Yan yana yerleştirilmiş üç odanın doğusunda, sütunlarla destekli büyük 
salon yer alır. Horasan harçlı duvar örgüsünde moloz taşların yanı sıra düzgün 
kesme taşlar da kullanılmıştır. Duvarların iç yüzeyinin kıtıklı harç ile sıvalı 
olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. 

Kalan izlere göre salonun güney kanadı tamamen mozaikle kaplıdır. 
Salondaki mozaiklerin bordürü sarı, kırmızı ve beyaz renkli baklava dizilerinden 
oluşmaktadır. Bordürden hemen sonra beyaz zemin üzerine yapılmış 
gökkuşağı motifi  bir bant hâlinde tüm salonu sarmaktadır.

Orta alan –korunan motifl erden anlaşılabildiği kadarıyla- panellere 
bölünmüş karelerin içindeki haç, çarkı felek v.s. motifl erle süslenmiş ve etrafı 
kırmızı renkli taşlarla yapılmış dalga motifi  ile çevrelenmiştir. Kare paneller, 
saç örgüsünden oluşan gamalı haçlarla birbirine bağlanmıştır.

e-Şapel

Toplantı salonunun üzerine, doğu duvarına bitişik biçimde, Erken Bizans 
Döneminde, toplantı salonuna ait malzeme ile yapılmıştır (Resim: 3). Şapelin 
inşası esnasında bu alanda bulunan mozaikli alanın büyük bir kısmı tahrip 
olmuştur. 

11.70 m. uzunluğunda, 3.82 m. genişliğinde ve kaba bir işçilikle inşa 
edilmiş olan şapel, kazı esnasında ele geçirilen sikkeye göre 6. yüzyılın 
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ortasına tarihlenmektedir. Oldukça okside olmuş durumdaki bronz sikkenin II. 
Justin ve eşi Sophia’ya ait olduğu (565-578) mekanik temizlemesi yapıldıktan 
sonra anlaşılmıştır (Resim: 4). Bu alanda 3 adet yağ kandili de açığa 
çıkarılmıştır(Resim: 5a, b, c).

Şapelin kuzey duvarına bitişik olarak bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Salonun 
kuzey kanadında da daha önce yapı malzemesi olarak kullanılan bir sütun 
parçasının içi oyularak yapılmış bir lahit bulunmuştur. Bir çocuğa ait olan lahit 
içindeki iskeletin kafatası tamamen çürümüş, kemiklerden bazıları da tahrip 
olmuştur.

Toplantı salonunun çevresinde yapılan kazılarda, Erken Bizans Dönemine 
ait 80 adet mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Mezarlar, üzerinde blok 
tüf taşından yapılmış bir üst kapak, onun altında yaklaşık 50-60 cm. toprak 
tabakası, onun altında da alt mezar kapağı ve kapağın altında da tüf kayaya 
oyulmuş mezar odasından meydana gelmektedir. Mezar kapaklarından 
bazıları daha önceki yıllarda yapılmış kaçak kazılar esnasında yerinden 
oynatılmış ya da kırılmıştır. Mezarların çoğunda birden fazla gömü bulunmakta 
olup bazı mezarlarda 4-5 iskeletin üst üste konduğu tespit edilmiştir (Resim: 
7). Mezarlarda 4-5 iskeletin üst üste konması, bir saldırı sonrası katliamı ya da 
salgın hastalık ihtimalini akla getirmektedir. Mezarlardaki cesetler, doğu-batı 
yönlü ve elleri göğüs üstünde birleştirilmiş şekildedir. Luigi Polacco tarafından 
1967-1973 yılları arasında Avanos Topaklı Höyük’te yapılan kazılarda da M.S. 
6.-7. yüzyıllara tarihlenen Erken Bizans Dönemi mezarlar ortaya çıkarılmıştır. 
Buradaki mezarlarda bulunan iskeletler de doğu-batı yönünde yatırılmıştır ve 
sağ elleri kalpleri, sol elleri karaciğerleri üzerindedir3. Müze müdürlüğünce 
Avanos İlçesi, Kuşcin mevkiinde yer alan Erken Bizans Dönemi mezarlığında 
1993 yılında yapılan kazılarda da aynı tip gömü geleneğine rastlanmıştır. 

3 Polacco Luigi, Anatolia, XVII, 1973.
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Şapelde ortaya çıkarılan ve II. Justin (M.S. 565-578) dönemine tarihlenen 
sikkelerin de mezarlarla aynı döneme ait olduğunu söylemek mümkündür.

Toplantı salonunun güney duvarının dışındaki alanda ele geçirilen, tüf 
kayadan yapılmış üst kapak taşının baş kısmına yakın bir bölümüne gömülmüş 
mermer bir kitabede, “Diakon Antiochos’un mezarıdır” ibaresi yer almaktadır 
(Resim: 8). 

HAMAM KOMPLEKSİ

Mozaikli yapının kuzeyinde, Pehlivan ailesine ait yonca ekili tarlada sütunlu 
ve mozaikli bir yapının daha olduğunun söylenmesi sonucunda bu tarlada da 
kazı çalışması yapılmış ve sonuçta 1.80 m. derinlikte tabanı taş döşeli hamam 
mimarisinin bir kısmı açığa çıkarılmıştır. 2002-2005 yılları arasında yapılan 
çalışmalar sonrasında da hamam yapısı ve kompleksinin büyük bir bölümü 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9).

a-Apoditorium (Soyunma Yeri)

Yapılan kazılar sonrasında, soyunma odasının 8.5 m. uzunluğunda, 3.90 
m. genişliğinde olduğu, beşik tonozla örtüldüğü, ancak bir yangına maruz 
kaldığı anlaşılmıştır (Resim: 10). Nişleri oldukça iyi korunan mekânın zemini 
mozaik kaplıdır. Fakat yangından dolayı mozaiklerin oldukça islendiği ve büyük 
bir bölümünün yangın ve çeşitli nedenlerle yok olduğu gözlenmiştir (Resim: 
11a). Geometrik motifl erin yoğun olduğu mozaiklerde 3 pano içinde kuş motifi  
belirgindir; güneydeki bir girişin önünde ise birbirine ters yerleştirilerek işlenmiş 
bir çift sandalet motifi  yer almıştır (Resim: 11b).
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b-Frigidarium (Soğukluk)

Tabandaki harç kalıntılarından ve opus sectile mermer taban döşemesi 
izlerinden, buranın soğuk su havuzu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Tabanda meydana gelen oyuklar restore edilmiştir.

c-Tepidarium (Ilıklık)

Küçük bir kapı vasıtayla ulaşılabilen tepidarium 5.33x3.84m. ölçülerindedir. 
Korunan yüksekliği 1.30 m. kadardır. Taban döşemesi olarak kullanılan opus 
sectile olarak adlandırdığımız mermer kaplamaların bir kısmı korunmuştur. 

d-Caldarium (Sıcaklık)

Hypocaust yani sıcak hava ısıtma sistemiyle yapılmış hamamın caldariumu 
iki kısımdan oluşmaktadır. 3.50 m. genişliğinde, 6.85 m. uzunluğunda, 2.50 m. 
derinliğindeki doğu ve batı kanatları yarım daire biçimindedir. Yuvarlak pişmiş 
topraktan tondolarla destekli zeminin üstündeki mermerden altıgen ve üçgen 
opus sectilelerin oldukça küçük bir kısmı korunabilmiştir. Geç Roma Dönemine 
ait bu yapı Erken Hıristiyanlık Döneminde işlev değişikliğine uğramıştır.

Hamamın külhan kısmı da sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Külhandan 
kemerli bir geçişle caldariuma sıcak hava bağlantısı sağlanmıştır. 

Üç yapraklı yonca biçimindeki su haznesi, 5.38x4.33 m. ölçülerindedir. 
Alt kısımda bulunan külhanın ocak girişi 1.20 cm. yüksekliğinde, 74 cm. 
genişliğindedir. Ocağın her iki tarafında 27x95cm. ölçülerinde pişmiş topraktan 
tuğla duvarlar in situ olarak açığa çıkarılmıştır. Bu bölümde en iyi korunan 
tondo yüksekliği 66 cm. kadardır. Ayrıca hamamda kullanılacak olan suyun 
ve kullanılmış (atık) suların akması için basit bir kanalizasyon şebekesi de 
kısmen açığa çıkarılmıştır.
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KÜÇÜK BULUNTULAR ve TARİHLEME

Sobesos antik kentinde 2002 ve 2003 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında, 
önemli denilebilecek küçük buluntulara rastlanmamıştır. Dört yıllık kazı 
çalışmaları sonunda 6 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet çömlek, 1 adet pişmiş 
toprak ağırşak, 1 adet pişmiş toprak kapak ve 2 adet II. Justin (565-578) 
dönemine ait düşük kondisyonlu bronz sikke bulunmuştur. 

Şahinefendi Köyü, Örencik mevkiindeki Sobesos kentinde açığa çıkarılan 
yapıların taban döşemelerini oluşturan mozaiklerin stilistik açıdan M.S. 4.-5. 
yüzyıla tarihlenen Suriye Apamea mozaikleri, Hatay yöresinde ortaya çıkarılan 
ve 4.-5. yüzyıla tarihlenen mozaikler ve Selanik’te ortaya çıkarılan mozaiklerle 
benzerliği nedeni ile Geç Roma-Erken Hıristiyanlık Dönemine (M.S. 4.-5. 
yüzyıla) tarihlemek mümkündür. 

Toplantı salonundaki şapelde bulunan ve Bizans İmparatoru II. Justin (565-
578) ve eşi Sophia’ya ait bronz sikkeye göre, mozaikli toplantı salonunun bu 
yıllarda özelliğini yitirdiğini ve üzerine basit şapelin yapılarak ibadet amacı 
ile kullanıldığını söyleyebiliriz. Şapel ve toplantı salonunun çevresindeki 
mezarları, Topaklı Höyük’teki 6.-7. yüzyıla tarihlenen mezarlar ve Avanos 
Kuşcin Erken Bizans Dönemi mezarları ile benzerliğinden dolayı M.S. 6.-7. 
yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür. 

KORUMA ÇALIŞMALARI

Mozaiklerin yerinde korunması için, Konya Müzesi arkeoloğu Kazım 
Mertek, müzemizin uzmanları ve işçilerinin katılımı ile yerinde sağlamlaştırma 
çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda ilk iş olarak yüz yıllarca doğal 
etkenlere maruz kalan ve taban harcını bırakan tesseraların araları önce alkolle 
temizlenmiş, daha sonra da hidrolik kireç+kiremit tozu+mermer tozundan 
oluşan harçla doldurulmuştur. Tesseraların tamamı yok olan ve zamanla çeşitli 
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çukurluklar oluşan alanlar tesfi ye harcı ile doldurularak kalan mozaiklerin 
kenarları sağlama alınmıştır. Günümüze ulaşan motifl erden tesseraları eksik 
olan bölümlerin tesseraları, elenen toprağın içinden toplanan tesseralarla 
tamamlanmaya çalışılmıştır. Toplantı salonunun güneyinde bulunan küçük 
bir alanda tesseraların taban harcını iyice bıraktığı görüldüğünden feising 
çalışması yapılarak sağlamlaştırılmıştır.

Ayrıca, toplantı solonu ve hamam kısmında ayakta kalan duvarların 
eksik olan ve göçmek üzere olan bölümleri de aslına uygun malzeme ile 
tamamlanmıştır. Caldarium kısmında bulunan daire şeklinde tondoların 
harçlarını bırakarak döküldükleri görülmüştür. Bu tondolar da hidrolik kireçli 
harçla birbirine tutturulmuştur.

Mozaik sağlamlaştırma çalışması yapılan toplantı salonu ve hamam 
kısmının üzeri, kış aylarında yağmur ve kar sularından etkilenmemesi için 
geçici olarak branda çadır ile kapatılmakta idi. Bakanlığımız ve Ankara Maltepe 
Rotary Kulübü ile yapılan sponsorluk protokolü gereği, yaklaşık 500m2lik bir 
alanı kaplayan toplantı salonunun üzeri çelik çatı ile kapatılarak mozaiklerin 
yağmur ve kar sularından etkilenmesi önlenmiştir. 
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Harita

Çizim : Sobesos, toplantı salonunun planı
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Resim 1: Toplantı salonu

Resim 2: Sobesos, mozaikli oda
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Resim 4: II. Justin (565-578) dönemine ait sikke

Resim 3: Toplantı salonu içindeki şapel
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Resim 5a: Kandil

Resim 5c: Kandil parçasıResim 5b: Kandil parçası

Resim 6: Toplantı salonunun güneyinde bulunan mezarlar
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Resim 7: Çoklu gömünün bulunduğu bir mezar

Resim 8: Mezar kapak taşında bulunan 
mermer kitabe
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Resim 9: Hamam yapısı

Resim 10: Hamamın soyunma odasında yapılan kazı çalışması
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Resim 11a: Soyunma odasında yanmış durumdaki mozaikler

Resim 11b: Soyunma odasında bulunan sandalet motifl i mozaik
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GİRİŞ

ÜSKÜDAR MEYDANI’NIN GÜNCEL DURUMU

Üsküdar sahil ve meydanının, gravürlerde kalan tarihî kent dokusundan 
günümüze hiçbir iz kalmamıştır. Tüm kazı çalışması yapılan alanların 
yüzeyinde bulunan, 0,35-0, 45 cm. kalınlığındaki, -beton-kum-çakıl-asfalt- 
gibi maddelerden oluşan bir zemin Üsküdar Meydanı’nı tamamın kaplamıştır. 
19. yüzyıl ortasından 20. yüzyıl sonuna kadar çeşitli amaçlarla kullanılan 
mekânların (depo, dükkân, mağaza gibi) temel duvar izleri hemen bu asfalt 
zeminin altındadır. Bu durum, özellikle 1956 ve 1980 yıllarında zamanın 
yönetimlerince, İstanbul meydanlarının iyileştirme planları adı altında kentin 
çeşitli alanlarında değişiklik yapılmasından kaynaklanmıştır. Bu temel kalıntıları 
arasında kentin alt yapı tesislerinin (P.T.T, İSKİ, Elektrik gibi) tüm alanları tahrip 
ederek eski yerleşime ait derin tahribat yaptığı da kazılar sırasında açıkça 
görülmüştür.  

Bölgenin yaşamsal stratejik konumu nedeniyle bu kazı alanlarında 
yaşanılan zorluklar, güçlükler antik kentlerdeki diğer kazılardan çok farklıdır. 
Yaşayan bir kent merkezinde, üstelik yoğun kara-deniz trafi ği, çevre yolu ve 
harem feribotuna da bağlanan boğaz sahil yolu, hatta bölgedeki ekonomik 

MARMARAY PROJESİ
ÜSKÜDAR MEYDANI AÇ-KAPA İSTASYONU

ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI

Şehrazat KARAGÖZ*

* Şehrazat KARAGÖZ, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Marmaray-Üsküdar Arkeolojik 
Kurtarma Kazısı Sorumlusu, İstanbul/TÜRKİYE
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durumun durgunluğunu bu kazılara bağlayan yöre esnafının davranışları da 
dahil olmak üzere, kazı çalışmalarının zaman zaman kesilmesi gibi sorunlarla 
mücadele etmek zorunlu kalınmıştır. 

