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KASTABALA ANT K KENT  KAZILARI 2012 

Turgut H. ZEYREK* 
Ali Nadir ZEYREK    

 
Kastabala, Anadolu’nun güneydo usunda Çukurova (Kilikia) olarak bilinen 

bölgede Osmaniye li’nin 12 km. kuzey-kuzeybatõsõnda, Cevdetiye-Karatepe yolu 
üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasõnda, Ceyhan (Pyramos) 
Nehri’nin yakõnlarõnda küçük bir ovaya hâkim kaya çõkõntõsõ üzerinde yükselen Ortaça  
kalesi çevresinde geli en antik ehirdir1 (Resim: 1).  

 
I. KAZI VE ARA TIRMA YÖNTEM  
Kazõ projemizde öngörülen 2012 yõlõ planõna uygun biçimde sürdürülen 

çalõ malar genel olarak temizlik çalõ malarõ, koruma çalõ malarõ, tespit çalõ malarõ ve 
sondaj çalõ malarõ olarak gerçekle tirilmi tir. 

 
1.Bitki Temizlik Çalõ malarõ 
Kastabala antik kentinin geli ti i vadide arazinin verimli olmasõ nedeniyle yo un 

bir bitki örtüsüyle kaplõdõr. Kazõ çalõ malarõ kapsamõnda projesine uygun biçimde 
propylon (?) ve onun ile tonozlu terasõn kuzeydo u bölgesi arasõnda birbiriyle ba lantõlõ 

* Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
TR–61080 Trabzon/TÜRK YE, zeyrekturgut@gmail.com 
Ali Nadir Zeyrek Kastabala antik kentinde geli tirdi i ara tõrma projesi ile kentin arkeolojisi hakkõnda eksik 
bilgileri tamamlayõcõ nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymaktadõr. 
1Kastabala antik kentinde ilk kazõ ve temizlik çalõ malarõ Kültür ve Turizm Bakanlõ õ ile Gaziantep 
Üniversitesi adõna 11.05.2009 tarih ve 2009/14995 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararlõ izinle ba latõlmõ tõr. 
Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 tarihli ve 2012/4077 sayõlõ kararlõ izini ile çalõ malar T.C. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adõna sürdürülmektedir. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’nün 22/06/2012 tarih ve B.16.0.KVM.0.12.01.00.160.01.01(80)-138835 sayõlõ yazõsõ ekindeki kazõ 
ruhsatõyla gerçekle tirilen 2012 yõlõ kazõ ve temizlik çalõ malarõmõz Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Ara tõrma 
Projeleri Merkezince FEF.10.11 No.lu proje bütçesi ve DÖS MM’den sa lanan ödenek ayrõca Suna nan 
Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Ara tõrma Enstitüsü’nün katkõlarõ, Osmaniye Valili i l Özel dare Genel 
Sekreterli i’nin destekleri ile 01Temmuz–30 Eylül 2012 tarihlerinde sürdürülmü tür. Kültür Varlõklarõ ve 
Müzeler Genel Müdürlü ünün sayõn yetkililerine, Osmaniye Valisi Sayõn Celalettin Cerrah’a, Osmaniye l 
Özel dare Genel Sekreteri Sayõn Hüseyin Karalar’a, Bakanlõk temsilcimiz Sayõn Kür et Koçer’e, Suna nan 
Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Ara tõrma Enstitüsü Yetkililerine, Aslanta  Baraj Müdürü Sayõn Adnan Can’a 
ve Müdür Yardõmcõsõ Sayõn Muhammet Bozkurt’a,  Osmaniye Cumhuriyet Ba savcõlõ õna,  Toprakkale Açõk 
Ceza nfaz Kurumu Müdürü Sayõn Mustafa Ertekin’e ve kazõ çalõ malarõna eme i geçen tüm i çilere,  
Osmaniye l Kültür ve Turizm Müdürü Sayõn Ahmet Tabur’a, Osmaniye Müze Müdürü Nalan Yastõ’ya, arazi 
çalõ malarõmõza özveriyle, yapõcõ katkõlarõnõ esirgemeyen Arkeologlar Suat Öztabak ve Murat Sima’ya, 
arkeoloji ö rencileri Osman Berk, Sevgi Cengiz,  Mustafa Kodalo lu, Özge Öcal,  Erol Sa lam,  Neslihan 

ahintürk ve Tuba Topalbekiro lu’na te ekkürü borç biliriz. Kazõ çalõ malarõna belirli süre staj amaçlõ katkõ 
sa layan arkeoloji ö rencilerine de te ekkür ederiz. 
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yapõ kalõntõlarõ tespit edilen alanda, tiyatro ve Güney Sütunlu Cadde’de (?) sondaj kazõ 
alanõ çevresinde, hamamõn ayakta kalmõ  duvar kalõntõlarõnõ tehdit eden belirli alanlarda 
bitki kaynaklõ tahribatõ önleyici basit tedbirler alõnmõ tõr. 

Çalõ malarõmõzda Kastabala’da yeti en öncü maki ve maki topluluklarõ, endemik 
ve dar yayõlõ lõ hypecoum trullum ve ophrys hittitica bitki türleri ile sakõz a acõgiller 
(anacardiaceae) familyasõndan menengiç (pistacia terebinthus) türlerinin korunmasõna 
önem verilmi tir. 2012 kazõ çalõ malarõ projesinde öngörülen alanlardaki yo un 
bö ürtlen (rubus fruticosus) ve otsu di er bitkiler çalõ malarõn gerçekle tirilebilmesi 
için çim biçme makinasõ, tõrpan ve orak yardõmõyla temizlenmi tir. Çalõ õlan alanlarda 
kõsa sürede yeniden filizlenen bu bitkileri belirli sürelerde temzilemek gerekmi tir2. 

 Osmaniye Valili i’nin deste iyle kazõ ve sondaj çalõ malarõ gerçekle tirilen 
alanlarda insan ve do a kaynaklõ tahribatõ önleyici basit tedbirler alõnmõ tõr. 

 
2. Kazõ Çalõ malarõ 
 Kastabala antik kenti kazõ çalõ malarõ kapsamõnda projesine uygun biçimde kale 

tepesinin güney ete inde, kuzey sütunlu caddenin do u bölgesinde, tiyatro ve Güney 
Sütunlu Cadde’de (?) sondaj kazõlarõ, hamam ve çevresinde ise basit bitki temizli i 
gerçekle tirilmi tir. 

 
II. BULGULAR 
Kastabala antik kenti kazõsõ 2012 projesi öngörülen kazõ, sondaj ve temizlik 

takvim ve planõna uygun biçimde sürdürülmü  ve tamamlanmõ tõr. 2012 yõlõ kazõ ve 
sondaj çalõ malarõ dört merkezde sürdürülmü tür: 1- Kuzey Sütunlu Cadde (do u), 2- 
Güney Sütunlu Cadde ? (Sondaj 2), 3- Propylon? (Sondaj 1), 4- Tiyatro (Sondaj 1). 
De inilen çalõ ma merkezlerinden elde edilen bilgi ve bulgularõn genel de erlendirmesi 
a a õda sunulmu tur. 

 
1. Kuzey Sütunlu Cadde (Do u) 
Cadde, Kastabala’yõ Karatepe-Aslanta ’a ba layan modern yoldan itibaren kaya 

çõkõntõsõ üzerinde yükselen kalenin ete inde geni leyen yerle me merkezinde do u-batõ 
yönünde arazinin e imine uygun biçimde uzanmaktadõr (Resim: 1–2). 2009 ve 2011 
yõllarõnda sürdürülen çalõ malarda caddenin 134 metrelik bölümü tespit edilmi tir. Bu 
çalõ malarda Kuzey Kilise’nin sütunlu cadde ile ba lantõsõ da tespit edilmi tir.  2012 yõlõ 
kazõ çalõ malarõ kapsamõnda ise caddenin do u bölgesinde, kale tepesi ete inde 
basamaklanarak do u yönünde uzanan duvar kalõntõsõnõn tanõmlanmasõ ve do udaki 
yapõ kalõntõsõ ile ba lantõsõnõn açõklanmasõ amacõyla ara tõrmalar gerçekle tirilmi tir. 
Çalõ malarõn sürdürüldü ü alanda belirli aralarla yerle tirilmi  postamentler ve bunlarõn 
üzerine oturan kaideler ile sütun tamburlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Sütun tamburlarõ kendi 
ekseninde kaide çevresinde da õlõrken ço u güneybatõ- kuzeydo u-yönünde cadde 

2 Kazõ alanõ olarak belirledi imiz bölgelerdeki ve antik kentin genelindeki bitki temizli i i leri Osmaniye l 
Kültür ve Turizm Müdürlü ü tarafõndan gerçekle tirilmi tir. 
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ortasõna devrilmi tir. Sütunlarõn aynõ yönde devrilmesi dikkat çekmektedir.  Elde edilen 
bulgu ve buluntularõn ön de erlendirmeleri Kuzey Sütunlu Cadde’nin tanõmlanan bu 
bölgesinde sütunlu cephe mimarîsine sahip anõtsal bir yapõyõ i aret etmektedir. (Resim: 
3).  Caddeye ta mõ ,  herhangi bir ba layõcõ malzeme kullanõlmaksõzõn farklõ boyutlarda, 
ço unlu u ekilsiz ve/veya kabaca ekillenmi  ta larõn kullanõldõ õ duvar kalõntõlarõ, 
Orta Ça  Döneminden yapõ/yapõlara aittir.  Söz konusu bu döneme ait bir yapõ kalõntõsõ 
bölgesinde kökleri arasõna sõkõ mõ  durumda parçalanmõ  bir küp içerisinde 847 adet 
gümü  sikke ele geçirilmi tir. Bunlardan 826 adet sikke Kilikia Ermeni krallarõndan III. 
Levon (1301-1307), 17 adet sikke I. Levon (1199-1219), 4 adet Anadolu Selçuklu 
Dönemine (1204-1243?) aittir. 

Kastabala’nõn yukarõda de inilen documanus maximusunu (batõ-do u do rultulu 
sütunlu cadde) Roma dönemi ehir plancõlõ õnda yaygõn uygulamaya göre bir ya da daha 
fazla cardo maximus (kuzey-güney do rultulu sütunlu cadde) dik kesiyor olmalõydõ.  

Kale tepesinin güney ete inde gerçekle tirilen sondaj çalõ masõnda ise Kuzey 
Sütunlu Cadde’nin batõ bölgesinde 2009 ve 2011 yõlõ çalõ malarõnda tespit edilen 
mimarî ile benzer malzeme ve teknikte dö eme belirlenmi tir. Kale tepesinin güney 
ete indeki bölgede bu taban dö emesi kalõntõsõnõn tespit edildi i alanõn kuzeyinde, 2012 
yõlõ kazõ sezonuna kadar propylon kanaati veren anõtsal bir yapõya ait bezemeli friz 
bloklarõ ve di er üst yapõ elemanlarõnõ sondaj kazõsõndan ilk bulgular õ õ õnda 
de erlendirmek mümkün olmu tur. Elde edileni ilk bulgular bu alanda kale tepesine 
sõrtõnõ dayamõ , sütunlar ve bezemeli friz bloklarõyla zenginle tirilmi  M.S. 2. yüzyõla 
tarihlenen anõtsal bir yapõyõ i aret etmektedir (Resim: 3).  Sondaj alanõnõn batõ kesitinde 
rektogonal örgü tekni i uygulanmõ  (Resim: 4),  mermer levhalar ile kaplõ duvar ve 
güneye açõlan anõtsal bir kapõya ait in situ e ik ta õ tespit edilmi tir. Cadde ile e ik 
arasõndaki seviye farkõ, caddeden e i e basamaklõ bir merdivenle ula õldõ õ fikri 
vermektedir. Ana mekânõn tabanõndaki mozaik dö eme kalõntõsõ MS 3.-4. yüzyõla 
tarihlenen ikinci yapõ evresini, sondaj alanõnõn kuzey kesitinde yakla õk +2 m. kottaki 
ikinci taban dö emesi M.S. 5. yüzyõla tarihlenen üçüncü yapõ evresini, çevreden 
toplanan ta larõn herhangi ba layõcõ malzeme kullanõlmadan yõ ma örgü tekni iyle 
do rudan dolgu toprak üzerine yerle tirilmesi ile olu turulan mekânlara ait olan yapõ ise 
12.-13. yüzyõla tarihlenen dördüncü yapõ evresini belgelemektedir.  Tanõmlanan yapõnõn 
güneyinde soka a cepheli küçük bir akar su çe mesi tespit edilmi tir. Mimarî bir yapõsõ 
olmayan çe me, dev irme ta larõn yardõmõyla olu turulmu  bir seki üzerine oturtulmu  
bir su teknesinden akõtõlmõ tõr. Çe meye su kuzeydo u yönünden “U” kesitli açõk kanal 
ile ta õnmõ tõr.  

Tanõmlanan mimarîye ait bulgularõn güneyinde bir konut tespit edilmi tir 
(Resim: 3). Yapõya ait duvar temelleri arazinin e imine uygun biçimde düzlenmi  bir 
teras üzerinde yer almaktadõr. Tu la örgülü duvarlarõ ve sulu mekâna sahip oldu unu 
belgeleyen temiz su kanallarõna sahip yapõnõn kalõn duvarlarõ muhtemelen M.S. 3. 
yüzyõldan anõtsal bir yapõyõ i aret etmektedir.  12.-13. yüzyõlda ise alanda büyük tadilât 
yapõlmõ tõr. Caddeye açõlan iki basamaklõ merdivene sahip dar kapõdan girilen bir konut 
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söz konusudur. Kuzey Sütunlu Cadde’nin do u uzantõsõndaki taban dö emesi üzerine 
ta mõ tõr. Su basmanõ seviyesinde temele yerle tirilmi  bukranionlu friz bloklarõ ise 
dev irmedir.  

 
2. Güney Sütunlu Cadde (?)  
Kastabala vadi tabanõnda kuzey yamaçta uzanan caddeye paralel batõ-do u 

yönünde aynõ aksta sõralõ sütun sõrasõnõn tanõmlanmasõ ve stratigrafi tespiti amaçlõ 
kapsamlõ “Sondaj 1” çalõ masõ 2011 yõlõnda gerçekle tirilmi tir (Resim: 5). Bu alanda 
tadilâtla eklenmi  çe me yapõsõnõn ait oldu u yapõyõ tanõmlamak amacõyla alanda  
“Sondaj 2” çalõ masõ gerçekle tirilmi tir (Resim: 6).  Ancak modern tarõm âletleriyle 
derin sürüme dayalõ tarõm faaliyetleri sonucu mimarîye ait tüm kalõntõlarõn yok edildi i 
belgelenmi tir. Keramik parçalarõndan elde edilen sondaj stratigrafi bulgularõ ise 
“Sontaj 1”i desteklemektedir. Mevcut bulgu ve buluntular, çalõ ma alanõnda 
Kastabala’nõn ikinci documanus maximus’u veya stoa vb. yapõ tanõmlamasõ için henüz 
yetersizdir. Bu yapõnõn bir documanusa mõ yoksa tamamen ba õmsõz bir mekâna mõ ait 
oldu u önümüzdeki yõllarda yapõlacak olan kazõlar ve ara tõrmalar yardõmõyla 
anla õlacaktõr. 

 
3. Tiyatro 
2012 yõlõ kazõ programõmõzda ikinci kat cavea basamaklarõ ve tiyatronun dõ  

cephesi çevresinde mimarîye ait parçalarõn tespit çalõ malarõna devam edilmi tir. 
Tiyatronun güneybatõsõnda vadi tabanõ ile batõ giri i bölgesindeki alanda 

stratigrafi sondajõ gerçekle tirilmi tir (Resim: 7 - 8). Bu çalõ malarda mimarîye ait 
herhangi bir duvar ve/veya temel kalõntõsõ elde edilmemi tir. Dev irme malzemeden 
e ik ta õ ise yüzeye yakõn bir seviyede (-35 cm.) olup muhtemelen Orta Ça da bu alanda 
in a edilmi  bir konuta aittir. Keramik parçalarõ yardõmõyla tespit edilen stratigrafi 
çalõ malarõ 2009, 2011 ve 2012 yõllarõnda kentin farklõ bölgelerinde gerçekle tirilen 
sondaj tespitleri ile paralel sonuçlar ortaya koymu tur.  Keramik a õrlõklõ buluntu 
kronolojisi, Geç Klasik-Erken Hellenistik, Roma M.S. 2. - 3. yüzyõl, M.S. 5. yüzyõl ve 
son olarak Ortaça / 12.-13. yüzyõl tarihlerini vermektedir. Bu çalõ ma kapsamõnda 
sahne binasõna ait trajedi masklarõ kabartmalõ bir friz blo u ile yazõtlõ bir paye tespit 
edilmi tir. 2009 yõlõ tiyatro kazõ projesi kapsamõnda sürdürdü ümüz çalõ malarda yazõtlõ 
benze paye blo unu do u paradosu önünde açõ a çõkarmõ tõk. 

 
4.  Hamam 
Hamam yapõsõ tiyatronun güneybatõsõnda vadinin güney yamacõna do ru 

geni leyen alanda in a edilmi tir. Aktif tarõm alanõ içerisinde bulunan bu yapõ tarõmsal 
faaliyetlerden dolayõ  tahribata u ramõ tõr. Yapõyõ tanõmlamak ve belgelemek amacõyla 
alanda basit bitki ve ot temizli i yapõlmõ tõr. Ayakta kalan mevcut duvar kalõntõlarõnõn 
alt kõsõmlarõ insan eliyle oyulmu  ve devrilme tehlikesi söz konusudur. 
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Kastabala’nõn su temin ve da õtõm sistemine ait bilgiler 2009, 2011 ve 2012 
yõllarõnda kentin farklõ bölgelerinde gerçekle tirilen stratigrafi sondaj kazõlarõndan elde 
edilen bulgular ile sõnõrlõdõr. Kastabala’nõn su temin sisteminin teknik özellikleriyle 
ilgili açõkta kalan sorulara açõklõk kazandõrmak henüz mümkün de ildir. Ancak kentte 
sürdürdü ümüz kazõ ve ara tõrmalar, ara tõrmalarõmõzõn ilerleyen dönemlerinde eksik 
halkalarõ tamamlayõcõ nitelikte tespitler ortaya koymayõ vaad etmektedir. Temiz su ve 
kirli su yollarõnõn çok evreli olduklarõ çalõ malarõmõzda tespit edilmi tir. Ancak hamam 
bölgesinde basit bitki temizli i dõ õnda çalõ ma yapõlmadõ õndan su sisteminin 
hamamdaki kullanõmõ konusunda henüz yeterli bilgi elde edilmemi tir.  

 
5. Güneydo u Tepesi ve Terasõ 
Güneydo u tapõnak terasõnõn hâlen ahõs mülkiyetinde olmasõ, bu alan ve 

çevresinde tarõm faaliyetlerinin yo un biçimde sürdürülmesi nedeniyle 2011 yõlõnda 
oldu u gibi 2012 yõlõnda da öngörülen kazõ, sondaj ve belgeleme çalõ malarõmõzõ 
yapmamõz mümkün olmamõ tõr. 

 
6. Yayõn Çalõ malarõ 
Kastabala antik kentinde sürdürdü ümüz 2012 yõlõ çalõ malarõndan elde edilen 

bulgu ve buluntular yazõlõ ön rapor ile yurt içi ve yurt dõ õnda gerçekle en 
konferanslarda arkeoloji dünyasõnõn bilgi ve ilgisine sunulmu tur. Ayrõca kazõ buluntusu 
özgün eserlerimiz 1 doktora ve 2 yüksel lisans tez projesi kapsamõnda ayrõntõlõ biçimde 
de erlendirilmektedir. 

 
SONUÇ 
Burada sunulan çalõ mada 2012 yõlõ çalõ malarõnda elde edilen bulgu ve 

buluntular de erlendirilmi tir. Bilindi i gibi arkeolojik çalõ malar büyük özveri ve sabõr 
gerektirmektedir. Kazõ çalõ malarõmõz kapsamõnda geli tirece imiz yeni projelerimizi 
ba arõyla sonuçlandõrõp Anadolu arkeolojisinin eksik halkalarõnõ tamamlayacak bulgular 
elde edilmesini vaad eden Kastabalamõzõ ülkemiz turizmine kazandõrmayõ ümid 
etmekteyiz. 
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 Resim 1: Kastabala, Kuzey Sütunlu Cadde, batõdan genel. 

 

Resim 2: Kastabala, Kuzey Sütunlu Cadde (Do u). 
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Resim 3: Sondaj 1, Kuzey Sütunlu Cadde (Do u), kuzeyden genel 

 

Resim 4: Sondaj 1, Kuzey Sütunlu Cadde (Do u), batõ kesit 
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Resim 5: Sondaj 1, Güney Sütunlu Cadde, batõdan genel 

 

Resim 6: Sondaj 2, Güney Sütunlu Cadde, batõ kesit 
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Resim 7: Sondaj 1, Tiyatro, güneyden genel 
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 Resim 8: Sondaj 1, Tiyatro, güneydo u kö eden kesit 
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GÖKÇEADA-YEN BADEML  HÖYÜK 
2012 YILI KAZILARI 

 
                                              Halime HÜRYILMAZ* 

Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün 
izinleri ile yürütülen Gökçeada-Yenibademli Höyük kazõlarõ 08 Temmuz-10 Eylül 2012 
tarihlerinde gerçekle tirilmi tir. Kazõlara Kültür ve Turizm Bakanlõ õ DÖS M 
Müdürlü ü ödenek sa lamõ , ayrõca Gökçeada Kaymakamlõ õ ve Belediyesi, bürokratik 
ve lojistik yönden destek vermi tir. Önceki yõllarda oldu u gibi, 2012 yõlõ kazõ 
ödene inin kullanõlmasõ konusunda, Çanakkale l Kültür ve Turizm Müdürlü ü’nün ve 
l Özel daresi’nin mensuplarõ yardõmlarõnõ esirgememi lerdir.  

Kültür ve Turizm Bakanlõ õ temsilcili ini üstlenen Antalya Müzesi’nden 
meslekta õm Çaylan Uluta  ve kazõ ekibinde yer alan Hacettepe ve Dumlupõnar 
Üniversiteleri’nin ö rencileri büyük bir özveri ile çalõ arak, kazõ mevsiminin uyum 
içinde geçmesini sa lamõ lardõr1. Bu vesile ile kazõlarõn yürütülmesi için maddî ve 
manevî her türlü katkõyõ sa layan Bakanlõk, Gökçeada Kaymakamlõ õ ve Belediyesi, l 
Kültür ve Turizm Müdürlü ü, l Özel daresi yetkililerine ve kazõda görev üstlenen ekip 
üyelerine yardõmlarõndan dolayõ bir kez daha te ekkürlerimi sunarõm. 

 Gökçeada’nõn modern yerle im birimlerinden Çõnarlõyõ Kale köye ba layan 
asfalt yolun 2.3 km.de ve yoldan 200 m. kadar batõda yer alan Yenibademli Höyük’te, 
2012 yõlõ için öngörülen program kapsamõndaki çalõ malar, kazõlar ve yan bilim dalõ 
incelemeleri olmak üzere iki yönde sürdürülmü tür. 

 
I. KAZILAR 
Höyü ün tepe düzlü ünde, önceki yõllar kazõlmaya ba lanan dört açmadaki  (G8, 

F9/G9, F9/F10 ve G9) kültür dolgularõnda, kazõlara 2012 yõlõnda devam edilmi tir 
(Çizim: 1).    
  

* Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 06800 
Beytepe-  Ankara/TÜRK YE. halime@hacettepe.edu.tr. 
1 2012 yõlõ Yenibademli Höyük kazõlarõna Arkeolog ule Sonay Bayrak;  Hacettepe Üniversitesi,  Edebiyat  
Fakültesi Arkeoloji Bölümü doktora ö rencisi Ula  Deniz, lisans ö rencilerinden Elif Burcu Güven, Fatma  
Özer, Ecehan  Demiral, Hazal Gülo lu, Co kun  Fõrat  Ayvazo lu, Sercan   Kaan  Alkan, Burçin   Hin,  Aydõn  
Babacan;   aynõ üniversitenin Jeoloji Bölümü ö rencisi Sõla Güven ve Dumlupõnar Üniversitesi’nden yüksek 
lisans ö rencisi Fatih Baytaro lu katõlmõ tõr.  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi ö retim üyelerinden Prof. 
Dr. Emel Oybak Dönmez, kazõda ele geçirilen arkeobotanik örneklerin analizlerini gerçekle tirmi ,  Bartõn 
Üniversitesi Orman Fakültesi Ö retim Üyelerinden Doç. Dr. Barbaros Yaman ise,  karbonize odun 
örneklerinin ksilolojik analizlerini yapmõ tõr. De erli katkõlarõndan dolayõ yukarõda anõlan ö rencilerime ve 
bilim insanlarõna ükranlarõmõ sunarõm.  
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A. G8 Açmasõnda Yürütülen Çalõ malar (Çizim: 2) 
Tepe düzlü ünün kuzeybatõ kesiminde yer alan G8 açmasõndaki dolguda, mimarî 

dokunun tanõmlanmasõ ve ana kayaya ula ma hedefiyle sürdürülen çalõ malar sõrasõnda, 
Erken Bronz Ça   (EBÇ) II dönemine tarihlendirilen iki yapõ katõna ait farklõ yönlerde 
geli en yapõ temelleri tespit edilmi tir. Bunlardan üstteki kuzeydo u-güneybatõ 
do rultulu 1 numaralõ yapõ temelinin 2.60 m.lik bölümü ortaya konabilmi tir (Resim: 1). 
Korunan yüksekli i 0.50 m. olan bu mimarlõk kalõntõsõnõn uzantõlarõ, do u ve batõ 
kesitlerin içinde kalmõ tõr. Açma içinde herhangi bir temelle bütünle meyen söz konusu 
kalõntõnõn, yapõnõn uzun ya da kõsa duvarõna aidiyeti kesinlik kazanmamõ tõr. Anõlan 
yapõ temelinin altõnda yer alan, kuzey-güney istikametindeki 2 numaralõ yapõ temelinin 
ise, 1.10 m.lik bölümü tespit edilmi tir (Resim: 1). Korunan yüksekli i 0.45 m. olan bu 
temel parçasõnõn, kuzey terasa ula madan sona erdi i ve herhangi bir temelle mimarî 
bütünlük olu turmadõ õ görülmü tür. 2 numaralõ yapõ temelinin altõndaki kültür 
dolgusunda, mimarlõk kalõntõlarõna rastlanõlmamõ  olmakla birlikte, 0.20-0.35 m. 
kalõnlõkta bir yangõn düzlemi saptanmõ tõr. Bu düzlemin yakla õk 0.15 cm. altõnda ana 
kayaya ula õlmõ tõr (Resim: 2). Açma içinde yer alan iki farklõ yapõ katõnõn kalõntõlarõ 
genel anlamda de erlendirildi inde, yerle menin kuzeybatõ kesimindeki dokusunun alt 
katlara do ru geni ledi i ve savunmaya yönelik bir tesisin yer almadõ õ; ayrõca önceki 
yõllarda tepe düzlü ünün kuzeydo u yönünde saptanan ana kayanõn deniz seviyesinden 
yüksekli inin, bu açmadakiyle hemen hemen aynõ yükseklikte oldu u sonucuna 
ula õlmõ tõr.   

 
B. F9/G9 Açmasõnda Yürütülen Çalõ malar (Çizim: 3) 
Tepe düzlü ünün en yüksek kesimine denk dü en F9/G9 açmasõnda, EBÇ II 

dönemine i aret eden kültür dolgusunda, dört yapõ katõna ait on yapõ temeli açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Bunlardan I. yapõ katõna verilen do u yöndeki kõsmen kesit içinde kalan 1 
ve 2 numaralõ temel parçalarõ, kuzeydo u-güneybatõ do rultusunda in a edilmi tir. 
Muhtemelen yapõnõn uzun duvarõna temel olu turan kalõntõlarõn toplam uzunlu u 5.80 
m. olarak ölçülmü tür. Zayõf bir mimarîye i aret eden bu kalõntõlarõn batõ yönündeki 
dolgusunda, tabanõna yassõ ta larõn dö endi i ve üzerinin sõvandõ õ bir fõrõn (1.60 x 1.70 
m. ebadõnda) kalõntõsõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Konut içindeki ta õnmaza i aret eden fõrõn 
kalõntõsõnõn yakõn çevresinde, yanõk ince dal parçalarõ, bile i ve perdah ta larõ, kemik 
i ne2 ve delici, ayrõca Troia I dönemi3 testilerini anõmsatan el yapõmõ perdahlõ bir testi 
(Resim: 3) bulunmu tur.  

 I. yapõ katõnõ takip eden II. katõn dolgusunda, be  temel parçasõ tespit edilmi tir. 
Bunlar biri güney, di eri kuzey yönde yer alan, iki yapõnõn temellerinin belirlenmesini 
sa lamõ tõr. Açmanõn güney tarafõnda kalan 3 ve 5 numaralõ temel parçalarõ, yapõnõn bir 

2Benzer  kemik  i neler  için  bkz. : Blegen ve  di ., 1950,  Fig. 219: 37.580, Fig. 220: 36.159; Lamb 1936, Pl. 
XXVII, 38; Bernabò-Brea 1964, Tav. XCI, 21, Tav. XCVIII, 14.  
3Blegen ve di ., 1950, Fig. 228: 36.843.  
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kö esini olu turmu tur. 3 numaralõ temel parçasõnõn güneyinde kalan ve onunla 
ba lantõlõ olan 7 ve 8 numaralõ kalõntõlarõn meydana getirdi i yay biçimli konstrüksiyon, 
tahõl küpünün desteklenmesinde i lev kazanmõ tõr. Yerle imde gelenek hâline getirilen 
bu tür uygulamalar, ortak bir tahõl ambarõnõn Yenibademli Höyük’te beklenmemesine 
dayanak te kil etmi tir. Güneydeki yapõnõn iç dolgusundan küp parçalarõ, alt ö ütme 
ta larõ, perdah ta õ, sap delikli çekiç balta (Resim: 4) ve çok sayõda kemik delici ve 
mablak türü buluntular elde edilmi tir. Kemik endüstrisine ait âletlerin yo unlu u, 
konutta barõnan ailenin deri i lemeye verdi i önemin göstergesi olmu tur.  

 Açmanõn kuzey yönünde kalan ikinci yapõnõn ise, do u yönündeki uzun 
duvarõna temel olu turan bölümü (No. 4) ortaya konabilmi tir. Önceki yõllarda açõ a 
çõkarõlan bölümleriyle uzunlu u 7.80 m. ve iç geni li i 3.60 m. olan bu konutun 
envanterini Troia I ça da õ ufak testiler, perdah ta õ ve silex dilgi temsil etmi tir. Bunlar 
alõ õlagelen örneklerden olup teknolojik yönden herhangi bir yenilik sergilememi tir.  

 II. yapõ katõnõn, altõndan gelen III. katõn dolgusunda saptanan 6 numaralõ 
mimarlõk kalõntõsõ, yapõnõn dar duvarõna 0.65 m. yükseklikte temel olu turmu tur 
(Resim: 5). Kuzey yönünde ah ap dikmeye kaide olu turan ta  kümesinin de korundu u 
bu yapõ kalõntõsõnõn do u yünündeki ucunda, 1.00 m.lik kapõ bo lu u belirlenmi tir. Söz 
konusu bo lu un güney yönünde kalan kültür dolgusunda, alt ve üst ö ütme ta larõ, ezgi 
ta larõ, ta  balta, çekiç ta õ, havan eli, kemik mablaklar ve benzerleri Troia I4 ve Thermi 
I5 yerle imlerinden bilinen dört delikli tutamaklõ bir kapak bulunmu tur. Besin 
ekonomisinin, ah ap ve deri i çili inin dolaylõ kanõtlarõndan sayõlan ta  ve kemik 
âletlerin buluntu yerleri dikkate alõndõ õnda besin, ah ap ve deri i leme gibi faaliyetlerin 
kimi zaman konut dõ õnda, kapõnõn önünde de gerçekle tirildi ini dü ündürmü tür.  

 Açma içinde IV. yapõ katõnõ temsil eden 9 ve 10 numaralõ mimarlõk kalõntõlarõ, 
iki yapõnõn tespitini sa lamõ tõr. Bunlardan kavisli in a edilen kuzeydeki yapõ temeli, 
kerpiçten olu an bir düzlemin üzerine oturtulmu tur. Kuzeybatõdan-güneydo uya do ru 
yönelen ve Ege dünyasõnõn “D” biçimli yapõlarõnõ hatõrlatan bu kalõntõnõn, önceki 
yõllarda açõ a çõkarõlan kuzey yöndeki bölümü ile birlikte, uzunlu unun 8.60 m.ye 
yakla tõ õ anla õlmõ tõr. Tek mekân ölçe inde ta  temelli ve kerpiç duvarlõ olmasõ 
gereken yapõnõn envanterini, pi mi  topraktan bir a õr ak, kemik âletler ve perdah ta õ 
belirlemi tir.  

 Aynõ yapõ katõna ait olmak üzere, açmanõn güney yarõsõnda açõ a çõkarõlan 
ikinci yapõnõn, kuzeybatõ-güneydo u istikametinde geli en temel parçasõnõn uzantõlarõ, 
üst katlarõn altõnda kalmasõ nedeniyle yapõnõn plânõ hakkõnda yeterli ölçekte bilgi 
edinilememi tir. Kuzeydo u tarafõnda ta  kaplõ bir dö emenin yer aldõ õ bu yapõ 
kalõntõsõnõn, batõ yönündeki dolgusunda ele geçirilen kumta õndan yassõ ematik idoller, 
havaneli, perdah ta õ ve pi mi  topraktan a õr ak gibi farklõ i  kollarõna õ õk tutan 

4Troia I’in  erken  ve  orta  evrelerinde D 15 tipinde  biçimlendirilen bu tip kapaklar için  bkz.:  Blegen ve  
di .,1950,  Fig. 232: 37.982 ve 37.896.  
5Lamb 1936, Pl. XXXVIII, 75. 
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buluntular, yerle imin hemen hemen her yapõ katõnda rastlanan dominant 
örneklerdendir. 

 
C. F9/F10 Açmasõnda Yürütülen Çalõ malar (Çizim: 4) 
Tepe düzlü ünün güneybatõ dörtlü ünde, radyal plân emasõna göre tasarlanan 

yapõlarõn yer aldõ õ alandaki üçüncü açmada, trapez biçimli bir yapõnõn altõnda kalan 
kültür dolgusunda yürütülen çalõ malar, yeni mimarlõk kalõntõlarõnõn belirlenmesini 
sa lamõ tõr. Bunlar üstteki katlarõn yapõlarõ gibi, EBÇ II dönemine tarihlendirilmi  olup 
be  yapõ katõnõ temsil etmi tir (Resim: 6). 

2012 yõlõnda açõ a çõkarõlan I. yapõ katõnõn 1 numaralõ yapõ temeli, uzun duvara 
ait olup 4.90 m.lik bölümü ortaya konabilmi tir. Üzerindeki yapõ temeli gibi, kuzeybatõ-
güneydo u yönde in a edilen bu yapõ temelinin, önceki yõllarda saptanan di er uzun 
duvarõnõn temeli göz önüne alõndõ õnda, yapõnõn içten geni li inin 4.50 m. oldu u 
anla õlmõ tõr. imdilik tek mekânlõ oldu u dü ünülen yapõnõn iç dolgusunda ele 
geçirilen buluntular a õr aklardan, yassõ ta  idollerden, silex dilgilerden, perdah-bile i 
ve ezgi ta larõndan, ayrõca kemik endüstrisinde sõk kullanõlan delicilerden olu mu tur. 
Buluntu toplulu u içinde, istisna görülen ve hafõza pulu olarak nitelendirilen kum 
ta õndan yapõlmõ  jeton biçimli bir nesne, yerle imde ender rastlanan buluntulardan 
olmu tur.  

II. katõn seviyesinde tespit edilen 2 ve 6 numaralõ temel parçalarõ, farklõ yönlerde 
in a edilmi  ve aralarõnda ba lantõ saptanmamõ tõr. Kom u açmalarda aynõ düzleme 
henüz inilmedi inden, bunlarõn plânlarõ hakkõnda yeterli bilgi edinilememi tir. Anõlan 
temel parçalarõnõn arasõnda kalan dolguda ele geçirilen ta  balta, üst ve alt ö ütme 
ta larõ, bile i ve perdah âletleri, yassõ ta  idol ve kemik âletler, EBÇ II döneminin ta  ve 
kemik endüstrisindeki âletlerin biçimlerinde süreklili e i aret etmi tir. Dolgunun 
envanterinde yer alan bir metal buluntu, yerle imin metalürjik aktivitelerde geri kaldõ õ 
yönündeki öngörümüzü de i tirmemi tir.  

III. yapõ katõnõn temsilcileri sayõlan 3, 4, 5 ve 7 numaralõ mimarlõk kalõntõlarõ, bu 
alanda mevcut yapõlarõn büyük oranda tahrip olduklarõnõ ortaya koymu tur. ki yapõnõn 
temellerini olu turan söz konusu kalõntõlarõn uzantõlarõ, kom u açmalarda aynõ koda 
kadar kazõlmadõ õndan, uzunluklarõ belirlenememi tir. Açma içinde bu mimarlõk 
kalõntõlarõ ile ili kili görülen kültür dolgusunda açõ a çõkarõlan buluntular, kemik 
endüstrisinin âletlerinde geyik boynuzlarõndan ve koyun gibi küçükba  hayvanlarõn 
kemiklerinden yararlanõldõ õnõ göstermi tir.  

Üstteki yapõ katõnõn konutlarõna ait ta  örgülü temeller gibi, aynõ kaderi payla an 
IV. Katõn 8 numaralõ temel parçasõndan, doyurucu bir sonuç elde edilememi  olmakla 
birlikte, dolgusundan çõkarõlan kemik deliciler ve süs i nesi, alt ö ütme ta larõ, 
a õr aklar ve yassõ ta  idol, EBÇ II döneminde envanterin de i medi ini ve aktivitelerin 
Troia, Thermi ve Poliochni’de oldu u gibi, benzer i  kollarõnda gerçekle ti i konusunda 
ip uçlarõ vermi tir.  
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 Açmanõn orta kesiminde tespit edilen ve V. yapõ katõna verilen 9 ve 10 
numaralõ yapõ temelleri, aynõ yönde in a edilmi  olmalarõna ra men, aralarõndaki 1.40 
m.lik bo luk, onlarõn aynõ yapõya ait olmalarõnõ mümkün kõlmamõ tõr. Genel olarak 
yerle imde yapõlarõn iç geni likleri 2.40 m.yi a tõ õndan, bunlarõn arasõnda saptanan 
mesafe, onlarõn farklõ yapõlara ait olabilece ine dayanak te kil etmi tir. Mimarî yönden 
bütünlük sa lamayan bu yapõ katõnõn temel parçalarõ arasõnda kalan bir dolguda ele 
geçirilen kemik âletlerin, üstteki katlarõn örnekleriyle benze tikleri anla õlmõ tõr. 
Buluntu toplulu u içinde yer alan a õr ak, testi, alt ö ütme ta õ ve metal i ne, birer 
örnekle sõnõrlõ olup EBÇ II dönemine tarihlendirilmi tir.  

D. G9 Açmasõnda Yürütülen Çalõ malar (Çizim: 5)  
Tepe düzlü ünün orta kesiminde önceki yõllarda açõ a çõkarõlan ve giri i 

kuzeybatõ yönde tespit edilen bir yapõnõn yer aldõ õ dördüncü açmada, EBÇ II dönemine 
ait üç yeni yapõ katõnõn kalõntõlarõna ula õlmõ tõr.  

I. yapõ katõnõ temsil eden açmanõn kuzey yönündeki 1 numaralõ yapõ temelinin, 
4.40 m.lik bölümü açõ a çõkarõlmõ tõr. En az 0.20 m. kalõnlõkta bir kerpiç dolgunun 
üzerinde yükselen kuzeybatõ-güneydo u yöndeki temelin, yapõnõn uzun duvarõna ait 
olmasõ ihtimal dâhilinde görülmü tür. Açma içinde herhangi bir temelle bütünle meyen 
bu kalõntõnõn güney yönünde kalan dolgusunda 6 adet pi mi  toprak a õr ak, 3 adet alt 
ö ütme ta õ, 3 adet kemik delici, 3 çömlek ve birer adet olmak üzere çanak, bardak, 
kemik mablak; ayrõca bir pithos’a ait parçalar dõ õnda, yanmõ  dal parçalarõ 
bulunmu tur. Ocak ve fõrõn gibi ta õnmazlarõn rastlanmadõ õ bu yapõ katõndaki dal 
parçalarõ muhtemelen yapõyõ örten düz damdan dü mü  olmalõdõr.  

II. yapõ katõna ait olan ve büyük bir bölümü açmanõn kuzey kesiti içinde kalan 2 
numaralõ mimarlõk kalõntõsõ, temelleri daha geni  olan bir yapõya i aret etmi tir. Büyük 
bir yangõnõn ardõndan in a edilen bir yapõya temel olu turan 2 numaralõ kalõntõnõn 
korunan yüksekli i 0.60 m.dir. Bunun güney tarafõndaki kültür dolgusunda rastlanan 
buluntularõn büyük bir grubunu kemik deliciler ve mablaklar olu turmu tur. Alt ve üst 
ö ütme ta larõnõn yanõ sõra, 5 adet a õr a õn da bulundu u söz konusu dolguda, sadece 
bir metal i ne ele geçirilmi tir.  

Anõlan yapõ katõnõn altõna inildi inde, kalõnlõ õ yakla õk 0.50 m. olan bir yangõn 
düzlemi tespit edilmi tir. Höyü ün bu alanõnda, yüzeyden itibaren geçirilen 2. büyük 
yangõna kanõt olu turan buradaki yangõn düzlemi, içinde barõndõrdõ õ buluntular 
nedeniyle, hiçbir e yanõn kurtarõlamadõ õnõ göstermesi bakõmõndan önemli olmu tur. 
Yangõn düzleminin dolgusunda ele geçirilen 8-10 cm. kalõnlõktaki yanõk dallarõn 
dõ õnda, geni  bir spektrum sunan konutun toplu kontekstinde çömlekler6, çanaklar, 
testiler, taç biçimli kapaklar7 (Resim: 7), tahõl küpü, bezemeli ve üç ayaklõ olan 
minyatür bir testi8 (Resim: 8), a õr aklar, alt ve üst ö ütme ta larõ, çanaklar için 

6Blegen ve di ., 1950, Fig. 230: 35.758; Podzuweit 1979,  Taf. 17 E Ia. 
7Thermi ve Poliochni’ye göre daha yaygõn görünen Yenibademli’deki taç biçimli  kapaklar, Troia I döneminin 
kap tipolojisinde D 9 ve D 10 tipinde temsil edilmektedir.   
8Minyatür  testinin  benzeri  için  bkz.: Schliemann 1881, No. 441;  Demangel  1926, Fig. 17;  Hüryõlmaz 
2011, Fig. 1, Res. 1a, b. 
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kullanõlan yassõ kapak ta larõ, perdah ta larõ, yassõ ta  idol, kemik mablak ve deliciler, 
kabartmalõ pi mi  toprak levha (Resim: 9), metal delgi9, disk biçimli ta  ve kemik 
a õrlõklar, kil kanca10 (Resim: 10) ve beslenme rejiminde rol oynayan arpa, mercimek, 
asma ve evcil hayvanlarõn beslenmesinde kullanõlan yonca tohumlarõ11 yer almõ tõr. 
Genel anlamda elit bir ailenin ekonomik gücünün profilini ortaya koyan buluntu 
toplulu u, bir arada ya amanõn getirdi i zorluklar nedeniyle çõkan yangõndan 
kurtarõlamamõ tõr. Yerel üretime dayanan kap repertuarõndaki örneklerde, kuzeybatõ 
Anadolu üretimlerinin karakteristik özellikleri belirginle mi tir. 

Yangõn dolgusunun altõnda saptanan ve III. yapõ katõna verilen 3 numaralõ yapõ 
temelinin, sadece üstten ilk ta  sõrasõ belirlenmi tir. Kazõ döneminin sona ermesi 
nedeniyle, bu katõn daha kapsamlõ ara tõrõlmasõ 2013 yõlõna bõrakõlmõ tõr. Söz konusu 
yapõ katõndan elde edilen küçük ölçekteki bulgular, 3 numaralõ mimarî kalõntõnõn kõsmen 
yanal kayma özelli i göstermesi ve güney yönünde 1 m. çapõnda yanõk bir alanõn tespiti 
ile sõnõrlõ kalmõ tõr. Henüz ara tõrma a amasõnda olan bu yapõ katõnõn dolgusunda 
çömlek, testi ve taç kapak parçalarõ, pi mi  topraktan silindirik dokuma a õrlõ õ, 
a õr aklar,  havanelleri, kemik delici ve mablaklar, alt ve üst ö ütme ta larõ; ayrõca tahõl 
taneleri bulunmu tur. Üstteki iki yapõ katõnda oldu u gibi, bu katta da ithal buluntulara 
rastlanmamõ tõr.  

 
II. YAN B L M DALI NCELEMELER  
 
A. Litolojik ncelemeler 
Yenibademli’nin ta  endüstrisi hakkõnda bilgi sa layan dört açmanõn ta  eserleri 

petrografik yönden incelenmi tir. Elde edilen veriler buluntularõn sekiz çe it 
hammaddeden yapõldõklarõnõ göstermi tir. Hammadde kaynaklarõ arasõnda en yüksek 
oranõ %43 ile temsil eden andeziti, sõrasõyla %24 kumta õ, %13 çakmakta õ , %11 
boynuz ta õ, %4 kumta õ-siltta õ, %3 siltta õ, %1 kumta õ-çakõlta õ ve  %1 kuvars 
izlemi tir. Buluntularõn açmalara göre cins ve sayõsal da õlõmlarõ, a a õdaki tabloda 
sunulmu tur.  

 
 
 
 
 
 
 

9Benzer buluntular için bkz.: Bernabò-Brea 1964, Tav. LXXXVIII, 33; Lamb 1936, Fig. 49: 31.50. 
10Yenibademli’nin kil kanca örne i Poliochni  (Bernabò-Brea 1964, Tav. LXXXIII, g) ve Thermi’de  (Lamb         
1936, Pl. XXIV, 31.78)  bulunanlara benzerlik göstermektedir.  
11Arkeobotanik örneklerin analizlerini gerçekle tiren Prof. Dr. Emel Oybak  Dönmez’e te ekkürlerimi 
sunarõm. 
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Hammadde 
 

Açma 

G8 F9/G9 F9/F10 G9 

Cins Ad. Cins Ad. Cins Ad. Cins Ad. 
Çakmak 
ta õ 
  %13 

Dilgi 1 Dilgi 
Çekiç ta õ
Ok ucu 

7 
1 
1 

Dilgi 
Çekiç ta õ 

6 
1 

Dilgi 1 

Andezit 
%43 

Üst ö ütme 
ta õ 
Alt ö ütme 
ta õ 
Ezgi ta õ 

2 
1 
1 

Alt ö ütme 
ta õ 
Ezgi ta õ
Sapan ta õ
Perdah ta õ
Havaneli 
Çekiç ta õ
Balta 

14 
4 
4 
2 
2 
1 
1 

Alt 
ö ütme 
ta õ 
Ezgi ta õ
Balta 

4 
1 
1 

Alt ö ütme 
ta õ 
Üst ö ütme 
ta õ 
Havaneli 
A õrlõk 
Balta 

13 
5 
2 
1 
1 

Kumta õ 
%24 

Alt ö ütme 
ta õ 

1 Balta 
dol 

Bile i ta õ
Üst ö ütme 
ta õ 
Perdah ta õ
Ezgi ta õ
Havan 

3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

dol 
Bile i ta õ
Üst 
ö ütme 
ta õ 
Balõk a õ 
a õrlõ õ 
Hafõza 
pulu 

6 
2 
1 
1 
1 

dol 
A õrlõk 
Kapak ta õ 
Bile i ta õ 
Perdah ta õ 

2 
2 
2 
1 
1 

Boynuz 
ta õ 
%11 

- Perdah ta õ
Balta 

6 
2 

Perdah ta õ 2 Perdah ta õ 6 

Siltta õ 
%3 

- Bile i ta õ 1 Bile i ta õ Perdah ta õ 
Havan 

1 
1 

Kumta õ-
Siltta õ 
%4 

- Bile i ta õ 1 Bile i ta õ
Perdah ta õ
Ezgi ta õ 

1 
1 
1 

A õrlõk 1 

Kumta õ-
Çakõlta õ 
%1 

- Ezgi ta õ 1 - - 

Kuvars 
%1 

- Çekiç ta õ 1 - - 

 
B. Arkeobotanik ncelemeler 
G9 açmasõnõn yangõn düzleminde açõ a çõkarõlan ve Prof. Dr. Emel Oybak-

Dönmez tarafõndan incelenen arkeobotanik örneklerin buluntu hanesinde, ço unlu u 
(637 adet) kömürle mi  asma tohumlarõ (Vitis vinifera) olu turmu tur. Tahõl grubunu 
temsil eden  arpa ( Hordeum vulgare ) taneleri (6 adet) küçük ölçekte kalmõ tõr. 
Baklagiller sõnõfõnda yer alan mercimek (Lens culinaris) tohumlarõ (3 adet), arpa gibi 
dü ük bir profil yansõtmõ tõr. Yenibademli toplumunun EBÇ II dönemindeki beslenme 
rejimine õ õk tutan tahõl, baklagiller ve meyve sõnõfõndaki arkeobotanik örneklerin yanõ 
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sõra, hayvan besicili inde tercih edilen yonca (Trifolium) tohumlarõna (yakla õk 1000 
kadar) da rastlanmõ tõr.  

 
C. Ksilolojik ncelemeler 
Doç. Dr. Barbaros Yaman tarafõndan incelenen F9/G9 ve G9 açmalarõnõn 

karbonize odun örnekleri, yerle imde önceki yõllarda da saptanan me e (Quercus) 
dõ õnda, karaa aç (Ulmus) ve muhtemelen kocayemi  (Arbutus) ile akçakesme 
(Phillyrea) cinsine i aret etmi tir. Te ekkür borçlu oldu umuz ilgili uzman, F9/G9 
açmasõnda bulunan odun örneklerinin karaa aç cinsine, G9 açmasõnda ele geçirilen 
odun parçalarõnõn ise me e ve olasõlõkla kocayemi  ile akçakesme cinsine ait olduklarõnõ 
bildirmi tir.  

D. Küçük Buluntu Restorasyonu 
2012 yõlõnda dört açmada yürütülen çalõ malar sõrasõnda, farklõ yapõ katlarõnda 

kõrõk bulunan pi mi  topraktan taç biçimli kapaklar ve de i ik boyuttaki testiler, kemik 
âletler ve muhtelif i lerde kullanõlan ta  eserler yapõ tõrõlarak çizimleri sa lanmõ  ve 
görselleri belgelendirilmi tir.  

 Kazõ çalõ malarõnõn tamamlanmasõndan sonra, Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne 
55 adet envanterlik ve etütlük de erde 126 eser teslim edilmi tir.  
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Çizim 1: Yenibademli Höyük 2012. Topografik harita 
ve kazõlan alanlar 

 

 

Çizim 2: G8 açmasõnda EBÇ II dönemine ait mimari 
kalõntõlarõn planõ 
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Çizim 3: F9/G9 açmasõnda EBÇ II dönemine ait mimarî kalõntõlarõn planõ 
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 Çizim 4: F9/F10 açmasõnda EBÇ II dönemine ait mimarî kalõntõlarõn planõ 
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Çizim 5: G9 açmasõnda EBÇ II dönemine ait mimarî 
kalõntõlarõn planõ 

 
 

 

 Resim 1: Yenibademli Höyük. G8 
açmasõnda EBÇ II dönemine ait mimarî  
kalõntõlar. 
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Resim 2: Yenibademli Höyük. G8 
açmasõnda yangõn düzlemi ve ana kaya. 
EBÇ II. 

 

 

Resim 3: Yenibademli Höyük. EBÇ II, siyah mal 
grubundan testi 
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        Resim 4: Yenibademli Höyük. EBÇ II, sap delikli çekiç balta 

 

Resim 5:  Yenibademli Höyük. EBÇ II, yapõ temeli ve ah ap dikme 
yeri 



30   …………………………………………………………………………………….

 

Resim 6: Yenibademli Höyük. F9/F10 açmasõnda 
EBÇ II dönemin ait mimarî kalõntõlar 

 

 

Resim 7: Yenibademli Höyük. EBÇ II, taç biçimli kapaklar 
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Resim 8: Yenibademli Höyük. EBÇ II, bezemeli 
minyatür testi 

 
                                

 

Resim 9: Yenibademli Höyük. EBÇ II, kabartmalõ 
pi mi  toprak levha 
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Resim 10: Yenibademli Höyük. EBÇ II, kil kanca 
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MAYDOS K L SETEPE HÖYÜ Ü KAZISI 2012 
SEZONU ÇALI MALARI 

 
Göksel SAZCI  

 
Çanakkale li, Eceabat lçesi merkezinde yer alan Maydos Kilisetepe 

Höyü ü’ndeki bilimsel çalõ malar 10.07.2012- 26.09.2012 tarihlerinde 
gerçekle tirilmi tir.1 Çalõ malar ev ve arazi grubu olmak üzere iki grup hâlinde 
sürdürülmü  ve bu çalõ malara paralel olarak kazõ evi ve çevresinin iyili tirme 
çalõ malarõ gerçekle tirilmi tir. 

 
Arazi Çalõ malarõ 
2011 kazõ sezonunda ortaya çõkarõlan ve bölgede ‘Homeros’un Troiasõ’ olarak 

bilinen döneme ait yapõlarõn devamõnõ ortaya çõkarmak amacõ ile geçen yõl açõlan D3.3, 
D4.1 ve D4.3 isimli açmalarõn do usuna üç tane 10 x 10 m. boyutlarõnda yeni açma 
açõlmõ tõr. Bu açmalar D3.4, D4.2 ve D4.4 olarak isimlendirilmi tir (Plan I). Yeni 
açmalarda gerçekle tirilen çalõ malarõn yanõsõra 2010 yõlõnda açõlan D3.2 ve D3.4 
açmalarõnda da kazõlara devam edilmi tir.  

 
D3.2 Karesi’ndeki çalõ malar: Höyü ün yamacõnda olmasõ sebebiyle yo un 

döküntü toprak biriken açmada geçen yõl ortaya çõkartõlan ve Orta Tunç Ça õna 
tarihlenen tabakalarõn ara tõrõlmasõna devam edilmi tir. Ortaya çõkarõlan tabakalar 
yo un tahribata u ramõ  ve mimarî kalõntõlar do udan batõya ve kõsmen güneyden 
kuzeye do ru bir e imle yõkõlmõ  olarak ortaya çõkarõlmõ tõ. Durumun böyle olmasõna 
bir depremin yol açtõ õnõ ya da kalõntõlarõn höyü ün yamacõnda olmasõ sebebiyle bu 
yönlere do ru yõkõlmõ  olmasõ gerekti ini belirtmi tik (Sazcõ 2013). 

 Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, 
gsazci@yahoo.de  
1 Maydos Kilisetepe Höyü ü kazõlarõna 2012 yõlõnda Yrd. Doç. Dr. Göksel Sazcõ, Yrd. Doç. Dr. Derya 
Yõlmaz,  Devrim Çalõ  Sazcõ, M.A., Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Turan Takao lu, Yrd. Doç. Dr. Beate 
Böhlendorf Arslan, Yrd. Doç. Dr. Sencan Altunoluk, Yrd. Doç. Dr.  Dr. Can Yümni Gündem, Ara . Gör. Dr. 
Tolga Özhan, restoratörlerimiz Gürkan Ça an, ve Korgül Ça an, Yüksek Lisans ö rencilerimiz, Mehmet 
Yõlmaz, Deniz Kõlõç, Pervin Peker, ö rencilerimiz Ay e Özge Akba , Serap Yõldõz (Çizimci),  lker Ta demir,  
Tunç Eskikaya, Canan Özba , Mürsel Seçmen, Selçuk Ergelen, Hande Köpürlüo lu, Ahsen Duygun, Ceylan 
Hasdemir, Elif Gültekin, Ece Bayat, Deniz Uzun, Erdi im ek, Sedef Karabacak, Göktu  Sutay, Esra enol ve 
Sinem Girgin ekip üyesi olarak katõlmõ lardõr. Kazõmõza Bakanlõk temsilcisi olarak Eski ehir Eti Müzesi 
arkeologlarõndan Sn. Fuat Özçatal e lik etmi tir. Desteklerinden dolayõ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ’na, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne, Çanakkale Valisi Sayõn Güngör Azim Tuna Bey’e, Çanakkale l 
Kültür ve Turizm Müdürü Sn. inasi Haznedar Bey’e, Eceabat Kaymakamõ Sn. Mehmet Akçay Bey’e, 
Eceabat Belediye Ba kanõ Sn. Kemal Dokuz Bey’e, Aygaz A. .’ye, Instap’a, Sn. Ali Tamer Balçõk Bey’e, 
M M n aat A. . ve Sn. Gazi Ertu rul Bey’e Maydos Kilisetepe Höyü ü Kazõsõ Ekibi  olarak çok te ekkür 
ederiz.  
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Çalõ malara yõkõlan duvarlara ait ta larõn kaldõrõlmasõ ile ba lanmõ tõr ve sonuç 
olarak e imin daha az oldu u açmanõn do u ve güney kõsõmlarõnda ortaya çõkarõlan 
mimarî kalõntõlar arasõnda en az 4 evre oldu u anla õlmõ tõr. En üstteki en geç evreye ait 
kuzeydo u- güneybatõ yönünde bir duvar temeli (Duvar 17) ve bu duvara batõdan 
kuzeybatõ- güneydo u yönünde ba lanan iki duvar kalõntõsõ (Duvar 16 ve 19) tespit 
edilmi tir (Plan IIa). Duvarlardan güneydeki (Duvar 19) kõsa bir duvardõr ve batõ 
yönünde sona ermektedir ve muhtemelen burada bir kapõ yeri olu turmaktadõr. 
Kuzeydeki ise (Duvar 16) nispeten uzundur ve batõ yönünde sonu tahribat nedeniyle 
tespit edilememi tir.  

2011 sezonunda 17 numaralõ duvarõn do u kõsmõnda iki tane tüm ma rapa 
bulunmu tu. Bu yõl da 17 numaralõ duvarõn kuzeyinde do u profiline biti ik bir alanda 
çift kulplu tüme yakõn bir kap ele geçirilmi tir (Resim 1a). 

Bu evrenin altõnda, üzerindeki evre ile a a õ yukarõ aynõ plana sahip fakat biraz 
daha batõ yönüne kaymõ  bir mimarî evre ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan IIb). Söz konusu 
evreye ait dört tane ta  temelli duvar kalõntõsõ (duvarlar 18, 23, 34 ve 25) ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Ayrõca yine bu evreye ait batõ kõsmõnda güneyden kuzeye do ru uzanan ve 
ortasõnda bir giri  yeri bulunan çok tahrip edilmi  bir duvar (Duvar 20) bulunmu tur. 
Duvarõn kuzey ucu tamamen tahribata u ramõ tõr.  18 numaralõ duvarõn do u kõsmõndaki 
dar alanda ise bir pithos tespit edilmi tir. 

D3.2 açmasõnda 2012 sezonunda tespit edilen üçüncü evreye ait yine aynõ 
yönlerde iki duvar kalõntõsõ ortaya çõkartõlmõ tõr (Plan IIc). Bunlardan bir tanesi kuzey-
güney yönünde (Duvar 35),  di eri ise batõ ucu tahrip edilmi  kuzeybatõ- güneydo u 
yönünde uzanan bir duvardõr (Duvar 39). Duvar 35’in do u kõsmõnda ise insitu durumda 
yonca a õzlõ bir çömlek bulunmu tur (Resim 1b).  

Her üç evre de aynõ plan sisteminin devamõdõr. Bu üç evrenin altõnda üstteki 
evrelerle herhangi bir ilgisi olmayan, do u kenarõ tahribata u ramõ  kuzey - güney 
yönünde nispeten kalõn bir duvar ortaya çõkarõlmõ tõr (Duvar 44) (Plan IId). Bu duvarõn 
hemen do usundaki dolgudan Troia V Dönemi ile ça da  seramik buluntularõ ele 
geçmi tir ve bize bu buluntular Troia yerle mesi ile senkronizasyon yapmada oldukça 
yararlõ olacaktõr (Resim 1c ve Resim 2a).  

2011 sezonunda açmanõn kuzeybatõsõnda Son Tunç Ça õna tarihlenen sur 
kalõntõsõ ortaya çõkarõlmõ tõ. 2012 sezonunda kazõlan alanda surun güney kenarõ 
bulunamõ tõr. Bu yüzden imdiki verilere göre bu surun höyü ün yamacõna tek yüzeyli 
olarak in a edildi ini dü ünmekteyiz.    

 
D3.4 Karesi’ndeki çalõ malar: D3.4 açmasõndaki çalõ malar yüzey topra õnõn 

atõlmasõ ile ba lamõ tõr. Bu alan da höyü ün yamacõna yakõn oldu u için, özellikle 
açmanõn kuzey yarõsõna höyük yüzeyinden tra lanan topraklar atõlmõ tõr. Bu yüzden de 
açmanõn kuzey yarõsõndan kalõnlõ õ yakla õk 2 m. yi bulan döküntü toprak kaldõrõlmõ tõr. 
Açmanõn güneydo u kõsmõnda ise en üstte Klâsik Döneme ait çok tahribat görmü  2 
küçük duvar kalõntõsõ tespit edilmi tir. Bu dönemin altõnda ise Arkaik Döneme ait  iki 
evreli ta  dö eme bulunmu tur. Bu ta  dö emelerin tam olarak hangi amaçla yapõldõ õ 
anla õlamasa da, silo altlõ õ olarak kullanõlmõ  olabilecekleri tahmin edilmektedir 
(Resim: 3). Dö emelerin hemen yanõnda tüme yakõn bir de kap ele geçirilmi tir (Resim 
4b). Açmanõn güneybatõsõnda ise Son Tunç Ça õna tarihlenen yangõn tabakasõna 
ula õlmõ  ancak bu tabakanõn ara tõrõlmasõ zaman darlõ õ sebebi ile 2013 sezonuna 
bõrakõlmõ tõr.  
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D4.2 Karesi’ndeki çalõ malar: D4.2 açmasõndaki çalõ malar da yüzey topra õnõn 

atõlmasõ ile ba latõlmõ tõr. Açmanõn güneydo usunda yeti kin bir ki iye ait bir mezar ile 
do usunda kõsmen yüzey topra õ içerisinde 3 adet toplu hâlde defnedilmi  gömüye 
rastlanmõ tõr (Plan III). Bu mezarlar 2010 yõlõnda D4.3 karesinde bulunan mezarlarla 
aynõ döneme, yani yak. 80- 100 yõl öncesine aittir. Bunlar höyü ün ismini aldõ õ 
kilisenin mezarlõ õna ait gömülerdir. Mezarlar Hõristiyan/ Ortodoks inancõna ait gömüler 
olduklarõndan, toplu gömü de il muhtemelen mezarlõkta yeni gömülere yer açmak için 
bir araya toplanmõ  mezarlardõr.  

Açmadaki bir sonraki dönem, Bizans Dönemine ait güneybatõdaki bir duvar 
kalõntõsõdõr (Duvar 3).  Duvar, daha önceki kazõ sezonlarõnda D4.3 ve D4.1 karelerinde 
ortaya çõkartõlan, kalõn ve sa lam duvarlarõndan ötürü bir tür gözetleme yapõsõ olarak 
kullanõlmõ  olaca õ tahmin edilen yapõya aittir (Plan IV). Duvar kalõntõsõ yine harçla 
tutturulmu  ta  temelden olu maktadõr. Açmada kõsa bir süre uzandõktan sonra 
kesilmektedir. Duvar dokümantasyonu tamamlandõktan sonra kaldõrõlmõ tõr.    

Bizans tabakasõnõn altõnda ise daha önceki yõllarda höyükte varlõ õ yalnõzca 
seramik olarak tespit edilebilen Klâsik Döneme ait mimarî kalõntõ ortaya çõkarõlmõ tõr 
(Plan V). Açmanõn güneydo u kõsmõ di er alanlar göre daha yüksek bir alanda kaldõ õ 
için söz konusu döneme ait kalõntõlar yalnõzca bu bölgede ele geçirilmi tir. Ortaya 
çõkarõlan kalõntõlar bir eve ait ince uzun düzgün bir duvar ve bu duvarla güneyde kö e 
yapan küçük bir duvar parçasõndan ibarettir (Duvar 26).   

D4.2 Karesi’nde stratigrafik olarak bir sonraki evre Arkaik- Geometrik 
dönemlere aittir. Önceki kazõ sezonlarõnda söz konusu dönemlerin seramik 
buluntularõyla varlõklarõ biliniyordu bu sezon ilk kez bu dönemlere ait üç evreli mimarî 
kalõntõlar ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan VI). Seramik buluntularõnõn detaylõ çalõ masõ 2013 
sezonunda gerçekle ece inden, mimarî evrelerin detaylõ tarihlenmesi de 2013 kazõ 
sezonunda yapõlacaktõr (Resim 5). D4.2 karesinde üç evreden daha eski olan birinci ve 
ikinci evreleri ortaya çõkarõlmõ tõr.  

Birinci evreye ait açmanõn kuzeyinde kuzeydo u- güneybatõ yönünde uzanan 
tahribata u ramõ  bir duvar kalõntõsõ ortaya çõkarõlmõ tõr (Duvar 31). Bu duvarõn hemen 
güneyinde ise oval plana sahip bir eve ait kalõntõlar ortaya çõkarõlmõ tõr (Duvar 28) 
(Resim: 6). En az iki evreli oldu u anla õlan yapõnõn ilk evresinde dikey ta lardan 
orthostat gibi olu turulmu  temel vardõr. kinci evresinde ise yatay ta lar kullanõlmõ tõr. 
lk evrede muhtemelen daha alt tabakada bulunan ve Erken Demir Ça õna tarihlenen 

(Balkan Kavimleri Dönemi= Troia VIIb) mimarîden etkilenilmi tir. Yapõnõn içerisinde 
ise büyük boyda bir kap (Resim 4a) ile bir direk yeri tespit edilmi tir. Bu döneme ait 
mimarî  kalõntõlar Kara Yunanistan’dan bilinmesine kar õn Batõ Anadolu’dan çok az 
bilinmektedir (Mazarakis Ainian 1988; Mazarakis Ainian 1997; Mazarakis Ainian 
2008). O yüzden bu dönemin buluntularõ Batõ Anadolu’ya M.Ö. 1. binyõlda yapõlan 
Yunan göçlerini aydõnlatõlmasõ bakõmõndan önemli veriler içermektedir. Açmada bu 
dönemin ara tõrõlmasõ tamamen bitirilmemi tir. Önümüzdeki yõllarda devam edilecektir.  

Açmada 2012 kazõ sezonu için hedeflenen döneme en azõndan bir kõsmõnda 
ula abilmek için batõ kõsmõnda 2 m. lik bir alanda di er alanlardan daha fazla 
derinle ilmi tir. Bu alanda D4.1 açmasõnda 2011 kazõ sezonunda tespit edilen ve Son 
Tunç Ça õna tarihlenen 12 numaralõ duvarõn aynõ yönde devam etti i görülmü tür (Plan 
VII). Duvarõn güney kõsmõnda ise yine bu dönemin özelli i olan rölyefli kerpiçler ortaya 
çõkarõlmõ tõr (Resim 7a-c). Üzerlerinde ise spiral meanderi ve kilim motiflerinin yanõ 
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sõra bu yõl ilk kez Orta ve Do u Avrupa ülkelerinde ‘Laufender Hund’ (ko an köpek) 
motifi denilen, birbirini takip eden spiral ve noktalardan olu an bezemeye rastlanmõ tõr. 
Bu bezemeye geçen yõl bulunan kil bir obje ve bu yõl bulunan bir mühür parçasõ 
üzerinde de rastlanõlmõ tõr ve bu tür bezemenin imdiye kadar yanlõzca “C Yapõsõ” 
olarak adlandõrdõ õmõz yapõda ortaya çõkmasõ dikkat çekicidir. Yapõnõn ortasõnda ise 
yine daha önce de tespit edilmi  olan ta  dö emeye ait kalõntõlarla bir de ocak yeri tespit 
edilmi tir.    

Bu tabakada D4.1 açmasõnda oldu u gibi yo un yangõn izlerine rastlanmõ tõr. 
Yangõnõn hemen üzerinde ise yine Balkan kavimlerine ait dik konulan temel ta larõndan 
olu an mimarî tespit edilmi tir. Söz konusu döneme ait kuzeybatõda güneydo u 
kuzeybatõ yönünde uzanan bir duvar tespit edilmi tir. 

 
D4.3 Karesi’ndeki çalõ malar: 2010 kazõ sezonunda açõlan D4.3 açmasõnõn do u 

kõsmõnda Bizans Dönemine tarihlenen yapõ kalõntõsõ durmaktaydõ. Bu yapõnõn altõnda ise 
Son Tunç Ça õna tarihlenen yapõlara ait kalõntõlar bulunmaktaydõ. Çalõ malara 2, 3 ve 4 
numaralõ Bizans Dönemi duvarlarõnõn kaldõrõlmasõyla ba lanmõ tõr (Plan IV). Bu alanda 
Bizans Dönemi yapõlarõnõn kalõntõlarõ Son Tunç Ça õ tabakalarõ üzerine kadar indi i için 
geçen yõllarda oldu u gibi bu yõl da Geometrik- Arkaik ve Klâsik dönemlere ait mimarî 
kalõntõya rastlanmamõ  do rudan Son Tunç Ça õ yapõlarõna ula õlmõ tõr. Açmanõn 
güneydo usunda önceki yõllarda tespit edilen iki kuyunun da seramik buluntularõna göre 
en erken Arkaik Dönemde kullanõldõ õ anla õlmõ tõr.  

2012 kazõ sezonunda Son Tunç Ça õ ile ilgili burada gerçekle tirilen 
ara tõrmalarda iki önemli sonuç ortaya çõkarõlmõ tõr:  Birincisi,  yapõlarõn en az iki evreli 
oldu u ikincisi ise yapõlardan en az bir tanesinin megaron planõna sahip oldu u (Plan 
VII). 2011 yõlõnda tespit edilen mimarî kalõntõlara ek olarak 11 numaralõ duvarõn 
kuzeybatõ yönünde devamõ ve 11 numaralõ duvar ile 9 numaralõ duvar arasõnda, 
kuzeydo u- güneybatõ yönünde bir ara duvar (Duvar 22) ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan VII). 
Bu duvar 9 numaralõ duvarõn altõna kadar uzanõp devam etmektedir. Hem kod farkõ hem 
de Duvar 22’nin Duvar 9’un altõnda devam etmesi bu yapõlarõn bize en az iki yapõ evresi 
oldu unu göstermektedir. Açmanõn kuzeydo usunda ise 9 numaralõ duvara 90 derecelik 
bir açõyla bir duvar eklenmektedir (Duvar 42). Bu duvar yakla õk 1 m. kuzeydo u 
yönünde uzandõktan sonra sona ermektedir. Bu duvarõn kar õsõnda yine yakla õk 1 m. lik 
kapõ bo lu undan sonra aynõ do rultuda ve bir kõsmõ D4.4 karesine uzanan bir ba ka 
duvar yer alõr (Duvar 43). Duvar 43 de D4.4. karesinde 9 numaralõ duvarla aynõ yönde 
olan bir ba ka duvar (Duvar 41) ile 90 derecelik açõyla birle erek bir megaron 
olu turmaktadõr. Ayrõca 42 numaralõ duvar ile 9 numaralõ duvarõn olu turdu u do u 
kö ede ve 41 numaralõ duvarõn hemen kuzeyinde ise ocak kalõntõlarõna rastlanmõ tõr.  

 
D4.4 Karesi’ndeki çalõ malar: D4.4 açmasõnda yüzey topra õnõn hemen altõnda, 

10- 50 cm. derinliklerde kilise mezarlõ õna ait 9 adet gömü ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan 
III). Bu gömülerin hemen hemen hepsi aynõ yönde, güneybatõ- kuzeydo u yönündedir. 
Yüzeyde yapõlan tarõmsal faaliyetler neticesinde bazõlarõnõn tahribat gördü ü mezarlarõn 
içindeki gömülerinin ço unun tabut ile giysili olarak defnedildikleri anla õlmõ tõr. 
Çürüyen tabutlara ve giysilere ait kalõntõlar az da olsa tespit edilebilmi tir.  

Açmanõn kuzeybatõ kõsmõnda, yüzey topra õ altõnda Bizans Dönemine ait 3 
numaralõ duvarõn tamamõ ortaya çõkartõlõp, dokümantasyon i leri tamamlandõktan sonra 
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kaldõrõlmõ tõr. Bizans tabakasõnõn altõnda ise Klâsik Döneme ait duvar kalõntõlarõna 
rastlanmõ tõr.  

Açmanõn güneybatõ kõsõmda kuzey- güney do rultusunda uzanan bir duvar 
(Duvar 29) bulunmu tur. Duvarõn orta kõsmõ höyükte sürdürülen aktiviteler (erozyon, 
teraslama, tarõm, mezarlõk vb.) sebebiyle do u yönüne do ru kaymõ tõr. Kuzey kõsmõ ise 
kazõlan alanda ele geçmemi tir. Bu duvarõn hemen do usunda ona paralel farklõ bir 
yapõya fakat aynõ döneme ait bir duvar kalõntõsõ daha bulunmu tur (Duvar 30). Duvarõn 
kuzey ve güney uçlarõ tahrip edilmi tir. Bu duvara do u yönünden yakla an, do u - batõ 
yönünde bir duvar daha tespit edilmi tir (Duvar 36). Ancak bu duvar ile 30 numaralõ 
duvar arasõndaki ba lantõ tahribata u ramõ tõr. Ayrõca 2010 yõlõnda D4/3 karesinin 
güneydo u kö esinde tespit edilen duvar parçasõnõn (Duvar 46) aynõ kodlarda olmasõ 
sebebi ile buradaki mimarî kalõntõlar ile birlikte aynõ döneme, yani Klâsik Döneme 
tarihlenmesi gerekir.  