I-MARMARAY ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI VE PROJENİN 
İÇERİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
resmî yönetmeliği gereği, hızlı ve yoğun yapılaşma yaşayan İstanbul gibi bir 
dünya başkentindeki tüm temel kazıları İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
tarafından izlenmektedir. Müzemizin oldukça yoğun çalışmaları arasındaki 
bu çalışmalardan biri de, son yılların önemli devlet projelerinden biri olan 
Asya ve Avrupa yakaları arasını birleştiren “Marmaray Boğaz Deniz Tüp 
Yolu” kazılarıdır1. Burada sizlere sunulan, “Marmaray Tüp Geçidi”nin Üsküdar 
Meydanı’ndaki kısmıdır. Bu bildiride, yapılan kazılar sonucu elde edilen ve 
Üsküdar tarihinde ilk kez rastlanan tarihî bilgiler verilmektedir.

Marmaray, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
(DLH) Genel Müdürlüğü’nün, Asya yakasında Gebze, Avrupa yakasında 
Halkalı arasındaki merkez Haydarpaşa ve Sirkeci banliyö hatlarının 
iyileştirilmesi ile demiryolu boğaz tüp geçişine ait büyük projesinin tanımıdır. 

1 “Üsküdar-Marmaray Arkeolojik Kurtarma Kazıları” 2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğünce, tarafımın da görevli olduğu bir ekiple başlatılmıştı. Ancak, Priene Alman kazısı 
ve Brüksel’deki uluslararası (Mothers, Goddeses, Hanım Sultans) sergi çalışmalarındaki 
görevim nedeniyle bu çalışmayı bırakmak durumunda kaldım. Bu zaman zarfında müzenin 
iş yoğunluğuna paralel olarak müze müdürlüğünce görevli uzmanlar ile kazı sürdürülmüştür. 
Temmuz 2005 tarihinden itibaren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Dr. İsmail Karamut’un 
resmî başkanlığındaki Üsküdar Marmaray kazısına aynı müzeden Arkeolog M. Ece Işık 
(M.A.) ile birlikte Temmuz 2005 tarihinde tekrar görevlendirildim. Bu kazı Nisan 2006 tarihiyle 
13-15 serbest arkeolog ve 65-90 işçi (geçen aylarda zaman zaman 90-120 işçi idi) ile birlikte 
yürütülmektedir. 
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Toplam banliyö hattı uzunluğu 77 km. olan bu geçiş yolu, yüzyılın projesi 
olarak da adlandırılmaktadır. Aslında, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki bu 
deniz yoluna ait projenin tarihçesi Geç Osmanlı İmparatorluğu Dönemine 
kadar iner. Osmanlı İmparatorluğu yönetimince yapılan istek üzerine, 1860 
yılında Mühendis S. Preault Sarayburnu-Üsküdar arasında, 1902 yılında da 
F. Storm, F. T. Lindman ile A. Hilliker “Tuneli Bahri” adında İstanbul Boğazı 
altından geçen deniz tüneli projeleri hazırlamıştır. 

II-ÜSKÜDAR’IN TARİHî COĞRAFYASINA GENEL BAKIŞ

Antik kaynaklara göre, kentin adı İlkçağ’da Khrysopolis (=Altınşehir) olarak 
geçmektedir2. Bu kaynakların arasında Atinalı Tarihçi Ksenophon’un ünlü eseri 
Anabasis’te3  yer alan (6.VI.38) …”Altıncı gün Khalkedon’da Khrysopolis’e 
varıp, ganimetlerini satmak için yedi gün orada kaldılar” tümcesi önemli 
tarihsel olaylara ışık tutmaktadır. Bölgede, daha Geç Klasik-Erken Hellenistik 
dönemleri içeren M.Ö. 4. yüzyılda, Khrysopolis isimli antik kentin varlığı 
belirtilmektedir. 

Ksenophon, diğer eseri “Hellenler’in Tarihinde” burası için; “…Attikalı 
komutanlar Khalkedon’un Khrysopolis’ine geldiklerinde onu surlarla donattılar, 
orada vergilerin toplandığı bir yer yaptırdılar. Karadeniz gemilerinden onda bir 
vergi aldılar ve oraya iki komutanla otuz gemilik bir muhafız birliği bıraktılar…” 
demektedir. Bu tarihî bilgilere göre, boğazın Asya kıyısında gümrük niteliğinde 
bir işlevi de olan antik bir liman kenti bulunmakta idi.

2 RE 1899, Neue Bearbeitung 3, 2618
3 Anabasis, içinde Yunanlı olmayan paralı askerlerin de katıldığı büyük bir ordunun, Batı 

Anadolu’da Sardes’ten başlayıp, Güney Mezopotamya’da Kunaksa’ya dek varan ve 
burada Persler’e karşı kazanılan bu savaşta Kyros’un ölmesi sonrası sağ kalan askerlerin 
anayurtlarına dönüş macerasını anlatan bir yapıttır.
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Antik yazarlardan Bizanslı Etiene’e göre, kentin mitolojik kuruluşu eskiçağın 
geleneksel bir ktistesine de bağlanmaktadır4; “...Khrysos, Khryseis ve 
Agamemnon’un oğludur. Aigistos ve Klytaimnestra’in hışmından ve takibinden 
kaçmak zorunda kaldığından, Küçük Asya’ya gelir. Kırım/Tauros’ta bulunan 
Artemis rahibesi kız kardeşi İphigeneia’ya ulaşmak amacındadır. Ancak, 
Asya’nın Bithynia kıyılarına geldiğinde hastalanır ve yaşamını kaybeder. 
Mezarının burada olmasından dolayı anısına bölge Khrysopolis olarak 
anılmıştır”.

Kentin İlkçağ’daki ismi hakkındaki diğer bir tarihsel söylence, M.Ö. 547/6 
yıllarında Küçük Asya’yı işgal ederek görkemli Lydia İmparatorluğu’nu sona 
erdiren doğulu Persler’e dayanır. Büyük Kral Dareios M.Ö. 513’lerde İskit 
Seferi’ne giderken Boğazı, Ortaköy-civarından yaptırdığı sandal dizisinden 
oluşan köprü ile geçer. Egemenliği altındaki Asya yakası toprakları arasında 
Khrysopolis de bulunmaktadır. Persler’in ganimet-vergi olarak topladıkları 
altınları buradaki hazinelerinde depoladıkları için, Khrysopolis (Altınşehir) 
denilmektedir5.

Amasialı Tarihçi-coğrafyacı Strabon M.Ö. 7 yılda 17 cilt hâlinde tamamladığı 
Geographika başlıklı tarihî coğrafi  eserinde, Khrysopolis’in, Bithynia’da M.Ö. 
1. yüzyılda basit bir köy yerleşmesi durumunda olduğunu-bildirmektedir ki, 
bu da kentin Hellenler Devrindeki erken surlarından artık yoksun olduğu 
anlaşılmaktadır. Devamla Strabon6  Bithynia bölgesinin Asya kıyılarında 
“..Megaralılar tarafından kurulmuş olan Kalkhedon ve bir köy olan Khrysopolis 
ve Kalkhedonlar tapınağı bulunur” şeklinde tanımlamaktadır. Fakat ilginçtir ki, 

4 E. Karakaya, “Üsküdar’ın Bizans Devri Arkeolojisi”, İstanbul, 46/Temmuz 2003, s. 74 ve dn.3; 
P. G. İncicyan, 18. Asırda İstanbul ( Çeviri ve notlar D. Andreasyan 1976) , s. 156.

5 Ch.Texier, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, C. I. (Çev. A. Suat, 2002), s. 126.
6 Geographika, XII.IV. 2 (=Coğrafya, Çev. A. Pekman, 1987), s. 42.
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M.Ö. 484-420 yıllarında yaşamış Halikarnassoslu Herodotos kendi zamanını 
yansıtan tarihî kitabında Kyrysopolis’ten söz etmemektedir7.

Üsküdar kelimesinin etimolojik incelemeleri bakımından farklı görüşler 
bulunmaktadır. S. Eyice8, Üsküdar kelimesi hakkında bilinen tarihî bilgileri 
derleyen bir çalışma yapmış, ancak farklı bir şey söylememiştir. Eyice, 
yabancı kaynaklarda söz edilen Skoutarion kelimesi, Roma Devrinde Scutun 
denilen kalkanı taşıyıcı askerlere Scutarii denildiğini ve dolayısıyla bu sınıftaki 
askerlerin bölgede bir kışlası olma olasılığını yinelemektedir.

Bölge, 12. yüzyılda Skoutarion olarak tanınmaya başlamıştır. Nitekim 
1203’te İstanbul önlerine gelen Haçlı ordusundan Geoffory de Villehardouin’in 
anılarında buraya Escutaire denilmektedir. Roma Devrine ait Scutarii teriminin 
yüzyıllarca sonra birdenbire yer adı olarak ortaya çıkması olasılığı zayıf 
görünse de, Bizans Devrinde esası Farsça’dan gelen bu kelime, zaman içinde 
değişerek Üsküdar şeklini almış olabilir.

R. Janin Üsküdar hakkında haklı olarak şu satırları yazmıştı: ”Khrysopolis, 
Khalkedon (=Kadıköyü)’un sadece bir ileri varoşu idi ve hiçbir vakit modern 
Üsküdar’ın önemine sahip olamadı. Bizanslılar zamanında orası Asya 
yakasının önemsiz, basit bir kasabası olarak görülüyordu. Oranın belirli bir 
genişliğe sahip olması için Osmanlı Devrine kadar çıkmak gerekir”9. Skutarion 
Sarayı ise G. de Villehardouin’in hatıralarından anlaşıldığına göre, Haçlılar’ın 
gemileri, kolayca çıkarma yapabilecekleri bir yerde, İstanbul’un kıyısında ve 
karşısında bulunuyordu10. 

7 Historia, I-VII (Çev. A. Erhat, Herodot Tarihi).
8 S. Eyice, “İstanbul’un Bazı Semt ve Mahalle Adları Hakkında Bir Deneme”, Türkiyat Mecmuası, 

XIV, 1965, s. 208-209; ay. yaz., Bizans Devrinde Boğaziçi (1976).
9 R. Janin, Banlieue Asiatique, s. 338.
10 G. de Villehardouin, La Conquete de Constantinople (E. Faral baskısı) 1938, böl.136, vd. I, 

s.136-137.
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Gezgin Ch. Texier11, Boğaz’ın bu yakasına ait kıyıları tarif ederken, “…
Kadıköy’den Karadeniz’in ağzına kadar İstanbul Boğazı’nın suları ile yıkanan 
Asya kıyısı kısmı, hiç bir derin körfez oluşturmaksızın kuzeyden güneye 
doğru uzanır. Gemiler daha önce derin olan ve daha sonra iskânlar dolayısı 
ile doldurulan Üsküdar (Scutari) koyuna yanaşabilir.” demektedir. P. Gyllius, 
1444 yılında gelip 1447 yılına kadar yaşadığı Konstantinopolis’te gördüklerini, 
yaşadığı bazı olayları tarihsel coğrafya ile birlikte anlatmaktadır12. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın kızının Asya kıyısına yaptıracağı cami ile imarete yer 
sağlamak için eski limanın bir kısmının geriye kalan harabelerini yıkarlarken 
görmüştür. Bu limanın bir kısmı, Khalkedon şehri yıkıldığı zaman ve diğer 
kısmı da barbarlar gizlenecek ve kaçacak bir yer bulamasınlar diye Bizans 
imparatorları tarafından doldurulmuştur. 

Bu tarihî bilgilere göre, Kalkhedon’un yıkıldığı denilen tarih M.S. 4. yüzyıl 
olmalıdır. Bu zaman dilimi, Kalkhedon’a yakın Khrysopolis ile ilişkili olmalıdır. 
Zira, bu tarihte tüm doğu Akdeniz havzasını yerle bir eden ve yıllarca süren 
depremler13, sonrasında gelen yabancı istilalardaki yıkımlar sonucu, limanın 
tamamen olmasa bile bir kısmının doldurulduğu anlaşılmaktadır. Diğer 
taraftan Çavuş ve Bülbül derelerinin sahile akan ve böylece ağızlarında oluşan 
alüvyonları da hesaba katmak gerekmektedir. Zira, tüm kazı açmalarında 
sürekli oluşan temel su yükselmesi ve buna bağlı olarak kum-çakıl-balçık 
karışımı ile zeminde görülen kalıntı temel duvarların altından çıkan ahşap 
direkler, geçmişte bu arazideki iskân durumuna bağlı olarak oluşturulan 
sağlam zemin arama çalışmalarını göstermektedir.

11 Ch. Texıer, a.g.e., s. 96.
12 Petri Gyllii, De Bosporo Thracio, Libri, III, MDLXI [İstanbul Boğazı, Lat. Çev. E. Özbayoğlu 

2000] s. 223 vdd.
13 Ş. Karagöz, Eskiçağda Depremler (2005) s. 53 vd.
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III–ÜSKÜDAR MARMARAY KAZI ALANLARI

Üsküdar Meydanı’nda yapılan kazı çalışmaları alışılmış arkeolojik kazı 
alanlarından farklıdır. Bölge İstanbul’un, Anadolu’dan gelen yolların son 
noktasıdır. Tarihî yarımadaya en yakın tarihî banliyö ve limandan dolayı yoğun 
deniz yolculuğunun olması nedeniyle, bölgede yerleşik bir trafi k durumu 
bulunmaktadır (Resim: 1). Boğaz Köprüsü ve otobanlara bağlanan çevre 
yolları, yerel yerleşime ait ara sokakların bağlandığı noktalar gibi stratejik trafi k 
durumu nedeniyle, kazı yoğun güç koşullar altında yapılmaktadır. Tüp geçit 
çalışmalarını aksatmamak amacıyla ilgili inşaat fi rma yetkilileri ile sürekli diyalog 
hâlinde olarak kazı alanları belirlenmiş ve halkın yaşamını güçleştirmeyecek 
şekilde gerekli yerlerde kazılacak alanlara öncelik verilmiştir.

Üsküdar Meydanı’nda arkeolojik kazı çalışmalarına başlamak için gerekli 
antik tarihî bilgilerin ve bilimsel yayınların yeterli olmadığı bilinmektedir. Sadece, 
bölgenin 1933-34 yılları arasında Mühendis Jacques Pervititch14  tarafından 
yapılan sigorta haritaları elimizdeki en önemli belgelerdir. Bu haritaların 
yapıldığı dönemlerde, ilgili sigorta şirketleri, bir yapının ve çevresinin taşıdığı 
riskleri saptamak amacını güdüyordu. Ancak bugün bu haritalar, hızla ve 
sağlıksız değiştirilen İstanbul’da ilk yapıldığı yıllardaki anlamından daha farklı 
anlam ifade etmektedir ki, bu anlam bizler için çok önemlidir. Çünkü, çeşitli 
siyasî ya da yerel yönetimler zamanında değişen kent çehresine ait geçmiş 
zaman resimleri sunmaktadır. Üsküdar Meydanı’ndaki kazılarda da, yitirilen 
yakın tarihimize ait izleri Pervititch’in haritaları sayesinde tespit edebildik.

14 J. Pervititch, 1922-1945 yılları arasında Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi için, 
İstanbul’un bazı bölgelerinin planlarını yapmış bir topograf-mühendistir. Babası İstanbul’a 
göç etmiş ve yaşamlarını burada geçirmiş Hırvat asıllı bir ailedir. Bu konudaki araştırmalar 
Müsemma Sabancıoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Üsküdar Meydanı’ndaki tüp geçit ve buna bağlı olarak istenen deplase 
hatlarındaki kazı alanlarının adlandırılması, çevrenin stratejik yerleşim 
konumuna uygun önemli kamu binaları, cadde, sokak gibi noktalar dikkate 
alınarak yapılmıştır (Resim: 2).