Stratigrafik olarak Klâsik Dönem kalõntõlarõnõn altõnda açmanõn güney kõsmõnda 
apsisli bir yapõ kalõntõsõ (Duvar 32) ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan VI). Bu yapõ kalõntõsõ D4.2 
karesinde tespit edilen 3 evreli Arkaik- Geometrik Dönem yapõlarõnõn 3. ve son evresini 
olu turur. Bu dönemin altõnda ise Arkaik- Geometrik Dönemin ikinci evresine 
tarihlenen iki farklõ oval eve ait apsisli duvar kalõntõlarõna rastlanmõ tõr (Duvarlar 37- 
38).  

D4.4. karesinde ortaya çõkarõlan mezarlarõn çoklu u, mezarlarõn etrafõnda ve 
altõnda çõkan Bizans, Klâsik, Arkaik ve Geometrik dönemlere ait tabakalarõn yo unlu u 
nedeni ile asõl hedefimiz olan Son Tunç Ça õ tabakalarõna maalesef 2012 kazõ 
sezonunda kõsõtlõ bir alanda ula abildik. Açmanõn kuzeybatõsõnda Son Tunç Ça õnõn 
daha yeni olan ikinci evresine ait, az önce de bahsetti imiz gibi, bir megaron yapõsõnõn 
giri  kõsmõna ait mimarî kalõntõlar ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan VII). 

 
Ev ve Seramik Bahçesi Çalõ malarõ 
Yayõn ve genel dokümantasyona yönelik ev ve seramik bahçesi çalõ malarõ kazõ 

çalõ malara paralel olarak sürdürülmü , 2011 yõlõndan kalan az miktarda seramik ile 
2012 yõlõnda ortaya çõkan tüm seramikler üzerinde çalõ õlmõ  ve seçilen parçalarõn 
foto raf ve çizimleri yapõlõp tamamlanmõ tõr. Bunun yanõ sõra küçük buluntularõn da 
dokümantasyon i lemleri tamamlanarak temizlenmi , konservasyon ve restorasyonu 
yapõlmõ tõr. Bunun yanõsõra arkeozooloji ve arkeobotanik çalõ malarõ Dr. Can Gündem 
tarafõndan gerçekle tirilmi  ve yayõna hazõr hâle getirilmi tir.   

Kazõ sonrasõnda restoratör raporu do rultusunda açõlan açmalarõn etrafõna 
ya mur sularõnõn olu turabilece i erozyona kar õ kuru duvar örülerek setler 
olu turulmu  ve açmalarõn içi geotekstil maddesi ile kaplanmõ tõr. Bunun yanõ sõra kazõ 
evi olarak kullandõ õmõz yapõda iyile tirme çalõ malarõ gerçekle tirilmi tir.   
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 Plan I: Açmalarõn karelaj içerisindeki konumlarõ 

 
 

 
Plan IIa: D3.2 Karesi Orta Tunç Ça õ 
Tabakasõ 1. Evre 
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Plan IIb: D3.2 Karesi Orta Tunç Ça õ 
Tabakasõ II. Evre 

 

 
Plan IIc:  D3.2 Karesi Orta Tunç Ça õ 
tabakalarõ I.  Evre 
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Plan IId: D3.2 Karesi Orta Tunç Ça õ 
tabakalarõ II.Evre 
 

 
       Plan III: Yüzey topra õnõn hemen altõnda ortaya çõkarõlan mezarlar 
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Plan IV: Bizans Dönemi yapõsõ 
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Plan V: Klasik Dönem mimari kalõntõlarõ 
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Plan VI: Arkaik- Geometrik Dönem’e ait 
mimarî kalõntõlar. 

 

 
 Plan VII: Maydos Kilisetepe Höyü ü Son  
Tunç Ça õ yapõlarõ 
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Resim 1: D3.2 Karesi’nde ele geçirilen Orta Tunç 
Dönemine ait kaplar 

 

 
Resim 2: Troia V Döneminin tipik serami i olan volütlü 
kap parçasõ (a), Barbar Malõ seramik örnekleri (b- f), 
Buckel serami i örnekleri (g-i). 
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Resim 3: D4.3 Karesi’nde ortaya çõkarõlan iki evreli ta  dö eme 

 
 

 
         Resim 4: Arkaik- Geometrik Döneme ait tabakalarda bulunan tüm kaplar 
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 Resim 5: Arkaik- Geometrik Döneme ait seramikler 

 

 
Resim 6: Arkaik- Geometrik Döneme ait oval ev 
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ZEYT NL ADA 2012 YILI KAZI ÇALI MALARI 
VE ARKEOPARK PROJES  

                                                                                                  

    Nurettin ÖZTÜRK  
Berna KAVAZ 

 
Bandõrma Müzesi Müdürlü ü denetiminde, Doç. Dr. Nurettin Öztürk’ün bilimsel 

ba kanlõ õnda yürütülmekte olan Zeytinliada kazõlarõnõn 2012 yõlõ sezonu 20 Haziran- 
13 A ustos tarihlerinde gerçekle tirilmi tir. Balõkesir Bandõrma Müzesi’nden Arkeolog 
Zeliha Do an kazõya temsilci olarak katõlmõ tõr.  

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ Güneydo u Kazõ Alanõ, Ke i  Odalarõ, Batõ Kilisesi ve 
Do u Kilisesinin kuzeybatõ giri inde yapõlmõ tõr (Resim: 1). 

 
Mehmet Kayhan MURAT    

    Gencay GÜLO LU 
        
Güneydo u Kazõ Alanõ                                                                                                                     
2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ adanõn güneydo u alanõnda yer alan manastõr ve 

vaftizhane kilisesine giden yolun ortaya çõkarõlmasõ ile sürdürülmü tür. Alan ölçüleri 
4.30 m. x 10.55 m. boyutlarõnda olup jamatun kõsmõna inen merdivenlere kadar 
ula maktadõr. Yer yer sa lam kalan taban dö emeler pi mi  toprak olup boyut ölçüleri 
80x80 cm. dir. Küçük üretim yerleri alanõnõn ba langõç noktasõnda uzunlu u 7x1.25 m. 
ölçülerinde olan sekiz basamaklõ merdiven ele geçirilmi tir. Atõk sularõn denize 
bo altõlma i lemi ise kuzeydo uda yer alan uzunlu u 7 m. geni li i 35 cm. ve derinli i 
22 cm. olan ana kayanõn tõra lanmasõ ile olu turulmu  bir kanalla sa lanmaktadõr.  

 
Üretim Odalarõ 

1. Oda; aynõ düzlemde yer alan 3.50x2.25 m. ve yüksekli i 1.56 m. olan Kuzey 
önü ana kayanõn tõra lanmasõ ile olu turulmu  bir alandan ibarettir. 45x45 cm. 
tu la zeminle kaplõdõr (Resim: 2). 

2. Oda: ölçüleri kod farkõyla yakla õk 20 cm. dü ük olan 3.20x2.25 m. ve 
yüksekli i 46 cm. ölçülerinde zemini muhtemelen taban dö emesinin pi mi  
toprak levhalarõ sökülmü  tõra lanmõ  anakaya ortadadõr. Bu iki oda arasõndaki 
geçi  duvarõ 85 cm. dir. Zemin dö emesi 45x45 cm. dir (Resim: 3). Kripta 
eklinde 26 m. uzunlu unda bir hol etrafõnda ke i  odalarõ olabilecek bir gurup 

alanlarla kar õla õlmõ tõr. Güneydo u alanda sõrayla 1 oda zemini 45x45 cm.dir.  
3. Oda: 2.75x2.50 m. derinlik ise 1.65 m.dir ve zemin 42x42 cm. ölçülerinde 

pi mi  toprak tu la ile dö enmi tir.  
 
Ke i  Odalarõ 
26.05 m. uzunlu unda 2.85 m. eninde sa lõ sollu odalardan ibarettir (Resim:4). 

  

 Doç.Dr. Nurettin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji bölümü, Erzurum/TÜRK YE. 
email:  nuret38@yahoo.com Ar .Gör.Berna KAVAZ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü,Erzurum/TÜRK YE.  Emaiil: bernakavaz@gmail.com 
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Batõ Yönü 

1. Ke i  odasõ; 8.60x3.50 m. ve yüksekli i 2.10 m. ölçülerindedir. 
2. Ke i  odasõ; 6.25x3.50 m. ve yükseklik ise 1.15 m. ölçülerinde olup 2 No.lu 

odanõn hol tarafõndaki giri  kapõsõ mermer söveler ile sa lanmaktadõr. Kapõ ölçüsü 
1.05x86 cm. dir. Kapõ sövesi in situ olarak  yatõk halde 85x1.68x25 cm. ölçülerindedir. 
Söve ölçüleri 45x25x85 cm. ölçülerindedir. 

3. Ke i  odasõ: küçük ayazma önünde yer alan bu oda 5.90x4.20 m. 
ölçülerindedir. 2  No.lu oda ile 3 No.lu oda arasõndaki geçi  90x1.20x1.20 cm. 
ölçülerindedir. 
Çalõ malarõmõz bu alanda yo unla tõrõlmõ tõr. Geçmi  yõllardaki magazin alanõ çalõ masõ 
sõrasõnda yarõm kalan küçük ayazma ya da halkõn dili ile göz suyu diye anõlan alanda 
devam ettirilmi tir. Burada henüz mimarî i levini belirlemedi imiz apsis eklinde 
yarõçapõ 1.80 cm. yüksekli i 1.25 m. olan geç dönem yapõsõyla kar õla õlmõ tõr.  

çinde ocak bulunan oda: batõ ve kuzeybatõ duvarlarõ anakayanõn tra lanmasõ ile 
olu turulmu  güney duvarõ ise tu la ve ta  örgülüdür. Boyutlarõ 7x3.55x2.33 m. 
ölçülerinde olup buluntu açõsõndan zengin bir alana sahiptir. Ocak ölçüleri 90x60x55 
cm. dir. Ocak üst seviyesine kadar dolgu malzemeler ile kaplõ 3.78x2.40 m. 
ölçülerindedir. Taban dö emesi 45x45 cm pi mi  toprak tu ladõr (Resim: 5). Bu alanda 
altõn bir küpe ele geçirilmi tir. Küpenin üzerindeki betimlemede simetrik duran tavus 
ku larõnõn narçiçe i ta õma sahnesi yer almaktadõr. Ayrõca Hz. sa’nõn çarmõha 
gerilmesiyle ile ilgili ikonografik anlatõmõn oldu u bir kabartma ele geçirilmi tir. 

 
Do u Alanõndaki Ke i  Odalarõ 
Beden Terbiyesi tarafõndan kamp yeri olarak kullanõlan ada üzerindeki yapõlarõn 

yõkõlmasõ sonucunda tuvalet foseptik çukurunun kõrõlmasõ ve temizlenmesi sonucunda 
bu alanda manastõr ke i  odalarõ ortaya çõkarõlmõ tõr.  

1 No.lu oda: 4.95x2.30 m. ölçülerinde olup duvarlarõ yer yer anakaya ve tu la 
örgülü malzemeden olu maktadõr. Derinli i 80 cm. dir. Zemin dö emesi ise 55x55 cm. 
pi mi  toprak tu la ile kaplõdõr. Terra sigillata ve geç dönem Bizans serami i ele 
geçirilmi tir.  

2. No.lu oda; kazõlarda oldukça nadir görece imiz kedi mezar buluntusu bu 
alanda çõkmõ tõr. Üzeri düzgün kesme mermer ta larla kapatõlmõ tõr. 1.20x1x20x75 cm. 
ölçülerinde olan bu alanõn Antik Dönemde de banyo alanõ olmasõ muhtemeldir.  3 No.lu 
oda; bu alan Beden Terbiyesi’nin tuvalet alanõn atõk sularõnõn toplandõ õ yer olarak 
belirlenmi  kazõ sonucu ise temizlenerek bu oda ortaya çõkarõlmõ tõr. Ölçüleri 3.90x3.20 
cm. dir. Duvar örgüleri tu ladõr.  

 
Limana Giden Yol  
Sõralõ yapõlar arasõnda mimarî düzeni estetik açõsõndan rahatlatmak amaçlõ iki 

yapõ arasõna bir yol açõlmõ tõr. 7.57x1.58 m. ölçülerinde yer yer tu la zemin anakaya 
üzerine oturtulmu tur.  

4 No.lu oda; duvarlarõ yer yer tu la yer yer anakaya kullanõlarak yapõlmõ  
boyutlarõ 6.30x3.60 m. ve yüksekli i 45 cm. lik bir alandan ibarettir. 

 
Magazin Önü Su Toplama Alanõ 
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Kod farkõndan dolayõ zamanla adanõn depremlerden etkilenmesi sonucunda deniz 
seviyesinin yükselmesi ile sularõnõn denize bo altõlma i lemleri bu alanda 
gerçekle tirilmektedir. Boyutlarõ kesin sõnõrlõ olmayan 2.85x2.85 m. ölçülerinde bir 
havuzdan ibarettir (Resim: 6).  

 
Batõ Kilisesi  
Çalõ malarõmõzõn ikinci ayõnda yakla õk 40 cm. lik dolgu topra õn kaldõrõlmasõ 

sonucunda synthronon yapõlõ apsis ele geçirilmi tir. Çalõ malar geni letilerek 3 nefli bir 
bazilikal yapõ ile kar õla õlmõ tõr. 2010 kazõ sezonunda pastophorion hücrelerini ortaya 
çõkardõ õmõz bu alanõn zemini anakayanõn tõra lanmasõyla olu turulmu tur. Zemin 
kaplama dö emesi hakkõnda bilgimiz sõnõrlõdõr. Çünkü 1957 yõlõnda yapõlan kamp 
binalarõndan 3 tanesi bu alanda yer almaktaydõ. Bu da dö eme malzemesinin bu 
binalarda kullanõldõ õ sonucunu ortaya çõkarmaktadõr. Apsis önü nefi 16.50x7.70 m. 
ölçülerinde, apsis güney yanõndaki 2x1.35 m. yüksekli i 40 cm. mermer malzeme ile 
olu turulmu  küçük bir apel ortaya çõkarõlmõ tõr. Apsis önü nefin güneyindeki uzun oda 
10x3.60 m. ölçülerindedir. Bu alanda kod farkõ dü ük uzun bir odanõn zemini büyük 
boyutlu mermer plâkalarla kaplõdõr.  Pastophorionlarõn bulundu u apsis batõ yönü oda 
ise 13.60x6.20 m. ölçülerinde olup duvar kalõnlõ õ 80 cm. dir (Resim: 7). 2009-2010 
yõllarõndaki kazõ sezonunda ortaya çõkarõlan ‘Poseidon suna õ’ olarak adlandõrõlan alanõn 
üst kõsmõnda henüz i levi belli olmayan pastophorionlarõn bulundu u nefin kö esi 
4.30x4.05 m. ölçülerindedir. Sarnõç ya da vaftiz havuzu olabilecek güney nefteki çukur 
3.45x2.00x75cm. olup batõya do ru bu alana 3 basamakla inilmektedir. In situ olarak bu 
basamaklarõn üst seviyesinde bir künk ortaya çõkarõlmõ tõr. Pastophorion hücrelerinin 
kuzeyindeki apele çõkan yol 17.30x2.15 m. ölçülerinde olup anakayanõn tõra lanmasõ 
ile yapõlmõ tõr (Resim: 8).  

Antik kaynaklarda ada üzerinde 3 kiliseden bahsedilmektedir. imdiye kadarki 
çalõ malarõmõzda kiliselerinin do u ve batõ adõnõ verdi imiz yapõlar ortaya çõkarõlmõ tõr, 
üçüncü kilise ise yer altõ kilisesi olarak kaynaklarda geçmektedir. 2013 sezonu çalõ ma 
programõna aldõ õmõz yer altõ kilisesinin yeri tahminî olarak tespit edilmi tir. Yer altõ 
kilisesinin giri  alanõ önü 12.20x7.60 m. ölçülerindedir. Kapõ olarak dü ünülen kemer 
dolgusu önü ise 13.60x2.50 ölçülerindedir. Bu alandaki çalõ malarõmõz sonucunda 
Beden Terbiyesine ait yüksekli i 2.40 m. olan yõkõntõlarõn olu turdu u moloz dolgusu 
ortadan kaldõrõlmõ tõr.  

 
Do u Kilisesinin Kuzeybatõ Giri i 
Çalõ malarõmõzõn sonlarõna do ru yüksekli i 3 m. yi a an dolgu topra õn 

kaldõrõlmasõyla kuzeybatõ ve kuzeydo u duvarlarõ anakaya, di er iki duvar ise karma õk 
örgülü bir alandan ibarettir. Odanõn ölçüleri 7.20x6.50 m. dir. Do u kilisesine giri  
kapõsõ 1.50x1.10 m. ve yüksekli i 2.10 m. ölçülerindedir (Resim: 9). 

 
Ele Geçirilen Buluntular 
Mimarî olarak sütun ve sütunce parçalarõ ambon ve templon paye parçalarõ yer 

yerde zemin dö eme mermer plakalar ile kar õla õlmõ tõr (Resim: 10). Seramik olarak ise 
M.S. 7. yy. ve M.S. 14.yy. arasõndaki zaman dilimine ait hamur rengi ve boyalõ 
seramikler ele geçirilmi tir. Boyalõ seramikler a õrlõklõ olarak krem, ye il, sarõ astarlõ 
seramiklerden olu maktadõr. Terrakotta veya pi mi  toprak malzeme olarak ise kandil 
parçalarõ ve a õr aklar ile kar õla õlmõ tõr (Resim: 11). Metal buluntu olarak çatõ çivileri, 



………………………………………………………………………………………………………………..51 

kur un ve demir cüruflarõ görülmü tür. Sikke olarak 1(bir) adet  Roma ve çok sayõda 
tarihlemeleri M.S 7. yy  dan ba layan bronz sikkeler ele geçmi tir. Envanterlik malzeme 
olarak Bandõrma Müzesi Müdürlü ü’nce 1(bir) friz kabartmasõ (Resim: 12), 1(bir) altõn 
küpe (Resim: 13/1) ve 1(bir) adet altõn aplik parçasõ (Resim: 13/2) yanõnda Roma, 
Bizans ve Osmanlõ Dönemlerine ait toplam 3 (üç) adet sikke teslim alõnmõ tõr (Resim: 
14). 

Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda Bizans mezarlarõnda açõ a çõkarõlan iskeletlere ait 
kemik parçalarõ kazõ evi deposuna yerle tirilmi tir. 2011 yõlõ kazõ sezonu sonunda Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafõndan 
incelenmek üzere 60 civarõnda iskelet tutanakla teslim edilmi tir. 2012 yõlõ kazõ sezonu 
bitiminde de 7 (yedi) adet iskelet incelenmek üzere Antropoloji Bölüm Ba kanlõ õ’na 
tutanakla teslim edilmi tir. 

 
Arkeopark Projesi 
Bursa Kültür Varlõklarõnõ Koruma Kurulu Müdürlü ü’nün 17/03/2011 tarih, 

6678 sayõlõ kararõ ile uygun bulunan ve uygulamaya geçilebilece ine karar verilen 
Zeytinli Ada Arkeopark Projesi kapsamõnda; adanõn kuzeydo u ucunda belirlenen alana 
tuvalet ve bekçi kulübesi birimlerinin yerle tirilmesi tamamlanmõ , proje kapsamõnda 
ziyaretçilerin kazõ alanõnõ gezmelerine olanak sa layacak yürüme yollarõnõn geçece i 
noktalar belirlenmi  ve belirlenen alan içinde yürüme yollarõnõn kõsa zamanda 
çalõ malarõ tamamlanmõ tõr (Resim:15). Üst çatõ ile ilgili ihale süreci tamamlanarak 
Temmuz ayõnõn ilk günlerinde yer teslimi ihaleyi alan firma yetkilileri ve Bursa Rölöve 
ve Anõtlar Müdürlü ü uzmanlarõ arasõnda gerçekle tirilmi tir. Geçen süre içinde 
polikarbon çatõ kapatma çalõ malarõ tamamlanmõ tõr. Adanõn peyzaj çalõ malarõ 
kapsamõnda ise bo  alanlara dolgu toprak yerle tirilmi  ve proje kapsamõndaki de i ik 
türden a aç ve çiçekler yer yer ekilerek çalõ malara sürdürülmü tür. 

 
Sonuç 
2007 yõlõnda ba layan kazõlarõn hõzla sürdürülmesi ile adanõn mimarîsinin 

nerdeyse %70’ i ortaya çõkarõlmõ tõr. Adadaki bu kadar buluntu yo unlu u proje 
kapsamõndaki dokularla birle tirilerek Zeytinli Ada’da Erdek turizmi adõna önemli bir 
noktaya gelinmi tir. Gelecek sezonda belli alanlardaki kazõ faaliyetleri dõ õnda 
restorasyon ve konservasyon çalõ malarõna a õrlõk verilmesi planlanmaktadõr. Bu 
kapsamda Bakanlõ õmõz Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün uygun 
görü ü do rultusunda stanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarõ 
uzmanlarõnca Zeytinli Ada’da inceleme yapõlmasõ, acil müdahale yapõlmasõ gerekli 
görülen alanlarõn tespit edilebilmesi ve adadaki yapõlarõn aslõna uygun ekilde 
korunmasõnõ amaç edinen bir konservasyon ve restorasyon projesi hazõrlanarak 
uygulamaya geçilmesi gerekti i kanaatindeyiz.  

Yapõlan ve yapõlmasõ planlanan çalõ malarõmõz neticesinde özellikle Meryem 
Ana Kilisesi ve içinde barõndõrdõ õ di er tüm yapõlarõn Ortodoks âleminin ilgisini 
uyandõraca õ ve bu do rultuda Erdek lçesi’nin dinî turizm açõsõndan de erinin 
artaca õnõ dü ünmekteyiz. Çalõ malarõmõzõn gelecek sezonlarda da aralõksõz olarak 
devam etmesi hâlinde Zeytinli Ada’yõ turizme kazandõrmak, halkõn ziyaretine açmak 
adõna elimizden gelen tüm gayreti gösterme dü üncesindeyiz. Bakanlõ õmõz Kültür 
Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’ne Aralõksõz 6 yõl boyunca göstermi  olduklarõ 
maddî ve manevî destekleri için te ekkür bir borç bilir ve saygõlarõmõzla arz ederiz.  
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BURGAZ (PALAIA KNIDOS) 2012 YILI 
ÇALI MALARI 

Numan TUNA   
Nadire ATICI  

lham SAKARYA  
Elizabeth S. GREENE  

Justin LEIDWANGER 
  
 
Burgaz (Palaia Knidos) kazõlarõ 2012 yõlõ faaliyetleri kapsamõnda 10 haftalõk bir 

süre içinde yapõlan arazi çalõ malarõ, örenyeri düzenlemesi ve depo düzenleme-yayõn 
çalõ malarõ e güdümlü olarak Prof. Dr. Numan Tuna ba kanlõ õnda bilim heyeti 
tarafõndan gerçekle tirilmi tir1.  Kamusal yapõlarõn ortaya çõkarõlmasõ amacõyla NE 
sektörü do usundaki B11 tarlasõnda, ve sualtõ çalõ malarõ olarak L1 limanõnda 
yürütülmü tür (Çizim: 1). Ayrõca, L2 ve L4 limanlarõnda su altõnda bulunan liman 
yapõlarõnõn belgeleme çalõ malarõ sürdürülmü tür. 2005 yõlõ çalõ malarõnda Akropol 
olarak de erlendirilen yükseltinin kuzeyindeki çalõ malarda ortaya çõkarõlan 
konglomera bloklardan in a edilmi  olan yapõ ile günümüzde de tarla sõnõrõ olarak 
kullanõlmõ  olan ve Arkaik Dönem sur duvarõ olarak de erlendirilen duvar (D599) 
arasõnda kalan üç ayrõ sektörde yer alan 23 açmada yürütülen çalõ malarda yakla õk 575 

 Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De erlerini Ara tõrma Merkezi, 
06531 Ankara/TÜRK YE (tnuman@metu.edu.tr) 
Ar.Gör. Nadire ATICõ, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De erlerini Ara tõrma Merkezi, 06531 
Ankara/TÜRK YE (natici@metu.edu.tr) 
Ar.Gör. lham SAKARYA, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre De erlerini Ara tõrma Merkezi, 
06531 Ankara/TÜRK YE (sakarya@metu.edu.tr)  
Assoc.Prof.Dr. Elizabeth S. GREENE, Depart. Classics, Brock Univ., L2S 3A1 St Catharines/CANADA 
esgreene@brocku.ca 
Dr. Justin LE DWANGER, Aegean Materõal Culture Lab, Univ. of Toronto, CANADA 
jleidwa@hotmail.com 
1 Prof.Dr. Numan Tuna ba kanlõ õnda bilim heyetine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ temsilcisi olarak 
Eski ehir Koruma Kurulu’ndan Arkeolog Onur Yõldõrõm, Kazõ Ba kan yardõmcõsõ olarak Mersin 
Üniversitesi’nden Dr. Elif Koparal, ODTÜ TAÇDAM’dan Ara .Gör. Nadire Atõcõ, Ara .Gör. lham Sakarya,  
Elif Yõldõz (arkeolog), Sibel Öztürk (arkeolog), Tarõk Satar (konservatör), ODTÜ Yerle im Arkeolojisi 
Bölümü’nden Ara .Gör. Volkan Demirciler,   ODTÜ, Hacettepe, Ankara, Ege, Kocaeli, Mu la ve Süleyman 
Demirel üniversitelerinden arkeoloji, Mimarlõk ve ehir Bölge Planlama ö rencileri Ömer brahim nel, Ezgi 
Sevimli, Evin Algül, Eylül Songül Ta kesen, Süleyman Özcan, Deniz Utku Karata , Okan Özalp, Gökçe 
Kuzey, Elif Kaymaz, Damla Göre, elale Balambar ve Ceren Çelik katõlmõ lardõr. Kazõ, konservasyon ve 
belgeleme çalõ malarõ de i en sürelerde ortalama 30 i çi ile yürütülmü tür. Su altõndaki çalõ malar ise, Brock 
Üniversitesi’nden Dr. Elizabeth S. Greene ba kanlõ õndaki ekip tarafõndan yürütülmü tür. Sualtõ arkeolojisi 
ekibinde Dr. Justin Leidwanger, uzman Tarah Csaszar, Troy Nowak ve Christian Wilson ile arkeoloji 
ö rencileri olarak Irene Soto, Anja Krieger, Molly McMeekin, Lana Radloff ve Samantha Rohrig yer 
almõ lardõr. 
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m2’lik bir alanda Klâsik ve Hellenistik dönemlere ait yapõ katlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr 
(Çizim: 2). 

 
B R NC  SEKTÖR: 
BZ.12.NE.19.5.A ve BZ.12.NE.19.5.D Açmalarõ: D599 sur duvarõ kenarõndaki 

yapõlanmayõ anlamak amacõyla çalõ malar yürütülmü ; kaldõrõlan tarõm topra õ altõndan 
açmanõn güneybatõsõnda kuzeydo u-güneybatõ do rultulu uzanan Roma Dönemine ait 
D600 duvarõ ile yine bu duvarla ça da  olup bu duvarõ dik kesen D601 duvarõ ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Bu iki duvar arasõnda kalan alanda yürütülen çalõ malarda derin bir Roma 
Dönemi dolgusu kazõlmõ  ve bu dolgu altõndan çakõllõ-seramikli-kumlu yer yer horasanlõ 
Hellenistik bir düzlemin kuzeye e imli olarak açmanõn tamamõna yayõldõ õ 
gözlenmi tir.  

Çalõ malar sonucunda, derin bir Roma Dönemi dolgusu ve bu dönemin D600 ve 
D601 duvarlarõ ile tanõmlanan mimarî mekânlarõ; bu dolgularõn altõnda ise, açmanõn 
tamamõna yayõlan güneyden kuzeye e imli düzlemin Hellenistik Dönemde olasõlõkla 
.Ö. 3. Yy. son çeyre inde kullanõlmõ  oldu u anla õlmõ tõr. Roma Dönemine kadar 

kullanõldõ õ anla õlan D599 sur duvarõnõn kullanõm evrelerini görmek amacõyla yapõlan 
çalõ malarda duvarõn ilk in a evresinin .Ö. 5.yy.õn 3. çeyre ine tarihlenen dolgu üzerine 
oturdu u anla õlmõ tõr (Resim: 1).  

 
BZ.12.NE.18.5.B ve BZ.12.NE.18.5.C Açmalarõ: Bu açmalarda yürütülen 

çalõ malarda, D601 duvarõnõn devamõ ile bu duvar ile kö e yapan D600 duvarõnõn 
devamõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu duvarlarõn sõnõrladõ õ alanda Geç Roma Dönemi 
dolgusunda kireçli bir düzlem açõ a çõkarõlmõ  (Resim: 2); açmanõn güneyinde bu 
kireçli düzlemle ili kili oldu u dü ünülen yakla õk 1m. çapõnda bir kuyu ortaya 
çõkarõlmõ tõr; Roma Dönemi dolgusu altõndan yine Hellenistik Dönem düzlemine 
ula õlmõ tõr. 

 
BZ.12.NE.18.5.D BZ.12.NE.18.5.A Açmalarõ: Bu açamalarda ise, üst kotlardaki 

Roma dolgusu altõndan D607 ve D608 duvarlarõ ile Hellenistik Dönem mimarî ö eleri 
ve düzlemi açõ a çõkarõlmõ tõr; Alt kotlarda D607 duvarõna ait alt kotlardaki ta lar açõ a 
çõkarõlmõ  ve  -0.01m. kotunda taban suyuna ula õlmõ , D607 duvarõnõn .Ö.5 yy.õn 
sonlarõna ait kumlu çakõllõ dolgu içine oturdu u saptanmõ tõr (Resim: 3). .Ö. 5. yy.õn 
sonlarõnda in a edilmi  olan D607 duvarõnõn Hellenistik Dönemde iptal edilip düzlem 
blokajõna dâhil edilmi  oldu u anla õlmõ tõr. D608 duvarõnõn bu dolgu içine oturdu u 
dolayõsõyla .Ö. 3. yy.’da kullanõlmõ  oldu u anla õlmõ tõr. 18.5.A açmasõ ve çevresinde 
ele geçirilen demirci cüruflarõnõn yo unlu u göz önüne alõndõ õnda, D607 ve D608 
duvarlarõnõn sõnõrladõ õ mekânõn olasõ bir metal atölyesine ait oldu u; kanalõn ise atõk su 
akaçlama amaçlõ olarak kullanõldõ õ dü ünülmektedir. 

 
BZ.12.NE.19.4.C BZ.12.NE.19.4.D Açmalarõ: Burada, kalõn bir Roma Dönemi 

dolgusu altõndan, Hellenistik Dönem dolgularõ ve yer yer tahribat görmü  çakõllõ-kumlu, 
sõkõ tõrõlmõ  yapõda olan ve .Ö. 3. yy.õn son çeyre inde kullanõlmõ  bir düzlem açõ a 
çõkarõlmõ tõr; düzlem altõndan çakõllõ-kumlu bir dolgunun geldi i gözlenmi tir.  

 
BZ.12.NE.18.4.C ve BZ.12.NE.18.4.D Açmalarõ: Bu açmalarda yürütülen 

çalõ malarda, Roma-Hellenistik dönemlerine ait karõ õk dolgularõn kaldõrõlmasõndan 
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sonra açmalarõn tamamõna yayõlan Hellenistik Dönem düzlemine ula õlmõ tõr; burada 
açõ a çõkarõlan ta  sõrasõnõn sert ve ta çõklõ Hellenistik Dönem düzlemi içersinde 
akaçlamayõ sa lamak amacõyla kullanõlmõ  bir kanala ait olabilece i anla õlmõ tõr 
(Resim: 4). 

 
Birinci Sektör Genel De erlendirme 
Birinci alt-sektörde yapõlan çalõ malarõ genel bir de erlendirme ile; buradaki 

D599 sur duvarõnõn .Ö. 5. yy.õn 3. çeyre inde in a edildi i, ancak bu duvara yaslanan 
Hellenistik Dönem düzleminin Klâsik Dönem kullanõm evrelerini tahrip etmi  oldu u 
belirlenmi tir. Olasõlõkla, duvarõn Hellenistik Dönemde i likler için meydan olarak 
kullanõlan alanõ sõnõrlamõ  oldu u, Geç Roma Döneminde D600 duvarõnõn D599 
duvarõna yaslanmõ  olmasõ Roma Dönemi yapõlanma sürecinde bu sektörde açõ a 
çõkarõlan kireçli düzlem ve kuyu ile ili kili i li in dõ  duvarõ olarak kullanõldõ õ 
anla õlmõ tõr.   

 
K NC  SEKTÖR 

2005 yõlõ çalõ malarõnda ortaya çõkarõlan konglomera bloklardan in a edilmi  
olan yapõnõn devamõnõ anlamaya yönelik olarak NE.19.1.D, NE.18.1.C, NE.18.1.D, 
NE.18.2.B ve NE. 17.1.C açmalarõnda çalõ malar yürütülmü tür. 

 
BZ.12.NE.18.1.C Açmasõ: kinci alt-sektördeki çalõ malar 2005 yõlõnda ortaya 

çõkarõlan konglomera bloklardan yapõlmõ  kamusal nitelikte bir yapõnõn devamõnõ 
anlamaya yönelik olmu tur. lk olarak, 18.1.C açmasõnda Roma-Hellenistik dönemlerin 
karõ õk dolgularõ altõndan Hellenistik Dönem tabakasõ ile ili kili D612 duvarõ, açmanõn 
do usunda ise yo un kemik parçalarõnõn ele geçirildi i dolguda yerel kalkerden heykel 
kaidesi ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 5). D612 duvarõnõn .Ö. 4. yy.õn son çeyre ine ait 
yo un kaba çanak-çömlek ve ta lõ bir dolgu içine oturdu u saptanmõ tõr.  

 
BZ.12.NE.19.1.D Açmasõ:  Bu açmada yürütülen çalõ malar Geç Klasik-Erken 

Hellenistik Dönem yapõlanmasõna yönelik olmu tur. D613 - D614 - D615 duvarlarõ ile 
tanõmlanan mekânda yürütülen çalõ malarda kõsmen tahribata u ramõ  horasanlõ bir 
taban gözlenmi tir; ele geçirilen buluntulara göre tabanõn .Ö. erken 3. yy.a ait oldu u 
anla õlmõ tõr. Açmanõn batõsõ ve kuzeyinde yo un kaba kap parçalarõnõn bulundu u 
dolgu saptanmõ tõr; D613 ve D615 duvarlarõnõn (Resim: 6), D612 gibi .Ö.4 yy. son 
çeyre ine ait bu dolgu içine oturdu u anla õlmõ tõr. 

 
BZ.12.NE.17.1.C Açmasõ: Bu açmanõn do usunda Roma dönemine ait bir kuyu 

ile ili kili ta lar açõ a çõkarõlmõ tõr. 2005 yõlõ çalõ malarõnda açõ a çõkarõlan D291 duvarõ 
ise açmanõn GD kö esinden devam etti i anla õlmõ tõr. Bu duvara yaslanan .Ö. 4. yy.õn 
son çeyre ine ait yo un seramikli tesviye dolgusu, açma kuzeyinde Hellenistik Döneme 
ait ta çõklõ ve sõkõ tõrõlmõ  sert bir düzlem ele geçirilmi tir.  

 
BZ.12.NE.18.1.D Açmasõ: Bu açmadaki çalõ malarda üst seviyelerdeki Roma-

Hellenistik Dönem karõ õk dolgularõn altõnda D291-D624 duvarlarõ ile Hellenistik 
düzlem tarafõndan örtülen ve tahribat gören D625 duvarõ açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 7). 
D291 ve D624 duvarlarõnõn birle ti i yerde yapõlan sondajda 1.15 m. derinlikte 
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amphoralarõn yo unlukta oldu u deposit saptanmõ tõr (Resim: 8). Bu deposite göre, 
D291-D624 duvarlarõnõn ilk yapõ evresi .Ö. 4. yy.õn son çeyre ine ait olmalõdõr.    

 
BZ.12.NE.18.2.B Açmasõ: Bu açmada yürütülen çalõ malar sonucunda, bu 

alandaki tabakalanma ile ilgili önemli veriler elde edilmi tir (Resim: 9). Ele geçirilen 
buluntulara göre, en erken tabaka .Ö. Geç 6.- Erken 5. yy.a aittir. Bu alanda saptanan 2. 
evre ise .Ö. 5. yy.õn 3. çeyre ine aittir. .Ö 4. yy.õn ba õna ait buluntularõn ele 
geçirildi i dolgular ise 3. bir evreye i aret etmektedir. 4. evre, D609 duvarõ ile ili kili 
olup .Ö. 4.yy.õn ortasõna tarihlenmektedir. Bu alandaki son evre ise, Hellenistik Dönem 
ba õnda D609 duvarõnõn tahrip edilip Hellenistik Dönem düzlem blokajõna dâhil edildi i 
bulgulara dayalõdõr. 

 
kinci Sektör Genel De erlendirme 

Bu alt-sektörde genel bir de erlendirme olarak; .Ö. 4.yy.õn son çeyre ine ait olan 
D291 duvarõ kuzeyinde kalan alanda .Ö. 4.yy.õn 3. çeyre inde bir tesviye çalõ masõ 
yapõldõ õ söylenebilir. Bu alandaki yapõlanmanõn kuzeyinde de –yine birinci alt-sektördeki 
sur duvarõ kenarõnda birçok açmada gözlendi i gibi- olasõlõkla depolama alanlarõ olarak 
kullanõlmõ  Hellenistik Dönem düzlemleri saptanmõ tõr.  

 
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR 
2005 yõlõ çalõ malarõnda ortaya çõkarõlan konglomera bloklardan in a edilmi  

olan yapõ ile D599 sur duvarõ arasõnda kalan alandaki arkeolojik yapõlanmayõ anlamak 
amacõyla 18.3.A, 18.3.B, 18.3.C, 18.3.D, 17.3.B, 17.3.C, 17.3.D ve 17.2.C açmalarõnda 
çalõ õlmõ tõr. 

 
BZ.12.NE.18.3.A ve BZ.12.NE.18.3.B Açmalarõ:  Üçüncü alt-sektör olarak D599 

sur duvarõ ile konglomera bloklardan yapõlmõ  kamusal yapõ kompleksi arasõnda kalan 
alanda çalõ õlmõ tõr. lk olarak, 18.3.A ve 18.3.B açmalarõnda ilk seviyelerden itibaren 
kalõn Hellenistik Dönem dolgularõ kazõlmõ , bu dolgular altõndan Erken Hellenistik 
Döneme ait birbirlerine dik gelen D602 ve D603 duvarlarõ ortaya çõkarõlmõ tõr. 
Duvarlarõn do usunda açmanõn geneline yayõlan Hellenistik bir düzlem, düzlem altõnda 
ise daha erken döneme ait D604 duvarõ ve bu duvar ile kö e yapan D606 duvarõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr (Resim: 10). Hellenistik Dönem tahribatõ nedeniyle bu duvarlarõn erken 
kullanõm evreleri saptanamamõ tõr.  

 
BZ.12.NE.18.3.C ve BZ.12.NE.18.3.D Açmalarõ: 18.3.C açmasõnda, kaldõrõlan 

Hellenistik Dönem dolgularõ altõnda açmanõn geneline yayõlan ve 18.3.B açmasõnda 
görülen çakõllõ-ta lõ düzlemin devamõ ortaya çõkmõ tõr. 18.3.D açmasõnda ise, bir yapõnõn 
krepidomasõna ait do u-batõ do rultulu oldukça büyük ve düzgün kesimli ta  blok sõrasõ 
ve altta euthynteria bloklarõ ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 11). Krepidomaya ait 
bloklardan T biçimli olan ise buradaki yapõya giri i sa layan krepis blo u olmalõdõr. 
Kuzeyde euthynteria bloklarõna yaslanan çakõllõ-ta lõ-seramikli düzlem görülmektedir. 
Bu mimarî yapõlanma, olasõlõkla kamusal bir yapõnõn kuzey sõnõrõna ait olmalõdõr.  

 
BZ.12.NE.17.3.C Açmasõ: Açmanõn güneybatõsõnda kuzey-güney do rultulu 53 

cm. geni li inde D611 duvarõ ortaya çõkarõlmõ tõr. Açmanõn kuzeyinde ise 18.3.D 
açmasõnda gözlenen düzgün büyük blok ta larõn devamõ açmanõn batõ sõnõrõna kadar 
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kesintisiz devamõ gözlenmi  (D630), D611 duvarõnõn bu blok ta lar üzerine oturdu u 
gözlenmi tir. Blok ta larõn kuzeyindeki çalõ malarda 18.3.D açmasõnõn kuzeyinde 
ortaya çõkarõlan çakõllõ-ta lõ-seramikli düzlemin devamõ saptanmõ tõr (Resim: 12). Bu 
açmadaki çalõ malarda ortaya çõkarõlan bulgulara göre, 18.3.D ve 17.3.C açmalarõndaki 
temel bloklarõnõn ve 17.3.C açmasõndaki D611 duvarõnõn ilk yapõm evresinin .Ö. Erken 
5. yy. oldu u anla õlmõ , ve bu duvarlarõn Helenistik Dönem ilk çeyre inde de kullanõm 
gördü ü saptanmõ tõr.  

 
BZ.12.NE.17.3.B Açmasõ: Yürütülen çalõ malarda öncelikle 17.3.C açmasõnõn 

batõsõnda ortaya çõkarõlmõ  olan kuzey-güney do rultulu D611 duvarõnõn devamõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr. D611 duvarõnõn do usunda yürütülen çalõ malarda bu duvara paralel 
olarak uzanan ve do uya do ru kö e yapõp 18.3.A açmasõndaki D602 duvarõ ile birle en 
D617 duvarõ gözlenmi tir.  Açmanõn do usunda D617 ve D602 duvarlarõ arasõnda kalan 
alanda yürütülen çalõ malarda çakõllõ-horosanlõ bir taban ortaya çõkarõlõrken duvarlarõn 
.Ö. Geç 6.yy dolgusu üzerine oturan iç mekân duvarlarõ oldu u anla õlmõ tõr (Resim: 

13). 
Çalõ malar sonucunda; iç mekânõ D602, D626, D617 ve D603 duvarlarõ ile 

tanõmlanmõ , etrafõ sert çakõllõ düzlemlerle çevrili, konut mimarîsinden farklõ, koridorlu 
bir mimarîye sahip kamusal amaçlõ oldu unu dü ündü ümüz bir yapõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Yapõya giri in ise, 18.3.D açmasõnda ortaya çõkarõlan T biçimli e ik ta õna 
göre kuzeyden olmalõdõr. Kuzeyden iri euthynteria bloklarõyla yapõlmõ  krepidomalõ 
yapõnõn .Ö. erken 5. yy. da in a edildi i, ve .Ö. 3. yy. õn ilk çeyre inde de kullanõm 
gördü ü dü ünülmektedir.  

 
BZ.12.NE.17.2.C Açmasõ: 17.2.C açmasõnda yapõlan çalõ malarda, kuzeyde ta  

bloklarla, batõda D611 duvarõ, güneyde D626 duvarõ ve do uda D603 duvarõ ile sõnõrlõ 
kamu yapõsõnõn güneyinde, D622 duvarõnõn bulundu u Roma Dönemi dolgularõnõn 
altõnda ikinci bir kamu yapõsõ oldu unu dü ündüren duvarlar ortaya çõkarõlmõ tõr. ki 
yapõyõ ayõran duvarõn, di er duvarlara göre daha geni  olmasõ nedeniyle, do u-batõ 
do rultulu D626 duvarõ oldu u dü ünülmektedir. Kuzey-güney do rultulu D627 ve 
buna paralel D628 duvarlarõ arasõndaki 2.40 m. geni lik bu ikinci yapõda da koridorlu 
bir yapõlanmanõn varlõ õna i aret etmektedir. 

 
BZ.12.NE.17.3.D Açmasõ: 17.3.D açmasõndaki çalõ malar sonucunda Roma 

Dönemi dolgularõ içinde D618 ve D619 duvarlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr; daha alt kotlardaki 
çalõ malarda ise açmanõn güneybatõsõnda ortaya çõkarõlan Klâsik Dönem D620 ve D621 
duvarlarõnõn olasõlõkla üçüncü bir kamusal yapõya ait duvarlar oldu u anla õlmõ tõr. 

 
kinci Sektör Genel De erlendirme 

Üçüncü alt-sektördeki çalõ malarda sonuç olarak, üç kamusal amaçlõ yapõya ait 
oldu u dü ünülen mimarî ö eler ortaya çõkarõlmõ tõr. Üçüncü sektördeki alanõn 
kuzeyinde bulunan yapõ en görkemlisidir. Etrafõ sert çakõllõ düzlemlerle çevrili, 
koridorlu bir mimari düzenlemeye sahip yapõnõn,  .Ö. erken 5. yy.dan .Ö. 3. yy. õn ilk 
çeyre ine kadar kullanõm gördü ü dü ünülmektedir. Yapõyõ batõdan sõnõrlayan D611 
duvarõnõn .Ö. erken 5. yy. da kullanõlõp daha sonra yükseltilerek, Helenistik Dönem ilk 
çeyre inde de kullanõldõ õ dü ünülmektedir.  
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Bu yapõnõn güneyinde ikinci yapõ olarak belirledi imiz ba ka bir kamusal 
yapõnõn duvarlarõ ortaya çõkarõlmõ tõr. ki yapõyõ D626 duvarõ ayõrmaktadõr. D627-D628 
duvarlarõ arasõnda koridor oldu u dü ünülmektedir. Bu koridorda .Ö. 4. yy. õn ilk 
yarõsõndan .Ö.4. yy. õn 3. çeyre ine kadar duvarlarla beraber yükseltilerek kullanõldõ õ 
dü ünülen tabanlar ortaya çõkarõlmõ tõr. 

 
Kuzeyden ta  temel bloklarõyla çevrili yapõnõn batõsõnda, .Ö. 4. yy. õn ilk 

yarõsõnda kullanõldõ õ dü ünülen D620 ve D621 duvarlarõ bu alandaki üçüncü yapõnõn 
varlõ õnõ göstermektedir. 

 
2012 Yõlõ Kazõlarõ Genel De erlendirme 
2012 yõlõ kazõ sezonunda NE sektörü B11 tarlasõnda yürütülen çalõ malarda elde 

edilen sonuçlara göre, alanõn kuzeyinde bulunan D599 sur duvarõnõn erken yapõ 
evresinin 2005 yõlõ çalõ malarõnda güney kesimde ortaya çõkarõlmõ  olan konglomera 
bloklardan in a edilmi  yapõ kompleksi ile ça da  olup .Ö. 5.yy. õn üçüncü çeyre ine 
ait oldu u anla õlmõ tõr. Bu iki yapõlanma arasõnda kalan alanda Hellenistik Dönem de 
kullanõm gören konglomera bloklu yapõ kompleksinin devamõnda, olasõlõkla depolama 
alanlarõ olarak kullanõlmõ  yapõlara ait duvarlar saptanmõ tõr. Bu yapõlarõn kuzeyinde, 
sur duvarõ ile konglomera bloklarõn ortasõnda bulunan alanda erken yapõ evreleri .Ö. 
5.yy. ba õ olup Hellenistik Dönem de kõsmen tahrip edilmi  ve kõsmen kullanõlmõ  olasõ 
3 kamu yapõsõna ait duvarlar saptanmõ tõr. 

 
SUALTI ÇALI MALARI 
2012 yõlõ çalõ malarõ 2011 yõlõnda ba latõlan L1 ve L4 limanlarõ üzerindeki sualtõ 

belgeleme çalõ malarõna devam edilmi tir. Ayrõca L2 ve L3 liman yapõlanmalarõnõn 
belgeleme çalõ malarõna ba lanmõ , görülebilen kalõntõlarõn haritalanmasõ ve 
foto raflanmasõ tamamlanmõ tõr.   

L2 ve L3 limanlarõndaki çalõ malarda, Geç Klâsik Döneme tarihlenen kent 
savunma duvarlarõ ile ili kili görülen liman kalõntõlarõndan L2 limanõndaki iki kule, 
güney ve kuzey deniz duvarlarõ belgelenmi tir. L3 limanõna ait kalõntõlar yüzeyde daha 
az korundu u için belgeleme sõnõrlõ kalmõ tõr, ancak gelecekte yapõlmasõ dü ünülen 
‘probing’  yöntemi ile yüzeyaltõ kalõntõlarõn belgelenmesi olanaklõ hâle gelecektir.  

2012 yõlõ çalõ malarõnõn yo unlu u L1 limanõnda seçilen iki açmada ‘water 
dredge’ yöntemi ile yapõlan kazõlar üzerine olmu tur. Birinci açma L1 limanõ mendire i 
üzerinde bulunan 2x2 m. boyutlarõnda 7 birimde 28 m2 alanda en fazla 1.3m. derinli e 
ula õlan sualtõ kazõlarõ gerçekle mi tir. Buradan toplanan tüm çanak-çömlek parçalarõ 
tip, hamur ve di er özellikleri itibarõyla belgelenmi , diyagnostik olanlar tarihleme 
amacõ ile seçilmi tir. Antik mendire in güney kenarõnda yo unluk kazanan seramik 
buluntular ço unlukla Geç Klâsik ve Erken Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 
Düzensiz iri bloklarõn altõnda in situ mendirek duvarõnõn yüzeyden daha derin bir 
seviyede yer aldõ õnõ göstermi tir. lk gözlemlere göre, L1 limanõ güney mendire i kent 
savunma sistemi ile ba lantõlõ gözükmektedir; L4 limanõna uzanan duvarlarõn yapõm 
tekni i ve malzemenin farklõ oldu u anla õlmaktadõr. Deniz duvarõna ait in situ bloklara 
göre deniz seviyesinin Antik Döneme göre 0.6-0.8m. yükselmi  oldu unu 
göstermektedir.   

kinci açma 2x2m. boyutlarõnda L1 limanõ ortalarõnda sõ  derinlikte olan bir 
noktada (yakla õk 0.3-0.5m.) limanõn sedimantasyon yapõsõnõ ve tabakala masõnõ 
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incelemeye yönelik yapõlmõ tõr. Poseidonia otlarõnõn temizlenmesinden sonra, yakla õk 
0.5m. dolgu kazõlarak .Ö. 5. yy. dan .S. 18. yüzyõla kadar uzanan çanak-çömlek 
örneklerinin karõ õk toplanabildi i tabakalar incelenmi tir. L1 limanõ dõ õnda yapõlan 
sualtõ yüzey ara tõrmasõ sõrasõnda Akropolis kõyõsõnda gemi ba lama ta õnõn bulunmasõ 
bu kõyõnõn da sakin havalarda gemilerin barõnabildi ini göstermi tir.  

 
L4 limanõ kõyõsõ ve sõ  sualtõ bölümlerinde liman kalõntõlarõnõn ayrõntõlõ planõ için 

çalõ malara devam edilmi tir. Denizin sert havalarda a õndõrdõ õ kõyõ boyunca dolia 
birimlerinin belgelenmesi yapõlmõ tõr. Sualtõnda bulunan apsisli bir yapõ kalõntõsõnõn 
belgelenmesi de yapõlmõ tõr. L4 limanõ kuzey mendire i yakõnlarõnda 3-4m. derinlikte 
bulunan Geç Roma batõ õ üzerinde de çalõ ma fõrsatõ olmu tur. LR1ve LR2/LR13 
amphora parçalarõnõn tanõmlanabildi i bu batõk buluntularõnõn yerel Knidos üretimleri 
ile kar õla tõrõlmasõ sonucunda ula õlacak yeni bilgilerin Do u Akdeniz ticareti hakkõnda 
bildiklerimizi geni letmesi beklenmektedir.  

 
ÇEVRE DÜZENLEME, RESTORASYON-KONSERVASYON VE 
ARKEOBOTAN K ÇALI MALARI 
 
2011 yõlõ kazõ sezonunda metal, seramik, cam ve pi mi  toprak objelerin 

konservasyonu ve önceki yõllara ait konservasyonu yarõm kalmõ  objelerin yeniden 
konservasyonu yapõlmõ tõr. 

Bu kapsamda toplam 406 adet objenin konservasyonu yapõlmõ tõr. Bu 
buluntulardan müzelik eser niteli inde olan 46 adeti Marmaris müzesi’ne teslim 
edilmi tir. Di erleri etütlük buluntular listesi tutana õ ile Kazõevi Deposu’nda koruma 
altõna alõnmõ tõr. 

2012 yõlõ kazõ sezonunda gerçekle tirilen arkeo-botanik çalõ malarõnda öncelikle 
2012 kazõ sezonu sõrasõnda alõnan 16 adet toprak örne inden 14 tanesi, ve 2008 yõlõndan 
kalan 2 adet ve 2009 yõlõndan kalan 1 adet toprak örne i suda yüzdürme yöntemi ile 
light fraction (hafif kalõntõ) ve heavy residue (a õr çökelti) olmak üzere iki gruba 
ayrõ tõrõlmõ tõr. Di er 2012 sezonuna ait iki örnekten birinin miktarõnõn az olmasõ, 
di erinin ise daha kõrõlgan içeri e sahip olmasõndan ötürü Yerle im Arkeolojisi Çevresel 
Arkeoloji Ara tõrma Laboratuvarõ’nda incelenmek üzere müdahale edilmemi tir. Suda 
yüzdürme i leminin tamamlanmasõnõn ardõndan ayrõ tõrõlan malzemelerden hafif 
kalõntõlarõn (LF) tamamõ  ve a õr çökeltilerden (HR) 2 tanesi tasnif edilmi tir. 

2009 yõlõnda ayrõ tõrõlmõ  fakat tasnifi yapõlmamõ  2 adet a õr çökelti örne i ve 
2010 yõlõnda ayrõ tõrõlmõ  73 adet a õr çökeltinin 20 tanesinin tasnif i lemi 
gerçekle tirilmi tir. Toplamda 42 adet örnek po eti üzerinde tasnif i lemi 
gerçekle tirilmi tir (25 HR, 17 LF). Her bir a õr çökelti örne inin ¼’i detaylõ olarak, 
¾’ü ise hõzlõ olarak incelenmi tir. Bu yöntem sayesinde kõsõtlõ zaman dilimi içerisinde 
daha fazla örne in içeri i hakkõnda bilgi edinilmi tir. Örneklerin hõzlõ incelemesi 
yapõlan ¾’lük kõsõmlarõ po etlenerek ileride yapõlabilecek çalõ malar için saklanmõ tõr.   

2010 yõlõndan kalan A õr çökelti örneklerinden 53 adedinin bir sonraki kazõ 
sezonunda çalõ õlmak üzere kazõ evinde bõrakõlmõ tõr. Tasnifi yapõlan malzemelerin (35 
adet) yanõ sõra, 13 adet 2010 yõlõ malzemesi ve 15 adet 2012 yõlõ malzemesi ODTÜ 
Arkeoloji Laboratuvarõ’nda çalõ õlmak üzere seçilmi tir.   

Kazõevi deposunda bulunan etütlük ve di er buluntu raflarõnõn büyük ölçüde 
yeniden düzenlenmesi ve listelenmesi 2011 yõlõ kazõ sezonunda ba latõlmõ  idi. 2012 yõlõ 
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sezonunda Burgaz kazõevinde bulunan tüm etütlük ve di er örneklerin (çanak-çömlek, 
kemik, toprak, metal) bulundu u raflarõn düzenlenmesi ve listelenmesi tamamlanmõ tõr. 
Ayrõca, ta  buluntular için ayrõ bir mekânda raf düzenlemesi yapõlarak koruma altõna 
alõnmõ tõr. 

L1 limanõ biti i i B11 tarlasõ olarak bilinen alanda önceki yõllarda ve 2012 
yõlõnda kazõlan açmalarõn çevre düzenlemesi için kazõ ve yüzey tarõm topraklarõnõn 
atõlmasõ ve ören yerinin do al görünümünün korunmasõ sa lanmõ tõr. Farklõ yõllarda 
kazõlan alanlarõn tümü bütünle ik olarak dikenli tel çitler ile çevrilerek koruma altõna 
alõnmõ tõr. Önceki yõllarda kazõlan alanlarõn bozulan çitleri (SW ve NE sektörleri) her 
yõl oldu u gibi onarõlmõ tõr. 2012 yõlõ örenyeri düzenleme çalõ malarõ kapsamõnda 
örenyeri bilgi levhalarõ (Türkçe ve ngilizce) güney konut sektöründe (geni  alanlar 
kazõlmõ  oldu u için) güncellenmi , genel bilgi levhalarõ ise sadece giri te yenilenmi tir; 
ayrõca iki noktada (L2 limanõ ve Akropol) genel bilgi levhasõ yerle tirilmi tir. 
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KERKENES (SORGUN-YOZGAT) KAZI 
ÇALI MALARI 2012 

 

Abdulkadir BARAN* 

Yozgat Müzesi denetiminde yürütülen 2012 yõlõ Kerkenes kazõ çalõ malarõna 
14.08.2012 tarihinde ba lanmõ  ve 14.10.2012 tarihinde tamamlanmõ tõr1. Ödenek 
harcanmasõ konusunda ya anan sõkõntõlar ve gecikmelere ra men oldukça verimli ve 
ba arõlõ bir çalõ ma gerçekle tirilmi tir. ki dönem hâlinde 22.08.2012 – 05.09.2012 
tarihlerinde 15 gün ve 15.09.2012-13.10.2012 tarihlerinde 29 gün süresince 
gerçekle tirilmi  olan kazõ çalõ malarõnõn ilk döneminde Chicago Üniversitesi ekibinin 
yürüttü ü Yapõ Blo u 8 kazõlarõna yo unluk verilmi tir. kinci evre çalõ malarõmõz ise 
Do u Kapõ yakõnõnda sur duvarõ ve çevresinde gerçekle tirilmi tir. 

Yozgat li’nin Sorgun lçesi’ne ba lõ ahmuratlõ Köyü’nün batõsõndaki Kerkenes 
Da õ’nda yer alan ve antik adõ henüz net olarak bilinmedi i için Kerkenes olarak anõlan 
yerle im (Fig. 1) daha önce yürütülen kazõ çalõ malarõnõn sonuçlarõna göre M.Ö. 7. yy. 
sonlarõnda kurulmu tur. Büyük olasõlõkla Phryg kültürüne sahip batõdan göç etmi  bir 
topluluk tarafõndan kurulmu  olan kentte tespit edilen graffiti ve yazõtlar Phryg 
dilindedir. Yerle imin adõna ili kin kesin bir veri olmamakla birlikte Herodotos 
tarafõndan bahsedilen Pteria oldu u büyük oranda kabul edilebilmektedir. Kentin M.Ö. 
6. yy. ortalarõnda büyük bir yangõn ile tahrip edilmi  oldu u ve yerle imin bu evreden 
sonra önemini yitirdi i belirtilmi tir. Hellenistik ve Roma Dönemlerinde ise kentin 
güneyindeki küçük bir alanda yerle imin küçülerek devam etti i, Bizans Döneminde ise 
akropol olarak kullanõlmõ  tepenin bir kale yapõsõ ile tahkim edilerek yerle imin bu 
alanda sõnõrlandõrõlmõ  oldu u önerilmi tir. Anadolu’da Klâsik Dönem öncesine ait en 
büyük kent olan yerle im en geni  yerinde 1,5 x 2,5 km. ölçülere ula maktadõr. Oldukça 
iyi korunmu  durumda günümüze ula mõ  olan sur duvarlarõ kentin en etkileyici 
yapõsõnõ olu turmaktadõr. Yakla õk 7 km toplam uzunlu a sahip sur duvarõna ait 7 adet 
kapõ tespit edilmi tir. Orijinalinde 7-8 metre yükseklik ve 8 metre geni li e sahip sur 
duvarlarõyla ilgili daha önceki kazõ çalõ malarõnda Kapadokya Kapõsõ kazõlarak açõ a 
çõkarõlmõ  ve kõsmen restore edilmi tir.  

Kentte daha önceki ekip tarafõndan yo un kazõ çalõ masõ yapõlmadõ õ için 
görünür durumda çok fazla kalõntõ bulunmamaktadõr. Ziyaret edilebilir durumda olan 
yapõlar olarak Saray Yapõ Kompleksi’nin sadece giri  bölümü, tapõnak olarak 
tanõmlanmõ  bir yapõnõn kazõsõ yapõlmõ  küçük bir bölümü, 6000 m2 ölçüye sahip oldu u 
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belirtilen Kentsel Yapõ Blo u 8’in kazõlan üç mekânõ bulunmaktadõr. Megaron olarak 
tanõmlanmõ  bir yapõnõn ise daha önce kazõldõ õ, ancak sonradan tamamen toprakla 
kaplanmõ  oldu u bilinmektedir. Bunun haricinde eski kazõ ekibi tarafõndan çalõ malar 
a õrlõklõ olarak jeofizik ölçümler ve bunlarõn belirli kõsõmlarda test sondajlarõyla 
do rulanarak sondaj çukurlarõnõn yeniden kapatõlmasõ eklinde gerçekle tirilmi tir. 
Yerel ta larõn kullanõldõ õ bir mimarîye sahip olan kentte yangõn tabakasõnõn yo unlu u 
bazõ bölümlerde açõ a çõkarõlan yapõlarõn korunmasõ konusunda sõkõntõ yaratmakla 
birlikte bu durum tüm kent için geçerli de ildir. Tarafõmõzdan yapõlan incelemelerde 
kentin büyük bölümünde kalõntõlarõn gözle görülebilir ekilde yüzeyde bulundu u ve 
ince temizlik çalõ malarõyla bile bazõ bölümlerde jeofizik ölçümlerden daha iyi sonuç 
alõnabilece i tespit edilmi tir.  

 

Kazõ Çalõ malarõ  
Yapõ Blo u 8 
Kentteki kazõ alanlarõmõzdan ilki 2011 yõlõnda eski ekip tarafõndan kazõsõna 

ba lanmõ  olan Kentsel Yapõ Blo u 8 olmu tur (Fig. 1-4). Kentte daha önce yapõlan 
ara tõrmalara göre 757 farklõ yapõ blo u tespit edilmi tir ve harita üzerindeki 
numaralandõrmada kazõ yapõlan blok 8 numara ile belirtilmi tir. Chicago 
Üniversitesi’nden Dr. Scott Branting ve ekibinin bu alanda gerçekle tirdi i çalõ malar 
15 gün sürmü  ve iki farklõ açma yapõlmõ tõr (Fig. 4).  

2011 yõlõnda TR29 No.lu açma ile geçekle tirilen kazõ çalõ malarõnda açõ a 
çõkarõlan yan yana üç mekânõn hemen ön tarafõnda güneydo u kö ede gerçekle tirilen 
TR31 açmasõ 6 x 7 m. boyutlarõnda olup toplam 43 metrekarelik bir alana sahiptir (Fig. 
2, 4). Açmanõn kuzeyinde daha önceki yõl TR 29 açmasõnda açõ a çõkarõlmõ  olan 
Üçüncü Oda’ya giri i sa layan 6 adet geni  ta  basamaktan olu an bir merdiven ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Merdiven açmanõn ortasõnda yer alan ta  dö emeli bir alana inmektedir. 
Ta  dö eme üzerinde yer alan direk çukurlarõ dö emenin üzerinde ah ap bir çatõnõn 
varlõ õna i aret etmektedir. Ta  dö eme hem güneyde hem de do uda ta  temelli 
duvarlar ile çevrelenmi tir. Do udaki duvar TR29 açmasõna ait dõ  duvarõn bir 
uzantõsõdõr. Dö emede yer alan kanal ile bu duvardan akan su tahliye edilmi  olmalõydõ. 
Açmanõn do usunda küçük bir oda, açmanõn güneyinde ise ba ka bir odaya ait bölümler 
ortaya çõkarõlmõ tõr. Dö emenin batõsõnda ise TR29 açmasõnda yer alan yapõnõn ön 
duvarõndan akan suyu tahliye edecek bir kanal sistemi tespit edilmi tir. Alandaki bir 
di er çalõ ma ise hemen güneyde yer alan ve daha eski yõllarda açõlan sondaj 
çukurlarõnda görülerek daha sonradan tekrar üzeri kapatõlmõ  olan kõsõmda 
gerçekle tirilmi tir (Fig. 3-4). Jeofizik ara tõrmalarõn sonuçlarõna göre TR33 açmasõ ile 
aynõ yapõ blo unda bulunan büyük bir mekânõn önündeki ta  dö emenin bir kõsmõ ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Açma 5 x 8 m. boyutlarõnda olup 40 metrekarelik bir alana sahiptir. 10-30 
cm. aralõ õnda bir toprak dolguya sahip olan ve bir kõsmõ daha önceden kazõlarak tekrar 
doldurulmu  olan açma oldukça hõzlõ kazõlabilmi tir. Açmanõn tamamõnõ kaplayan ta  
dö emenin güney bölümünde 6 adet direk çukuru tespit edilmi tir. TR31 açmasõndan bir 
miktar seramik ve kemik parçasõ çõkarõlmõ tõr. Bunlarõn dõ õnda, do udaki odada demir 
bir i ne, güneydeki odanõn e i ine yakõn bir yerde ta  dö emenin üzerinde kõrõk bir 
fibula parçasõ ve yine güneydeki odanõn kazõlan kõsmõnõn güney kenarõnda i lenmi  
fildi i parçalarõ bulunmu tur. TR33 açmasõndan ise az sayõda buluntu gelmi tir. 
Buluntular arasõnda birkaç seramik ve kemik parçasõ, kõrõk bir demir çivi parçasõ ile 
bronz bir plakaya ait parçalar yer alõr. Kazõ çalõ malarõnõn ardõndan tüm buluntular 
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temizlenmi  ve konservasyonlarõ yapõlmõ tõr. Daha sonra TR31 açmasõnda bulunan 
duvarlara jeotekstil örtülmü  ve üzerine bir iki ta  sõrasõ konularak belirgin hâle 
getirilmi tir. Aynõ ekilde, tahrip olma olasõlõ õ bulunan merdivenin üzeri de jeotekstil 
örtülerek toprak ile kapatõlmõ tõr. TR31 ve TR33 açmalarõnda açõ a çõkarõlan ta  
dö emeler ise tahrip olma riski fazla bulunmadõ õ için üzeri açõk olarak bõrakõlmõ tõr. 
Eski ve yeni kazõ alanlarõnda açõ a çõkartõlan mekânlar, toprak altõndaki kalõntõlarõn 
yüzeye çok yakõn olmasõ sebebiyle, ta õnabilir ta  destekler üzerine yerle tirilmi  demir 
direklere sahip tel örgüyle çevrelenerek koruma tedbirleri alõnmõ tõr.  

 
Do u Kapõ Yakõnõ Sur Duvarõ Kazõsõ 
Kentin oldukça büyük boyutlu olu u ve kazõlan alanlara araba ile ula õmõn 

mümkün olmamasõ sebebiyle kente ilk kez gelen insanlarõn antik yerle imin nerede 
oldu unu anlayamadõklarõ görülmü tür. Bu nedenle kente arabayla ula õlan ilk noktada 
çalõ ma yapmanõn gerekli oldu u sonucuna ula õlmõ tõr. Bu noktada ziyaretçilerin ve 
kentte dola an hayvanlarõn yõllardõr üzerinden geçtikleri, özellikle de arabayla ula õlan 
yer olmasõ sebebiyle uzun yõllardõr modern yapõlar için köylüler tarafõndan ta  alõnan bir 
ta  oca õ hâline gelmi  olan sur duvarõnõn do u bölümünde kazõlar gerçekle tirilmesine 
karar verilmi tir (Fig. 1, 5). Bu sayede hem giri  kõsmõnda düzenlenmi  bir kazõ alanõ 
sa lanmasõ hem de bu kõsmõn tahribatõnõn önüne geçilmesi amaçlanmõ tõr. Alan 
akropolis tepesinin e iminde yer almaktadõr ve sadece insanlarõn de il do anõn tahribatõ 
da söz konusu olmu tur. Tepeden akan akõntõlar ve ya mur sularõ sur duvarõnõn bu 
kõsmõndan bo almaktadõr ve aynõ istikamette kent dõ õnda yer alan vadi aracõlõ õyla 
kendine yol bulmu tur. Bu nedenle kazõ sõrasõnda bu akõntõnõn yapõya zarar vermesinin 
önüne geçmek üzere tedbir alõnmõ tõr. Bu alandaki bir di er unsur ise hemen sur 
duvarõnõn önünde yer alan köy çe mesidir. Çe menin yakõn zamana kadar akar durumda 
olmasõ sebebiyle bu alan insanlarõn piknik alanõ hâline gelmi tir. Suyun kesilmesi 
sonrasõnda ise yüzeyde görülen pek çok çukurdan anla õldõ õ üzere köylüler tarafõndan 
su kayna õnõn tamir edilmesi amacõyla sur duvarõ önünde defalarca kazõ yapmõ  
olduklarõ görülmektedir. Ayrõca kente cip benzeri araçlarla giri i sa layan toprak yol 
açõlõrken sur duvarõnõn yol hattõndaki bir bölümü de yok edilmi tir. Tüm bu 
olumsuzluklar õ õ õnda gerekli tedbirler alõnarak, toprak yolun güney kenarõndan 
ba layan ve daha güneydeki Do u Kapõ’ya kadar olan alan ile Do u Kapõyõ kazmak 
üzere alanda kazõya ba lanmõ tõr.  

Antik kentte eski kazõ ekibinin sisteminde açma numaralarõ verilmeye devam 
edilmi tir. Daha önceki kazõlarõ takip eden TR32 açmasõ ile ba lanan alanda TR34, 
TR35, TR36, TR37 olmak üzere toplam 5 açma yapõlmõ tõr. Açmalar 10 x 10 m. 
ölçülerinde olup a, b, c, d olarak 5 x 5 m. ölçüsünde dört bölüme ayrõlmõ tõr (Fig. 1, 6-
7). Kazõ çalõ malarõ sonucunda yakla õk 600 m2 ölçüsünde bir alanõn kazõsõ 
gerçekle tirilmi  ve ortalama 7 m. geni likte olan sur duvarõnõn 60 m. uzunlu unda bir 
bölümü açõ a çõkartõlabilmi tir. Ön tarafta çukur olu turmayacak ekilde yol ile aynõ 
seviyede düzenlenen açmalar arasõnda seviye yükseltilerek kazõ yapõlmõ tõr. Arka tarafta 
ise sadece sur duvarõnõn hattõnõ gösterecek ama aynõ zamanda arkadaki dolgunun yo un 
olmasõ sebebiyle yapõya zarar vermeyecek ve gelen ya mur sularõnõ bo altabilecek bir 
kanal olu turacak ekilde kazõ yürütülmü tür (Fig. 8). Duvarlarõn korunma durumuna 
bakõlarak, e er bir sorun ya anmazsa 2013 yõlõnda orijinal taban seviyesine kadar sur 
duvarlarõnõn kazõsõnõn gerçekle tirilmesi amaçlanmaktadõr.  
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Alanda yüzey temizli i çalõ malarõyla ba layan kazõ çalõ malarõmõzda 
ziyaretçiler tarafõndan bõrakõlmõ  çok sayõda çöp ve içki i esi gibi döküntüler 
toplanmõ tõr. Ayrõca sur duvarõnõn ön tarafõndaki moloz döküntüler kaldõrõlmõ  ve daha 
önceden su kaynaklarõ için köylüler tarafõndan açõlan çukurlar da düzeltilmi tir. Alanda 
yo un bir ot örtüsü bulunmasõnõn yanõ sõra sur duvarõ üzerinde büyümü  çok sayõda 
dikenli bitkiden duvara zarar verenler sökülerek alan temizlenmi tir. TR32 açmasõ ile 
ba ladõ õmõz kazõ çalõ malarõnda yüzeyin hemen altõnda sur duvarõnõn iç dolgu ta larõnõn 
bulundu u görülmü  ve yo un bir temizlik çalõ masõ sonrasõnda dolgu ile onun üstüne 
sonradan gelmi  bo  ta lar ayõrt edilerek açma anla õlõr hâle gelmi tir. Sur duvarõnõn ön 
kõsmõnda seviyeyi belirleyen unsur hemen yandaki toprak yol olmu tur ve duvarõn zarar 
görmemesi için bu yol seviyesinin altõna inilmemi tir. Üzerinden patika geçen bu 
bölümde sur duvarõnõn patika yol formunda tahrip edildi i görülmü tür. Sur duvarõnõn iç 
kõsmõnda yürütülen çalõ malarda ise duvarõn güneye do ru daha yüksek korunmu  
oldu u ve arka kõsmõn tamamen ya mur sularõyla gelmi  ve duvar arkasõnda birikmi  
kum tabakalardan olu tu u görülmü tür. Bu alanda geni letilen kazõlarda kum tabaka 
üzerinde in a edilmi  yapõ duvarlarõ görülmesi üzerine daha derine inilmemi tir. Sur 
duvarõnõn in a edildi i dönemden sonraki evrelere ait bu yapõlarõn tarihi hakkõnda bilgi 
verecek bir veri henüz ele geçirilmemi tir, ancak devam eden çalõ malarõmõzda bu 
yapõlarõn kazõlarak anla õlabilir hâle getirilmesi planlanmaktadõr. Bu noktada sur iç 
yüzündeki kazõlarõmõzda duvarla birle en bir yapõ duvarõ tespit edilmemi  olmakla 
birlikte, olasõ tahribata yol açmamak üzere yukarõda de inildi i gibi sur duvarõnõn 
sõnõrõnõ ve formunu anlamamõza yetecek derinlikte bir kanal kazõlmõ tõr. Bu kanalõn aynõ 
zamanda yukarõlardan gelebilecek su akõntõsõnõn da duvara zarar vermeden bo altõlaca õ 
bir form almasõ sa lanmõ tõr (Fig. 9).  