1–ÜSKÜDAR MEYDANI’NDAKİ ORTA REFÜJ

Bir tarafı sahilde Şemsipaşa Camii ve Kütüphanesi, diğer yanı Atik Valide 
Sultan İmareti tarafında bulunan ve Boğaziçi’nden Kadıköy’e gidiş yoğun sahil 
trafi k yollarını kapsamaktadır (Resim: 3). Tüm caddelerin tam ortasındaki 
alanda, 5x5 m. boyutlarında 93 açma belirlenmiş olup 2325 m2lik bir kısım 
kazılarak sonuçlandırılmıştır. Tüm kazı alanı sürekli deniz suyu ve genellikle 
çevre yerleşiminin kanalizasyon tesisatının bıraktığı sular ile kaplanmış şekilde 
bir çalışmaya sahne olmuştur.

JKL/21-24, H/25-26 plankarelerini kaplayan alanda yapılan kazılarda, 
Pervititch’in 1933 yılı çiziminde Duhan Tütün Şirketi15 olarak görülen 
yapının güneydoğu kanadının temel duvarları ile L/39-40, K/32-39, J/39-
41 plankarelerinde, yine Pervititch’in 1933 yılı çiziminde görülen Müteahhit 
Sokağı (Resim: 4), buradaki dükkânlar (I/39-40) ile Kavaklı İskelesi yolunun 
bir bölümü, iskele yolu doğusunda yer alan iki katlı beton yapının devamı ve 
çevre duvarı ile (L/31-32) Kavaklı İskelesi arasında kalan kayıkhane ortaya 
çıkarılmıştır. Ayrıca, GHI/48-51 açmalarında depo, L/54-55, K/54, I/55’te 
fıçıların görüldüğü tabakhanenin bir bölümü, L/65 açmasında da Arasta Sokak 
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

15 Souvenir of Üsküdar Hatırası, Üsk. Belediyesi Yay. No.8,2003, s. 23 ve 78; Üsküdar 
Meydanı’na kuzeydoğudaki bir noktadan bakıldığında, 1950-60 yılları arasındaki meydan 
görüntüsünde, Şemsipaşa Camii yanındaki yeşil renkli sıvalı devasa bina Duhan Tütün 
Deposu’dur.
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Burada ortaya çıkarılan kalıntılar, 1933 yılı Pervititch kent planında da 
saptanan yerleşimdeki mekânlara ait temel duvarlarıdır. Bu mekânlar çeşitli 
yiyecek ve malzeme depoları niteliğindedir. Hemen hemen hepsi denize dikey 
inen kaba şekilli taş ya da Arnavut kaldırımı döşeli sokaklara açılmaktadır. 
Bu dükkânların tahıl-kiremit-kömür gibi maddelerin depolandığı limana özgü 
yapılar olduğu Pervititch’in planından anlaşılmaktadır. Arazi deniz kıyısı 
çizgisine paralel meyilli olup kayıklara ait çekekler, özel sahil konutları, yalıların 
varlığı sadece temel izlerinden anlaşılmıştır (Resim: 5).

Orta refüj alanlarındaki kazı sonucunda, 19. yüzyıl ortasından 20. yüzyıl 
sonuna kadar çeşitli amaçlarla kullanılan mekânların (depo, dükkân, mağaza 
gibi) temel duvarları tespit edilmiştir. Bu temel kalıntıları arasında kentin alt 
yapı tesisleri (P.T.T, İSKİ, elektrik gibi,) tüm alanları tahrip ederek yayıldığı 
görülmüştür. Ayrıca, tüm kazı alanlarında eski ve yeni atık su şebekelerinin 
birbirlerine olan düzensiz bağlantıları nedeniyle, patlaması ve dolayısıyla 
taşması üzerine kazı çalışmaları zaman zaman aksamıştır. 

G-L/39-51 plankarelerini kaplayan alanda yapılan seviye inme kazıları 
sonucunda; Pervititch’in 1933 yılı çiziminde görülen Müteahhit Sokak, sokağı 
doğudan sınırlayan dikdörtgen planlı dükkânlar ile doğuya doğru birbirine 
bitişik nizamda, Şemsi Paşa Caddesi’ne açılan ve depo olarak kullanılmış olan 
yapılara ait mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
tespit edilmiş olan Müteahhit Sokak, dikdörtgen planlı dükkânlar ve depo olarak 
kullanılan yapıların tamamının denize doğru kuzey yönünde eğimli yapılmış 
olduğu saptanmıştır. Depo binaları içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda, 
duvar önlerinde ve orta kısımlara yerleştirilmiş dikme kaidelerinden, çatının 
ahşap direklerle desteklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Alanda yapılan kaldırma çalışmaları sonucunda, Kavaklı İskelesi’nin 
batısında yer alan yapıların ahşap ızgara sistemi ile güçlendirildiği ve sağlam 
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temellere sahip olduğu anlaşılmıştır. Kaldırma çalışmaları yaklaşık -0.20 
m. seviyesine kadar yapılmıştır. Daha önce tespit edilen mimari kalıntılar 
dışında, daha antik dönemlere ait mimari bulguya rastlanmamıştır. Orta refüj 
kazılarında mekânların içinden ve mekân dışındaki dolgu topraktan sırlı-sırsız 
Osmanlı Dönemine ait çanak-çömlek parçaları, ithal porselen ve seramikler, 
geç döneme ait cam parçaları, bol miktarda lüle parçaları, İznik ve Kütahya 
işi çini ve seramik parçaları, bol miktarda şamdan parçaları ile az miktarda 
Osmanlı ve Bizans Dönemine ait grafi ti çanak-çömlek parçaları toplanmıştır.

2– HAKİMİYETİ MİLLİYE CADDESİ-SELMAN AĞA CAMİ ÖNÜ  
          AÇMALARI

Burası hâlen kullanılan Hakimiye Milliye Caddesi ve Selman Ağa Camii 
önü olarak kazı günlüğünde yer almaktadır (Resim: 6). Yine diğer yerlerde 
olduğu gibi, üst kotlarda Cumhuriyet sonrasında da kullanılan Geç Osmanlı 
Dönemine ait basit ve kabaca yapılmış mimari temel kalıntıları tespit edilmiştir. 
Birbiri ardına dizili, kareye yakın planlı ufak dükkânların, işliklerin ve bunların 
açıldığı sokakların oldukça tahrip olduğu görülmüştür. Yangın, deprem ya da 
iş değiştirme gibi nedenlere bağlı adeta yama niteliğindeki kalıntılar asfaltın 
yaklaşık 60-80 cm. altında kendini göstermektedir. Tüm çizim ve fotoğrafl arla 
tespit işlemleri yapıldıktan sonra dağınık taşlar kaldırılmıştır.

Deniz kotu seviyesinden 1.80-2.00 m. aşağıya inildiğinde, bugün cadde 
olan eski Çavuş Deresi’nin dolgu kum-çakılları arasında, mimarisi belirsiz 
temel kalıntıları arasında, Roma Devrine ait mezar steli parçası ile Bizans 
Devrine tarihlenen haç şeklinde yazıtlı levha parçası, yakın dönem Osmanlı 
temel örgüsünde bulunmuştur. Mezar stelinde solda oturan kadın elini 
uzatmış, eksik diğer taraftaki fi gür ile vedalaşmakta yani tokalaşmaktadır. Bu, 
Roma İmparatorluk Döneminde mezar sanatında oldukça revaçta olan tipik 
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bir deksiosis sahnesidir. Dört kollu haç formlu levhanın bir koluna ait Bizans 
Grekçesi yazıtlı levhada isi “…fi lancanın oğlu Petrus burada yatıyor” ifadesi 
bulunmaktadır16 (Resim: 7a).

Z/69 açmasında ortaya çıkarılan işlikte (Resim: 8), kare planlı bir mekân 
içinde, yan yana sıralanmış hâlde, üst kısmı kırık ve yitik 4 adet devasa pithos 
bulunmuştur. Pervititch haritalarına göre, burası bir helvacı dükkânı kalıntısıdır. 
Asfalt-kum-çakıl dolgusunun yaklaşık 40-45 cm. altında olduğu saptanan 
işliğin, 1958-60 yıllarında, zamanın yönetimince gerçekleştirilen meydan 
düzenlenmesi çalışmaları sonucunda bu duruma geldiği anlaşılmaktadır. 
Kırık küp parçaları toplanmış olup ileride meydanda yapılacak müzede 
değerlendirilecektir.

3-KARA (KDH)17  VE SAHİL (SDH) DEPLASE HATLARI 

Üsküdar Meydanı’nda Şemsipaşa Camii ve Kütüphanesi önü ile Eminönü 
Vapur İskelesi arasında hem kara hem de sahil tarafında uzanan ve ortadaki 
esas “Aç-Kapa İstasyonu”na bağlı olarak, genişlikleri 2,5-5 m. arasında 
değişen açmalar, “Kara (KDH) ve Sahil (SDH) Deplase Hatları” olarak 
tanımlanmaktadır (Resim: 2). Ancak, SDH kazıları Nisan 2006 tarihi itibariyle 
henüz başlamamıştır. Burada anlatılan “Kara Deplase Hatları [KDH]” yaklaşık 
565 metre uzunluğundadır. 

Yoğun trafi k güzergâhı üzerinde olan 2,5-3 metre derinliğindeki açmalarda 
yapılan kazılar, eski Üsküdar Meydanı’na ilişkin yakın geçmiş ve Geç Osmanlı 

16 Yazıtın okunmasını sağlayan F. Demirkök’e (Epigraf/İst.Ark. Müzeleri) teşekkür ederim.
17 Marmaray-Üsküdar kazısı çalışmalarına Aralık 2005/Şubat 2006 tarihleri arasında, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nden S. Ateşoğulları, E. Yiğit ve Genel Müdürlükten F. Azeroğlu ile U. Görgülü 
gelmişlerdir. KDH kazılarında, zorlu kış günlerine rağmen, kısmen de olsa bize destek veren 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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Dönemine ait binaların yıkıntı hâlindeki temellerinin izlerini vermektedir. 1933 
yılı Pervititch kent planlarında arkeolojik nitelikte olmayan alandaki çeşitli iş 
yerlerine ait sivil mimari kalıntılarının sadece yıkık izleri ortaya çıkarılmıştır. 
Bunların o yıllarda bölgede, limana bağlı yoğun ticarî depoların işlikleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Tahribata ise hâlen kullanılmakta olan, tüm alt yapı tesislerine 
(İSKİ-elektrik, telekom, doğalgaz gibi) ilişkin boru donanımlarının neden 
olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9). 

4-MİHRİMAH SULTAN CAMİİ VE MARKET ÖNÜ AÇMALARI

Kazının bu bölümündeki açmalar, söz konusu cami ve market önündeki 
deplase alanında bulunmaktadır (Resim: 10). Mihrimah Sultan Camii yanında, 
ilk yapıldığı zaman cami ile aynı kompleks içinde olan ve “Küçük Hamam” olarak 
anılan yapı, hâlen özel şahsa kiralanmış olup market olarak kullanılmaktadır. 
Mülkiyeti Vakıfl ar Genel Müdürlüğü”ne ait antik binanın, bu şekli ile, özgün 
mimarisinin yok edildiği gayet belirgindir18. Bu hamam yapısından Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde (C. I, s. 476),…”İskele çarşısında Sultan Hamamı”, olarak 
bahsedilmektedir.

Mihrimah Sultan Camii önündeki alanda, A1-A7/68-73 plankarelerindeki 
kazılarda, Pervititch’in 1933 yılı çiziminde yer alan bir bahçe duvarı ile 
dükkânlara ait temel izleri, bu sokağın iki evreli olduğunu göstermektedir. Bugün 
burası sokak değil, meydana ait yaya yoludur. İlginçtir ki, yakın zamanlarda ya 
da geç dönemde bu dükkânlara ilâveler yapılmış, genişletilmek istenmiştir. Bu 
durumun burada esnafın kullanım amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 
3. Ahmet Çeşmesi’nin güneyinde yer alan sokağa açılan mekânların erken 
dönemde daha sağlam temel duvarlarına sahip olduğu tespit edilmiş idi.

18 B. Ünsal, “Sinan’ın Son Bir Eseri Üsküdar-Büyük Hamamı’nın Asli Şekline Dönüşüm”, 
TAÇ TAÇTDKV, C. 1, S. 1, Şubat 1986, s. 23; Mimarı, Koca Sinan değil, Atik Sinan olarak 
gösterilmektedir.
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A/68-70, A/72, A1/69, A1/70, A2/70, A2/71 ve A3/72 plankarelerinin yer 
aldığı alanda, dikdörtgen planlı, apsis kısmı kuzeydoğu doğrultusunda olan tek 
nefl i bir yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Temel duvarları Bizans Dönemi 
mimarisine ait özellikler göstermektedir. Bu yapının planı ve bunu sınırlayan 
dış çevre duvarları yakın tarihe kadar yapılan binaların temel kalıntıları ile 
kaplanmış durumdadır. Ancak, bu yakın tarihte ortadan kaldırılmış kent doku 
temelleri altından, ortaya çıkarılan antik kalıntılar, Üsküdar tarihine yeni 
bilgiler sağlayacak niteliktedir. Ayrıca, aynı alanda olup farklı plankarelerdeki 
(CDE/71-72) bu Bizans yapısının duvar tekniğiyle aynı özellik gösteren, kare 
planlı bir diğer yapının temel duvarları da ortaya çıkarılmıştır.

Apsidial yapının 11.-12. yüzyılda inşa edildiği, duvar örgüsünden 
belirlenebilmektedir (Resim: 12). Gizli duvar tekniği olarak tanımlanan işçilik 
dikkat çekicidir. Bu teknikte öncelikle düz toprak zemine kaba, iri taş bloklar 
yerleştirilerek üzerine dört sıra hâlinde ince levha/yaprak tuğla örülmektedir. Bu 
levha tuğlaların arası geniş harçlıdır, bunun nedeni, arada ikinci sıra tuğlanın 
olmasıdır. İkinci sıra tuğla sıva içine çekilerek görünmesi engellenmekte ve 
gizli tuğla şeklinde duvar örülerek duvara daha sağlamlık kazandırılmaktadır. 
Bu teknik 11.-12.yüzyıllara özgüdür. 

A-APSİDİAL YAPI İÇİ GÖMÜLERİ (Resim: 11 )

Apsidial yapı içinde döşeme bulmak amacıyla yapılan kazılarda şimdilik 
hiçbir mimari taşa rastlanmamış olup mekânın içinde ve çevresinde iskeletler19  
bulunmuştur. Tümü yan yana, alt ve üst sıra hâlinde apsidial yapı içinde 

19 Söz konusu 80 kadar iskelet, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri 
doğrultusunda, Ankara DTCF Antropoloji Bölümü-Enver Bostancı ve Refakat Ciner 
Laboratuvarına incelenmek üzere götürülmüştür. Antropolojik araştırma sonuçlandığında, 
buluntular ve tarihsel bilgilerin ışığında bu iskeletlerin tarihlendirilmeleri kesinlik 
kazanacaktır.
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ve ayrıca çevresindeki duvar altında, aynı seviyede gömülü durumdadır. 
Yanlarında mezar hediyesi bulunmamaktadır. Sadece, apsidial yapı içindeki 
bir ve dışındaki iki iskeletin yanında istiridye kabuğu bulunmuştur. Önce dolgu 
toprak içinde bulunan nesne olarak nitelense de, kabuklar incelendiğinde dip 
kenarlarına düzgün birer delik işlendiği görülmüştür. Olasılıkla, bu istiridye 
kabukları basit ip ile boyna asılmakta idi. 

Mitolojide, güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’nin bu tip kabuktan doğduğu 
bilinmektedir. Mezar hediyesi olarak konan istiridye kabuğuna antik örnek olarak, 
Perge’de bulunan Artemis rahibesi heykelini verebiliriz. Rahibe heykelinde ve 
Perge’deki sütunlu caddede yer alan bir sütun üzerindeki kabartmada, fi gür 
boynunda bu tip kabuk atribü taşımaktadır ve bu synkretizmi yansıtan kültsel 
bir anlamı vermektedir. İstiridye kabuğu sonsuzluk ve evrendeki tekrar doğuşu 
(reakarnasyon) gösteren inanç atribüsüdür. Bu istiridye kabuğu atribü olarak 
evrendeki diğer canlıların doğuşunu simgelemektedir.

B-APSİSLİ YAPININ LOKALİZASYONU HAKKINDA

Apsidial yapıyı açıklamak için, yörenin bilinen Bizans yerleşimi hakkında 
S. Eyice bazı tarihsel olayları; 12. yüzyılda Salacak Burnu’ndaki (Damalis) bir 
yazlık sarayın Skutarion ismi taşıdığını, İmparator Manuel Komnenos (1143-
1180)’un son günlerinde hayatını uzatacak şifa için burada kaldığını, 1203’te 
gelen Dördüncü Haçlı Seferi kuvvetlerinin önce Escutaire dedikleri Üsküdar’ı 
işgal ettiklerini, bölgenin 7. yüzyıla kadar doğudan çeşitli akınlar ile Sasani, 
Arap ve sonraları Osmanlı ordularının işgaline uğradığını, Bizans Devrinde 
sadece büyük ve önemli bir manastır olduğunu belirterek özetlemiştir20. Janin, 
Khrysopolis ve Philippikos Manastırı adı altındaki bu dinî kompleksin tek ve 

20   S. Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi (1976), s. 49 vdd.
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aynı olduğunu söyler21. Diğer yandan Tarihçi Kedneros’a göre, İmparator 
Mavrikios (582-602)’un kızkardeşi Gordia’nın kocası Philippicos tarafından 
Meryem adına 595’te bir kilise yaptırılmıştır22. Philippicos’un burada sulak ve 
bahçesi güzel bir sarayı ya da villası vardır ve burası manastıra komşudur. 
Mavrikios öldürüldüğünde Philippikos da kendi manastırına kapatılmış, 
610’dan az sonra öldüğünde de buraya gömülmüştür. Bu bilgilerden burada 
imparatorluk kuruluşu bir manastır bulunduğu ve önemli bir merkez sayıldığı 
anlaşılmaktadır. Patrik Nikephoros (806-815) bir yazısında bu manastırın 
güzelliğini anlatır. Bizans kaynaklarında 10. yüzyıldan sonra bu manastırın 
adına rastlanmamakta olup bu büyük manastırın Üsküdar’ın neresinde inşa 
edildiği de kesin olarak bilinmemektedir.

Eyice ve diğer bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Phagoura adlı 
biri, 1042’ye doğru patrikhanenin aforozuna uğrayarak yarımadayı terk 
etmek zorunda kalan Simeon Theologos’a Üsküdar’da bir arazi bağışlar. 
Simeon, burada bulunan çok harap bir durumdaki Hagia Marina Şapeli’ni ihya 
eder. Aynı isimdeki küçük manastırın da yeri de belirsizdir. Tarihte hiç bir iz 
bırakmayan bu tesisin bir tepe eteğinde ve bir bataklık yakınında olduğundan 
başka bir şey bilinmez. Bülbülderesi içindeki “Selanikliler Mezarlığı” arazisinin 
bu tesisin yeri olabileceği çok zayıf bir ihtimal olarak ileri sürülebilir. Nihayet 
yine Üsküdar’da bir Lykhnia adı da sadece bir defa 1282’de geçer. Tek büyük 
dinî tesisin 10. yüzyılda adı tarihten çekildiğine ve ötekilerin ise 14. yüzyıla 
kadar peş peşe sıralanan kısa ömürlü manastırlar olduğuna göre, hep aynı 
yerin gittikçe küçülerek ve ad değiştirerek ömrünü sürdürdüğüne de ihtimal 
vermek mümkündür. 

21 R. Janin, “La Banlieue Asiatique De Constantinople”, Echos d’Orient, XXI (1992) s. 349.
22 R. Janin, “L’eglise Byzantine Sur Les Rives Du Bosphore (Cote Asiatique)”, Revue Des 

Etudes Byzantines, XII (1954), s. 92-96.
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Marmaray Üsküdar kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan tek nefl i apsidial 
yapının, tarihsel verilere göre, bir tepenin yamacındaki Hagia Manastırı’na ait 
olması kuvvetli bir ihtimaldir. Söylenenlerin aksine23  bugün Selman Ağa Camii 
olarak adlandırılan tek mekânlı ufak cami, olasılıkla bu manastır kompleksinden 
ayakta kalan bir bölümdür ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde camiye 
çevrilmiştir. Hâla kutsal bir mekân olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yine 
Selman Ağa Camii’nin karşısında yer alan ve Üsküdar Küçük Hamam olarak 
tanınan, bugün market olarak kullanılan yapının Bizans Devrinde bu manastır 
kompleksine bağlı bir ayazma olması da aykırı görünmemektedir. Eski 
çağlardaki Bülbül ve Çavuş derelerinin ve çevresinin doğal durumu göz önüne 
alındığında, Boğaz kıyılarında bugün sadece adı bilinen sahil manastırlarından 
biri olduğu görüşü yanlış olmamalıdır24. Çevreye yayılmış büyük bir manastır 
kompleksinin trapezası (yemekhane) olabilecek yapının, tarihî yarımadadaki 
tek benzeri Haliç yamaçlarındaki “Kefeli Mescidi” gibi görünmektedir25. Aynı 
plan ve etrafında bir mezarlığın oluşturulduğu apsisli şapelin örneği Ephesos’ta 
da bulunmaktadır26.

Söz konusu apsidial planlı yapının anlaşılabilmesi için girişinin/kapısının 
olması gereken B-C-D-E/68 ve A-A4/73 kare numaralı açmaların da açılması 
gerekmektedir. Ancak adı geçen açmaların yarısı deplase alanı hattı dışında 
kalmakta olup uzantısı da hâlen yoğun trafi k olan  Hakimiyeti Milliyet 
Caddesi’nde bulunmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen karelerdeki Bizans 
Dönemi mimari özelliği gösteren yapının girişi henüz belirlenememiştir. Umarız, 

23   E. Karakaya, a.g.e., s. 74, 76.
24 Bu konuda örnekler vererek tezimizi destekleyen ve kendisiyle konuşma olanağı bulduğum 

değerli Bizantinolog Dr. M. İhsan Tünay’a teşekkür ederim.
25 S. Eyice, “İstanbul’da XVIII. Yüzyılda Mescide Dönüştürülen Son Bizans Kiliseleri”, 17. Yüzyıl 

Osmanlı Kültür Ve Sanatı” 19-20 Mart 1998 Sempozyum Bildirileri, s.108 vdd.
26 S. Karwiese, Ephesos 1995-1996, Pl. 3.
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bu görüşümüzü ilettiğimiz İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu da bu duruma olumlu bakar ve isteğimiz olan açmaların 
da kazılabilmesi mümkün olur27.

IV-  2005 KAZI DÖNEMİ BULUNTULARININ GENEL  
           DEĞERLENDİRMESİ

Mihrimah Sultan Camii ve market önü açmalarında ortaya çıkarılan apsidial 
yapı ve ufak buluntular, bölgede Bizans Dönemine ait önemli bir yerleşme 
olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, çevrede geniş bir alana yayılmış 
olan ve in-situ olmayan şekilde değişik mekânlarda, dağınık ya da duvar 
örgüsü içinde kullanılmış mermer eserler, burada M.S. 5.-6. yüzyıllardaki bir 
Bizans manastır ya da kilisesinin varlığını göstermektedir. Bulunan kompozit, 
impost, İon-impost, Korinth ve kübik başlık örnekleri 5.-6. yüzyıla tarihlenir. 
Bilindiği üzere bu tarihlerden sonra başlıklar yaygın olarak yapılmamaktadır. 
Ayrıca ele geçirilen sütun ve parçaları da Bizans Devrinin 5. yüzyıl sonu ile 
6. yüzyıl başlarına tarihlenir. Zira, ihtişamlı yapıların yapıldığı I. Iustinianus 
zamanından sonra, yani 6. yüzyıldan sonra sütunların yapılmadığı, yaşanan 
depremler, istilalar ve değişik tahribat nedenlerine bağlı olarak yıkılan daha 
evvelki yapılara ait parçaların, 11.-12. yüzyıllarda yapılan binalarda mimari 
elemanlar olarak tekrar kullanıldığı bilinmektedir.

Tarihlemede değerlendirilen diğer buluntular, apsisli yapı ve çevresindeki 
dolgu toprak içerisinde bulunan çok sayıdaki Osmanlı ve Bizans Dönemine ait 
çanak-çömlek parçalarıdır. Buluntuların büyük bölümünü 10.-13. yüzyıllarda 
kullanılan kulpları damgalı sırsız amphora parçaları oluşturmaktadır28. 
Özellikle apsidial yapı içinde ve dışındaki alanda yeni sondaj kazıları yapılmış 

27 Bildirinin yayına hazırlanması sırada, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu bu konuda, gerekli açmaların kazılmasına dair olumlu görüşünü bildirmiştir.’

28 J. W. Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul, V. 2 (1992), Pl. 12-15.
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ve hâlen devam etmektedir. Buradaki amaç, sürekli iskân olan bölgenin erken 
dönemlerine ait buluntulara ulaşmaktır. Kazılarda Geç Roma Dönemi keramiği 
(African Slab Ware)29  ile Erken Bizans Döneminden geç dönemlere dek 
tarihlenen çanak çömlek30  ve kandiller31  de ele geçirilmiştir. Bunlar arasında 
tutamakları insan başı tipinde işlenmiş pişmiş toprak kandiller (birinin başında 
ışın tacı bulunmakta) ve kutsal ekmek pişirilen güveç kabına ait kenarları 
grafi tto yazıtlı tepsi kenarları vardır (Resim: 13). İlginç bir buluntu da, apsisin 
içinde, henüz bitirilmeyen, 5x3 m. boyutlarındaki sondajda ele geçirilen Roma 
İmparatorluk Dönemine ait, üst kısmı kırık, kucağında aslanı ile oturan ve 
kaidesi yazıtlı ufak Kybele heykel parçası olmuştur.

Aynı alanda, apsidial yapı dışındaki açmaların birinde ele geçirilen bronz 
buhurdan ve haç formlu rölikerler, bölgenin 10.-12.yüzyıllar arasındaki Bizans 
Dönemine ait önemli bulgulardır32. (Resim: 14). Bir diğer önemli buluntu da 
buhurdan çanağıdır. En önemli buluntular devre damgasını vuran 3 adet haç 
formlu sarkaç rölikerdir. Bir tanesi 3 numaralı iskelet ile birlikte mezar hediyesi 
olarak bulunmuştur33.

Keramik konusu ele alındığında, arkeolojik kazılardaki Bizans keramiğinin 
durumunu bakmak gerekir. Anadolu ve Trakya’da sistematik birkaç kazı 
dışında ele geçirilen ve özellikle Prehistorik-Klasik kazılardaki Bizans keramiği 
buluntularına pek itibar edilmediği bizlerce önemli bir gerçektir. Anadolu’nun 
sırlı Bizans keramiği hakkındaki son çalışmalardan birinde genel durum 
özetlenmektedir34.

29 J. W. Hayes, Late Roman Pottery, (1972), s. 246 vdd.
30 Hayes, a.g.e., (1992), Pl. 1-11
31 Hayes, a.g.e., (1992), Pl. 18-25.
32 The Glory of Byzantium, Exhibition Cat. N. Y. MET, 1997, s. 169, Nr. 119; Akdeniz’in Mor 

Binyılı, YKKS Yay. (1999), s. 54, 55.
33 R. M. Harrison, Excavation at Saraçhane in İstanbul, Vol., (1986), Nr. 634-636, Pl. 436, 437, 

438.
34 E. Parman, “The Pottery from St.John’s Basilica at Ephesos”, Recherches Sur La Céramique 

Byzantıne (1999), s. 277-289; B. Böhlendof-Arslan, Glasierte Byzantinishe Keramik aus der 
Türkei, (2004).
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Bu dönem çalışmamızın en önemli buluntusu, Üsküdar Meydanı’nda 
Marmaray kazı açmaları içindeki yaklaşık 8 metre derinlikteki sondaj kazılarında 
ele geçirilen Arkaik ve Klasik Dönem keramikleridir. Antik kaynaklarda erken 
devirlere ait iskân izlerinden söz edilmekle birlikte, şimdiye dek buna dair 
belgesel bir buluntu ele geçirilememiştir. Resim 15’te görülen skyphos ile siyah 
fi rnisli “Batı Yamacı Keramiği” özelliğindeki kantharos, bölge için çok önemlidir. 
M.Ö. 540’lara tarihlenen açık pembe hamurlu, siyah şerit-bant boyalı skyphos 
ile M.Ö. 4. yüzyıl başlarına ait kantharostan başka örnekler de hâlen süren 
kazıda kırık parçalar hâlinde ele geçirilmeye devam etmektedir. Bu keramikler, 
şimdiye dek bölgenin bilinmeyen erken devirleri hakkındaki olasılıkları, 
özellikle tarihî-coğrafya incelemeleri ile birlikte bilinmeyen gerçekleri gözler 
önüne sermektedir. Ancak, kazı sonuçlandığında Khrysopolis’in çağlar boyu 
süren iskânı ile Anadolu uygarlıklar tarihine büyük katkısı olacaktır. Burada 
kısıtlı zaman içinde verilen buluntuların bilimsel çerçevesi dahilinde bölgenin 
genel olarak eski devirlere ait tarihsel süreci;

1-Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Devri

2-Erken Osmanlı ve Geç Bizans Dönemleri 

3-Erken Bizans ve Geç Roma Dönemleri

4-Klasik Yunan ve Arkaik Dönem 

olarak sıralayabiliriz. 

Böylece Üsküdar’ın İlk Çağ’da Kalkhedon ile aynı tarihlerde kolonistlerce 
kurulmuş, kendi içinde Klasik-Hellenistik-Roma devirlerini yaşamış, Bizans 
ve Osmanlı devirlerinde de Anadolu içlerine uzanan askerî sefer ve ticaret 
yolunun başlangıcı, bitimi ve de tarihî yarımadaya geçişin iskelesi-rıhtımı-bir 
liman kenti olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma, kazılarda ele geçirilen M.S. 5.-
12. yüzyıllara ait onlarca Bizans sikkesi de işaret etmektedir. Yoğun bir Osmanlı 
İmparatorluk Devri yerleşim özelliğine sahip Üsküdar’ın kitap sayfalarında 
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kalan gravür görüntülerini, her açmanın üst katlarında kırık, adeta çöplük 
niteliğinde ele geçirilen çanak-çömlek parçaları, lüleler ve günlük yaşama ait 
çeşitli cam- maden gibi eşya parçaları açıkça belirtmektedir.