TR32 açmasõnõn tamamlanmasõnõn ardõndan ba lanõlan TR 34 açmasõ ön tarafta 
TR 32 açmasõna göre biraz daha üst seviyede kazõlmõ tõr (Fig. 6). Arka tarafta ise TR32 
açmasõndaki bölüme göre daha yüksek ve iyi korunmu  durumda oldu u için 2 duvar 
sõrasõnõ gösterecek derinlikte ve arkadaki kanalõn i levini artõracak bir e imde 
kazõlmõ tõr. ç ve dõ ta düzenlenmi  büyük ta lardan olu an yüzlere sahip olan sur 
duvarõ iki yüz arasõnda belirli bir düzen içinde harçsõz olarak yerle tirilmi  yo un ta  
dolgu ile in a edilmi tir. Farklõ dolgu tekniklerine sahip olan sur duvarõnõn ihtiyaç 
duyulan bazõ bölümlerinde iki yüzü birle tiren duvar hatlarõ yapõlmõ , bazõ bölümlerinde 
ise sandõk eklinde yerle tirilmi  duvar hatlarõ tespit edilmi tir. Genelinde ise büyük 
ta lardan olu an bir tabaka dolgu yapõlmõ , onun üzerine ise belirli aralõklarla daha 
küçük ta lardan hem aradaki bo luklarõ dolduracak hem de düzlem olu turacak hatõllar 
eklinde düzenleme yapõldõ õ görülmü tür. Sur duvarõnõn ön tarafõnda ise Arkaik 

Dönem gelene inde e imli destek duvarlarõ in a edilmi tir. Yo un ta  dolgulu kalõn sur 
duvarlarõnõn statik olarak desteklenmesini amaçlayan bu düzenleme bir sava  sõrasõnda 
da dü manlara duvar dibinde saklanma imkânõ vermemek amaçlõ bir i leve sahiptir. 
Böylece sur duvarõ dibine gelen dü manlara mazgallardan dõ arõya sarkmadan saldõrmak 
mümkün olmaktaydõ. TR34 açmasõnda e imli destek duvarõ TR32 açmasõna göre daha 
yüksek seviyede korunmu tur, ancak yo un kullanõmdan dolayõ üst sõrasõnõn bazõ 
ta larõnõn yerinden kaydõ õ görülmü tür. Bu yerinden kaymõ  olan ta lar yerlerine 
yerle tirilerek sa lamla tõrõlmõ tõr.  

Sur duvarõnõn do rultusunda kazõlan TR35 ve TR36 açmalarõ (Fig. 6) yine ön 
cephede TR34’e göre bir üst seviyede, arka tarafta ise kanal e imini ve mantõ õnõ devam 
ettirecek bir düzenlemeyle kazõlmõ tõr. Ön cephede e imli surun bozulan ta larõ yine 
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sa lamla tõrõlmõ tõr. TR 36 açmasõnda sur duvarõnõn güneydo uya dönü  yaptõ õ ve bir 
kö e olu turdu u görülmü tür. Önceki açmalara göre daha yüksek korunmu  olan sur 
duvarõnõn üst kõsmõ yine yo un tahribat görmü tür ve gerekli olan tüm bölümlerde 
sa lamla tõrma yapõlmõ tõr. Sur duvarõnõn iç kesiminde kö e yaptõ õ bölümün hemen 
güneyinde içten savunma amaçlõ olarak sur üst kõsmõna çõkõ  sa layan bir basamak 
yapõsõ tespit edilmi tir (Fig. 10-11). 5 basama õ temizlenerek açõ a çõkarõlan merdiven 
bloklarõ ortalama 80 cm. uzunluk, 40 cm. geni lik ve 30 cm. yüksekli e sahiptir. Sur 
duvarõyla organik ba  gösteren basamaklarõn orijinal yapõm evresine ait oldu u ve 
askerlerin sur duvarõ üst kõsmõna çõkabilmeleri için in a edildi i anla õlmaktadõr. 
Basamaklarõn oldu u gibi görünür ekilde korunmalarõ istenmekle birlikte sur duvarõ iç 
kõsmõndaki birikmi  kum dolgunun yo un olu u sebebiyle olasõ tahribatõn söz konusu 
oldu u görülmü tür. Bu nedenle belgeleme i leminin tamamlanmasõnõn ardõndan ayrõcõ 
tabaka olarak yerle tirilen jeotekstil örtü üzerine toprak dökülerek çevresi ile aynõ 
seviyeye kadar doldurulmu tur. En üstte ise di er bölümlerde oldu u gibi jeotekstil 
örtünün üzerine basamaklarla aynõ formda bir blok yerle tirilerek bu alandaki 
düzenleme belirgin hâle getirilmi tir. Sur duvarõndaki kazõ çalõ malarõmõz TR37 açmasõ 
ile tamamlanmõ tõr (Fig. 6). Sur duvarõnõn iç ve dõ  duvarlarõ iç dolgusu daha yüksek ve 
iyi korunmu  durumda olmakla birlikte e imli sur duvarõnõn açmanõn orta kõsmõnda 
bozulmu  durumda oldu u görülmü tür. Sa lamla tõrma gereken kõsõmlar 
sa lamla tõrõlmõ tõr. Daha a a õ seviyede olan bölümü ise içteki duvara zarar vermemek 
üzere kazõlmamõ  ve döküntünün iç duvarõ tutmasõ amacõyla önüne basit bir kuru duvar 
örülerek dolgu desteklenmi tir. 2013 yõlõ içinde bu alanõn kazõsõ devam ettirilecektir.  

Kazõ çalõ malarõmõzõn tamamlanmasõnõn ardõndan koruma tedbiri olarak tüm üst 
yüzey jeotekstil örtü ile kaplanmõ  ve üzerine duvarõn bütünlü ünü korumak üzere 
yo un bir ta  dolgu yapõlmõ tõr (Fig. 12). ç cephede jeotekstil üzerine gelen kõsõmlarda 
duvar üzerine bir sõra örülerek duvarõn sa lamlõ õ artõrõlmõ tõr. Uzun yõllar boyunca üst 
kõsmõ geçit olarak kullanõldõ õ için yukarõdan a a õya do ru azalan bir e ime sahip olan 
sur duvarõnõn iç dolgusunun üzerine serilen jeotekstil içeriye yo un su akmasõnõ 
engellemek amacõnõ ta õmaktadõr. Jeotekstil üzerine yapõlan ta  dolgu ise orijinal duvar 
dolgusu içindeki bo luklarõn doldurulmasõ ve dõ  etkenlere kar õ duvarõ daha iyi 
koruyacak olabildi ince düz bir e im yaratmak amacõnõ ta õmaktadõr. Bu noktada, sur 
duvarõnõn üstünde küçük bir bölümde ise örtü yapõlmamõ  ve orijinal dolgu ziyaretçilere 
gösterilmek istenmi tir (Fig. 7, 12). Bu açõkta bõrakõlan kõsõm deneysel amaç da 
ta õmaktadõr ve bu kõsmõn devam eden süreçteki korunma durumu, bundan sonraki 
dönemlerde kazõlan alanlar için koruma tedbirleri alõnmasõnda oldukça yön gösterici 
olacaktõr.  

Çalõ malarõn tamamlanmasõnõn ardõndan insanlar ve hayvanlar tarafõndan 
yapõlabilecek olasõ tahribatõn önüne geçmek üzere tüm kazõ alanõ tel örgü ile 
çevrelenmi tir. Kazõlan alanõn koruma tedbirleri kapsamõnda arka kõsmõnda yer alan 
yamaçtan gelebilecek ya mur sularõnõn duvara zarar vermesinin engellenmesi adõna ta  
ve topraktan olu an bir set yapõlmõ  ve alanõ çevreleyen tel örgü de bu set üzerinden 
geçirilmi tir (Fig. 9). Böylece tel örgü direklerinin do rudan tabakalara müdahale 
etmesinin de önüne geçilmi tir. Ön tarafta yaptõ õmõz çevre düzenlemesi ve 
bilgilendirme levhalarõyla bu alan kazõsõ yapõlmõ  ve düzenlenmi  bir ören yeri 
olu turmak amacõmõzõ gösteren bir düzenlemeye kavu turulmu tur (Fig. 13).  

Do u Sur Duvarõ iç kõsmõnda ya mur sularõnõn getirdi i yo un kum tabakasõ 
içerisinde oldukça zengin cam, metal ve seramik buluntular ele geçirilmi tir. Çok sayõda 
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parça açõ a çõkarõlmõ  olmakla birlikte kum tabaka içinde ele geçirildi i için bir 
kontekst vermeyen bu buluntular kentin seramik üretiminin daha önceden belirtilenin 
aksine oldukça yo un oldu unu ve seramiklerin iyi durumda günümüze ula abildi ini 
göstermi tir. Arkaik Dönemden Bizans Dönemine uzanan geni  bir tarih aralõ õna ait 
olan buluntular arasõnda cam boncuklar, cam bilezik parçalarõ, bronz ve demir fibula 
parçalarõ, bronz ok ucu, bronz eritler, demir çivi ve i neler ile en erkeni Phryg 
Dönemine verilebilen boya bezemeli ve bezemesiz çok sayõda seramik parçasõ dikkat 
çekmektedir. Tüm buluntularõn konservasyonlarõ yapõlmõ , birle en parçalar 
yapõ tõrõlmõ  ve detaylõ belgeleme çalõ malarõ gerçekle tirilmi tir.  

Devam eden dönemde kazõ çalõ malarõna bu alanda devam edilmesi ve kentin 
giri  kapõlarõndan birisi olan “Do u Kapõ” ile birlikte orijinal yapõnõn açõ a çõkarõlarak 
restorasyon projelerinin hazõrlanmasõ amaçlanmaktadõr. Kazõ çalõ malarõ sonucunda 
Do u Kapõ’nõn iyi durumda açõ a çõkmasõ hâlinde ziyaretçilerin kente bu antik kapõdan 
girebilecekleri ekilde bir düzenleme yapõlmasõ planlanmaktadõr. Böylece kentin orijinal 
kapõsõndan girecek ziyaretçiler kazõsõ yapõlacak antik yol üzerinden yürüyerek, bu 
güzergâh üzerinde belli aralõklarla kazõlarak açõ a çõkarõlmõ  yapõlarõ daha kolay bir 
ekilde gezebileceklerdir. Ayrõca, yerel yetkililerle olumlu görü meler yapõlmõ  ve 2013 

yõlõnda kazõlan bu alanõn do usunda sit alanõ dõ õnda kalan bölümde bir otopark 
düzenlemesi yapõlmasõ ve kenti ziyarete gelenlerin ihtiyaçlarõnõ kar õlayabilecek WC 
içeren bir ziyaretçi merkezi yapõlmasõna karar verilmi tir.  

 
Do u Yapõ Blo u Kazõsõ 
Kentin büyük boyutlu olmasõ ve kentte daha önceden kõsmen açõ a çõkarõlmõ  

kazõ alanlarõnõn birbirlerinden oldukça uzak olmalarõ sebebiyle ziyaretçilerin kazõ 
alanlarõna kolay ula amamalarõ önemli bir eksiklik olarak tespit edilmi tir. Bu noktada 
birbirinden çok uzak olan bu alanlarõn ziyaretçiler açõsõndan daha ula õlabilir hâle 
getirilmesi ve gezi güzergâhlarõnõn olu turulabilmesi için kazõ alanlarõnõn birbirini 
görebilecek belirli aralõklarla yapõlmasõna karar verilmi tir. Böylece kentin en temel 
eksiklerinden birisi olan görsellik konusunda önemli a ama kat edilebilecektir. 2012 
yõlõnda bu kapsamda Do u Kapõsõ yakõnõnda TR 38 açmasõna ba lanmõ tõr. Do u 
Kapõ’dan ba layan ana caddenin kenarõnda yer alan büyük bir yapõ blo u oldu u 
anla õlan bu alanda çok sayõda duvar kalõntõsõ yüzeyde görülebilir durumdadõr. 2012 
çalõ malarõmõz yapõ adasõnõn güneydo u kö esinde gerçekle tirilmi tir, ancak kazõ 
sonucunda bu alanõn e imli bir arazide yer almasõ sebebiyle büyük ölçüde tahribata 
u radõ õ ve duvarlarõn sadece 1-2 ta  sõrasõ yüksekli inde korunmu  oldu u 
anla õlmõ tõr. Bu alandaki çalõ malarõmõz yüzeyde görülebilir di er bölümlerdeki 
duvarlarõn yüzey temizli inin yapõlmasõ ve plan çizimleri ile tamamlanmõ tõr (Fig. 14). 
2013 yõlõnda devam edilecek çalõ malarõmõz sonucunda kazõ alanõnda büyük bir yapõ 
blo u açõ a çõkarõlarak hem kentin yerle im alanlarõ ile ilgili daha fazla bilgi edinilmi  
hem de ziyaretçilerin gezi güzergâhõnda yer alan bir alan kazõlmõ  olacaktõr.  

 
Kent Territoriumu  
Çalõ ma programõmõzda bulunmamakla birlikte antik kentin konumu, 

çevresindeki kalõntõ ve mezarlarõn da õlõmõ gibi konularda bilgi sahibi olmak üzere 
çevreye kõsa geziler düzenlemi tir. Oldukça yo un bir da õlõm görülen alanda hemen 
hepsi tescilsiz yüzden fazla tümülüs ve çok sayõda höyük bulundu u görülmü tür. 
Koruma tedbirlerinin yeterli olmayõ õ ve bu bölgede define kazõcõlarõnõn yo un olu u 
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maalesef kalõntõlarõn korunmasõnda sõkõntõ yaratmaktadõr. Kaçak kazõlarla tahrip edilen 
önemli kalõntõlar olarak ilk dikkat çeken ahmuratlõ Köyü’nün içinde yer alan Tunç 
Ça õ serami inin yaygõn olarak görüldü ü bir höyüktür. Üzerinde Osmanlõ Dönemine 
ait olabilecek eski bir mezarlõk bulunan höyükte kaçak kazõlarõn yo un oldu u 
görülmektedir. Köyün 1-2 km. dõ õnda ise muhtemelen daha önceden bilinmeyen bir 
höyükte kaçak kazõ tespit edilmi tir. Yüzey buluntularõna göre Kalkolitik Dönemde 
yerle ilmeye ba lanõlmõ  olan höyükte Tunç Ça õ içinde de yerle im devam etmi tir. 
Asfalt yolun hemen kenarõnda yer almasõna ra men kaçak kazõ yapõlmõ  olan höyük 
aynõ zamanda tarõmsal faaliyetin yo un olarak devam etmesi sebebiyle oldukça alçak 
duruma gelmi  ve ciddî yok olma tehdidi altõndadõr. Höyü ün hemen yakõnõnda yer alan 
bir küçük tümülüs de yine kaçak kazõlara maruz kalmõ tõr. Bir di er iç acõtan kaçak kazõ 
ise bir tümülüs grubu içerisinde küçük boyutlu olanõnda gerçekle tirilmi tir. Kepçe ile 
orta kõsmõ kazõlarak yok edilen tümülüste iki kaçak kazõ çukuru bulunmaktadõr. Eski 
tarihli olan 5 metre derinli e sahip çukurda definecilerin kovalarõ bile hâlen 
görülebilmektedir. Tümülüsün orta kõsmõna yakõn bir alanda yapõlan yeni kazõ da 4 
metre derinli e ula maktadõr. Köyün çevresindeki bir di er tümülüs grubunda da kaçak 
kazõ faaliyeti tespit edilmi tir. Yüzeyde açõlan iki kaçak kazõ çukurundan birisi oldukça 
derindir. 2012 yõlõnda Sorgun çevresinde define kazõsõ yaparken birisi ölen bir di eri de 
sakat kalan definecilerin olmasõ bu alanda kaçak kazõlar için ciddî tedbirler alõnmasõ 
gerekti ine i aret etmektedir. Köy içerisinde yaptõ õmõz incelemelerde de i çilerimizden 
birisine ait olan bir tarlada Roma Devrine tarihlendirilebilecek bir yapõ kalõntõsõnõn 
kaçak kazõlarla kõsmen açõ a çõkarõlmõ  oldu u görülmü tür. Bir hamam ya da özel bir 
villaya ait olabilecek e imli bir mekâna ait duvar çevresinde su izolasyonuna i aret eden 
sõvalar ve mermer kaplama parçalarõ görülmektedir. Bu alanõn da bir an önce tescil 
edilerek sondaj kazõsõ yapõlmasõ oldukça faydalõ olacaktõr.  Eski kazõ ekibi tarafõndan 
gözetleme kulesi bulundu u dü ünülen Sorgun yolu yakõnõndaki bir tepe yine kaçak 
kazõlarõn tehdidi altõndadõr. Kaçak kazõ çukurlarõ içinde ve tepe çevresinde Kerkenes’in 
sur duvarlarõyla aynõ teknikte in a edilmi  e imli destek duvarlarõnõn varlõ õ bu kõsmõn 
detaylõ olarak kazõsõnõn yapõlarak ara tõrõlmasõ gerekti ine i aret etmektedir. lerleyen 
yõllarda kazõ programõna alõnacak olan bu tepenin tescilinin bir an önce yapõlabilmesi 
için gerekli giri imler 2013 yõlõ içinde yapõlacaktõr.  

 
Düzenleme ve Konservasyon Çalõ malarõ 
Kentte ilk çalõ ma yõlõmõz olmasõ sebebiyle öncelikle ivedilik gerektiren ve eksik 

görülen alanlar tespit edilerek çözümler getirilmeye çalõ õlmõ tõr. Bu konulardan en acili 
olarak kentin ula õlabilirli i konusu tespit edilmi tir. Sorgun lçesi içerisinde eskimi  ve 
zorlukla okunabilen sadece bir adet tabela bulundu u görülmü tür. Pek çok dönü  olan 
14 km. uzunlu undaki Kerkenes’e ula an yolda ise sadece bir adet delik de ik olmu  
Kerkenes tabelasõ bulunmasõ sebebiyle kente ula mak isteyen ziyaretçilerin kenti 
bulamadõklarõ ve özellikle yabancõ ziyaretçilerin bu konuda sõkõntõ ya adõklarõ 
gözlenmi tir. Bu sebeple bozulmu  olan tabelalar olmasõ gerekti i duruma getirilerek 
yenilenmi  ve yeni tabelalar yaptõrõlarak eksik olan dönü lerde yerlerine dikilmi tir. 
Yozgat-Sivas yolunun her iki tarafõndan da görülecek iki tabela, Sorgun çõkõ õnda 
dönü te bir tabela, Mehmetbeyli Köyü sapa õnda bir tabela, ahmuratlõ Köyü içerisinde 
bir tabela ve kent giri inde giri  yolunu gösterecek bir tabela yerle tirilerek 
ziyaretçilerin alana daha kolay ve sõkõntõ çekmeden ula abilmeleri için gerekli tedbirler 
alõnmõ tõr. Ayrõca kazõ evinde bir tabela bulunmadõ õ görülmü  ve kazõ evi tabelasõ 
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hazõrlatõlarak yerine yerle tirilmi tir. Ödenek gecikmesi sebebiyle antik kente 
yerle tirilecek giri , bilgilendirme ve yönlendirme levhalarõnõn temini kazõ süresince 
yeti memi tir. Bu noktada kentin arabayla ula õlabilen giri  kõsmõna geçici olarak bir 
bilgilendirme levhasõ hazõrlatõlarak yerle tirilmi tir. Böylece antik kente gelen 
ziyaretçilerin kõsa bilgi edinebilecekleri bir düzenleme hazõrlanabilmi tir. Kentin 
giri ine yerle tirilecek ören yeri tabelasõ, yönlendirme levhalarõ ve ziyaret edilebilir 
durumdaki yapõlara ait bilgilendirme levhalarõ yönetmeli e uygun olarak hazõrlanmõ  ve 
temin edilmi tir. 2013 çalõ malarõmõzda bu levhalar yerlerine yerle tirilerek kentin 
önemli eksiklerinden birisi giderilmi  olacaktõr.  

Eski ekip tarafõndan kazõsõ yapõlmõ  alanlarda nihaî yayõnlar hazõrlanana kadar 
tarafõmõzdan çalõ ma yapõlmayacaktõr. Bununla birlikte sadece ön giri  kõsmõ ve giri  
yolu açõ a çõkartõlmõ  olan Saray Kompleksi adõ verilmi  olan kazõ alanõnda gerekli olan 
acil müdahaleler gerçekle tirilmi tir. Giri  kapõsõna ait büyük ah ap dikmelerin kaidesi 
olarak tanõmlanmõ  iki kenarda duran yerel ta tan i lenmi  kaideler ve giri  kõsmõna ait 
bir di er blok õsõ de i imi ve a õrlõklõ olarak da üzerinde yürünmesi sebebiyle büyük 
ölçüde tahribata u ramõ tõr. Ayrõca sadece yolun kenar kõsõmlarõ kazõlmõ  oldu u için 
kesit topra õnõn baskõsõ ve döküntüleri bu bloklarõn tahribata u ramõ tõr. Kazõ alanõ 
geni letildikten sonra kapsamlõ bir restorasyona ihtiyaç duyan ve özel koruma tedbirleri 
alõnmasõ gereken bu bloklar için acil koruma tedbiri alõnmõ tõr. Bu noktada detaylõ 
temizlikleri yapõlan bloklara ait tüm parçalar toplanmõ  ve üzerleri jeotekstil örtü ile 
kapatõlarak kalõn bir toprak tabakasõ ile koruma altõna alõnmõ lardõr. Saray kompleksinin 
kazõlmõ  alanlarõnõn detaylõ ot ve yüzey temizli i gerçekle tirilmi  ve tüm kazõ alanõ tel 
örgüyle çevrelenerek koruma altõna alõnmõ tõr. Kentin sur duvarõna ait olan 7 kapõsõndan 
birisi olan ve Kapadokya bölgesine do ru baktõ õ için ‘Kapadokya Kapõsõ’ adõ verilmi  
olan sur kapõsõ daha önceki ekip tarafõndan kõsmen kazõlarak bir bölümü restore 
edilmi tir. Ancak iç bölümde restore edilen duvarõn bir kõsmõ göçmü  durumdadõr. 
Mevcut duruma bakõldõ õnda restore edilen di er kõsõmlarõn da göçme tehdidi içerdi i 
görülmektedir. Bu nedenle alana ziyaretçilerin giri inin kõsõtlanmasõ zorunlu 
görülmü tür. Kazõ alanõnõn ot ve yüzey temizli i yapõlarak duvarlarõn ziyaretçiler için 
tehlike yaratmamasõ ve ayrõca daha önce kazõlarak açõ a çõkarõlmõ  yapõlarõn güvenli ini 
sa lamak amacõyla acil tedbir kapsamõnda yapõnõn kazõlan alanlarõnõn tel örgüyle 
çevrelenmesi gerçekle tirilmi tir. Dõ arõdan rahatlõkla gezilerek görülebilecek durumda 
olan yapõnõn giri  yolu üzerine yine bir giri  kapõsõ yapõlarak kazõ alanõna giri in 
tehlikeli oldu una ili kin uyarõ levhasõ asõlmõ tõr.  

Kapadokya Kapõsõ’nõn hemen yan tarafõnda çobanlar tarafõndan yakõn zamanda 
in a edilmi  oldu u ö renilen ta  duvarlõ bir a õl yapõsõ bulunmaktadõr. Kõ õn köyden bir 
çobanõn hayvanlarõ için kullandõ õ yapõ sit alanõn ortasõnda ve alan sit alanõ iken in a 
edilmi  bir yapõdõr. Yaz boyunca hayvanlarõn gübresi bulunan bu a õl kenti ziyarete 
gelen insanlar için hem koku hem de görsel açõdan rahatsõzlõk yaratmaktaydõ. Özellikle 
A ustos ayõnda alana gitti imizde bir inek le inin burada bulunuyor olu u ve kokudan 
Kapadokya Kapõsõ’na yakla õlamõyor olu u kabul edilemez bir durum olarak 
görülmü tür. A õlõn sahibi olan köylünün onayõ sonrasõnda gelen turistler tarafõndan 
antik yapõ zannedilen ve sit alanõna kaçak olarak dev irme duvar ta larõ kullanõlarak 
yapõlmõ  modern a õl yapõsõ sökülmü tür. Böylece kentte sõkõntõ yaratan bir durum 
giderilebilmi tir. 2012 yõlõ çalõ malarõmõzda ele geçirilen tüm buluntular konservatörler 
tarafõndan temizlenerek gerekli müdahaleler yapõlmõ tõr. Ayrõca depo içerisinde yeni bir 
düzenleme çalõ masõ yapõlarak eski kazõ buluntularõnõn depolanmasõ, listelerinin 
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olu turulmasõ ve konservatörler tarafõndan gerekli müdahalelerin yapõlmasõ 
sa lanmõ tõr. Kazõ deposunda yürütülen konservasyon çalõ malarõnõn a õrlõk noktasõnõ 
Konservatör Noel Silver tarafõndan eski kazõlarda çõkan ve eski kazõ ekibinden yayõna 
hazõrlanan buluntularõn konservasyonlarõnõn yapõlmasõ olu turmu tur. Bu kapsamda 
2003 yõlõnda çõkarõlmõ  olan demir bantlarõn temizlik ve stabilizasyonu 
gerçekle tirilmi tir. Bunun dõ õnda, 2011 yõlõnda Kapadokya Kapõsõ’nda bulunan çok 
sayõda parçadan olu an kireçta õ heykele ait parçalarõn birle tirilmesi çalõ masõna da 
devam edilmi tir.  



………………………………………………………………………………………………………………..85 

 

Fig. 1: Kerkenes, kent planõ ve 2012 yõlõ açmalarõ 
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 Fig.2: TR29 ve 31 açmalarõnda açõ a çõkarõlan mekânlar 

 

 

Fig.3: TR33 açmasõ 
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  Fig.4: TR29, 31, 33 plan 
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Fig.5: Do u sur kazõ öncesi 

 

       Fig.6: Do u sur kazõsõ, plan ve kesitler. 
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  Fig.7: Do u sur kazõlan alan, do udan 

 

            Fig.8: Do u sur kazõlan alan, kuzeyden 
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           Fig.9: Do u sur kazõlan alan, güneyden 

 

     Fig.11: Do u sur basamaklar, çizim ve kesit 

 

    Fig.10: Do u sur basamaklar 
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Fig.12: Do u sur kazõsõ, koruma çalõ malarõ 

 

 

Fig.13: Do u sur kazõsõ, ön kõsõm düzenleme 
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  Fig.14: TR38 açmasõ, plan 

 

  



………………………………………………………………………………………………………………..93 

 
SOL  POMPE OPOL S 2012 KAZILARI 

 
Remzi YA CI * 

Fatih Hakan KAYA 
 

 
Mersin, Mezitli, Soli Pompeiopolis antik liman kentinde 2012 yõlõ kazõlarõ, Prof. 

Dr. Remzi Ya cõ ba kanlõ õnda 1 Eski Ça  Tarihi profesörü, 1 ar . gör. 7 arkeolog,  1 
mimar, 1 harita mühendisi, 1 restoratör, 7 arkeoloji ö rencisi ve 40 i çi ile 3 Temmuz-
18 A ustos günlerinde sürdürülmü tür. 2012 kazõlarõ ba lõca Kültür ve Turizm 
Bakanlõ õ, Mersin Valili i ve Mezitli Belediyesi tarafõndan ayrõca özel kurum ve 
ki ilerce desteklenmi tir1. Bu kurum ve ki ilere te ekkür ederiz.  

Soli Pompeiopolis kazõlarõ 2012 yõlõnda önceki yõllardan farklõ olarak iki bölgede 
de il, üç bölgede gerçekle tirilmi tir. Soli Höyük, Sütunlu Cadde ve Milli Egemenlik 
Caddesi.  

 
SÜTUNLU CADDE 
2012 kazõ programõna göre, Sütunlu Cadde’de güney ucunda restorasyonu 

tamamlanan alanõn kuzeyinde B9-10, C10-11, D10-11, E7-10 ve F8-9 plan karelerinde 
Roma tabakalarõnda kazõ çalõ malarõ sürdürülmü tür (Resim: 1). Bu plan kareler do u 
portikonun iki yanõnda yer almaktadõr ve mimarî olarak ocak, havuz gibi mekânsal 
özellikler göstermektedir. Havuz ve oca õn bulundu u mekânlar restore edilen 
birbirinden ba õmsõz Roma dükkânlarõnõn devamõ niteli indedir.  

Sütunlu Cadde’nin yol düzlemi içerisinde yapõlan temizlik ve tesviye çalõ malarõ 
sõrasõnda D7/D8-C7/C8 plan karelerinin kesi ti i alanda bir tahrip çukuru tespit edilmi  
ve içerisinde de yazõtlõ bir sütün konsolunun oldu u görülmü tür. Tahrip çukurunun 
niteli i ve yazõtlõ konsolun belgelenebilmesi amacõyla kazõ çalõ malarõ geni  bir alanda 
ba latõlmõ tõr. Yazõt çevirisi Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar’a göre: “Halk Meclisi Vali 
(Kilikia) Titus Vibius Varus’u onurlandõrõr” biçiminde yapõlmõ tõr ve M.S. 131-133’e 
tarihlenmektedir (Resim: 2). Bu çalõ malar sõrasõnda do u stylobatõna paralel Roma 
Dönemi bir künk sõrasõna rastlanmõ tõr. 

E9 plan karesinde yo un çatõ kiremidi dolgusunun varlõ õ ve bu dolgunun kalõn 
bir kesit olu turdu u gözlemlenmi tir. 4.54 m. seviyesinde do u-batõ yönlü uzanan bir 
duvar sõrasõ; 3.80 m. seviyesinde kireç harçlõ bir tabana rastlanmõ tõr. Duvar ve taban 
çevresinde Roma ve Helenistik Döneme tarihlenen yo un miktarda seramik parçalarõ 
açõ a çõkarõlmõ tõr. Roma Dönemi olanlardan kaba seramik dõ õnda terra sigillata ve 

*Remzi YA CI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, Tõnaztepe Yerle kesi, 
Buca- ZM R/TÜRK YE. 
Fatih Hakan KAYA: Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, Tõnaztepe Yerle kesi,   
 Buca- ZM R/TÜRK YE. 
1Zülfikar Tümer n aat, Toros n aat (Nihat Taner), Sungurta  (Teoman Sungur), ahin Yücesoy ve Kudret  
 Odaba .  
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“Red-Slip Ware”2 kap parçalarõ dikkati çekmektedir. Ayrõca tüme yakõn 1 adet kandil ile 
bozulmu  mekân içinde tahribata u ramõ  iki ocak ve çakõl ta õ bir taban kalõntõsõ 
bulunmu tur. Kazõ çalõ malarõna 3.21 m. seviyesinde son verilmi tir (Resim: 3). 

E10 plan karesinde E9 plan karesinde oldu u gibi üst tabakalarda yo un olarak 
kiremit ve seramik parçalarõndan olu an kalõn bir dolgu görülmü tür. 4.31 m. 
seviyesinden yanmõ  kireç ve yanmõ  mermer parçalarõna rastlanmõ tõr. Çalõ malar 
sõrasõnda plan karenin do usunda bulunan kesitin altõnda Sütunlu Cadde’nin 
güneyindeki dükkân sõralarõnda da bulunan ve kesintisiz devam eden kuzey-güney 
yönlü duvar sõrasõnõn üzerindeki özgün sõvanõn zarar görmedi i ve belirli bir kõsmõnõn 
korundu u görülmü tür. Duvar üzerindeki sõva sa lamla tõrõlarak koruma altõna 
alõnmõ tõr (Resim: 4). Kazõ çalõ malarõ süresince bu plan karede Roma ve Helenistik 
Dönemlere ait seramik, pi mi  toprak figürin parçalarõ, a õr ak vb. buluntulara 
rastlanmõ tõr. Dinsel amaçlõ kullanõlan pi mi  toprak tapõnak modeli ve Roma Dönemi 
tam kâse önemli buluntular arasõndadõr (Resim: 4).  3.90 m. seviyesinde plan karenin 
batõsõnda euthynteria ortaya çõkarõlmõ tõr.  Plan karedeki çalõ malar 3.50 m. seviyesinde 
sonlandõrõlmõ tõr.  

 
SOL  HÖYÜK 
2012 çalõ malarõnõn amacõ önceki yõllarda kazõsõ yapõlan ve “Arkaik Teras” 

olarak adlandõrõlan Soli Höyük’ün do u yamacõnda söz konusu döneme ili kin mimarî 
bütünlü ünü sa lamaktõ. Önceki yõllarda Arkaik Teras’ta açõ a çõkarõlan do uya bakan 
mekânlar ve bu mekânlarla ili kili, içinde bir de platform olan, kare planlõ büyük 
yapõlarõn güney ucundaki çalõ malar yo unla tõrõldõ. Bunlar E7, E8, G6 plan kareleri ile 
E7/E8,F6/G6,G6/G7 servis yollarõdõr. Söz konusu plan kareler Arkaik Teras’a kadar 
düzlenmi tir. 

 
Arkaik Teras  
Soli Höyük’te 2012’ de kazõ çalõ malarõ geçen yõlki kazõlarõn devamõ niteli inde 

olup, arkaik terasta G6 plan karesi ve çevresindeki servis yollarõnda sürdürülmü tür 
(Resim: 5). G6 ve çevresindeki kazõlar önceki yõllarda ortaya çõkarõlan mimarîyi 
bütünler niteliktedir. Özetle do uya bakan odalar kompleksi ile içerde podyumlu, ta  ve 
çakõl dö emeli kuru örgü duvar tekni iyle yapõlmõ  büyük bir mimarî kompleksin 
birbirine biti ik birimleridir (Resim: 6).  

2012 yõlõnõn en önemli buluntusu onia, Phrygia, Lydia, Aolia ve Karia’da birçok 
merkezde örne i görülen Arkaik Dönem tapõnak mimarîsine özgü kabartmalõ bir pi mi  
toprak levhadõr. Bu levhada Atinalõ efsanevî kahraman Theseus’un Minotauros’u 
öldürü ünü betimleyen bir mücadele sahnesi görülmektedir3. 2012 kazõlarõnda bu 
sahnenin bir ba ka kalõpta üretilmi  farklõ bir örne i daha ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 
7). Önceki yõllarda bulunan di er örneklerle birlikte bu buluntular, Soli Akropolü’nde 
bir Athena Tapõna õ’nõn varlõ õyla ilgili kanõtlarõ güçlendirmektedir (Resim: 8). Bir 
di er önemli buluntu ise Klâsik Dönem tabanõ çevresinden gelen pi mi  toprak oturan 
bir erkek figürinidir (Resim: 9).  

2 I õk, R. 2010: “Soli Pompeiopolis’te Bulunan Geç Roma Dönemi Kõrmõzõ Astarlõ Seramikleri” Ege 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Yayõnlanmamõ  Lisans Tezi, zmir. 
3 Leslie Shear, T. 1923: “A Terra-Cotta Relief from Sardes” , American Journal of Archaeology, Vol. 27, 

No. 2 (Apr. - Jun., 1923), pp. 131-150. 
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M LLÎ EGEMENL K CADDES   
 Pompeiopolis’in batõ surlarõnõn dõ õnda 1. derece arkeolojik sit alanõna biti ik 

ve Millî Egemenlik Caddesi olarak adlandõrõlan kesimden yol açõlabilmesine ili kin 
kurul kararõ üzerine güzergâhta kazõ çalõ malarõ yapõlmõ tõr (Resim: 10). 40 gün 
boyunca “ME” adõ altõnda sõralanan 5x5 m. ölçülerinde 21 plan karede sürdürülen 
kazõlar sonucunda depremle yõkõlmõ , içinde dairesel duvarlarla çevrili, yarõsõ kõrõk ve 
a õzlarõ ba  a a õ olan üç büyük küp  (dolium)4;  duvar içinde ikinci kez kullanõlmõ  bir 
lâhit teknesi; Roma ve Bizans sikkeleri; bir kemer tokasõ ile tabanõ kare biçimli pi mi  
toprak levhalarla dö enmi  büyük bir yapõ kalõntõsõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu yapõnõn Erken 
Bizans Döneminde büyük bir deprem sonucu yõkõldõ õ sanõlmaktadõr (Resim: 10). 
Henüz gerçek i levi anla õlmayan bu yapõnõn Erken Bizans Döneminde büyük bir 
deprem sonucu yõkõldõ õ sanõlmaktadõr.  Bu yapõ Kilikia’da büyük depremler sonucu 
yõkõlan anõtsal yapõlarla ilgili Pompeiopolis’te bulunmu  ikinci bir örnektir ve Anadolu 
depremleri ve deprem tarihi için de önemlidir. 

 Sonuç olarak; Sütunlu Cadde’nin restore edilen güney ucunun kuzeyindeki 
plan karelerde yapõlan kazõ çalõ malarõnda dükkânlarõn devamõ niteli indeki mimarî, 
kalõn bir dolgunun altõnda, tahribata u ramõ  bir biçimde açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu moloz 
dolgu Sütunlu Cadde’nin do usundaki modern yol çalõ malarõ sõrasõnda caddenin içine 
sõyrõlan seramik ve çatõ kiremitlerinden olu maktadõr.  

 Bu alandaki arkeolojik verilere göre,  Sütunlu Cadde’nin portikolarõnda yer 
alan mekânlar kare planlõ ve çok katlõydõlar. Kazõlar sonucunda açõ a çõkarõlan 
mekânlarõn farklõ amaçlarla kullanõldõ õna ili kin  veriler açõkça görülmektedir. Örne in 
bu mekânlarõn içindeki havuz, ocak, su kanallarõ, çe itli seviyelerde kireç taban 
kalõntõlarõna göre her dönemde de i ikli e u radõ õ belirlenmi tir. Mekânlarõn içinden 
kültürel süreklili i gösteren çok sayõda seramik bulunmu tur. Buna göre Sütunlu Cadde 
Helenistik Dönemde de etkin olarak kullanõlmõ  olmalõdõr. Seramik repertuvarõ pi irme 
kaplarõndan çok içki ve yemek kaplarõndan olu maktadõr. Ayrõca pi mi  toprak 
minyatür adak e yalarõ da bazõ mekanlarõn ritüel amaçla (lararium ?)  kullanõldõ õ ya da 
bu tip dinî e yalarõn satõldõ õ mekanlar olarak da dü ünülebilir. Bu mekânlar Sütunlu 
Cadde’nin genel planõ içinde ortak bir alt yapõ sistemine ba lõdõr, ayrõca mekânlarõn 
(dükkânlarõn) kullanõm amaçlarõna göre künklerle genel su sisteminden yararlandõ õ 
anla õlmaktadõr.  

 Soli Höyük’te Kilikia’da Grek Kolonizasyon Dönemi olarak adlandõrõlan 
M.Ö. 7. yüzyõlõn ikinci yarõsõ ile 6. yüzyõlõn ilk yarõsõ arasõndaki devre ili kin önemli 
yapõ kalõntõlarõ ve mimarî parçalar açõ a çõkarõlmõ tõr. Yukarõda de inilen pi mi  toprak 
kabartmalõ mimarî kaplama levhalarõ yazõlõ kaynaklara göre, Soli’nin adõnõ aldõ õ 
döneme rastlamaktadõr. Tarihsel olarak yakõn do uda geçi  dönemlerini de 
kapsamaktadõr. Örne in Yeni Babil Krallõ õ Döneminde  Kilikia’nõn istilasõ  ve ardõndan 
Pers mparatorlu u’nun kurulmasõna kadar Kilikia’da geçen olaylar, Solon’un 
Kilikia’da ve Kõbrõs’ta olmak üzere kendi adõndan kaynaklanan Soli (Soloi) adõnda iki 
kent kurmasõ ile ili kilendirildi inde; bu mimarî Soli’nin ve Kilikia’nõn kolonizasyon 
dönemine açõklõk getirmektedir.  

4 Peña, J.T. 2007, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, New York, s. 
21, 197. 
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Soli Höyük’te 2012 kazõlarõnda bulunan kaplama levhalarõ önceki yõllarda 
bulunanlarla birlikte bir bütün olarak de erlendirildi inde, akropolde bir Grek 
tapõna õnõn varlõ õnõ ortaya koymaktadõr. Bu tapõna õn yazõlõ kaynaklarda Rodos Lindos 
kolonisi olan Soli’nin kent tanrõçasõ Athena oldu undan bu tapõna õn da Athena’ya ait 
olmasõ kuvvetle muhtemeldir. Önemli bir kõsmõ açõ a çõkarõlan “Arkaik Teras”õn 
gelecek yõllarda kazõsõnõn tamamlanmasõyla Arkaik Dönem mimarîsine ili kin bütünlük 
sa lanacaktõr. 

Millî Egemenlik Caddesi’nde 2012 yõlõnda yapõlan kazõlar: Arkeolojik olarak bu 
alan Pompeiopolis, hem Roma-Bizans ölü gömme âdetleri (halk mezarlarõ), hem sur dõ õ 
anõtsal mimarî özellikleri hem de Anadolu deprem tarihi için önemlidir.  
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Resim 1: Pompeiopolis Sütunlu Cadde güney ucu restorasyonu ve 2012 Kazõlarõ 

 
 

 
Resim 2: Pompeiopolis Sütunlu Caddesi, D7/D8-C7/C8 plankarelerinin kesi ti i alanda 
bulunan yazõtlõ sütun konsolu ve Bizans (temiz) su künkü 
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    Resim 3: E9 plan karesi ve buluntular 

 

 
 Resim 4: E10 plan karesi ve buluntularõ 
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     Resim 5: Soli Höyük, genel plan 

                   
 

 
Resim 6: Soli Höyük, Arkaik Teras 
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     Resim 7: Soli Höyük Arkaik Teras’ta bulunan Theseus-Minotauros mücadele       
     sahneleri 
 
 

 

 
  Resim 8: Soli Höyük Arkaik Teras’ta bulunan terra cottalar  
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Resim 9: Soli Höyük Klâsik 
Dönem pi mi  toprak erkek 
figürini  

 
 

 
Resim 10: Millî Egemenlik Caddesi depremle yõkõlmõ  Bizans yapõsõ ve 
buluntularõ 
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ILISU BARAJI N AAT SAHASI 2012 YILI KAZILARI 
 

A.Tuba ÖKSE* 
 Harun TA KIRAN 

Metin KARTAL 
Ahmet GÖRMÜ  

 Erkan ATAY 
Nihat ERDO AN 

 
 
Ilõsu Barajõ ve HES Projesi Etkile im Alanõnda Kalan Kültür Varlõklarõnõn 

Belgelenmesi ve Kurtarõlmasõna Yönelik Çalõ malar kapsamõnda Ilõsu Barajõ gövde 
in aatõnõn yapõlmakta oldu u, Mardin li Dargeçit lçesi’ne ba lõ Ilõsu Köyü’nün üzerine 
kuruldu u Ilõsu Höyü ü’nde ve Boncuklu Tarla’da kurtarma kazõlarõ Mardin Müze 
Müdürlü ü ba kanlõ õnda, yazarlarõn sorumlulu unda yürütülmü tür1.  

 
 ILISU HÖYÜ Ü 
 
Gövde Kazõsõ ve Yol n aatõ 
Diyarbakõr Kültür ve Tabiat varlõklarõnõ koruma kurulu tarafõnda verilen 

kontrollü geçi  raporu do rultusunda höyü ün kuzeydo usunda in a edilecek olan baraj 
gövdesinden etkilenecek yakla õk 8000 metrekarelik alanda yüklenici firma tarafõndan 
höyü ün kuzeyinden 30 metrelik bir bölüm, baraj gövde sõnõrõna kadar i  makineleriyle 
kazõlmõ tõr. Bu çalõ malar sõrasõnda yakla õk 30 cm. kalõnlõktaki tarõm topra õ i  
makinesi ile sõyrõlmõ , 1.50 metre kalõnlõktaki kültür topra õ i çi ile kazõlmõ tõr. Alanõn 
uzun süre tarla olarak kullanõlmasõndan dolayõ tahribata u ramõ  ve tümü temel 
seviyesinde korumu  çe itli boyutlarda mimarî ö eler ve höyü ün kuzey bölümünü 
çevreleyen sur kalõntõlarõ ve burçlar açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim:1). Batardo yolunun 
in asõ sõrasõnda açõlan sondajlar, mimarînin batõ sõnõrõnõ göstermi tir. Sondajlardan 
birisinde belirlenen yarõ dairesel sur kulesi, surun geçi  güzergâhõnõ göstermektedir. 

 
Tepe Üzeri Açmalarõ 
2011 yõlõnda tepe üzerinde kazõlan iki alanõn arasõnda, mimarî kompleksin 

güneyinde yer alan 18 açma kazõlmõ tõr. Bu kesimde yerle im çakõl ta õ dö eme üzerine 

*A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi, tubaokse@yahoo.com. 
Harun TA KIRAN Ankara Üniversitesi, taskiran@humanity.ankara.edu.tr. 
Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi, kartalm@ankara.edu.tr. 
Ahmet GÖRMÜ , Mustafa Kemal Üniversitesi, ahmetgormus@yahoo.de. 
Erkan ATAY, Ilõsu Barajõ n aat Sahasõ Arkeoloji Projesi Koordinasyon Merkezi, erkanatay10@mynet.com. 
Nihat ERDO AN, Mardin Müzesi. 
1Kazõ çalõ malarõ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün 
17.01.2012 tarih ve 13089 sayõlõ yazõsõ uyarõnca 18.01-31.12.2012 tarihlerinde yürütülmü tür. Arazi ve küçük 
buluntu üzerindeki çalõ malar Arkeolog Erkan Atay’õn alan sorumlulu unda Arkeologlar Ahmet Güne , Yeliz 
Atay, Adem Yücel, Sibel Torpil, Hüsniye Levent, Kaan Bulut, Onur Dinç, Zerrin Güne , Murat Ero lu, Adem 
Öncü, Vildan Gürdil Öncü, Mehmet Turan, Serhat Altun, Hamit Akan, Hamza Usta ve Burhan Gez’den 
olu an ekip tarafõndan yürütülmü tür. Kazõlarda Mardin Müzesi’ni Süleyman Bayar, Mesut Alp, Mehmet 
Deniz, ehmus Tekin, Nizamettin Orhan ve Fõrat Ceylan temsil etmi tir. 
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serilmi  1.30 cm. kalõnlõ õnda mil, kum ve kireç dolgudan sert taban üzerine in a 
edilmi tir. Yapõlar alanõn tarla olarak kullanõlmasõndan dolayõ tahribata u ramõ tõr. 
Duvar temelleri kenarlara büyük ta larõn koyulmasõ ve aralarõnõn daha küçük ta lar ile 
doldurulmasõ ile olu turulmu tur. Duvarlarõnõn geni li i 60-70 cm. olan mekânlar, 
yollarla bölünmü , geni  yollarõn sa õnda ve solunda birbirine biti ik halde 
sõralanmaktadõrlar. Mekânlarõn içinden çõkan buluntularõn yo unlu u ve mekânlarõn 
yangõn geçirmi  olmasõ binanõn bir sava  veya do al afet sonucunda yõkõlmõ  oldu unu 
gözler önüne sermektedir. Geni  bir yolun kuzeybatõsõnda yer alan idarî amaçlõ binanõn 
güney kõsmõ açõlmõ  fakat tahribattan dolayõ birbiriyle ba lantõsõz duvar temelleri açõ a 
çõkmõ tõr. 

2011-2012 sezonlarõnda yakla õk 4000 metrekarelik bölümü açõlan yerle menin 
güney kesiminde açõ a çõkarõlan üç cadde küçük marn ta õ parçacõklarõ ve çakõl ta õndan 
yapõlmõ tõr. Caddelerin her iki tarafõnda, birbirine biti ik konumlanmõ  kare ve kareye 
yakõn planlõ mekânlar ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 2). Mekânlarõn giri leri yollara 
bakmaktadõr. Yolun bazõ kesimlerinde atõk su kanalõ tespit edilmi tir. 

Düzgün planlõ, yer yer 1 m. kalõnlõ a ula an duvarlarõ büyük ta larõn dõ  
kenarlara koyulmasõ ve aralarõnõn daha küçük ta lar ile doldurulmasõyla olu turulan 
temeller üzerine in a edilmi tir. Kare ve dikdörtgen mekânlara sahip binanõn 
duvarlarõnõn kalõnlõ õ, yapõlarõn iki katlõ olabilece ini dü ündürmektedir. Geni  bir 
yolun kuzeybatõsõnda yer alan yapõnõn, idari amaçlõ oldu u tahmin edilmektedir. 
Mekânlarõn ço unun ortasõnda, üst örgüyü ta õdõ õ dü ünülen bir ya da birden fazla 
direk altlõ õ mevcuttur. Bazõ mekânlarda tespit edilen kõrmõzõmsõ toprak rengi ve yanmõ  
kerpiç döküntüler yerle menin yangõn geçirdi ini ve halkõn hõzlõ bir ekilde yerle meyi 
bo alttõ õnõ göstermektedir (Resim: 3).  

Tümünün yangõn geçirdi i belirlenen mekânlardan çe itli tiplerde demir âletler 
(Resim: 4), tüm kaplar (Resim: 5), iki tunç sikke ve biri demirden (Resim: 6), di er, 
tunçtan üretilmi  iki mask ele geçirilmi tir. Askerlerin e itiminde spor ve sava  oyunlarõ 
sõrasõnda kullanõlan masklar, yüzü koruyucu unsurlardõr2; sava  oyunlarõ geleneksel 
olarak Yunanlõ ve Amazon sava çõlar arasõnda geçti inden, erkek ve kadõn masklarõ 
kullanõlmõ tõr. H. Russell Robinson’un3 sõnõflandõrmasõna göre demir mask MS 1-2. 
yüzyõllara tarihlenen “Alexander” ya da “feminen” tipe, tunç mask “Nijmegen-Kops 
Plateau” tipiyle benzerlik göstermektedir. Buluntular, tepe üzerindeki kazõlar sõrasõnda 
ele geçirilen Geç Roma Dönemi malzemesi ile benzer özellikler göstermektedir. Yapõda 
ele geçirilen demir âlet ve silâhlar ile surlu kent dokusunun verdi i izlenim, tepe 
üzerinde Geç Roma Döneminde önemli bir askerî alanõn bulundu unu göstermektedir. 
Dicle vadisinin bu kesimi Traianus Döneminde (MS 114-17) Roma-Part sõnõrõnõ 
olu turmu tur4.  

Ilõsu Höyü ü’nde 2009-2012 yõllarõnda yapõlan kurtarma kazõlarõ kapsamõnda 
tepenin yakla õk % 30 kadarõ kazõlmõ tõr. 2011 yõlõnda kültür dolgusunun kalõnlõ õnõn 
belirlenmesi amacõyla alõnan karotlu sondajlara göre Ilõsu Höyü ü’nde 1-1.5 m. arasõnda 
kalõnlõ õ de i en kültür tabakasõ tespit edilmi tir. Buna göre Ilõsu Höyü ü tepe kesimi 

2Goldsworthy, Adrian, Roman Warfare, London, Cassell, 2000, s. 123. 
http://www.romancoins.info/MilitaryEquipment-Helmet.htm;   
http://www.romancoins.info/MilitaryEquipment-Facemasks.html 

4Goldsworthy, Adrian, Roman Warfare, London, Cassell, 2000, s. 132. 
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MS 250/300 yõllarõndan itibaren kullanõlmõ tõr ve daha erken dönemlere ait yerle im 
bulunmamaktadõr5.  

 
BONCUKLU TARLA 
Boncuklu Tarla (Zeviya Maherk) 2008 yõlõnda yüzey ara tõrmalarõ sõrasõnda 

belirlenmi  ve Çanak Çömleksiz Neolitik B evresine tarihlenmi tir6. Nevala Zeviya 
Maherk ve Bike Mahmut derelerinin birle ti i noktanõn kuzeyinde yer alan düz yerle im 
alanõ 3,5 hektarlõk alan kaplamaktadõr (Resim: 7). Yerle imin yakla õk 120 m. 
kuzeybatõsõnda, Bike Mahmut Deresi’nin kuzey kõyõsõna kurulmu  küçük bir höyük olan 
Kulahke Benebahlu, Boncuklu Tarla’nõn terk edili inin hemen ardõndan Seramikli 
Erken Neolitik Dönemde iskân edilmi tir7.  

Boncuklu Tarla’da 350 metrekarelik alanda 2 metre kalõnlõkta 5 evreli kültür 
dolgusu kazõlmõ tõr8. Kazõlar K-L 9-10 açmalarõna rastlayan alanda ve M11 ile I 16 
açmalarõnda yürütülmü tür. Alan 10x10 m. boyutlarda gritlere ayrõldõktan sonra 5x5 m. 
boyutlarda açmalar hâlinde çalõ õlmõ , daha sonra ara bordlar indirilerek açma boyutlarõ 
5x10 m. olarak düzenlenmi , boncuklar ile mikrolit âletler için kazõlan toprak yõkanarak 
elenmi tir.  

K9 açmasõnõn (Resim: 8) batõ bölümünde iki mimarî tabaka belirlenmi tir. 1. 
tabakaya ait bir mekânõn 50 cm. kalõnlõkta güney duvarlarõnõn temeline ait bir bölüm 
açõ a çõkartõlmõ tõr. Dörtgen planlõ mekân içinde küçük çakõl ta õ dö eme üzerine 17 cm. 
kalõnlõ õnda, kireç ve kille sõvanmõ  sert bir taban bulunmaktadõr. Mekân içinden yo un 
obsidyen ve çakmakta õ malzemenin yanõ sõra boncuklar ve hayvan kemikleri 
bulunmu tur. Açmanõn merkezinde 4 cm. kalõnlõkta kireç sõvalõ bir ba ka taban açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Bu tabanõn altõnda, duvarõn dibinde açõ a çõkan bir intramural mezar 
epeyce tahribat görmü  ve kemikler da õlmõ tõr. Mezarda da õnõk boncuk taneleri 
bulunmu tur. Çe itli büyüklüklerde olan bu boncuklar farklõ ta lardan yapõlmõ tõr. Bo a 
ba õ eklinde yapõlmõ  bir adet kolye ucu oldukça iyi i lenmi  ve gerçe e yakõn bir 
tarzda yapõlmõ tõr. 

2. tabaka sert tabanõn hemen altõnda açõ a çõkan do u-batõ do rultusunda uzanan, 
70 cm. kalõnlõkta bir duvarla temsil edilmi tir. Dörtgen planlõ mekâna ait 0.60 m. 
derinlikteki taban kireç ve çamur karõ õmõ bir malzemeyle sõkõ tõrõlarak yapõlmõ tõr. Bu 
taban üstünden yo un irili ufaklõ sürtmeta  buluntu ele geçirilmi tir. Mekânõn 2.5 m. 
uzunlu unda, do u-batõ yönünde uzanan güney ana duvarõ her iki yapõ evresinde de 
kullanõlmõ tõr. rili ufaklõ ta larõn yan yana konulmasõ ile olu turulmu  duvar, kuzey-
güney yönünde 2 m. uzandõktan sonra ortasõnda kanal bulunan daha geni  bir duvara 
dönü mektedir. Duvarõn KI9-1 açmasõnda da devam eden bölümü de irili ufaklõ 
ta lardan in a edilmi  ve ortasõnda kanal bulunan bir duvar görünümündedir. Duvarõn 
do u kenarõnda bulunan bir ta  figürin stilize insan eklinde yapõlmõ  ve üzerindeki bir 

5Baraj gövde in aatõ ba latõldõ õndan Ilõsu Höyükte kurtarma kazõlarõ sonlandõrõlmõ tõr. 
6 A. T. Ökse, A. Görmü , E. Atay, Y. Muluk, M. Ero lu, S. Torpil, A. A. Bayraktar, Y. Tan, N. Balkan Atlõ, 
L. Astruc ve N. Kayacan, “Ilõsu Barajõ n aat Sahasõ Yüzey Ara tõrmasõnda Belirlenen Arkeolojik Alanlar”. 
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 7, 2009, 73-75, 92-93. 
7Aynõ eser, 73, 75-76, 93. Kulahke Benabahlu aynõ yõl in a edilen antiye yolu nedeniyle tahribata u ramõ tõr. 
8Kazõlar, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleriyle yürütülmü tür. Yerle im alanõ 
barajdan etkilenmemekle birlikte, antiye içerisinde yer almasõ, yanõndan geçen yol ve yakõnõna kurulan 
binalar nedeniyle ileriki yõllarda tahribata açõk kalaca õ göz önüne alõnarak, Devlet Su leri Bölge 
Müdürü’nün de deste iyle burada kazõ ba latõlmõ tõr. Bu konuda deste ini esirgemeyen Bölge Müdürü 
Mahmut Dündar’a ükranlarõmõzõ sunarõz. 
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delik nedeniyle amulet olarak de erlendirilmi tir. Aynõ bölgeden çok sayõda ekli 
bozulmu  bütün ya da kõrõk bakõr boncuk bulunmu tur. Açma genelinde yo un miktarda 
boncuk, obsidyen ve çakmakta õ malzemeye rastlanmõ tõr. Dilgi ve dilgiciklerin yanõ 
sõra çok miktarda irili ufaklõ yonga ile kenar kazõyõcõlarõn yanõ sõra mermi biçimli 
çekirdekler, spatul, ta  kalem ve havanelleri ele geçirilmi tir. 

Boncuklu Tarla’nõn kültür dolgusunun derinli ini ve tabakala masõnõ saptamak 
amacõyla, 1x1.4 m. boyutlarõnda açõlan sondaj çalõ masõnda 2.1 m. kalõnlõ õnda 4 evreli 
bir kültür dolgusu tespit edilmi tir. Burada tespit edilen 10 cm. kalõnlõkta kil-kireç 
karõ õmõ sõva ile yapõlmõ  tabanõn altõndaki koyu renk küllü topraktan çok sayõda hayvan 
kemi i toplanmõ tõr. Bu toprak tabakasõ içinde üstteki 6 cm. kalõnlõkta, alttaki 4 cm. 
kalõnlõkta olmak üzere çakõl ta õ dö eli daha eski tabanlar belirlenmi tir. En alttaki taban 
482.30 m. yükseltideki ana toprak üzerinde yer almaktadõr. Sondaj buluntular arasõnda 
mikrolit âlet teknolojisinin varlõ õ, bu dolgunun Akeramik Neolitik Döneme ait 
oldu una, hatta yerle imin tarihinin Epipaleolitik Döneme kadar gidebilece ini 
dü ündürmektedir. Sondajda çakmakta õ ve obsidyen parçalarõ ile i lenmi  kemik 
parçalar, perdah âleti ve boncuklar bulunmu tur.  

K9 açmasõnõn do u bölümünde iki mimarî tabaka belirlenmi tir. 1. Tabaka irili 
ufaklõ moloz kireç ta larõnõn çamur harç yardõmõyla yan yana sõkõ tõrõlmasõ sonucunda 
örülmü  oval bir tabanla bunun güneydo usunda dõ  duvarõ moloz kireç ta larõyla 
örülmü  yuvarlak bir çukur ile temsil edilmi tir. Çukurun içinden yo un miktarda kemik 
parçalarõ bulunmu tur. Tabanõn güneyinde çakõl ta larõ ve sõkõ tõrõlmõ  topraktan olu an 
ba ka bir taban da güneyden irili ufaklõ moloz kireçta larõndan düzensiz bir ekilde 
örülmü  duvarla sõnõrlandõrõlmõ tõr. Bu mimarî ö elere ait yo un hayvan kemi i 
parçalarõ, çakmak ta õ ve obsidyenden ok uçlarõ, dilgiler, kenar kazõyõcõlar, çekirdekler, 
figürin ve ta  boncuklar, kenar kazõyõcõ, perdah ta õ, amulet ve figürinler ele 
geçirilmi tir.  

Açmanõn güney kö esinde yer alan büyük boyutlu ta  dizisinden olu an 45 cm. 
geni likte iki sõra ta la örülen bir duvar korunmu tur. Duvarõn kuzeyinde yer alan 80 
cm. çapõnda dairesel tabanõn kenarlarõ ortasõndan daha yüksekte kaldõ õndan, bir çukur 
tabanõ olarak de erlendirilmi tir. Oldukça sa lam korunmu  taban çok sert ve 
sõkõ tõrõlmõ  çamurdan yapõlmõ tõr ve çamur sõvasõnõn altõna küçük çakõllar dö enmi tir. 
Bu taban in a edilirken 2. Tabaka’ya ait K9-4/003/D kodlu duvarõn do u bölümü 
bozulmu tur. Açma do u profiline yakõn bir ba ka dairesel taban beton kalitesinde ve 
sertlikte çamur sõvalõdõr. 1.9 m. çapõnda olan tabanõn ortasõnda 90 cm. çapõnda, 7-8 cm. 
derinlikte sõ  bir çukur bulunmaktadõr. Çukurun çevresi de ayrõca dõ a do ru 
alçalmaktadõr. çinde yer alan sõ  çukurlu un bir biriktirme alanõ veya i lik yeri oldu u 
dü ünülmektedir.  

Açmanõn güney kesiminde 2. Tabaka’ya ait 40 cm. geni likte iki ta  duvar orta 
boyutlu çay ta larõyla örülmü tür. Duvarõn kuzeyindeki dö eme biçiminde ta larõn 
ortasõnda ortalama 20 cm. geni likte ve 8-10 cm. derinlikte bir kanal bulunmaktadõr. 
Açmadan çakmakta õ ve obsidyenden kõrõk yonga ve dilgi parçalarõ, ok ucu, delgi, 
mermi biçimli dilgi çekirdekleri, çe itli boyut ve biçimlerde ta  boncuklar ele 
geçirilmi tir. lenmi  kemik parçalarõ ve bõzlar ile sürtmeta  havaneli, figürinler ve idol 
di er buluntu gruplarõnõ olu turmaktadõr. 

L9 açmasõnõn do u bölümünde do u-batõ yönünde uzanan 29cm. kalõnlõktaki 
taban büyük kireç ta larõn arasõna küçük çakõl ta larõ ve çamur harç sõkõ tõrõlarak in a 
edilmi tir. Tabanõn kuzeyinde iki duvar ile bir taban bulunmu tur. Yakla õk 32cm. 
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kalõnlõkta ve 23cm. yükseklikte korunan duvarlar büyük kireç ta larõ arasõna küçük çakõl 
ta larõ konularak örülmü , çamur harçla tutturulmu  bölme duvarõ niteli indedir. 
Duvarõn do usunda yer alan yuvarlak biçimli taban küçük kireçta õ ve kil harç karõ õmõ 
ile sertle tirilerek yapõlan “terrazzo” taban 22 cm. kalõnlõktadõr (Resim: 9). Tabanõn 
üstünde havaneli, boncuk, perdah ta õ ve kolye ucu ele geçirilmi tir. 

Açmada genel olarak yo un miktarda çakmakta õ, obsidyenden yapõlmõ  
çekirdekler, dilgiler, yonga âletler ve bu âletlere ait obsidyen, çakmakta õ artõk parçalarõ 
ve çe itli tiplerde ta  boncuklar bulunmu tur. Açmada yo un miktarda yanmõ  ve 
parçalanmõ  hayvan kemi i parçalarõ toplanmõ tõr. 

K10 açmasõnõn batõ bölümünde 80 cm. geni li inde bir duvarõn kuzey yarõsõnda 
bulunan ta lar güney yarõsõndaki ta lara göre daha büyüktür ve kuzey yarõsõ batõya 
do ru e imlidir. Duvarõn güney ucu do u-batõ do rultusunda uzanan 90 cm. geni likte 
ba ka bir duvarla birle mektedir. Bu iki duvarõn çevreledi i mekân içinde açõ a çõkan 
moloz ta larõn altõnda belirlenen dairesel taban bir i lik alanõ olmalõdõr. Tabanõn açõlan 
bölümü 1.3x1.3 m. ölçülerinde olup orta kõsmõ kenarlarõna göre daha yüksek ve düz 
biçimlendirilmi tir. Açmada genel olarak obsidyen ve çakmakta õndan kõrõk yonga ve 
dilgi parçalarõ, dilgi çekirdekleri çe itli boyut ve biçimlerde ta  boncuklar, ezgi ta larõ, 
ta  balta, idol, boncuklar, ve ok ucu bulunmu tur. Duvarõn kuzeyindeki mekânõn 
içerisinde moloz ta lar bulunmu , mekân giri i kuzey duvarõnda tespit edilmi tir. Kapõ 
bo lu unun mekâna açõldõ õ yerde insan iskeletine ait kol ve bacak gibi uzun kemikler 
açõ a çõkarõlmõ tõr. Mezarõn iskelet kalõntõlarõnõn bulundu u kõsmõ 25x30 cm. 
boyutlarõnda olup yatõ  yönü veya mezar türü belirlenememi tir. 

M 11 açmasõnõn (Resim: 10) batõ bölümünde iki mimarî tabaka tespit edilmi tir. 
ki duvar ile ortalama 10-15 cm. boyutlardaki dere ta larõndan olu an dö emenin 

üstünde bulunan düz “terrazzo” taban 1. Tabaka’yõ temsil etmektedir. Tabanda da õnõk 
ta  boncuklar, çakmak ta õ ve obsidyen artõklarõ ile kireç ta õndan yapõlmõ  stilize insan 
figürinleri bulunmu tur.  

2. Tabaka ta  duvarlarõ 40-80cm. kalõnlõktadõr ve orta büyüklükte dere ta larõyla 
örülmü tür. Açmanõn kuzey kesimindeki bir mekânõn 3.54x2.20m. boyutlardaki tabanõ 
kireç ta õ parçacõklarõ ve kilin sõkõ tõrõlmasõ ile olu turulmu tur. Bir duvarõn yana õna 
yapõ õk biçimde in a edilmi  üç adet dörtgen birim ta  dizileriyle sõnõrlanmõ tõr. 
Tabanlarõ kõrõk ta  parçalarõ ile dö enmi , 100-150x45-75 cm. boyutlardaki birimler, 
depolama amaçlõ kullanõlmõ  olmalõdõr. Mekân tabanlarõnõn tamamõ gibi, bir mekân 
içerisinde yer alan, 1m. çapõndaki dairesel taban kil ve kireç ta õ parçacõklarõnõn 
sõkõ tõrõlmasõ ile yapõlmõ  sert bir tabandõr. Bu alanlarda stilize insan figürinleri, delgiler, 
kemik âletler ve ezgi ta larõ toplanmõ tõr. 

I 16 açmasõnõn batõ bölümünde ana toprak üzerine dere ta larõ ile in a edilmi  
3x5 m. boyutlardaki bir oval platformun güney tarafõnda ta  dizileri ile olu turulmu  
ince uzun, oval biçimli üç bölme bulunmaktadõr. Platformun hemen kuzeyinde yer alan 
düz bir ta  yakla õk 1 m. uzunlukta ve 0.5 m. geni liktedir. Ta õn üzerinde kuzey –güney 
yönünde uzanan kesik izleri ile platformun batõsõnda çok sayõda hayvan kemi i 
bulunmasõ, bu alanõn hayvan kesim yeri olarak kullanõlmõ  olabilece ini 
dü ündürmektedir. Platform çevresinde kõrõk ta larla dö enmi  tabanlar üzerinden stilize 
insan figürini, boncuk, perdah ta õ ve çakmak ta õ delgi bulunmu tur. Oval platform 
kaldõrõlõrken içinden da õnõk hâlde bulunan bazõ ta larõn düz üst yüzeyleri üzerinde 
birer, birinde altõ sõ  oyuk bulunmasõ, bu ta larõn i lik olarak kullanõldõ õnõ 
dü ündürmektedir. Ta larõn platformun yapõmõnda kullanõlmõ  olmasõ ve oyuklu 
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yüzeyleri a a õya gelecek ekilde yerle tirilmeleri, daha erken bir döneme ait oldu unu 
göstermektedir.  

Boncuklu Tarla’da yontmata  hammadde açõsõndan 2 temel kayaç olan 
çakmakta õ ve obsidiyen kullanõlmõ tõr9. Her iki hammaddenin de yerle imde yontulmu  
oldu u açõktõr. Teknik açõdan yerle imde mermi biçimli dilgicik çekirdekleri 
karakteristik dilgi üretim ekillerinden birisidir. Bunun yanõnda mikrodilgi çekirdekleri 
de mevcuttur. ekilsiz çekirdekler hemen her yerle imde ele geçirildi i gibi bu 
yerle imde de tespit edilmi tir.  

Boncuklu Tarla’nõn silâh olarak iki temel buluntusu vardõr. Bunlardan birincisi 
mikrolitler ikincisi ise özellikle saplõ olan büyük ok uçlarõdõr. Temel mikrolitik 
endüstrisi e ik budanmõ  sõrtlõ dilgicikler ile temsil edilirken saplõ ok uçlarõ Byblos ve 
varyantlarõnõ içerir. Bol miktarda dilgi üzerine ön kazõyõcõ ile yuvarlak ön kazõyõcõ 
olarak tabir edilen kazõyõcõlar ile kar õla õlmõ tõr. Heavy duty tool olarak tabir edilen 
omurgalõ kazõyõcõ tipler de di er kazõyõcõ yontmata  âlet kategorileri içinde yerini alõr.  

Boncuklu Tarla’nõn en tipik bulgularõndan birisi de ta  delgilerdir, diyebiliriz. 
Orak dilgiler ve dilgi parçalarõ da di er önemli yontmata  âlet unsurlarõndan bir 
tanesidir. Yerle imde obsidiyenin yontmata  endüstri örneklerinin yanõnda sürtmeta  
âlet kategorisinde de erlendirilmesi gereken örnekleri de vardõr. Sonuç olarak Boncuklu 
Tarla yontmata  bulgularõ, yerle imin klâsik yontmata  unsurlarõnõn bütünüyle tespit 
edilebildi i ender yerle imlerden birisidir.  

Yerle imde en üst tabaka çanak çömleksiz neolitik B evresine tarihlenmekle 
birlikte, daha alttaki tabakalarõn çanak çömleksiz neolitik A evresine, hatta Epipaleolitik 
Döneme tarihlenebilecek malzemeler içerdi i anla õlmõ tõr. Bu nedenle Boncuklu Tarla 
yerle imi insanlõk tarihinin yerle ik ya am tarzõna geçirildi i en erken dönemleri 
içermesi bakõmõndan, gerek bölge tarihi ve gerekse Bereketli Hilâl Bölgesi kültür tarihi 
bakõmõndan önemli veriler sunmaktadõr. Küçük buluntular arasõnda, Çayönü ve Göbekli 
Tepe buluntularõnõn yakõn benzerlerinin ele geçirildi i yerle im, en az 5000 yõllõk süreci 
(MÖ 12000-7000) yansõtmaktadõr. 

9Yerle imde ele geçirilen yontma ta  âletler M. Kartal tarafõndan incelenmi , bu koleksiyona ili kin ayrõntõlõ 
rapor bu sempozyumda sunulmu tur. 
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Resim 1: Ilõsu Höyü ü sur duvarõ ve burç 

 

 
Resim 2: Ilõsu Höyü ü genel planõ 
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          Resim 3: Ilõsu Höyü ü’nde açõ a çõkarõlan bir depo 

 

 
Resim 4: Ilõsu Höyü ü’nde ele geçirilen demir âletler 
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Resim 5: Ilõsu Höyü ü’nde ele geçirilen kaplar 

 
 

 
  Resim 6: Ilõsu Höyü ü’nde açõ a çõkarõlan demir mask. 
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 Resim 7: Boncuklu tarla alan planõ 

 

 
Resim 8: Boncuklu tarla K 9 açmasõ 
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Resim 9: Boncuklu Tarla L 9 açmasõ 

 

 
Resim 10: Boncuklu Tarla M 11 açmasõ 
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ILISU BARAJI - SALAT TEPE 2012 KAZISI 

A.Tuba ÖKSE* 
Ahmet GÖRMÜ   

Tatsundo KOIZUMI 
 Nevin SOYUKAYA 

 
 

Salat Tepe kurtarma kazõlarõ 2012 sezonunda tepe üzerinde altõ ve güney 
yamaçta üç açmada yürütülmü tür1.  

 
Tepe Üzeri Açmalarõ 
2012 yõlõnda Tepe üzerinde K-L 11-12 açmalarõ ve K 13-14 güney yarõsõnda Orta 

Tunç Ça õ 4. tabaka yapõlarõ kaldõrõlarak 5. ve 6. tabaka yapõlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. 
K 12-13 ve J 12 açmalarõnda Geç Kalkolitik-Erken Tunç Ça õ geçi  evresine 
tarihlenen yapõ katõna ula õlmõ tõr. 