V-2006 YILI KAZI DÖNEMİ SONUÇLARI

Henüz Üsküdar Meydanı “Marmaray Aç-Kapa İstasyonu Arkeolojik 
Kurtarma Kazıları” Nisan 2005 tarihi itibariyle sonuçlandırılmış değildir. Kazıda 
ele geçirilen buluntuların ışığında inceleme ve araştırmaların yapılması 
gerekliliği doğmaktadır. Marmaray büyük bir devlet projesidir ve arkeolojik 
kazıların böyle bir projeyi engellemesi söz konusu bile olamaz. Ancak, dünya 
uygarlık tarihinde ilklere sahip Anadolu toprakları için, Üsküdar kazılarında 
ortaya çıkarılan buluntuları ile M.Ö. 6.-7. yüzyıla ait bir kentin, üstelik tarihî 
yarımadadan çok daha önemli erken keramiklere sahip Arkaik bir kentin ilk 
kez bulunuşuna tanıklık etmekte ve de önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Yukarıda verilmeye çalışılan bilgilerin ışığında, kazının yapılmasını gerekli 
kılan durum özetlendiğinde;

1-Arkaik-Klasik-Hellenistik- Roma devirlerindeki kent territoriumu35,

2-Bugün ana cadde olan Çavuş ve Bülbül derelerinin aktığı ve alüvyonlarının 
doldurduğu lagün antik liman saptaması36,

35   Ele geçirilen M.Ö. 6.-5. yüzyıllara ait keramikler, erken döneme ait bir stel parçası, mezar 
kiremiti gibi buluntular Batı Anadolu Teos, Klazomenai ve Miletos gibi antik kent nekropolleri 
ile analoji vermektedir; U. Schlotzhauer, “Die Südionischen Knickrandschalen:Formenu 
Entwicklung der sog Ionischen Schalen in archaischer Zeit”, Atkend Symposions-Die Aegaeis 
u.d.wesl.Mittelmeer-ÖAW ArchForsc, 4, Wien 24-27.03.1999, (2000), s. 407-416.

36 G. de Villehardouin, a.g.e., “..Skutarion Sarayı’nın yerinden bahsederken, Haçlılar’ın gemilerini 
kolayca çıkarma yapabilecekleri bir kıyıda, tarihî yarımadanın karşısında..” olarak tarif edilen 
liman Üsküdar’dır. Anlaşıldığı üzere, 1200’lerde burası bir kısmı dolmuş olmasına rağmen 
hâlen bir koydur. Jeolojik araştırma ve sondajlara göre, Üsküdar Meydanı ilk çağlarda eski bir 
koy, daha sonraları lagün şekline dönüşmüştür. Henüz bu araştırmalar sürdürülmektedir. 
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3-Apsidial yapının lokalizasyonu37  ve Bizans Devrinde özgün Bizans yapısı 
olmadığına dair söylenenlerin aksine38  önemli ve de özgün Bizans Dönemi 
yerleşmesi bulunduğunu39, 

4-Osmanlı İmparatorluk Devrinde yapılmış olup bugün var olmayan 
(özellikle dokusu kaybolmuş ya da çok harap olmuş Erken Osmanlı Dönemi) 
ait yerleşim-binalar-dokunun saptanması gibi konular bulunmaktadır. 

Ayrıca, Üsküdar gibi tarihî geçmişi oldukça eski devirlere giden bir bölgeden 
istasyonun geçirilmesi ayrı bir tartışma konusu olsa da, “Marmaray Projesi”nin 
arkeolojik kurtarma kazıları bölgenin en eski devirlerine ulaşmamızı sağlamıştır. 
Eğer bu büyük proje olmasaydı, arkeoloji dünyası önemli buluntulara ulaşamaz, 
bölgenin M.Ö. 7. yüzyıla giden tarihi bilinemez ve antik kaynaklarda efsane ile 
gerçeğin karıştığı tarihsel gerçeklerden hâlâ bihaber kalınırdı. 

Bölgedeki tüp geçit inşaatı çalışmaları ile arkeolojik kazılar beraber 
yürütülmek zorunda kalındığı için40, sorumluluğumuz altındaki kazılması 

37 Crimean Chersonesos/City, Chora,Museum and environs, National Preserve of Tauric 
Chersonesos-Ins.Class.Arch., (2003), s. 102, 105, 111; Burasının geniş bir alana yayılmış 
manastır kompleksine ait olması gerekmektedir. Benzer antik kentler içinde, Kırım’daki 
Chersonesos kazılarında ortaya çıkarılan tek nefl i yapılar/manastır binaları bulunmaktadır. 
Bu yayına ulaşmamı sağlayan meslektaşım Dr. R. Posementar’a (İst.-DAI) teşekkür ederim.

38 Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi (1976), s. 51.
39 Çok tahrip olmuş biçimde ele geçirilen sikkeler arasında okunabilen benzer Bizans sikkeleri 

için bkz. O. Tekin, Bizans Sikkeleri (1999), Nr. 7, 8, 14, 15, 18, 23, 45, 47, 77, 78, 112, 153, 
155, 159.

40 Prof. Dr. N. Stambolidis, İstanbul’da 10 Nisan 2006 günü Atina metrosu kazılarına dair bir 
konferans vermiştir. Detaylı bilgilerden oluşan konuşmada özellikle ve altı çizilecek dikkat çekici 
tümceler şunlardır; “..Atina metrosu arkeolojik kazılarına 1992-1998 yılları arasında, 1 m. ile 
15 m. arasında ana kayaya ininceye kadar devam edilmiştir. Bu çalışma bir okuldur ve Atina 
şehrinin gelecek kuşaklara aktaracağı bilgiler için çok önemlidir. Buluntular, Neolitik-Bizans 
devirleri arasına tarihlenmektedir. Atina metrosunda merkezde 7 istasyon bulunmaktadır. 
Bazen, kazıların verdiği sonuçlara göre proje bile değiştirilmiştir. Örneğin, Keramikos’taki 
kazılarda ortaya çıkarılan değerli buluntulardan dolayı, oradaki metro istasyonundan 
vazgeçilmiştir. Arkeologlar tarafından 6 yıl boyunca kazılan 65.000 metrekarelik bir alanda, 
arkeolojik çalışma bittikten sonra, metro tüp geçit inşaat çalışmaları başlatılmıştır.
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gerekli bazı arkeolojik alanlar, Nisan 2006 tarihiyle henüz verilememiştir. 
Gelecek yıl Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu’nda, dileğim, Üsküdar 
Marmaray bölgesi kazıları sonuçlanmış ve buluntuların bilimsel çalışmaları 
değerlendirilmiş olarak sunabilmek mümkün olur.
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Resim 1: Üsküdar Meydanı, havadan görünüm

Resim 2: Marmaray Üsküdar Meydanı Tüp Geçit İstasyonu arkeolojik kurtarma kazı alanları 
2005-2006
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Resim 3: Üsküdar Meydanı, drta refüj açmaları güney kısmın havadan görünümü

Resim 4: Orta refüj açmaları, Eski Müteahit Sokak, dükkân, depo temel kalıntı izleri (1956 yılları)
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Resim 6: Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Selman Ağa Camii önü açmaları, kazı 
çalışması, genel

Resim 5: Orta refüj açmalarındaki kayıkhane? 
(1980 yılları)
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Resim 7: a: Mezar steli parçası, Roma Devri
 b. Yazıtlı levha parçası, Bizans Devri

Resim 8: Pervititch’e göre “helvacı dükkânı küp kalıntıları”
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Resim 9: Kara deplase hattı (KDH) 
açmaları, dükkân temel 
izleri ve alt yapı boruları, 
1980 yılları

Resim 10: Mihrimah Sultan Camii ve market önü deplase açmaları
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Resim 11: Üsküdar, Marmaray, Bizans Devri apsidial yapı,
 genel görünüm ve apsidial yapının vaziyet planı
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Resim 13: Kandiller ve ekmek pişirme tekne kenarları, Bizans Devri

Resim 12: Apsidial yapının duvar örgü detayı
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Resim 15: Sondaj buluntuları, kyliks (M.Ö. 6. yüzyıl) ve kantharos (M.Ö. 4-3. yüzyıl)

Resim 14: Bronz buhurdan ve haç formlu rölikerler, Bizans Devri
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İzmir İli, Selçuk İlçesi Arvalya mevkiindeki “Orman İçi Dinlenme Kampı” 
karşısında, Selçuk-Kuşadası bölünmüş yol çalışmaları sırasında, sit alanı 
dışında antik bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle Efes Müzesi Müdürlüğü olarak 
bir kurtarma kazısı yapılmıştır.

5-14 Aralık 2005 tarihleri arasında Selçuk Belediyesi’nden sağlanan 7 işçi ile 
sürdürülen çalışmalar Efes Müzesi Müdür Vekili Enis Üçbaylar başkanlığında, 
Müdür Yardımcısı Ayşe Zülkadiroğlu, Arkeolog Pervin Büyükkolancı, Feride 
Kat ve Hünkar Keser tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 16.00x8.00 
m.lik alanda, tamamı araştırılarak yapılmıştır. Burada 6 adet mezar kazılıp 
temizlenmiştir. Mezarlar genel olarak ana toprak üzerine oturtulmuş ve yerel 
taşlardan lahit tipinde yapılmıştır.

Mezarlardan en sağlam durumda kalanı MI mezarıdır. Bu mezarın dört 
tarafı ve kapağı yekpare kesme kayrak taşından yapılmış olup açılmamış 
olduğu görülmüştür. İçinde iskelet ve iskelet üzerinde ölü hediyesi olarak 
bronz bir ayna ile etrafında beş adet pişmiş toprak rozet bulunan bu mezarın 
bir kadına ait olduğu anlaşılmıştır. Rozetler ve aynanın incelenmesi sonucu 
mezarın Helenistik Döneme ait olduğu tespit edilmiştir. 

Kesin tarih verilen MII mezarında ise yapılan çalışmalar sırasında iskelet 
ortaya çıkarılmış, çizim ve fotoğrafl ama işleminden sonra iskelet kaldırılırken 

ARVALYA ORMAN KAMPI
NEKROPOL ALANI

KURTARMA KAZISI 2005
Pervin BÜYÜKKOLANCI*

* Pervin BÜYÜKKOLANCI, Arkeolog, Efes Müzesi, Selçuk-İzmir/TÜRKİYE
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kafatasının altında 1 adet gümüş sikke bulunmuştur. Bu sikkenin in-situ olması 
bize mezarı kesin olarak Helenistik Döneme tarihlendirme olanağı sağlamıştır. 
Diğer dört mezar (MIII, MIV, MV ve MVI) plan ve yapım tekniği olarak MI ve MII 
ile aynı özellikleri göstermektedir. Bu mezarlar daha önce soyulduklarından 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Çalışmalar ilerledikçe mezarların güneydoğusunda, taş yığını şeklinde 
kuyu ağzı ortaya çıkarılmıştır. Ağız çapı 0.80 m. olup çevresi çokgen taşlarla 
yine 0.80 m. kalınlığında örülmüştür. Kuyu içinde 7.00 m. derinlikte, kuzeybatı-
güneydoğu doğrultusunda açılan ve sonradan “S” yaparak devam eden 
karşılıklı iki tünel mevcuttur. Kuyu ve tüneller mimari özellikleri nedeniyle M.S. 
2. yüzyıla tarihlendirilmekte olup Başdeğirmen su kaynağından Kuşadası 
yoluyla Efes’e su getiren tüneller olduğu anlaşılmıştır. Bu kaynak günümüzde 
Kuşadası için ne kadar önemliyse Roma Döneminde de Efes için o derece 
önemliydi. Kuyu hem buradan su almak hem de havalandırma bacası olarak 
kullanılmıştır.

Kazısı yapılan alanın kuzeybatısında orman kampı içinde bulunan 
Helenistik tümülüs, Pamucak sahilindeki II. Roma villası ve depo binalarının 
yer aldığı alan, İzmir I. No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
8.11.1990 gün ve 2417 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilân 
edilmiştir. Kazı alanı ile sit alanı arasında sadece Selçuk-Kuşadası karayolu 
bulunmaktadır. Bu tümülüs ve mezarlar olasılıkla Efes ile Phygale arasında, 
şimdiki Pamucak sahilinin güney ucunda var olan bir sayfi ye yerleşmesinin 
nekropol alanı içerisindedir.
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Resim 1: Genel görünüm

Resim 2: Genel plan
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Resim 3: MI mezarı ve buluntuları

Resim 4: Kuyu
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Alabanda antik kenti 2005 yılı kazı temizlik ve çevre düzenleme 
çalışmalarına Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
29.06.2005 tarih ve 91022 sayılı izinleri ile devam edilmiştir.

Başkanlığımda yapılan kazı temizlik ve düzenleme çalışmalarına Prof. 
Dr. Ender Varinlioğlu, Arkeolog (M.A.) Emre Öncü, Gülay Öncü, Arkeolog 
Arzu Cura, Arkeolog Kadir İnce, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Sanat Tarihçi Mükerrem Kürüm 
ve arkeoloji öğrencileri Elif Can, İlknur Karaçayır katılmışlardır. Müze 
Müdür Yardımcısı Vekili Mustafa Kenan Özkan müze müdürlüğüne vekâlet 
ettiğinden; müzemiz arkeologları Handan Özkan, Ertan Yılmaz ve Funda 
Ertuğrul’un Genel Müdürlüğümüzce başka kazılara Bakanlık temsilcisi olarak 
görevlendirildiklerinden, kazı çalışmalarına fi ilen katılamamışlardır. Ayrıca 
ören yeri bekçisi Hidayet Demir ve müzemiz şoförü Mustafa Tekdemir zaman 
zaman çalışmalara katılmışlardır.

Kazı çalışmalarına 25.07.2005 tarihinde ortalama 25 işçi ile başlanmış 46 
gün sürdürülen kazı çalışmaları 08.09.2005 tarihinde sona erdirilmiştir.

Kazı çalışmalarımızda Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez 
Müdürlüğü bütçesinden 30.000.00.- YTL ödenek kullanılmıştır. Çine Belediye 
Başkanlığı kazının mutfak giderlerini karşılamış ayrıca iş makinası ve teknik 
malzeme yardımında bulunmuştur.

ALABANDA ANTİK KENTİ
KAZI, TEMİZLİK ve ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

2005
Emin YENER*

* Emin YENER, Arkeolog, Müze Müdürü, Aydın/TÜRKİYE
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Kazı iznini veren Genel Müdürlüğümüze, çalışmalarımıza maddî ve manevi 
yardımlarda bulunan Çine Belediyesi’ne, özveriyle çalışan kazı ekibine 
teşekkür ederim.

KAZI ÇALIŞMALARI

2005 yılı Alabanda kazı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını 3 başlık 
altında toplayabiliriz.

1-Alabanda Tiyatrosu’nda yapılan kazı ve temizlik çalışmaları

2-Kazı yapılan alanlarda korumaya yönelik onarım çalışmaları

3-Plan çizim çalışmaları

1- ALABANDA TİYATROSU’NDA YAPILAN KAZI VE TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI

Alabanda Tiyatrosu’ndaki kazı ve temizlik çalışmalarına 2005 yılında 
devam edilmiştir. Çalışmalarımız tiyatronun 1. oturma bölümü (cavea) orkestra 
ve sahne (skene) binasında yoğunlaştırılmıştır. Yapılan kazı ve temizlik 
çalışmalarında 1. oturma bölümü tamamen temizlenerek açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 1).

Çok yoğun bir tahribata uğradığı tespit edilen 1. oturma bölümü 5 kerkisli, 
6 merdivenli, 3 sırası tam korunmuş, 20 oturma sırasından oluşmaktadır. 
Cavea Helenistik tiyatroların benzer örneklerinde olduğu gibi orkestraya kadar 
inmektedir. Orkestra ile cavea arasında herhangi bir duvar bulunmamaktadır. 
Ancak son oturma sırası üzerinde düzensiz ve moloz taşlarla yapılmış duvar 
olasılıkla tiyatronun Roma Döneminde farklı tiyatro etkinliklerinde (gladyatör 
dövüşleri, hayvan mücadeleleri, su oyunları vb.) kullanılmak üzere yapılmış 
olmalıdır (Resim: 2). 1. oturma bölümünün ortasında bulunan 2 merdivenin 
geç dönemde orkestraya su taşıyan sistemin parçası olarak kanal şekline 
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getirilerek kullanıldığı görülmektedir (Resim: 3).