K 13-14 Açmalarõ güney yarõsõnda Orta Tunç Ça õ 4. tabakaya duvar temeli 
altõndaki balçõk kaldõrõldõktan sonra ortaya çõkan kül çukuru ve at nalõ biçimli ocak ile 
küp parçalarõ, 5. yapõ katõna ait açõk kullanõm alanõ olmalõdõr (Resim: 1). Küllü toprak 
dolguda derinle me sõrasõnda belirlenen, 20 cm. arayla küllü toprak ve balçõk hatlarõ, bu 
dolgunun tamamõnõn bir anda yapõlmadõ õnõ, dolgunun her bir a amasõnda üzerinin bir 
süre açõk ya am alanõ olarak kullanõldõ õnõ göstermi tir. Bu evrelerden birisinde açõ a 
çõkan ta  dö eme içinde Geç Kalkolitik Döneme tarihlenen yo un iri kap parçalarõ 

*Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
tubaokse@yahoo.com; Ö r. Gör. Ahmet GÖRMÜ , Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Antakya/Hatay, ahmetgormus@yahoo.de;  
Dr. Tatsundo KO ZUM , Wasada Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Tokyo/Japonya, tatsundo.k@nifty.com;  
Nevin SOYUKAYA, Diyarbakõr Müze Müdürü. 
1 Kurtarma kazõlarõ Ilõsu Barajõ ve HES projesi etkile im alanõnda kalan kültür varlõklarõnõn belgelenmesi ve 
kurtarõlmasõna yönelik proje kapsamõnda Diyarbakõr Müze Müdürlü ü ba kanlõ õnda A. T. Ökse, A. Görmü  
ve T. Koizumi’nin bilimsel sorumlulu unda 07.07.-30.12.2012 tarihlerinde yürütülmü tür. Kazõda Diyarbakõr 
Müzesi’ni Adana Müzesi’nden Tülay Ünlü, Kars Koruma Kurulu’ndan Mehmet Güne  ve Diyarbakõr 
Müzesi’nden Murat Aktay temsil etmi tir. Arkeologlar Recep Çakõr ve brahim Ulu teknik mimarî çizimleri 
yürütmü , Çõnar Derya Demiralp, Ay e Köksoy, Gamze Kaynak, Onur Mercan, Hasan Karakoç, Sadi 
Canbolat ve brahim Tayfur A kar açma sorumluluklarõnõ üstlenmi tir. Arkeologlar Yusuf Akgün ve Gamze 
Kaynak seramik çalõ malarõnõn, Ay e Köksoy küçük buluntularõn sorumlulu unu üstlenmi tir. Eser temizleme 
ve restorasyon çalõ malarõ restoratörler Ecem Dökümta  ve Yõlmaz Arslan tarafõndan yürütülmü tür. Kazõya 
Kocaeli Üniversitesi lisans ö rencileri Aydõn Emanet, lyas Çetinkaya, Onur Öner, Elif Bozkurt, Seren Koçak, 
Kübra Altõn ve Buse Adana; Mustafa Kemal Üniversitesi lisans ö rencileri Ahmet Korkunç, Kevser Uyar, 
Mevlüt Tunç ve Ay e Merve nan; Nev ehir Üniversitesi lisans ö rencisi Muhammed Çetin ve Anadolu 
Üniversitesi lisans ö rencisi Barõ  Alan arazide ve malzeme çalõ malarõnda görev almõ lardõr. Arkeozoologlar 
Derya Silibolatlaz Baykara ve Nihan Dil ad Da ta  kazõya kõsa süreli katõlmõ lardõr.  
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toplanmõ tõr. Dolgunun bu tabanõn üzerindeki yakla õk 1 metre kalõnlõktaki üst bölümü, 
5. tabaka duvarlarõnõn en derin hizasõna kadar izlenmektedir. Dolguda Geç Kalkolitik 
Döneme tarihlenen kaba kap parçalarõ toplanmõ tõr. K13 Açmasõ’nõn batõ bölümünde 5. 
tabakaya ait fõrõn ve ocak tabanlarõnõn üzerine in a edildi i kalõn kerpiç duvarlõ 6. tabaka 
mekânõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu seviye ETÇ IA evresine tarihlenmi tir. K 12 Açmasõ 
açma güney yamacõnda açõ a çõkan ve devamõ J12 açmasõnda kazõlan kerpiç blokaj 
yerle im alanõnõn geni letilmesi ve yamaç e iminin yükseltilmesi için in a edilmi tir 
(Resim: 2). Açma güney kenarõndaki kerpiç blokaja ait ta  temelli duvar parçalarõ terasõ 
desteklemek amacõyla in a edilmi tir. Bu duvarlarõn altõndan çõkan çakõl dö eme taban J 
12 açmasõ kuzeyinden ba layõp L12 açmasõnda daralarak bir sokak hâline gelmektedir 
(Resim: 3). Çakõl dö eme aralarõnda balçõk katmanlar bulunan üç tabakadan 
olu tu undan, yolun aralõklarla yükseltildi i anla õlmaktadõr. Bu dö eme altõndan 
güneyden kuzeye e imli olarak ilerleyen siyah küllü alana ula õlmõ tõr. Açmanõn 
batõsõnda bulunan duvarlarõn üst balçõk hattõ kaldõrõlarak duvarlarõn homojen olarak 
birbirine ba landõ õ anla õlmõ tõr. K 11-12 açmalarõ arasõnda bulunan, aralarõnda balçõk 
dolgu belirlenen, kõrmõzõ ve gri kerpiçlerle örülmü  ikiz duvarlar 5. tabakaya aittir. 
Duvarlar arasõndaki balçõk dolguda ele geçirilen DROB kâse ile tunç mõzrak ucu 6. 
tabakaya ait olmalõdõr. ETÇ 5. tabaka mekân duvarlarõ kaldõrõlõrken, bunlarõn ETÇ 6. 
tabaka duvarõnõ tahrip ederek in a edildi i, duvarlarõn bir yapõnõn bodrum katõ oldu u ve 
gri sert balçõk içine açõlan hendeklere kerpiçler yerle tirilerek ta  temelsiz in a edildi i 
anla õlmõ tõr. Tabaka 5 mekânõ 34x38 cm. boyutlarda yan yana konulmu  iki tüm 
kõrmõzõ kerpiçle örülmü tür. Mekânõn içini dolduran gri küllü balçõk dolgu içerisinde 
RBWW ve DROB kâse ve çok sayõda parça ele geçirilmi tir. Açmanõn güneydo u 
kõsmõnda, 4. tabakaya ait kerpiç dolgunun üzerine in a edildi i gri küllü dolgu, K13-14 
açmalarõndaki 7. tabakayõ örten dolgunun devamõ niteli indedir. Bu kesimde dörtgen 
kerpiçlerle örülmü  duvar ile etrafõ kerpiçlerle örülmü  çukur 7. tabakaya aittir. Çukur 
içinde ele geçirilen kap parçalarõ ile duvarõ bozarak yerle tirilen küp bu tabakayõ ETÇ 
IA’ya tarihlemektedir.  

K 11 Açmasõnda OTÇ 4b tabakasõna ait çok sayõda çukurun büyük bölümü 5. 
tabaka yapõlarõnõn enkazõna açõlmõ  ve OTÇ 4 yapõlarõ in a edilirken balçõkla 
doldurulmu tur. Açmanõn kuzeyindeki balçõk alanda belirlenen 5.tabakaya ait yanmõ  
alan, taban seviyesinde 4. tabaka kerpiç hattõnõn altõna do ru devam etmektedir. 
Açmanõn kuzey kõsmõnda kuzey-güney yönünde L11 açmasõna do ru devam eden beyaz 
kerpiç hatlarõ, açmanõn güney tarafõnda OTÇ 4a duvarõnõn grimsi balçõk dolgu üzerinde 
yer aldõ õ belirlenmi tir. Balçõk içinde belirlenen daha ince açõk renk kerpiçlerden 
örülmü  olan duvarlar, bu stratigrafiye göre 5. tabakaya ait olmalõdõr. Duvarlarõn 
arasõndaki dörtgen mekân dolgularõndan ETÇ III-IV kaplarõ toplanmõ tõr.  

L 12 Açmasõnda OTÇ 4b yapõ katõ duvarlarõnõn kerpiç kõsmõ kaldõrõlarak ta  
temelleri açõlmõ tõr. Bu duvarlarõn temelleri güneyden kuzeye do ru ve güneybatõndan 
güneydo uya do ruda e im yapmaktadõr. Bazõ duvarlarõn alçalan kõsõmlarõ daha iri 
ta larla takviye edilerek yükseltilmi tir. Duvarlar gri, sarõ, kahverengimsi kõrmõzõ, 
standart ölçülerde kerpiç sõrasõna sahiptir. Bu duvarlarõn altõnda bulunan 5. yapõ katõna 
ait duvarlar belirlenmi tir. Bazõ duvarlarõn 5. yapõ katõ duvarlarõnõn üzerine 
yerle tirildi i, bazõlarõnõn yeni yapõ olarak in a edildi i anla õlmõ tõr. Açmanõn 
do usunda açõ a çõkan 5. tabaka duvarõ temel ta larõ güneyde büyük boyutlu ta lardan, 
kuzeyde küçük dere ta larõndan in a edilmi , güney ucundaki büyük ta  blo un güney 
tarafõnda adak çukuru içinde yavru domuz iskeleti ve kuzeydo u kesiminde bulunan 
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OTÇ 4a tabakasõna ait mekânõn balçõk dolgusunda üç ayaklõ sunak ele geçirilmi tir. 
Duvara dik açõ yaparak uzanan iri ta  temelli duvar ile arasõnda söve ta õ bulunan bir 
kapõ bulunmaktadõr. Bu duvara paralel ikinci ta  duvar OTÇ 4a tabakasõna aittir. 
Açmanõn kuzeydo u kenarõndaki OTÇ 4b yapõ katõna ait duvar kahverengi balçõk 
üzerine ta  temelsiz in a edilmi tir. Açma kuzeydo u kenarõndaki mekânõn temeli 
altõnda çift tõrnaklõ bir hayvanõn bacaklarõ açõ a çõkmõ tõr. Açma kuzeyindeki yapõnõn iki 
mekânõ arasõndaki duvarõn profilinde OTÇ 4a yapõ katõna ait kerpiçlerin altõnda 5. yapõ 
katõnda bir kapõ tespit edilmi tir.  

Açmanõn do u kenarõnda, do u bölümleri L 13 açmasõna giren, tabanlarõ ta  
dö eli iki mekân höyü ün bu bölümündeki 5. tabaka yapõlarõnõn en yüksekte yer alan 
birimlerini temsil etmektedir. Ta  temellerin batõsõnda, bunlardan üzeri ince çakõl dö eli 
bir balçõk koridor ile ayrõlan yapõlar, açmanõn batõ yarõsõnda bulunan ve do u duvarlarõ 
kör duvar tekni i ile örülmü  iki bodrum katõdõr. Aralarõnda balçõk dolgu bulunan iki 
yapõ biriminin taban seviyelerine göre tepenin batõ yamacõ yakla õk % 12 e imlidir. 5. 
tabakaya ait ta  dö eli tabanlardan birisi ile ça da  kullanõldõ õ anla õlan bir su küpü 
bulunmu tur. Bu alanõn batõsõndaki 5. tabaka duvarõnõn güney kenarõnda, etrafõ kerpiç 
hattõ ile yükseltilmi , kö esinde bir kap yerle tirme yeri bulunan kare ocak, bu 
mekânlarõn evsel kullanõm alanlarõ oldu unu göstermektedir. Açmanõn kuzeyindeki 5. 
yapõ katõ duvarõnda bindirme tekni i ile kemer olu turacak ekilde dizilen kerpiçlerle bir 
ni  yapõlmõ tõr (Resim: 4). Ni in bulundu u mekânda içinde bir bebek iskeleti bulunan 
kerpiç çevrili çömlek mezar kazõlmõ tõr (Resim: 5). 

L 11 Açmasõnda tepe kenarõnda daha yüksek ve düz bir platform olu turulduktan 
sonra üzerine OTÇ 4b yapõlarõnõn in a edildi i kalõn balçõk dolgu kazõlmõ tõr. Balçõk 
dolgu altõnda OTÇ 4a tabakasõna ait beyaz tabanlar, çukurlar ve balçõk duvarlar açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Tabaka 4’e ait duvarõn güney kesiminde temel altõnda bulunan çift 
toynaklõ hayvana ait kemikler bir temel ritüeli kalõntõsõ olmalõdõr. Açmanõn güney 
kesimindeki OTÇ 4a tabakasõ duvarõnõn do u bölümünün altõnda açõ a çõkan dere ta õ 
dolgu ile duvarõn batõdaki bölümü altõnda devam eden kerpiç sõralarõnõn arasõ balçõkla 
doldurularak OTÇ 4b tabakasõna düzlem olu turmu tur.  

Açmada 5. tabakaya ait çok sayõda tahõl çukurunun tabana yakõn kesimlerinde 
görülen iri ta  dolgular 6. tabakaya aittir. Açmanõn kuzeybatõ kenarõndaki bir mekân 
kö esinde kemik i ne ve hayvan kemikleri bulunmu tur. Açma genelinde belirlenen, 
kuzeye do ru e im yaparak alçalan küllü dolgu, 6. tabaka yapõlarõnõn üzerini 
örtmektedir. Açmanõn kuzey bölümündeki duvarlarõn temel seviyelerinde kurban 
edilmi  hayvanlara ait kemik kalõntõlarõ bulunmu tur. Bazõ duvarlar balçõk ile in a 
edilmi , bazõ mekân tabanlarõ amorf seramik ve çakõl dö elidir. 

J 12 Açmasõ’nõn tamamõnõ kaplayan kerpiç dolgu OTÇ 4. tabaka yapõlarõ in a 
edilirken di er açmalarda belirlenen küllü dolgu ya da balçõk dolgular gibi, tepenin üst 
kenarõnõn yükseltilmesi ve geni letilmesi için in a edilmi  olmalõdõr. Blokaj çok dik ve 
sert bir yamaç olu turmu tur. Kerpiçler balçõk üzerine yerle tirilen sazlarõn üzerine, 
höyü ün yamaç e imine uydurularak do udan batõya do ru e imli dö enmi tir. 
Açmanõn kuzeyindeki çakõl taban K12 açmasõnda devam etmektedir. Açmanõn güney 
yarõsõnda bir ucu do u profilden gelen ve bir ucu da kuzey-güney yönünde uzanan 
kerpiç duvar, üzerine blokaj in a edilirken tahribata u ramõ tõr. Bu seviyenin altõnda 
belirlenen küllü topra õn örttü ü tabandan çõkarõlan yo un Geç Kalkolitik kaplar ile 
kõrmõzõ ve bej astarlõ ve perdahlõ kaplar, ETÇ IA evresine tarihlemektedir.  
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Erken Tunç Ça õ IV-Orta Tunç Ça õ I Tabakala masõ (Tablo: 1) 
K 12 ve K13-14 açmalarõnõn güney kõsmõnda belirlenen kalõn küllü dolgunun 

altõnda ortaya çõkan kerpiç hatlarõ ile do uya do ru e imli beyaz küllü toprak 7. 
tabakayõ örtmektedir. Dörtgen kerpiçlerle örülmü  duvarlar üst tabakalardaki kare 
kerpiçlerden farklõ biçim ve boyutlara sahiptir. Bu mimarîde ele geçirilen ETÇ IA ya 
tarihlenen kap parçalarõ, Geç Kalkolitikten Erken Tunç Ça õna geçi  evresine 
tarihlenmektedir. Tepe üzeri bu tabakadan sonra yakla õk 800 yõl boyunca iskân 
edilmemi  görünmektedir.  

Tepe Geç Kalkolitik-ETÇ geçi  evresinden sonra terk edilmi  görünmektedir. 
Tepe ETÇ III-IV Dönemine ait 6-5. tabakalar ile tekrar iskân edilmi tir. Be inci tabaka 
radyokarbon sonuçlarõna göre M.Ö. 2200-2100 yõllarõnda (Erken Tunç Ça õ IVB) 
kullanõlmõ  yapõlarla temsil edilmi tir. Altõncõ tabaka tepe üzerindeki kalõn küllü 
katmanlarõn üzerine in a edilmi  düzgün kerpiç duvarlarõ olan dörtgen planlõ 
mekânlardan olu maktadõr. Stratigrafik konumuna göre bu tabaka Erken Tunç Ça õ IVA 
evresine tarihlendirilmi tir. 

Bu tabakalara ait duvarlarõn yükseklikleri ve e imi, K13-14 açmalarõndaki 
bulgulara göre bu dönemde batõ ve kuzeye do ru e imli yamaçlar üzerine yerle ilmi tir. 
6. tabaka yapõlarõ K-L 12 açmalarõnda açõ a çõkarõlmõ tõr. Açõk bej kerpiçlerle örülmü  
kalõn duvarlarõn ta  temellerinin olmadõ õ ve 5. tabaka duvarlarõnõn üzerindeki ince 
balçõk tabakasõ üzerine in a edildi i anla õlmõ tõr. 6. tabaka yapõlarõnõn içi kerpiç 
molozu ve küllü toprak dolgu ya da balçõk ile doldurulduktan sonra yeni yapõ için bir 
düzlem olu turulmu tur. Duvarlarõn üst kõsmõ, tesviye sõrasõnda tõra lanmõ tõr. 

L12-13 açmalarõnda 5. tabakaya ait ta  temelli yapõ, ince çakõl dö eli yolun 
batõsõnda geçen yõl kazõlan mutfak ile güneyindeki mekânõn yanõk enkazõ altõnda 
belirlenen, do udan batõya do ru e imli çakõl dö eli tabandan yüksektir. Buna göre 
höyü ün bu dönemdeki batõ yamaç e imi % 14 olarak hesaplanmõ tõr. L 12 açmasõnõn 
do u yarõsõnda açõ a çõkarõlan ta  temeller tepenin bu dönemdeki en yüksek noktasõ 
olmalõdõr. Bu temellerin batõsõndaki ince çakõl dö eli dar soka a yaslanan kör duvarlõ 
mekân, açmanõn batõ yarõsõndaki ça da õ yapõnõn bodrum katõ olmalõdõr. Bu yapõlarõn 
kuzey ve batõ duvarlarõnõn kör duvar eklinde örülmü  olmasõ ve yapõlarõn bu duvarlarõ 
arasõndaki koridor inceli indeki alanlarõn sert balçõk ve molozla doldurulmu  olmasõ, 
yamaç evlerinin do udan topra a gömük, batõdan tek katlõ olarak görülebilece ini ya da 
do udan tek katlõ, batõdan iki katlõ yapõlar olabilece ini göstermi tir. 

Bu yapõlarõn devamõnõn tepenin batõ yamacõnda daha da a a õda olmasõ 
beklenirken, K-L 11 açmalarõnda belirlenen kerpiç teras üzerine kurulmu  yapõlara ait 
duvarlar, tepenin batõ yamacõnõn bu tabaka evlerinin in a edilmesinden önce 
yükseltildi i izlenimini bõrakmõ tõr. K-L 11-12 açmalarõndaki yapõlar ikiz duvarlarla 
birbirinden ayrõlan birimler hâlinde tasarlanmõ tõr. Kullanõlan kerpiçler az samanlõ, 
farklõ boyutlarda, kõrmõzõ, bej ya da gri renklerde olup kurutulmadan dö enmi tir. 
Duvarlarda görülen deformasyon ve iddetli yangõn izleri yapõlarõn olasõlõkla bir deprem 
ve ardõndan gelen yangõn ile yapõ tahrip edilmi  oldu unu göstermektedir.  

Tepenin güney kenarõnda, K 13-14 açmalarõnda, 4. tabaka yapõlarõnõn altõna 
belirlenen, kalõnlõ õ bir metreye varan küllü dolgu altõndan gelen duvarlar dar-uzun 
mekânlar olu turmaktadõr. Dolguda görülen küllü tabaka yapõnõn taban seviyesinde 
oldu undan, çevresindeki fõrõn ile çe itli ocak tabanlarõna göre, yapõnõn dõ  mekân 
seviyesi olarak nitelenmi tir. Bu tabakada sayõlarõ yo unla an ve nitelikleri incelen 
metalik seramik ve DROB ve Orange Ware kaplarõnõn yanõ sõra, kõrmõzõ-kahverengi 
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astarlõ ve perdah izli kaplara ait parçalar ve a õz kenarõ dõ õ yivli çanaklar ele 
geçirilmi tir. Erken Tunç Ça õ sonlarõna tarihlenen dikey perdah izli örneklerin yanõ sõra 
Orta Fõrat havzasõnda ETÇ III özelli i olarak tanõmlanan dolgu bezekli kap altlõklarõna 
ve yüksek çanak ayaklarõna ve en geç örnekleri ETÇ III tabakalarõnda kazõma bezekli 
Ninive-V ve yerel boyalõlara ait parçalar ele geçirilmi tir.  

Tepe üzerinin güneydo u bölümü kalõn gri küllü dolgu ile kuzeydo u bölümü 
balçõk ve iri ta  bloklarla yükseltilerek düzle tirilmi  ve tepe üzeri geni letilmi tir. 5. 
tabaka yapõlarõna ait bazõ duvarlar balçõkla takviye edilerek ve kapõ bo luklarõ balçõkla 
doldurularak ya da mekânlarõ molozla doldurulup üzerine taban sõvasõ çekilerek 
onarõlmõ  ve tekrar kullanõlmõ tõr. Buna göre 4a tabaka yapõlarõnõ (yakla õk MÖ 2100-
1900) in a edenler 5. tabaka yapõlarõnõ kullanan ki iler olmalõdõr. Yeni yapõ evresinde 
(4b) duvarlar, 5. tabaka duvarlarõ üzerine eski duvarlar kõsmen tõra lanarak dere 
ta larõyla dö enen temeller üzerine örülmü tür. Duvarlarda kullanõlan kerpiçler kõrmõzõ, 
bej ya da gri renklerde, olasõlõkla kurutulmadan dö enmi tir. Tepenin batõ yarõsõnda 
bulunan dört mekân iddetli yangõn geçirmi tir. Tepenin kuzeydo u yamacõ balçõk ve 
yapõ molozu doldurularak yükseltildikten sonra, di er yapõlardan farklõ olarak, do u-
batõ ve kuzey-güney yönlerinde tasarlanmõ  bir yapõ ile ince çakõl dö eli rampa, in a 
edilmi tir. Bu tabakada sayõlarõ yo unla an ve nitelikleri incelen koyu a õzlõ portakal 
renkli çanak (DROB) ve portakal rengi çömlekler ile el yapõmõ parlak perdahlõ siyah 
veya kõrmõzõ astarlõ kap parçalarõ Erken Tunç III-IV evrelerine tarihlenmi tir. Kõrmõzõ-
kahverengi astarlõ ve perdah izli (RBBW) kaplara ait parçalar ve a õz kenarõ dõ õ yivli 
çanaklar ele geçirilmi tir. Bu seramik türleri Erken Tunç Ça õ sonlarõna aittir. Bu 
tabakada OTÇ boyunca üretilen kõrmõzõ-kahverengi boya astarlõ kaplar ve pi irme 
kaplarõ da yo undur.  

            
Güney Yamaç Açmalarõ2 
I 12 Açmasõ’nõn kuzey basama õnda geçen yõl sõnõrlarõ belirlenmi  olan iki 

çukurda Geç Kalkolitik dönem seramikleri ve obsidyen parçalarõ, çukurun do u 
kö esinde açõ a çõkan kap çevresinde hayvan kemikleri bulunmu tur. Mekânõn 
kuzeydo u kö esinde taban, do u sõnõrõnda kerpiç duvar ve taban, güneybatõ kesiminde 
çukur tespit edilmi tir. Çömlek içerisinde bebek iskeleti yanõnda buluntuya 
rastlanmamõ tõr. Güney basamakta geçen yõl açõ a çõkarõlan duvarõn do u-batõ yönünde 
uzanan devamõ bulunmu tur. Duvar bir sõra kalõn kerpiç ve bir sõra ince bir kerpiç ile 
örülmü tür. I12//0084/Mekân içerisinde Geç Kalkolitik Dönemin erken evresine 
tarihlenen gri perdahlõ kaplara ait parçalar, I12 güney basama õnda Gawra serami inden 
biraz daha erkene tarihlenen örnekler bulunmaktadõr. Alanda yakla õk aynõ boyutlarda 4, 
bir büyük çukur ve do u profiline do ru uzanan fõrõn önünde yarõsõ kõrõk seramik kap 
bulunmu tur. Bir mekânõ ikiye bölen fõrõn çevresinde Geç Kalkolitik Gawra kültürünü 
yansõtan buluntular ele geçirilmi tir. Bu tabakalarõn içine açõlan ETÇ III çukurunda 
yo un kemik, geyik boynuzu ve küçükba  hayvan iskeleti tespit edilmi tir. 

H 12 Açmasõ’nõn kuzey basama õnda bulunan küllü alandan cüruf parçalarõ, 
yo un Ubeyd, az sayõda Halaf ve Uruk serami i, hayvan kemikleri, obsidyen ve 
çakmakta õ âlet parçalarõ ele geçirilmi tir. Do u-batõ yönündeki basit toprak mezarda 
(H12/064/G) boynunda birkaç sõra kolye (1547 beyaz, 1111 siyah ta =2658) bulunan 

2G-I12 açmalarõnda ele geçirilen a õz kenarõ parçalarõ, gövde keskinliklerini içeren parçalar ile dip 
parçalarõndan olu an 3,632 parça ile 19,724 gövde parçasõndan olu an seramik koleksiyonu üzerinde yapõlan 
incelemelere ili kin rapor, Dr. T. Koizumi tarafõndan yazõlmõ tõr. 
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bebek (Resim 6), do u-batõ yönünde sazlar üzerine yatõrõlmõ tõr. Mezar içerisinde 
“Terminal Ubaid” evresine tarihlenen bir Coba kâsesi ele geçirilmi tir. Güney 
basamakta Ubeyd Döneminin karakteristik üç bölümlü (tripartit) planõnda in a edilmi  
yapõ ile buna ait kerpiç dö eli taban açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 7). Yapõnõn tabanõ 
üzerinden toplanan çok sayõda yüzeyi sõyrõlmõ  çanak (flint-scraped bowls) Geç Ubeyd 
Döneminin geç evresine aittir. 

G 12 Açmasõ’nõn kuzey basama õnda kõrõk seramik parçalarõ, obsidyen, çakmak 
ta larõ ve hayvan kemikleriyle dö enmi  tabana ait duvar ile üst evrede ocak tabanõ 
belirlenmi tir. Mekân tabanõ altõndan gelen, Geç Ubeyd erken evresine ait kerpiç 
duvarlar batõ kõsmõ açõk kare mekânõ sõnõrlandõrmõ tõr. G12 açmasõnda kazõlan 
dö emeler üzerinde Geç Ubeyd Dönemine tarihlenen kap parçalarõ ile bir metal buluntu 
ele geçirilmi tir. X-ray Fluorescence (XRF) ve X-ray diffraction (XRD) analizlerine 
göre (G12/0147/A/01) (Resim: 8) buluntu, yüzeyinde olu an ye il pas tabakasõna göre, 
saf bakõrdan üretilmi tir. G12 açmasõnõn kuzey basama õnda ele geçirilen seramik 
parçalarõ Erken Ubeyd Döneminin erken evresine tarihlenmektedir ve aralarõnda Ubeyd-
Halaf geçi  dönemine ait örnekler de bulunmaktadõr. 

 
Salat Tepe Kronolojisi 
Salat Tepe’de 2012 sezonu çalõ malarõnda Erken Tunç Ça õna tarihlenen 

tabakalar açõ a çõkarõlmõ tõr3 ve tepe stratigrafisi be  döneme ayrõlmõ tõr (Bkz Tablo: 2). 
Stratigrafide iki iskânsõz evre belirlenmi tir. M.Ö. 5.-4. yüzyõllar boyunca kesintisiz 
iskân edilen tepe Kalkolitik Dönem (Dönem I) sonunda Erken Tunç Ça õna geçi  
evresinde terk edilmi , Erken Tunç Ça õ IB-III arasõnda kullanõlmamõ tõr. Tepe üzeri 
Erken Tunç Ça õ IV’ten Geç Tunç Ça õ I sonuna kadar tekrar kesintisiz iskân edilmi  
(Dönem II), Orta Assur Döneminde (Geç Tunç Ça õ II) terk edilmi tir. Tepe üzerine 
Erken Demir Ça õndan itibaren çukur evler ve depolama çukurlarõ kazõlmõ  (Dönem 
III), Hellenistik-Roma dönemleri ve Ortaça da geçici barõnaklar yapõlmõ  ve depolama 
çukurlarõ açõlmõ  (Dönem IV), Yakõnça da (Dönem V) mezarlar kazõlmõ tõr. 
  

3Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün 22.08.2012 tarih ve 185117 sayõlõ izni uyarõnca 
çalõ malarõ tamamlanan 16 çuval seramik parçasõ M 13 açmasõna gömülmü , 27.08.2012 tarih ve 186839 
sayõlõ izni uyarõnca M13 ile K-L 13-14 açmalarõ jeotekstil örtülerek doldurulmu tur. Kazõ sõrasõnda ele 
geçirilen toplam 93 envanterlik eser ile 190 etütlük eser Diyarbakõr Müzesi’ne teslim edilmi tir. On kutu 
hayvan kemi i Dr. Zehra Satar tarafõndan incelenmek üzere Van Yüzüncü Yõl Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü laboratuvarõna, bir kutu insan kemi i Doç. Dr. Ok an Ba o lu tarafõndan incelenmek üzere Gazi 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü laboratuvarõna, bir kutu amorf seramik parçasõ ile karbon örne i kimyasal 
analiz yapõlmak üzere Dr. Tatsundo Koizumi tarafõndan Japonya Wasada Üniversitesi laboratuvarõna, bir kutu 
tohum örne i Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafõndan incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü laboratuvarõna gönderilmi tir. 
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SALAT TEPE TUNÇ ÇA LARI 
ORTA 
FIRAT 

HABUR/CEZ
RE 

KUZEY 
MEZOPOTAM
YA Tabaka 14C M.Ö. 

     GTÇ II Habur 4b Orta Assur 

1 -- 
1550-
1400 

GTÇ I Habur 4a Mitanni 

2 1675-600 
1750-
1550 

OTÇII/IIB Habur 3 Eski Babil 

3 -- 
1900-
1750 

OTÇ II/IIA Habur 2-1 Eski Assur 

4 -- 
2050-
1900 

OTÇ I 
ETÇ-OTÇ 
Geçi  

Yeni Sumer 

5 2100-150 
2200-
2050 

ETÇ IVB Erken Cezire V Guti 

6 -- 
2400-
2200 

ETÇ IVA 
Erken Cezire 
IV 

Akkad 

     ETÇ IIIB 
Erken Cezire 
IIIB 

Erhanedan IIIb 

   Tablo 1:Salat Tepe Dönem II kronolojisi 
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DÖNEM YÜKSEKL K 

I KALKOL T K  

Halaf-Ubeyd Geçi  

Geç Ubeyd 

Geç Kalkolitik 

ETÇ IA 

20 metre yükseklikte höyük 

SKÂNSIZ DÖNEM ETÇ I-III SKÂNSIZ DÖNEM 

IIA 

TUNÇ ÇA LARI 

ETÇ IVA: 6. tabaka 

ETÇ IVB: 5. tabaka 
Tepe 1,5 metre yükselmi  

IIB 
OTÇ I:  4. tabaka 

OTÇ II:  3. tabaka 

Tepe geni letilmi  ve 2,5 m 
yükselmi  

IIC 
OTÇ III: 2. tabaka 

GTÇ I:  1. tabaka 

Tepe tesviye edilmi  ve 2 m 
yükselmi  

SKÂNSIZ DÖNEM GTÇ II  SKÂNSIZ DÖNEM 

III DEM R ÇA  

Erken Demirça  

Orta Demirça  

Geç Demirça  

Tepeye çukur evler ve çukurlar 
açõlmõ  

IV HELLEN ST K-ROMA-ORTAÇA  Tepe 1,5 m. yükselmi  

V YEN -YAKINÇA  Tepeye mezarlar açõlmõ  

Tablo 2: Salat Tepe genel kronolojisi 
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Resim 1: Salat Tepe K13 açmasõ Erken Tunç Ça  IV mutfa õ 

 

Resim 2: Salat Tepe K 12 açmasõ teras kerpiç dolgusu K12/092/D 
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Resim 3: Salat Tepe K-L 11-12 açmalarõ Erken Tunç Ça õ IV yapõlarõ 

 

Resim 4: Salat Tepe L12 açmasõ kemerli ni li duvar 
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        Resim 5: Salat Tepe L12 açmasõ bebek mezarõ 

 

Resim 6: Salat Tepe H12 kuzey açmasõ üç bölümlü (tripartite) yapõ 
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Resim 7: Salat Tepe I12 kuzey açmasõ 
bebek mezarõnda bulunan  boncuklar 

 

 
     Resim 8: G12/0147/A/01: X-ray Fluorescence ve X-ray  
         diffraction analizleri 
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2012 YILI K L SETEPE PROJES  

Mark P.C. JACKSON*1 
 J. Nicholas POSTGATE  

Tevfik Emre ER FO LU 
 

Cambridge Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi ortak sponsorlu u ve 
Newcastle Üniversitesi ortaklõ õyla gerçekle tirilen Kilise Tepe Arkeoloji Projesi, 2012 
çalõ ma sezonuyla birlikte son bulmu tur. Mersin Göksu Vadisi’nin en büyük eski 
yerle imi olan Kilise Tepe’deki son kazõ sezonu 2011 yõlõ Temmuz ve A ustos 
aylarõnda gerçekle tirilmi  olup 2012 sezonunun amacõ 2011 yõlõ sonunda ba latõlan 
kazõlmõ  alanlarõn geri doldurulmasõ i leminin tamamlanmasõ ve buluntular üzerinde 
gerçekle tirilen çalõ malarõn bitirilerek bunlarõn tamamõnõn Silifke Müzesi’ne ta õnmasõ 
olmu tur (Resim: 1; Jackson, Postgate ve erifo lu 2013; erifo lu, Postgate ve 
Jackson 2013). 

2012 sezonu aralarõnda Konya Müzesi’nden Bakanlõk temsilcisi Sayõn Ya ar 
Yõlmaz’õn da bulundu u kazõ ekibinin ilk üyelerinin Kõ la Köyü Eski Okul Binasõ’nda 
bulunan kazõ evine 5 Temmuz Per embe ve 6 Temmuz Cuma günlerinde gelmeleriyle 
ba lamõ  olup tepedeki çalõ malara 9 Temmuz Pazartesi günü ba lanmõ tõr (Resim: 2). 
Tepede 2011 yõlõnda ba lanan i lem sürdürülerek kazõlarda açõ a çõkarõlmõ  olan ta  
duvar ve temeller, bunlarõ hem do a hem de insan kaynaklõ etkilerden korumak 
amacõyla, daha önce kazõlmõ  alanlardan elde edilmi  elenmi  toprakla örtülmü tür. Bu 
çalõ ma açmalarõn kenarlarõ görülebilir ekilde bõrakõlacak ve sadece ta  duvar ve 
temeller örtülecek ekilde Kõ la Köyü’nden 12 i çi tarafõndan gerçekle tirilmi , 
çalõ malar 12 A ustos 2012’de tamamlanmõ tõr (Resim: 3-4). Tepeye orijinal profilinin 
tekrar kazandõrõlabilmesi maksadõyla elimizden geldi ince tepenin yüzeyindeki küçük 
kazõ topra õ birikintileri kaldõrõlmõ , kalan büyük toprak birikintileri ise olabildi ince 
düzlenerek genel anlamda düzenli bir görüntünün bõrakõlmasõna çalõ õlmõ tõr. Kilise 
alanõndaysa zemin seviyesinde bulunan ta  temellerin üst kõsõmlarõnõn, ziyaretçilerin 
kilisenin yerini anlayabilmeleri için açõk bõrakõlmasõna karar verilmi tir. Ayrõca 
üzerinde çalõ õlmõ  olan ve artõk depolanmasõna lüzum görülmeyen bazõ seramik 
parçalarõ yerle imin daha önce kazõlmõ  olan I19 açmasõnõn güneydo u kö esine 
çuvallar içerisinde yerle tirilerek gömülmü lerdir (Resim: 5). 

 Kazõlarõmõzõn di er alanlara nazaran daha derine indi i kilisenin güneyindeki K-
L14 açmalarõ ve höyü ün kuzeybatõ kö esinde kazõ alanõnõn yüksek dik kenarlarõ açõkta 
kaldõ õndan buralara güvenlik için “Dikkat! Dü me Tehlikesi” ibaresine sahip dört 
tabela yerle tirilmi tir (Resim: 6). Ziyaretçilere yerle im ve kazõlar hakkõnda temel bazõ 
bilgilerin verilebilmesi maksadõyla da tepeye çift dilli bir bilgi levhasõ yerle tirilmi tir 
(Resim: 7).    

1* Dr. Mark JACKSON, Newcastle Üniversitesi, Tarih, Klâsik Ara tõrmalar ve Arkeoloji Okulu, NE1 7RU 
Newcastle/ NG LTERE. m.p.c.jackson@newcastle.ac.uk 
Prof. J. Nicholas POSTGATE, Cambridge Üniversitesi, nsani, Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi, 
Arkeoloji ve Antropoloji Bölümü, Downing Street, CB2 3DZ Cambridge/ NG LTERE. jnp10@cam.ac.uk 
Yrd.Doç.Dr.Tevfik Emre ER FO LU, Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Bitlis-Tatvan Yolu, 13000 Bitlis/TÜRK YE. teserifoglu@beu.edu.tr 
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Tepede bu çalõ malar sürerken kazõ evinde uzmanlar nihaî kazõ raporlarõnõ 
hazõrlamaya ve buluntular üzerinde çalõ maya devam etmi lerdir. Prof. Postgate dijital 
planlarõ hazõrlayan Dr. Carlo Colantoni asistanlõ õnda 2007-2011 kazõlarõnõn Geç Tunç 
ve Demir Ça larõ kõsõmlarõna ait son raporu hazõrlamõ , bu çalõ maya Dr. Caroline 
Steele de yardõm etmi tir. Dr. Carlo Colantoni 2007 ve 2011’de G19/20 açmalarõnda 
Erken ve Orta Tunç Ça õ üzerine gerçekle tirilen çalõ malarõn son raporunu 
hazõrlamakta olan Dr. erifo lu’na da destek olmu tur. Dr. Jackson ise Helenistik ve 
Bizans tabakalarõnõn son raporunu hazõrlamaya devam etmi tir. 

2012 sezonu esnasõnda Erken ve Orta Tunç Ça õ katmanlarõna ait seramikler 
Nazlõ Evrim erifo lu asistanlõ õnda Dr. Tevfik Emre erifo lu tarafõndan, Geç Tunç 
Ça õna (I19 ve I20 açmalarõ) ait seramiklerse Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden Dr. Ekin Kozal tarafõndan Selim Yõldõz asistanlõ õnda çalõ õlmõ tõr. 
Dr. Mark Jackson hem Helenistik hem de Bizans seramikleri üzerinde yürüttü ü 
çalõ malarõ sürdürmü , Bayan Christina Bouthillier de Demir Ça õ seramiklerinin kayõt 
altõna alõnmasõ i lemini devam ettirmi tir. Dr. Naoise Mac Sweeney 2011 ve daha 
önceki sezonlara ait Tunç ve Demir Ça õ küçük buluntularõ üzerindeki çalõ malarõnõ 
tamamlamõ , Bayan Vicki Herring onun metnine e lik edecek buluntularõn çizimlerini 
gerçekle tirmi tir. Franca Cole madenî eserler üzerindeki koruma çalõ malarõna devam 
etmi , Bob Miller tüm eserleri ve gerekli görülen seramik parçalarõ foto raflamõ , 
Cardiff Üniversitesi’nden iki lisansüstü ö renci olan Jennifer Jones ve Julia Boast da iyi 
tabakalanmõ  alanlardan elde edilen arkeozoolojik materyalin tümünü incelemi lerdir. 

Sezon sonunda Silifke Müzesi’nin deste iyle aralarõnda hayvan kemikleri, midye 
kabuklarõ, Bizans Dönemi çanak-çömlek parçalarõ ve küllü toprak örnekleri bulunan 
bazõ numuneler bilimsel analiz için yurtdõ õna çõkarõlmõ , Erken ve Orta Tunç Ça õ 
seramiklerinden alõnan bazõ örnekler de Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji 
Laboratuvarõ’na ta õnmõ tõr. 

Buluntular üzerindeki çalõ malarõmõz esnasõnda müze envanterine girmeye 
uygun iki eser tespit edilmi  olup bunlardan biri bir hayvan kemi i torbasõna konulmu  
olan bir Geç Tunç Ça õ fildi i süs e yasõ (KLT 228; Resim: 8), di eriyse Nazlõ Evrim 

erifo lu tarafõndan çanak-çömlek parçalarõndan neredeyse tamamõyla bütünlenmi  
olan bir Erken Tunç Ça õ küpüdür (KLT 229; Resim: 9). Bunlara ek olarak Franca 
Cole’un konservasyonlarõnõ tamamlandõ õ bazõ bakõr buluntular, ikinci bir yeniden 
bütünlenmi  Erken Tunç Ça õ küpü ve açmalarõn geri doldurulmasõ esnasõnda i çiler 
tarafõndan bulunmu  iki seramik buluntu müzeye etütlük eser olarak teslim edilmi tir. 

Sezon sonunda Silifke Müzesi’nde bulunan ve 1994-1998 buluntularõnõn 
saklandõ õ depoya bir metal asma kat ve yeni metal raflar eklenmi , Sue Poll ve Dr. 
Caroline Steele tarafõndan her bir kasanõn muhteviyatõnõn tekrar kontolü sonrasõnda 27 
A ustos 2012 tarihinde tüm kasalar (286 adet) ve kasalara sõ mayan eserler Sarõkavak 
Jandarma Karakolu’ndan yetkililer nezaretinde Kõ la Köyü’ndeki depodan alõnarak 
Silifke Müzesi’ndeki depoya ta õnmõ tõr (Resim: 10-12). Ayrõca Silifke Müzesi’ndeki 
Kilise Tepe sergi vitrininin yanõna yeni dönem buluntularõnõn sergilenece i vitrinler 
yaptõrõlmõ  olup bunlarõn düzenlenmesiyle ilgili çalõ malarõmõz devam etmektedir 
(Resim: 13). 

Kilise Tepe’deki çalõ malarõmõzõn son a amasõnda Göksu Vadisi’ni büyük 
ölçüde su altõnda bõrakacak olan Kayraktepe Barajõ in aatõnõn yeniden ba layaca õ 
bilgisi alõnmõ  olup Kilise Tepe’nin yamacõna kadar gelecek olan baraj sularõnõn 
özellikle çevrede bulunan Çingentepe gibi yerle imleri do rudan etkileyece i 
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anla õlmõ tõr (Resim: 14). Bu sebeple ba kan yardõmcõmõz Dr. Tevfik Emre erifo lu su 
altõnda bõrakõlmasõ planlanan alanda henüz belgelenmemi  olan önemli yerle imleri 
tespit etmek amacõyla 2013 yõlõ itibarõyla bir yüzey ara tõrmasõ yapmak için izin 
ba vurusunda bulunmu  olup bunun sonucu hâlen beklenmektedir. 

Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü Silifke Müze Müdürlü ü’nden 
aldõ õ rapor do rultusunda Ocak 2013’te kazõ ba kanlõ õmõza höyükteki açma geri 
doldurma çalõ malarõnõn yetersiz oldu unu ve bazõ açmalarõn kenarlarõnõn ileride çökme 
tehlikesiyle kar õ kar õya kalabilece ini bildirmi tir. Bu do rultuda ubat 2013’te 
höyükte bir haftalõk bir toprakla doldurma çalõ masõ daha yapõlmõ , Kõ la Köyü 
Muhtarlõ õ’nõn izniyle Göksu Nehri kenarõndan temiz kumlu toprak getirilmi  ve açma 
kenarlarõ doldurularak desteklenmi tir (Resim: 15). Bu çalõ ma sonrasõ Genel 
Müdürlü e yapõlan kazõ izni iptali ba vurusu sonrasõnda da kazõ ba kanlõ õmõzdan 
höyükteki açmalarõn tel çitle çevrilmesi ve bilgi tabelasõnõn yenilenmesi talep edilmi tir. 
Bu ba lamda kazõ ba kanõ J.Nicholas Postgate Nisan 2013’te höyü ü ziyaret ederek bu 
çalõ malarõ ba latmõ tõr. Ancak söz konusu i lemlerin tamamlanabilmesi için Adana 
Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu’ndan hâlen izin beklenmektedir. Bu 
i lemlerin de tamamlanmasõyla birlikte Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’nün Kilise Tepe Arkeoloji Projesi’nin resmen sona ermesi için gerekli izni 
vermesi beklenmektedir. 

 
Te ekkür 
Kilise Tepe Projesi Britanya Edebiyat ve nsani Bilimler Ara tõrma Kurulu 

(AHRC-Arts and Humanities Research Council) tarafõndan desteklenen bir proje olup 
2012 yõlõ çalõ malarõ Nicholas Postgate’in Leverhulme Vakfõ’ndan, Tevik Emre 

erifo lu’nun da Oxford Akdeniz Arkeoloji Fonu (MAT-Oxford)’ndan aldõ õ maddî 
desteklerle gerçekle tirilmi tir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ temsilcisi Sayõn Ya ar 
Yõlmaz’a projemize katõldõ õ için, Silifke Müze Müdürü Sayõn lhame Öztürk’e de 
deste i ve tavsiyeleri için te ekkür ederiz. Ayrõca Ankara’daki ngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü’ne ve özellikle de Sayõn Gülgün Girdivan’a desteklerinden ötürü, Kõ la Köyü 
halkõna da sonsuz misafirperverlikleri dolayõsõyla ükranlarõmõzõ sunarõz. 

 
 KAYNAKÇA 

JACKSON, M.P.C., J.N. POSTGATE ve T.E. ER FO LU, 2013. “Kilise Tepe 2011 
Yõlõ Kazõlarõ”, 34. Kazõ Sonuçlarõ Toplantõsõ, 2: 5-24. 

ER FO LU, T.E., J.N. POSTGATE ve M.P.C. JACKSON, 2013. “Kilise Tepe 
Arkeoloji Projesi 2011 ve 2012 Sezonu Çalõ malarõ - Kilise Tepe Archaeological 
Project 2011 and 2012 Campaigns”, ANMED, 11: 55-61. 
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Resim 1: Kilise Tepe’ye do u yönünden bakõ . 

 

Resim 2: Kilise Tepe Projesi 2012 sezonu ekibi. 
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Resim 3: Höyü ün üst kõsmõnda toprakla doldurulmu  açmalar. 

 

Resim 4: Höyü ün üst kõsmõnda üzerleri toprakla örtülmü  duvar ve açmalar. 
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Resim 5: I19 açmasõnõn güneydo u kö esine 
çuvallar içerisinde yerle tirilen seramik parçalarõ. 

 

 
       Resim 6: Açma kenarlarõna yerle tirilen“Dikkat! Dü me  

                     Tehlikesi” ibaresine sahip dört tabeladan biri. 
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     Resim 7: Tepeye yerle tirilen çift dilli bilgi levhasõ. 

 

Resim 8: Geç Tunç Ça õ fildi i                    Resim 9: Erken Tunç Ça õ küpü (KLT 229). 
süs e yasõ (KLT 228).  
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 Resim 10: Sue Poll ve Dr. Caroline Steele her bir kasanõn muhteviyatõnõ   
tekrar control ederken. 

 

      Resim 11: Eserlerin bulundu u kasalarõn depodan alõnarak kamyona yüklenmesi. 
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     Resim 12: Silifke Müzesi’nde Kilise Tepe buluntularõna ayrõlan depo. 

 

    Resim 13: Silifke Müzesi’nde Kilise Tepe Projesi’ne ayrõlan vitrinler. 
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Resim 14: Kayraktepe Baraj Gölü sularõ altõnda kalacak olan ve Çingentepe  

              Höyü ü’nü de içinde barõndõran alan. 
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2012 YILI GÜLPINAR KAZILARI (33.YIL) 
 

Davut KAPLAN  
Tayyar GÜRDAL 

Abdulkadir ÖZDEM R 
 
  
2012 yõlõ Gülpõnar Kazõ ve restorasyon çalõ malarõ, 06 Temmuz – 15 Eylül 2012 

tarihlerinde Ankara Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Samsun 
Ondokuz Mayõs Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi’nden ara tõrmacõ ve 
ö rencilerin katõlõmlarõ ile gerçekle tirilmi tir1. Bakanlõk temsilcisi olarak Efes 
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Esra Bideci görev yapmõ tõr. Yapõlan çalõ malara 
desteklerinden dolayõ ba ta Kültür ve Turizm Bakanlõ õ olmak üzere ÇDA  A  ve 
Anadolu Efes ( çecek grubuna), maddî ve manevî yardõmlarõndan dolayõ te ekkür 
ederiz.  

Smintheion 2012 yõlõ çalõ malarõ kazõ, onarõm ve çevre düzenlemesi olarak farklõ 
alanlarda sürdürülmü tür.  

 
I.KAZI ÇALI MALARI 
1.Prehistorik (Kalkolitik) Dönem Kazõ Çalõ malarõ  
 
2.1971-1973 yõllarõnda Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafõndan kazõlan ve 

Mozaikli Ev olarak adlandõrõlan mekân ve çevresinde temizlik ve kazõ çalõ malarõ 
gerçekle tirilmi tir.  
  

 Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN, Ondokuz Mayõs Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji Bölümü 
55139  Kurupelit-Samsun/TÜRK YE davutkaplan@gmail.com 
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 67100 
ncivez/ZONGULDAK tayyargurdal@gmail.com 

Ara . Gör. Abdulkadir ÖZDEM R, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, Terzio lu Kampüsü-Çanakkale/TÜRK YE  akadir23@gmail.com 
1 Bilimsel çalõ malarõmõza katkõda bulunan, kazõ heyeti üyeleri Prof. Dr. Turan Takao lu (Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. rfan Aydõn (Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi – Seramik Bölümü),  Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal (Bülent Ecevit Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan ( Samsun Ondokuz Mayõs 
Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Tolga Özhan (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Ara . Gör. Onur Bamyacõ (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Ara . Gör. Abdulkadir Özdemir (Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), ve Ö rt. Görv .Çilem Yav an (ÇÖMÜ, 
Gökçeada Uygulamalõ Bilimler Yüksek Okulu)’a te ekkür ederiz. Büyük bir özen göstererek çok a õr 
artlarda bizlerle çalõ an, Arkeolog Güven Sevencan, Restoratör Tanju Yõldõrõm, Arkeolog Ay e Abalõ, 

Arkeoloji Ö rencileri Aslõ Çetin (Süleyman Demirel Üniv.), Burcu Çokyavuz (Ankara Üniv.DTCF), Serap 
Ta kõran (Ondokuz Mayõs Üniv.), Tülay Genç (Ondokuz Mayõs Üniv.), Aylin Ta çõ (Ondokuz Mayõs Üniv.), 
Kutay Bekta  (Ondokuz Mayõs Üniv.), pek Gürgüç (Hacettepe Üniv. Seramik Bölümü) ve Muhasebe 
sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle te ekkür ederiz. 
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1.PREH STOR K (KALKOL T K DÖNEM) KAZI ÇALI MALARI 

 
Abdulkadir ÖZDEM R 

 
Kalkolitik Smintheion 2012 sezonunda yapõlan kazõ çalõ malarõ,  2009-2011 kazõ 

alanlarõnda gerçekle tirilmi tir (Plan: 1). Daha önce ortaya çõkarõlan ta  temelli mimarî 
kalõntõlarõn devamõnõ açõ a çõkarmak amacõyla yapõlan çalõ malar; prehistorik alanõn 
geni  olmasõ, özellikle de mimarî kalõntõlarõn kesit içerisinde devam etmesi sonucunda 
sondaj sisteminden karelaj sistemine geçilerek geçmi  yõllarda açõlan tüm alanlar bu 
yeni karelaj sistemi içerisinde de erlendirilmi tir.  

Prehistorik alanõn kuzeye do ru geni ledi i önceki yõllardan kesit içerisinde 
kalan duvarlarda tespit edilmi tir (Resim: 1). Bu ba lamda açma kuzey yönde 10x5 m. 
boyutlarõnda K13 karelajõ q2 ve q3 açmalarõ ile geni letilmi  ve kazõ çalõ malarõna 
ba lanmõ tõr. Bu açmada 2011 yõlõ kazõ çalõ malarõ sõrasõnda ortaya çõkarõlan çift sõra 
ta larla yapõlmõ  çamur harç örgülü 2. Evreye ait duvar yapõsõnõn üstten üç sõrasõ ortaya 
çõkarõlmõ  ve 95 cm. geni li inde bir kapõ açõklõ õ tespit edilmi tir.  Açmanõn kuzeyinde 
yürüme zemininden +58.28 m. derinlikte açõ a çõkarõldõ õ kadarõyla kuzey kesit içinden 
açmanõn güneyine do ru 1 m. uzanan ve do uya do ru kö e yaparak devam eden 8.40 
m. uzunlu unda 75 cm. geni li inde Roma Dönemine ait duvar yapõsõ tespit edilmi tir. 
Bu alanda Roma duvarlarõnõn temel yapõlarõ içinde kalmasõ ve tahribat görmesi 
nedeniyle herhangi bir prehistorik buluntuya rastlanmadõ õ için çalõ malar 
tamamlanmõ tõr.  

K13 karelajõ q3 açmasõndaki çalõ malar sõrasõnda 2. Evreye ait olan korundu u 
kadarõyla yakla õk olarak 6.50 m. uzunlu unda 1.20 m. geni li inde ve zeminden 
yüksekli i 1.10 m. ve 1 m. arasõnda de i en geli i güzel çevreden toplanmõ  ekilsiz 
ta lardan yapõlmõ  çamur harç örgülü korunan yüksekli i +57.91m. olan yerle imin 
çevre duvarõ ortaya çõkarõlmõ tõr.  Bu duvar yapõsõnõn temel sõrasõ; 3 sõra dikey ekilde 
büyük ta lardan yapõlmõ , üst 7 sõra ise yatõk ekilde ele geçirilmi tir.  

L13 karelajõ q4 açmasõ çalõ malarõ sõrasõnda  2009 yõlõnda 2. Evreye ait kuzey 
sõnõr duvarõnõn bir kõsmõ kesit içerisinde kalmõ  olan dikdörtgen biçimli yapõnõn kuzey 
duvarõnõn tamamõ açõ a çõkarõlmõ  ve duvar geni li i 45 cm. olarak tespit edilmi tir. 
Açmanõn do usunda 2. Evreye ait kuzeydo u-güneybatõ uzantõlõ olan ve devamõ do u 
kesit içerisinde kalan, açõ a çõkarõlan kõsmõ yakla õk 1.50x3.15 m. boyutlarõnda 
zeminden yakla õk 25 cm. yükseklikte geli i güzel ekilsiz küçük çay ta larõndan 
yapõlmõ , +57.37 m. kotta ta  dö eme tespit edilmi tir. Açmanõn kuzeyinde açõ a 
çõkarõlan kuzeybatõ-güneydo u uzantõlõ yakla õk 3.30 m. uzunlu unda ve 45-50 cm. 
geni li inde çift sõra ta larla yapõlmõ  çamur harç örgülü 1. Evreye ait olan duvar yapõsõ 
tespit edilmi tir.  

K12 karelajõ q2 açmasõ ile kazõ çalõ malarõna güneybatõ-kuzeydo u uzantõlõ, 
kuzeydo u kõsmõ kesit içerinde kalan Kalkolitik Döneme ait olan yerle imi çevreleyen 
2. Evreye ait olan payeli bir çevre duvarõ tespit edilmi tir. Ortaya çõkarõldõ õ kadarõyla 4 
sõra yuvarlak ekilsiz çay ta õndan olu mu , korunan yüksekli i 75 cm. ve uzunlu u 
5.50 m. dir. Duvar kalõnlõklarõ kuzeydo u kõsõmda 55 cm. iken güneybatõ kõsõmda yer 
yer 60 cm. dir. Ele geçirilen bu çevre duvar yapõsõnõn altõnda, biti ik olarak, 30 cm. 
yükseklikte, 6.05 m. uzunlukta, 1. Evreye ait, duvar kalõnlõ õ 45-50 cm. arasõnda 
de i en, tek sõra yuvarlak çay ta larõndan yapõlmõ , çamur harç örgülü Kalkolitik 
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Döneme ait duvar yapõsõ ortaya çõkarõlmõ tõr. Ayrõca bu çevre duvarõnõ destekleme 
amacõyla duvarõn dõ  kõsmõna yapõlmõ  5 adet paye görevi gören mimarî kalõntõlar ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Payeler ortalama 20 cm. yükseklikte, 75-80 cm. geni likte 80-90 cm. 
uzunluktadõrlar. Açmanõn kuzey kõsmõnda kuzeybatõ-güneydo u uzantõlõ, güneydo usu 
ortaya çõkarõlan ana duvara yaslanmõ  kuzeybatõ kõsmõ ise kuzey kesit içerisinde kalan, 
uzunlu u 90 cm. olan Kalkolitik Dönem duvar kalõntõsõna rastlanmõ tõr.  

K12 karelajõ q2 açmasõndaki çalõ malarõnõn tamamlanmasõnõn ardõndan, açma 
do u-batõ uzantõlõ mekânlarõn sõnõrlarõnõn açõ a çõkarõlmasõ amacõyla batõ yönünde 3 m. 
geni letilmi tir. 3x5m. boyutlarõnda K11karelajõ q3 açmasõ, L11 karelajõ q4 ve q3 
açmasõ, M11 karelajõ q3 açmasõ ve q4 açmasõnda çalõ malara devam edilmi tir. 

K11 karelajõ q3 açmasõnda mimarî kalõntõya rastlanmazken yo un miktarda 
Kalkolitik Döneme ait seramik parçalar, farklõ hayvan türlerine ait kemik buluntular, 
çe itli deniz kabu u gibi buluntular ele geçirilmi tir.  

L11 karelajõ q3 açmasõndaki çalõ malar sõrasõnda +58.46 m. kotta Kalkolitik 
Dönem mimarî kalõntõlarõna rastlanmõ tõr. Çalõ malarõn sonunda açma içerisinde, 
kuzeybatõ-güneydo u uzantõlõ çift sõra ta  örgüsüne sahip yuvarlak çay ta larõndan 
yapõlmõ  5.80 m. uzunlu unda olup 50-55 cm. arasõnda de i en duvar kalõnlõ õna sahip 
duvar kalõntõsõ ele geçirilmi tir. Bu duvar yapõsõnõn içinde bu duvara dik olarak 
ba lanan kuzeydo u-güneybatõ uzantõlõ, 1.05 m. uzunlu unda 50 cm. geni li inde 
destekleme duvarõ (?) bulunmaktadõr.  

Kalkolitik Smintheion yerle imindeki 2012 yõlõ kazõ sezonunda yapõlan 
çalõ malar sonucunda ele geçirilen prehistorik buluntular arasõnda; pi mi  toprak figürin 
parçalarõ,  bir adet a zõnõn bir kõsmõ eksik olan mermer kap (Resim: 2), kazõma bezemeli 
dört ayaklõ boynuz kulplu meyvelik, bir adet sa lam boynuz kulplu çömlek, a zõn bir 
kõsmõ eksik olan minyatür çömlek, iki adet tek kulplu çanak bütün olarak ele geçirilmi  
ve çok sayõda tümlenebilen çanak-çömlekler ele geçirilen buluntular arasõndadõr 
(Resim: 3). Ayrõca çok sayõda deniz kabu undan çe itli takõlar/kolyeler, çanak-çömlek 
parçalarõ, a õr aklar, kemik âletler, yassõ baltalar, hayvan kemikleri, ö ütme ta larõ, el 
ta larõ ve havanelleri, çakmakta larõ, çekirdek ve yonga parçalarõ ele geçirilen di er 
buluntularõ olu turmaktadõr. Ayrõca çalõ malar sõrasõnda dolgu toprak içerisinde Roma 
Dönemine tarihlenen 1 adet sikke ve 1 adet pi mi  toprak figürin ayak parçasõnõn yanõ 
sõra çok sayõda seramik parçalarõ ele geçirilmi tir. 

 
2. MOZA KL  EV VE ÇEVRES  KAZI ÇALI MALARI 
 

Davut KAPLAN - Tayyar GÜRDAL 
2012.1 Açmasõ (Bizans Nekropolü) 
Smintheion 2007 kazõ çalõ malarõnda bir kõsmõ ortaya çõkarõlan Kutsal Yol’un 

devamõnõ tespit amaçlõ yapõlan sondaj çalõ masõnda tespit edilen Bizans mezarlarõ 
bölgede Geç Antik Ça a ait bir gömü alanõnõn varlõ õnõ ortaya koymu tu. Bu ba lamda 
bahçe kenarõnda ve zeytinliklere giden eski yolda sondaj açõlmasõna karar verilmi tir.  

 Yapõlan çalõ mada 3.45x8.60 m. ölçülerinde bir alan ortaya çõkarõlmõ  ve 
yüzeyden yakla õk 90/1.00 m.lik bir derinlikte Bizans mezarlarõna rastlanmõ tõr (Resim: 
4). Açma güney sõnõrõnda ve kesit içerisinde üç adet,  kuzeybatõda ise bir adet olmak 
üzere açõlan mezarlar kuzeybatõ-güneydo u yönünde yerle tirilmi  ve bir yön birli ine 
sahiptirler. Yanlarda yassõ ve moloz ta lardan olu turulmu  duvarla sõnõrlõ mezarlarõn 
üzerleri yassõ dev irme andezit ve kalker bloklarla kapatõlmõ tõr. Mezarlarda ayak 
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kõsõmlarõ dar, ba  kõsõmlarõ ise geni  tutulmu  üzerleri toprakla kapatõlmõ tõr. skeletler 
genelde elleri göbek hizasõnda ve ba larõ altõnda ya toprak tabakasõ ya da ba õn iki 
yanõnda küçük moloz ta  tespit edilmi tir.  

Mezarlarõn yer aldõ õ bu açma içerisinde, devamõ 2007 ve 2011 kazõlarõnda 
kutsal yol üzerinde tespit edilen, bir adet pi mi  toprak su borusu, mezarlarõn in asõndan 
sonra kireç harç ve moloz ta la örülerek dö endi i anla õlmaktadõr. Bir di er su borusu 
hattõ ise pi mi  topraktandõr ve mezarlarõn alt kotundan kuzeye devam etmektedir. Bu 
açmayla ilk olarak 2007 yõlõnda tespit edilen Bizans nekropolünün daha da geni ledi i 
ve tüm Roma yapõla masõnõn üzerinde yer aldõ õ tespit edilmi tir. Aynõ zamanda 
bahçeler ve zeytinliklere giden yolun altõnda tespit edilen su hatlarõnõn Antik Ça da da 
su veya yol hattõ olarak kullanõldõ õnõ göstermektedir.  

 
2012.2 Açmasõ (Mozaikli Ev Temizlik ve Kazõ Çalõ malarõ) 
1971-1973 yõllarõnda Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafõndan kazõlan ve 

kamula tõrmamõ  özel bahçe ve zeytinlikler arasõnda do a artlarõna terk edilen 
“Mozaikli Ev” olarak isimlendirilen yapõda çalõ malara ba landõ (Plan: 1). Üzerinde yer 
alan karaa aç, pinar ve badem a açlarõnõn yapõnõn duvarlarõ üzerinde büyümü  olmalarõ 
büyük çapta duvarlarõn tahribine neden olmu tur. 1970 kazõsõnda çõkarõlan hafriyat özel 
tarla ve bahçeler içinde yer almasõ nedeniyle ta õnamadõ õndan açma kenarõna 
biriktirilmi  ve zamanla bu eski kazõ topra õ mekân içine akmõ  ve yapõ mekânlarõ birer 
çukura dönmü tür. Yakla õk 31x 30 m.lik bir alanda önce müze kazõlarõndan kalan 
topra õn atõmõ ve temizlik çalõ malarõ gerçekle tirilmi tir. Yarõm kalan batõda yer alan 
en büyük mekânõn kazõsõ tamamlanmõ tõr. 

Yakla õk 8.40x18.80 m ölçülerindeki mekân dikdörtgen plana sahiptir (Resim: 
5). Mekâna giri  güneydo udan sa lanmaktadõr. Kapõ giri i her iki yanda iki söve blo u 
ile sõnõrlanmaktadõr. Mekân tabanõ tamamen kalker dö eme ta larõ ile kaplanmõ tõr. 
Dö emeler 50x57, 58x162, 45x174, 43x102, 34x125, 67x160 cm. ölçülerindedir. Mekân 
duvarlarõ iki ayrõ mimarîye sahiptir. Güney uzun cephede ta õyõcõ ve destekleyici iki 
farklõ duvar mevcuttur. Dõ  duvarlar hem ta õyõcõ/destekleyici hem de dekorasyon 
amaçlõdõr. Dõ ta aynõ zamanda bu destekler birer payeden ibarettir ve boyutlarõ 94x88, 
88x88, 92x88 cm. olarak de i mektedir. En büyük payanda do uda yer alõr ve 
yükseldikçe yapõ yönünde e imle devam eder. Yõkõlma anõnda ters dönen payandanõn 
temel bloklarõ sa lam olmasõna ra men üst (3. ve 4.) bloklarda çatlaklar ve kõrõlmalar 
tespit edilmi tir. Yapõsõ nedeniyle bu paye ta õyõcõ olmaktan çok yapõyõ destek amaçlõ 
in a edilmi  olmalõdõr. 210x212x180 cm. ölçülerindeki paye 11 sõra yatay ve dikey 
kalker bloklardan in a edilmi  ve blok aralarõnda kireç harç kullanõlmõ tõr. Dõ ta yer 
alan bu blok ta lara ra men kütlenin içi moloz ta  ve harçtan meydana gelir. Bloklar 
yapõ yönünde dik dõ  tarafta ise yamuk ekillidir ve e imli olarak üste do ru kütlesel 
daralma sa lar. Di er paye veya ayaklara mesafesi 3.96 m. dir. Güneye do ru 
payelerden ikincisi 88x92 geni lik 132 cm. yükseklik, üçüncüsü 88x88x88 ölçülerinde 
109 cm yüksekli inde ve son paye ise 88x94 cm. ölçülerinde ve 64 cm. 
yüksekli indedir. Her paye altta harçlõ moloz ta  ve kalker ta lar üzerinde yatay 
yerle tirilmi  kalker bloktan olu an pabuç üzerine yükselir. Dõ  yüzeyleri bosajlõ 
bloklarõn iki ve üçüncü bloklarda yastõk düzenlemesi birer kemer ta õdõklarõna i âret 
olsa da kemer bloklarõndan ele geçirilen örnek yoktur. Ancak ince duvarlara sahip 
mekanõn dõ  cephesinin hem destek hem de dekorasyon amaçlõ hareketli kemerlere 
sahip oldu u söylenebilir. 
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Mekânõn ana duvarõ ortalama 60 cm. kalõnlõ õndadõr ve iki farklõ mimarîden 
olu ur. Ana ta õyõcõ duvar güneyde harçlõ moloz ta  iken batõda moloz duvar ve tu la 
örgü ardõ õk olarak devam eder. Tu la bölümlerin ba ladõ õ kõsõmlarda genelde kapõ 
açõklõ õ ve kesme blok ta lar yapõnõn karakteristik özelli idir. Tüm duvarlar içte 7 cm. 
kalõnlõkta bir sõva ve bununda üzerinde ele geçirilen parçalara göre 1.5 cm. kalõnlõkta 
beyaz mermer kaplama yer almaktadõr. Duvarlarõn ortalama yüksekli i 60/90 cm 
arasõnda de i mektedir. Batõ duvar iç ve dõ  tarafõnda yakla õk 1.5 m. dolgu toprak 
üzerinde 2012.1 No.lu açmada oldu u gibi Bizans nekropolünün devam etti i tespit 
edilmi tir. Mekânõn tabanõ kalkerden kesme bloklarla dö enmi tir. 

Aynõ dö emeleri yapõnõn farklõ mekânlarõnda görmek mümkündür. Ancak bu 
dö eme M.S.3-4. yüzyõl yapõsõna ait uygulamadõr. Yapõ iki evreden olu ur ve en erken 
evreye ait mekân tabanlarõ mermer ve mozaik kaplõdõr. Mekânõn iki farklõ evresinin 
varlõ õ mermer dö eme ve üzerinde yer alan kalker dö emeden anla õlmaktadõr. Yapõnõn 
son kullanõm evresine ait mimarî ise bu uzun mekânõ kuzey-güney yönde ikiye bölen 
Geç Antik Ça a ait moloz ta  ve toprak örgülü duvardõr. çerisinde dev irme 
malzemenin kullanõldõ õ duvarda bir adet ikiye ayrõlmõ  andezit sütun gövdesine ait (alt 
profil) parçasõ ve zeminde ele geçirilen yine andezit ba lõktan anla õlmaktadõr. Mekân 
içerisinde yine bu Geç Antik Ça a ait uygulamalarõn bir sonucu olan birbirlerine kenetle 
ba lõ andezit bloklardan olu an bir kanal hattõ mevcuttur. Zemin üzerinde dolgu 
tabakasõ üzerindeki bu uygulama Bizans i li ine ait olmalõdõr. Ayrõca mekânõn do u ve 
kuzey kenarõnda 78 cm. geni lik ve 44 cm. yüksekli inde iç cephesi kalker levhalarla 
kaplõ kanal yer almaktadõr. Kanal do u duvar önünde birle ir ve do uya do ru devam 
ederek mekân dõ õna çõktõktan sonra yüksek payeden dolayõ kuzey do uya döner. 

Mozaikli Ev olarak isimlendirilen yapõnõn ikinci Mekânõ tüm mekânlara geçit 
veren kuzey-do uda yer alan 9.70x7.55 m. ölçülerindeki mekandõr. Zemin altõnda 
mekân ortasõndan batõdan gelip do uya dönen bir kanal geçmektedir. Ortalama 39 cm. 
geni lik, 69 cm. yüksekli e sahip kanalõn üzeri yassõ andezit bloklarla kapatõlmõ tõr. 
Tüm duvarlarõ hidrolik harçla sõvalõ ana mekândan dü ük kotta küçük havuz yer alõr. 
Zemin mozai inde faunal ve geometrik betimlemeler yer almaktadõr. Faunal 
betimlemeyi stilize bir balõk figürü; geometrik betimlemeyi ise çember içerisinde yer 
alan dört kö eli bir yõldõz temsil eder. Mozai i olu turan tesseralarda siyah, kahverengi, 
açõk kahverengi, ye il ve krem renkleri kullanõlmõ tõr. Mekânõn kuzeyinde 3,30 m. 
boyutlarõnda korunabilmi  mozaikte yer alan balõk figürü, krem rengi tesseralar arasõnda 
tek sõra siyah ta larla oldukça stilize dalõ  yapmak üzereyken betimlenmi tir. Apsisli 
havuza sõnõr olan bölümde stilize bir balõk figürü daha yer alõr. Mekânõn do usunda 1,14 
m. boyunca korunabilmi  olan geometrik bezemeli mozaikte bir çember ve bu çemberin 
ortasõnda kahverengi ta larla betimlenmi  dört kö eli yõldõz yer almaktadõr. Yõldõzlarõn 
kö eleri, paralel ve dikey yönlerde birbirlerine temas etmektedirler.  

Yapõnõn bir di er ana mekânõ ise bir kõsmõ kazõlmõ  olan apsisli bölümdür. 
Yakla õk 6.38x4.45 m. ölçülerindeki mekânõn güneybatõ kenarõnda bir apsis yer 
almaktadõr. Giri i do udan olan mekânõn tabanõnda mermer kaplamalar yer alõr ve bir 
gider deli ine sahiptir. Ayrõca mekânda üzeri geç dönem uygulamasõ olan mermer 
levhalarla kaplõ basamaklõ seki yer alõr. Zemin dö emesi altõnda bir sonraki mekân 
altõndan gelip apsisli mekân içerisinden geçip devam eden atõk su kanalõ yer alõr. 
Mekânõn duvarlarõnda ta , tu la olmak üzere farklõ örgü teknikleri uygulanmõ tõr. Kuzey 
duvarda balõk kõlçõ õ ta  örgüye ait kalõntõ korunmu tur. Çok sayõda seramik parçasõ 
yanõnda bir adet portre ba  (Resim: 6) ele geçirilmi tir. 
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Bir sonraki mekân ise henüz kazõsõ tamamlanmamõ  olsa da yapõnõn genel 
özelli i olan tu la ve ta  örgü bu mekânda da uygulanmõ tõr ve muhtemelen Geç Antik 
Ça da Demirci dükkânõ olarak kullanõlan mekân dikdörtgen planlõ olmalõdõr. Yapõ 
içerisinde bir adet andezitten imal ve parçalanmõ  durumda metal so utma teknesi, iki 
adet demir örs, iki adet pi mi  toprak pithos ve çok sayõda metal cüruf ele geçirilmi tir.  

Yapõnõn dõ  mekânlarõndan bir di eri L planlõdõr ve tüm mekânlara geçit veren 
mozaikli ana mekânõn kuzeyinde yer alõr. Tabanõ kõrõk mermer parçalarõndan 
olu turulmu  mozaik dö emeden olu turulmu tur. Mekânda yõkanmanõn varlõ õ veya 
suyun kullanõldõ õ, kuzeydo uya devam eden kanalizasyon hattõndan anla õlmaktadõr. 

Bütün mekânlarõn üzerinde geç dönem yerle mesine ait mimarî kalõntõlar yer alõr 
ancak bunlarõn bir kõsmõ korunabilmi  ve belgelenmi tir. Yapõnõn altõnda Prehistorik 
Dönem yerle iminin varlõ õ ise bo  alanlarda yapõlan sondaj ve dolgu topra õn elenmesi 
ile belgelenebilmi tir. Tabakala manõn olmamasõ nedeniyle akmõ  veya tahribat görmü  
bir prehistorik alanõn varlõ õna i aret etmektedir. Ayrõca Prehisorik taban ile karõ õk 
durumda Geç Hellenistik Döneme ait seramik ve pi mi  toprak figürin parçalarõ ele 
geçirilmi tir. ‘Mozaikli Ev’ olarak adlandõrõlan yapõnõn tüm mekânlarõnda suyun 
kullanõldõ õ yapõlan temizlik çalõ malarõyla anla õlmõ , yarõm bõrakõlan mekânlarõn 
kazõsõnõn tamamlanmasõyla da peki tirilmi tir. Tüm kanalizasyon ve su kullanõmõna ek 
olarak ele geçirilen pi mi  tegulamammatae parçalarõ dikkate alõndõ õnda açõlan 
mekânlar yõkanõlan mekân özelli i ta õsa da yapõnõn i levini kesin olarak söylemek 
henüz erkendir.  

 
II.SMINTHEION 2012 YILI ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMES  
ÇALI MALARI 

 
1 - SU DEPOLARI ONARIM 
Tapõnak güney do usundaki rezervuarlar dikdörtgen planlõ iki büyük depodan 

meydana gelmektedir (Plan: 1). Geç Antik Döneme ait olan ve in asõnda moloz ta  ve 
kesme blok ta larõn bir arada kullanõldõ õ yapõlar 2002 kazõlarõ sonrasõ geçici olarak 
pasif konservasyon ilkelerine ba lõ olarak korumaya alõnmõ , ancak zemin suyu, bitki 
örtüsü ve çevresinde yer alan özel yapõlar, fabrikalar ve yollardan toplanan ya mur 
sularõ gibi nedenlerle koruma yeterli olmamõ tõr. Bütün bu olumsuzluklarõ ortadan 
kaldõrmak ve yapõlarõn ta õyõcõ mimarî dokusunu koruyabilmek amacõyla zeminde 
biriken su ve tabanda meydana gelen bozulmalarõ ortadan kaldõrmak amacõyla Roma 
kanallarõ, Osmanlõ Çe mesi, Muhtarlõk Döneminde in a edilen su depolarõ ve tahliye 
kanallarõnõn onarõmõ gerçekle tirilerek ayrõca Depo Müze altõndan sõzan sularla birlikte 
tek bir noktadan plâstik boru ile alõnarak yapõlarõn dõ õnda bir noktada toplanmõ tõr. 
Ayrõca ERPA Zeytincilik Fabrikasõ bahçesinden sõzan ve depolarõn do u cephesini 
tahrip eden ta kõn sularõ önlemek için daha önce örülmü  kuru moloz duvar kaldõrõlarak 
su akõ õnõ sa lamak ve yapõlarõ korumak için duvarlar yükseltilmi tir. Toplam 61.5 m. 
uzunlukta duvar onarõmõ gerçekle tirilmi tir. Tapõna a bakan depo duvarlarõ büyük 
oranda tahribata u radõ õndan en yüksek duvar batõ cephede 1.5 m. dir. Bu duvar 
kuzeye do ru devam ettikçe tahribat artmakta ve en uçta temel seviyesine kadar devam 
etmektedir. Payandalarla desteklenen cephede birer sõra özgün mimarîye uygun olarak 
moloz ta larla koruma yapõlarak payandalar sa lamla tõrõlmõ tõr (Resim:7).  

 
2 - ÇAMA IRHANE ONARIMI 
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Tapõnak do u kö e istikametinde ve rezervuarlara 15 m. uzaklõkta yer alan 
Osmanlõ Dönemi çama õrhanesinin koruma çalõ masõ öncesi kontrol sondajlarõ 
sonucunda çama õrhanenin su ihtiyacõnõn Roma kanalõndan kar õlandõ õ anla õlmaktadõr. 
Kutsal kaynak suyun ma arasõndan çõkõp kuzeye devam eden ve kuzey batõya dönerek 
kemerli büyük su deposu ve hamam a a õsõndaki yapõlarõn su ihtiyacõnõ kar õlayan 
Roma kanalõ üzerine in a edilmi tir. Yapõnõn ilk önce bir çe me olarak tasarladõ õ, 
zamanla çe me önüne tekne eklendi i ve en sonunda yöresel mimarîye sahip bir 
çama õrhane olarak kullanõldõ õ belgelendi. Çama õr için hazõrlanan sõcak su ihtiyacõnõ 
kar õlayan kül yõ õnõ belgelenerek koruma altõna alõndõ. En fazla tahribatõn görüldü ü 
ocaklar, bu ocaklara ait bacalar, ni ler ve duvar üst seviyeleri pasif koruma ilkelerine 
göre bir sõra moloz ta la örüldü.  

 
3- TAPINAK ÇEVRE DÜZENLEMES  VE YE LLEND RME 
Tapõnak do u uzun kenara yakõn in a edilmi  rezervuarlarõn koruma ve 

restorasyonu sonrasõnda rezervuarlar ve Osmanlõ çe mesinden gelen sularõn bir su 
kuyusuna toplanmasõ ile çevre düzenleme öncesi alanda meydan gelen sulak ve bataklõk 
görüntü ortadan kaldõrõldõ. Sularõn tapõnak alanõ dõ õna tahliyesinden sonra tapõnak do u 
uzun ve ön cephede gerekli toprak tesviyesi gerçekle tirildi. Çe me suyu, taban suyu ve 
açõlan sularõ toplayan kuyudan alõnan suyun aktarõmõ için sulama sistemi ve fõskiyeler 
dö endikten sonra çimleme çalõ masõ yapõlarak tapõnak iki cephesi su depolarõ ile 
birlikte ye il bir alana dönü türüldü.  

 
4 - MOZA K RESTORASYONU VE ÇATI KORUMA (ÇATI) 
2011 kazõ sezonunda ba lanmõ  olan mozaik restorayson çalõ malarõ kapsamõnda 

mozaik yüzeyinin derz aralarõnõ dolduran kum ve yüzeydeki toz tabakasõndan 
arõndõrmak için yüzey sert kõllõ fõrça, sünger ve su yardõmõ ile yõkanmõ tõr. Estetik harcõn 
içeri i belirlenmi , harçta kullanõlacak kum, kireç, ta  tozu ve kiremit tozu derz aralarõnõ 
dolduracak mikronlarda ince eleklerden geçirilerek hazõrlanmõ tõr. Bitki ve a aç 
köklerinin yol açtõ õ bozulmalardan dolayõ öncelikle tesseralarõn da õlmasõnõ önlemek 
için lacuna kenarlarõna bordür harcõ ile bordür uygulamasõ yapõlmõ tõr. 

Onarõmõ gerekli ve daha sonra belirlenen alanlar, aseton içerisinde seyreltilmi  
%15’lik PARALO D B 72 ve tülbent bezi kullanõlarak yapõ tõrõcõ yüzeye yedirilmi  ve 
tessellatum yüzeyinin alt kõsmõ kaldõrõlmõ tõr. Tesselatum yüzeyinin altõ temizlendikten 
sonra yeni yatak harcõ dökülmü  ve tesselatum yüzeyi bu harca serilerek oturtulmu tur. 
Harcõn sertle mesinden sonra tülbent bezi aseton ile çözündürülerek yüzeyden 
alõnmõ tõr. Son olarak yüzeydeki yapõ tõrõcõ ve kalker tabakalarõ bisturi ile mekanik 
olarak yüzeyden temizlenmi tir. Mozaik yüzeyine derz atma i lemine devam edilerek 
var olan lacunalar estetik harç ile (2 ölçü mermer tozu, 1 ölçü kireç, yarõm ölçü tu la 
tozu) doldurularak harç yüzeyinde zõmparalarla tesviye yapõlmõ tõr. Son olarak mozaik 
yüzeyi aseton içerisinde çözündürülmü  %5’lik PARALO D B72 yüzeye 2 kat olarak 
uygulanmõ  ve ziyarete açõk bõrakmak amacõyla üzerine çatõ yerle tirilmi tir. 

 
5 - MÜZE DÜZENLEME FAAL YETLER  
Smintheion’da daha önce Depo-Müze olarak i lev veren ve sadece kazõ 

sezonunda kazõ çalõ malarõnõn yapõldõ õ saatlerde ziyarete açõk olan frizleri yõl boyu 
sergileme amacõyla düzenleme, õ õklandõrma, güvenlik, yangõn önlemleri ve canlõ 
kamera görüntüsü çalõ malarõ gerçekle tirildi. 
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  Plan 1: Smintheion yerle im planõ 

 

 
Resim 1: Kalkolitik Smintheion yerle imi mimari kalõntõlarõn güneyden 
genel görünümü 
 
 



………………………………………………………………………………………………………………..143 

 
Resim 2: Kalkolitik smintheion yerle imi ele geçen 
pi mi  toprak figürin parçalarõ ve mermer kâse. 

 

 
Resim 3: Kalkolitik Smintheion yerle iminde ele geçen çanak çömlek 
parçalarõ. 
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Resim 4: 2012.1 Açmasõ Bizans nekropolünde yapõlan açmadan 
genel görünüm. 

 

 
Resim 5: 2012.2 Açmasõ, Mozaikli Ev temizlik ve kazõ 
çalõ malarõ sonrasõ görünümü. 
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Resim 6: Mozaikli Ev temizlik ve kazõ 
çalõ malarõnda ele geçen mermer portre ba  

 
                        

 
           Resim 7: Onarõm ve koruma sonrasõ su depolarõ 
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BOZKURT KURGAN MEZARLI I KAZISI, 2012 

Aynur ÖZFIRAT* 
Nilgün CO KUN 

 

Bozkurt, A rõ Da õ’nõn batõ ete indeki alçak ve geni  bir yamaç boyunca ve 
do usundaki yüksek tepelere yayõlmõ  bulunan oldukça büyük bir yerle im alanõdõr, 
burada kazõlarõmõz 2007 yõlõndan beri devam etmektedir1. Da õn batõ ete indeki 
yerle im aynõ zamanda Do ubayazõt Ovasõ’nõn kuzey ucunda, Kafkasya geçidi üzerinde 
ve Van Gölü Havzasõ ile ran güzergâhõna hâkim bir noktadadõr (Resim: 1). Da õn 
yamacõna yayõlmõ  büyük bir kurgan mezarlõ õ, yine yamaçta yer alan bir höyük ve 
yamacõn do usundaki yüksek sõrt üzerinde yer alan 2 adet ve kale ve eteklerindeki 
mezarlõk olmak üzere çe itli birimlerden olu an yerle im Geç Kalkolitik Dönemden 
Urartu Krallõ õ’na-Orta Demir Ça õna de in uzanan süreç içinde iskân edilmi tir 
(Resim: 1-3; Çizim 1). 

Bozkurt Kurgan Nekropolü’nde 2012 yõlõ kazõlarõ, mezarlõk alanõnda geçen yõl 
kazõsõna ba lanan oda mezarõn kazõsõ, Melecami Höyü ü’nde yeni açmalar, do udaki 
yüksek tepenin üzerinde yer alan 2 ayrõ kalede ve mezarlõkta yüzey taramasõ, topografik 
çizim ve plan çalõ malarõ olmak üzere üç alanda yürütülmü tür. 

Melecami Höyü ü mezarlõ õn yer aldõ õ ovayla birle ti i noktada alçak bir 
kayalõk üzerindedir (Resim: 1-4; Çizim: 1). Geç Kalkolitik Dönem ve lk Tunç Ça õ 
yerle imi burada yer alõr. Bu iki tabakanõn üzerinde Orta ve Son Tunç Ça õ kurganlarõ 
vardõr. 2012 yõlõnda Melecami Höyü ü’nde S45, S46 ve S47 açmalarõnda çalõ õlmõ tõr. 
Amacõmõz erken tabakalara ula abilmekti. Ancak üzerinde yer alan Orta ve Son Tunç 
Ça  kurganlarõndaki yo un tahribatõn erken tabakalarõ da oldukça etkiledi i 
anla õlmõ tõr. Bu açmalarda ele geçirilen bulgular ço unlukla Geç Kalkolitik ve Erken 
Tunç dönemlerine ait çanak çömlek, kemik âlet, obsidyen âlet ve yongalar (Resim: 5) 
olmakla birlikte tabaka buluntusu olarak ele geçirilmemi tir. 

* Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tayfur 
Sökmen Kampüsü, Antakya-Hatay TÜRK YE. aynurozfirat@yahoo.com;  
Ara . Gör. Dr. Nilgün CO KUN, Yüzüncü Yõl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kampüs-
Van TÜRK YE. nilgüncoskun@yahoo.com. 
1 Bozkurt Kurgan Mezarlõ õ Kazõsõ Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izin ve destekleri 
ba ta olmak üzere MKU-Bilimsel Ara tõrma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin (1101 M 0115, 1201M0102) 
destekleriyle gerçekle tirilmi tir. Kazõya ekip üyesi olarak Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Safar H. 
Ashurov ve Doktora Ö rencisi Fuad Hüseynov, Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Çilem Uygun, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ö rencileri Canan Karata  
Yüksel ve Barõ  Kocamaz, Arkeologlar Ali Ya ar ve Filiz Dol un, Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü ö rencileri, Cihan Ay, Ebru Künefeci ve Seren Burgaç katõlmõ tõr. Bakanlõk temsilcili i görevi Elazõ  
Müze Müdürlü ünden Arkeolog Bülent Demir tarafõndan yapõlmõ tõr.    
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Mezarlõk da õn ete indeki yamacõn tümüne ve höyü ün üzerine yayõlmõ tõr, 
buradaki kurganlar Orta Tunç Ça õndan ba lar, daha yo un olarak Son Tunç-Erken 
Demir Ça õnda devam eder, ayrõca Urartu oda mezarlarõ da yer alõr (Resim: 1-3; Çizim: 
1). Mezarlõkta çe itli sondajlarõn yanõ sõra 2011 yõlõnda ba ladõ õmõz oda mezarõn kazõsõ 
tamamlanmõ tõr. 

Oda Mezar 1 mezarlõ õn güneydo u ucunda ve tepedeki Urartu Kalesi’ne yakõn 
bir noktadadõr (Resim: 3; Çizim 1), daha önce kaçak kazõyla tahrip edilmi tir. 
Dikdörtgen planlõ, dromoslu ve do u-batõ do rultuludur (Resim: 6; Çizim: 2). 5.40 x 
1.80 m. boyutlarõnda ve 1.17 m. yüksekli indeki mezar odasõnõn 0.50 m. kalõnlõ õndaki 
duvarlarõ yarõ i lenmi  orta ve büyük boy ta larla yapõlmõ tõr. Mezarõn giri i do u kõsa 
kenar üzerindedir, kuzey duvarõ üzerinde, duvarõn do u bölümünde 50 cm. geni li inde 
ayrõ bir geçi  yer alõr. Duvarlarõ olu turan bloklar yakla õk 0.40 x 0.50 m. 
boyutlarõndadõr. Mezarõn batõ duvarõ ve güney duvarõnõn batõ kõsmõ kaçak kazõ tahribatõ 
sebebiyle tamamen yõkõlmõ tõr. Üst örtüye ait bir kapak ta õ in situ olarak bulunmu tur, 
2 m. uzunlu unda 0.50 cm. geni li inde ve kuzey ve güney duvarlarõ üzerindedir, di er 
kapak ta larõ mezarõn çevresinde da õnõk hâlde tespit edilmi tir, bunlar 4 adettir. Zemin 
sõkõ tõrõlmõ  topraktõr. Mezarõn mimarisi, elde edilen çanak çömlek ve boncuklar 
(Resim: 7) Urartu Dönemine aittir. 

Kaleler höyük ve mezarlõ õn yer aldõ õ yamacõn do usunda, aynõ zamanda A rõ 
Da õ’nõn batõ ete inin Do ubayazõt Ovasõ’yla bile ti i son uzantõsõ olan oldukça yüksek 
bir sõrt üzerindedirler (Resim: 1-3; Çizim: 1, 3). Burada yer alan iki adet kale mezarlõ õn 
Son Tunç ve Erken Demir Ça õ (Kale I) Urartu-Orta Demir Ça larõna (Kale II) ait 
yerle im alanlarõdõr. Bu tepe üzerinde ayrõca yine çok sayõda mezar yer alõr (Çizim: 3). 
Bu alanda henüz kazõ yapõlmamõ tõr. Oldukça geni  olan bu alanda yüzey taramasõ, 
topografik çizim ve plan çalõ malarõna devam edilmi tir. Kaleler ve mezarlõklarõnõn yer 
aldõ õ bu yüksek sõrt, da õn ovaya do ru yaptõ õ son uzantõ oldu undan Do ubayazõt 
Ovasõ’nõn tümüne, da õn kuzeye do ru uzanan I dõr ve Kafkasya geçidine, ran yoluna 
ve Van Gölü Havzasõ’na inen tüm geçitlere hâkim bir noktadadõr. 

Kale I tepenin en yüksek noktasõndadõr, do u eteklerine A rõ Da õ yönüne do ru 
yayõlmõ  ve oldukça geni  bir alana yayõlmõ  mezarlõk yer alõr (Resim: 8; Çizim: 3). 
Kabaca dikdörtgen planlõdõr. Geni li i do u-batõ yönünde 150 m, uzunlu u kuzey 
güney yönünde 210 m. dir. Biri kuzeydo u, di eri de güneyde olmak üzere 2.00’ er m. 
geni likte iki adet giri i bulunur. Kaleyi çevreleyen kaba i lenmemi  çok iri kyklopik 
ta lardan ve düzensiz in a edilmi  duvarlarõn kalõnlõklarõ 1.80 m. ile 2.10 m. arasõnda 
de i ir, bazõ ta larõn uzunlu u 2.00 m.yi bulur (Resim: 9). Kalenin iç kõsmõnda, dörtgen 
plânlõ mekânlar vardõr (Resim: 10). Kale, mimarî ve topografik özellikler açõsõndan 
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Güney Kafkasya ve Kuzeybatõ randakiler2 ve bölgedeki yüzey ara tõrmalarõmõzdan 
bilinen Son Tunç ve Erken Demir Ça õna ait çok sayõda kale ile yakõn benzerlik 
içindedir3. 

Tepe üzerindeki mezarlõk Kale I’in duvarlarõnõn hemen dõ õnda ba layõp da õn bu 
yüksek sõrtlarõnda do uya do ru yk. 500 m. boyunca devam eder (Çizim: 3). Mezarlar 
Kale I’le ça da tõr, konumlarõ, mimarî özellikleri ve toplayabildi imiz az sayõdaki 
çanak çömlek bu ba lantõyõ gösterir. Mezarlarõn do u ucunda duvarla çevrili geni  bir 
alan içinde ayrõca çok sayõda mezar yer alõr, bu duvarõn fonksiyonu, duvarõn dõ õnda da 
çok sayõda mezar yer almasõ nedeniyle belirgin de ildir. Çok sayõda mezarõn yer aldõ õ 
bu geni  alandaki mezarlar ta  örgü (Resim: 11) ya da ta  sandõk mezarlar ve 
üzerlerindeki oldukça alçak ta  yõ ma tepeleriyle yamaçta kazdõ õmõz Son Tunç ve 
Erken Demir Ça õna ait alçak kurganlardan farklõ de ildir. 

Kale II kabaca dikdörtgen planlõ ve 70 x 55 m. boyutlarõndadõr (Resim: 12; 
Çizim: 3). Do u kenarõnda yer alan tek giri i bulunan kalenin duvarlarõ 2.50 m. 
kalõnlõ õndadõr. Do u-batõ do rultulu uzanan kalenin duvarlarõ yakla õk 2.50 m. ile 3 m. 
arasõnda de i en kalõnlõklardadõr, duvar üzerinde kimi yerlerde bastionlar yer alõr. çte 
çe itli mekânlara ait izler vardõr. Kuzeyindeki yamaçta teras duvarlarõ yer alõr. Mimarî 
özellikleri ve yüzeyden toplanan çanak çömlekler Urartu Krallõ õ Dönemine aittir. Bu 
küçük kale olasõlõkla gözetleme amacõyla in a edilmi ti, tüm Do ubayzõt Ovasõ’na ve 
tüm yönlerdeki yollara hâkim konumu ve boyutlarõ, A rõ Da õ’nõn ete indeki di er 
büyük Urartu kaleleri arasõnda bir istasyon oldu unu gösterir. 
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Çizim 1: Bozkurt topografik plan 

 

 Çizim 2: Oda Mezar 1 
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Çizim 3: Kale I, Kale II ve Mezarlar 
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Resim 1: Bozkurt genel görünüm, batõdan 

 

 

Resim 2: Bozkurt görünüm, kuzeyden 
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Resim 3: Bozkurt görünüm, do udan 

 

  Resim 4: Melecami Höyü ü 
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Resim 5: Melecami Höyü ü kemik ve 
obsidyen âletler 
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   Resim 6: Oda Mezar 1 

 

Resim 7: Oda mezar 1 boncuklar ve 
çanak çömlekler 
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Resim 8: Kale I ve Mezarlar 

 

Resim 9: Kale I güneydo u duvarõ 
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Resim 10: Kale I güneydo udaki mekânlar 

 

 Resim 11:  Kale I do usundaki mezarlardan biri 



158   …………………………………………………………………………………….

 

Resim 12:  Kale II 
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lisans ö rencileri ükriye Akõn, O uz Calp ve Mehmet Bostan’dan olu mu tur. 
Bakanlõk temsilcisi olarak Gaziantep Müzesi'nden Abdülkadir Fõstõkçõ görev yapmõ tõr2. 

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ, höyü ün kuzeybatõ yükseltisi üzerinde, önceki kazõ 
sezonlarõnda açõlan L21, K21, K22, J21, J22 açmalarõ3 ile 2012 yõlõ kazõ sezonunda 
açõlan I21, K23, L23 ve M23 açmalarõnda sürdürülmü tür. K23, L23 ve M 23 açmalarõ 
ile kuzeybatõ kazõ alanõ güneye do ru geni letilmi tir. 

M23 AÇMASI 

M23 açmasõnda ba latõlan kazõlarda, yüzey topra õnõn hemen altõnda, Helenistik-
Roma dönemlerine tarihlenen ve kõsmen korunmu  düzensiz ta  duvar parçalarõ 
(M23/ÖZA4 3-11) ile açmanõn güneydo u kö esinde Helenistik Ça a tarihlenen bir 
fõrõnõn (M23/ÖZA 26) kalõntõlarõna rastlanmõ tõr (Resim: 1). Üst kõsmõ korunmayan 
fõrõnõn oval tabanõ ta larla kaplõdõr. Sürdürülen çalõ malarda, Geç Demir Ça õna 
tarihlenen, çok azõ korunmu  ta  temel duvarlarõna ait kalõntõlar ile taban altõna 
oturtulmu  iki erzak küpüne ait parçalar ve yuvarlak silo çukurlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr.  

yi korunmamõ  olan bu tabakanõn altõnda, Geç Demir Ça õnõn daha erken bir 
evresine ait, nispeten iyi korunmu  bir yerle im tabakasõna ula õlmõ tõr. Bu tabakada, 
kuzeydo u-güneybatõ yönünde birbirine paralel uzanan iki yapõ kalõntõsõna ait mekânlar 
tespit edilmi tir. Çalõ malarda güneydeki yapõnõn tek mekânõ, kuzeydeki yapõnõn ise üç 
mekânõ kõsmen ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 2). Yapõlarõn do uya do ru uzanan 
kõsõmlarõ, üst yerle im tabakasõnõn silo çukurlarõ ve yamaç erozyonu nedeniyle iyi 
korunmamõ tõr. ki yapõ arasõndaki 1-1.5 m. geni li indeki bo luk, batõda L23 
açmasõndaki soka a açõlmaktadõr. Kuzeydeki yapõnõn batõ duvarõ kõsmen L23 açmasõnda 
devam etmektedir. Bu yapõnõn duvarlarõnda ikinci bir yenileme evresi belirlenmi , 
yõkõlan kerpiç yapõnõn aynõ planda yenilendi i anla õlmõ tõr. Yapõnõn güneybatõ 
kö esindeki mekân tabanõ (M23/ÖZA 41), kireçli ve ta lõ bir dolgu malzemesi ile 
kaplõdõr. Bu alanda, taban dolgusundaki ta lar kaldõrõlõrken, Geç Tunç Ça õna ait, 
yakla õk 27 cm. yüksekli inde ve 14 cm. geni li inde, bazalttan yapõlmõ  küçük bir 
kadõn heykeli ele geçirilmi tir (Resim: 3). ematik kadõn heykelinde figür, iki eliyle 
gö üslerini tutar pozisyondadõr. Oval gövdeli olan figürde bacaklar belirtilmemi tir.  

  

2 Katkõlarõ ve yardõmlarõndan dolayõ Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’ne, Gaziantep Müze 
Müdürü Sayõn Asuman Arslan'a, Bakanlõk temsilcisi Sayõn Abdülkadir Fõstõkçõ'ya, Kilis Valili i’ne ve l Özel 
dare Genel Sekreterli i’ne, Kilis Belediyesi'ne, Kilis l Kültür ve Turizm Müdürü Sayõn Abdullah Aldemir'e , 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayõn Prof. Dr. Faruk Kocacõk'a ve Edebiyat Fakültesi Dekanõ Sayõn Prof. 
Dr. Bilal Yücel'e, Hititolog Sayõn Prof. Dr. Ahmet Ünal'a ve tüm kazõ ekibi üyelerine en içten te ekkürlerimizi 
sunarõz. 
3 Özgen vd. 2009; 2010; 2011. 
4 ÖZA: Özgün alan. 
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L23 AÇMASI 

L23 Açmasõ'ndaki çalõ malarda, yüzey topra õnõn hemen altõnda Roma ve 
Helenistik Dönem mimarî kalõntõlarõnõn bulundu u tabaka ortaya çõkarõlmõ tõr. Bu 
tabakada açma içerisinde Helenistik Ça a ait ta  temel duvar parçalarõ ile açmanõn 
güney profiline giren ve Roma Devrine tarihlenen büyük bir kerpiç yapõnõn kuzeydo u 
kö esi açõ a çõkarõlmõ tõr. 

Roma Devri yapõsõ, ta  temel üzerine kõrmõzõ kerpiçlerle in a edilmi tir. Kerpiç 
duvarõn, 2002 yõlõnda aynõ alanõn güneyinde yapõlan çalõ malarda açõ a çõkarõlan anõtsal 
kerpiç yapõnõn5 uzantõsõ oldu u anla õlmõ tõr.  

L23 açmasõnda devam eden çalõ malarda, Geç Demir Ça õna tarihlenen 4 adet 
yuvarlak çukur (silo) ile kuzeybatõ-güneydo u yönünde uzanan yakla õk 3 m. 
geni li inde bir sokak ve bu soka õn iki tarafõnda yer alan iki yapõ kalõntõsõ gün õ õ õna 
çõkarõlmõ tõr (Resim: 2). Yapõlar ta  temel üzerine kerpiçle in a edilmi tir. Yapõlardan 
batõda K23 açmasõnda, do udaki ise L23 açmasõnda devam etmektedir. 

K23 AÇMASI 

K23 Açmasõ'ndaki çalõ malarda, Helenistik-Roma dönemlerine ait tabakada 
kõsmen korunmu  kerpiç teras kalõntõlarõ ile kül çukurlarõ ve taban altõna yerle tirilmi , 
erzak küplerine ait parçalar ortaya çõkarõlmõ tõr. Açmanõn güney bölümünde, kõsmen 
güney profili içerisine giren büyük bir silo çukuru tespit edilmi tir.  

Devam eden çalõ malarda, L23 ve M23 açmalarõnda açõ a çõkartõlan Geç Demir 
Ça õ yerle im tabakasõna ait kuzeydo u-güneybatõ yönünde uzanan ve L23 açmasõnda 
devam eden bir yapõ kalõntõsõ açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 2, Resim: 4). Batõdaki soka a 
paralel olarak kuzeydo u-güneybatõ yönünde uzanan yapõ, ta  temel üzerine kerpiçle 
in a edilmi tir. Helenistik Ça  çukurlarõ tarafõndan kõsmen tahrip edilen yapõ, M23 
açmasõnda aynõ tabakada tespit edilen yapõ gibi iki evrelidir. Geç Demir Ça õ yerle im 
tabakasõnõn erken evresinde, açmanõn kuzey profili önünde, kuzeybatõ-güneydo u 
yönünde uzanan, yakla õk 1 x 2 m. boyutlarõnda kil platform biçiminde bir ocak açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Yapõnõn tabanõ altõnda tespit edilen küçük ve sõ  çukurlar içerisinde yo un 
olarak küçük ba  hayvanlara ait kemikler ortaya çõkarõlmõ tõr. Bunlar, yapõya ait kurban 
çukurlarõ olarak de erlendirilmektedir. 

L21 AÇMASI 

L21 açmasõndaki çalõ malar, 2011 yõlõ kazõ sezonunda açmanõn kuzey 
bölümünde yer alan Erken Demir Ça õna ait ta  temel duvarõ ve dikdörtgen planlõ kerpiç 

5 Özgen vd. 2004: 340-341, Resim 4. 
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silo ile açmanõn güneyinde yer alan Geç Tunç Ça õna tarihlenen ta  temel duvarõ ve su 
kanalõnõn kaldõrõlmasõ ile ba lamõ tõr. Erken Demir Ça õ yerle im tabakasõ, açmanõn 
özellikle kuzey bölümünde GTÇ tabakasõnõ büyük ölçüde tahrip etmi tir. Bu alanda 

yapõlan çalõ malarda, karõ tõrõlmõ  GTÇ kültür topra õ içerisinde (L21/ÖZA 123 14) 
çiviyazõlõ Hititçe bir kil tablet parçasõ ele geçirilmi tir (Resim: 5). Prof. Dr. Ahmet Ünal 
tarafõndan yayõna hazõrlanan tablet parçasõ, Hitit Büyük Kralõ tarafõndan yerel idareye 
gönderilen bir buyruk ya da her iki taraf arasõnda imzalanan bir antla ma metni olarak 
de erlendirilmi tir.6 

L21 açmasõndaki çalõ malarda iki evreli geç OTÇ II yerle im tabakasõna ait 
mimarî kalõntõlar açmanõn batõ bölümünde açõ a çõkarõlõrken, do uda bu tabaka GTÇ ve 
Demir Ça õ yerle im tabakalarõnõn tahribatõ nedeniyle korunmamõ tõr. Açmanõn batõ 
bölümündeki duvarlar (L21/ÖZA 128, 129) iki evreli geç OTÇ II yerle im tabakasõnõn 
geç evresi ile ça da  olup açmanõn kuzeybatõ kö esinde erken evreye ait bir yapõnõn 
kuzeybatõ ta  temel duvarõ (L21/ÖZA 144) açõ a çõkarõlmõ tõr. Açmanõn güney 
bölümünde, kültür topra õ içerisinde ba õmsõz bir insan kafatasõ ele geçirilmi tir 
(L21/ÖZA 131). Bu kafatasõ, kom u K21 açmasõndaki ça da  ev tabanlarõna 
yerle tirilmi  olan, soyulan ve karõ tõrõlan yerle im içi mezarlarla ili kili görünmektedir.  

Açmanõn güneybatõ bölümünde yer alan ve kom u L22 açmasõndaki duvarlarõn 
uzantõsõ olan (L21/ÖZA 129) temel duvarõnõn sõnõrlandõrdõ õ mekân tabanõ içinde, 
kõsmen L22 açmasõnda kalan bir erzak küpü (L21/ÖZA 146) ortaya çõkarõlmõ tõr 
(Resim: 6). Tamamõna yakõnõ taban altõna yerle tirilmi  olan erzak küpü, çatlaklar 
nedeniyle sa lam de ildir. Küp içerisinde hayvan kemikleri ve boynuz parçalarõ, 
ö ütme ta larõ, parçalar hâlinde çizi bezemeli bir kemik/fildi i, bronz bir keski ucu, 
kemikten bir a õr ak, pi mi  topraktan bir fincan ve ta tan iki dokuma a õrlõ õ ele 
geçirilmi tir. 

L21 açmasõnda devam eden çalõ malarda, açmanõn güneybatõ bölümünde 
"Çöplük Evresi" olarak adlandõrõlan erken OTÇ II yerle im tabakasõna ait olan gri kül 
katmanõ (L21/ÖZA 150) ortaya çõkarõlõrken, açmanõn di er bölümlerinde bu yerle im 
tabakasõna ait bir sokak dolgusu (L21/ÖZA 142) ile ayrõlan iki eve ait mekânlara 
(L21/ÖZA 137-141, 148, 149) rastlanmõ tõr (Resim: 7). Açmanõn güneydo u kö esinde, 
güneybatõ-kuzeydo u yönünde uzanan bir evin kerpiç duvarla sõnõrlandõrõlmõ  bir 
mekânõ kõsmen açõ a çõkarõlõrken (L21/ÖZA 148-149), eve paralel olarak uzanan sokak 
dolgusunun kuzeyinde, di er eve ait ta  temelli ve kerpiç duvarlõ üç mekân (L21/ÖZA 
137, 139, 141) ortaya çõkarõlmõ tõr. Her iki yapõ da iddetli bir yangõnla son bulmu tur. 
Kuzeydeki yapõnõn sokaktan daha a a õ bir seviyede olan mekân tabanlarõ üzerinde, 
yangõn sõrasõnda kõrõlarak da õlmõ  seramik parçalarõ ile pi mi  topraktan büyük bir 
tekneye ait parçalar açõ a çõkarõlmõ tõr. Yapõnõn bir odasõnda, taban altõna yerle tirilmi  

6 Tabletle ilgili verdi i önemli bilgiler nedeniyle  Prof. Dr. Ahmet Ünal'a en içten te ekkürlerimizi sunarõz. 
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basit toprak bir mezar (L21/ÖZA 152) tespit edilmi tir. Yakla õk kuzey-güney yönünde 
uzanan mezar çukuru içerisinde, iki yeti kin bireye ait iskeletler ortaya çõkarõlmõ tõr. lk 
gömülen bireye ait kemikler, sonradan gömülen bireye yer açmak için mezarõn kuzey 
kõsmõna yõ õlmõ tõr. kinci birey hoker pozisyonunda mezara yatõrõlmõ tõr. 

K22 AÇMASI 

K22 Açmasõ'nõn kuzey yarõsõnda, 5 x 10 m. lik alanda (K22a1b1) yürütülen 
çalõ malarda erken OTÇ II'ye tarihlenen ve "çöplük" olarak nitelendirilen kalõn kül 
katmanõnda kazõlara ba lanmõ tõr. Çalõ malar sõrasõnda açmanõn do u sõnõrõnda, üstteki 
geç OTÇ II'ye tarihlenen tabakaya ait bir basit toprak çocuk mezarõ açõ a çõkarõlmõ tõr 
(K22/ÖZA 160). Herhangi bir mezar e yasõ bulunmayan mezarda birey, kuzeybatõ-
güneydo u yönünde sa  tarafõ üzerine hoker pozisyonda yatõrõlmõ tõr. Mezarõn, önceki 
yõllarda L22 Açmasõ'nda açõ a çõkartõlan geç OTÇ II tabakasõna ait bir evin odasõ 
içinde7 yer alan yerle im içi bir mezar oldu u anla õlmõ tõr.  

Sürdürülen çalõ malarda çöplük tabakasõna ait küllü toprak son bulmu , gri 
renkte sert bir toprak yapõsõ ile kar õla õlmõ tõr. Sert-gri renkli toprak yapõsõnõn altõnda, 
önceki yõllarda J21 ve J22 açmalarõnda açõ a çõkarõlan8 ve OTÇ I'e tarihlenen, 1,5 m. 
geni li inde olan ve 3,5 m yüksekli e kadar korunan kerpiç duvarlara sahip, batõda ve 
kuzeyde büyük bir kerpiç terasla desteklenmi  Anõtsal Kerpiç Yapõ'nõn duvarlarõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr (Resim: 12-13). K22 açmasõnda bu yapõnõn kuzeydo u-güneybatõ yönünde 
uzanan iki mekânõna kõsmen girilmi tir. Açmanõn büyük bir bölümünde ortaya çõkan dar 
mekân, önceki kazõ sezonlarõnda J22 açmasõnda açõ a çõkarõlan mekânla9 ba lantõlõ bir 
koridordur. Toprak tahliyesinin zorlu u nedeniyle K22 Açmasõ'ndaki çalõ malar kõsa 
sürmü , mekân tabanlarõna henüz ula õlamamõ tõr.  

K21 AÇMASI 

K21 açmasõndaki çalõ malar, 2010 kazõ sezonunda açõ a çõkarõlan geç OTÇ II 
yerle im tabakasõna ait kerpiç duvarlarõn10 kaldõrõlmasõ ile devam etmi tir. Bu tabaka iki 
yapõ evrelidir. Geç yapõ evresi (Resim: 8), erken yapõ evresinin temelleri üzerine 
yeniden in a edilmi  olmakla birlikte, geç evrede mekânlar genellikle daha büyüktür. 
Erken yapõ evresine ait yapõlar, ta  temelli, ta  platformlu, genellikle mekân ortasõnda 
ta õyõcõ bir direk bulunan küçük odalõ evlerden olu maktadõr. Sürdürülen kazõlarda 
erken evreye ait sõkõ tõrõlmõ  topraktan ev tabanlarõ üzerinde kõrõlarak da õlmõ  seramik 
parçalarõ ortaya çõkarõlmõ tõr.  

7 Özgen vd. 2012: 505, Res. 10. 
8 Özgen vd. 2012: 500-501, Res. 5. 
9 Özgen vd. 2012: 500-501, Res. 5. 
10 Özgen vd. 2012: 501-505, Res. 6-7. 
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Geç yapõ evresine ait kuzeydo u-güneybatõ yönünde uzanan bir evin (Resim: 8) 
kuzeydo udaki iki odasõnda, mekânlarõn ortasõnda, kõsmen taban altõnda çatõyõ 
destekleyen a aç dikmelere ait birer geni  ta  altlõk tespit edilmi tir. Batõdaki mekânda 
do u duvarõ önünde bir ocak kalõntõsõ ve hemen önünde iki geni  bazalt ta  gün õ õ õna 
çõkarõlmõ tõr. 

K21 açmasõndaki çalõ malarda geç OTÇ II'ye ait 14 yerle im içi basit toprak 
mezar tespit edilmi tir (Resim: 9). Mekân tabanlarõ altõna yerle tirilen mezarlarõn bir 
kõsmõ erken, bir kõsmõ geç evreye yerle imine aittir. Mezar çukurlarõ, alttaki erken OTÇ 
II'nin  kalõn çöp katmanõ ile OTÇ I'in "Anõtsal Kerpiç Yapõ" molozu içerisine girmi tir. 
Mezarlar bebek, çocuk ve yeti kinlere aittir. Genellikle tekli gömme söz konusudur. 
Bununla birlikte bir mezarda, iki birey farklõ zamanlarda üst üste gömülmü tür (K21/ 
ÖZA 155, 159, Resim: 9). Ölüler basit oval biçimli çukurlara hoker pozisyonda 
yatõrõlmõ tõr. Mezarlarõn bir kõsmõ geç evrede karõ tõrõlmõ  ya da soyulmu tur. Mezar 
e yasõ bakõmõndan genellikle fakir mezarlardõr. Soyulmamõ  olan mezarlara genellikle 
birkaç pi mi  toprak kap ile bazen bronz i neler ile ta  ve firitten boncuklardan olu an 
mezar e yasõ bõrakõlmõ tõr.  K21/ÖZA 155 No.lu mezarda fayanstan bir skarabe mühür, 
gümü  bir tel parçasõ, K21/ÖZA 159 No.lu (Resim: 9) mezarda hematitten bir silindir 
mühür, K21/ÖZA 158 No.lu mezarda pi mi  topraktan bir silindir mühür ele 
geçirilmi tir. Ölülerin genellikle ba õ çevresine yerle tirilen çanaklar içerisinde küçük 
ba  hayvan kemiklerinin bulunmasõ, mezarlarda ele geçirilen karbonla mõ  tahõl ve 
zeytin taneleri ile birlikte mezarlara yiyecek bõrakõldõ õnõ göstermektedir. 

K21 Açmasõ'ndaki çalõ malar, geç OTÇ II tabakasõnõn kaldõrõlmasõ ile devam 
etmi , alttaki erken OTÇ II'nin kalõn kül katmanõ ("Çöplük Evresi") ve OTÇ I'e 
tarihlenen "Anõtsal Kerpiç Yapõ" molozuna ula õlmõ tõr. Kül katmanõ içerisinde yo un 
seramik ve hayvan kemi i parçalarõ ile cüruflar ele geçirilmi tir. Güneye do ru bir 
e imle kalõn bir kül katmanõ halinde uzanan bu tabaka kaldõrõlmõ , açmanõn yakla õk 
orta bölümünde kuzey-güney yönünde uzanan oval büyük bir fõrõn (K21/ÖZA 176) 
açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 10). Yakla õk 3,5 m. uzunlu unda ve 1,5 m. geni li indeki 
bu yapõ, alttaki OTÇ I'e ait Anõtsal Kerpiç Yapõ'nõn molozu ve terasõ içerisine 
oturtulmu tur. Fõrõn içerisinde ve çevresindeki küllü toprakta yo un olarak cüruflar ele 
geçirilmi tir. 

Açmada sürdürülen çalõ malar, Anõtsal Kerpiç yapõ molozunun güneye do ru bir 
e imle uzandõ õnõ göstermektedir. Bu alandaki çalõ malar, 2013 yõlõnda sürdürülmek 
üzere bu tabakada sonlandõrõlmõ tõr. 

I21 AÇMASI 

I21 Açmasõ'ndaki çalõ malara ilk kez 2012 yõlõ kazõ sezonunda ba lanmõ tõr. 
Açma höyü ün batõ yamacõ üzerinde yer aldõ õndan, dik yamaç e imi nedeniyle 
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açmanõn 5 x 10 m. boyutlarõndaki do u yarõsõnda (I21b) çalõ malar ba lamõ tõr. Yüzey 
topra õnõn hemen altõnda, açmanõn kuzey bölümünde Geç Demir Ça õna ait, kõsmen 
korunmu  bir ta  temel duvarõ (I21b/ÖZA 8) ile bir yakla õk 1 m. çapõnda, di eri 
yakla õk 1,5 m. çapõnda, içinde yo un kül bulunan 2 çukur (I21b/ÖZA 9, ÖZA 17) açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Silo olarak kullanõlan çukurlar, i levini yitirdikten sonra kül çukuru olarak 
kullanõlmõ tõr. I21b/ÖZA 9 numaralõ çukur içerisinde Demir Ça õna ait bir amfora ile iki 
mutfak kabõna ait parçalar ve a õz kenarõ kõsmen eksik olan pi mi  topraktan bir testi ele 
geçirilmi tir. 

Sürdürülen çalõ malarda, açmanõn güney bölümünde GTÇ'na tarihlenen bir ta  
temel duvarõ (I21b/ÖZA 10) ile bu duvarõn hemen kuzeyinde yer alan bir kerpiç duvar 
(I21b/ÖZA 11) açõ a çõkarõlmõ tõr. Geç Tunç Ça õ temel duvarõ ve kerpiç duvarõn 2010 
kazõ sezonunda J21 Açmasõ'nda açõ a çõkarõlan ça da  yapõ kalõntõlarõnõn do udaki 
uzantõlarõ oldu u anla õlmõ tõr.  

I21b Açmasõ'nda sürdürülen çalõ malarda GTÇ yerle im tabakasõ kaldõrõlmõ , 
alttaki geç OTÇ II yerle im tabakasõna ula õlmõ tõr (Resim: 11). Bu tabakada, açmanõn 
kuzeydo u bölümünde bir ta  temel duvarõ (I21b/ÖZA 27, ÖZA 31) ve duvarõn 
güneyinde kõsmen zemin altõna yerle tirilmi  bir erzak küpünün alt yarõsõ (I21b/ÖZA 
29) ile sõkõ tõrõlmõ  toprak zemin üzerinde bir ocak (I21b/ÖZA 26) ortaya çõkarõlmõ tõr. 
Yakla õk 40 cm. çapõndaki yuvarlak ocak, yukarõya do ru daralan 25 cm. 
yüksekli indedir. Ocak dõ tan üç kez sõvanmõ tõr. Erzak küpü içinde çok sayõda ö ütme 
ta larõ ele geçirilmi tir. Üzerinde ocak ve erzak küpü bulunan zemini sõnõrlandõran 
mekân duvarlarõ, yamaç erozyonu nedeniyle korunmamõ tõr.  

Bu tabakada, zemin seviyesi altõndaki oval bir çukur (I21b/ÖZA 24)  içerisinde, 
kõrõk durumda pi mi  toprak bir çömlek ve bir tabak ile bazalttan uzun bir ö ütme ta õ 
ele geçirilmi tir. Aynõ çukurda, taba a yakõn konumda küçükba  hayvan kemiklerine 
rastlanmõ tõr. Bu çukur geç OTÇ II'ye ait sembolik bir mezar olarak de erlendirilirken, 
çukurda ele geçirilen hayvan kemikleri, mezara bõrakõlan yemekle ba lantõlõ olmalõdõr. 
Açmanõn güneydo usunda ise, sõkõ tõrõlmõ  toprak taban üzerinde, aynõ yerle im 
evresine ait basit toprak bir bebek mezarõ (I21b/ÖZA 30) ortaya çõkarõlmõ tõr. Bebe in 
ba õ çevresinde pi mi  topraktan küçük bir çömlek ile bronzdan bir i ne ele 
geçirilmi tir. Daha güneyde açõ a çõkan ikinci bir basit toprak bebek mezarõnda 
(I21b/ÖZA 46) ise mezar e yasõna rastlanmamõ tõr. skeletleri iyi korunmamõ  olan her 
iki mezarda da ölüler hoker pozisyonunda yatõrõlmõ tõr. 

Aynõ tabakada, açmanõn kuzeydo usundaki çalõ malarda ise ba õmsõz bir insan 
kafatasõ ele geçirilmi tir (I21b/ÖZA41). Bir mezar ba lantõsõ olmadõ õ anla õlan 
kafatasõnõn K21 açmasõndaki soyulmu  ve karõ tõrõlmõ  ça da  mezarlarla ba lantõlõ 
oldu u dü ünülmektedir.  
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I21 açmasõnda devam eden çalõ malarda, geç OTÇ II tabakasõ altõnda, erken 
OTÇ II'ye ait yerle im tabakasõna ula õlmõ tõr. Bu tabaka, açmanõn güneydo u 
bölümünde kõsmen korunan, farklõ mekânlarõ sõnõrlandõran kerpiç duvar parçalarõ ve bir 
ta  dö eme ile temsil edilmektedir. Güneybatõ kö esi korunan bir mekânõn tabanõ 
üzerinde, bir oca a i aret eden, taban altõna dizilmi  ve yanmõ  seramik parçalarõ ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Kaldõrõlan ta  dö eme (I21b/ÖZA 38) altõnda ise "yapõ adak e yasõ" olarak 
de erlendirilen bronzdan bir i ne ve bir hançer ile ta tan bir balta ele geçirilmi tir.  

Erken OTÇ II yerle im tabakasõ kaldõrõldõ õnda, OTÇ I'e tarihlenen tabakaya 
girilmi tir. Kõrmõzõ yanõk kerpiç molozu ile dikkati çeken bu tabakada K22a1b1, J21 ve 
J22 açmalarõnda bir kõsmõ açõ a çõkarõlan Anõtsal Kerpiç Yapõ'nõn batõ terasõna ait 
kalõntõlar gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr. Teras, Demir Ça õna ait üç çukur tarafõndan kõsmen 
tahrip edilmi tir. Yapõ yakla õk 1,5 m. kalõnlõ õnda, kuzeybatõ-güneydo u yönünde 
uzanan kalõn bir kerpiç duvarla desteklenmi tir. Duvarõn do usunda yer alan kerpiç 
teras yer yer toprak, kerpiç molozu ve düzenli kerpiç sõralarõ ile doldurulmu tur. 
Böylece OTÇ I'e ait Anõtsal Kerpiç Yapõ'nõn batõsõnda görülen kerpiç terasõn, yapõnõn 
kuzeybatõ kö esinde de devam etti i tespit edilmi tir. 

I21b Açmasõ'nõn güneydo u kö esindeki çalõ malarda ise kerpiç terasõn 
sõnõrlandõrdõ õ, bir mutfak mekânõ ile ba lantõlõ, olasõlõkla bir kiler olan mekânõ 
(I21b/ÖZA 51) açõ a çõkarõlmõ tõr. Mekân kerpiç bir bölme duvarõyla do usundaki 
mutfaktan ayrõlmakta ve geni  bir kapõyla J21 ve J22 açmalarõ içerisinde kalan mutfa a 
açõlmaktadõr. Bu mekânõn büyük bir kõsmõ J22 Açmasõ'nõn sõnõrlarõ içerisindedir.  

J21 ve J22 AÇMALARI 

J21 ve J22 açmalarõndaki çalõ malar, 2010 yõlõnda kõsmen açõ a çõkarõlan11 OTÇ 
I'e tarihlenen Anõtsal Kerpiç Yapõ kalõntõlarõ üzerinde sürdürülmü tür. Bu çalõ malarda 
Anõtsal Kerpiç Yapõ'nõn J21 ve J22 açmalarõ içerisinde kalan kuzeydo u-güneybatõ 
yönünde uzanan bir mekânõ (J21/ÖZA 172, J22/147) ile J21 açmasõnõn kuzey kesiminde 
yer alan ve yapõnõn kuzeybatõ kö esinde yer alan kerpiç teras (J21/ÖZA 169-171) alanõ 
açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 12-14). J21 Açmasõ içerisindeki teras, yer yer düzenli kerpiç 
sõralarõ ve kerpiç molozu ile olu turulmu tur. 

Açõ a çõkarõlan mekân (J21/ÖZA 172, J22/147) yakla õk 4,5 x 6 m. 
boyutlarõndadõr (Resim: 13-14). Mekân içerisindeki yanõk kõrmõzõ kerpiç molozu, 
yapõnõn bir yangõn sonucu son buldu unu göstermektedir. Mekânõn batõsõnda bir duvar 
ile ayrõlmõ  küçük bir bölme bulunmaktadõr. Bölme duvarõ üzerinde geni  bir kapõ 
geçidi yer alõr. Yakla õk 4,5 x 1,5 m. boyutlarõndaki küçük bölmenin batõ bölümü I21b 
açmasõ içerisinde kalmaktadõr (I21b/ÖZA 51). Yapõnõn son bulmasõna neden olan 
yangõn izleri kazõlan bu mekânda da izlenmektedir. Bölme kõsmõnda, yerinde kõrõlarak 

11 Özgen vd. 2012: 500-501, Res. 5. 
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da õlmõ  seramik parçalarõ ile birlikte yo un zeytin çekirdekleri ele geçirilmi tir. 
Mekân, buluntular nedeniyle bir "kiler" olarak de erlendirilmektedir. 

Ana mekân içerisinde iki, kiler kõsmõnda ise bir adet kübik bazalt blok açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Do u-batõ yönünde bir hat olu turan ve kõsmen taban altõna yerle tirilmi  
olan bazalt bloklarõn,   üst örtüyü ta õyan ah ap direk altlõklarõ oldu u anla õlmaktadõr. 

Ana mekânda yapõlan çalõ malarda, mekânõn kuzeydo u kö esinde, içi kireç 
sõvalõ, kerpiç bir hatla sõnõrlandõrõlmõ , üst kõsmõ tekne biçiminde yüksek bir kare 
platform açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 14). Mekânõn güney duvarõna biti ik olarak, yine 
yüksek bir platform üzerinde, yan yana, biri küçük, di eri büyük 2 ocak tespit 
edilmi tir. Yukarõ do ru daralan silindirik biçimli olarak kille biçimlendirilmi  olan 
ocaklar parçalanarak da õlmõ tõr. Mekânõn güney duvarõ üzerinde, ocak platformunun 
hemen do usunda, üst kõsmõ çökmü  olan, yakla õk 80 cm. geni li inde bir kapõ geçidi, 
kerpiç duvardan belirgin bir biçimde ayrõlmaktadõr. Bu kapõ, do rudan güneydeki 
mekâna açõlmaktadõr. 

Açõ a çõkarõlan mekânõn tabanõ, batõsõndaki ve kuzeyindeki kerpiç teras 
seviyesinden yakla õk 3,5 m. a a õdadõr. Bu durum, yapõnõn en azõndan bu bölümde iki 
katlõ oldu unu göstermektedir. Mekân içindeki kazõ çalõ malarõnda da üst kata ait izler 
tespit edilmi tir. Taban üzerinde, yapõnõn yõkõlõ õ sõrasõnda da õlarak yayõlan pi mi  
toprak kap parçalarõna rastlanmõ tõr. Yüksek platform üzerinde yan yana iki ocak, 
olasõlõkla tahõl depolamada kullanõlan tekne biçimli platform ile mekân içine da õlmõ  
bazalttan ö ütme ta larõ ve çok sayõda pi mi  toprak kap, mekânõn mutfak i levine i aret 
etmektedir. 

Ana mekânõn kuzeybatõ kö esinde, kõsmen seramik parçalarõ altõnda kalan 2 
yeti kin bireye ait iskeletler açõ a çõkarõlmõ tõr. Biri kadõn, di eri erkek olan iki birey, 
yangõn felâketi sõrasõnda yanmõ  ve yõkõlan yapõnõn molozlarõ altõnda kalmõ tõr. Kadõn 
iskeletinin ba  kõsmõ üzerinde yanõk izleri belirgindir. Bu durum, yapõnõn yangõnla son 
bulma nedeninin anî bir saldõrõ olabilece ini dü ündürmü tür.  
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Resim 1: M23 Açmasõ, Helenistik Ça a ait fõrõn tabanõ (M23/ÖZA 26). 

 

 

 

Resim 2: K-L-M 23 açmalarõ, Geç Demir Ça õ yerle im tabakasõ. 
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Resim 3: M23 Açmasõ, GTÇ bazalt 
heykeli. 

 

    Resim 4: K-L 23, Geç Demir Ça õ yerle im tabakasõ. 
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Resim 5: L21, Hitit çiviyazõlõ tableti. Resim 6: L21-L22, pithos, geç OTÇ II. 
 

 

  Resim 7: L21 Açmasõ, erken OTÇ II yerle im tabakasõ. 
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Resim 8: K21 Açmasõ, geç OTÇ II yerle im tabakasõ. 

 

Resim 9: K21 Açmasõ, geç OTÇ II'ye ait basit toprak bir mezar (K21/ÖZA 159). 
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Resim. 10: K21, OTÇ II fõrõnõ 

 

Resim 11: I21b,  yerle im tabakasõ. 
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Resim 12: K21-22, J21-22, I21-22 açmalarõ, OTÇ I, Teraslõ Anõtsal Kerpiç Yapõ. 

 

Resim 13: OTÇ I, Teraslõ Anõtsal Kerpiç Yapõ.  
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Resim 14: I-J 21, J22 açmalarõ, OTÇ I, Anõtsal Kerpiç Yapõ, mutfak ve kiler (I21b/ÖZA  
51, J21/ÖZA 172, J22/ÖZA 147). 
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AYAN S KALES  2009-2012 KAZILARI 

Altan Ç L NG RO LU1* 
Atilla BATMAZ 

 

2009-2011 yõllarõ Ayanis (A artõ) Kalesi kazõ çalõ malarõ, birkaç farklõ alanda 
yürütülmü , 2012 yõlõnda ise Ekim 2011’de Van Kentinde gerçekle en depremden 
kaynaklanan hasarõn tespit, onarõm, koruma ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 
gerçekle tirilmi tir. 

Kazõsõ gerçekle tirilen alanlar a a õdaki gibi gruplanabilir: (Çizim: 1) 

1. VII No.lu Alan (Batõ Magazinleri/10 No.lu Magazin’in Batõsõ ve Güneyi) 2009 
Yõlõ 

2. IX No.lu Alan (Payeli Yapõ, Seramik Deposu ve Do u Magazinleri) 2009-
2011Yõllarõ 

3. XI No.lu Alan (Evsel Mekânlar, Seremoni Koridoru, Seramik Depolarõ ve 
çevresi) 2009-2011Yõllarõ 

4. XII No.lu Alan (Tahõl Ambarõ?) 2009-2010 Yõllarõ 
5. XIII No.lu Alan 2010-2011 Yõllarõ 

 
VII No.lu Alan  
VII No.lu Alan genel olarak Batõ Magazinleri olarak tanõmlanmaktadõr. 2009 

yõlõnda “VII No.lu Alan” da pithoslu depo yapõlarõnõn batõya ve güneye uzanõmlarõ 
ara tõrõlmõ tõr. Bu amaçla “Batõ Kesim” ve “Güney Kesim” olarak adlandõrõlan iki farklõ 
sektörde çalõ malar gerçekle tirilmi tir. 

 
Batõ Kesim: 2008 yõlõnda kazõsõna ba lanan bu sektörde 10 No.lu Magazin’in batõ 

kesimindeki mimarîyi ortaya koymaya yönelik olarak kazõlar gerçekle tirilmi tir. 
Çalõ õlan alanda Ortaça  ve Urartu olmak üzere iki farklõ döneme ait kalõntõlara 
ula õlmõ tõr.  

 
Ortaça : J14 ve K14 gritlerinde yüzey topra õnõn kaldõrõlmasõ sonrasõnda -

8.89m. derinli inde Ortaça  tabakasõna ula õlmõ tõr. Yapõlan çalõ malarda alanda birkaç 
evreli Ortaça  yapõlarõnõn var oldu u saptanmõ tõr. Açõ a çõkartõlan iki Ortaça  mekânõ 
kaledeki Ortaça  yapõlanmasõna ili kin önemli bilgiler sunmu tur.  

 
1 No.lu Ortaça  Mekânõ: ki evreli oldu u dü ünülen yapõdan birinci evreye ait 

ta  duvarlar K14 gritinde -9.80-10.10m. seviyelerinde açõ a çõkartõlmõ tõr. Söz konusu 
mekân 3 sõra kireçta õ temelden olu an duvarlara sahip küçük bir mekândõr. Mekân 

*1Prof. Dr. Altan Ç L NG RO LU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Emekli Ö retim 
Üyesi, Bornova- zmir/TÜRK YE, altanulucak@gmail.com 
Dr. Atilla BATMAZ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova- zmir/TÜRK YE, 
atibatmaz@yahoo.com  
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içinde batõ duvarõna yakõn bir kesimde bir tandõr çõkarõlmõ tõr. A õz çapõ 0.64 m., boyu 
0.87m. olan Ortaça  tandõrõ -10.60m. seviyesindedir. Tandõrõn hava almasõnõ sa layan 
yakla õk 1.00m. boyutlarõnda ve kerpiçten yapõlmõ  hava kanalõ mekânõn tabanõ altõnda 
açõ a çõkartõlmõ tõr. Mekân içinde az sayõda Ortaça  serami i ele geçirilmi tir. 

 
2 No.lu Ortaça  Mekânõ: 1 No.lu Ortaça  Mekânõ’nõn hemen kuzeyinde ve 

ondan daha farklõ mimarî özelliklere sahip ba ka bir Ortaça  yapõsõ olasõlõkla aynõ 
dönemin farklõ bir evresini temsil etmektedir. 2.40×2.10m. boyutlarõnda olan bu küçük 
odanõn duvarlarõnõn sadece ta  temelleri açõ a çõkarõlmõ tõr. Mekânõn do u-batõ 
do rultulu güney duvarõ 1.15m. kalõnlõ õnda ve üst üste üç sõra ta  dizininden 
olu maktadõr. Do u duvarõ Urartu Dönemine ait andezit bloklar kullanõlarak 
olu turulmu  olup aynõ duvar üzerinde dar bir merdiven açõklõ õ ve birkaç basamak 
görülmektedir. Mekânõn güneyindeki kazõlarda Ortaça  yapõlarõnõ in a eden ustalarõn, 
Urartu tabakasõna kadar ula tõklarõ, bu alanda bulunan kõrõk, yazõtlõ bir pithos parçasõ ve 
Ortaça  seramiklerine e lik eden bazõ Urartu seramiklerinden anla õlmaktadõr. Bu 
durumu gösteren di er bir kanõt ise kerpiç Urartu duvarlarõnõ oyarak olu turulmu  Orta 
ça a ait derin tahõl silolarõdõr. Sözünü etti imiz mekânõn güneyinde -11.15m. 
seviyesinde 3 adet silonun varlõ õ dikkat çeker. Silolar Ortaça  mekânõn güney 
kesiminde yere açõlan 0.82 ile 0.90 m. çapa sahip dairesel/oval formdadõrlar.  

 
Urartu Dönemi 

Yukarõda sözü edilen 1 No.lu Ortaça  mekânõnõn bulundu u K14 gritinde Orta 
Ça ’a ait kalõntõlar kaldõrõldõktan sonra Urartu katõna ula õlmõ tõr. Urartu Dönemine ait 
mõzrak parçalarõ ve kerpiç duvarlõ mekânlar, -11.50m. seviyelerinde Ortaça  tabakasõnõn 
son buldu unu gösteren önemli kanõtlardõr. Bu alandaki 2009 yõlõ çalõ malarõ, birbirine 
ba lanan ve paralel uzanan kuzey-güney do rultulu iki mekânõn varlõ õnõ ortaya 
koymaktadõr. Söz konusu mekânlarõn 10 No.lu Magazin ile ili kilerini gösteren ve 
buraya giri i sa layan bir kapõ 2 No.lu Mekân duvarõnda görülmektedir.  

 
1 No.lu Mekân: Mimarî plan ve büyüklük olarak magazinleri andõran mekân, 

yakla õk 3.0x66,5 m. boyutlarõnda ve yüksek kerpiç duvarlara sahip bir magazindir. 
Mekânõn batõ kõsmõnda yer alan birbirine bakan 1.0m. geni li indeki kar õlõklõ iki 
kapõdan biri 2 No.lu Mekân’a açõlõrken di eri güney batõdaki di er mekânlara 
açõlmaktadõr (Resim: 1). Mekân -11.60m. seviyesinden -13.42m. seviyesine kadar 
kazõlmõ tõr ancak zaman yetersizli i nedeniyle taban seviyesine ula õlamamõ tõr. 

 
2 No.lu Mekân: 1 No.lu Mekân’õn do usunda yer alan ve ortak bir duvar ile 

ayrõlan 2 No.lu Mekân, 1 No.lu Mekân gibi uzun bir magazindir (Resim: 1). Yakla õk 
3.5x7.0 m. ölçülerinde olan mekânõn kuzeybatõ kesimi 2-2,5 kerpiç boyu daraltõlmõ  ve 
burada bir kapõ koridoru (1m. geni li inde 2,5-3m. uzunlu unda) olu turulmu tur. 
Daraltma i lemi kuzey duvarõna yaslanan bir kapõ payandasõ ile sa lanmõ tõr. Kapõnõn 
mekâna kuzeybatõdan giri i sa ladõ õ anla õlmaktadõr; ancak yukarõda ifade edildi i 
gibi, mekâna, 1 No.lu Mekân ve kuzey do udaki 10 No.lu Magazin’den de giri i 
sa layan kar õlõklõ kapõlarõn oldu u görülmektedir. 
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2 No.lu Mekân’õn kuzey bölümünde yürütülen çalõ malarda -11.60m. 
seviyesinde demir mõzrak parçalarõ bulunmu tur. Mekân’õn do u duvarõnõn önünde -
12.42m. seviyesinde tunç parçalarõ, demir bir halka ele geçirilmi tir. Di er birçok 
magazinde oldu u gibi bu magazin de iddetli yangõna maruz kalmõ  ve sõvalõ 
duvarlarõn kerpiçleri tu lala mõ tõr. Mekân tabanõndan toplanan ah ap-kerpiç karõ õmõ 
tabakanõn önemli bir bölümünün çatõ yapõsõna ait oldu u söylenebilir.  

Mekânõn tabanõnda -13.57m. a õz seviyesine sahip bir pithosun gömüldü ü 
görülmektedir. A õz çapõ 0.65 m, boyu 1.75 m. ve omuz geni li i 1.25 m. olan bu 
pithosun hemen arkasõnda, do u duvarõnõn dibinde, iki adet çömlek; kuzeydeki kapõ 
koridorunda iki adet çömlek ve 1 No’lu Mekân’a geçi i sa layan kapõnõn hemen önünde 
1 adet tümlenebilir çömlek (Yayõk) -13.75m.seviyelerinde bulunmu tur (Resim: 1 sa ). 
Mekân içinde sadece tek pithos bulunmu  olmasõ rastlanmamõ  olmasõnõn nedeni u an 
için net de ildir.  

 
Güney Kesim:10 No.lu Magazin’in güney kesiminde Ortaça  ta  mimarîsinin 

altõnda 3.5x10m. boyutlarõnda bir magazin yapõsõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Ortaça  
yapõlarõnõn, kalenin bu kõsmõndaki Urartu mekânlarõna zarar verdi i anla õlmaktadõr. 
Yukarõda söz edilen Ortaça a ait silolarõn benzerleri, burada, söz konusu mekânõn 
kerpiç duvarlarõ kazõlarak olu turulmu tur. Magazin içinde 6 adet depolama küpünün 
bir düzen arz etmeden mekânõn kuzeydo u kö esinden güneybatõ kö esine diyagonal bir 
ekilde tabana yerle tirildi i gözlenmektedir (Resim: 2 üst). Küplerin bu dizili i Urartu 

magazinlerinde sõk rastlanan bir özellik de ildir. Hatta kazõ sõrasõnda toprakta dairesel 
bo luklarõn olu masõ önceden var olan bazõ küplerin sonradan buradan sökülerek 
çõkarõlmõ  oldu u izlenimini uyandõrmaktadõr. Magazin içinde dikkati çeken di er bir 
durum kuzeydo u kö eye yerle tirilen pithosun, taban seviyesinden yüksekteki bir 
platform ile çevrelenmesidir. Bu pithosun yükseltilme ve etrafõnõn çevrelenmesinin 
amacõ bilinmemektedir.  

Küplerin boyutlarõ farklõdõr. Büyük boyutlu pithoslarõn yanõ sõra küresel gövdeli, 
boyunsuz ve kõsa boylu küpler de aynõ mekân içinde bulunmaktadõr. E imli taban 
üzerinde -12.48m. seviyesinde açõk ve geni  a õzlõ tunç bir kap tüm olarak ele 
geçirilmi tir (Resim: 2 alt). Ayrõca pi mi  toprak bir erkek figürüne ait parçalar söz 
konusu magazin içinde ele geçirilen buluntudur. 

 
IX No.lu Alan: Tapõnak Alanõ’nõn do usuna konumlanan IX No.lu Alan’daki 

çalõ malar, önceki yõllarda açõ a çõkarõlan payeli bir yapõ, bu yapõ ile ili kili seramik 
depolarõ ve yakõn çevredeki mimarî unsurlarõn ara tõrõlmasõ temelinde sürdürülmü tür. 
Payeli Yapõ’nõn güneyinde oldukça derin seviyelerde büyük seramik depolarõnõn varlõ õ 
önceki yõllarda açõ a çõkarõlmakla beraber bunlarõn çok az bir kõsmõ kazõlabilmi tir. 
Seramik depolarõ, ana kayaya oturan 6.0 m. ye varan yüksek duvarlara sahip bir bodrum 
katõdõr (Resim: 3). Payeli Yapõ aynõ zamanda Do u Magazinleri ile biti iktir ve bu iki 
yapõnõn ili kileri tespit edilememi tir. 2009 sezonunda açõlan 3.50x11.30 m. 
boyutlarõndaki açma ile seramik depolarõ hakkõnda daha detaylõ bilgi edinilmesi 
amaçlanmaktadõr. Açma içindeki Payeli Yapõ’nõn güney duvarõ, do uya do ru takip 
edilmi tir. Bu duvarla dik açõyla birle en ba ka bir duvarõn Payeli Yapõ’nõn do u 
duvarõnõ olu turdu u anla õlmõ tõr. Söz konusu duvarõn aynõ zamanda önceki sezon 
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raporlarõnda ve yayõnlarda adõ geçen Do u Magazinleri’nin de do u duvarõ oldu u 
anla õlmaktadõr. Payeli Yapõ’ya ait 2009 yõlõna kadar ço u Ortaça  tahribatõna maruz 
kalmõ  altõ adet paye bilinmektedir. Yapõnõn güneydo u kö esinde 7. No.lu Paye’ye 
(kö e payesi) ait parçalarõn bulunmasõyla yapõnõn mevcut planõ daha kesin bir ekilde 
ortaya çõkmõ  bulunmaktadõr. Mekânõn sõvalõ duvarlarõ aynõ zamanda kahverengi ve 
mavi boya ile boyanmõ  olmalõdõr. Ele geçirilen sõva parçalarõnda kahverengi üzerine 
mavi çizgi bezeme ve mavi, kõzõl kahverengi ve açõk kahverenginin beraber kullanõldõ õ 
bezeme motifleri bulunmu tur. Mekânõn güney duvarõ üzerindeki 1.90 m. açõklõ õndaki 
kapõnõn üst kesimine ait hatõllar ve bu hatõllarõ sõkõ tõrmak için kullanõlan ta lar, in situ 
tespit edilmi tir.  

Açmanõn batõ kesiti önünde 2007 sezonunda tespit edilen seramik depozitine -
10.02m. seviyesinde ula õlmõ tõr. Seramik parçalarõ mekânõn güney kapõsõ haricinde her 
yerde ve de i ik depozit kalõnlõklarõyla da õlmõ lardõr. Alan içinde tonlarca a õrlõktaki 
yõkõntõ kerpiç ve bazaltlarõn altõnda ezilmi  on binlerce seramik parçasõnõn olu turdu u 
depozit yer yer 1.0 m. yi geçmektedir.  

Mekânõn güney kapõsõ ve do u duvarõ önünde ufak küp formlu kaplarõn içinden 
pi irilmemi  dört adet kil tablet ve tablet yapõmõnda kullanõlacak ingotlar bulunmu tur. 
Tabletler üzerinde yapõlan ön incelemeler, bunlarõn üzerinde birbirini tekrar eden 
hecelerin yer aldõ õ okul tabletleri oldu unu göstermi tir.  

Do u duvarõ önünde, güney duvarõndaki ta  kademelere benzer kademeli bir ini  
gözlenmi tir, ancak do u duvarõ önünde bu kademeleri olu turan, kerpiç dizileridir. 
Seramiklerin hemen bu kademeli kerpiçler üzerinde ba ladõ õ görülmektedir. Bu 
kerpiçlerin önündeki taban da açmanõn geri kalanõna göre daha yüksek bir seviyededir. 
Açmanõn kuzeydo u kö esinde -11.28 m. seviyesinde bulunan sõkõ tõrõlmõ  topraktan 
olu turulan taban, güney istikametinde derinle mektedir. Tabanõn güney kapõsõ 
önündeki seviyesinin -11.63m. oldu u tespit edilmi tir. 

2010 yõlõ çalõ malarõ Payeli Yapõ ve seramik depolarõnõn Do u Magazinleri ile 
ili kisini saptamaya yönelik olarak yürütülmü tür. Seramik deposunun kuzeydo u sõnõrõ 
ile Do u Magazinleri’nin güney sõnõr arasõnda yürütülen çalõ malarda yukarda bahsi 
geçen do u duvarõnõn sõvalõ yüzü tespit edilmi tir. Bunu takiben bu duvarõn 4.10 m. 
kadar batõsõnda batõ duvarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Kerpiç beden üzerinde, -6.30m. 
mesafeden itibaren kireçta õ ve basit sal ta larõndan olu an yo un bir ta  yõ õntõsõ tespit 
edilmi tir. Bunlarõn payelerin oturtulmasõ için in a edilen paye yuvasõna ait olduklarõ 
söylenebilir. Bu duvarõn üzerinden yõkõlan ve do u duvarla arasõndaki bo lu u dolduran 
iri bazalt blok parçalarõnõn 7 No.lu payeye ait olduklarõ bellidir. Tüm bu yõ õntõ arasõnda 
alt kattaki depo mekânõnõn tavanõ için kullanõlan hatõllarõ sõkõ tõran ta lar da açõ a 
çõkarõlabilmi tir. Do u ve batõ duvarlarõnõn güneyde birle ti i ince duvarõn (kalõnlõ õ 
0.85-0.95 m’dir) bölme i levi gördü ü ve Do u Magazinleri ile seramik deposunu 
ayõrmak için kullanõldõ õ anla õlmaktadõr. Ayrõca bu duvarõn do u ve batõ duvarlarõna 
kilitli olmayõ õ, duvarõn sonradan in a edildi ini göstermektedir. Mavi boya ile 
boyanmõ  duvarlar tarafõndan sõnõrlandõrõlan mekân içinde seviye inerken, andezit blok 
parçalarõn altõndan yanmõ  ah ap hatõl ve kerpiç yõkõntõlar gelmi tir ki bu depozit 
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kaldõrõldõktan sonra -10.20m. seviyesinde tabana ula õlmõ tõr. Bu seviye aynõ zamanda 
önceki yõllarda açõlan ve sonra üzeri toprakla örtülen Do u Magazinleri’nin taban 
seviyesi ile örtü mektedir.  

Mekân içinde altõ adet pithosun varlõ õ, bu mekânõn Do u Magazinlerin devamõ 
oldu unu kanõtlamaktadõr (Resim: 4). Pithoslarõn a õz ve omuzlarõnda saç örgüsü 
motifleri seçilebilmektedir. Epeyce tahribata u ramõ  pithoslarõn tespit edilebilen a õz 
çaplarõ 0.58 ve 0.68 m. kadardõr. 

Açma içindeki seviye inme çalõ malarõ sõrasõnda bulunan kemik ve seramik 
buluntulardan ba ka, tabanda önemli metal buluntular da vardõr. Bunlar ço unlukla 
açmanõn güneydo u kö esinden, do u duvarõ ile bölme duvarõnõn birle tikleri noktadan 
gelmi tir. -9.50m. seviyesinde, mõzrak ucu veya kõlõç sapõ, üç adet candelabra/üç ayaklõ 
kandil, üç adet dirgen (Resim: 5), iki adet saban pullu u ve bu pulluklara ait demir 
aksamdan olu maktadõr. Buluntularõn tamamõ -10.20m. seviyesinde taban üzerindedir. 
Do u duvarõna yaslanmõ  ekilde in situ bulunan kandillerin sadece biri üzerindeki 0.20 
m. çaplõ kandil çana õ günümüze ula abilmi tir. Kandillerin ayaklarõnõn üst üste gelecek 
ekilde bir arada bulunmasõ nedeniyle kö eye istiflendikleri söylenebilir. Bunlar 1.0m, 

0.77m. ve 0.55m. gövde uzunlu una 0.32m. ayak uzunluklarõna sahiptirler. Kandillerin 
yanõnda iç içe geçmi  üç adet dirgen (en büyü ü uz. 0.84m, gen. 0.37m.) yine in situ 
bölme duvarõna yaslanarak istiflenmi tir. Üç dirgenin altõndan iki adet saban pullu u ve 
kandillerin ayaklarõ altõndan bunlara ait ko um aksamlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu aksam, 
uçlarõndaki halkalar ile sabanõn ah ap kõsmõnõ hayvana ba lamak için kullanõlmõ  
olmalõdõr. Yukarda adõ geçen tüm buluntular demir olmalarõ nedeniyle oksitlenmi  ve 
zarar görmü tür.  

2011 Yõlõnda IX No.lu Alan içinde Payeli Yapõ’nõn güneydo usu ve seramik 
depolarõnõn güneyindeki mimarînin ortaya konmasõna yönelik olarak çalõ õlmõ tõr. 
Seramik deposunun güney duvarõ üzerindeki geni  kapõ, deponun güneyinde ba ka 
yapõlarõn varlõ õna i aret etmektedir. Böylelikle güney duvarõna paralel ve kõsmen onu 
da içine alacak ekilde do u-batõ do rultulu açõlan 5.0x10.0 m. boyutlarõndaki açma 
içinde yüzey topra õ alõndõktan sonra Ortaça a ait bazõ mimarî unsurlarõn varlõ õna 
ili kin buluntular ortaya çõkmaya ba lamõ tõr. Üzeri ta  ve sõkõ tõrõlmõ  toprakla 
kapatõlmõ  Ortaça a ait bir künk hattõ açmayõ boydan boya kesmektedir. Bu boru hattõ 
anla õldõ õ kadarõyla hem kuzeyde hem güneyde devam etmektedir. Hat, iç içe 
geçirilmi  pi mi  toprak künklerin bir çukur açõlarak düz, yassõ kumta õ plakalarõn 
dö endi i zemin üzerine yatõrõlmasõyla olu turulmu tur. Künklerin bir kenarõ dar 
çõkõntõlõ yapõlmõ ken di er kenarõ geni  yapõlmõ tõr. Dar kõsõm di er küngün geni  
kõsmõna sokulmu  ve arasõ çok sert bir kireç harçla sõvanarak izole edilmi tir. 