Orkestra, taban seviyesine kadar temizlenmiş, orijinal taban açığa 
çıkartılmıştır. Orkestra tabanının kiremit renkli bir harç üzerine mermer 
plakalarla döşenmiş olduğu, ancak tahrip olan mermer taban döşemelerinden 
birkaç parçanın in situ durumunda korunarak günümüze ulaşabildiği 
görülmüştür. Orkestra tabanında biriken suların dışarı atılmasını sağlayan 
tahliye sistemine ait kanalların varlığı da tespit edilmiştir.

1. oturma bölümünden orkestraya düşen oturma sıraları ve sahne 
binasından düşen mimari parçalar numaralandırılarak restorasyon sırasında 
kullanılmak üzere ayrı ayrı istifl enmiştir. 

Sahne binasında yapılan kazı ve temizlik çalışmaları neticesinde mekânların 
içerisindeki dolgu toprak temizlenerek taban seviyesine ulaşılmıştır. Dolgu 
toprak içerisinde mermer rölyef ve cephe mimarisine ait mimari parçalar ile 
bazı heykel ve rölyef parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 4-9). Sahne binasında 
duvarların tavan seviyesine kadar korunduğu görülmektedir (Resim: 10). 
Mermer buluntular dışında üst tabakalarda Bizans Dönemine ait sırlı ve 
sigrafi tolu parçalar, taban seviyesinde Roma Dönemi seramik parçaları 
yoğunlukta olup zeminde ise az miktarda Helenistik seramik parçaları ele 
geçirilmiştir. Sahne binasının doğusunda paraskenium üzerinde geç döneme 
ait moloz taşlarla yapılmış iki adet mezar açığa çıkartılmıştır. Mezarlar açılıp 
temizlenmiş, ancak iskeletler dışında herhangi bir buluntu elde edilememiştir 
(Resim: 11, 12).

2-KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Alabanda Tiyatrosu’nda yapılan kazı ve temizlik çalışmalarından sonra 
korumaya yönelik onarım çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. 2. diazomanın 
tabanı orijinal seviyesinde kayrak taşları ile kaplanarak koruma altına 
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alınmıştır. 2004 yılı kazı sezonunda 1. oturma bölümünün bir kısmı koruma 
amacına yönelik moloz taşlarla kaplanmıştı. Yapılan çalışmalardan olumlu 
sonuç alındığından oturma bölümünün tamamı 2005 yılı kazı sezonunda 
moloz taşlarla kaplanarak koruma altına alınmıştır (Resim: 13). Sahne 
binasında mekânların tabanlarının kayrak taşları ile kaplanmasına devam 
edilmiştir. Sahne binasında yeri belli olan bazı mimari parçalar vinç yarımıyla 
orijinal yerlerine yerleştirilmiştir (Resim: 14). Yerlerinden kayan bazı oturma 
sıraları düzeltilerek yerlerine yerleştirilmiştir. 1. oturma bölümü, orkestra ve 
sahne binası temizlenerek kazı sona erdirilmiştir. 

3-ÇİZİM ÇALIŞMALARI

Alabanda Tiyatrosu’nun planının çıkartılmasına yönelik çalışmalar 2005 
yılında da sürdürülmüştür. Nysa kazı ekibinin teknik imkânlarından da 
yararlanılarak yapılan ölçümler neticesinde elde edilen veriler bilgisayara 
aktarılarak tiyatronun genel planı çıkartılmıştır1  (Çizim: 1). Çizim çalışmalarına 
2006 yılında da devam edilecektir.

SONUÇ

Alabanda antik kenti 2005 yılı kazı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları 
planlandığı şekilde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Kazı çalışmalarında elde 
edilen müzelik değerdeki 24 adet taşınır kültür varlığı Aydın Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. Etütlük nitelikteki eserler kazı deposunda koruma altına alınmıştır.

Alabanda kazı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına Genel 
Müdürlüğümüzce 2005 yılı için izin verilmiştir. Ancak 2005 yılında yapılan 

1 Alabanda Tiyatrosu plan çizim çalışmalarına katkılarından dolayı Doç. Dr. Musa Kadıoğlu’na 
teşekkür ederim
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çalışmalar yeterli görülmemektedir. Yarım kalan kazı ve temizlik çalışmaları ile 
tiyatronun genel planının çıkartılmasına yönelik çalışmaların tamamlanabilmesi 
için Genel Müdürlüğümüzce izin verildiği taktirde 2006 yılında da çalışmalara 
devam edilmesi düşünülmektedir. 
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Çizim 1: Alabanda 2005, tiyatro planı

Resim: 1
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Resim: 13

Resim: 14



181181

İlçemiz, Hayıtlı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, s.b.1 pafta, 253 ada, 38 ve 43 
parsellerde sit alanı dışında inşaat yaptırmak isteyen Yalçın Bilgin’in müze 
denetimli temel hafriyatı sırasında 2863 sayılı yasa kapsamında kalan bazı 
buluntuların ve bir mezarın çıkması nedeni ile 20.07.2005 gün ve 710/392 
sayılı yazımız ile acilen kurtarma kazısı yapılması gerektiğine inanılarak 
çalışmalara başlanmış ve söz konusu çalışmalar 21.11.2005 tarihine kadar 
devam ettirilmiştir.

Kazı çalışmaları 43 parselin güneyinde, batıdan doğuya doğru devam 
eden yaklaşık 2.5 m. yüksekliğindeki horasan harçlı moloz taş örgülü 
duvarda başlatılmış, ancak duvar bitişik parsele doğru devam ettiği için 
takibi yapılamamıştır. Yine 43 parselin doğusunda moloz taştan ve kuru 
duvar tekniğinde yapılmış, kuzey-güney yönünde devam eden duvar izlerine 
rastlanmıştır. Parselin içerisinde ise; hiçbir yapı bütünlüğü göstermeyen 
mimari parçalar açığa çıkarılmış ve bunun dışında herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır.

Daha sonra 38 parselin kuzeybatı köşesinde parçalı bloklardan yapılmış, 
kuzey-güney yönünde uzanan bir mezar tespit edilmiştir (I No.lu mezar) 
(Resim: 1). Yapılan çalışma sonunda küçük, kırık amphoriskos parçası ile 
bir adet devetüyü renkli, tek kulplu testi ele geçirilmiştir (Resim: 2). Diğer 
kap parçalarının incelenmesi ve iskeletlerin bütünlük sağlamamasından 
dolayı mezarın antik dönemde soyulduğu izlenimi edinilmiş ve buluntulara 
dayanılarak mezar, Klasik Döneme tarihlendirilmiştir. 

HAYITLI MAHALLESİ,
ATATÜRK BULVARI, 252 ADA, 38-43 PARSELLER

KURTARMA KAZISI
Erol ÖZEN*

* Erol ÖZEN, Milas Müzesi Müdürü, Muğla/TÜRKİYE
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Söz konusu parselde çalışmalara devam edildiğinde, moloz taşlardan 
yapılmış, özensiz ve harçsız bir duvar parçası ile karşılaşılmıştır. Duvar takibi 
kuzey-güney yönünde ve derinlemesine yapıldığında, duvar seviyesinden 
yaklaşık 1-1,5 m. aşağıda bir mezara rastlanmıştır.

I No.lu mezar gibi parçalı bloklardan oluşan II No.lu mezarın 2 parça hâlinde 
bulunan kapak taşlarından birinin alındığı ve mezarın açıldığı, daha sonra da 
üzerine parselin içinde kuzey-güney yönünde uzanan harçlı duvarın yapıldığı, 
lahit mezarın, duvarın içinde bir temel taşı gibi kullanıldığı görülmüştür (Resim: 
3).

Çalışmalar güneye doğru devam ettirilirken II No.lu mezarın yaklaşık 2-2.5 
m. güneybatısında ve mezar seviyesinden 1-1.5 m. yükseklikte III No.lu mezara 
rastlanmıştır (Resim: 4). III No.lu mezar açıldığında, başı güney tarafta yer 
alan bir iskelet bulunmuştur ancak, rutubet nedeni ile iskelet parçaları erimiş 
hâldedir. Ayrıca mezar içinde altından yapılmış 2 tanesi çiçek yaprağı bezeli, 
6 tanesi 6 yapraklı yonca şeklinde, 3 tanesi arı fi gürü biçiminde ve 16 tanesi 
dairesel formlu olmak üzere toplam 27 tane elbise süsü açığa çıkarılmıştır. 
Ayrıca 2 adet altın yüzük, 1 adet küçük sikke (obol), 1 adet sivri dipli siyah 
renkli kadeh (mastos), 1 adet siyah renkli pelike ele geçirilmiştir. Çıkarılan 
buluntulardan, bu mezarın da I No.lu mezarla aynı döneme tarihlenebileceği 
düşünülmektedir (Resim: 5).

Mezarlardan sonra yapıldığı düşünülen duvarın doğu kısmında çalışmalara 
devam edilirken bol miktarda yanık toprak ve kil parçalarına, ayrıca mekân 
olabilecek bir bölüme rastlanmıştır. Geç döneme tarihleyebileceğimiz bu 
duvarın doğusunda çok sayıda amphora, kaba hamurlu kap ve büz parçaları 
açığa çıkarılmıştır. Seramik parçalarının bu duvar ile doğusunda yer alan 
tek sıra hâlinde iri blok taşlarla örülmüş duvarın arasında yoğunlaştığı tespit 
edilmiştir.
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Kuzey-güney yönünde uzanan duvar kalıntılarının doğusunda, aynı 
dönemde yapıldığını düşündüğümüz I No.lu mekânın araştırılması sırasında, 
II No.lu olarak adlandırdığımız ayrı bir mekân tespit edilmiştir. Bu mekânın 
orta kısmında düzensiz 3 taş blok ve mekânı doğu yönünde sonlandıran geç 
dönem duvarına paralel tek sıra blok taşlara rastlanmıştır. II No.lu mekânın 
ve paralel giden geç dönem duvarın hemen kuzey ucunda doğrudan toprağa 
gömülmüş, sadece bel kısmı ve bacaklarının bir kısmı korunmuş, insan iskeleti 
açığa çıkarılmıştır (IV No.lu mezar), (Resim: 6). Herhangi bir seramik buluntu 
ele geçirilememiştir.

I No.lu mezarla, geç dönem duvarın arasında kalan kısımda yine duvarla 
bitişik olabilecek, özensiz taş sıralarından oluşan ve döneminde tahrip edildiği 
anlaşılan bir mezar kalıntısı tespit edilmiştir. Bu mezarda da herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır (V No.lu mezar), (Resim: 7) 

V No.lu mezarın yaklaşık yarım metre kuzeyinde, I No.lu mezarın da 
yaklaşık 1,5 m. batısında, geç duvarın dokusuna yapışık, taş parçalarının 
çevrilmesi ile oluşturulmuş, tabanı olmayan ve boş durumdaki bir mezarla 
karşılaşılmıştır (VI No.lu mezar), (Resim: 8).

Geç dönem duvarın parsel içinde biten ya da önceden tahrip olan kuzey 
ucunda, parselin kuzey kesiti içerisinde, kırmızı renkli kaba kalın hamurlu 
seramikten yapılmış kapak parçalarına, alt kısmında da parçalanmış ve 
dağılmış insan kemiklerine rastlanmıştır (VII No.lu mezar). Bu mezarda da 
herhangi bir buluntu tespit edilememiştir (Resim: 9).

Çalışmalar I ve II No.lu mekânın doğu kısmında sürdürülürken kerpiçten, 
sıvalı bir giriş kısmına rastlanmıştır. Ayrıca, döküntü içerisinde ele geçirilen 
pişmiş topraktan bir büz ve çok sayıdaki amphora parçasından, antik döneme 
ait bir amphora veya kaba seramiğin pişirildiği fırının ağız kısmı olabileceğini 
düşündüğümüz bir bölüm açığa çıkarılmıştır (Resim: 10). Çalışmalar fırın ağzı 
olarak nitelendirdiğimiz kısmın doğusunda devam ettirilirken yüksek ateşten 
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cüruf hâline gelmiş taş parçaları ile sıvalı sert bir tabaka ile karşılaşılmıştır. Bu 
tabaka araştırılırken ocağın ağzının doğusundan 1-1.5 m., kuzey ve güneye 
doğru genişlediği, daha sonra her iki uçtan da doğuya doğru 2-3 m. ilerleyerek 
tekrar kuzey ve güneye dönerek birleştiği, kareye yakın oval formda bir fırın 
olduğu tespit edilmiştir (Resim: 11). 

20.07.2005 ve 10.08.2005 tarihleri arasında yapılan çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmek, verileri ve kurtarma kazısı evraklarını hazırlamak 
üzere kazıya son verilmiştir.

Ancak kazı sonuçlandıktan birkaç gün sonra, parselin kuzey-güney 
yönünde uzanan geç duvarın altında kalan ve antik dönemde soyulduğu 
düşünülen II No.lu mezarın bilinmeyen birtakım kişilerce kurcalandığı, duvarın 
bazı kısımlarının tahrip edildiği, mal sahibince müdürlüğümüze ihbar edilmesi 
sonucunda, II No.lu mezarın kazı çalışması yapılmış, mezarın kuzey köşesinde 
kırık, kırmızı renkli sivri dipli bir kadeh ve 1 adet deve tüyü renkli tek kulplu 
testiye rastlanılmıştır.

Yaklaşık 20 gün süren kazı çalışmaları sonucunda ve eldeki verilere 
dayanılarak 38 parselde bulunan ve parça blok taşlardan yapılmış I, II, III 
No.lu mezarların Klasik Döneme tarihlenebileceği düşünülmektedir.

Geç dönem duvar olarak nitelendirdiğimiz moloz duvarın doğusunda 
bulunan mekânın ve amphora fırının daha sonraları yapıldığı ve kullanıldığı 
tahmin edilmektedir.