Ortaça  tabakasõ kaldõrõldõktan sonra yo un yanmõ  kerpiç döküntü tabakasõ 
kaldõrõlmõ  ve -7.50m. seviyelerinde kuzey-güney do rultulu bir duvarõn hattõ ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Duvarõn açma içinde kalan oldukça iyi korunmu  sõvalõ batõ yüzü üzerinde 
0.50 m. derinli inde dikdörtgen bir ni  ortaya çõkmõ tõr.  

Açmanõn do u kesiti önünde ise, yakla õk -7.70m. seviyelerinde ikinci bir duvar 
daha tespit edilmi tir. Duvarõn yüzünde, -9.85m. seviyesinde, 0.20 m. geni li inde, 0.25 
m. uzunlu unda ve 0.65 m. derinli inde küçük bir pencere ya da ni  açõ a çõkarõlmõ tõr. 
Benzer oyuntulara, farklõ boy ve derinliklerde evsel mekânlardaki bazõ odalarõn ve 
tapõnak avlusu altõndaki adak e yalarõnõn depolandõ õ odalarõn duvarlarõnda da 
rastlanmõ tõr. Bu iki duvarõn ortaya çõkmasõ sonucunda seramik deposundaki kapõya 
do ru giden 2.50m. geni li inde bir koridor olu mu  durumdadõr. Koridor içindeki 
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çalõ malar sõrasõnda Urartu tabakasõnda bulunmu  bir adet skit tipi soketli tunç ok ucu 
yanõnda az sayõda kemik ve seramik buluntular ele geçirilmi tir. Seramik depolarõndaki 
taban seviyesi -11.60 ila -11.80m. arasõnda de i irken bu koridor içindeki çalõ malar -
11.60m. seviyesinde sonlanmõ  ancak tabana ula õlamamõ tõr. 

 
XI No.lu Alan: Tapõnak Alanõ’nõn batõsõna konumlanan ve 2005 yõlõndan itibaren 

kazõlmaya ba lanan XI No.lu Alan’õn sõnõrlarõ içine evsel mekânlar, onun güneyindeki 
törensel bir koridor ve bu törensel yapõyla ili kili olabilecek di er biti ik yapõlar girer. 
2009 yõlõnda, bir önceki sene açõ a çõkarõlan 10 No.lu Mekân’õn (Seremoni Koridoru) 
güney kesiminin ara tõrõlmasõ hedeflenmi tir. Bunun nedeni 10’lu Mekân’a giri in 
güney duvarõ üzerindeki kapõdan sa lanõyor olmasõdõr. Dolayõsõyla seremoni koridoruna 
giri i mümkün kõlan yapõnõn tanõmlanmasõ önemlidir. Bu mekânõn güney duvarõnõn dõ õ 
önünde gerçekle tirilen seviye inme çalõ malarõnda -5.15m. seviyesinden itibaren 
çalõ õlan alanõ tanõmlayacak buluntular elde edilmeye ba lanmõ tõr. Bu andan itibaren 10 
No.lu Mekân’dan do rudan geçi  sa lanan bu odaya 12 No.lu Mekân adõ verilmi tir. 

 
12 No.lu Mekân: Bu alan 10 No.lu Mekân ve 11. No.lu mekânõn bir kõsmõnõn 

güneyinde kalan bir alan olarak tanõmlanabilir (Çizim: 2’de kesik çizgilerle 
belirtilmi tir). 12 No.lu Mekân’õn kuzeyindeki Seremoni Koridoru ile ortak duvarõ 
dõ õnda tespit edilebilmi  duvarõ yoktur. Mekânõn kuzey duvarõnõn mavi ve kahverengi 
ya da bu iki rengin farklõ kombinasyonlarõndan olu an boya ile boyandõ õ, renkli sõva 
örneklerinden anla õlmaktadõr. Mekânõn kuzey duvarõnõn (10 ve 11 No.lu mekânlarõn 
güney duvarõ) kalõnlõ õ 2-2.30m. arasõnda de i mektedir. Kraliçeye ait altõn bir e yanõn 
bulundu u 11 No.lu Mekân’õn güney duvarõnõn dõ  yüzü önünde devam eden 
çalõ malarda kapõya ait herhangi veri bulunmamasõ, bu odaya giri in sadece 10 No.lu 
törensel odadan sa landõ õnõ kanõtlamaktadõr. Yukarõda de inilen kalõn kerpiç duvarõn -
5.80m. seviyelerinden itibaren ta  temelleri açõ a çõkmaya ba lamõ tõr. A a õda 
görülece i gibi bu ta  temeller ana kayaya kadar uzanan ve bodrum kata sahip bir 
yapõnõn varlõ õna i aret etmektedir. Mekânõn güney sõnõrõnõ bulabilmek amacõyla açma 
sõnõrlarõ güneye do ru geni letilmi  ve geni letilen kõsõmda birkaç ta  sõrasõndan olu an 
bir Ortaça  duvarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Ancak bu alanda da 12 No.lu mekânõn güney 
duvarõna ait bir ize rastlanmamõ tõr. Dolayõsõyla 12 No.lu Mekân’õn güney sõnõrõ 
imdilik net de ildir; mekân güneye do ru devam etme e ilimindedir. Ortaça  

duvarõnõn önünde gerçekle tirilen seviye inme çalõ malarõnda do u batõ hattõ 
do rultusunda i lenmi  ancak kõrõk, yo un andezit parçalarõ açõ a çõkmaya ba lamõ  ve 
seviye derinle tikçe daha büyük boyutlu andezit bloklarõ gün yüzüne çõkmõ tõr (Resim: 
6). Andezitlerin yo unlu u ve bulunu  ekilleri bu alana birkaç payenin in a edildi i 
fikrini akla getirir. Ancak ne yazõk ki büyük boyutlu andezit yõkõntõlarõn bu alandaki 
varlõklarõ 12 No.lu Mekân’õn güney sõnõrõnõn ortaya konmasõnõ güçle tirmektedir. 
Ortaça  ta  duvarõnõn bu alana yakõnlõ õ nedeniyle Ortaça  yapõlarõnõn da Urartu 
mimarîsine zarar verdi i söylenebilir. Bu problemlerin yanõ sõra 12 No.lu Mekân’õn 
taban seviyesi de tartõ malõdõr; çünkü a a õda detaylõca ele alõnaca õ gibi bu odanõn 
altõnda ba ka bodrum mekânlarõ vardõr. Bu durum 12 No.lu Mekân’õn tabanõnõn 
çökmesine neden olmu  olmalõdõr. Buluntu da õlõmõ ve konumlanmasõndan anla õldõ õ 
kadarõyla 12 No.lu Mekân’õn taban seviyesi -6.25 ile 6.55m. arasõnda olmalõdõr.  

Mekândaki buluntu da õlõmõ u ekilde özetlenebilir: Kuzey duvarõnõn önünde 
gerçekle tirilen seviye inme çalõ malarõnda, özellikle 10 No.lu Mekân’dan buraya geçi i 
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sa layan 1.0 m. lik kapõ geçidi önünde ta tan süsleme ö eleri bulunmu tur. -5.15 m. 
seviyesinde Babil çivi yazõsõ ile yazõlmõ  akik bir boncuk, -5.39 m. seviyesinde ba  
tarafõ insan yumru u alt kõsmõ ise çivi eklinde dökme tunç me ale ta õyõcõ yine bu 
duvar önünde kapõnõn yakõnõnda bulunan eserler arasõndadõr. Bu buluntularõn yanõ sõra 
aynõ alanda farklõ süsleme elemanlarõ da açõ a çõkarõlmõ tõr. Altõn bir rozet, üzeri 
bezemeli küçük tunç bir disk, mantar ba lõ demir çiviler kuzey duvar üzerindeki kapõ 
yakõnõnda bulunan di er buluntular arasõndadõr. Ço u ayrõcalõklõ bu buluntu grubu 
dõ õnda 12 No.lu Mekân’õn kuzey kapõsõnõn batõ kesiminde yan yana duran iki adet 
demir baltanõn -5.98m. seviyesinde bulundu u söylenmelidir.   

Alanõn güney kesiminde, Ortaça  duvarõnõn önünde -4.25 m. seviyesinde bir 
figürüne ait olabilecek tunçtan ayak eklinde obje açõ a çõkarõlmõ tõr. Andezit blok 
parçalar içerisinde yürütülen çalõ malar sõrasõnda bir adet tunç skit tipi ok ucu -
5.23m.de, bloklarõn güney kesiminde yürütülen çalõ malar sõrasõnda ise çe itli 
seviyelerde keski ve baltalar ele geçirilmi tir (Resim: 7). 

12 No.lu Mekân’õn tabanõna ait kalõntõlar kaldõrõlõrken 2.60m. uzunlu unda 
tamamen yanmõ  bir hatõl ve onun hemen yanõnda olasõlõkla bu hatõlõn dikildi i 
sõkõ tõrõlmõ  topraktan sõvanmõ  bir dikme çukuru ortaya çõkarõlmõ tõr. 12 No.lu 
Mekân’da gerçekle tirilen kazõ çalõ malarõna ah ap hatõllarõn ve hasõr kalõntõlarõnõn 
bulundu u yo un bir yangõn tabakasõnõn temizlenmeye ba lanmasõ sõrasõnda mekânõ 
ortadan bölen kalõn ta  bir duvarõn izleri ortaya çõkmõ tõr. -6.55m. seviyesi itibarõyla 12 
No.lu Mekân olarak isimlendirilen alanõn orta kesiminde iddetli yangõna maruz kalmõ  
siyah, gri, yer yer kõrmõzõ renkli ve yumu ak yapõdaki topra õn altõndan, kuzey-güney 
do rultulu ve mekânõ ikiye ayõran bu duvara ait kerpiç ve ta  kalõntõlarõna ula õlmõ tõr. 
2.70m. kalõnlõ õndaki ta  duvar, iddetli yangõna maruz kalmõ  13 ve 14 No.lu seramik 
depo mekânlarõnõ birbirinden ayõrmaktadõr (Çizim: 2, Resim: 6). Duvar tamamen ta tan 
örülmesine kar õn üst kõsmõnda kerpiç ve kil sõva kalõntõlarõ gözlenmi tir. Duvarõn 
üzerinde çatõyõ kapatan ve aralarõ sõvanmõ  ah ap hatõllar ve onlarõ sabitlemek için yassõ 
plaka ta lar bulunmu tur. Bu tabakanõn üzerinde kille sõvanmõ  saz örgü, onun üzerinde 
ise bir veya birkaç sõra kerpiç yer alõr.  En üste ise kil ile sõkõ tõrõlmõ  ta lar bulunur. 
Saydõ õmõz malzemelerin tamamõ bir katman arz eder ve kalenin di er yapõlarõnda da 
izlendi i gibi çatõ konstrüksiyonu olu turur. 13 ve 14 No.lu mekânlar, 12 No.lu mekânõn 
bir alt katõnõ olu tururlar. Bu alt kat do al olarak 10 ve 11 No.lu mekânlardan da alt 
seviyededir. Bu nedenle alt katõn duvarlarõ genellikle üst katlarda gözüken kerpiç 
duvarlarõn oturtuldu u ve ana kayaya kadar uzanan ta  temellerdir.  

Mimarî özellikler, kuzey-güney hattõnda uzandõ õ anla õlan birkaç payeye ait 
olabilecek yo un andezit yõkõntõlar, sõra dõ õ buluntular ve seremoni koridoru gibi krali 
düzeyde törensel bir yapõya giri i olu turma gibi özellikler, 12 No.lu Mekânõ özel 
kõlmaktadõr. Mekânõn payeli bir hol ya da giri  i levine i aret eden kanõtlar imdilik 
bunlar ile sõnõrlõdõr; ancak andezitlerin kaldõrõlmasõ ve kazõ alanõn güneye 
geni letilebilmesiyle bu öneri netlik kazanabilecektir. 
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13 No.lu Mekân (Seramik Deposu): 12 No.lu Mekân’a ait tüm kalõntõlar 
kaldõrõldõktan sonra yukarõda söz edilen geni  duvarõn her iki yanõnda farklõ iki mekânõn 
varlõ õ ortaya çõkmõ tõr. Duvarõn do u kesiminde kalan oda 13 No.lu Mekân olarak 
isimlendirilmi tir. Mekânõn batõ duvarõnõ bu kalõn ta  duvar olu turmakta, bu duvarõn bir 
benzeri 13 No.lu Mekân’nõn do u duvarõnõ olu turmaktadõr (Resim: 8 üst). Kuzey 
duvarõ ise Seremoni Koridoru’nun kerpiç duvarõnõn temelini olu turan masif ta  duvar 
temelidir. Mekânõn güney duvarõ ise yo un andezit blok parçalarõnõn üst seviyelerdeki 
varlõ õ nedeniyle imdilik açõlabilmi  de ildir. Mekânõn u andaki boyutlarõ 4.50x2.70 
m. dir.  

En üst seviyelerde yakla õk 0.03 m. kalõnlõ õnda hasõr tabakasõ ile örtülü olan 
katman kaldõrõldõktan sonra yo un seramik buluntu ile kar õla õlmõ tõr. Üst üste birkaç 
sõra olmak üzere neredeyse tamamõ kõrmõzõ perdahlõ kaplardan olu an seramik 
depozitinin (Resim: 8 alt) kalõnlõ õ 0.65 ilâ 0.75 m. arasõnda de i mektedir. Bu farkõn 
temel nedeni ana kaya üzeri sõkõ tõrõlmõ  toprak tabanõn mekân içinde her yerde aynõ 
seviyede olmayõp e im gösteriyor olmasõdõr. Mekânõn do u kesiminde -7.05m.de 
bulunan taban, batõda -7.16m. dedir. Ana kaya zemin, özellikle do u duvarõ yakõnõnda 
yüksek bõrakõlarak seki olu turulmu tur. 

13 No.lu Mekân içindeki seramik depozitini olu turan kaplarõn büyük bir 
ço unlu unu kõrmõzõ perdahlõ kaplar olu turmaktadõr. Bunlarõn hemen hemen yarõsõ 
yonca a õzlõ testilerdir. Di er büyük ço unlu u ise çanaklar olu turur. Bu iki form 
dõ õnda az sayõda kâse ve çok az sayõda çömlek, kadeh ve tabak formlu kaplar 
bulunmaktadõr. Kõrmõzõ perdahlõ kaplarõn bir kõsmõ üzerinde mühür baskõlarõ ve/veya 
çömlekçi i aretleri bulunmaktadõr. Mekân içinde sadece kõrmõzõ perdahlõ kaplar 
bulunmaz. Kõrmõzõ perdahlõlara oranla sayõca az olmakla beraber kahve, pembemsi 
kahve, açõk kahve, devetüyü ve krem astarlõ kaplar yine bu mekânõn repertuarõ içindedir. 
Seramik buluntu grubu içinde üzeri bezemeli çizme ekilli bir rhyton ve ku  ba õ 
eklinde ba ka bir rhytona ait oldu u dü ünülen seramik parçalar taban üzerinden ele 

geçirilmi tir (Resim: 9). Mekân içinde 130 kadar tüm kap açõ a çõkarõlmõ tõr. Ancak 
tümlenemeyen kaplarõ göz önünde bulundurdu umuzda, mekân içindeki kap sayõsõ bu 
rakamõn bir hayli üzerinde olacaktõr. Kaplar, yerden kazanmak ve e imli taban üzerinde 
devrilerek yuvarlanmasõ önlenmek gibi sebeplerle kimi zaman ters, bazen de düz olarak 
yerle tirilmi tir. Kaplarõn dõ  yüzeylerinin, yangõn nedeniyle kül hâline gelmi , gri 
renkli çok yumu ak bir hasõr ya da bir tür tekstil ile örtülmü  olmasõ ilginçtir. stisnasõz 
mekânõn içinde her bölgede homojen olarak görülen ve seramik tabakasõnõ kapatan bu 
materyalin çatõya ait hasõr kaplama olmaktan çok parça parça veya bir bütün olarak 
kaplarõn arasõna konarak birbirlerine çarpõp kõrõlmalarõnõ engellemek için kullanõlmõ  
oldu u önerilebilir. Çünkü tabana kadar çõkarõlan neredeyse bütün kaplarõn arasõnda bu 
hasõr benzeri materyal izlenebilmektedir. Burada bulunan kaplarõn kullanõm 
görmedikleri ancak kaledeki ihtiyaç hâlinde kullanõlmak üzere buradan temin edildi i 
anla õlmaktadõr. 
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14 No.lu Mekân (Seramik Deposu): 14 No.lu Mekân, 13 No.lu Mekân’õn 
batõsõnda yer alõr. 13 No.lu Mekân ile yukarõda anõlan kalõn, ta  duvar ile ayrõlmaktadõr. 
Bu duvar aynõ zamanda mekânõn do u duvarõnõ olu turur. Mimarî olarak 13 No.lu 
Mekânla benzer özelliklere sahip olmakla beraber güney sõnõrõ, üst seviyedeki dü ük 
andezit bloklarõ nedeniyle ara tõrõlamamõ tõr. Seremoni Koridoru’nun güney duvarõ, 14 
No.lu Mekân’õn kuzey duvarõnõ olu turmaktadõr. Mekânõn batõ duvarõ ise ta  temelli ve 
kerpiç bedene sahiptir. Mekânõn ciddi yangõn geçirmi  olmasõ nedeniyle yüksek õsõda 
yanmõ  batõ duvarõ turuncu renk almõ  ve tu la sertli ine ula mõ tõr. Zemindeki ana 
kayanõn ekline göre yüksek yerler i lenerek seki haline getirilmi  ve üzerleri kille 
sõvanarak kullanõm alanõ olarak i lev görmü tür. Benzer ekilde do u duvarõnda seki 
benzeri bir yükselti üzeri bir sõra kerpiç dö enerek seramiklerin konmasõ için uygun alan 
yaratõlmõ tõr. 

Mekân -6.50m. seviyesinden itibaren ço unlu unu devetüyü astarlõ kaplarõn 
olu turdu u bir seramik deposudur (Resim: 10). Mekânõn -7.56m. seviyesinde bulunan 
tabanõ ana kaya üzerine sõkõ tõrõlmõ  topraktan olu turulmu tur. 14 No.lu Mekân içinde 
istiflenen kaplarõn büyük bir kõsmõ devetüyü, kahvenin tonlarõ ve sayõca az olan gri ve 
kiremit mallardan olu maktadõr. Az sayõda kâse, çanak ve testi dõ õnda hemen hemen 
tamamõ uzun gövdeli çömleklerin olu turdu u bir form da õlõmõ mevcuttur. Kaplarõn, 
a õzlarõ zemine oturacak ekilde ters olarak dizildi i ve aynõ 13 No.lu Mekân’da oldu u 
gibi üst ve aralarõnõn hasõr cinsi bir madde ile örtüldü ü anla õlmaktadõr. Ne yazõk ki üst 
katõn buraya çökmesi nedeniyle kaplar son derece parçalõ bir ekilde ele geçirilmi tir. 

15 No.lu Mekân: Yan yana sõralanan mekânlarõn batõdaki en sonuncusu 2011 
yõlõnda açõ a çõkarõlan 15 No.lu Mekân’dõr (Resim: 6). 14 No.lu Mekân’õn batõsõnda 
yapõlan kazõ çalõ malarõ bu mekânõn hemen yanõnda ortak duvarla ayrõlan ba ka bir 
mekân oldu unu göstermi tir. 15 No.lu Mekân, 11 No.lu Mekân’õn güney ve güneybatõ 
kesiminde yer almakta ve ortak bir duvar ile ayrõlmaktadõr. Söz konusu mekân, 13 ve 14 
No.lu mekânlar gibi alt seviyededir. Anla õlaca õ gibi her üç mekânõn da kuzey duvarõ 
ortaktõr. 15 No.lu Mekân’õ, do uda 14 No.lu Mekân’dan ortak bir duvar ayõrõr. Mekânõn 
üst seviyelerinde bu duvar üzerinden dü mü  çok sayõda döküntü ta  ve güneybatõda 
olmasõ muhtemel payelerden koparak buraya devrilen andezit parçalarõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Mekânõn 3.0m. kalõnlõ õndaki do u duvarõ (14. No.lu mekânõn batõ duvarõ) 
ta  temelli kerpiç bir duvardõr. Duvarõn önünde 1.50m. uzunlu unda kerpiç bir platform 
vardõr. Mekânõn güney duvarõ u an için tespit edilebilmi  de ildir. Mekân, form ve 
büyüklük açõsõndan 13 ve 14 No.lu mekânlara benzemekle beraber güneybatõ kõsmõnda 
geçide benzeyen bir aralõk bulunmu tur. Koridor olarak tanõmlayabilece imiz bu 
aralõ õn geni li i 1.70 m.dir ve son noktasõ belirlenememi tir. Buranõn 15 No.lu 
Mekân’a giri i sa layan bir geçi  oldu u ileri sürülebilir. Koridorun güney duvarõnõn 
batõsõnda bir platform olu turan üst üste birkaç kerpiç blo u saptanmõ tõr. Platform 0.40 
m. geni li inde, 0.70 m. ve 0.80 m. yüksekli indedir. Ancak bunun ne amaçla 
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kullanõldõ õ kesinlik kazanmamõ tõr. Mekânõn u hâliyle boyutlarõ 4.40x 3.0m. olarak 
verilebilir. 

15 No.lu Mekân ve koridor içindeki buluntular dikkate de erdir. Mekânõn kuzey 
duvarõ ile batõ duvarõnõn birle ti i kö ede -7.88m. seviyesinde tunç bir bakraç kulpu, -
7.92m.de demir bir balta açõ a çõkarõlmõ tõr.  -7.88m. seviyesinde batõ duvarõ önünde 78 
gr. a õrlõ õnda bakõr ingot ortaya çõkmõ  ve bunun 514 gr. a õrlõ õnda olanõ, kuzey 
duvarõ önünde aynõ seviyede bulunmu tur. Bu buluntu grubu kalede bulunan ilk bakõr 
hammadde kalõntõlarõdõr. Yine batõ duvarõ önünde taban üzerinde (-8.18m.) tunç bir 
mi fer kulaklõ õ bulunmu tur (Resim: 11). Mekânõn batõ duvarõ önünde sa lam 
durumda demir bir pota -7.88m. seviyesindedir. Potanõn çanak kõsmõ içinde yanmõ  
madenî kalõntõlar oldu u gözlenmi tir. Aynõ duvar önünde  -8.23 ve-8.27m. 
seviyelerinde demir bir balta ve onun yanõnda tunç bir halka (kazan halkasõ?) açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Koridor içinde -8.48m. seviyesinde demir balta ve -8.55m. seviyesinde 
112 gr. a õrlõ õnda ba ka bir bakõr ingot bulunmu tur. Koridor içindeki en önemli 
buluntu grubu ters dönmü  durumda tunç bir kazan, onun içine konmu  tunç bir 
çanaktõr. Kazanõn kenarõnda ve altõnda ele geçirilen uzun ve ikisi demir saplõ (tüm olan 
demir mõzraklardan birinin uzunlu u 0.30 m. dir) biri ah ap saplõ olmak üzere üç adet 
demir mõzrak da bu buluntu grubuna dâhil edilebilir. Koridorun güneybatõ kö esinde -
8.53m. derinli inde bulunmu  olan söz konusu tunç kazanõn a õz çapõ: 40.0, karõn çapõ: 
0.57 m.dir ve a õz kõsmõ tabana oturmaktadõr (Resim: 12 sol). ki adet demir halka 
kulpu, demir plâkalarla kazanõn iki yanõna perçinlenerek tutturulmu tur. Kazanõn 
etrafõnõn açõlmasõ esnasõnda yakõnõnda ve altõnda yukarõda de inilen mõzraklar ve hemen 
güney batõsõnda demir bir balta açõ a çõkarõlmõ tõr. Eserler kazanla aynõ buluntu 
toplulu u ve aynõ zemin üzerindedir. Kazan dikkatlice çõkarõlõp kaldõrõldõ õnda hiçbir 
eksik parçasõnõn olmadõ õ görülmü tür. Kazanõn altõndan yine aynõ zemine oturan 
akõtacaklõ tunç bir çanak, çana õn içinde ve çevresine da õlmõ  durumda yanmõ  ah ap 
parçalarõ bulunmu tur (Resim: 12 sa ). Çana õn a õz kenarõ boyunca yer alan tek sõra 
çivi yazõsõnda  “Argi ti o lu Rusa’nõn malõdõr” ibaresi okunabilmektedir.  

Koridor içinde bahsi geçen bu buluntularõn do rudan taban üzerinde olmayõ larõ, 
kazanõn ters durumda bulunu u, bu eser grubunun üstten ya da yakõndaki bir yerden 
buraya dü tü ü izlenimi uyandõrmaktadõr. Ancak kazanõn do rudan kralõn malõ olan 
çana õn üzerini örtmü  olmasõ ve her iki buluntunun da son derece sa lam bulunu larõ 
bu fikre gölge dü ürmektedir. Yukarõda ifade edildi i üzere koridorun tamamõ 
kazõlmadan ve etrafõndaki yapõlanma anla õlmadan bu soruna sa lõklõ bir cevap üretmek 
u an için mümkün gözükmemektedir.  

Mekân içinde bulunan pota, mekânõn çe itli yerlerindeki metal eser ve cüruflar 
ve özellikle bakõr külçeleri bir bütün olarak dü ünüldü ünde, odayõ maden ergitme ve 
madenî eserlerin üretimi ile ili kilendirmek mümkün olabilir. Ne var ki bir mekâna 
“metal atölyesi” diyebilmek için daha fazla kanõta ihtiyaç vardõr. 15 No.lu Mekân’õn 
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güney kõsmõ, koridorun tamamõ ve söz konusu mekânõn güney ve batõsõnda yer alan 
di er biti ik alanlar ara tõrõlmadan kesin yargõlarla konu mak zordur. 

 
XII No.lu Alan 
2010 yõlõnda kazõlan XII No.lu Alan kalenin güneybatõ kesimindeki ( imdilik E 

33 a, b, c, d grid numaralõ) kazõ alanõ olarak tanõmlanmõ tõr. Burasõ Anõtsal Kapõ’nõn 
batõsõnda ve güney sur duvarlarõnõn do u kesiminde yer almaktadõr. Kalenin oldukça 
e imli olan bu bölümü, tepenin üst kesimlerinden akan toprak nedeniyle yo un döküntü 
tabakasõ ile dolmu tur.  Kalenin tepe noktasõ ile burasõ arasõnda bulunan 15 m.lik kot 
farkõ nedeniyle buradaki kazõ çalõ malarõnõn büyük bir bölümü üstten akan topra õn ve 
yõkõlan büyük duvarlarõn döküntülerinin kaldõrõlmasõna ayrõlmõ tõr. Çalõ õlan alan içinde 
bulunan kar õlõklõ iki kalõn ve yüksek duvar, açma içinde bir mekânõn varlõ õna i aret 
etmektedir. Mekânõn söz konusu do u ve batõ duvarlarõ kõsmî olarak kazõlmõ , her iki 
duvarõn da kuzeye devam etti i görülmü tür. Mekanõn do u-batõ duvarlarõ arasõ 5.50m., 
kazõlabilen kuzey-güney sõnõrlarõ ise 9.60m.dir. Duvarlarõn kalõnlõ õ hemen hemen 2.0m, 
yükseklikleri ise 4.0 ilâ 6.0 m. arasõnda de i mektedir. Güney duvarõnõn ise ta  temeli 
üzerindeki 0.80m.lik bir kerpiç kõsmõ korunmu , kerpiç bedenin üst kesimleri ise e im 
nedeniyle sur önüne akmõ  olmalõdõr. Güney sur duvarlarõnõn hemen kuzeyinde ve surla 
do rudan ili kili gözüken mekânõn bu duvarõn surun iç yüzüne yapõ tõrõlmõ  oldu u 
görülmektedir. Duvarõn taban altõnda kalan ta  temeli, sur duvarlarõ gibi çok düzgün 
i lenmi  andezit ta lardan de il kaba bõrakõlmõ  kireç ta larõndan in a edilmi tir. Açma 
sõnõrlarõ içinde mekâna giri i sa layan bir kapõ tespit edilememi tir. 

Mekânõn do u ve batõ duvarlarõ kaba i lenmi  güçlü kireçta õ bir temel üzerine 
in a edilmi tir. Ta  temel ise ana kaya üzerinde olu turulan yatak üzerine oturtulmu tur. 
Ta  temelin güneye, sur duvarlarõna kadar yamaç e imine göre basamaklandõrõlarak 
devam etti i ve sonunda sur duvarõnõn arkasõna dayandõrõldõ õ gözlenmi tir (Resim: 13 
sol). Söz konusu duvarlarõn maviye ve kahverengiye boyandõklarõ -20.17m. de ele 
geçirilen boyalõ sõva kalõntõlarõndan anla õlmaktadõr. Mekânõn kuzeyden güneye do ru 
e imli tabanõ kuzey kesimde -20.17m., güneyde ise -20.75m. seviyesinde açõ a 
çõkarõlmõ tõr. 

Do u ve batõ duvarlarõ arasõndan sürdürülen çalõ malarda iki büyük ah ap hatõlõn 
parçalarõ bulunmu tur. Bunlardan biri açmanõn ortasõnda, 3.30m. ölçülerinde, -19.27m. 
seviyesinde ve do u batõ istikametindedir. Di eri ise do u duvarõna 1.0 m. mesafede, 
3.20m. ölçülerinde ve -19.05m. seviyesindedir. Bu iki büyük ah ap hatõlõn yüksek çatõlõ 
bu binanõn üst örtüsüne ait oldu u önerilebilir. Nitekim bu hatõllarõn birbirini kesti i 
noktadan itibaren batõya do ru kerpiç yõkõntõlarõnõn devam etmesi ve yõkõntõlarõn 
altõndan ah ap parçalarõnõn gelmesi bu örtü sisteminin çatõya ait olabilece i fikrini 
güçlendirir. Yõkõntõ içinde, odanõn çe itli yerlerine da õlmõ  saz-dal örgü, a aç gövdeleri 
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ve tahta kalõntõlar açõ a çõkarõlmõ , bu nedenle 1.0 m. kalõnlõ a varan yangõn geçirmi  
kerpiç ve ah ap örtünün birden fazla kata ait olabilece i fikri do mu tur. 

Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda farklõ seviyelerde çe itli buluntular ele geçirilmi tir. 
Batõ duvarõna 1.70 m. mesafede, kuzeybatõ kö ede -19.10 m. seviyesinde bulunan 
düzgün i lenmi  bir andezit blok parçasõnõn önünde  -19.28 m. seviyesinde bir adet 
demir ok ucu ele geçirilmi tir. Mekân içindeki çe itli buluntular arasõnda kemik obje, 
demir çiviler, pi mi  toprak a õr ak, depolama küpü ve lenger parçalarõ yer almaktadõr. 
Depolama küpüne ait parçalar içinde karbonla mõ  tahõl kalõntõlarõ ele geçirilmi tir. 
Özellikle duvar kenarlarõnda ve kuzey açma duvarõ önünde, taban üzerinde 0.15 m. ye 
varan kalõnlõkta karbonla mõ  arpa ve bu day tabakasõ dikkate de erdir. Taban iyice 
açõlarak incelendi inde taban zemini ile tahõl tabakasõnõn arasõnda ince bir saman 
dolgusunun oldu u anla õlmõ tõr. Tabanõn üzerine serilen bu ince saman tabakasõ 
olasõlõkla zemin ile bu dayõ birbirinden ayõrmak için kullanõlmõ tõr. Anla õldõ õ 
kadarõyla tahõl, mekâna pithos kullanmaksõzõn depolanmõ tõr. Devam eden çalõ malar 
sõrasõnda batõ ve do u duvarlarõ önünde rastladõ õmõz tahõl tabakasõnõn taban üzerinden 
güneye do ru devam etti i anla õlmõ tõr. Taban üstünde tahõl ve yõkõntõyla beraber 
çökmü  seramik parçalarõnõn dõ õnda bu alanõn i levini gösterecek çok fazla malzeme 
gelmemi tir. Tahõlõn mekân içinde bir tabaka hâlinde, taban üzerinde bulunmu  olmasõ 
burasõnõn bir tahõl deposu olabilece ini akla getirmektedir. Nitekim Ermenistan’daki 
Karmir-blur Kalesi’nin 12 No.lu odasõnda 0.45m kalõnlõ a kadar korunmu  tahõl 
tabakasõnõn bulundu u bilinmektedir. Ancak Ayanis için yapõlacak böyle bir öneriden 
önce odanõn tamamõnõn kazõlmasõ gerekmektedir.   

Mekânõn güney duvarõ önünde, duvarõn ta  temelini ve oturdu u ana kayayõ 
görebilmek için güney duvarõ boyunca 1.0x3.0 m.lik sondaj açõlmõ tõr. -21.69 m. 
seviyesinde ufak bazalt parçacõklarõndan ve tozundan olu an bir izolasyon sistemi 
olu turuldu u görülmü  ve güney duvarõnõn kerpiç bedeni alõndaki ta  temel ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Ta  temelin ortasõnda -20.79 m. seviyesinde kireç ta õndan örülmü  bir 
kanal bulunmu tur (Resim: 13 sa ). Üstü kapak ta larõyla kapatõlmõ  kanalõn sur 
duvarõnõn içine do ru uzandõ õ gözlenmi tir. Ana kayadan itibaren 1.45m. 
yüksekli inde olan kanalõn en üst seviyedeki geni li i 0.25 m, ortada 0.30 m. ve en 
dipte 0.35 m. ölçülerinde oldu u gözlenmi tir. Sur içine do ru e imli olarak inen bu 
kanalõn ölçülebilen mesafesi 3.10m. olarak tespit edilmi tir. Kanalõn içindeki yan 
duvarlarõnda kaba sõva tabakalarõnõn yer aldõ õ, üst örtünün ise geni  ve düzgün bazalt 
bloklarõ ile kademeli olarak kapatõldõ õ görülmü tür. Ta  duvar temeli ve kanal ana kaya 
üzerine oturtulmu tur. Kanalõnõn zemininde (önünde) ana kayadan kanalõn içine do ru 
giden 0.80m.uzunluk ve 0.20m. geni li indeki oyuk, tahõl tahliye i lemini kolay 
gerçekle tirmek için olmalõdõr.  
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XIII No.lu Alan 
2010 yõlõnda kazõsõna ba lanan ve 2011 yõlõnda devam edilen, C32 gritindeki 

XIII No.lu Alan, XII ve IX No.lu alanlar arasõnda yer almaktadõr. Buradaki çalõ malarõn 
temel amacõ XII No.lu Alan’da yer alan yapõnõn (tahõl ambarõ ?) kuzey sõnõrõnõ tespit 
edebilmek ve IX No.lu Alan ile olan ba lantõyõ ortaya çõkarabilmektir. Çalõ malar 
sõrasõnda kuzeybatõ-güneydo u do rultulu kerpiç bir duvara ait izler açõ a çõkmõ tõr. Bu 
izlerin batõ kesitte devam etti i görülmü  ve  -8.70m. seviyesinde duvarõn üst kõsmõ 
ortaya çõkarõlmõ tõr. Sõvalõ duvar yüzeyi açõlõrken aynõ duvardan koparak dü en kerpiç 
bloklarõn kalõn bir depozit olu turdu u görülmektedir. Aynõ yõkõntõlarõn e ve c plan 
kareleri boyunca ilerleyen yakla õk 7.5m. lik izleri kuzey kesitinde gözlenebilmektedir. 
Bu döküntülerin arasõndan yer yer yanmõ  ah ap tabakalarõ, ta lar ve sert sõkõ tõrõlmõ  
toprak parçalarõ gelmektedir. Çalõ malar esnasõnda açmanõn batõ kesiti içinde kalan 
kuzeybatõ-güneydo u do rultulu duvarõ dik kesen yakla õk 1.70 m. geni li indeki her 
iki yüzü de sõvalõ ba ka bir duvar açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu duvarõn her iki tarafõnda 
sürdürülen çalõ malarda kitlesel olarak çökmü  kerpiç duvarlarõn yõkõntõlarõ a a õ yukarõ 
6-7m. lik bir depozit olu turmaktadõr.   

Kuzeydo u-güneybatõ do rultulu duvarõn kuzeyinde gerçekle tirilen kazõ 
çalõ malarõ üst seviyelerden itibaren buluntu çe itlili i açõsõndan dikkat çekmektedir. 
Çökerek devrilmi  kerpiç bloklarõnõn içinde ters dönmü  bronz bir kâse (-10.45m.), dik 
dü mü  ekilde demir bir keski (-10.60m.), demir ok ucu parçalarõ (-10.65m.)  ve sarõ 
renkli kimyasal pigmentler (sülfür) bulunmu tur. Aynõ kö eden sivri dipli olasõlõkla bir 
parfüm i esi (-11.10m.) ve tunç bir halka açõ a çõkarõlmõ tõr. Yukarõda sözü edilen tüm 
buluntularõn üst katlardan kerpiç yõkõntõyla beraber mekânõn içini doldurdu u 
anla õlmaktadõr. Kuzeydo u-güneybatõ duvarõnõn kuzeyinde ilerleyen çalõ malar 
esnasõnda yõkõk kerpiç duvar tabakasõnõn kaldõrõlmasõyla beraber kõrõk andezit ve yanmõ  
ah ap parçalarõ bulunmu tur. Aynõ alanda, batõ kesitine yakõn, yirmi adet demir ok ucu 
(-12.55m.) bir arada ele geçirilmi tir. Aynõ seviyede iki adet demir bõz, kapõ aksamõ 
parçalarõ ve ah ap üzerine kakmalõ kemik süsleme elemanlarõ bulunmu tur. -12.55m. 
seviyesinde iki adet altõndan yapõlmõ  ok sapõnõn arkasõna takõlan aparat (kertik?) açõ a 
çõkarõlmõ tõr.  

Açmanõn kuzey kesitinin önünde ve kesitin içinde yukarõdan dü tü ü anla õlan 
farklõ büyüklükte be  adet ezgi ta õ ele geçirilmi tir. Batõ kesitinin önünde bir adet demir 
kandil (-12.52m.) (Resim 14 sa  üst) ve sapan ta õ olarak kullanõlmõ  oldu unu 
dü ündü ümüz yuvarlak çay ta larõ bulunmu tur. Kõrõk parçalar halinde ele geçirilen 
pithos parçalarõ ve demir ok uçlarõnõn hemen altõndan demir bir bel ele geçirilmi tir. 
Belin kaldõrõlmasõndan sonra gelmeye ba layan tunç parçalarõnõn yangõndan son derece 
zarar görmü  tunç bir kemere ait oldu u anla õlmaktadõr. Kemerin kõrõk yedi parçasõ 
üzerinde kazõma ve repoussé tekni inde bezemeler bulunmaktadõr. Bezeme alanõ, altta 
ve üstte birer kabartma çizgiyle sõnõrlandõrõlmõ tõr. Her iki çizginin içte kalan tarafõna 
birer sõra örgü motifi yapõlmõ tõr. Bunlarõn arasõnda kalan alana ise ana bezeme motifleri 
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yerle tirilmi tir. Ana bezeme motifi, etrafõ çift sõra çizgi ve noktalarla çevrelenmi  ve 
bir çerçeve içindeki hayat a acõ motifi ile bunun hemen altõna yerle tirilen ve yine çift 
sõra çizgi ve noktalarla çevrelenen bir daire yer almaktadõr. Daire içindeki motif çok net 
olmasa da kanatlõ bir güne  kursu olmalõdõr. Bu motifin hemen altõnda ise yine bir 
hayvan motifi yapõlmõ tõr. Bahsedilen tüm üç motif, ana sahneyi olu turmakta ve tüm 
kemer üzerine belirli aralõklarla birbirini takip etmektedir. ki adet küçük kayõ  halkasõ 
bulunan kemerin yanõnda ve yer yer kemere yapõ õk hâlde, süsleme amaçlõ olarak 
kullanõlmõ  oldu u anla õlan sayõlarõ 16’yõ bulan küçük ta çõklar görülmektedir. Yakõn 
alanda ve aynõ buluntu grubu içinde demir bir adet pazõbent, yarõsõ eksik hâlde bronz bir 
kapõ halkasõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Kemer parçalarõ ile aynõ noktada kemikten yapõlmõ  
kö eli ve boncu a benzer bir obje ve i lenmi  bir ah ap parçasõ bulunmu tur (-12.90m). 
-12.92-13.15m. seviyeleri arasõnda yukarõdan dü erek da õlmõ  halde geni  a õzlõ derin 
bir çanak ve kõrmõzõ perdahlõ yonca a õzlõ bir testi yan yana bulunmu tur. Batõ kesiti 
içinde -13.0m. seviyesinde kulplu demir bir kap (pota) (Resim 14 alt) açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Mekânõn tabanõna -13.25/-13.28 m. seviyelerinde ula õlmõ tõr. E ime ba lõ 
olarak de i en sõkõ tõrõlmõ  topraktan olu turulmu  tabanõn hemen altõnda ta larõn 
yõ õlmasõyla olu turulmu  blokaj tabakasõ oldu u görülmü tür.  

Kuzeydo u-güneybatõ do rultulu duvarõn güney kesiminde e  zamanlõ yürütülen 
çalõ malarda ise döküntü kerpiç tabakasõ kaldõrõlarak bu duvarõn alt seviyelerdeki izi 
takip edilmeye çalõ õlmõ tõr. Buradaki çalõ malarda kuzeyi ile aynõ seviyelerde kerpiç 
yõkõntõsõ kaldõrõlmaya devam ederken kuzeyin aksine bu bölümde herhangi bir 
buluntuya rastlanmamõ  ve bu mekânõn i levini algõlayabilecek herhangi bir bulguya 
ula õlamamõ tõr.  

Açmanõn tam ortasõna denk gelen kuzeydo u-güneybatõ do rultulu duvarõn 
kuzeyi ve güneyinde iki mekân oldu u ancak mekânlarõn kö e noktalarõ kazõldõ õndan 
i levleri hakkõnda yorum yapmak zordur. Çalõ malar küçük ve dar bir alanda yapõlmõ  
ve buluntularõn tamamõ yõkõntõ ile karõ õk hâlde gelmi tir. 

Çalõ malarda 13.28 m.lik taban seviyesine kadar 6.50m. lik bir duvar yüksekli i 
gözlenmi tir. Batõ ve kuzey kesitlerinden net olarak görülebilen, blok hâlinde iki yõkõntõ 
tabakasõnõn hemen altõnda üst katlarõn tavanlarõnõ olu turan iki tabaka gelmektedir. 
Buluntular da a õrlõklõ olarak bu tabakalardan sa lanmõ tõr. Duvarõn yüksekli i ve 
döküntü katmanlarõ göz önüne alõndõ õnda bu alanda yer alan mekânlarõn birden fazla 
katlõ olmalarõ olasõlõk dâhilindedir. 

23 Ekim 2011’de Van Kenti’nde 7.2 momentum iddetinde gerçekle en yõkõcõ 
depremin sonuçlarõ Ayanis Köyü ve kalesinde görülmektedir. Depremden ciddî bir 
ekilde etkilenen kalede 2012 yõlõ çalõ malarõ acil onarõm ve koruma çalõ malarõna 

ayrõlmõ tõr. Bu ba lamada kalede depremden hasar gören ba lõca alanlar do u ve güney 
sur duvarlarõ, anõtsal kapõ yapõsõ ve tapõnak alanõdõr. Sur duvarlarõnda temel olarak 
kopan parçalar bir araya getirilerek yapõ tõrõlmõ tõr. Güney sur duvarlarõnõn temizli i 
sõrasõnda bulunan ta  bir mühür dikkat çekicidir. Dikdörtgen prizma ekline ve ip delikli 
asma kulpuna sahip mührün bir yüzeyinde kanatlõ aslan, di er yüzünde ise kanatlõ bo a 
i lenmi tir. Do u surlarõnõ olu turan kireç ta õ bloklarõn arasõndan dökülen küçük ta lar 
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ise tekrar yerlerine sõkõ tõrõlarak sa lamla tõrõlmõ tõr. Anõtsal kapõnõn batõ kanadõnda yer 
alan bazalt bloklarda deprem nedeniyle yer yer patlama ve kaymalar gözlenmi tir. Yine 
bloklarõn üzerinde yer alan kerpiçlerdeki kaymalarõn bazalt bloklarõn üzerini kapattõ õ 
görülmü tür. Alanda gerçekle tirilen temizlik çalõ malarõnõn ardõndan patlayan ta larõn 
parçalarõ bulunarak bir araya getirilmi tir. Depremden en çok zarar gören alan tapõnak 
alanõdõr. Tapõnak alanõnõn kerpiç duvarlarõnda meydana gelen yõkõntõnõn yanõ sõra, 
tapõna a giri i sa layan kapõlarõn lentolarõnõn çökerek kapõ geçi lerinin döküntü kerpiçle 
doldu u gözlenmi tir. Deprem, tapõnak avlusunu çevreleyen andezit payelere de ciddî 
zarar vermi tir. Payelerin alt kõsmõnõ olu turan birkaç tonluk andezit bloklar gev emi  
ve hatta kimi yerlerde ayrõlarak aralarõnda geni  bo luklar olu mu tur. Payelerin alt 
kõsmõnõ olu turan andezit bloklar gev emi  ve hatta kimi yerlerde ayrõlarak aralarõnda 
geni  bo luklar olu mu tur. Payelerin kopan parçalarõ bir dereceye kadar yapõ tõrõlmõ , 
yapõ tõrõlamayan parçalar ise paye numarasõ belirtilerek kasalara konmu tur. Payelerin 
zayõf noktalarõ ah ap hatõllar ile desteklenerek geçici koruma önlemleri alõnmõ tõr. 
Tapõnak alanõ içindeki çekirdek tapõnak depremden epeyce hasar görmü tür. Tapõna õn 
kuzey duvarõnõn kerpiç bedeninin önemli bir kõsmõ cellanõn içine yõkõlmõ tõr. Özellikle 
kuzey duvarõndan yõkõlan kerpiçler nedeniyle en büyük zarar kuzey ve batõ ta  kakma 
süslemelerde (intagliolar) görülmektedir. Cella’da gerçekle tirilen temizlik çalõ malarõ 
sonrasõnda andezit bloklar üzerindeki ta  kakma süslemelerin önemli bir kõsmõnõn 
koptu u ya da çatlayarak kopma noktasõna geldi i gözlenmi tir. Her blok 
numaralandõrõlarak kopan parçalar tasnif edilmi , kazõ süresi izin verdi i ölçüde 
yerlerine yapõ tõrõlmõ tõr. Yapõ tõrõlamayan parçalar ise kodlanarak kasalara konmu tur. 
Cella içindeki süslemelerin önü koruyucu materyal ile kapatõlmõ  ve ah ap paneller ile 
kapatõlarak koruma altõna alõnmõ tõr.  
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Çizim 1: Kazõ Alanlarõ 

 Resim 1:  VII No.lu Alan. 1ve 2 No.lu Urartu mekânlarõ - 2 No.lu mekân içindeki 
pithosun çevresi 
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 Resim 2: VII No.lu Alan. Güney kesimi 
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Resim 3: IX No.lu Alan. Seramik deposu       

 

Resim 4: IX No.lu Alan. Do u Magazinleri güney kesimi 
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Resim 5: IX No.lu Alan. Dirgen ve ayaklõ kandiller       

 

Resim 6: XI No.lu Alan. 13-15 No.lu mekânlarõn dizilimi ve andezit yõkõntõ  

 



194   …………………………………………………………………………………….

 

Resim 7: XI No.lu Alan'da bulunmu     
demir balta ve keskiler 
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Resim 8: XI No.lu Alan. 13 No.lu Mekân  
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Resim 9: XI No.lu Alan. 13 No.lu Mekân içinden rhytonlara ait parçalar  

 

Resim 10: XI No.lu Alan. 14 No.lu Mekân 
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Resim 11: XI No.lu Alan. 15 No.lu Mekân içinden mi fer kulaklõ õ 

 

 

Resim 12: XI No.lu Alan. 15 No.lu Mekân içinden tunç kazan ve çanak 
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Resim 13: XII No.lu Alan. Batõ duvarõ ve güney duvarõ altõndaki kanal 

 

Resim 14: XIII No.lu Alanda bulunmu  demir aletler 
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DÜLÜK BABA TEPESI’NDE/DOLICHE’DE 
(GAZIANTEP) 2012 SEZONU ÇALI MALARI 

 
Michael BLÖMER  
Engelbert WINTER 

 
 
14. A ustos - 03 Ekim 2012 tarihlerinde Gaziantep’teki Dülük Baba Tepesi’nde 

konservasyon çalõ malarõnõn yanõ sõra restorasyon, belgeleme ve buluntu inceleme 
alanlarõnda çalõ malar gerçekle tirilmi tir. Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü tarafõndan 11.07.2012 tarihli izin dilekçesi Dülük Baba Tepesi 2012 yõlõ 
çalõ malarõnõn temelini olu turmu tur. Malatya Müzesi’nden Hüseyin ahin Bakanlõk 
temsilcisi olarak ekibe katõlmõ tõr. Burada, vermi  oldu u büyük deste inden dolayõ 
kendisine sonsuz te ekkürlerimizi sunmayõ bir borç biliriz. En önemli çalõ malar 
önümüzdeki metinde sunulacaktõr.1 

 
2012 Sezonunda Yapõlmõ  Önlem Çalõ malarõnõn Özeti  
 Bu sezonun çalõ malarõnda kazõ alanõnõn koruma, emniyet ve sunumu 

kapsamõndaki eksikliklerinin giderilmesi geni  ölçülü olarak ele alõnmõ tõr. Bütün kazõ 
alanõ yeniden ekillendirilip  koruma altõna alõnmõ tõr. Dülük Baba Tepesi2`ndeki 

 Dr. M. BLÖMER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA (e-mail: m.bloemer@uni-
muenster.de) 
Prof. Dr. E. WINTER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA (e-mail: ewinter@uni-
muenster.de) 
1 Klasik Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi, Eskiça  Tarihi, Epigrafik, Nümizmatik, Restorasyon, Yapõm 
Ara tõrmalarõ, Jeoenformasyon ve Topgrafik alanlarõndan bilimsel katõlõmcõlar: Prof. Dr. Engelbert Winter 
(Münster), Doç. Dr. Memet Önal (Urfa), Privatdozent Dr. Werner Oenbrink (Köln), Dr. Margherita Facella 
(Pisa), Dr. Dipl.-Architektin Silke Haps (Dortmund), Dr. Constanze Hoepken (Köln), Dr. Michael Blömer 
(Münster), Dipl.-Architektin Nil Ata  (Berlin), Dipl.-Restauratorin Maruchi Yoshida (München), Dilek 
Çobano lu, M.A. (Münster), Daria Olbrycht, M. phil. (Krakau), Torben Schreiber, M.A. (Münster), Katharina 
Schmidt, M. A. (München), Eva Strothenke, M.A. (Münster), Robert Dylka (Münster), Zsolt Simon, M.A. 
(Budapest/Istanbul), Matthias Stanke, M.A. (Münster), Kristina Knoppe (Münster), Katharina Haubeck 
(Münster), Laura Lun (München), Jan-Pieter Löbbing (Münster) ve Nadine Marcinczik (Münster). 
2 Dülük Baba Tepesi’nde imdiye dek yürütülmü  çalõ malar için bkz.: F. Bulgan – A. Schütte-Maischatz – E. 
Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24/2, 2002, 197–208; H. Güllüce – A. Schütte-Maischatz – E. 
Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25/1, 2003, 29–40; H. Güllüce – M. Blömer – E. Winter, 
Forschungen in Doliche 2003, KST 26/ 1, 2004, 53–62; M. Blömer – E. Winter, Iupiter Dolichenus – Der 
Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und seine Ursprünge, AW 36/4, 2005, 79–85; M. Blömer – E. 
Winter, Doliche und das Heiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001–
2003), IstMitt 55, 2005, 197–214; H. Güllüce – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter 
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27, 1, 2005, 105–
116; F. Bulgan – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba 
Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005, KST 28/1, 2006, 247–258; M. Blömer – E. Winter, Der 
Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004–2005), IstMitt 56, 
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oldukça mühim zirve Kutsal Alanõ`nõn süreli bir ekilde koruma altõnda kalabilmesi için 
kapsamlõ bir konservasyon konsepti geli tirilmi tir. Konseptin hayata geçirilmesine 
sezon çalõ malarõ esnasõnda ba lanõlmõ tõr. Buna ba lõ olarak Gaziantep Kültür 
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü`ne “Koruma Çatõ Sistemi Projesi” yle 
kültür varlõklarõnõn korunmasõ için ba vuru yapõlmõ  olup onay alõnmõ tõr. lk koruma 
çatõ sistemi 2013 yõlõnõn mayõs ayõnda kurulmu tur. Bu onaylanmõ  olan çatõ sisteminin 
yapõmõna Mayõs 2013`te ba lanacaktõr. Bütün konservasyon çalõ malarõnõn yanõ sõra bu 
sezon geçmi  yõllarõn buluntularõnõ bilimsel açõdan ayrõntõlõ olarak inceleme olasõlõ õ 
do du ve ayrõca kazõ depolarõyla atölyelerin yeni düzenlenmesi gerçekle tirildi.  

 
A.Temizleme ve Koruma Çalõ malarõ 
Her biri altõ er beden gücüyle çalõ mõ  iki ekip tüm kazõ alanõnda büyümü  olan 

bitkileri temizlemi tir (Resim: 1). 2011/2012 kõ  dönemindeki yo un ya mur ve kar 

2006, 185–205; M. Önal – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem 
Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2006, KST 29, 2007, 371–384; E. Winter (Hrsg.), 
Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und Euphrat, AMS 60, (Bonn 
2008) (darin die Beiträge zu Doliche/Dülük Baba Tepesi von E. Winter, A. Schachner, G. Heedemann, W. 
Oenbrink, M. Facella, C. Höpken, F. Schimmer, M. Sieler); M. Facella – E. Winter, Neue Inschriften für 
Iupiter Dolichenus aus dem östlichen Mittelmeerraum, in: E. Winter (Hrsg.), Vom Euphrat zum Bosporus. 
Kleinasien in der Antike. Festschrift Schwertheim Bd. 1, AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; M. Blömer – E. 
Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen 
des Jahres 2007, KST 30, 2009, 67–84; M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus 
auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche – Forschungen des Jahres 2008, KST 31, 2010, 441–458; M. Blömer 
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ya õ õyla tahribata u ramõ  olan bütün açma profilleri düzeltilmi tir. Bu durumda açma 
içlerine de dökülmü  tüm topraklarõn kaldõrõlmasõ gerekmi tir. Bu çalõ malar oldukça 
büyük bir i gücü ile gerçekle tirilmi tir. 

Temizleme çalõ malarõna paralel olarak yeni ekillendirilmi  alanõn süreli 
koruma önlemleri de olu turulmu tur. 1,80 metre yüksekli ini a an bütün açma 
profilleri ya olu turulmu  basamaklarla veya önlerine yerle tirilmi  ah ap kaplamalarla 
desteklenerek korunmasõ sa lanmõ tõr (Resim: 2). Hava tesirlerine kar õ koruma altõna 
alõnmasõ ve yeti ebilecek bitkilerin önlenmesi için açma alanlarõ ve profillerle açma 
kenarlarõnda geni  bir bant hâlinde geotekstil diye adlandõrõlan dokusuz bir kuma  türü 
olup hava sirkülasyonunu yine de sa layan bir malzemeyle kaplanmõ tõr. Açma 
içerlerinde oldu u gibi açma dõ õndaki tüm kazõ alanõ çalõlõk ve bodur a açlõklardan 
arõndõrõlmõ tõr (bkz. a a õda). Böylelikle yer altõndaki a aç köklerinden antik eserlere 
gelebilecek tahribata kar õ önlem alõnmõ tõr.  

B.Kazõ Alanõndaki Konservasyon ve Restorasyon Çalõ malarõ 
Diplomalõ Restoratör Maruchi Yoshida (Yoshida Conservation) ba kanlõ õ 

altõnda uzun süreli bir konservasyon konsepti olu turulmu tur. Çalõ malarõn temelini 
detaylõ bir tahrip hesaplama istatisti i olu turmaktadõr. Bu hesaplamaya 2011 yõlõnda 
ba lanmõ  olup 2012 yõlõ çalõ malarõ esnasõnda tamamlanmõ tõr. Bu i lem için iklim ve 
çevre etkileriyle ilgili veriler toplanmõ tõr. Böylelikle bütün koruma önlemleri 
optimalle tirilebilmi tir. Bu çalõ malarõn ana  hedefini imar yapõmõnda yo un olarak 
kullanõlmõ  Kalkerta õ malzemesinin kuvvetlendirilmesi ve günümüze dek ula abilmi  
mimarî kalõntõlarõnõn sa lamla tõrõlmasõ olu turmaktadõr. En verimli ta  
konservasyonunun yapõlabilmesi için Oxford Üniversitesi, School of Geography and the 
Environment`tan ta  konservasyonunda uzmanla mõ  Katrin Wilhelm ile bir i birli i 
sa lanmaktadõr. 

Ortaça õna ait manastõrõn acil olarak  konservasyon ve restorasyon önlemleri 
alõnmasõ gereken bölümlerinde  2012 yõlõ çalõ malarõ esnasõnda “Antik Restorasyon 
Konservasyon Ltd. ti.-Nizip” tarafõndan i lemler gerçekle tirilmi tir. Manastõr 
alanõnda konservasyon çalõ malarõna öncelik verilmi tir. Çalõ malarõn yapõldõ õ kõsõmda 
yer eden Ortaça õ dev irme duvarlarõnõn zayõflamõ  yerleri orijinal malzeme ile 
desteklenmi tir. Gerekti i yerde katkõsõz çamur harcõ kullanarak duvarõn derzleri 
doldurulmu tur. Böylelikle yõkõlma önlemi alõnmõ tõr. Fõrõnõn kalkerta õ bloklarõndan 
çatlamõ  olanlarõ sa lamla tõrõlmõ tõr. Yer yer kimi ta lar da temizlenerek içerdikleri 
zararlõ tuzlardan arõndõrõlmõ tõr. 

2012 yõlõ kazõ döneminin tahlilleri ve çalõ ma deneyimlerinin sonucunda 
konservasyon çalõ malarõ 2013 yõlõnda devam ettirilip geni letilebilir. Bir dahaki yõlõn 
konservasyon çalõ malarõnõn a õrlõk noktasõnõ ta  konservasyonu olu turacaktõr. 
Yapõlmasõ planlanan i lemlerin yapõlabilmesi için bir dilekçe ile 17.12.2012 tarihinde 
Gaziantep Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü`ne ba vurulmu  ve 
ba vuru 01.03.2013 tarihli kurul yazõsõyla onaylanmõ tõr. Bu uygulama gerçekle ene dek 
alandaki kalõntõlarõn daha fazla zarar görmemesi için bütün kazõ alanõ 5000 
metrekareden fazla geotekstil malzemesiyle kaplanmõ tõr (Resim: 3). Bu malzemeyle 
alanõn kaplanmasõ sonucunda bitkilerin yeti mesi önlenebilmektedir. 
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C. Altyapõnõn Geli tirilmesi 
 Kazõ alanõndaki buluntu atölyesi ve depolarõnõn mekânlarõ yenile tirilip dõ  

tesisler yeniden ekillendirilmi  ve çalõ maya hazõr hâle getirilmi tir. Çalõ ma 
malzemelerinin korundu u depolar ve buluntu depolarõ da yenile tirilmi tir. imdiye 
dek kullanõlmõ  olunan depo mekânlarõ oldukça geli tirilip büyütülmü tür. Bu durum 
keramik ve ta  depolarõnõn esaslõ bir ekilde yeniden tertiplenmesine ve sistemin 
olu turulmasõna olanak sa lamõ tõr. 

 D.  Koruma Çatõlarõ 
Koruma çatõlarõnõn planlanmasõ iki yönde geli tirilmi tir:  

1) Açõ a çõkarõlmõ  kazõ alanlarõnõn korunmasõ için bir çatõ tasarõmõ. 
2) Kazõ alanõnda  kalan ta  buluntularõnõn korunmasõna bir çatõ sistemi. 

 
 1) 2012 sezonunda konservatörlerin, mimarlarõn, kazõ ba kanõ ve Gaziantep 

Müzesi`nin fikir payla õmõnõn sonucunda kazõ alanõnõn uzmanca ve kalõcõ bir çatõ 
sisteminin olu umu için bir tasarõm geli tirilmi tir. Çalõ ma sezonunun sonunda Dr. 
Dipl.-Mimar Silke Haps tarafõndan esasõna ba lõ kalarak bir proje çizimi 
olu turulmu tur. Bu plana 01.03.2013 tarihli yazõ ile Gaziantep Kurulu tarafõndan onay 
verilmi tir.  

2) Ta  buluntularõnõn koruma altõna alõnabilmesi için 03.10.2012 tarihli, kurul 
tarafõndan onaylanmõ  proje sonunda 2013 yõlõnõn mayõs ayõnda iki tane kar õlõklõ 
uzanan avlu yapõsõ hâlindeki çatõ sistemi kuruldu (Resim: 4). Ön ve açõk olan yanlarõ 
geni  bir geçi e do ru yönlendirilecektir. Hafiften çapraz bõrakõlmõ  üst düz çatõ 
sisteminin arasõndaki serbest mekânlar ve dõ  yanlara bakan bölümlerinin örtülmesi 
sandviç paralel panjur ile yapõlaca õndan õ õk ve havalandõrma sirkülasyonu 
sa lanabilecektir. Çatõnõn öne do ru olan çõkõntõlarõ sayesinde ya mur sularõnõn iç 
mekâna akmasõ önlenecektir. Bu çatõ tasarõmõ ta  buluntularõnõn korunmasõnda en iyi 
olasõlõ õ sa lamaktadõr. Ayrõca bu çatõ sistemi tüm kazõ alanõyla depo ve buluntu atölye 
yapõlarõyla beraber optik olarak bir uyumluluk göstermektedir. Gaziantep Kültür 
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü bu çatõ sisteminin yapõmõnõ onaylamõ tõr. 
Bu çalõ malar 2013 mayõs ayõnda tamamlanmõ tõr. 

E.Turistik Kalkõnma Projeleri 
Kazõ alanõnõn ziyaretçilere cazipli ini yükseltmek için Dülük Baba Tepesi`nin 

turistik kullanõmõyla ilgili bir önceki yõlda bir konsept olu turulmu tu ve bunun 
uygulanmasõna devam edilmi tir. Bu konuda kazõ alanõnõn merkezi bölümünde takip 
eden (Resim: 5) bir gezi güzergâhõ olu turulmu tur. Bu gezi güzergâhõ yakla õk 400 
metre uzunlu unda olup altõ adet istasyonu içermektedir. Bu istasyonlarõn her birinde 
Müzeler Genel Müdürlü ü tarafõndan verilmi  yönergeye göre yapõlmõ  olan birer adet 
büyük formatlõ bilgi levhalarõ dikilmi tir (Resim: 6). Üç dildeki 
(Türkçe/ ngilizce/Almanca) metinler görülebilen kalõntõlar ve yerin tarihçesi hakkõnda 
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bilgi sunmaktadõr. Çalõ ma esnalarõndan çekilmi  foto raflarla buluntu foto raflarõ 
tanõmlamalarõ resimsel olarak bütünlemektedir. Yine üç dilde (Türkçe/ ngilizce/ 

Almanca) olu turulmu  olan ve kazõ hakkõnda bilgi sunan bro ürler  kazõ 
bekçisinden edinilebilmektedir.  

Ayrõca kazõ alanõna giri  bölümünde bir araba park alanõ olu turulmu tur. 
Gaziantep II Kültür Müdürlü ü ile yapõlan bir konu mada kazõ alanõna Dülük Baba 
Mesire alanõndan giden yolun revize edilmesi için hedef olu turulmu tur. 

 
F.Yapõ Ara tõrmasõ ve Topografik Ölçümler 
Dr. Silke Haps ba kanlõ õnda yürütülen mimarî kayõtlar alanõnda imdiye dek 

eksik kalmõ  bütün mimarî alanlarõn belgelenmesinin yeniden ele alõnabilinmesi ve u 
ana dek olu turulabilmi  planlardaki hatalarõn düzeltebilmesi için çalõ ma imkânõ ortaya 
çõkmõ tõr. Böylelikle alanõn genel bir planõnõn hazõrlanmasõnda ilerleme sa lanmõ tõr. 
Klâsik takometre ölçümlerinin yanõ sõra bu yõlki çalõ malarda Münster Üniversitesi`nin 
Jeoenformasyon Enstitüsü ile ortak yürüttü ü bir çalõ mada yenilikçi belgeleme 
metotlarõ gerçekle tirilmi tir. Bütün kazõ alanõ dü ük bir yükseklikten alt yanõnda üç 
boyutlu bir foto raf makinesinin monte oldu u bir elektrot (Kuadrokopter) ile 
foto raflanarak taranmõ tõr (Resim: 7-8). Foto raflar denkle tirilip jeokurulumlarõ 
gerçekle tirilmi tir. Temelde bu kurulum ile arazinin bir üç boyutlu modeli 
olu turulmu tur. Bu veriler hem bilimsel açõdan hem de koruma önlemleri çalõ malarõ 
için oldukça önemli belgelerdir.  

Bunun dõ õnda Torben Schreiber tarafõndan ba ka düzenlemeler ve yazõlõmlar da 
denenmi tir. Bunlarla Kutsal Salomon`un Manastõr`õna ait bölümlerde üç boyutlu veriler 
elde edilmi tir. Bu denemeler oldukça ba arõlõ sonuçlar vermi tir. Bunlar,  fazla pahalõ 
olmayan ve zamansal olarak da kõsa sürede sonuçlara varõlabilmi  verilerdir (Resim: 9) 

 
G. Buluntu nceleme Çalõ malarõ 
Bu yõlõn sezon çalõ malarõnda özellikle keramik, cam ve mimarî süsleme 

dallarõnda yo un bir ekilde bilimsel inceleme olasõlõ õ ortaya çõkmõ tõr. Geçmi  yõllarõn 
tüm buluntularõ detaylõ ve bütün olarak kaydedilmi tir. Bunun dõ õnda imdiye dek fazla 
ilgi görememi  olan buluntu gruplarõnõ da incelenme ansõ olmu tur. Bu durumda 
özellikle geçmi  yõllarda gün õ õ õna çõkmõ  olan birçok mermer buluntu ve demir 
buluntular da detaylõ incelenebilmi tir. Bu demir buluntularõ arasõnda yo un olarak 
çivilerle âletler yeniden detaylõ ele alõnabilmi tir (Resim: 10). Bütün bu geçmi  yõllarõn 
yeniden incelenebilmi  buluntularõ oldukça önemli yeni sonuçlar ortaya koymu tur. 
Özellikle keramik buluntu malzemesinin ayrõntõlõ incelenebilinmesi sonucunda Dülük 
Baba Tepesi, tipolojik ve tronolojik olarak daha da iyi bir ekilde belirlenebilmi tir.  

Depolardaki geçmi  yõllara ait buluntularõn incelenmesinin yanõ sõra, bu sezon 
yapõlan açmalardaki ve tüm kazõ alanõndaki temizlik çalõ malarõ sõrasõnda bulunmu  
yüzey buluntularõ da kaydedilip incelenmi tir. Burada Geç Demir Ça õna ait küçük 
buluntular da özellikle belirtilmelidir. Bunlar 04-06 ve 06-08 açmalarõnda profillerden 
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kaymõ  olan toprak kalõntõlarõndan yo un olarak gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr. Bu durum 
yine Dülük Baba Tepesi`nin Güneydo u Anadolu`da Demir Ça õndaki önemini ve 
potansiyelini ortaya koymaktadõr. 

Ayrõca önemi büyük olan iki adet yazõt parçasõ da gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr. Bu 
yazõtlardan birinde, gizemli olarak tanõmlanan Bakchos okunabilmektedir. Bu yazõt 
parçasõ Iuppiter Dolichenus kültünün tõlsõmlõ bir karaktere sahip oldu una dair ilk 
belgeyi olu turmaktadõr. kinci yazõt ise bir bazalt küveti üzerinde yer almakta olup 
Doliche`nin tanrõsõna adanmõ tõr. 

 
H. Küçük Buluntularõn Restorasyon Çalõ malarõ 
Kazõ evinde bulunan restorasyon atölyesinde bu yõl da çalõ malar 

sürdürülmü tür. Bu satõn alõnmõ  olunan bir makro kumlama âleti ile geçmi  yõllardan 
gelen bütün demir buluntularõ gere ince ve profesyonelce restore edilebilmi tir. Bu 
sezonun di er bir önemi yine geçmi  yõllardan restore edilmeyi bekleyen tüm buluntular 
sõrasõyla ele alõnabilmi tir. Ayrõca bu sezon temizlik çalõ malarõnda ortaya çõkmõ  olan 
bütün buluntular da temizlenip restore edilebilmi tir.  

 
Sonuçlar ve Perspektifler 
2012 sezonu esnasõnda Dülük Baba Tepesi`nde yer alan kazõ alanõnõn koruma ve 

gösterimi konularõnda temel düzenlemeler hedef tutulmu tur. Aynõ zamanda bu alanda 
bulunan arkeolojik kültür varlõklarõnõn süreli ve kalõcõ bir konservasyon konsepti ortaya 
çõkmõ tõr. Bunun dõ õnda geçmi  yõllarõn buluntularõnõn yeniden detaylõ bir ekilde 
incelenip belgelenmesine yönelik çalõ malar, gelecek yõllar için oldukça önemli bir 
kolaylõk olu turmu tur. Temmuz 2012`de özellikle Alman Ara tõrma Kurumu (DFG-
Deutschen Forschungsgemeinschaft) tarafõndan, 2013–2015 yõllarõ için planlanan bütün 
çalõ malar için bütçe ba vurusu onay görmü tür ve böylelikle oldukça hacimli bir bütçe 
ile önümüzdeki yõllarõn çalõ malarõnõ sürdürme olana õ ortaya çõkmõ tõr. Bu onayõn 
ba arõsõnda yerin bilimsel açõdan olan de erinin büyük bir etkisi oldu u görmemezlikten 
gelinemez: Dülük Baba Tepesi, Kuzey Suriye Bölgesi`nde, Demir Ça õndan Roma 
Dönemine dek kesintisiz olarak kült varlõ õnõ korumu  olan nadir yerlerden birisidir. 
Burada sadece kõrsal bir kültten bahsedilmiyor. Burasõ tüm Roma maparatorlu u`na 
yayõlõm göstermi  olan ve birden fazla dönemde varlõ õnõ göstermeye devam etmi  bir 
kültün merkezinin varlõ õ hakkõnda sorular cevaplandõrõlabilmektedir. Bu, özellikle 
kutsal alanõnõn erken dönemleriyle ili kilidir. Kutsal alanõn merkezinde yer alan Demir 
Ça õ bulgularõ, kutsal alanõn erken döneminin rekonstrüksiyonunu gerçekle tirilece i 
izlenimi vermektedir. Ama özellikle keramik ve di er küçük buluntularõn 
de erlendirilmesi sonucunda kutsal alanõnõn .Ö. 1. bin yõldan itibaren varlõ õnõ 
göstermi  oldu u kanõtlanabilmektedir. Yo un olarak Geç Demir Ça õna ait ve adak 
hediyesi olarak sunulmu  olan damga mühür, silindir mühür, skarabaeus, fibula ve 
boncuk gibi buluntulara burada vurgu yapmak gerekmektedir. Dülük Baba Tepesi`nde 
imdiye dek toplam 518 adet (damga/silindir) mühür ve 2500 adetten fazla takõ boncu u 

gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr. Böylelikle burasõ e siz bir buluntu bütünlü ü olu turmaktadõr.  
Iuppiter Dolichenus kültünün yükseli i olan Roma Dönemine ait büyük ebatlõ 

temel duvar kalõntõlarõ gözlemlenmektedir. Bunlarõn kutsal alanõn  mimarî te kilâtõ 
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hakkõnda yakõnda çok daha ayrõntõlõ sonuçlar verece i dü ünülmektedir. Kutsal alanõnõn 
ön mekânõnõ olu turan bölüm hakkõnda da daha ayrõntõlõ bilgi elde edilmi tir. Son 
yõllarda oldu u gibi Ortaça a ait dev irme yapõlarõn da incelenmesi önem ta õmaya 
devam edecektir. Bu bölümde yapõlan ara tõrmalar, kutsal alanõnõn .Ö. 2. yüzyõldan .S. 
4. yüzyõla dek olan zaman kapsamõ hakkõndaki bilgileri daha detaylõ olarak ortaya 
koymaktadõr. 

Çalõ malarõn üçüncü bir a õrlõk noktasõnõ zirvenin Ortaça da kullanõmõ 
kapsamaktadõr. 2010 yõlõnda Dülük Baba Tepesi`ndeki, literatürden iyi bir ekilde 
tanõnan, Kutsal Salomon`un manastõrõnõn yer aldõ õ tespit edilmi tir. 2011 yõlõ 
çalõ malarõ esnasõnda ise .S. 807 yõlõna ait bir vakõf yazõtõ bulunmu , manastõrõn fõrõn 
bölümü ve buraya biti ik olan birden fazla mekân  ortaya çõkarõlmõ tõr. Manastõrõn 
pagan kutsal alanõnõn ön bölümünde yer aldõ õ tahmini böylelikle kanõtlanmõ tõr. 
Kazõlarõn geni letilmesiyle manastõrõ tümüyle ortaya koyabilme olasõlõ õ mevcuttur. 
Güneydo u, Anadolu`nun Ortaça õnõ tarihsel ve arkeolojik açõdan daha da iyi 
tanõyabilmek için oldukça önemli bir perspektiftir. 
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2012 YILI SULU N MA ARASI KAZISI                               

Harun TA KIRAN                    
Kadriye ÖZÇEL K                   
M. Beray KÖSEM                   

Yavuz AYDIN                   
. Deniz YAMAN                   

Murat KARAKOÇ 

 

I. G R  

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ 02.07.2012 tarihinde ba lamõ  ve 02.08.2011 tarihinde 
sona ermi tir. 2012 yõlõ Suluin Ma arasõ kazõlarõ Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür 
Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleri ve DÖS M Müdürlü ü ile Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekanlõ õ’nõn maddî katkõlarõyla 

gerçekle tirilmi tir1. 
Kazõ çalõ malarõna katõlan kazõ ekibi üyeleri Prof. Dr. Harun Ta kõran 

ba kanlõ õnda; Doç. Dr. Kadriye Özçelik, Uzman Dr. M. Beray Kösem, Ara tõrma 
Görevlileri Yavuz Aydõn, Dr. rfan Deniz Yaman ve Murat Karakoç, Arkeolog Güngör 

Özçelik, Onur Dinç, Buket Babata  ve 12 ö renciden olu mu tur2. 
Suluin kazõsõnõn Kültür ve Turizm Bakanlõ õ Bakanlõk temsilcili i görevini ise 

Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü uzmanlarõndan Antropolog Dr. nsaf 

Kõlõç yapmõ tõr3. Ya ca Köyü’nde ikamet eden 4 i çi ise kazõ çalõ malarõna yardõmcõ 

 Prof. Dr. Harun TA KIRAN, Doç. Dr. Kadriye ÖZÇEL K, Dr. M. Beray KÖSEM, Ara . Gör. Yavuz 
AYDIN,  Ara . Gör. Dr. rfan Deniz YAMAN, Ara . Gör. Murat KARAKOÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalõ, 06100-
Sõhhiye/Ankara/TÜRK YE 
1 Kazõ çalõ malarõna izin veren ve maddi olarak destekleyen Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’ne, ayrõca maddî desteklerinden dolayõ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi 
Dekanlõ õ’na te ekkür ediyoruz.  
2 Kazõ çalõ malarõna Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi 
Arkeolojisi Anabilim Dalõ lisans ö rencilerimizden Sava  Akka , Burak Yanõk, Orhan Beyhan, Canberk Kan, 
Koray Sarõo lu, Caner Özdem, Emine Kõzõlõrmak, Ezgi Ba ak, Evrim Merve Ünal, Nazlõ Kõr, Põnar 
Büyükbakkal ve Seda Kurum ekip üyesi olarak katõlmõ lardõr. Kazõ ekibinin tüm üyeleri verilen her görevi 
üstün bir görev anlayõ õyla yerine getirmi lerdir. Kendilerine özverili çalõ malarõndan dolayõ sonsuz 
te ekkürlerimizi sunuyoruz. 
3  Kazõ ekibi ile uyum içinde çalõ an ve her konuda yardõmcõ olan Sayõn Kõlõç’a tüm kazõ ekibi adõna te ekkür 
ederiz. 
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olmu lardõr. Kazõ ekibi, Karain kazõ evinde konaklamõ  ve kazõ evinin bütün 

olanaklarõndan yararlanmõ tõr4.  
 
II. HAZIRLIK ÇALI MALARI 
2012 yõlõ kazõ çalõ malarõna ba lamadan önce ilk olarak kazõ evi ve çevresi ile 

kazõ evi deposunun temizlikleri gerçekle tirilmi tir. Söz konusu alanlar zararlõ böcek ve 
sineklere kar õ ilâçlanmõ tõr. kinci planda, do al etkenlerden kaynaklõ tahribata ve 
fotosentez olayõna kar õ kazõ alanõnda 5x5 m.’lik açmanõn üzerine kurulmu  olan 
koruyucu çadõr kaldõrõldõktan sonra kazõ alanõ ve çevresinin temizli i yapõlmõ , gölgelik 
branda gerilmi  ve kazõ alanõnõ plan karelere ayõran karelaj telleri gerilerek alan kazõya 
hazõr hâle getirilmi tir. 

Hazõrlõklarõn son a amasõnda, kazõda kullanõlan malzemelerin ta õnmasõnda ve 
ula õmda faydalanõlan köprü, Suluin Ma arasõ’na geçi te bir engel olu turan karstik su 
kayna õnõn üzerine kurulmu tur. Kõ  ve bahar aylarõnda gerçekle en yo un ya õ lardan 
dolayõ su kayna õnõn hemen arkasõnda olu an ve geçi  güzergâhõnda yer alan sazlõklarla 
kaplõ bataklõk alanda ise ah ap pâletler yardõmõyla bir yol olu turulmu  ve ula õm 
sorunu bu ekilde a õlmõ tõr. Ula õm sorununun a õlmasõndan sonra kazõda kullanõlan 
malzemeler ma araya ta õnmõ  ve son olarak kazõ topra õnõn elenip yõkanmasõ için 
ma aranõn giri inde bir açõk hava laboratuvarõ düzenlenmi tir.  

 
III. KAZILAR 
Kazõ çalõ malarõ ma aranõn giri indeki 5x5 m.lik açmada gerçekle tirilmektedir. 

Bu açma içerisinde olu turulan her biri 1’er metrekare olan toplam 25 adet plan kare 
bulunmaktadõr. Kazõlar yatay planda yapõlmaktadõr. 

2012 yõlõ Suluin Ma arasõ kazõlarõnda H 6-10, I 6-10, J 6-10, K 9-10 olmak üzere 
toplam 17 plan karede çalõ õlmõ  (Çizim:1)  ve bu plan karelerde 10 farklõ arkeolojik 
seviye (AH 16 – 25) kazõlmõ tõr. Çalõ õlan alanlarda Romen rakamlarõyla ifade edilen iki 
farklõ jeolojik seviye gözlemlenmi tir (IV, V). Bu sezon kazõlan ve çalõ õlan plan 
kareler, arkeolojik (AH) ve jeolojik (GH) seviyeler ile bu seviyelerin ba langõç ve biti  
kotlarõ Tablo 1’de gösterilmi tir (Bkz. Tablo 1).  

 
     

PLAN 
KARE 

AH GH BA LANGIÇ 
(m.) 

B T  (m.) 

H 6 21, 22, 23, 24  V - 5.30 - 5.70 

H 7 21, 22, 23, 24, 25 IV - V - 5.30 - 5.80 

H 8 21, 22, 23 IV - V - 5.30 - 5.50 

4 Her yõl oldu u gibi bu yõl da maddî ve manevî deste ini esirgemeyen Karain Kazõsõ Ba kanõ hocamõz Sayõn 
Prof. Dr. I õn Yalçõnkaya’ya ükranlarõmõzõ sunmayõ bir borç biliyoruz. 
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H 9 21, 22, 23, 24, 25 IV - V - 5.30 - 5.80 

H 10 21, 22, 23, 24, 25 IV - V - 5.30 - 5.80 

I 6 21, 22, 23, 24 V - 5.30 - 5.70 

I 7 21, 22,23, 24 V - 5.30 - 5.70 

I 8 21, 22, 23 IV - V - 5.30 - 5.60 

I 9 21, 22, 23, 24, 25 IV - V - 5.30 - 5.80 

I 10 21, 22, 23, 24, 25 IV - V - 5.30 - 5.80 

J 6 21, 22 V - 5.30 - 5.50 

J 7 21, 22, 23 IV - V - 5.30 - 5.60 

J 8 21, 22, 23 IV - V - 5.30 - 5.60 

J 9 21, 22, 23, 24 IV - V - 5.30 - 5.70 

J 10 21, 22, 23, 24 IV - V - 5.30 - 5.70 

K 9 16, 17, 18, 19, 20 IV - 4.80 - 5.50 

K 10 16, 17, 18, 19, 20 IV - 4.80 - 5.50 

Tablo.1 Suluin Ma arasõ 2012 Kazõlan Kareler 
 

2009 yõlõ kazõsõnda K ve L plan karelerinde tespit edilen sõvalõ taban5 sebebiyle 
bu alanda kazõ daha fazla ilerletilmemi , H, I ve J plan karelerinde kazõ çalõ malarõ 
sürdürülmü tür. Fakat bu durum belli bir süre sonra açma içerisindeki geçi lerde sorun 
te kil etmeye ba lamõ tõr. Buradan yola çõkarak açmanõn batõ kenarõnda yer alan K 9 ve 
K 10 plan karelerini, H, I ve J plan karelerindeki arkeolojik seviyeye kadar indirip bu 2 
metrelik alana bir ah ap merdiven yerle tirilerek sorunun a õlmasõ hedeflenmi tir. Bu 
sebepten dolayõ 2012 yõlõ kazõ çalõ malarõna en son 2011 yõlõnda kazõlan K 9 plan 

karesinin 16. arkeolojik seviyesinden (AH 16) itibaren ba lanmõ tõr6. K 9 ve K 10 plan 
kareleri dönü ümlü olarak kazõlõrken, önceki yõllarda tespit edilen C mekânõna ait olan 
ve kuzeybatõ yönüne do ru uzanan kalker bloklardan olu an duvar kalõntõsõ plana 
geçirilmi tir (Çizim:2). K 9 ve K 10 plan kareleri 20. arkeolojik seviyenin tabanõna (-
5.30 m.) kadar kazõlmõ  ve her iki plan kare açõsõndan bu sezonki kazõ çalõ malarõ 
sonlandõrõlmõ tõr. Söz konusu bu iki plan kareden özellikle K 10’un kuzey kõsmõ ise 
tavandan dü mü  iri bir kalker blokla sõnõrlanmaktadõr. Daha sonra bu 2 metrelik alana 
ah ap merdiven yerle tirilerek açma içerisindeki geçi  sorunu ortadan kaldõrõlmõ tõr. Bu 
i lemin ardõndan Tablo 1’de görülen di er plan karelerin kazõsõna geçilmi tir.   

2011 yõlõ kazõ çalõ malarõnõn son günlerinde I 7 ve J 7 plan karelerinin 20. 
arkeolojik seviyelerinin tabanõnda ortaya çõkan 70-80 cm. çapõndaki bir alanõnõn çöp 

çukuru olabilece i dü ünülmü tü7. K9 ve K10 plan karelerinin kazõsõ tamamlandõktan 
sonra bu alanõn kazõsõ yapõlmõ tõr. Yuvarlak planlõ bu alanda bol miktardaki karbonla 

5 Ta kõran ve di ., 2011: 429. 
6 Ta kõran ve di ., 2013: 25. 
7 Ta kõran ve di ., 2013: 26. 



214   …………………………………………………………………………………….

birlikte geli igüzel bir ekilde atõlmõ  irili ufaklõ çok sayõda yanmõ  kalker parçalarõ 
bulunmu tur.  Bunlarõn yanõnda aynõ alandan yanmõ  kemikler de ele geçirilmi tir. 
Yakla õk 5-8 cm. arasõnda de i en bir derinli e sahip olan bu alandan yontmata  ya da 
seramik buluntu tespit edilmemi tir.  Bu alanõn bir çöp çukurundan çok toprak içerisine 
açõlmõ  bir ate  yeri olmasõ olasõ gözükmektedir.  

2012 yõlõ Suluin Ma arasõ kazõlarõnda da geçmi  yõllardaki kazõlarda oldu u gibi 
yo un bir kalker döküntü dikkat çekmektedir. Bu yõlki çalõ malarõn sonuna do ru 
özellikle H, I ve J plan karelerinde kalker döküntünün iyice arttõ õ gözlemlenmi tir. 
Öyle ki plan karelerin ço unda kazõ yapmak ve kazõsõ yapõlan plan karelerde ise seviye 
tutturmak neredeyse imkânsõz hâle gelmi tir.  

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõnda dikkat çekici bir di er durum ise tabandaki büyük 
kaya bloklarõnõn altõnda ortaya çõkan bo luklardõr. Önce açmanõn do usunda, daha sonra 
ise batõsõnda ortaya çõkan bu bo luklardan so uk hava akõmõ geldi i saptanmõ tõr. Bu 
durum, buradaki bo luklarõn ma aranõn batõsõndaki büyük bo luklarla ba lantõlõ 
olabilece ini dü ündürmektedir. Açmanõn tabanõnda gözlemlenen bu kalker bloklarõn 
ço unun birbirlerine yapõ mõ  olduklarõ anla õlmõ tõr. Öyle ki bir göçme sonucu ma ara 
bo lu una dü mü  ve bu bo lu u doldurmu  olan kalker bloklar, muhtemelen 
ma aranõn o dönemdeki tavanõndan akan kalsit minerali açõsõndan zengin sularõn 
ba layõcõ etkisiyle birbirlerine yapõ mõ lardõr.  

Geçen yõlki kazõ sezonunda yo unlukla açmanõn güneydo u kö esindeki H 6 ve 
H 7 plan karelerinde gözlemlenen oldukça nemli hatta çamur eklindeki terra-rossa 
toprak bu yõl da kazõlarak tabana do ru devam ettirilmi tir. Bu farklõ toprak yapõsõnõn 
Pleistosen dolgularõ i aret etti i dü ünülmü tü. Ancak kazõsõ oldukça zor olan bu 
alandan irili ufaklõ kalker döküntüler dõ õnda herhangi bir buluntu ele geçirilmemi tir.  
Dolayõsõyla bu alanõn bölgenin traverten yapõsõnda yaygõn bir ekilde görülen bir 
zerzemin (drenaj) oldu u anla õlmõ tõr. Ya mur sularõ ile dõ arõdan ta õnan terra-rossa 
toprak bu zerzemini tamamen doldurmu tur. Büyük bir olasõlõkla bu zerzeminin sonu da 
büyük do al bir bo lu a açõlmaktadõr. 

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ sonrasõ her yõl oldu u gibi stratigrafik kesit çizimi ve 
foto raflama i lemleri gerçekle tirilmi tir. lk olarak geçen yõl çizimi gerçekle tirilmeye 
ba lanan kuzey kesitinin, bu yõlki kazõlar sonucu açõ a çõkan kõsmõ plana geçirilmi tir 
(Çizim:3). Bunun ardõndan kazõ alanõnõn en uzun ve devamlõlõk gösteren kesiti olan batõ 
kesitinin çizimi gerçekle tirilmi tir (Çizim:4). Çizim çalõ malarõnõn ardõndan kazõ alanõ 
ve çevresinin temizli i yapõlmõ , farklõ açõlardan genel foto raflar alõnmõ  ve kazõ 
alanõnõn üzeri kapatõlõp koruma altõna alõndõktan sonra 2012 yõlõ Suluin Ma arasõ 
kazõlarõ sonlandõrõlmõ tõr.    

 
IV. ARKEOLOJ K BULUNTULAR 
2012 yõlõ kazõlarõnda ele geçirilen arkeolojik buluntular yontmata , kemik ve 

seramik olmak üzere üç ana grup içinde de erlendirilmektedir. Bu grup içinden 3 adet 
envanterlik ve 2 adet etütlük eser Antalya Müzesi’ne teslim edilmi tir.   
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 2012 yõlõ Suluin Ma arasõ kazõlarõnda ele geçirilen buluntular daha önceki 
yõllara oranla daha az sayõdadõr. Buna ra men, buluntularõn büyük ço unlu unu her 
zaman oldu u gibi yontmata  endüstriye ait örnekler olu turur8. Bu endüstri, hammadde 
çe itlili i, çekirdekler, teknolojik parçalar ve âletlerin zenginli i ile dikkat çekmektedir. 
Radyolarit çakõllarõn yo un olarak kullanõldõ õ endüstri içinde, kaliteli çakmakta õndan 
üretilmi  âletler ve çekirdekler de az olmalarõna kar õn varlõklarõnõ göstermektedir. 
Hemen hemen her seviyede genellikle baskõyla yongalanmõ  dilgi (Çizim 7: 2-3) ve 
dilgicikler ve bunlara ait kõrõk parçalar, ayrõca küçük yongalama artõklarõnõn (Çizim 5: 
12) yanõ sõra çok tipik bir keski a õzlõ yatay ok ucu (Çizim 5: 7) ile yine çok tipik bir 
pièce esquillée (Çizim 9: 6) ve bir di lemeli âletle (Çizim 7: 5) varlõ õna tanõk 
oldu umuz ithal obsidiyenin Orta Anadolu kökenli oldu u dü ünülmektedir. Bu zengin 
buluntu toplulu u Suluin obsidiyenlerinin kökenine yönelik laboratuar çalõ malarõnõn 
gereklili ini kaçõnõlmaz hale getirmi tir. Bu nedenle, karakteristik bir form 
göstermeyen, yontma artõklarõ ve kõrõk döküntülerden olu an bazõ obsidiyen örnekler 
gerekli izinler alõnarak Fransa’ya analiz için gönderilecektir. 

 Suluin yontmata  endüstrisi içindeki çekirdekler genel olarak 3 grup içinde 
de erlendirilebilir. Çok az örnekle temsil edilen ilk grup,  baskõyla yongalanmõ  tek ve 
iki kutuplu dilgi ve dilgicik çekirdeklerinden olu ur (Çizim 6: 1). Bu çekirdeklerle 
ili kilendirilebilecek baskõyla yongalanmõ  düzeltili ya da düzeltisiz dilgi ve dilgicikler 
de mevcuttur (Çizim 7: 1, 4, 11). kinci grup, hammaddeleri genellikle radyolarit olan 
aracõ bir aygõtla ya da do rudan yongalanan çekirdeklerdir. Bunlar tek kutuplu, iki 
kutuplu ve çapraz kutuplu formlar gösterirler. (Çizim 6: 3, 6). Son grup ise yine 
ço unlukla radyolaritten ve özellikle yonga üretimi için kullanõldõklarõ görülen ekilsiz 
çekirdeklerdir (Çizim 10: 1-2). Bölgenin hammaddesi olan radyolaritin sõklõkla 
kullanõldõ õnõ gösteren çekirdek örneklerinin yanõ sõra,  aynõ hammaddeye ait çekirdek 
tablasõ (Çizim 6: 4), dönümlü parça (Çizim 6: 5) ve çekirdek kenarlarõ gibi teknolojik 
parçalarõn varlõ õ hem yongalama i leminin ma ara içinde yapõldõ õnõ hem de 
çekirdeklerin yenilenerek tekrar kullanõldõklarõnõ göstermektedir. Di er yandan ithal 
oldu unu dü ündü ümüz obsidiyen ve kaliteli çakmakta õna ait benzeri teknolojik 
artõklarõn olmayõ õ bu dü üncemizin do rulu unu kanõtlar niteliktedir. Âletler içinde en 
dikkat çeken tipler geçen yõllarda da oldu u gibi,  mikro boyutlardaki keski a õzlõ yatay 
ok uçlarõdõr (Çizim 5: 1-11). Bunlar genellikle dilgilerin mesial bölümleri üzerine 
yapõlmõ  çok küçük silâhlardõr. Oldukça fazla sayõda ele geçirilen keski a õzlõ yatay ok 
uçlarõnõn hangi hayvan türlerinin avlanmasõnda tercih edildiklerinin anla õlmasõ için 
faunaya yönelik çalõ malarõn gereklili i de tekrar gündeme gelmektedir. Makrolitler 
içinde çok çe itli alt tiplerle kar õmõza çõkan ön kazõyõcõlar (Çizim 9: 7-10) oldukça 
karakteristiktir. Ön kazõyõcõlara ait dilgi ucundaki kõrõk alõn parçalarõ da dikkat çekici 
ço unluktadõr. Düzeltili dilgiler (Çizim 7: 7) ve düzeltili yongalar (Çizim 8: 8, 10, 11; 9: 
12), orak elemanlarõna (Çizim 8: 1-5) oranla bu yõlki buluntular içinde daha az 
sayõdadõrlar. Genellikle dilgi ta õmalõklõ orak elemanlarõnõn kullanõm sonucu 
kenarlarõnda olu an silika parlaklõ õ ço unlukla parçanõn her iki yüzünde de 
görülmektedir. Çontuklu (Çizim 8: 9, 12) ve di lemeliler ( Çizim 6: 2; 7: 9; 8: 7; 9: 11) 
ço unlukla yongalar üzerine yapõlmõ  çe itlilik gösteren formlardõr. Bu yõl ele geçirilen 
pièces esquillées (Çizim 9: 5-6) ve ta kalemler (Çizim 9: 1, 3-4) di er yõllara oranla 
sayõca üstün olu larõyla dikkat çekicidirler. kili âletler (Çizim 5: 13-14; 7: 6, 10; 8: 6) 

8 Yontmata  materyalin çizimleri, bu makalenin yazarlarõndan Dr. M. Beray Kösem tarafõndan yapõlmõ tõr. 
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ise az sayõdadõr ve çe itli formlarla temsil edilirler. Olasõlõkla boncuk delmek için 
kullanõlmõ  olan bir ta  delgi (Çizim 9: 2) yontmata  âletler içindeki tipik örneklerden 
biridir. Mikrolitler içinde yer alan düzeltili dilgiciklerin (Çizim 5: 15) yanõ sõra bu yõl 
ele geçirilen uçtan kõsmî kõrõk olan çok tipik bir uç (Çizim 7: 8) ise form olarak daha 
önceki yõllarda ele geçen tiplerden farklõdõr9. 

2012 yõlõ kazõlarõndan ele geçirilen iri bir yonga (Çizim 10: 4) ile ta õmalõ õ yine 
iri ve kaba bir yonga olan di lemeli (Çizim 10: 3) âlet dikkat çekicidir. Suluin Kalkolitik 
Dönem yontmata  endüstrisine özgü görünen bu ve benzeri bazõ formlar (Çizim 5: 16-
17), Zehra Ta kõran tarafõndan gerçekle tirilen Suluin Ma arasõ yontmata  endüstrisine 
ili kin doktora tezi çerçevesinde daha detaylõ bir tekno-tipolojik çalõ ma ile 
aydõnlatõlacaktõr. 

Çanak-çömlek parçalarõ daha önceki yõllara göre 2012 yõlõnda oldukça azalmõ tõr. 
20. arkeolojik seviyeden itibaren kaybolmaya ba lamõ tõr. Seramikleri inceleyen 
Doç.Dr. Ay egül Aykurt; daha çok üst seviyelerde ele geçirilen koyu kahverengi astarlõ 
seramiklerin azaldõ õnõ, alacalõ renkte ve açõk bej renkte astarlõ serami in arttõ õnõ, 
kõrmõzõnõn tonlarõnda kendinden ve gerçek astarlõ serami in ise aynõ oranda devam 
etti ini tespit etmi tir. Seramik kap formlarõ de erlendirildi inde bu seviyede çanaklarõn 
çömleklere oranla daha fazla oldu u belirlenmi tir. Çanaklarõn içinde dik kenarlõ ve a zõ 
dõ a do ru açõlan çanaklarõn di er tiplere göre yo un oldu u, S profilli çanaklarõn ise 
daha üst seviyelere göre bu seviyelerde arttõ õ görülmü tür. Çömlekler içinde ise 
yükselen kõsa veya uzun boyunlu çömleklerin di er tiplere oranla ço aldõ õ, bunun yanõ 
sõra tutamak veya kulplarõn birle me yerlerinden çõkarak kavis yapan kabartma 
bezemeye sahip çömleklerin ise bu seviyelerde yok denecek kadar azaldõ õ saptanmõ tõr.  
Söz konusu bezemeli örnekler H IV’ ün üst seviyelerinde oldukça fazla ve çe itli 
olmakla birlikte, alt seviyelere do ru kademe kademe azalmõ tõr.  

Suluin Ma arasõ 2012 yõlõ kemik âlet grubu10 içindeki 2 kemik ka õk, yapõm 
tekni indeki ustalõkla dikkat çekicidir (Çizim 11: 1-2; Resim 1:1-2). Sap kõsõmlarõ 
bulunmayan ve kõrõk olarak ele geçirilen bu örneklerden birinin kõrõk kenarõnõn hemen 
üzerine bir delik açõlmõ tõr (Çizim 11: 1; Resim 1: 1). Kemik âletler içinde sayõsal 
üstünlü ü yine bõzlar olu turmaktadõr (Çizim 11: 3-4, 6; Resim 2: 1-2). Bütünüyle 
perdahlanmõ  tam parçalarõn varlõ õna kar õn kõrõk bõzlar ço unluktadõr. ne (Çizim 11: 
5; Resim 2. 3) ve spatül olarak tanõmlanabilecek âletler kõrõk parçalar hâlinde ele 
geçirilmi tir. Bütünüyle korunmu  örnekleri yoktur. Kesilmi , i lenmi  ve delinmi  bazõ 
kemik parçalarõnõn âlet formlarõ tam olarak belirlenememi tir (Resim 2. 4).  

Benzer örneklerine Karain Ma arasõ B11 gözü buluntularõ arasõnda rastladõ õmõz 
kõrõk yüzük formundaki parça, muhtemelen iri bir ku un uzun kemi inin her iki uçtan 
kesilip perdahlanmasõyla olu turulmu tur (Çizim 11: 9). Kesilmi  ve i lenmi  boynuz 
parçalarõnõn  (Çizim 11: 8; Resim 3) varlõ õ ise kemik endüstri içindeki çe itlili i 

9 Ta kõran, Aksu, 2011: 40, Ta kõran ve di ., 2011: 431, Ta kõran ve di ., 2013: 27. 
10 Perdah âleti ve kemik âletlere ait çizimler, Dr. M. Beray Kösem tarafõndan yapõlmõ tõr. 
11Yalçõnkaya ve di ., 2012: 379, Yalçõnkaya ve di ., 2013: 11. 
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göstermektedir.  Özellikle bõz ve i nelerin cilâlanmasõnda kullanõldõ õ dü ünülen, küçük 
bir çakõl ta õna yapõlmõ  perdah âleti (Çizim 11: 7; Resim 4) kemik i çili indeki inceli i 
ve geli mi li i açõklar nitelikte güzel bir örnektir. Yine kalsitle mi  bir boynuz 
üzerindeki sürtme izleri, bu parçanõn da bir perdah âleti olabilece ini dü ündürmektedir.  

 Ayrõca çe itli hammaddelerden yapõlmõ  irili ufaklõ izole boncuklar,  hemen 
hemen her seviyede kar õmõza çõkan di er buluntulardõr (Resim 5: 1-4, 7-9). Bunlar 
arasõnda dentalium boncuklar ve bu boncuklarõn kesilerek alõndõklarõ uzun dentalium 
çekirdekler (Resim 5: 7) ile farklõ ta  cinslerinden farklõ renk ve formdaki boncuklar 
göze çarpmaktadõr (Resim 5: 8-9). Kemik ve denizel kökenli yumu akçalar da 
boncuklarõ olu turan di er materyallerdir (Resim 5: 1-4). Ele geçirilen buluntular 
arasõnda yer alan cilalanmõ  minik ta  taneciklerinin ise bu boncuklarõn yapõmõnda 
kullanõlmak üzere hazõrlanmõ  hammaddeler oldu u dü ünülmektedir (Resim 5: 5-6). 

Bu yõl çok fazla sayõda olmamasõna ra men çe itli sürtmeta  örneklerle de 
kar õla õlmõ tõr. Bunlar arasõnda daha çok ö ütme ve ezgi ta larõ bulunmaktadõr. Daha 
önceki yõllarda güzel örneklerine rastladõ õmõz cilâlõ baltalar, bu yõl kõrõk olan tek bir 
örnekle temsil edilmektedir (Resim: 6). 

 
V. YA LANDIRMA ÇALI MALARI 
Suluin Ma arasõ arkeolojik kazõlarõna ili kin ilk ya landõrma sonuçlarõ elimize 

geçmi  bulunmaktadõr. Ma aranõn çe itli arkeolojik seviyelerinden alõnan be  adet 
kömür örne i Paris (Fransa)’teki Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France-C2RMF laboratuvarõna gönderilmi tir. Bunlardan K8 plan karesinin 

5.arkeolojik seviyesinden elde edilen tarih (110 30 BP) sorunlu olup 5. arkeolojik 
seviyeden alõnan bir di er örnek ise henüz ya landõrõlmamõ tõr. Ya landõrõlan örnekler 
ve elde edilen Karbon-14 ya larõ a a õdaki tabloda verilmi tir: 

 

Laboratuvar No. Kare/Ark.Sev Kalibre Edilmemi  Kalibre Edilmi  
C2RMF72178 J 8 / 10  G.Ö. 6985  35  M.Ö. 5990-5765 (%84) 

C2RMF72174 J 7 / 15  G.Ö. 7010  35  M.Ö. 5990-5810 
(%100) 

C2RMF72175 I 8 / 20 G.Ö. 7020  40  M.Ö. 5995-5810 
(%100) 

 
 Yukarõdaki tabloda verilen tarihler gerek Suluin Ma arasõ gerekse bölge için 

oldukça ilgi çekicidir. Söz konusu tarihler Anadolu Kronolojisi’nde Geç Neolitik 
Dönemi i aret ediyor gibi görünse de, özellikle Suluin Ma arasõ çanak-çömlek 
örnekleriyle bir tezat olu turmaktadõr. Aynõ zamanda bu tarihler Suluin Ma arasõ’nda 
kendine özgü erken bir Kalkolitik ya amõ da temsil edebilir. Bununla birlikte, gerek 
kültürel materyal üzerindeki detaylõ incelemeler gerek C14 tarihleri üzerinde uzmanlar 
grubuyla yapõlacak olan tartõ malar sonucu, Suluin Ma arasõ’nõn Anadolu 
Kronolojisi’ndeki yeri belirlenmi  olacaktõr.     
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V. SONUÇ 
2007 yõlõndan beri sürdürülen Suluin Ma arasõ arkeolojik kazõlarõ, Batõ 

Toroslar’da Katran Da õ üzerinde yer alan ma aralarõn ço unun, sadece insanlarõn avcõ-
toplayõcõ oldu u Paleolitik Ça larda de il, Neolitik ve sonrasõ (Kalkolitik ve lk Tunç) 
ça larda da yo un bir biçimde iskân edildi ini göstermi  bulunmaktadõr. 

2012 yõlõ kazõlarõ sonucunda ele geçirilen ve geçen senelere oranla daha az 
sayõda olan arkeolojik buluntular, daha çok K9 ve K10 plan karelerinin 16. arkeolojik 
seviyesinden ba layarak 20. arkeolojik seviyesine kadar devam eden seviyelere aittir. 
Genelde 20. arkeolojik seviyenin sonundan itibaren tüm kazõ alanõnda arkeolojik 
buluntularda bir azalma söz konusudur. Hatta çanak-çömlek parçalarõ 20. arkeolojik 
seviyeden sonra tamamen kaybolmaktadõr. Arkeolojik dolgusu olan ve kazõlabilen bazõ 
plan karelerin 21.-24. arkeolojik seviyeleri arasõnda ise, tek tük arkeolojik buluntularla 
kar õla õlmõ tõr.  

2011 yõlõnda gözlemledi imiz bazõ olaylarõn dü ündü ümüz ekilde geli memesi 
bizleri hayal kõrõklõ õna u ratmõ tõr. Bunlardan biri I 7 ve J 7 plan karelerinin 20. 
arkeolojik seviyesinin tabanõnda ortaya çõkan, 70-80 cm. çapõndaki yuvarlak alanõn bir 
çöp çukuru olabilece i dü ünülmü tü. Ancak bu alanõn bir çöp çukuru de il, 5-8 cm. 
derinlikte toprak içine açõlmõ  bir ate  ya da ocak yeri oldu u anla õlmõ tõr. Sadece 
yanmõ  kemik ve kömür parçalarõ görülen, herhangi bir arkeolojik buluntu vermeyen bu 
alanõn içinde çok sayõda irili ufaklõ kalker ta lar bulunmu tur. Bu ta larõn ate in 
söndürülmesi için ocak yerinin üzerine atõlmõ  ta lar olmasõ olasõdõr. Di eri ise açmanõn 
güneydo u kö esinde ortaya çõkan terra-rossa topra õn Pleistosen Dönem dolgularõ 
olabilece i eklindeki dü üncemizdi. Ancak bu alanda yapõlan çalõ malar da, bu 
dü üncemizin do ru olmadõ õnõ ortaya koymu tur. Açmanõn güneydo u kö esinde çok 
iri bir kalker blo un yüzünü takip ederek derinle en, içinde sadece kõrmõzõmtõrak renkli 
terra-rossa topra õn ve küçük kalker parçalarõnõn oldu u, ba ka hiçbir arkeolojik 
buluntunun olmadõ õ bu alan, bölgede sõk sõk görülen zerzemin bo luklarõndan biridir. 
Buradaki terra-rossa topra õn ve küçük boyutlu kalkerlerin ya mur sularõyla dõ arõdan 
ta õndõ õ anla õlmaktadõr. Dolayõsõyla Pleistosen Dönemi i aret eden herhangi bir 
jeolojik ya da arkeolojik dolgu ile kar õla õlmamõ tõr. 

H 6-10, I 6-10 ve J 6-10 plan karelerini içeren yakla õk 15 metrekarelik tüm kazõ 
alanõnda, 20. arkeolojik seviyeden itibaren yer yer iri kalker döküntülerle kar õla õlmaya 
ba lanmõ tõr. Hatta bu kalkerler 23-24. arkeolojik seviyelerden itibaren tüm alanõ 
kaplamaktadõr. Toprak dolgu neredeyse hiç kalmamõ tõr. Bu çok iri kalker bloklarõn 
belirli bir dönemde ma ara tavanõnõn göçmesi sonucu tabanõ kapladõklarõ 
anla õlmaktadõr. Zira önce açmanõn do usunda daha sonra açmanõn batõsõna do ru di er 
alanlarda bu iri kalker bloklar arasõnda görülen bo luklar ve bo luklardan gelen serin 
hava dalgasõ bunu kanõtlamaktadõr. Açmanõn tabanõnõ kaplayan bu iri kalker bloklar, yer 
yer tavandan akan ya da damlayan sularla olu an kalsitik bir ku akla birbirlerine 
yapõ mõ lardõr. Ta lar arasõndaki bu küçük bo luklarõn mutlaka ma aranõn ana 
bo lu uyla ba lantõlõ olmasõ gerekir. 
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Bu durum iki farklõ ekilde yorumlanabilir. Bunlardan birincisi, Kalkolitik 
Dönem yerle mesine ait mimarî mekânlarõn oldu u alan, bir zamanlar bir çöküntü 
sonucu ma ara tavanõndan dü en kaya bloklarõyla kaplanmõ , yerle im bunun üzerine 
kurulmu  olabilir. kincisi ise Kalkolitik Ça õn erken bir safhasõnda bölgede meydana 
gelen kuvvetli bir depremle kapalõ ma ara dõ arõya açõlmõ  ve Kalkolitik Dönem 
yerle imi ma ara a zõnõn dõ arõya açõlmasõndan sonra olu mu tur. 

Bu her iki durumun da anla õlabilmesi için yapõlmasõ gereken i lem ya jeofizik 
çalõ malar ya da bir karot âleti yardõmõyla ma ara dolgularõnõn kontrol edilmesidir. Bu 
nedenle 2013 kazõ sezonunda ilk önce bu çalõ malarõn yapõlmasõ planlanmaktadõr. Bu 
çalõ malar sonunda herhangi bir arkeolojik ve jeolojik dolguya rastlamadan ma aranõn 
orijinal bo lu una ula õlõrsa Suluin Ma arasõ kazõlarõnõ sonlandõrmak kaçõnõlmaz 
olacaktõr. Bunun aksine ma ara tavanõ göçmeden önce daha eski bir yerle im söz 
konusu ise, bu durum da yapõlacak çalõ malarla netlik kazanacaktõr ve kazõlara devam 
edilecektir. 

Suluin Ma arasõ’nda ilk kez elde edilen ve M.Ö. V. binyõlõn ilk çeyre ine ait 
olan C14 tarihleri için kesin yorumlarda bulunmanõn imdilik erken oldu u söylenebilir. 
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gerçekle tirilmi  olup kazõlar sonucunda E Gözü’nde Pleistosene ait seviyelerden Alt 
Paleolitik, B Gözü’nde ise Holosene ait seviyelerden Geç Neolitik Dönem ile Kalkolitik 
Ça a ait buluntular gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr.  

I.“E” Gözü Kazõsõ  

Karain Ma arasõ E Gözü kazõlarõ, 2012 yõlõ kazõ sezonunda, 9 plan karede 
(Çizim: 1) ve 3 farklõ jeolojik seviyede gerçekle tirilmi tir. Toplamda 26 arkeolojik 
seviyenin kaldõrõldõ õ E Gözü kazõlarõna, Ana Dolgu’nun güney profilinde yer alan I 16 
plan karesinden ba lanmõ  ve dönü ümlü olarak I 14, I 15 ve I 17 plan karelerinin 
kazõlmasõyla devam edilmi tir. lgili plan karelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile 
bunlarõn ba langõç ve biti  kotlarõ Tablo 1’de görülmektedir.  

 

KARA N E 2012 KAZILAN PLAN KARELER 

PLAN 
KARE 

Arkeolojik 
Seviye 

Jeolojik 
Seviye 

Ba langõç 
Kotu (m.) 

Biti  Kotu 
(m.) 

I 15 90* VI - 14.10 - 14.20 

I 16 90* VI -14.10 -14.20 

I 18 64-71* V.1.2-V.2 -11.50 -12.30 

I 19 66-71* V.1.2-V.2 -11.70 -12.30 

J 15 90-91* VI -14.10 -14.30 

J 16 90-91* VI -14.10 -14.30 

J 17 90-91* VI -14.10 -14.30 

J 18 90-91* VI -14.10 -14.30 

J 19 90-91* VI -14.10 -14.30 

Tablo 1: * lgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye  

Nurperi Ayengin'e ve fosillerimiz hakkõnda bilgilerini esirgemeyen Dr. Serdar Mayda ile Doç. Dr. Cihat 
Alçiçek'edir.  
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 2012 yõlõ E Gözü kazõ çalõ malarõna ilk olarak J 15 ve J 16 plan karelerinden 
ba lanmõ  ve her iki plan karede de 90. ve 91. arkeolojik seviyeler olmak üzere toplam 2 
arkeolojik seviye kazõlmõ tõr. Söz konusu plan karelerin kazõlmasõnõn ardõndan en son 
2011 kazõ sezonunda çalõ õlmõ  olan I 15 ve I 16 plan karelerinde de birer arkeolojik 
seviye inilmi tir (I 15/90, I 16/90).  

Hem K plan karelerinde (Kökten'in sondaj çukuru) yer alan ve zamanla dolmu  
olan atõk toprak alanõnõ bo altarak dolgunun ne kadar daha a a õlara indi ini saptamak 
hem de J plan karelerinde daha sa lõklõ bir kazõ gerçekle tirmek amacõyla demir 
iskelenin sökülmesine karar verilmi tir. Bu do rultuda iskelenin sökülmesinin ardõndan, 
tüm K plan karelerini kaplayan atõk toprak kazma-kürek yardõmõyla kaldõrõlmõ  ve 
alanda anakaya ya da anakayanõn üzerine birikmi  oldu u dü ünülen kaya bloklarõyla 
kar õla õlmõ tõr. Ayrõca bu alanda yer yer bo luklar tespit edilmi tir. Bu bo luklardan en 
dikkat çekicisi do u profilinin dip kõsmõnda, J ve K plan karelerinin kesi im noktasõnda 
yer alanõdõr. Yakla õk 30-35 cm. çapõndaki bu bo luktan iddetli bir hava akõmõnõn 
geldi i görülmü tür. Bu küçük bo luk, E Gözü'nün di er bo luklara açõldõ õnõ 
dü ündürmektedir. 

 Atõk toprak alanõnõn kaldõrõlmasõ i leminden sonra J plan karelerinin 
kazõlmasõyla arkeolojik çalõ malara kaldõ õ yerden devam edilmi tir. Bu noktada J 17, J 
18 ve J 19 plan karelerinin her birinde 90. ve 91. arkeolojik seviyeler kazõlmõ tõr.  

J plan kareleri açõsõndan 91. arkeolojik seviyenin tabanõnda (-14.30 m.) kazõ 
bõrakõlmõ  ve geçici bir iskele kurularak I 18 ve I 19 plan karelerinin kazõsõna 

geçilmi tir. En son 2009 kazõ sezonunda kazõlmõ  olan I 18 plan karesinde2 64. 

arkeolojik seviyeden, en son 2005 yõlõnda kazõlmõ  olan I 19 plan karesinde3 ise 66. 
arkeolojik seviyeden itibaren çalõ malara devam edilmi tir. Her iki plan karede de -
12.30 m. kotuna denk gelen 71. arkeolojik seviyenin tabanõna kadar inilmi  ve bu yõlki 
kazõ çalõ malarõ sonlandõrõlmõ tõr. 

2012 yõlõ E Gözü kazõlarõnda toplam 3 farklõ jeolojik seviyede çalõ õlmõ tõr. Söz 
konusu jeolojik seviyeler yapõsal özelliklerine göre V.1.2, V.2 ve VI olarak 
isimlendirilmi lerdir. 

V.1.2 jeolojik seviyesi kimi zaman sert kimi zaman ise oldukça yumu ak bir yapõ 
sergilemi tir. Yalnõzca I 18 ve I 19 plan karelerinde söz konusu jeolojik seviyenin kazõsõ 
gerçekle tirilmi tir. I 18 plan karesi açõsõndan 69. arkeolojik seviyeye kadar yalnõzca 
V.1.2 seviyesi kazõlmõ tõr. 69. arkeolojik seviyeden itibaren ise plan karede V.2 ile 
birlikte gözlemlenen V.1.2, a a õ kotlara do ru inildikçe daralmõ tõr. Aynõ durum I 19 
plan karesi için de geçerlidir. Yer yer konkresyonlarõn ve kalsit ku aklarõn 

2 Yalçõnkaya ve di ., 2011: 23, 24. 
3 Yalçõnkaya ve di ., 2007: 541. 
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gözlemlendi i V.1.2, bünyesinde bol miktarda küçük boyutlu radyolarit çakõllar 
barõndõrmaktadõr. Bu anlamda V.1.2 jeolojik seviyesinin ya õ lõ ve ma ara içerisine 
akõntõlarõn gerçekle ti i bir evreyi temsil etti i söylenebilir. V.1.2 seviyesi sertlik 
açõsõndan de i kenlik gösterdi i için, kazõlar kimi zaman malayla kimi zaman ise çekiç 
ve keski yardõmõyla gerçekle tirilmi tir. 

Bu yõlki kazõlar esnasõnda kar õla õlan bir di er jeolojik birim ise V.2’dir. I 18 ve 
I 19 plan karelerinde gözlemlenen V.2 jeolojik seviyesi, her iki plan karede de 69. 
arkeolojik seviyeden itibaren ortaya çõkmõ  ve 71. arkeolojik seviyenin tabanõna (-
12.30) kadar V.1.2 ile birlikte devam etmi tir. V.1.2 jeolojik seviyesinin aksine V.2 
a a õ kotlara inildikçe plan karelerin geneline yayõlmõ tõr. V.2, E Gözü'ndeki 
tabakala ma içerisinde yer alan lokal bir olu umdur. Yani yatay olarak tüm alana 
yayõlmõ  bir seviye de ildir. Ayrõca oldukça sõkõ ve çok sert bir yapõda olmasõ, bu 
olu umun kalsit minerali açõsõndan zengin tavan akõntõlarõ sonucu meydana geldi ini 
göstermektedir. Zaten V.2 olu umunun, belli bir noktadan ba layõp bir koni eklinde 
a a õ kotlara do ru geni lemesi de bu dü ünceyi desteklemektedir. Bu seviyenin 
içerisinde yer yer orta ve küçük boyutta kalker döküntüler dikkat çekmektedir. Bu 
kalkerlerin V.2 içerisinde oldukça iyi bir ekilde korunduklarõ görülmü tür. Dolayõsõyla 
bu seviyenin oldukça sert bir yapõya kavu masõna neden olan bile enler, aynõ zamanda 
içerisindeki malzemeye de oldukça iyi bir koruma ortamõ sa lamõ tõr.  

Karain Ma arasõ E Gözü stratigrafisinin en altõnda yer alan jeolojik birim, “VI” 
olarak ifade edilmektedir. Söz konusu jeolojik seviye I 15, I 16, J 15, J 16, J 17, J 18 ve 
J 19 plan karelerinde kazõlmõ tõr. 2011 yõlõ E Gözü kazõlarõnda oldukça yumu ak bir 

yapõda kar õmõza çõkan VI. jeolojik seviyenin4, 2012 yõlõ kazõlarõnda a a õ kotlara do ru 
inildikçe sertle ti i ve kazõlmasõ zor bir seviye hâline geldi i görülmü tür. Bu sertli in 
sebebi, sõk sõk kar õla õlan konkresyon ve kalsit ku aklardõr. Dolayõsõyla bu jeolojik 
seviyenin kazõsõ tamamen çekiç ve keski yardõmõyla gerçekle tirilmi tir. Jeolojik seviye 
içerisinde farklõ noktalarda sarkõt-dikit parçalarõ ve kalker bloklar ile yo un bir ekilde 
radyolarit çakõllar gözlemlenmi tir. 

2012 yõlõ E Gözü kazõlarõnõn ardõndan her yõl oldu u gibi stratigrafik kesit çizimi 
ve genel foto raf çekimi gerçekle tirilmi tir. I 18 ve I 19 plan karelerinin kazõlmasõyla 
ortaya çõkan yeni kesit (Çizim: 2) plana geçirildikten sonra kazõ alanõn son hâli 
foto raflanmõ  ve Ana Dolgu'nun üzeri siyah naylonla kapatõlarak koruma altõna 
alõnmõ tõr. 

  

4 Yalçõnkaya ve di ., 2013: 7, 8. 
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E Gözü Arkeolojik Buluntularõ  

2012 yõlõ E Gözü kazõlarõnda söz konusu tüm plan karelerde Alt Paleolitik 
seviyelerde çalõ õlmõ tõr. Yontmata  buluntular anlamõnda bakõldõ õnda, V.1.2 ve V.2 
jeolojik seviyeleri VI. jeolojik seviyeye nazaran daha verimlidir. 

Yontmata  endüstride, kullanõlan hammadde açõsõndan radyolaritin oldukça 
baskõn oldu u gözlemlenmi tir. Bunun yanõ sõra -Karain çevresinde çok fazla 
rastlanmayan- çakmakta õ da endüstri içerisinde kullanõlmõ  olan hammadde tiplerinden 
bir tanesidir. Çok az sayõda olmakla birlikte hammaddesi kalker olan örnekler de 
mevcuttur.   

Yontmata  buluntular genelde küçük boyutlu düzeltili ve düzeltisiz yongalar 
(Çizim 3: 2, 4), az sayõdaki kenar kazõyõcõlar (Çizim 3: 5; Çizim 4: 2), di lemeli (Çizim 
3: 6) ve çontuklular (Çizim 3: 1; Çizim 4: 1) ile yongalama artõ õ olan kõymõklardan 
olu maktadõr. Buluntular arasõnda dikkat çeken 3 parça, di erlerine göre farklõ özellikler 
ta õmaktadõr. Bunlardan ikisi oldukça büyük ta õmalõklar üzerine yapõlmõ  âletlerdir 
(Çizim 4: 1, 3). Bir tanesi kenar kazõyõcõ-çontuklu (Çizim 4: 1), di eri ise çekirdek 
üzerine kenar kazõyõcõdõr (Çizim 4: 3). Di er parça ise yine oldukça büyüktür ve 
hammaddesi kalkerdir. Bu parça form olarak satõr görünümündedir (Resim: 1). 
Hammaddesi radyolarit olan bir adet yatõk yöne en kenar kazõyõcõ ise (Çizim 3: 3) daha 
çok Orta Paleolitik karakterlidir ve üst seviyelerden karõ mõ  gibi gözükmektedir. 

E Gözü Fauna Buluntularõ  

Bu yõlki kazõlarda genel olarak büyük boyutlu memeli hayvan kemik ve 
di leriyle birlikte yõrtõcõ hayvanlara ait kemikler de ele geçirilmi tir. Bunlar dõ õnda 
V.1.2 ve VI jeolojik seviyelerinden bol miktarda mikro fauna kalõntõsõ tespit edilmi tir. 

II. “B” Gözü Kazõsõ  

Karain Ma arasõ B Gözü kazõlarõ 2012 yõlõ kazõ sezonunda G 10, G11, H 9, H 
10, H 11, H 12, H 13, H 14, I 9, I 10, I 11, I 12, I 13, I 14, J 11, J 12, J 13, J 14, K 11, K 
12, K 13 ve K 14 olmak üzere 22 ayrõ plan karede gerçekle tirilmi tir (Çizim: 5). 
Toplam 2 ayrõ jeolojik seviye içinde 65 arkeolojik seviye kaldõrõlmõ tõr. Adõ geçen plan 
karelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunlarõn ba langõç ve biti  kotlarõ Tablo-
2’de gösterilmi tir. Bu sene kazõlan seviyelerin tamamõ Holosen dolgulara ait olup 
kazõsõ yapõlan jeolojik seviyeler üstten a a õya do ru H.IV, H.V olarak sõralanmaktadõr. 
Kuzey profilinde bulunan K plan karelerinde, bu sezon yalnõzca 2 arkeolojik seviye 
kazõlmõ tõr. (Çizim: 6).  

 Ba langõçta H 14 plan karesinde H.IV seviyesi ile kazõ ba latõlõrken, kazõnõn 
ilerleyen a amalarõnda 18. arkeolojik seviyenin kazõsõ tamamlandõ õnda, plan karenin 
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tamamõnda Pleistosen katla õmõn ilk seviyesi olan P.I.1’e ula õlmõ tõr. 13. arkeolojik 
seviyeden ba layan H 14 plan karesinin kazõsõ 18. arkeolojik seviyede sonlandõrõlmõ tõr. 
H 13 plan karesinde 18. arkeolojik seviyede Pleistosen seviyeye ula õlõrken; H 11 ve H 
12’de 16. arkeolojik seviyede P.I.1 tüm alanda yakalanmõ tõr. Dolayõsõyla yukarõda 
sözünü etti imiz katla õm e imi, bu ekilde kendini göstermektedir. H 13 ve H 14’te 18. 
arkeolojik seviyede görülen P.I.1 seviyesi, H 11 ve H 12’de 16. arkeolojik seviyede 
görülmü tür.  H plan karelerinin do u bölümünde yer alan H 9 ve H 10 plan karelerinde 
ise 15. arkeolojik seviyede Pleistosen dolgulara inilmi tir. 

 Kazõ alanõnda Pleistosen seviyelere ula õlan di er plan kareler;  G 10, G11, I 9, 
I 10, I 11 olarak sõralanabilir. Kazõ alanõnõn kuzey-batõ yönünde bulunan I 12, I 13, I 14, 
J 11, J 12, J 13, J 14, K 11, K 12, K 13 ve K 14 plan karelerinde hâlen Holosen 
seviyelerin dolgularõ bulunmaktadõr. Kazõ alanõ dâhilindeki toplam 22 plan karede, 
Plesitosen seviyelere önümüzdeki sezon içinde inilebilece i dü ünülmektedir. Kazõ 
sõrasõnda Holosen seviyelerden Pleistosen seviyelere geçi , dikkat gerektiren bir çalõ ma 
yöntemi izlenmesini zorunlu kõlmõ tõr. Bu nedenle kazõ zaman zaman oldukça yava  
ilerlemi tir. 

B Gözü'nde bu sezon yürütülen kazõ çalõ malarõ sõrasõnda en dikkat çekici bulgu, 
kazõk çukurlarõ olmu tur. Çe itli karelerde tespit edilen toplam 16 kazõk çukuru, 
Holosen seviyelerde açõlmõ  çukurlar olarak görülmektedir (Çizim: 7; Resim: 2). 
Holosen'in ilk evresinde açõlan bu çukurlar P.I.1 içine girdi inden, söz konusu alanlarda 
çukur içlerine karõ mõ  hâlde sediman birikmi tir. Bu sedimanõn alõnmasõ neticesinde, 
çukurlarõn çevresinde in situ sedimana ula õlarak, çukurlarõn gerçek görüntüleri ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Bu çukurlarõn ma ara içinde düzenlemeye ba lõ olarak açõldõ õ 
dü ünülmektedir. lerleyen kazõ sezonlarõnda, tüm alanda Pleistosen dolguya 
ula õldõ õnda, görünüm netlik kazanacaktõr. 

 Bu kazõ sezonunda ula õlan en derin kod -400 (AH 18) dür. Plesitosen 
dolgulara en yüksek kodda (- 350) ve G 11 ile I 11 plan karelerinde ula õlmõ tõr. (Tablo 
2). 

KARA N B 2012 KAZILAN PLAN KARELER 

PLAN 
KARE 

Arkeolojik 
Seviye 

Jeolojik 
Seviye 

Ba langõç 
Kotu (cm.) 

Biti  
Kotu 
(cm.) 

G 10 13, 14* H.V - 340 - 360 

G 11 13* H.IV - 340 - 350 
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G 11 13, 14,15* H.V - 340 - 370 

H 9 13, 14, 15* H.V - 340 - 370 

H 10 13, 14, 15* H.V - 340 - 370 

H 11 13* H.IV - 340 - 350 

H 11 14, 15, 16* H.V - 350 - 380 

H 12 13, 14* H.IV - 340 - 360 

H 12 14, 15, 16* H.V - 350 - 380 

H 13 13, 14, 15* H.IV - 340 - 370 

H 13 15, 16, 17,18* H.V - 360 - 400 

H 14 13, 14, 15,16* H.IV - 340 - 380 

H 14 16, 17, 18* H.V - 370 - 400 

I 9 13, 14, 15* H.V - 340 - 370 

I 10 13, 14, 15* H.V - 340 - 370 

I 11 13* H.IV - 340 - 350 

I 11 14, 15* H.V - 350 - 370 

I 12 13, 14, 15* H.IV - 340 - 370 

I 12 14, 15* H.V - 350 - 370 

I 13 13, 14, 15* H.IV - 340 - 370 

I 14 13, 14, 15* H.IV - 340 - 370 

J 11 13, 14* H.IV - 340 - 360 

J 12 13, 14* H.IV - 340 - 360 

Tablo 2:* lgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye 
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B Gözü Buluntularõ 

Jeolojik seviyelerdeki genel buluntu görünümüne de inmeden önce, bu kazõ 
sezonunda ele geçirilen önemli buluntulardan söz etmek yerinde olacaktõr. Bu ba lamda 
H 10 plan karesinin 13. arkeolojik seviyesinde bulunan (H.V) ta tan ekillendirilmi  
bo a ba õ kolye ucu oldukça dikkat çekici buluntulardan biridir. Kulaklarõ, a zõ ve yüzü 
net biçimde görülebilmektedir (Resim: 3). Dikkat çeken di er bir buluntu ise, H 13 plan 
karesinde 15. arkeolojik seviyede (H.V) bulunan kemik yüzüktür (Resim 4: 1). Di er 
önemli buluntu grubu, insana ait di  ve kemiklerden olu maktadõr. Bu buluntularõn 
tamamõ H.IV seviyesinde ele geçirilmi tir. H 13 plan karesinde bulunan parmak kemi i 
15. arkeolojik seviyede ele geçirilmi tir, buna kar õn di erlerinin tamamõ 14. arkeolojik 
seviyede bulunmu lardõr. H 14, J 13, J 12, K 12, K 11 plan karelerinde insan di leri 
tespit edilmi tir. I 13 plan karesinde ise insana ait çene parçasõ bulunmu tur. Kalkolitik 
seviyeler içinde bulunan bu insan kalõntõlarõnõn da õnõk bir biçimde bulunmu  olmasõ ve 
ço unun tamamen veya kõsmen yanmõ  olmalarõ olasõ bir "yarõ kremasyon" olgusunu 
akla getirmektedir. 

H.IV seviyesi Kalkolitik Ça  buluntularõnõ içermektedir. Bu seviyede siyah ve 
krem astarlõ iyi buluntular yanõnda açkõsõz ve devetüyü renginde kaba buluntular da 
mevcuttur. Kalkolitik seviyelerde hem yontmata  hem de kemik buluntular sayõca artõ a 
geçmi tir. Bu ünitede Hacõlar’daki Kalkolitik seviyelerden bildi imiz polikrom boyalõ, 
krem astar üzerine kõrmõzõ bantlõ çok kaliteli ve nitelikli kap parçalarõ da ele 
geçirilmi tir. Bu seviyelerde, özellikle yontmata  ve kemik âlet buluntularõ açõsõndan 
sayõca artõ  ve çe itlenme göze çarpmaktadõr. Yontmata  buluntular; düzeltili ve 
düzeltisiz yonga ve dilgiler, çekirdekler, çekirdeklerin hazõrlanmasõna-yenilenmesine 
yönelik alõnmõ  teknolojik parçalar, makrolitik âletler, mikrolitik âletler ile sayõlarõ 
oldukça fazla olan yongalama artõklarõ ve kõymõklardan olu maktadõr. Makrolitikler 
genel olarak; düzeltili yonga ve dilgiler, budanmõ  dilgiler, tipik ön kazõyõcõ formlarõ, ta  
delgi ve burgu deliciler, di lemeli ve çontuklu âletler, orak dilgiler -bunlar arasõnda 
oldukça kaliteli çakmakta õndan bir örnek dikkat çekicidir  (Çizim 8: 1)- ve ta  
kalemlerden olu maktadõr. Mikrolitiklerin ise büyük bir ço unlu unu; sõrtlõ dilgicikler, 
düzeltili dilgicikler, mikrogravet uçlar, keski a õzlõ ok uçlarõ ve budanmõ  dilgicikler 
olu turmaktadõr. Çekirdekler; ço unlu u tek ve iki kutuplu olan prizmatik çekirdekler, 
piramit biçimli çekirdekler, ekilsiz çekirdekler ve çe itli tiplerdeki tükenmi  
çekirdekler ile temsil edilmektedir. Ayrõca Göllüda  kaynaklõ obsidiyen dilgiler de bu 
seviyede ele geçirilmi tir. Kemik buluntular ise; kemik uçlar (Çizim 10: 1), bõzlar 
(Çizim 9: 2; Çizim 10: 4), kemik ka õklar (Çizim 9: 1), delinmi  kemikler (Çizim 10: 8)  
ile i lenmi  kemik objelerden olu maktadõr. Ayrõca ta  a õr ak, cilalõ balta ve keskiler, 
çe itli ta lardan perdah âleti, vurgaç, sapan ta larõ, ezme ve ö ütme elemanlarõ da 
mevcuttur. Ta , dentalium ile karasal ve denizel kökenli canlõlarõn kabuklarõndan 
üretilmi  olan ve çok minik örnekleri de bulunan boncuk ve takõ objeleri (Resim: 5), 
H.IV’te çok büyük bir artõ  ve çe itlenme göstermi tir. 
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H.V jeolojik seviyesi ise Geç Neolitik Döneme ait buluntularla nitelenmektedir. 
Seramiklerin yanõ sõra, yontmata  buluntular (Çizim 8: 2-14), kemik âletler (Çizim 10: 
2, 3, 5, 6, 7) ve süslenme objeleri (Resim: 4), sürtmeta lar, ezme ve ö ütme ta larõ, 
vurgaçlar ve sapan ta larõ di er buluntu gruplarõdõr. Yontmata  buluntu yelpazesi; 
düzeltili ve düzeltisiz yonga ve dilgiler (Çizim 8: 2, 3, 5), çekirdekler, çekirdeklerin 
hazõrlanmasõna-yenilenmesine yönelik alõnmõ  teknolojik parçalar, makrolitik âletler, 
mikrolitik âletler ile yongalama artõklarõ ve kõymõklardan olu maktadõr. H.IV jeolojik 
seviyesinde oldu u gibi bu seviyeden de obsidiyen dilgi ve dilgicikler ele geçirilmi tir.  
Makrolitikler genel olarak; düzeltili yonga ve dilgiler, budanmõ  dilgiler (Çizim 8: 8), 
çe itli tiplerde ön kazõyõcõlar (Çizim 8: 9, 11, 12), ta  delgi (Çizim 8: 10) ve burgu 
deliciler, di lemeli ve çontuklu âletler (Çizim 8: 4) ile daha az sayõda ele geçirilen orak 
dilgi ve ta  kalemlerden olu maktadõr. Mikrolitiklerin ise büyük bir ço unlu unu sõrtlõ 
dilgicikler (Çizim 8: 7), düzeltili dilgicikler, mikrogravet uçlar (Çizim 8: 6) ve 
budanmõ  dilgicikler olu turmaktadõr. Çekirdekler; ço unlu u tek ve iki kutuplu olan 
prizmatik çekirdekler (Çizim 8: 13, 14), ekilsiz çekirdekler ve çe itli tiplerdeki 
tükenmi  çekirdekler ile temsil edilmektedir. H.V jeolojik seviyesi kemik endüstrisi; 
genel olarak bõzlar (Çizim 10: 3, 5), kemik uçlar (Çizim 10: 2) ve delinmi  kemik 
objeler (Çizim 10: 6, 7) ile kendini göstermektedir. Ayrõca yine H.IV'de oldu u gibi ta , 
dentalium ile karasal ve denizel kökenli canlõlarõn kabuklarõndan üretilmi  olan boncuk 
ve takõ objeleri (Resim 4) H.V buluntularõnõ tamamlamaktadõr. 

B Gözü Fauna Buluntularõ 

Karain B Gözü’nde ele geçirilen çok sayõdaki hayvan kemikleri; mikro ve makro 
fauna olmak üzere iki kategoride toplanmaktadõr. Bunlardan makro faunaya ait olan 
kemiklerin tümü beslenme ile ilgilidir. Dolayõsõyla mutfak artõklarõ olarak kar õmõza 
çõkmaktadõrlar. Büyük ço unlu u kõrõktõr. Bu kõrõlmalarõn nedeni genellikle antropik 
kökenlidir ve kemikler üzerlerinde kasaplõk izlerini ta õmaktadõr. Kemik kalõntõlarõ hem 
iri hem de daha küçük boyutlu olan ve genellikle de bovid türlerine ait örnekler olarak 
kar õmõza çõkmõ tõr. Bunlar arasõnda en yo un örnekler koyun ve keçilere aittir. Tüm 
seviyelerden ba  ve vücut iskeletinin hemen hemen her kõsmõna ait kemiklerin ele 
geçirilmi  olmasõ, bu hayvanlarõn yerle im yerinde parçalandõklarõnõ dü ündürtmektedir.  

Mikro memeli kemikleri ise, ma arada insanla birlikte ya amõ  olan 
kemirgenlere ait kalõntõlardõr. 

Mikro ve makro memeli kalõntõlarõnõn yanõ sõra, yo un olarak rastlanan bir di er 
grup ise, denizel ve karasal yumu akça kabuklarõdõr. Bunlardan salyangoz gibi karasal 
olanlarõn beslenmede rol oynamõ  olabilecekleri söylenebilir. ayet yo un olarak 
bulunsalardõ midyeler için de aynõ ey söylenebilirdi. Ancak seyrek olarak ele geçirilen 
bu kabuklarõn hemen hemen tümü, delinerek takõ olarak kullanõlmõ lardõr. Yine denizel 
olan ve Holosen seviyelerde ele geçirilmi  bulunan dentaliumlar da ya olduklarõ gibi ya 
da kesilip boncuk taneleri hâline getirilerek kullanõlmõ lardõr.  
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III. Laboratuvar ve Arkeometri Çalõ malarõ  

 Her sene oldu u gibi bu yõl da Karain Müzesi’nin yanõna kurulan geçici 
laboratuvarda, kazõdan çõkarõlan tüm sedimanlar su altõnda, üç farklõ boyuttaki eleklerde 
elenmi  ve en büyük boy eleklerin içinde bulunan arkeolojik ve faunal buluntular 
toplanmõ tõr. nce ve orta elekler içindeki sedimanlar ise kurutulduktan sonra ayrõntõlõ 
bir ekilde ele alõnarak, içlerindeki mikro fauna, molüsk, tohum, boncuk ve minik 
yontmata  kõymõklarõ ayõklanmõ  ve tabakalarõna konulmak üzere po etlenmi lerdir. Ele 
geçirilmi  olan ta  ve kemik materyal markajlanmõ tõr.  

Özellikle Karain B Gözü’ne ait sedimanlar, yüzdürme yöntemine tâbi tutulmu  
ve içlerindeki karbon örnekleri, mikro fauna ve minik yumu akça kabuklarõ, yüzdürme 
yöntemiyle (flotasyon)  toplanmõ tõr. Karbon örnekleri tarihlendirmede kullanõlmak 
üzere gölgede kurutulup ayõklandõktan sonra, gün õ õ õndan izole edilerek özel bir 
yöntemle koruma altõna alõnmõ lardõr. 

 Arkeolojik ya da faunal buluntularõn üzerini kaplayan sertle mi  toprak 
topaklarõ mekanik (motorlu, motorsuz) di çi âletleri ile temizlenmi tir.  

 Ele geçirilen eserlerin teknik çizimleri gerçekle tirilerek foto raflarõ 
çekilmi tir. Ayrõca kazõsõ gerçekle tirilen alanlara ili kin plan, kesit ve detay çizimler 
gerçekle tirilmi tir.  

 Kazõ alanõ temizlendikten sonra foto raflanmõ , do al tahribat ve fotosentez 
olaylarõndan korunmasõ amacõyla siyah polyesterlerle kapatõlmõ tõr. Kazõda ele geçirilen, 
laboratuvarda temizli i yapõlan ve markajõ tamamlanan buluntular tabakalarõna göre 
po etlenerek kazõ evi deposuna yerle tirilmi tir. 
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Çizim 1: Karain Ma arasõ E Gözü kazõsõ yapõlan plan kareler 

 

Çizim 2: Karain Ma arasõ E Gözü kuzey profili 
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Çizim 3: Karain E Gözü Yontmata  Buluntular 
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Çizim 4: Karain E Gözü yontmata  buluntular 

 

Çizim 5: Karain Ma arasõ B Gözü kazõsõ yapõlan 
plan kareler 
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Çizim 6: Karain Ma arasõ B Gözü kuzey profili 

 

 

 

Çizim 7: Karain Ma arasõ B Gözü taban çizimi 
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Çizim 8: Karain B Gözü H.IV ve H.V jeolojik seviyelerine ait yontmata  buluntular 
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    Çizim 9: Karain B Gözü H.IV jeolojik seviyesine ait kemik aletler                  
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    Çizim 10: Karain B Gözü H.IV ve H.V jeolojik seviyelerine ait kemik   
aletler 
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Resim 1: Karain Ma arasõ E Gözü, satõr 

 

Resim 2: Karain B'de ortaya çõkan kazõk çukurlarõ 
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  Resim 3: Karain B Gözü, bo a ba õ kolye ucu 

 

  Resim 4: Karain B Gözü, H.V jeolojik seviyesine ait süslenme objeleri 
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Resim 5: Karain B Gözü, H.IV jeolojik seviyesine ait süslenme objeleri 
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U AKLI HÖYÜK 2012: SURFACE SCRAPING AND 
COLLECTING ON THE HIGH MOUND 

U AKLI HÖYÜK 2012 ÇALI MALARI: TEPEDE 
YÜZEY KAZISI VE YÜZEY ARA TIRMASI 

Stefania MAZZONI  
Anacleto D’AGOSTINO 

Valentina ORSI 
 

1. Introduction 

The fifth season of fieldwork at U aklõ Höyük, organized in the framework of a 
joint program between the Museum of Yozgat and the University of Florence, took 
place in June 2013 in order to complete the survey project initiated in 2008 with a series 
of more invasive surface activities.1   

The site of U aklõ Höyük lies on the central Anatolian plateau (Fig. 1) not far 
form the city of Yozgat and clearly visible from the route connecting Yozgat and Sivas, 
a few kilometers west of Sorgun, æon a wide plain defined to the south by the Kerkenes 
Da . The site of U aklõ consists of a high mound and a large extended terrace with a 
low, slightly sloping base (Fig. 2): the entire extension of the settlement is about 10 ha, 
while the central mound covers an area of 2 ha. The site benefitted from a very 
favourable and prominent position at the northern end of a large fertile plain, on the 
southern bank of the E ri Öz Dere: here the high and distinct profile of the Kerkenes 
Da  marks distinctly the southern skyline of the landscape. 

Between 2008 and 2011 our project was primarily directed towards exploring 
intensively the site and its catchment area, obtaining information on the development of 

Stefania MAZZONI, Università degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - SAGAS, Via San Gallo, 10 - 50129 
Firenze/ (ITALY). 
Anacleto D’AGOSTINO, Università degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - SAGAS, Via San Gallo, 10 - 50129 
Firenze/(ITALY). 
Valentina ORSI, Università degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - SAGAS, Via San Gallo, 10 - 50129 
Firenze/ (ITALY). 
1 The 2012 campaign was co-directed by Hasan enyurt, director of the Museum of Yozgat and Stefania 
Mazzoni from the University of Florence; Survey expedition team members: Serpil Ölmez, Anacleto 
D’Agostino, Valentina Orsi, Gabriella Carpentiero, Marta Aquilano, Nicola Barbagli, Margherita Dallai, G. 
Della Lena Guidiccioni, F. Devoto, V. Ippolito, Giuseppe Mancuso, Giuseppe Minunno, Clizia Murgia, R. 
Ranieri, Melissa Ricetti, Silvana Rubanu, Francesca Simi, Chiara Spinazzi Lucchesi, Livio Warbinek.  
We wish to express our gratitude to the Ministry of Culture and Tourism and the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums for their precious advice, support and cooperation.  
This report is the product of teamwork, compiled and edited by the authors: S. Mazzoni (section 1); A. 
D’Agostino (sections 2); V. Orsi (section 3). Financial support for this campaign has been granted by the 
Ministry of Education, University and Research and Ministry of Foreign Affairs (Italy), University of 
Florence, OrMe - Fondazione Oriente Mediterraneo. 
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the settlement within the valley. Distinct and coordinated archaeological, topographic, 
geophysical and geological surveying operations were organised in the first four years 
of the research.2 Systematic and intensive investigations have so far concerned the site 
of U aklõ and thanks to geophysical prospection large structures were detected under the 
surface and numerous details relating to the distribution of artifacts highlighted. The 
geo-magnetic and resistivity surveys located marked anomalies arising from structures 
subjected to severe heating, probably burned by fire, as visible in the updated greyscale 
shade plot map (Figs. 3-5). In particular, among other anomalies, are clearly 
distinguishable a curtain of casemate walls and large buildings on the eastern portion of 
the terrace; a circuit wall on the top oh the high mound; and probably large wall at the 
foot of the höyük.  

The archaeological samples (potsherds, fragmentary tiles, slags, stone tools, 
fragments of baked bricks) have been collected within survey units established on the 
basis of morphological characteristics and following, on the flat areas, the general 
topographical grid. The intensive sampling strategy adopted, was at first aimed at 
achieving precise spreadsheets of the different categories of finds and understanding the 
distribution of significant categories of materials dispersed on the high mound and over 
the lower terrace.   

The 2012 campaign took place in June and was aimed at collecting more 
information on the occupational history of U aklõ, applying new systematic and 
integrated methods in the operations of superficial survey, along with the collecting of 
archaeological materials and geomagnetic prospection. The 2012 fieldwork program 
included:  

 focused operations of ‘scraping’ on the steep slope of the high mound in order 
to obtain more information on  the earlier periods of life of the site;  

 cleaning of the granitic blocks on the surface of the north-west edge of the 
höyük;  

 testing the depth of the lower large anomaly at the foot of southern slope of the 
höyük. 

 
2. Scraping and Superficial Sounding Activities the High Mound Slopes on the 

High Mound Slopes 
Having accomplished the first phase of surface research within the U aklõ 

project, in the last campaign we began a program of more ‘invasive’ surface 
investigation of the site. The scraping on the southern side of the high mound was aimed 
for gathering evidence for a general and preliminary date of the large building appearing 
so clearly in the geomagnetic survey. Here a large anomaly reveals the plan of a huge 

2 S.  Mazzoni 2012, La ricognizione a U aklõ 2011 (Yozgat-Sorgun), Arkeoloji ve Sanat 139, 79-89; S. 
Mazzoni, A. D’Agostino, V. Orsi 2012, U aklõ 2010 Survey Season (Yozgat), 29.Ara tõrma Sonuçlarõ 
Toplantõsõ, Ankara: 317-333; S. Mazzoni, A. D’Agostino, V. Orsi 2010, Survey of the archaeological 
landscape of U aklõ/Ku aklõ Höyük (Yozgat), Anatolica 36: 111-163. 
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building 60 m long and 15 m wide, consisting of large halls or rooms, to be probably 
identified as courtyards, surrounded by rooms of regular plan (Fig. 6).  

The presence of relatively dense vegetation (principally herbaceous plants) 
covering most of the slope had prevented visibility of the soil during the previous 
campaigns. The slopes of U aklõ were never used for agriculture or crops and they had 
been never plowed; consequently, the topsoil was very hard and showed very few 
materials in exposure. Removing the topmost layer of soil by scraping was, therefore, 
the best method to obtain results from the surface. We decided to clear the soil of 
vegetation with the use of sickles and rakes and proceed with a superficial intense 
scraping with trowels and shovels in order to collect materials associated with the 
geomagnetic anomalies, located in the upper portion of the slope and possibly to expose 
the upper surface of sizeable archaeological features (namely traces of collapsed mud 
bricks walls, ash pits, baked bricks) (Fig. 7a-c). The team, composed of twenty 
operators (archaeologists and students) and two workers, proceeded in a east-west line 
together, progressively scraping the slope from top to bottom and collecting the surface 
materials in an integrated manner (Figs. 8-10).  

In fact, we found spots of mud bricks (bands 3-7 of lot 9), delimited patches of 
brown and red soils, and a few alignments (bands 4, 5, 8 of lot 11), probably relics of 
the upper surface of mud bricks walls, although with less detectable outer limits (Fig. 
11). The locations of these features were photographed, drawn in AutoCAD and the plot 
overlapped with the anomalies clearly visible on the geomagnetic survey (Fig. 12). In 
some cases we can distinguish a direct connection between spots of burnt red bricks 
with some registered anomalies; in other cases we have not any relation between the 
two phenomena.  

Also, on the south-eastern slope of the mound a vertical band of 5x25 mrs was 
cleaned and prepared for intense scraping. The area overlaps lots 5 and 6 of the 2010 
survey where a few anomalies can be interpreted as a structure with 5 or 6 long rooms 
(about 30x22 m). The remarks concerning the main phases of occupation reached by 
intensive collections of surface sherds, have been confirmed by the results of the 
scraping. Remains of a little wall in small-sized rough stones are visible on the top of 
the area. 

The method of collection involved the gridding of the slope into bands of various 
sizes or irregular discrete units3 from which all the artefacts were picked up. 
Distribution and composition of the archaeological record obviously depend on post-
depositional activities such as human intervention and particularly natural events, in 
cases of steep slopes of the höyük. Despite this, and the slipping of soil and materials 
due to surface erosion, the later deposits not prevent us from seeing 2nd millennium BC 
materials; on the contrary these materials are well documented and represent a 
significant portion of collected artefacts on the from south slope.  