Bodrum’daki bir çalışmada görevli 2 amphora uzmanına kazı alanında 
bulunan yoğun seramik ve müzeye getirilen seramik parçaları gösterilmiş; 
uzmanlar yaptıkları incelemeler sonucunda amphora fırının M.S. I.-II. yüzyılın 
yarısına tarihlendirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Kazı çalışmalarına, müzede yeterli personel bulunmaması, başka kazı, 
sondaj, temel kazısı v.b. işlerin yoğunluğu ve bilgi ve belgelerin Muğla Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi için gerekli çalışmalara 
başlanmasından dolayı ara verilmiştir.
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Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2005 
gün ve 1196 sayılı kararında “Muğla İli, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi’nde sit 
alanı dışında özel mülkiyete ait s.b.1 pafta, 253 ada, 38 ve 43 parsellerde 
müze müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen kurtarma kazısında ortaya 
çıkarılan arkeolojik kalıntı ve buluntulara ilişkin kurulumuzca karar verilmesi 
için kurtarma kazısının sürdürülmesine, özellikle 43 parsel ile 38 parsel 
arasında kalan kısmın açılmasına, ortaya çıkarılan kalıntı ve buluntuların 
yerinde korunmasına, kazı alanında gerekli koruma önlemlerinin taşınmaz 
malikince alınmasına, kazı alanı ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından 
gerekli tedbirlerin belediyesince alınmasına karar verildi” denilmesi nedeniyle, 
önce 38 ve 43 parseller arasında kalan bölüm temizlenmiştir. 43 parselde 
temel hafriyatı yapılırken 38 parselden taraftaki doğu kesitte toprak içerisinde 
duvar kalıntısına benzer moloz taş yığınları ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle iki 
parsel arasındaki toprak dolgu bu kalıntılara yaklaşılmadan dikkatli bir şekilde 
kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında herhangi bir kalıntıya rastlanmazken 
yaklaşık 1.5 m. derinliğinde, 38 parselin güneybatı köşesinde, önceki kazıda 
ortaya çıkarılan lahit mezarın 80 cm. kadar batısında ve söz konusu mezardan 
50 cm. daha derinde taş bloklara rastlanmış ve blokların etrafı temizlendiğinde, 
bunun 2 m. uzunluğunda, 114 cm. eninde, her biri 20 cm. kalınlığında 4 parça 
mermer bloktan oluşan bir lahit mezar olduğu anlaşılmıştır. Kapak taşları 
açıldığında, mezarın kuzey köşesinde yan yana 4 adet kafatası ve 1 adet 
pişmiş toprak testi bulunduğu tespit edilmiş, mezarın içindeki toprak dolgu 
temizlendiğinde de rutubetten çürümüş kemikler arasında 3 adet pişmiş toprak 
unguanteriuma ait boyun ve gövde parçaları ile 1 adet pişmiş toprak çanak 
parçaları ve 1 adet paslanmış metal gazoz kapağı bulunmuştur. Mezarın 
etrafı temizlendiğinde ise güney köşedeki toprak içerisinde 1 adet boyundan 
yukarısı noksan pişmiş toprak amphoriskos, yine bir kısmı noksan 1 adet 
çift kulplu pişmiş toprak siyah kırık çanak ve kulpunun biri noksan 1 adet çift 
kulplu pişmiş toprak testi bulunmuştur. Ele geçirilen buluntuların tamamının 
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kırık olması ve mezarın içerisinde metal gazoz kapağı bulunması bu mezarın 
50-60 yıl kadar önce soyulduğunu göstermektedir (VIII No.lu mezar) (Resim: 
12).

Temizlik çalışmaları, 38 parselin kuzeybatı köşesinde önceki kazıda 
ortaya çıkarılan lahit mezar kot kabul edilerek 2.5 m. derinliğe kadar devam 
ettirilmiş ve lahit mezar dışında herhangi bir kalıntıya rastlanmayınca daha 
önce belirtilen moloz taş yığınlarının etrafı temizlenmeye başlanmıştır. I No.lu 
yığının etrafı temizlendiğinde tabandaki 2 adet düzgün taş blokun güneyinde 
1.70 m. yüksekliğinde, 2.60 m. uzunluğunda gelişi güzel yığılmış izlenimi veren 
moloz taşlar ortaya çıkmıştır. Mimari bir özellik göstermeyen bu taş yığınları 
toprakla birbirine tutturulduğu için ilk yağmurda büyük bir bölümünün yıkılması 
kaçınılmaz olacaktır. 

I No.lu moloz duvar kalıntısının 2.70 m. kuzeyinde yer alan II No.lu yığının 
etrafı temizlendiğinde tek sıra hâlinde düzgün taşlardan inşa edilmiş 3.10 m. 
uzunluğunda, 1.45 m. yüksekliğinde üst üste 3 sıra bloklardan oluşan bir duvar 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13).

Duvar kalıntısının daha derin devam edip etmediğini kontrol etmek için 
bloklardan birinin altı kazılmış ve duvarın devam etmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak 253 ada, 38 ve 43 parsellerdeki hafriyat alanları arasında 
kalan bölümdeki toprak dolgunun temizlenmesi çalışmaları sonucunda, 
vaziyet planında işaretlendiği şekilde 43 parselin doğu bölümünde I ve II No.lu 
duvar kalıntısı ile 38 parselin güneybatı köşesinde 1 adet lahit tipi mezar 
ortaya çıkarılmış, bunların dışında başka herhangi bir arkeolojik kalıntıya 
rastlanmamıştır. 38 parselde ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılarla ilgili kurtarma 
kazısı çalışmalarına kış mevsimi nedeniyle havalar yağışlı olduğundan, 2005 
sezonu çalışmaları tamamlanmış, uygun kazı şartları oluşturulduğunda 
Bakanlığımızdan izin alınarak 2006 kazı sezonunda çalışmalara bir üniversite 
ile birlikte devam edilmesine karar verilmiştir (Resim: 14). 
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Resim 1: I No.lu mezar açılırken

Resim 2: II No.lu mezar

Resim 3: I No.lu mezarda bulunan 
tek kulplu testi
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Resim 4: III No.lu mezar, açılış esnasında

Resim 5: III No.lu mezar buluntuları
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Resim 6: IV No.lu mezar

Resim 7: V No.lu mezar
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Resim 8: VI No.lu mezar

Resim 9: VII No.lu mezar
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Resim 10: Amphora fırınının ağzı

Resim 11: Amphora fırını

Resim 12: VIII No.lu mezar
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Resim 13: Helenistik duvar kalıntısı

Resim 14: Alanın ve amphora fırınının genel görünümü
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08.02.2005 tarihinde, Aydın İli’ne bağlı Bozdoğan İlçesi, Haydere Köyü 
sınırları içinde DSİ sulama kanalı çalışmaları sırasında, kanal açılırken 
bir mezar bulunduğunun bildirilmesi üzerine Haydere Köyü’ne gidilmiş ve 
müzemiz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır (Resim: 1, 2). Haydere 
Köyü modern mezarlığının kuzeyinde, mezarlığa yaklaşık 50 m. uzaklıkta 
bulunan bir tarlanın batı kenarında bir mezar bulunduğu belirlenmiştir. 
Yüzeyden yaklaşık 3,5-4 m. derinlikte su kanalının içinde konglomeraya 
oyularak yapılmış ve kanal çalışması sırasında ortadan ikiye ayrılarak tahrip 
edilmiş, içinde yoğun dolgu toprak bulunan iki odalı bir mezarın ortaya çıktığı 
tespit edilmiştir. Durumun aciliyeti nedeniyle konu Genel Müdürlüğümüze 
bildirilmiş, Genel Müdürlüğümüzün 14.02.2005 tarih, 31011 sayılı kazı 
izinleri ile, Müze Müdürü Emin Yener başkanlığında, Sanat Tarihçisi Mustafa 
Kenan Özkan, arkeologlar Ertan Yılmaz, Handan Özkan, Funda Ertuğrul’un 
katılımıyla dört işçi ile birlikte 15-18.02.2005 tarihleri arasında kurtarma kazısı 
gerçekleştirilmiştir. 18.02.2005 tarihinde kazımız sonuçlandıktan sonra durum 

HAYDERE
GEÇ ROMA MEZARI KURTARMA KAZISI 2005

Emin YENER*
Mustafa Kenan ÖZKAN

Handan ÖZKAN
Ertan YILMAZ

Funda ERTUĞRUL

* Emin YENER, Müze Müdürü, Aydın/TÜRKİYE
 Mustafa Kenan ÖZKAN, (Sanat Tarihçisi), Müze Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE
  Ertan YILMAZ (arkeolog), Müze Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE
 Handan ÖZKAN (akeolog), Müze Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE
 Funda ERTUĞRUL (arkeolog), Müze Müdürlüğü, Aydın/TÜRKİYE
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ayrıntılı bir raporla İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmiş, kurulun 20.04.2005 tarih ve 736 sayılı kararı 
ile, kanal güzergâhının mezarın dışında bırakılmasından sonra üzeri toprakla 
örtülerek müzemiz denetiminde kapatılmıştır.     

Mezarın çevresinde yaptığımız geniş kapsamlı olmayan yüzey 
araştırmasında bu alanın küçük bir nekropol olduğunu saptadık. Yakın çevrede 
bilinen ve yeri saptanmış tek antik kentin yine Bozdoğan İlçesi’ne bağlı 
Çamlıdere Köyü sınırları içinde yer alan Piginda kenti olduğu düşünülürse, 
alanın buraya bağlı bir nekropol olma olasılığı yüksektir. Mezar, daha önce 
yine müzemiz tarafından bir yazıt aracılığıyla yeri saptanmış olan küçük 
bir kome durumundaki Piginda’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ancak 
mezarın Piginda’ya uzak olması, çevredeki başka olası bir kentin nekropolü 
olabileceği fi krini akla getirmektedir. Ancak çevrede bu güne kadar saptanmış 
bir antik kent bilinmemektedir. Bu durum ilerleyen zamanlarda yapılacak yeni 
araştırmalarla netlik kazanacaktır. 

Mezarın içindeki dolgu toprağın atılması işlemine, aynı zamanda girişin 
de yer aldığı kuzeydoğu kesimden başlanmıştır (Resim: 3). Olasılıkla 
basamaklarla girilen mezarda, basamakların bitiminden başlayan uzun bir 
koridor şeklinde tasarlanmış, etrafı düzensiz taşlarla örülmüş, tabanı ve yan 
duvarları kireç harcı ile sıvalı 50 cm. derinliğinde dikdörtgen formlu gömü 
alanı bulunmaktadır. Gömü yapılan bu bölümün sağında ve solunda yuvarlak 
planlı ve tonozlu odacıklar yer almaktadır (Resim: 4) Odacıkların duvarlarında 
zeminden yaklaşık 50-55 cm. yükseklikte yapılmış yarım daire formlu nişler 
yer almaktadır. Olasılıkla bu nişler içinde ölü hediyeleri yer almaktaydı. 
Ancak mezar buluntuları in situ durumda ele geçirilmediğinden nişlerin 
içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Odacıkların zeminleri düzensiz 
bir biçimde tasarlanmış, arazinin doğal yapısı olan konglomera düzlenerek 
yapılmıştır. Girişin solunda bulunan odacığın büyük bir kısmı kanal kazısı 
sırasında tahrip edildiği için tam planı belirlenememiştir. Olasılıkla bu kısımda 
da duvarda bir niş yer almaktaydı. Oda tabanı ile tavan arasındaki yükseklik 
115 cm.dir. Bu iki odacığın güneydeki oda ile bağlantısı aradan geçen kanal 
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nedeniyle tam anlaşılamamıştır. Açılan kanalın güneyinde bulunan kısımda, 
gömü alanı olarak kullanılan koridorun devam ettiği ve bu alanın etrafında 
yine aynı planda düzenlenmiş, ancak bu kez tahrip olmadığı için sağlam 
durumda bulunan üç adet odacığın daha olduğu tespit edilmiştir. Odacıkların 
ve koridor biçiminde tasarlanmış gömü alanının içinde bulunan toprak dolgu 
temizlenerek taban seviyesine ulaşılmıştır (Resim: 5). Odacıkların her birinde 
yine yarım daire formunda nişler yer almaktadır. Odaların diziliş planı haç 
biçimindedir. Oda zeminleri yine aynı biçimde konglomera olan doğal yapı 
kullanılarak oluşturulmuştur. Gömü alanı olarak kullanılmış koridor kısmı 
dışında hiçbir yerde sıva izine rastlanmamıştır. Mezar içinde bulunan toprak 
dolgunun temizlenmesi sırasında bol miktarda dağınık durumda insan kemiği 
parçaları bulunmuştur. Kemiklerin dağınık şekilde ve çok yoğun biçimde ele 
geçirilmesi mezarda farklı zamanlarda çok sayıda gömünün yapılmış olduğunu 
ve olasılıkla bir aile mezarı şeklinde kullanıldığını göstermektedir. Buluntular 
arasındaki geniş zaman aralığı bu görüşü destekler niteliktedir. 

Kazı çalışmaları 18.02.2005 tarihinde sonuçlanmış, mezar içinden 27 adet 
pişmiş toprak kandil, 1 adet pişmiş toprak amphora, 5 adet pişmiş toprak tek 
kulplu testi, 1 adet tek altın küpe, çok sayıda cam unguentarium parçası ve 
kırık seramik ele geçirilmiştir. 

Buluntular içinde tarihleme konusunda en fazla fi kir veren eserleri kandiller 
oluşturmaktadır. En erken kandil İ.S. I. yüzyılın sonlarına; diğer buluntular ve 
kandiller İ.S. III. ve V. yüzyıllara tarihlenmektedir. Mezarın buluntuları içinde 
sayıca en fazla grubu kandiller oluşturduğundan kısaca da olsa kandillerin 
tarihçesine bakmak yerinde olacaktır.

Çağlar boyu insanoğlunun gece karanlığını aydınlatan, dolayısıyla da 
insanların temel gereksinimlerinden biri olan kandillerin sözlük anlamını, içinde 
sıvı yağ ve fi til bulunan kaptan oluşan aydınlatma aracı olarak tanımlayabiliriz. 
Kandil, Grekçe lykhnos, Latince lyychnus ve lucerna olarak adlandırılmıştır1. 
Tüm antik çağlar boyunca aydınlatma aracı olarak karşımıza çıkan kandiller, 

1 S. Çokay, Antik Çağda Aydınlatma Araçları, İstanbul, 1998, 9.
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elde, çarkta veya kalıpta yapılmıştır. Yapı malzemesi olarak taş, pişmiş 
toprak ve bronz kullanılmıştır. Bailey2, kandilin aydınlatma aracı olarak Erken 
Paleolitik Çağ’dan beri kullanıldığını belirtir. Ancak bulgular Mısır’da daha 
erken tarihlerde, Eski Devlet zamanında kandilin kullanılmış olabileceğini 
göstermektedir; çünkü bu dönemin hiyeroglif işaretleri arasında kandil resmi 
vardır3. Anadolu’da ise Alişar4  ve Karahöyük’te5  üzüm salkımı şeklinde yapılmış 
ve asılarak kullanılan kaplar bulunmuş, bunlardan Karahöyük örneklerinin 
üzerindeki yanma izleri nedeniyle kandil olarak kullanıldıkları düşünülmüştür6. 
Yapılan araştırmalar antik çağda kandillerin üç ana amaçla kullanıldığını 
ortaya koyar7. Genel aydınlatma amacına yönelik kullanım8, tapınaklara adak 
olarak yapılan sunu9  ve ölümden sonraki yaşama inanıldığı için mezarlara ölü 
hediyesi olarak bırakılan kandiller. Kazılarda ele geçirilen kandiller genellikle 
son amaçla kullanılanlardır. 

2 D. M. Bailey, Greek and Roman Pottery Lamps, London, 1972, 10-11
3 F. Kınal, “Kaunos Adak Lambaları”, Belleten XXXIII, 1969, 155.
4 OIP, XXIX, 1937, 151.
5 S. Alp, Karahöyük Kazısı, 1947.
6 F. Kınal, a.g.e., 156
7 H. B. Walters, Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, London, 

1914, 15

8 Genelde evlerde nişler içine konan ya da asılan kandillerin daha sonraki dönemlerde 

caddeleri de aydınlattığı bilinmektedir. Bu konuda bkz. W. Radt, “Lampen und Bedeutung 

in der Antike”, A. W., 17/1, 1986, 42 vdd. Kandil kullanımı zamanla bazı dini tören ve buna 

benzer durumlarda da gösteri amacına yöneliktir. Bu konuda bkz. D. M. Bailey, a.g.e., 11.

9 Tapınaklarda kullanılan kandiller daha çok ışık verebilmeleri için çok fi tilli yapılmıştır. F. 

Kınal, “Kaunos Adak Lambaları”, Belleten XXXIII, 1969, 154. Kaunos’taki adak lambalarının 

tanrının malı olduğu, bu nedenle çok birikim durumunda bunların çöpe atılmayıp tapınak 

yakınındaki kutsal çöplüklerde (bothros) toplanıldığı belirtilmektedir. Yine Pausanias’a göre 

Kallimakhos’un Erekhtheion’a adadığı kandiller yaz kış hep yanmaktaydı. Bkz. S. Çokay, 

Antik Çağda Aydınlatma Araçları, İstanbul, 1998, 24.
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Erken dönem kandillerinde herhangi bir bezeme görülmezken, İ.Ö. III. 
yüzyıldan itibaren kandil yapımında çarkın kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte bezemeler zenginleşerek omuzdan discus üzerine kayar. Anılan bu 
tür kandillerde en yaygın bezeme, bitkiler ya da benzeri süslemelerdir. Bazı 
kandillerin discusları üzerinde birçok konunun kabartma olarak işlendiği de 
bilinmektedir10, bunların tamamı pişmiş topraktan yapılanlardır. 

Araştırdığımız mezarda bulunan kandillerin tamamı kalıp yapımıdır. En 
erken örneğin dışındaki kandillerin tamamı hamur, fi rnis, bezeme ve teknik 
açısından birbirleriyle benzerlik göstermektedirler. 

6535 envanter numaralı kandil, buluntular içindeki en erken örneği 
oluşturmaktadır (Resim: 6). O. Broneer tarafından “tip XXV” adı altında 
incelenen ve “red-on-white” grubu kandiller sınıfına giren kandil11, deve tüyü 
rengi hamurlu, beyaz astarlı ve parlak turuncu renk boyalıdır. Bu tip kandiller 
İ.S. 1. yüzyılın sonlarına tarihlenmekte, dış yüzeydeki görünümleri ve yapım 
teknikleri nedeniyle “red-on-white” kandilleri olarak adlandırılmaktadır. 
Korinth’te, Isthmia ve Atina’da sıklıkla ele geçirilmişlerdir. Bu kandillerin yapımı 
konusunda kapsamlı olarak çalışan J. Perlzweig, bunların Ephesos’ta ya da 
yakınındaki bir yerleşimde üretildiklerini belirtir12. Olasılıkla bu kandilin üretim 
yeri Tralleis’tir ve buradan ithal edilmiş olmalıdır.

İ.S. I. yüzyıldan itibaren kandillerin arkasında, kaidenin ortasında kalite 
göstergesi olarak kandili üreten atölyeyi ya da çömlekçiyi simgeleyen işaret 
veya imzalar yer alır. Bunun yanı sıra kandilin sahibinin adı ya da bazen adak 
olarak hazırlanan kandillerin arkasında sununun yapıldığı külte ithaf yazıtları 
yer alır13. Harfl erden ve damgalardan oluşan bazı işaretler Roma Döneminde 

10 H. B. Walters,, Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, London, 
1914, 15. 

11 O. Broneer, Isthmia III, Terracotta Lamps, New Jersey, 1997, 60, Dipnot 42. 
12 J. Perlzweig, The Athenion Agora VII, Lamps of the Roman Period, New Jersey, 1961, 5-6.
13 D. M. Bailey, Greek and Roman Pottery Lamps, London, 1972, 23.
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çok yaygındır. 6516, 6529, 6530, 6533 envanter numaralı kandillerde olduğu 
gibi ayak izi (planta-pedis) damgası çok kullanılmıştır (Resim: 7). Bu işaret 
bazen tek başına kullanıldığı gibi bazen de, 6533 No.lu örnekte olduğu gibi 
ayak izinin içinde çömlekçinin adı bulunabilmektedir14  (Resim: 8). Ayak izi 
işareti İ.S. I. yüzyılda daha çok kuzey İtalya’daki atölyelerde kullanılmıştır15. 
Bunun yanı sıra Roma’da tanınmış bir çömlekçi olan C. Cladius’un bu işareti 
kullandığı kesin olarak bilinmektedir16. 6529, 6516, 6530 ve 6533 envanter 
no.lu kandiller aşağı yukarı aynı hamur bileşimine; deve tüyü rengi hamur, 
kahverengimsi boya ve aynı bezemeye; stilize asma dalları ve üzüm motifl erine 
sahip olup İ.S. III. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Yine aynı biçimde deve tüyü rengi hamurlu olup bazılarında aşınma 
nedeniyle boyaya ait izler görülmemekle birlikte genel olarak kırmızımsı-
kahverengi boyalı, küçük discuslu, kulplu, omuzlarında stilize asma dalları ve 
üzüm motifl eri içeren; 6515, 6517, 6518, 6519, 6520, 6526, 6527, 6528, 6529, 
6531, 6532, 6534 envanter numaralı kandiller İ.S. III. yüzyıla tarihlenmektedir 
(Resim: 9) 

Genellikle deve tüyü rengi ya da kiremit rengi hamurlu, bazıları boyasız 
bazılarında kırmızımsı boya izleri görülen, dar discuslu, omuzlarında yine 
stilize asma dalları ve üzüm motifl eri ya da nokta bezekleri veya dikey çizgisel 
bezekler bulunan 6514, 6522, 6523, 6524 ve 6525 envanter numaralı kandiller 
ise İ.S. IV. ve V. yüzyıllara tarihlenmektedir. Kandillerin en erken örneğini 
oluşturan İ.S. I. yüzyılın sonlarına tarihlenen 6535 No.lu kandil ile İ.S. IV. ve 
V. yüzyıllara tarihlenen diğer kandiller arasındaki geniş zaman aralığı dikkat 
çekicidir. 

14 Bkz. 6533 No.lu kandil. Kandilde kaidede çift planta-pedis ve “ΠO” damgası yer alıyor. 
15 T. Szentléleky, Ancient Lamps, Budapest, 1969, 70, 121.
16 T. Szentléleky, a.g.e., 70, 121.
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Buluntular içinde 6536 envanter numaralı, deve tüyü rengi hamurlu 
kırmızımsı portakal rengi boyalı, tek kulplu vazo yer almaktadır (Resim: 
10). Olasılıkla vazo, ters tarafından kırmızı renkli boyaya daldırılmış daha 
sonra çıkarılmıştır, çünkü bu işlem nedeniyle ağız kenarından gövdenin alt 
kısmına doğru akmış boyaya ait izler görülmektedir. Kabımız tek kulplu olup 
gövdesinde yer yer yivler içermektedir. Yakın benzerleri göz önüne alındığında 
vazo, kandillerle doğru orantılı biçimde İ.S. IV.-V. yüzyıllara tarihlenmektedir17. 
Etütlük olarak değerlendirilip müze kayıtlarına geçirilmeyen diğer dört adet tek 
kulplu kap, yine deve tüyü rengi hamurlu olup yer yer kahverengimsi-kırmızı 
boya izlerine sahiptir. Gövdelerinde yivler görülen bu kapları ise İ.S. III.-V. 
yüzyıllara tarihleyebiliriz18. 

Buluntular içerisinde yine etütlük olarak değerlendirilen ve müze kayıtlarına 
geçirilmeyen bir adet pişmiş toprak amphora yer almaktadır (Resim: 11). Kap 
mika ve kum katkılı, deve tüyü rengi hamurlu ve yer yer yivlerden oluşan 
bir gövdeye sahiptir. Yunanca bir kelime olan amphora (amphoreus veya 
amphiphoreus) karşılıklı veya iki tarafl ı anlamındadır. Amphi ile taşımak 
anlamına gelen pherein fi ilinden türetilen phoros sözcüğünün birleştirilmesiyle 
oluşmuştur. “İki kulplu kap” anlamında kullanılan bu kelime antik çağda 
ve günümüzde, çok değişik tipler ve formlar içeren kapların tümü için 
kullanılagelmiştir19. Amphoralardan ilk kez antik çağ yazarlarından Homeros 
söz etmektedir20. Esas kullanım amacı depolama ve taşıma olan amphoralar, 
daha çok zeytinyağı, şarap ve nadiren bal taşımak için kullanılmıştır. Deniz 
taşımacılığında da çok önemli yeri olan amphoraların genelde çok nitelikli 
olmamaları da doğaldır. Ancak bizim ele geçirdiğimiz amphora, formundan 

17   J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, 1997, 76.
18 J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, 1997, 71.
19 E. Doğer, Antik Çağda Amphoralar, İzmir, 1992, 7.
20 Homeros, Odysseia, II, 290, (Çev. A. Erhat-A. Kadir), İstanbul, 1984, 56.
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da anlaşılacağı gibi21  ticarî amphora olmayıp günlük kullanım kabı olarak 
değerlendirilmiş ve daha sonra ölü hediyesi olarak mezara bırakılmış olmalıdır. 
Kabı, yakın benzerlerini göz önüne alarak İ.S. III. yüzyıla tarihleyebiliriz22. 

Buluntular içinde ele geçirilen 6537 envanter numaralı tek, altın, halka 
küpe oldukça sade bir işçilik göstermektedir (Resim: 12). Küpenin birleşim 
noktasında küçük bir yuvarlak çıkıntı ve uçları birbirlerine bağlayan minik bir 
halka bulunmaktadır. Küpeyi yakın benzerlerini de göz önünde bulundurarak 
İ.S. II. yüzyıla tarihleyebiliriz23.

Konglomeraya oyularak yapılmış bu mezarların yakın benzerlerine Tralleis 
Nekropolü’nde sıklıkla rastlanmaktadır. Mezarın genel mimari yapısı ve 
buluntuların düşük kalitede oluşu göz önüne alındığında, buranın olasılıkla bir 
halk mezarı olduğu fi kri güçlenmiştir. Buluntular olasılıkla, Helenistik Dönemde 
büyük bir heykel ekolü durumunda olduğu bilinen, aynı zamanda seramik 
üretiminde de önemli bir üne sahip olan Tralleis’ten ithal edilmiştir. Özellikle ayak 
izi damgalı kandillerin Roma Döneminde Tralleis’te çok sık üretildiği ve aynı 
zamanda İtalya’daki bazı seramik atölyeleriyle kültürel alışverişte bulunulduğu 
düşünülecek olursa, savımız daha kesinlik kazanacaktır24. Bu bilgiler ışığında 
mezarın İ.S. I. ve V. yüzyıllar arasında kullanıldığını söyleyebiliriz. Aynı ailenin 
fertleri tarafından yaklaşık 500 yıl kullanım gören Geç Roma mezarı, gelecekte 
bölgede yapılacak yeni araştırmalarla daha ayrıntılı olarak incelenecek ve 
bağlı olduğu nekropolle ilgili net bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.

21 F. Ölmez, Tralleis Nekropolünden Bir Mezar ve Buluntuları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Aydın, 2000, 23.

22 J. W. Hayes, a.g.e., 32.
23 I. Bingöl, Antik Takılar, Ankara, 1999, 68.
24 S. Zabehlicky-Scheffenegger, “Subsidiary Factories of Italian Sigillata Potters, The Ephesian 

Evidence”, Ephesos: Metropololis os Asia 41, Pennsylvania, 1995, 222. S. Zabehlicky-
Scheffenegger, a.g.e., 228.



201201

KAYNAKÇA

ALP, S., Karahöyük Kazısı, 1947.

BAILEY, D. M., Greek and Roman Pottery Lamps, London, 1972.

BİNGÖL, I., Antik Takılar, Ankara, 1999.

BRONEER, O., Isthmia III, Terracotta Lamps, New Jersey, 1997.

ÇOKAY, S., Antik Çağda Aydınlatma Araçları, İstanbul, 1998.

DOĞER, E., Antik Çağda Amphoralar, İzmir, 1992.

HOMEROS, Odysseia, II, 290, (Çev. A. Erhat-A. Kadir), İstanbul, 1984.

HAYES, J. W., Handbook of Mediterranean Roman Pottery, 1997.

KINAL, F., “Kaunos Adak Lambaları”, Belleten XXXIII, 1969, 151-157.

OIP, XXIX, 1937, 151.

ÖLMEZ, F., “Karia’daki Piginda ve Zeus Pigindenos Kültü”, Arkeoloji Dergisi 
III, İzmir, 1995, 165-166.

ÖLMEZ, F., Tralleis Nekropolünden Bir Mezar ve Buluntuları, Yayınlanmamış 
Yüksek 

Lisans Tezi, Aydın, 2000.

PERLZWEIG, J., The Athenion Agora VII, Lamps of the Roman Period, New 
Jersey, 1961.

RADT, W., “Lampen und Bedeutung in der Antike”, A. W., 17/1, 1986, 40-58. 

SZENTLÉLEKY, T., Ancient Lamps, Budapest, 1969.

WALTERS, H. B., Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British 
Museum, London, 1914.

ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, S., “Subsidiary Factories of Italian 
Sigillata Potters, The Ephesian Evidence”, Ephesos: Metropololis os 
Asia 41, Pennsylvania, 1995, 217-228.



202202

Resim: 1

Resim: 2



203203

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5



204204

Resim:  6

Resim: 7

Resim: 8



205205

Resim: 9

Resim: 10



206206

Resim: 11

Resim: 12



207207



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

15.
MÜZE ÇALIŞMALARI

ve
KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

24-26 NİSAN 2006
ALANYA



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 117

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Dr. Fahriye BAYRAM
Dr. Adil ÖZME

Kapak ve Uygulama
Suna HÖKENEK

ISBN: 978-975-17-3248-4
ISSN: 1300-5626

Kapak Fotoğrafı:

Not : Bildiriler, sahiplerinden geldiği şekliyle ve geliş sırasına göre yayımlanmıştır. 
Kitapta yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
DÖSİMM BASIMEVİ

ANKARA-2007



İÇİNDEKİLER

Nuray ÇIRAK, Selma KAYA
 İzmir, Seferihisar İlçesi, 3021 Ada 4 Parseldeki Sondaj Kazısı Çalışmaları ......1-12

Ayla ÜNLÜ, Müge ÖZSAYGI
 İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gümrük Binası Sondaj Kazısı .....................................13-24

Işıl ADAK-ADIBELLİ
 Tarsus Roma Hamamı Kazısı .......................................................................25-40

Elmas KAYA, Tülin TAN
 2004 Yılı Bandırma-Doğruca Köyü Banvit Kazısı ..........................................41-52

H. Ali EKİNCİ
 Burdur İli, Karamanlı İlçesi Üç Tümülüsler 2005 Yılı Kurtarma Kazısı ...........53-60

Sema DAYAN
 Türkiye Müzelerindeki Teşhir Tanzim Çalışmalarından Örnekler ..................61-74

Pervin BÜYÜKKOLANCI
 Ayasuluk Tepesi 2005 Yılı Kazısı .................................................................75-82

Mehmet ÇAKICI
 Milas İsmetpaşa Mahallesi 284 Ada 23-3 Parsellerde Kurtarma Kazısı .........83-94

Nesrin KARABAY, Şaban KÖK
 Akhan Kervansarayı ..................................................................................95-108

Neşe KIRDEMİR
 2005 Yılı İyilik Kayalığı Arkeoloji Parkı Çalışmaları ...................................109-120

Halis YENİPINAR, Murat E. GÜLYAZ, Sultan TUTAR
 Sobesos Antik Kenti Kurtarma Kazısı Çalışmaları .....................................121-136

Şehrazat KARAGÖZ
 Marmaray Projesi Üsküdar Meydanı Aç-Kapa İstasyonu
 Arkeolojik Kurtarma Kazıları ...................................................................137-166

Pervin BÜYÜKKOLANCI
 Arvalya Orman Kampı Nekropal Alanı Kurtarma Kazısı 2005 ...................167-170



Emin YENER
 Alabanda Antik Kenti Kazı, Temizlik ve
 Çevre Düzenleme Çalışmaları 2005 .........................................................171-180

Erol ÖZEN
 Hayıtlı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 252 Ada, 
 38-43 Parseller Kurtarma Kazısı .............................................................181-192

Emin YENER, Mustafa Kenan ÖZKAN, 
Handan ÖZKAN, Ertan YILMAZ, Funda ERTUĞRUL
 Haydere Geç Roma Mezarı Kurtarma Kazısı 2005 ....................................193-207