A small 2x2 m sounding (Operation 2) was opened at the foot of the of southern 
slope of the höyük in order to individuate clues belonging to the large geomagnetic 
anomaly visible on the plot and/or possible components altering the signal within the 
soil matrix.  Such s signal (3/4 m thick) probably refers to a wall of the lower city 

3 Lot 9 and Lot 10 are respectively about 664 and 484 square meters; the dimension of the single units (bands) 
varies from around 4.50x11 m, on the upper portion of the slope to 8x17 m in the lower portion. 
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running from NW to SE. Excavation went down only at a depth of 1.20 m, in a fairly 
homogeneous deposit with very few sherds worn by surface exposiure, but not further 
element were found. As an initial result of this small sounding, we can exclude the 
proximity of the large anomaly to the surface, due for example to the accumulation of 
burned materials falling down from the top or accumulated during agricultural activity 
connected with ploughing or cleaning of the fields, but unfortunately we cannot suggest 
any reliable chronological attribution also considering the massive deposit of washed 
soils coming down from the slope of the mound. 

A second more invasive activity was carried out on the top of the mound. On the 
very top of the mound, different sections of a strong pseudo-circular anomaly are clearly 
visible and could belong to a fortification wall, assigned preliminarily to the Byzantine 
period. A segment of a wall, part of the north-west circuit system, was visible on the 
surface and consists of a parallelepiped granitic block and a few flat slabs adjoining it 
on the east. The area and the stones were cleaned in order to expose a segment of the 
wall (Operation 1) and documented by drawing the visible architectural elements. The 
wall consists of two rows of ashlars separated by rough stones, as a shallow sounding 
along its outer line indicates. A slight depression on the surface and a path are visible 
respectively in front of and next to this portion of the wall and diagonally along the 
slope, probably the remains of a path to the top (in correspondence of a probable gate? 
At the moment we can only speculate about the date, medieval or modern, whilst 
awaiting systematic excavations).  

 
3. The Pottery 
Because of the sloping of the surface soil, a fine-grained characterization in 

chronological terms of the different collections is obviously hard to determine. All the 
recovered artefacts were washed, counted, weighed and a selection of them, the 
diagnostic types, were filed, registered, drawn and photographed.  

2230 diagnostic sherds were collected through the scraping activity (Table 1). 
The number of roof tiles and amorphous slags is very low as compared with the results 
from collecting on the lower terrace.4 

A total body of 215 Kg of sherds has been analyzed and attributed to relevant 
classes of pottery. The data entered in the dedicated database provided us with 
occurrence of types and shapes clearly recognizable for the different periods and in 
connection with the scraping units (bands and lots); thanks to the registration of all the 
sherds and after the processing of data, spreadsheets for several significant categories 
have been composed.  

As already noted, dating surface pottery is, however, a challenge, particularly in 
areas where there is a marked homogeneity that characterised most of the ceramic 
production over a long period of time and where we do not yet know enough about the 
different assemblages. Nevertheless scraping did bring to light a good number of 

4 A. D’Agostino, V. Orsi 2011, I materiali della ricognizione archeologica nell’area di U aklõ Höyük, in S. 
Mazzoni, F. Pecchioli Daddi, G. Torri, A. D’Agostino (eds.), Ricerche italiane in Anatolia. Risultati delle 
attività sul campo per le età del Bronzo e del Ferro, (Studia Asiana 6). pp. 129-156. Roma: Herder. 
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different types and diagnostic forms of the Painted Middle and Late Iron Age wares (so-
called Prhygian and Alishar IV-V ware) with also notable examples with complex 
motifs (Fig. 13 a-d; d: later painted ware, maybe Achaemenid or Galatian?). Iron Age 
period sherds show no specific concentration in any area, which may be the result of 
erosion from the upper portion of the mound. The Middle and Late Bronze Age 
collection is also notably documented including the Red Slip and Burnished wares (Fig. 
14 a-c) as well as Drab Ware sherds (Fig. 14 d). The distribution of red-slipped sherds is 
homogeneous: as noted on the occasion of the analysis of the lower terrace assemblage, 
we are not able to determine whether our red slip ware sherds, in particular in the case 
of body sherds, belong to the Middle/Late Bronze Age horizon instead of the Iron Age 
but can only highlight the fact that the majority of the diagnostic sherds seem to have 
good parallels with types found in stratified contexts of Middle Bronze Age/Late 
Bronze Age sites on the Central Plateau. Within the more ancient repertoire found at 
U aklõ we classified a series of hand-made red-slip wares, and painted sherds 
(‘Cappadocian ware’) (Fig. 15) most likely to be dated to the end of 3rd/beginning of 
2nd millennium BC. More problematic is the date of the few Grey Ware sherds attested 
on the slope (Fig. 15 d). The very low amount of sherds dating to the later period, 
Hellenistic or Byzantine is striking. This absence, and the occurrence of 2nd millennium 
BC sherds, prompt to reconsider the size and aspects of later levels in particular on the 
top of the high mound. 

Noteworthy was the finding of three fragmentary tablets with cuneiform 
inscriptions in a possible relation to the geomagnetic anomalies visible on both the 
southern and southeastern slopes of the high mound (Fig. 11a where X indicate find 
spots). Preliminary reading of the tablets suggests them are letters dating from the 
Middle to Late Hittite period, with a possible date for Uk12.Ob.3 to the 13th cent. BC.5 

As a first result of the scraping activity we can observe a clear and certain 
correlation in terms of chronology between the sherds collected on the surface and them 
collected during the removal of the superficial layer of soil: the main difference consist 
in the growing number of sherds when we proceed to scratch away the superficial strata 
of vegetation and soil. Both methods produced consistent data and confirm that over the 
course of time, erosion of the slopes exposes archaeological levels and associated 
materials trough the disturbance of buried strata, periodically bringing new artefacts to 
the surface. In addition, large superimposed chronological bands can be recognized by 
the distribution of sherds: obviously the Iron Age materials are randomly dispersed 
along all the slope but 2nd millennium BC materials are also well visible, in some case 
concentrated in relatively limited areas and non covered by conspicuous later deposits.  

 
 

5 Alfonso Archi, Franca Pecchioli, Giulia Torri and Carlo Corti are in charge of the study and the final 
publications of the tablets found during the survey. 
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4. Conclusive Remarks 
The intensive survey and the careful scraping on the slopes provided us with 

further important pieces of systematic information about the occupational history of the 
mound. The integrated scraping and processing of collected sherds document the 2nd 
millennium is well attested on the slopes of the high mound and provide us with a more 
precise idea about the location of future excavation trenches according to the period to 
be investigated, reducing the choice to specific sectors of the site.  

The finding of three fragmentary tablets in addition to the tablet found in 20096 
on the lower terrace slope confirms the importance of U aklõ as a significant regional 
site not only for archaeological researche but also from an historical point of view. 
Concerning the question of the identification with Zippalanda, suggested by Oliver 
Gurney, the data furnished by the pottery, the nature, characteristics and main 
occupation phase of the site do not disagree with this hypothesis.  

The southern skyline of the U aklõ landscape is marked by the distinct profile of 
the Kerkenes Da , the most significant landmark of this area. The imposing presence of 
the mountain in the plain has in fact been evaluated as an important argument for 
identifying U aklõ with the town of Zippalanda, one of the cult centres of the Storm-
god. The position of U aklõ Höyük fits well with the geographical setting of the journey 
recorded in the Hittite sources mentioning that the Hittite king, moving from Hattuša, 
reached Haitta and Mount Puskurunuwa, and from there, the arrival on the third day in 
Zippalanda, where he worshiped Mount Daha (probably Kerkenes Da , according to O. 
Gurney), before reached Ankuwa/Ali ar Höyük. This hypothesis can be now supported 
with more confidence on the basis of the results of our survey, thanks to the presence of 
late 2nd millennium sherds, the sealed clay and the tablets dating to the Hittite period. 

It is however clear that only the systematic archaeological exploration of the site 
will produce final proof of the possible continuous occupation between the end of 3rd 
millennium BC and the 1st millennium BC, still lacking in the region, and if we are 
lucky (and it is known that in archaeology this is a very important factor) the proof to 
the hypothesis that the site is to be identified with the Hittite holy city of Zippalanda. 

 
 

 

 

 

 

6 S. Mazzoni, F. Pecchioli  La ricognizione archeologica nel territorio di U aklõ Höyük (Yozgat), in S. 
Mazzoni, F. Pecchioli Daddi, G. Torri, A. D’Agostino (eds.), Ricerche italiane in Anatolia. Risultati delle 
attività sul campo per le età del Bronzo e del Ferro, (Studia Asiana 6), pp. 105-128. Roma: Herder; S. 
Mazzoni, A. D’Agostino, V. Orsi 2010, New researches in the Hittite heartland: the Italian archaeological 
survey at U aklõ/Ku aklõ Höyük (Yozgat - Central Anatolian Plateau), Antiquity 84/325 (September 2010), 
project gallery. 



………………………………………………………………………………………………………………259

 

Fig. 1: Maps of Central Anatolia Plateu showing location of U aklõ Höyük and other 
sides. 
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Fig. 2: Topographic map of 
U aklõ/Ku aklõ Höyük. 

 

Fig. 3: Geometric survey. 
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Fig.4: Particular of the geometric survey. Fig.5: Particular of the Geometric survey. 
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Fig. 7: Cleaning and scraping on the southern slope.
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 Fig. 8: The scraping on the southern slope.



264   …………………………………………………………………………………….

 

Fig. 9: The scraping on the southern slope.
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Fig. 10: The scraping on the southern slope.
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Fig. 11: Features visible on the surface after scraping (mud-bricks, 
alignements patches of different kind of solis; X indicate table 
finds spots). 

 

Fig. 12: Superficial features overlapped to the geometric anomalies.  
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Fig. 13: Middle and Late Iron Age Painted Wares (a-c): later Painted Ware (d). 
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Fig. 14: Red Slip Burnished (a-c) and Drab Wares (d). 
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 Fig. 15: Hand-made Burnished and Painted Wares (a-c): Grey Ware (d). 
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AV AT (SATLEL) KALES  KAZI VE RESTORASYON 
ÇALI MASI 2012 

Osman AYTEK N* 

 
           

 Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayõlõ yazõlarõna istinaden, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün 
03.07.2012 tarih ve 147333 sayõlõ “Artvin li, av at lçesi, av at Kalesi’nde 2012 
yõlõnda arkeolojik sondaj ve kazõ yapõlmasõ için” verilen onay do rultusunda, Bakanlõk 
temsilcisi I dõr l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Müze Ara tõrmacõsõ hsan Aslan’õn 
gözetiminde ve ba kanlõ õmdaki ekipçe 24.07.2012-19.10.2012 tarihlerinde 
gerçekle tirilmi tir. Kazõ, Kültür ve Turizm Bakanlõ õ-DÖS MM, Yüzüncü Yõl 
Üniversitesi Bilimsel Projeleri Ara tõrma Ba kanlõ õ’nõn destekleri ile yürütülmü tür1. 

2007 yõlõnda ba lanan ve bu yõl altõncõsõ gerçekle tirilen av at Kalesi 
Kazõsõ’nõn, 2012 yõlõ kazõ sezonunda; 

 Çevre temizli i, 
 E4, F4, E3, F3, E2 ve F2 plan karelerinin açõlmasõ, 
 Ta  ve toprak dolgunun tahliye edilmesi, 
 Plan-rölöve çizimi, 
 Seramik buluntularõn de erlendirilmesi, 
 Kale Giri  Bölümü Çevre Düzenleme Projesi’nin uygulamasõ 

gerçekle tirilmi tir. 
 
Çevre Temizli i: Kazõ çalõ malarõnõn ilk ba ladõ õ 2007 yõlõnda, çalõ ma alanõnõn 

tamamõnõn temizlenmesine ra men; gerek bölgenin iklim yapõsõ gerekse toprak 
yapõsõndan dolayõ, her yõl kazõ çalõ malarõna ba lamadan önce kazõ alanõnõn yabanî otlar 

* Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEK N, Yüzüncü Yõl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,   
Van/TÜRK YE 
1 Kazõmõzõn gerçekle tirilmesinde katkõlarõ olan; Kültür ve Turizm Bakanlõ õ yetkililerine, Kültür Varlõklarõ ve 
Müzeler Genel Müdürlü ü’ne, Bakanlõk Döner Sermaye letmesi Merkez Müdürlü ü’ne, Yüzüncü Yõl 
Üniversitesi Rektörlü ü’ne, Yüzüncü Yõl Üniversitesi Bilimsel Ara tõrma Projeleri Ba kanlõ õ’na, Artvin 
Valili i’ne, Artvin l Özel dare Müdürlü ü’ne, Artvin l Kültür ve Turizm Müdürlü ü’ne, av at 
Kaymakamlõ õ’na, av at Belediye Ba kanlõ õ’na, kazõmõzõ ziyaret edip bizi onurlandõran Milletvekilimiz 
Sayõn srafil Kõ la’ya, Bakanlõk temsilcisi hsan Aslan’a, Atatürk Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Besim 
Özcan’a, Yüzüncü Yõl Üniversitesi Ö retim Üyesi Hanifi Biber’e, Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. 
Nur en Özkul Fõndõk’a, Pamukkale Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Turgay Beyaz’a, 
Ar .Gör.Tahsin Korkut’a ,Ar .Gör.Selami Bak’a Mimar Esra Aytekin’e, Jeolog M. Necati Aytekin’e, Sanat 
Tarihçisi Fatih Karaca’ya,Tarihçi Zeki Uzun’a, Mali Mü avir A.Sinan Öztürk’e, Ö retmen Hamza 
Yõlmaz’a,her i imize ko an Ensar Çiftçi ve Ö retmen Turgut Ba ar’a , özverili ekip elemanlarõmõza, özellikle 
Tarõk n .A. . sahibi Tarõk Aydõn, Y.Emre Aytekin ve Fatih Gültekin’e, TCDD 4.Bölge Malzeme 
Müdürlü üne, Köprüyaka Y BO Müdürlü üne  ve kazõmõzõ ziyaret eden tüm  kültür dostu ziyaretçiler ile iççi-
ö renci arkada larõma  te ekkürlerimi sunmayõ borç bilirim.  
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ve çalõlõklardan temizlenmesi gerekmektedir. 2011 yõlõnda oldu u gibi, bu kazõ 
sezonuna da, yabani otlar ve çalõlõklarõn temizlenmesi ile kazõya ba lanmõ tõr (Resim: 
1).  

Bu sezon kazõya, daha önceki yõllarda oldu u gibi 10x10 boyutlarõnda olmak 
üzere; apelin güneyinden ba layarak sõrasõyla E4, F4, F3, E2 ve F2 plan karelerinde 
çalõ õlmõ  ve devamõndaki güney sur duvarõna kadar ilerleme sa lanmõ tõr (Resim:2 ). 

E4 ve F4 Plan Kareleri: 2011 yõlõnda kazõsõ yapõlan ve kalenin günümüze ula an 
mimarî yapõlarõndan biri olan apelin güney cephesine biti ik olarak in a edilen Kale 
Hamamõ kalõntõsõnõn güney yönünde yer almaktadõr (Resim:3). Batõ taraftaki F4 
açmasõnda muhtemelen konuta ait kiler olarak kullanõlmõ  oldu unu tahmin etti imiz 
toprak zemin içerisine yerle tirilmi  ta  duvar örgülü ve günümüze sa lam olarak 
ula abilen yer altõ kuyusu ortaya çõkarõlmõ tõr. Söz konusu yapõnõn içi ta  ve toprakla 
tamamen doldurulmu  ve içerisinde sa lam ve kõrõlmõ  sõrsõz kâse kaplarõna 
rastlanmõ tõr. Ayrõca, E4 açmasõnda apele ait oldu unu dü ündü ümüz kireç ta õndan 
imâl edilmi  “Haç Altlõ õ” ele geçirilmi tir.  Ta  ve toprak hafriyat yakla õk 2.50 m. 
derinli inde temizlemi  ve tabana ula õldõ õnda özellikle bu açmalarda define 
avcõlarõnõn yüz yõldõr devam eden kaçak kazõ tahribatõ somut olarak izlenmi tir.  

E3 ve F3 Plan Kareleri: E4 ve F4 açmalarõnõn güney tarafõnda bulunmaktadõr 
(Resim:4). Bu açmalarõn yüzeyleri de yo un ta  ve toprak molozlarla tamamen 
kaplanmõ  durumda iken yakla õk 2.50 m. derinli e kadar temizlik çalõ masõ 
gerçekle tirilmi tir. E3 açmasõnda, basit ta  duvar örgülü do u-batõ do rultusunda 
uzanan 2.75x8.60 m. ölçülerinde dikdörtgen planlõ bir mekâna ula õlmõ tõr. Üst örtüsü 
tamamen yõkõlmõ  olan bu mekânõn 1.30 m. yüksekli inde cephe duvarlarõ ayaktadõr. Bu 
yapõnõn içerisinde 3 adet a õz kõsõmlarõ bozulmu  olan 1.20 m. derinli inde ve 0.60 m. 
çaplarõnda tabana gömülmü  vaziyette küplere rastlanmõ tõr. Küplerin hemen yanõ 
ba õnda 0.60 m. a õz çapõnda bozulmu  durumda tandõr dikkat çekmektedir. Kiler-
mutfak i levli bu mekânõn güney duvarõnda üç duvarõ sõvalõ, di er bir duvarõ ise sõvasõz 
1.50x1.70 m. ebadõnda ve i levi belirlenemeyen küçük bir bölme bulunmaktadõr. F3 
açmasõnda ise, 0.75 m. daha üst kodda olmak üzere 1.85x1.95 m. ölçüsünde sadece 
temel seviyesinde korunabilen küçük bir mekânõn temeli bulunmu tur. Tabanõ kireç 
harçla sõvanmõ  olan bu bölümün hangi amaçla kullanõlmõ  oldu u belirlenememi tir. 
Daha önceki açmalarda oldu u gibi, sõrlõ ve sõrsõz seramik kaplarõn ekseriyeti deforme 
olmu  ekilde ele geçirilmi tir. 

E2 ve F2 Plan Kareleri: E3 ve F3 açmalarõnõn güney yönünde bulunmaktadõr 
(Resim:5). Bu açmalar, güney sur duvarlarõna yakõn olmalarõ nedeniyle yo un bir ta  
yõ õntõsõyla kaplanmõ tõr. F2 açmasõnda,  kuzey-güney do rultusunda uzanan 6.40 m. 
uzunlu unda mimari bir mekânla kar õla õlmõ tõr. Do u cephesi, üç basõk kemerli 
giri lere sahip olup iç kõsmõnõn tümü moloz ta  dolgulu oldu u görülmü tür. Bunlardan 
en güneydeki 1.57 m. açõklõ a sahip olan bir mekân kõsmen bo altõlabilmi tir. Bu 
kõsmõn 2.50 m. derinli e ve tonoz örtüye sahip oldu u anla õlmõ tõr. Hemen yanõndaki 
orta kemer 1.40 m., son kemer ise 1.75 m. açõklõklara sahiptir. Basit ta  örgülü bu 
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mekânõn kireç harcõ mukavemetini büyük ölçüde kaybetti inden çökme tehlikesi 
bulundu undan daha itinalõ çalõ mak üzere iç kõsmõnõn bo altõlmasõ gelecek yõla 
bõrakõlmõ tõr. Buranõn ardõndan E2 plan karesine geçilmi tir. Burasõ da 4.00 m. derinli e 
kadar yo un ta  dolgudan bir bölümü arõndõrõldõ õnda yine kuzey-güney do rultusunda 
ve F2 deki kemerli mekâna biti ik olarak tasarlanan ayrõ bir mimarî yapõya rastlanmõ tõr. 
Bu yapõnõn kuzeybatõ ucunda 1.00 m. eninde kõsmen bozulmu  durumda kapõsõnõn var 
oldu u anla õlmõ tõr. 4.10x7.80 m. ölçüsündeki bu yapõnõn da di eri gibi tonoz örtüye 
sahiptir. Kireç harçlõ moloz duvar örgüsü oldukça mukavemetsiz oldu undan daha 
itinalõ bo atma gere inden dolayõ gelecek yõla bõrakõlmõ tõr. Ayrõca, bu mimarî yapõnõn 
batõ tarafõ yarõsõna kadar bo altõlõnca, ba ka bir yapõya ait batõ yönünde devam eden 
5.00x6.60 m. boyunda kireç harçlõ duvar örgüsü ortaya çõkarõlmõ tõr. Bu alanõn 
içerisinde çok yo un ve büyük ebatlõ ta  malzeme ile kar õ kar õya kalõnmõ tõr. 
Bunlardan bir kõsmõ ta õnmõ  bir kõsmõ ise yerinde ekil verilerek bõrakõlmak durumunda 
kalõnmõ tõr (Resim:6).  

  Ta  ve toprak dolgunun tahliye edilmesi: 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 
yõllarõnda gerçekle en kazõ çalõ malarõ sonucunda ortaya çõkmõ  olan toprak dolgunun 
tahliyesine 2012 yõlõ kazõ çalõ masõnda da devam edilmi tir. Kazõ alanõ içerisinde 
bekletilmesi uygun olmayan toprak malzeme; kaleye çõkõ õ sa layan engebeli arazinin 
gerekirse kot farklarõnõn düzeltilmesi veya projelendirilen çevre düzenlemesinde 
kullanõlabilmesi için, de ilse yerinden kaldõrõlarak ba ka bir yere nakledilmek üzere,  
elendikten sonra toprak döküm sahasõnda biriktirilmektedir (Resim: 7).  

Yapõlan kazõ çalõ malarõ sonucu toprak malzemeyle birlikte alandan çõkan ta  
malzeme kalenin özgün yapõ malzemesi oldu undan, kazõ sonrasõ yapõlacak olan 
restorasyon uygulamalarõnda kullanõlmak üzere kazõ alanõ içerisinde seçilen kalenin batõ 
yönündeki en uygun zeminde biriktirilmektedir (Resim: 8).  Ancak, bugüne kadar 30 m. 
boyunda, 13 m. eninde ve 5.70 m. yüksekli inde büyük bir kütleye dönü tü ünden 
gelecek yõllardaki kazõ çalõ malarõnda engelleyici unsur ta õyaca õndan, birikmi  olan 
ta  malzemenin kõsmî veya kapsamlõ restorasyonla ortadan kaldõrõlmasõ gerekmektedir.  

Plan - rölöve çizimi: Daha önceki yõllarda oldu u gibi kazõ mimarõmõz tarafõndan 
söz konusu açmalardaki mimarî yapõlarõn plan-rölöve ölçümleri yapõlmõ  olup çizim 
i lemine devam edilmektedir (Çizim: 1).  

Giri  bölümüne ait çevre düzenleme projesinin durumu: Oldukça meyilli arazi 
üzerinde yer alan av at Kalesi’ne içine ula õm sa layan herhangi bir yolu 
bulunmamaktaydõ (Resim: 9). Tarafõmõzca yapõlan ara tõrmalarda, yayalarõn 
kullanõmõna elveri li bir güzergâh tespit edilmi  ve proje onaylatõlmak üzere Trabzon 
Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu’na 2010 yõlõ içerisinde sunulmu tu. 
Ancak Kurul, projenin o hâliyle uygulanmasõna onay vermedi inden yeniden bir 
çalõ ma yapõlmõ  ve eksikliklerin tamamlanmasõyla Trabzon Kültür Varlõklarõnõ Koruma 
Bölge Kurulu’nun 30.03.2012 tarih ve 423 sayõlõ kararõ ile uygulamanõn kazõ 
ba kanlõ õmõzca yaptõrõlmasõna onay verilmi tir. Buna istinaden söz konusu projenin 
ana malzemesini olu turan travers malzeme, Bakanlõ õn giri imleri sonucu TCDD 4. 
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Bölge Malzeme Müdürlü ü’nden temin edilmi  ve do rudan temin yoluyla bu kazõ 
sezonunda proje tamamlanmõ tõr. Kaleye yaya çõkõ  yolu olarak yakla õk 150 m. 
uzunlu unda ah ap travers malzemeden olu an merdiven ve prefabrik bir kulübe 
yaptõrõlmõ tõr. Böylece kale; gelen yerli ve yabancõ ziyaretçilerin kolayca çõkabilecekleri 
bir yapõya dönü mü tür (Resim: 10).                                                                       

Seramik buluntularõn de erlendirilmesi: 2012 yõlõ kazõ sezonunda ortaya çõkmõ  
olan çok az sayõdaki sõrlõ ve sõrsõz seramikler; a õz kõsmõ, boyun, dip, taban, kulp ve 
gövde parçalarõ olarak ayrõ tõrõlmõ tõr (Resim: 11). Bu kazõ sezonunda da, sõrsõz ve yerel 
üretimli seramiklerin ço unlu u olu turduklarõ ve ekseriyetinin kaçak kazõlar 
neticesinde daha da tahrip edildikleri gözlemlenmi tir. Kale seramiklerine ili kin detaylõ 
de erlendirmeler, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nur en Fõndõk’la yapaca õmõz ortak 
yayõnla yapõlmasõ planlanmaktadõr.  

  Sonuç olarak; 

 2012 yõlõ kazõ sezonu önemli bir aksamaya u ramadan ve planlandõ õ 
ekilde sürdürülmü tür. 

 Kazõda ortaya çõkarõlan envanterlik ve etütlük ta õnõr kültür varlõklarõ, 
Artvin’de müze bulunmadõ õndan Rize Müzesi’ne götürülerek teslim edilmi tir.  

 Bakanlõ õn önerileri do rultusunda “Kale Giri  Bölümü Çevre Düzenleme 
Projesi”nin uygulanmasõyla birlikte kale ziyaretleri artmõ  ve takdir görmü tür 
(Resim:12). 

 Altõ yõldõr sürdürülen kazõlar neticesinde ortaya çõkan ta  malzemenin kazõ 
alanõ içerisinde istiflenmesi sonucu 30 m. uzunlu unda önemli bir alanõ kaplamõ tõr. 
Hem kazõ alanõnda biriken ta õn kullanõlmasõ hem de sur ve kulelerdeki ta  dü melerinin 
önlenebilmesi için zaman kaybetmeden restorasyona ba lanmasõnõn faydalõ olaca õ 
kanaatindeyiz. 

 Tüm zorluklara ra men e er Makamlarõnõzca da uygun bulunur ise 2013 
yõlõnda da kazõya devam etmek istiyoruz. 
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Çizim 1: av at Kalesi Kazõsõ, rölöve çalõ masõ 
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Resim 1: Kazõ öncesi alan temizlik çalõ masõ 

 

Resim 2: Kazõ öncesi alan temizlik çalõ masõ 
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Resim 4: E3 ve F3 Açmalarõ 

 

Resim 5: E2 ve F2 Açmalarõ 
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Resim 6: E2 Açmasõ’ndaki mimarî yapõ ve devam eden duvarlar 

 

Resim 7: Kazõ toprak tahliye alanõ 
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Resim 8: Kazõdan çõkan ve yapõlara ait ta  malzem 

 

Resim 9: Çevre düzenlemesinin yapõldõ õ uygulama alanõ 
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Resim 10: Yaya yolu çõkõ  uygulamasõ 

 

Resim 11: Kazõda ele geçen envanterlik testi 
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Resim 12: Kalemizi ziyaret eden Artvin milletvekili, kaymakam ve bürokratlar 
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KOMANA’DA (S S YYE) 2010-2012 YILLARI  

KAZI ÇALI MALARI 

D. Burcu ERC YAS  

 

 

Giri  

Komana’daki çalõ malar hem Karadeniz Bölgesi’nin Hellenistik ve Roma 
dönemlerini aydõnlatmak hem de Komana özelinden yola çõkarak tapõnak devleti 
yapõsõnõn sosyo-ekonomik ve politik yapõsõ ve yansõmasõ olarak fiziksel görünümünü 
anlamak ve ortaya çõkarmak amaçlarõ ile 2004 yõlõnda ba lamõ tõr. 

2009 yõlõndan bu yana sürmekte olan kazõ çalõ malarõ, Komana veya Ortaça daki 
adõ ile Sisiyye’nin yüzey ara tõrmalarõnda gözlemledi imiz yo un Orta Bizans yerle im 
dokusunun içerisindeki merkezî rolünü ortaya çõkarmõ tõr. Kazõlarda elde edilen ve 
kabaca 10-12. yüzyõla tarihlenebilen veriler, projenin yakõn süreçteki amacõnõ 
Hellenistik ve Roma dönemlerinin aydõnlatõlmasõndan, 11. yüzyõlda Anadolu’da 
ya anan karma õk sosyal ve politik de i imlerin anla õlmasõna yöneltmi tir. Bu amaç 
de i ikli i projenin yepyeni bir dinamizme kavu masõnõ sa lamõ , Bizans ve Türk 
gruplar arasõnda sürekli el de i tiren ve stabilitenin olmadõ õ bu son derece önemli 
dönemin arkeolojik veriler õ õ õnda anla õlabilmesini öncelik hâline getirmi tir. Daha 
önce yapõ ölçe inde tartõ õlan bu dönem, özellikle günlük hayata dair materyal kültür 
yardõmõ ile aydõnlatõlabilecektir. Bu amaca ula abilmek için de çok disiplinli bir çalõ ma 
programõnõ üretmek zorunlulu u ortaya çõkmõ tõr. Çalõ malarõmõz kapsamõnda bir 
yandan Anadolu’nun Türkle me süreci ara tõrõlõrken bir yandan da kazõ teknikleri 
alanõnda yöntem geli tirme çalõ malarõ yapõlmaktadõr. 

Kazõ çalõ malarõ Ye ilõrmak’õn kõyõsõnda, Tokat-Niksar karayolunda bulunan yarõ 
do al yarõ höyük Hamamtepe üzerinde ba lamõ tõr (Resim: 1). Tepe üzerinde iki alanda 
yo unla õlmõ tõr. Bunlardan bir tanesi tepeyi çevreleyen sur duvarõ (HTP02) di eri ise 
alanõn en yüksek noktasõnda bulunan HTP01 adõnõ verdi imiz alandõr. 

 
Sur Duvarõ (HTP02) 
Savunma sisteminin en son evresinin Orta Bizans Dönemine tarihlenmesi 

mümkündür. Bu en geç sur duvarõnõn altõndan ikinci ve daha erken bir sur sistemi gün 
yüzüne çõkmaya ba lamõ tõr. Tarihlemesi gelecek yõllarda duvarõn temeline inildi inde 
mümkün olacaktõr. Geç Bizans/Selçuklu Dönemi sur duvarõ 3,50 m. kalõnlõ õnda ve 
yakla õk 5 m. yüksekli indedir (Resim: 2).  

 
likler 

 Doç. Dr. D. Burcu ERC YAS, Yerle im Arkeolojisi Anabilim Dalõ Orta Do u Teknik Üniversitesi  
Dumlupõnar Bulvarõ ODTÜ Ankara/TÜRK YE. 
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Sur duvarõnõn çevreledi i alanõn ortasõnda HTP01 adõnõ verdi imiz açmalar yer 
alõr. HTP01 alanõnda bugüne kadar 29 adet 5m x 5m.lik açmada çalõ õlmõ tõr (Resim: 3).  

Bu alanõn tümünde yo un yapõla ma ile kar õla õlmõ tõr. Yapõla mada 4 evre 
takip edilmekte olup 2. Evre bütüncül bir yapõ kompleksini temsil eder. Evreler 10.-12. 
yüzyõllara tarihlenebilir. 

Büyük bir yapõ kompleksi ve onunla ili kili kalõntõlarõn bütüncül bir ekilde 
bulunmasõ ve sa lõklõ tarihlendirilebilmesi ikinci evrenin bir ön de erlendirmesini 
mümkün kõlmaktadõr (Resim: 4). kinci evrenin yapõ kalõntõlarõ ta  duvar temellerinden 
olu maktadõr. Temeller oldukça özensiz ve ço u yerde harçsõzdõr. Birçok noktada bu 
temeller anakaya üzerine oturtulmu tur. Yer yer incelip kalõnla an ve yamukla an 
temeller yapõlarõn genel olarak özensiz olabilece ini önermektedir. Yapõlarõn duvarlarõ 
ah ap, saman, kil ve çamur içerikli olmalõdõr. Tabana yakõn tabakalarda rastlanan 
sarõmsõ killi madde duvarlarõn malzemesine örnek olu turabilir. Yapõda çatõ kiremitleri 
de bulunmu tur. lik mekânlarõnõn 4 tanesi dõ õnda tümünde en az bir adet ocak/tandõr 
bulunmu tur (Resim: 5). 

Ocaklarõn i levlerini tarif etmek detaylõ laboratuvar analizi yapmadan mümkün 
görünmemektedir. Ancak, ocaklarõn bir kõsmõ, özellikle dar a õzlõ ve derin olanlarõ 
ekmek vs. pi irme amaçlõ tandõrlar olabilece i gibi daha sõ  ve geni  a õzlõ olanlarõ 
farklõ üretimler için kullanõlmõ  olabilirler. Dar a õzlõ ve derin ocaklarõn sõr oca õ olarak 
kullanõlmõ  olduklarõ da önerilmektedir.1 Ocak olarak adlandõrõlan bir takõm haznelerin 
saklama amaçlõ olmasõ olasõdõr. Ocaklarõn yanõ sõra i lik mekânlarõnda birçok sabit 
kalõntõ bulunmaktadõr. Bunlar arasõnda depolama ve çöp çukurlarõ tarihlenebilir kapalõ 
kontekstleri ile önemli buluntular vermi lerdir. Bu çukurlardan çok sayõda çanak 
çömlek, metal e ya, kemik ve bitki kalõntõlarõ ele geçirilmi tir. Üzüm çekirdekleri ve 
tahõllar evsel ekonomiye tanõklõk etmektedir. Arkeolojik veriler Tokat’ta ba cõlõ õ 11. 
yüzyõla kadar ta õmõ tõr. 

HTP01 alanõnda i lik olarak tanõmlanan mekânlarõn seramik, tekstil ve tekstil 
boyama, ekmek pi irme ve metal i leme fonksiyonlarõ olabilece i dü ünülmektedir. 
Ancak u anda kesin bir öneri getirebilmek için yeterli arkeolojik veri sa lanmõ  
de ildir. Bu alanda yalnõzca üretim de il depolama da yapõldõ õ ana kayaya oyulmu  
çe itli boyutlardaki çukurlardan anla õlabilmektedir. Mekânlardan birinde ele geçirilen 
bronz âletler, tartõ parçalarõ, ergitme kaplarõ en azõndan bu mekânda metal üretimine 
dikkat çekmektedir.  

liklerde Mekânsal Analiz ve Örnekleme Yöntemi Pilot Uygulamasõ 
Mustafa Nuri TATBUL 
Mekânlarõn i levlerinin daha sa lõklõ anla õlabilmesi için bazõ açmalarda farklõ 

bir kazõ yöntemi denenmi tir. Arkeolojik malzemenin tabaka içerisindeki da õlõmõnõ 
yatay ve dikey olarak incelemek amacõyla açma içlerinde 1x1 metrelik karelajlar 
olu turulmu  ve malzeme a amalõ olarak toplanmõ tõr (Resim: 6). Bu yöntem sayesinde 
seramik, hayvan kemi i, cam ve metal buluntularõn tabaka içinde olu turdu u anlamlõ 
kümelenmeler tespit edilmi , bu anlamlõ kümelenmeler mimarî yapõ kalõntõlarõ, 
aktivitelerin etrafõnda yo unla tõ õ dü ünülen ocak ve tandõrlar ve aktivite sonucu 
olu turulmu  çöp çukurlarõ ile ili kilendirilerek yorumlanmaya çalõ õlmõ tõr. Öte yandan 
a amalõ malzeme toplama sayesinde tabakalarõn olu um süreçlerine etki eden kültürel 
ve do al süreçler anla õlmaya çalõ õlmõ tõr.   

1 Çeken 2007, 246. 
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Antropolojik Ara tõrmalar 
Yõlmaz Selim ERDAL 

Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda i liklerin hemen altõnda yine Bizans Dönemine ait bir 
mezarlõk alanõna rastlanmõ tõr. Bugüne kadar yakla õk elli iskeletin kaldõrõldõ õ ve 
tepenin tamamõna yayõlan Bizans nekropolü tepenin i likler öncesi kullanõmõna i aret 
etmektedir. 

Komana’da 68 bireye ait iskelet incelenmi tir. %62’si kadõn %32.3’si erkektir. 
Hem erkeklerin hem de bebek ve çocuklarõn sayõca azlõ õ açõklama gerektirmektedir. 
Ortaça õn zor artlarõnda ya ayan bu insanlarõn %85’i üretken ve do urgan ya larõnda 
ölmü lerdir.  Erkeklerin arasõnda genç ya ta ölümlerin daha fazla olu u genel olarak 
erkeklerin daha fazla baskõ altõnda oldu unu göstermekle birlikte, erkek bireyin azlõ õ 
ya erkeklerle kadõnlarõn farklõ mezarlõklara gömüldüklerini ki Ortaça da bazen bu 
görülmekte ya da erkek nüfusunun siyasî gerginlikler sonucu azaldõ õnõ 
dü ündürmektedir. Erkeklerin Bizans ordusunda görev yapmõ  olduklarõ dü ünülürse 
Türk gruplar ve Bizans arasõndaki mücadeleden do rudan veya dolaylõ olarak 
etkilenmi  olduklarõ önerilebilir.  

Sisiyye’lilerde görülen en yaygõn hastalõk eklem hastalõklarõdõr. Eklem 
hastalõklarõ ya la gelen hastalõklardõr, genç bireylerde rastlanmasõ a õr çalõ ma artlarõnõ 
önerir. Osteartiritte a õr artlarõ önermektedir. % 13 ile çürük sõklõ õna bakõlarak tarõma 
dayalõ ya am biçiminin yo un oldu u, beslenme modelinin karbonhidratlõ, ekerli ve 
mayalanmõ  besinlere dayalõ oldu u söylenebilir. 

Toplulukta di  hastalõklarõ ve eklem rahatsõzlõklarõndan sonra en sõk kar õla õlan 
iki durum anemi ve enfeksiyon izleridir. Anemi ve enfeksiyonlar da tarõm toplumlarõnõn 
özellikleri arasõnda yer almaktadõr. Yüksek sõklõktaki yaralanmalar, yüksek çürük 
sõklõ õ, hipoplaizler, anemi, enfeksiyonlar ve iddetli eklem hastalõklarõ, 11. yüzyõl 
civarõnda ya amõ  olan Komana halkõnõn tarõma dayalõ, a õr çalõ ma ko ullarõnda 
ya ayan, dü ük sosyoekonomik yapõya sahip bir toplulu u olu turdu unu 
dü ündürmektedir.  

 
Çevresel Arkeoloji Ara tõrmalarõ 

Evangelia P K N 
Yine çevresel arkeoloji verileri de benzer bir tablo ortaya koymu tur. Komana’da 

üç sezondur yürütülen çalõ malar hem arkeobotani hem de zooarkeoloji açõsõndan 
heyecan verici sonuçlar ortaya koymu tur. Malzeme bol miktarda mevcuttur ve 
korunma durumlarõ son derece iyidir. Bu nitelikler kapsamlõ analiz ve anlamlõ 
istatistiksel sonuçlarõn çõkarõlmasõnõ destekleyecek büyük miktarda veri toplanmasõna 
olanak sa lamaktadõr.  

Buna göre sõ õr (büyükba  hayvancõlõk) az miktarda ve domuz ise yok denecek 
kadar azken hayvancõlõk ekonomisi koyun/keçi (küçükba  hayvancõlõk) etrafõnda 
yo unla mõ tõr (Resim: 7). Tavuk tüketimi et alõmõnõ (ihtiyacõnõ) tamamlayõcõ önemli bir 
rol üstlenmi tir. Avcõlõk da tespit edilmi tir ancak çok nadiren ve genellikle küçük 
hayvanlar için söz konusudur. Balõkçõlõ a oldukça sõnõrlõ veriler bulunmaktadõr. 
Uzmanla õlmõ  hayvan bakõmõ konusunda tek kanõt olasõ yün elde etmek amacõyla 
koyun kullanõmõdõr. 

Tarõmsal ürünler alõ õldõk bitki grubundan olu maktadõr: Tahõllar ve baklagiller. 
En önemli bulgu ise yaygõn ba cõlõk ve üzüm i lenmesine dair olanlardõr (Resim: 8). 



284   …………………………………………………………………………………….

Türlerin de i kenli i açõsõndan mekanlar arasõ farklõlõk gözlenmi tir.  HTP01 
alanõ hayvan türleri için daha yüksek çe itlilik ve lüks ekinler için daha yüksek tüketim 
oranõ göstermektedir. HTP02 sektörü ise az sayõdaki tür çe itlili i ve dü ük de erde 
hayvansal ve bitkisel besinlerin yüksek oranlarda tüketimi ile en kalitesiz beslenme 
verilerini sunmaktadõr.       

  
Arkeolojik Buluntular2 
Yukarõda tarif edilen yapõ kompleksi arkeolojik buluntu açõsõndan da çok 

zengindir. Mekânlarda elde edilen çe itli bronz objeler, bronz ve demir haçlar, mask, 
dekoratif amdan parçalarõ, polycandelon parçalarõ, çanlar ve benzeri buluntular, kilise 
malzemesi olmalõdõr ve tepenin henüz Bizans idaresi altõnda oldu una i aret eder. Bu 
malzeme i liklerle beraber de erlendirilebilece i gibi, i likler öncesi evreden gelmesi 
belki de tekrar i lenmek üzere i liklerde toplanmõ  olmasõ bir arada bulundu u metal 
cüruflarõ göz önüne alõndõ õnda dü ünülebilir.  

Kazõlarda kemik objelerde sõklõkla ortaya çõkarõlmaktadõr (Resim: 9). Kemik 
objelerin ço unlu u ip e irmek için kullanõlan a õr aklar, büyük i neler, makara 
olabilecek objeler ve boncuklardan olu maktadõr. Bu buluntular yine küçük ölçekte 
dokuma, terzilik veya evsel kullanõma i aret edebilir. 

2012 yõlõ kazõlarõnda bir de gömü ele geçirilmi tir. Bu gömüde 3 adet ta lõ gümü  
yüzük, bir çift sepet tipi altõn küpe, bir bronz röliker haç ve bir sa tasvirli, inci dizili 
gümü  kolye bulunmu tur (Resim: 10). 

Kazõlarda bol miktarda ve çok çe itli çanak-çömlek bulunmu tur. HTP01 
alanõnda, mekânlarõn tümünde sõrlõ ve sõrsõz, ince ve kaba, kaliteli mallar, günlük 
kullanõm kaplarõ ile depolama ve pi irme kaplarõ bulunmu tur. Bu kaplar arasõnda en 
yaygõn sgraffito tekni i ile bezenmi  kaplardõr. Zeuksippos olarak adlandõrõlan grup da 
Komana seramikleri arasõnda temsil edilmektedir. Bu grupta ku  tasvirli örnekler3, 
ba ka hayvanlar, insan ve mitolojik yaratõklarõn oldu u kap parçalarõ da bulunmaktadõr 
(Resim: 11). Bunlardan özellikle insan tasvirli kâse,4 aslan ve bazen ‘Harpi’ olarak 
adlandõrõlan mitolojik yaratõk tasviri dikkate de er parçalardõr. 

liklerin tarihlendirilmesinde yardõmcõ yukarõda bahsi geçen metal, kemik 
objeler ile seramiklerin yanõ sõra daha özel buluntular da vardõr. Bunlardan benzer 
örnekler õ õ õndan Orta Bizans Dönemine ve belki de 11. yüzyõla tarihleyebilece imiz 
Komana rölikeri genel olarak yapõnõn di er buluntular, yardõmõ ile tarihlendirilmesine 
uymaktadõr (Resim: 12). 

Kazõlarda bulunan kürevi-konik kaplarõn da üzerinde durulmasõ gerekir. Bu 
kaplarõn fonksiyonlarõ tartõ malõ olmakla birlikte i liklerin tarihlenmesinde önemli rol 
oynamõ lardõr.5 Kürevi-konik kaplar form ve olasõ i levleri açõsõndan 9-13. yüzyõllara 
tarihlenirler. Bu kaplar cõva kabõ, parfüm kabõ, ate  körükleyici (aeolipie), kandil, el 
bombasõ ve sõvõ içerik ( arap, bira) kabõ olarak çe itli i levlerle açõklanmaktadõrlar. 

 

2 Kazõlarda ele geçirilen buluntular daha detaylõ bir ekilde Erciyas 2013’te de erlendirilmektedir. 
3 Benzeri Böhlendorf-Aslan tarafõndan yayõnlanmõ tõr (Böhlendorf-Arslan 2004, 248, Tfl.133.635). 
4 Benzer bir figür Çinili Kö k figürlü seramik koleksiyonunda bulunur (Duran 2007, 43). Duran bu kaseyi 
13.yüzyõla tarihlemektedir.  Aynõ koleksiyonda Ni de/Aksaray’dan gelme Harpili bir parça da (Duran 
2007,56) Komana’da bulunmu  örnekle benzerlik göstermektedir. Duran Harpili taba õ 12/13.yüzyõllara 
tarihler. Her iki kap da sgrafitto tekni i ile yapõlmõ tõr. 
5 Gök-Gürhan 2007, 162-163. 
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Sonuç 
Tüm bu veriler bir arada de erlendirildi inde, sur duvarõnõn Ye ilõrmak 

kenarõnda konumlanmõ  sarp kayalõ õn etrafõnõ çevreledi i ve Anadolu Ortaça ’õnda 
sõklõkla görülen bir tür kõrsal yerle imin kalesini olu turdu u önerilebilir. Benzer 
örnekler Gritille, Lidar, Tille, Samsat gibi Ortaça  kalelerinde görülmektedir.6 Ancak 
Komana’daki kazõlar yeni ba ladõ õ için sur duvarõ ve yapõlar ili kisi ile sokak a õ henüz 
net olarak anla õlmamõ tõr. Sissiye’nin bu yukarõda adõ geçen yerle imlerle gösterdi i 
benzerlik, sur duvarõ ile çevrelenmi  bir kalenin içerisinde sur duvarõna biti ik konutlar 
ve orta kõsõmda i lik olarak adlandõrõlan yapõlarõn olmasõdõr. Yapõ malzemesi 
bakõmõndan konutlar ve i likler harçsõz ta  temelleri ile di er örneklere benzer ancak 
Sisiyye’de kerpiç kullanõmõ tespit edilmemi tir. Bu kalenin 10-11. yüzyõllarda mütevazõ 
bir yerle imin parçasõ oldu unu ve burada idare merkezi ile birlikte ya ayan ve üreten 
bir nüfusun bulundu unu dü ünmek yanlõ  olmayacaktõr. Cassis, Çadõr Höyük’te surlar 
içerisinde yalnõzca güvenli depolamanõn gerçekle ti ini önermektedir.7 Sisiyye’de 
veriler depolama, üretim ve ya amõn surlar içerisinde bir arada gerçekle ti ini 
göstermektedir.8 Sissiye’de Orta Bizans Döneminde yerle im u an için kõrsal bir 
yerle im görüntüsündedir, bu görüntüyü yüzey ara tõrmalarõnda tespit edilmi  birçok 
Orta Bizans Dönemi küçük kõrsal yerle imi desteklemektedir.9 Tepe 12. yüzyõlõn hemen 
ba õnda Sisiyye Dani mendlilerin kontrolüne geçince terkedilmi  olmalõdõr. leride 
mezarlar tarihlenebildi inde, tepenin i likler bölgesinde ya amõn ne kadar eskiye gitti i 
anla õlabilecektir. 
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2012 YILI KUR K  HÖYÜK KAZILARI 

Elif GENÇ  
Birgül YILDIZ-KÖSE 

Ça an KÖSE 
 

Batman li, Merkez lçesi, Oymata  Köyü, Kuriki Höyük 2012 yõlõ kazõ 
çalõ masõ, Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’nün 19.06.2012 gün ve 135667 sayõlõ izinleri ve Devlet Su leri Genel 
Müdürlü ü’nün maddî destekleri ile gerçekle tirilmi tir1

. Ilõsu ve HES Projesi 
kapsamõnda 2009 yõlõnda ba latõlan Kuriki Höyük kazõsõnõn 2012 yõlõ çalõ malarõ, 22 
Haziran–20 Aralõk 2012 tarihlerinde, Batman Müze Müdürlü ü Ba kanlõ õnda2 ve 
danõ manlõ õmda ö retim üye ve ö rencilerin katõlõmõ ile yürütülmü tür3. Kuriki Höyük, 
Batman li merkezinin 14 km. güneyinde, Oymata  Köyü’nün 1 km güneybatõsõnda ve 
Batman Çayõ ile Dicle Nehri’nin birle ti i noktada yer alõr (Çizim: 1). Kuriki Höyük, 
yakla õk 250 x 100 metrelik bir alanõ kaplamakta ve birbirine 70 metre mesafede 
bulunan iki tepeden olu maktadõr. Bu alan uzun yõllar çevre köylüleri tarafõndan tarõm 
alanõ olarak kullanõlmõ tõr. 

 
Kazõ Çalõ malarõ  
Yakla õk 6 ay süren 2012 yõlõ kazõ çalõ malarõnda, Kuriki Höyük 1’de; A Alanõ 

(J-22, J-23, K-22 ve K-23 plan kareleri) ve A Alanõ güney yamacõ (M-20, M-21 ve N-21 
plan kareleri), Kuriki Höyük 2’de; B Alanõ (G-5 ve H-5 plan kareleri), iki höyük 
arasõnda ve çevresinde; C Alanõ (I-12, J-12 ve J-13 plan kareleri), D Alanõ (G-10 ve H-
10 plan kareleri), E Alanõ (M-16, N-15 ve N-18 plan kareleri), F Alanõ (L-10, L-11, M-

 Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Balcalõ-
Adana/TÜRK YE egenc@cu.edu.tr 

1  Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’ne, Devlet Su leri Genel 
Müdürlü ü’ne izin ve desteklerinden dolayõ te ekkür ederiz. 

2  Batman Müzesi Müdiresi Sayõn Tenzile Uysal’a ve tüm müze çalõ anlarõna yardõmlarõndan dolayõ çok 
te ekkür ederiz. 

3  Kazõya, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Ar . Gör. Mehmet Cevher 
ve Ar .Gör. lkay Aklan, Arkeologlar Birgül Yõldõz, Ça an Köse, Eren Canca, Ula  Emek Ermi , Sait bili, 
Muhammed Sait Girgeç, Metin A rak, Kemal Atak, Melis Çobano lu, Musa Cem Fõrat, Semih 
stanbulluo lu, Gökhan Mercimekçi, Eyüp Sevimlikurt, Hülya Do antuna, Mehmet Ali Çapar, Mehmet 

Sõddõk Yazõcõ, Ru en Öner Ek, mam Keskin, I õk Aycin, Mehtap Külahlõ, Sedat Ate , Murat Irmak, Kemal 
Sõrlan,  Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans ö rencileri; Ay e Arslan, 
Defne Naz Güçlü, Esra Çulcu, Tu çe Arõsoy, Aycan Yakõn, Mevlüde Demir, Rabia Berfu eval ahin, 
Fatma Kaya, Onur ahin, Enes Aydemir, Pervin Dicle, Özlem Yõlmaz, Mehmet Ali Öngen, Nurullah 
Ceylan, Veysel A õklõ, Gözde ahin, Ebru A õr, Nuray Kayacõ, Selbi Can, Hakan Bozku , Ta kõn Do an,  
Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünden Ar . Gör. Murat Bayazit ve 
Restorasyon programõ ö rencisi Aziz Tunç, Restoratörler Gamze Akgönül ve Elif Özçetin, Arkeolojik 
Belgeleme ekibi Mimar Zilan Özcan, Cumhuriyet Üniversitesi, Antropoloji Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. 
Ay en Açõkkol Akalõn, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. 
Halil Çakan, Salih Kavak, Dumlupõnar Ünversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünden Yard. 
Doç. Dr. Ferda  Çolak ve Bakanlõk temsilcisi olarak Diyarbakõr Müzesi’nden Mehmet Çelebi, Batman 
Müzesi’nden Ömer Ural ve daha sonra Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nden Nilüfer 
Babacan katõlmõ lardõr. Eme i geçen herkese te ekkürlerimizi sunarõz. 
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10 ve M-11 plan kareleri), G Alanõ (K-9, L-8 ve L-9 plan kareleri), H Alanõ (I-7, J-7 ve 
K-7 plan kareleri), I Alanõ (O-13 plan karesi), J Alanõ (C-13 plan karesi), K Alanõ (E-23 
plan karesi), L Alanõ (F-16 plan karesi) ve M Alanõ (K-27 plan karesi) olmak üzere 13 
farklõ alanda ve 32 ayrõ açmada çalõ õlarak 2300m2’lik bir alanda kazõ yapõlmõ tõr 
(Çizim: 2; Resim: 1). 

 
1-Kuriki Höyük 1’de A Alanõ Kazõlarõ (Çizim: 3) 
Kuriki Höyük 1 olarak adlandõrdõ õmõz A Alanõnda, daha önceki senelerde 

yaptõ õmõz çalõ malar sonucunda, 4 kültür katõ ve bunlarõn alt evreleri tespit edilmi  ve 
Geç Kalkolitik Ça dan, M.S. I. binyõl ba larõna kadar kesintili yerle im izlerine 
rastlanmõ tõ4. 2012 yõlõnda, J-22, J-23, K-22 ve K-23 plan kareleri ile A Alanõ güney 
yamacõnda M-20, M-21 ve N-21 plan karelerinde çalõ õlmõ tõr (Resim: 2; Çizim: 3). II. 
Tabaka’ya ait büyük yapõ ile ba lantõlõ ba ka yapõlarõn olup olmadõ õnõ anlamak, ayrõca 
alttaki di er tabakalarõ daha geni  alanda ara tõrmak amacõyla, büyük yapõnõn 
kuzeydo usunda ve güneyinde kazõlara ba lanmõ tõr. Yapõlan çalõ malarda, II. Tabaka 
büyük yapõsõ ve depo odasõ dõ õnda bu yapõlarla ba lantõlõ ba ka bir mimarî ortaya 
çõkmazken, alttaki III. ve IV. Tabaka kalõntõlarõ hem güney, hem de kuzeydo u plan 
karelerinde tespit edilmi tir.  

Kuzeydo u plan karelerinde (J-22, J-23, K-22 ve K-23 plan kareleri) büyük 
binanõn temel duvarõ altõna devam eden III. Tabaka ta  duvar ve dö eme parçalarõ açõ a 
çõkarõlmõ tõr (Çizim: 3). Birkaç duvar sõrasõ dõ õnda düzgün plan veren mimarîye 
rastlanmazken, bu alanda, bir adet kireçta õndan silindir mühür, çark yapõmõ çömlek, 
vazo ve minyatür i e ile çok sayõda boncuk formlu pi mi  toprak a õrlõk ele 
geçirilmi tir. 

Güney yamacõ çalõ malarõnda (M-20 ve M-21 plan kareleri) en az iki mimarî 
evreye sahip yapõ kalõntõlarõndan biri, açõlan bölümü ile 18 metre uzunlu unda ve 1.50 
metre kalõnlõktadõr. Arazinin topografyasõna uygun olarak kuzeybatõ-güneydo u yönlü 
in a edilen duvar, güneyden dik açõyla gelen iki paralel duvar ile birle ir (Çizim 3). 
Birbirine paralel uzanan bu duvarlarõn arasõnda orta boy ta larla örülmü  dö eme 
kalõntõsõ ve dö eme ta larõnõn bir bölümü üzerinde de siyah renkte yanmõ  sõva 
kalõntõsõna rastlanmõ tõr. Aynõ tarzda ta  dö eme ve sõva kalõntõlarõna büyük binanõn 
temel duvarõ altõna devam eden ta  dö emede de ula õlmõ tõr. Alanõn e imine ba lõ 
olarak burada bir teraslama yapõlmõ  olmalõdõr. Ancak, höyük üzerindeki III. Tabaka’ya 
ait nasõl bir yapõnõn teras ile desteklendi i belirlenememektedir. Çünkü bu yapõlarõn 
üzerine II. Tabaka’nõn büyük binasõ in a edilmi tir. Daha önceki kazõlarda, büyük 
binanõn oda tabanlarõ altõnda kõsõtlõ alanlarda yapõlan çalõ malarda, fõrõn ve dö eme gibi 
bazõ mimarî ö elere rastlanmõ tõ. Ayrõca, büyük yapõnõn hemen batõsõnda bulunan depo 
odasõnõn tabanõ altõnda da benzer bir ta  dö eme üzerinde, kerpiç silolar ve küp parçalarõ 
ele geçirilmi ti5. Bu kõsõtlõ alanlarda ortaya çõkarõlan kalõntõlar, III. Tabaka yerle iminin 
bütününü tanõmlamak için yeterli görülmese de, en azõndan günlük ya amõ temsil eden 
yapõlarõn var oldu u söylenebilir. 

A Alanõ’ndaki IV. Tabaka kalõntõlarõ, höyük üzerinde ve her iki yamaçta da 
belirlenmi tir. Höyük üzerinde açõ a çõkarõlan mimarî ö e, oval plana sahip olup ta  
temel üzeri kerpiç ile yükseltilmi tir (Resim: 3). ki sõra ta  temel üzerine do uda 13, 

4 Genç vd.2011:147; Genç vd.2013:464-465; Genç 2013:229-230. 
5 Genç vd.2011:145. 
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batõ yönde 12 sõra kerpiçten örülen duvar, yukarõ a za do ru daralmaktadõr (Resim: 4). 
Yapõ birbirine birle meyen iki duvar parçasõndan olu ur. ç dolgusu kazõsõnda farklõ 
seviyelerde çanak-çömlek kõrõklarõ, ocak ayaklarõ, pi mi  toprak objeler, çakmakta õ 
dilgi ve kemik parçalarõ ele geçirilmi tir. 

Höyü ün güney eteklerinde N-21 plan karede, erken dönem tabakalarõn 
yayõlõmõnõ tespit etmek amacõyla çalõ malar ba latõlmõ tõr (Çizim: 3). I. Tabaka’ya ait 
be  çukur ve küçük duvar parçalarõnõn altõnda, IV. Tabaka’ya ait kerpiç yõ õnlarõ, çay 
ta õndan dö eme ve çukurlar açõ a çõkarõlmõ tõr. Çukurlarõn birinden, kül, yanmõ  çanak-
çömlek parçalarõ ve kerpiç kalõntõlarõ toplanõrken di er çukura kil depolanmõ tõr. 
Çukurlarõn hemen yanõnda ise pi irilmi  kerpiç kütleleri ele geçirilmi tir. Açmanõn 
do usunda, yine biçimlendirilmi  kerpiç kalõntõlarõ bulunmu tur. Çukur içine depolanan 
kil, pi mi  ve pi memi  kerpiç kalõntõlarõ, IV. Tabaka’ya ait bu alanõn belki kerpiç 
hazõrlama i li i gibi kullanõldõ õnõ dü ündürmektedir. Kerpiçlerin kullanõmõ ile ilgili bir 
kalõntõ da yine aynõ alandan gelmi tir. Kerpiçlerin arasõndan bir mezar açõ a 
çõkarõlmõ tõr (Resim: 5). Höyük üzerindeki kerpiç yapõda oldu u gibi üst üste 
yerle tirilen kerpiç kalõntõlarõndan olu an mezar, yarõm ay eklindedir. Be  sõrasõ 
korunan kerpiç duvara, sõrtõ dönük hocker pozisyonunda yeti kin bir birey yatõrõlmõ tõr. 
Birkaç el yapõmõ kap parçasõ dõ õnda herhangi bir mezar buluntusuna rastlanmamõ tõr.  
IV. tabaka kalõntõlarõn bir grubu da höyü ün do u yamacõnda belirlenmi tir (Çizim 3, 
K-23/24 plan kareleri). Erken ve geç olmak üzere iki evreye sahip olup geç evre yapõ 
kalõntõsõnõn kuzey ve do u duvarlarõ korunmu tur. Yapõnõn içinde de küçük ocak 
kalõntõsõ belirlenmi tir. Bu geç evre yapõsõnõn altõnda, erken evreye ait duvarlar 
açõlmõ tõr. Dö eme kalõntõsõ ve küçük bir çukur da bu erken evreye ait olmalõdõr. Her iki 
evrede de benzer nitelikte el yapõmõ kap parçalarõ ile birlikte çok sayõda yontma ta  
âletler ele geçirilmi tir.   
 

2-Kuriki Höyük 2, B Alanõ Kazõlarõ 
B Alanõ, Kuriki Höyük 1’ün yakla õk olarak 70 m. batõsõndadõr. Geçen 

senelerde yapõlan çalõ malarda üç tabaka belirlenmi  ancak ana topra a ula õlamamõ tõ. 
2012 yõlõnda ise iki plan karede çalõ õlõp dört tabaka ve bunlarõn farklõ mimarî evreleri 
belirlenmi tir.  

I. Tabaka çukurlarõnõn tahrip etti i alanda, II. Tabaka mimarî kalõntõlarõ, daha 
önceki kazõlarda ortaya çõkarõlan günlük ya am alanlarõna ilâve olarak, ta  dö eli fõrõn 
tabanlarõ ve belli bir plan vermeyen birkaç duvar sõrasõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Yerle imin 
batõ ve güney bölümünde, e imin daha fazla oldu u alanda, toplam be  adet fõrõn 
tabanlarõ belirlenmi tir. Çay ta õndan yapõlan fõrõn tabanlarõnõn üzerinde yo un kül 
kalõntõsõ vardõr. III. Tabaka’ya ait, ta  temelli ve kerpiç duvarlõ büyük bir yapõ gün 
õ õ õna çõkartõlmõ tõr (Resim: 6). Yakla õk 10 x 8 m. ölçülerdeki yapõnõn, batõ ve güney 
duvarlarõ tam olarak açõlamamõ tõr. 1.50 m. kalõnlõktaki do u duvarõ, yapõnõn dõ  duvarõ 
olmalõdõr. Duvarõn korunan yüksekli i bazõ alanlarda 55 cm. kadardõr. Üst üste en fazla 
yedi kerpiç sõrasõ belirlenmi tir. Kerpiç duvarlarda sõva izine de rastlanmõ tõr. Yapõya ait 
taban izleri, üç farklõ alanda belirlenmi  ve iki yenileme a amasõ saptanmõ tõr. Tabanõn 
bulundu u alanda küçük bir ocak da açõ a çõkartõlmõ tõr. Yapõ içinden çok az sayõda 
buluntunun ele geçirilmesi, buranõn terk edilmeden önce bo altõlmõ  oldu unu 
dü ündürmektedir. 
Plan karenin kuzeybatõsõnda küçük bir alanda sondaj çalõ masõ yapõlmõ tõr. Yakla õk 2.5 
metre derinli e kadar inilmi tir. II. Tabaka fõrõn tabanlarõnõn altõnda, III. Tabaka 
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yapõsõnõn küçük bir bölümü açõlmõ tõr. Hemen bunun altõndan da ta  dö eli ocak tabanõ 
gelmi tir. Ocak tabanõ evresinden el yapõmõ çanak-çömlek parçalarõnõn, A Alanõ’ndaki 
IV. Tabaka çanak-çömle i ile benzerlik gösterir. Bu seviyeden itibaren ana topra a 
kadar herhangi bir mimarî kalõntõ ve buluntuya rastlanmamõ tõr. 
 

3- C Alanõ (I-12, J-12, J-13) Kazõlarõ 
Her iki höyük arasõnda 2011 yõlõnda ba latõlan kazõlarda yerle im kalõntõlarõna 

rastlanmõ tõ. 2012 yõlõnda aynõ alanlarda çalõ malara devam edilmi tir. C Alanõ’nda, iki 
farklõ tabaka tespit edilmi tir. Di er alanlarda oldu u gibi burada da I. Tabaka’ya ait 
çok sayõda çukur belirlenmi tir. Çukurlarõn birinde, ba õ olmayan e ek iskeleti, çanak-
çömlek, kemik aletler, çok sayõda pi memi  topraktan dokuma tezgah a õrlõ õ ve a õr ak 
ele geçirilmi tir. II. tabakaya ait en az iki evreli oldu u anla õlan iki odalõ bir yapõ 
açõlmõ tõr (Resim: 7). Kuzeydo u-güneybatõ yönlü uzanan ve II. Tabakanõn geç evresine 
ait duvarõn altõndan, erken evre ile ça da  oldu u dü ünülen çok sayõda depolama 
küpleri açõ a çõkarõlmõ tõr. 

 
4- D Alanõ (G-10 ve H-10 Plan Kareleri) Kazõlarõ 
D Alanõ, C Alanõnõn kuzeyinde yer alõr. G-10 plan karesinde 5x5 m.lik sondaj 

açõlmõ tõr. H-10 plan karesiyle birlikte burada üç tabakaya ait mimarî kalõntõlar tespit 
edilmi tir. I. Tabaka’ya ait çok sayõda çukurdan pi memi  toprak tezgâh a õrlõklarõnõn 
yanõ sõra, demir ok ucu, tunçtan yõlanba lõ bilezik parçasõ ve cam boncuk ile koç ba lõ 
bilezik ele geçirilmi tir. II. tabaka kalõntõlarõndan bir yapõ, kuzeybatõ güneydo u 
do rultulu in a edilmi , yakla õk 50 cm. yükseklikte korunmu tur (Resim: 8). Mekân 
içinden gelen çanak-çömlek ve di er küçük buluntu sayõsõ azdõr. Buluntulardan biri de 
kireçta õndan idoldür.    

 
5-E Alanõ (N-15, N-18 ve M-16, Plan Kareleri) Kazõlarõ 
Yerle imin güney yamacõ boyunca be  farklõ alanda çalõ malar yürütülmü tür 

(E, F, G, H ve I Alanlarõ). Bunlardan en güneyde bulunan I Alanõnda yerle imin 
sõnõrlarõnõ belirlemek amacõyla sondaj yapõlmõ  ve ana topra a ula õlmõ tõr. F,G ve H 
Alanlarõ’nda üç tabakalõ yerle im izleri saptanmõ , E Alanõnda ise bu tabakalara ait 
mezarlõk alanõ kazõlmõ tõr. 

Yerle imin güney yamacõnda bulunan mezarlõk alanõ ilk kez 2011 yõlõnda 
kazõldõ. 2012 yõlõnda aynõ alan, hem batõya hem de do uya do ru geni letilmi tir 
(Resim: 9). Mezarlõ õn, A Alanõnda höyü ün güney yamacõna kadar yayõldõ õ tespit 
edilmi tir. Toplam 20 mezardan 12’si ta  sanduka, 6’sõ basit toprak mezar, 2’si ise küp 
mezar tipindedir. Mezarlar kuzeydo u güneybatõ ya da do u-batõ yönlü olarak 
yerle tirilmi , bireyler hocker pozisyonunda yatõrõlmõ tõr. Mezarlarda ço unlukla tekli 
gömü mevcuttur. Çoklu gömülerde önceki senelerde, eski bireye ait kemikler bir tarafa 
toplanõp yeni birey için yer hazõrlanmõ tõ6. Ancak bu sene yapõlan çalõ malarda ikili 
gömüde (L.35 No.lu mezar), aralarõnda ince topra õn bulundu u bireyler aynõ 
pozisyonda yatõrõlmõ tõr7 (Resim: 10-11). Her iki bireye ait mezar buluntusu da vardõ. 

6 Genç 2013:232, Resim 8. 
7 Kuriki Höyük insan iskeletlerini inceleyen Doç.Dr.Ay en Açõkkol-Yõldõrõm, L.35 No.lu mezarõn   
   içindeki  bireylerin ikisinin de 30’lu ya larda erkek bireyler oldu unu bildirmi tir. 
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Alttaki bireyin ba õnõn arkasõnda Akhaemenid Döneminden de tanõnan kap8 (Resim: 
12), üstteki bireyin gö sü hizasõnda ta  dü me bulunmu tur. Sanduka mezarlarõn büyük 
bölümünde mezar e yasõna rastlanmazken, bir kõsmõnda tunç halkalar ele geçirilmi tir. 
Bir di er mezarda iskeletin karnõ hizasõnda tunçtan ayna, sürme kabõ ve çubu u9, kolu 
hizasõnda tunç halkalar, elinin üstünde de vazo bulunmu tur. Kapak ta õ kõsmen 
korunmu  mezarda, yine kollarõ hizasõnda tunç halkalar ile demir yüzük, ba õnõn önünde 
demir makas10 ele geçirilmi tir. Basit toprak mezarlarda sadece kemik paçalarõnõn 
arasõnda, tunçtan yõlanba lõ bilezik ve yüzükler11, di erlerinde de yine tunç halkalar ele 
geçirilmi tir. Mezar kapa õ ile birlikte bulunan küp mezarõn içinden çok iyi korunmamõ  
çocuk iskeleti açõ a çõkarõlmõ tõr. Di er küp mezarda yine çok iyi korunmamõ  bebe e 
ait kemik parçalarõ bulunmu tur. Her iki küp mezarda da herhangi bir buluntuya 
rastlanmamõ tõr. 

Mezarlõk alanõnda derinlemesine yapõlan çalõ malarda yakla õk 70 cm 
derinlikte ve çay ta õndan yapõlmõ  dö emenin altõndan da mezarlar ortaya çõkartõlmõ tõr 
(Resim 13). Farklõ yön ve teknikte ta  sanduka mezarlarda buluntuya rastlanmamõ tõr, 
ancak mezarlarõn çevresinden toplanan el yapõmõ çanak çömlek parçalarõ IV. Tabaka 
kaplarõ ile benzerlik göstermektedir. Bu alan, en azõndan IV. Tabakadan itibaren MS. I. 
bin ba larõna kadar uzun yõllar mezarlõk olarak kullanõlmõ  olmalõdõr. 

 
6- F Alanõ (L-10, L-11, M-10 ve M-11 Plan Kareleri) ve G Alanõ (K-9, L-8 ve 
L-9 Plan Kareleri) Kazõlarõ 
Yerle imin güney yamacõ Batman Çayõna do ru e im göstermektedir. Geçen 

sene tespit edilen mezarlõk alanõnõn, güney yamaç boyunca yayõlõp yayõlmadõ õnõ 
anlamak amacõyla F ve G Alanlarõ’nda çalõ malar ba latõlmõ tõr. Her iki alanda da üç 
tabakalõ yerle im izlerine rastlanmõ tõr. Daha çok yatay düzlemde kazõlan tabakalarõn 
daha geni  alanda açõlmasõ amaçlanmõ tõr. F ve G Alanõ II. Tabaka yapõ kalõntõlarõ, I. 
Tabaka çukurlarõ ve modern tarõm âletleri nedeniyle çok iyi korunmamõ tõr. II. 
Tabaka’ya ait tek ta  sõrasõ korunan duvar parçalarõnõn arasõnda ocak ve fõrõn tabanlarõ 
açõ a çõkarõlmõ tõr. III. tabaka kalõntõlarõ, tamamen kerpiç duvarlardan olu maktadõr. 
Kapõ aralõ õ da bulunan bir kerpiç duvar ile birbiri ile ba lantõsõ belirlenemeyen birkaç 
duvar daha açõ a çõkarõlmõ tõr. G Alanõ III. Tabaka’ya ait iki kerpiç yapõ belirlenmi tir. 
Tamamõ açõlamayan yapõlarõn içinden birkaç ta  âlet dõ õnda buluntu ele geçirilmemi tir. 

 
7- H Alanõ (I-7, J-7 ve K-7 Plan Kareleri) Kazõlarõ 
H Alanõ, B Alanõnõn güney yamacõnda olup üç tabaka tespit edilmi tir. I. 

Tabaka’ya ait çukurdan birinde toplam 34 adet pi memi  topraktan dokuma tezgâh 
a õrlõklarõ, di erinde Helenistik Dönemden tanõnan çe itli formda kaplar12, bir di erinde 
ise, çömlek içinde ba õ olmayan köpek iskeleti bulunmu tur. II. Tabaka’ya ait iki evreli 
duvar sõralarõ çok iyi korunmamõ tõr. III. Tabaka’da ise, ta  temelli kerpiç duvarlõ, 9 
x7.5 m. ölçülerinde bir yapõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Ancak, yapõnõn tamamõ kazõlamamõ tõr. 
Kuriki Höyük’te dört farklõ alanda açõ a çõkartõlan (B, F, G ve H Alanõ)  III. Tabaka 

8 Stronach 1978: Fig.106.; Moorey 1980:Fig.6 
9 Barag 1975:27, Fig.26-30, IIA grubu cam sürme kabõ; Moorey 1980:98-99, Fig.16-396-398, 405-406,  
  tunç sürme çubu u 
10 Uzel 2000:93, Lev. LXXXIX-31, CIII-120 Roma Dönemi makas. 
11 Stronach 1978: Fig.90,1-2. Moorey 1980:Fig.11. 
12 Karg 2002:713, ekil 2b.  
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kerpiç duvarlõ yapõlarõ, gerek plan ve yön birli i, gerekse in a tekni i açõsõndan bir 
birlik göstermektedir. Yapõlarõn içinden birkaç ta  âlet dõ õnda buluntu ele 
geçirilmemi tir. Bu durum, III. Tabaka yapõlarõnõn fonksiyonunun anla õlmasõnõ 
zorla tõrmaktadõr. 

 
8-Sondaj Kazõlarõ 
Yerle imin sõnõrlarõnõ belirlemek amacõyla yedi farklõ alanda sondajlar 

açõlmõ tõr (B, D, I, J, K, L, M Alanõ) ve bazõ bölümlerde ana topra a ula õlmõ tõr. Kuriki 
Höyük’ün her iki höyü ü kapsayacak ekilde Batman Çayõ’na paralel olarak 
250x100m.lik bir alana yayõldõ õ belirlenmi tir. 

Sonuç olarak, 2012 yõlõnda 13 farklõ alanda ve 32 ayrõ açmada, altõ ay süren 
çalõ malar sonucunda, yerle imin yakla õk sõnõrlarõ belirlenmi tir. Her iki höyükte de 
dört tabaka ve bunlarõn alt evreleri tespit edilmi tir. Geç Kalkolitik Ça  sonu Eski Tunç 
Ça õnõn ilk yarõsõ ile, M.Ö.. I. binyõl ortalarõndan, M.S. I. binyõlõn ilk yarõsõna kadar 
kesintili yerle im izlerine rastlandõ. Höyükler arasõnda ve çevresinde ise üç tabaka 
belirlenmi tir. Kuriki Höyük’teki ilk yerle im izleri höyüklerle sõnõrlõ iken, M.Ö. I. 
binyõlda yerle im alanõnõn iki höyü ü kapsayacak ekilde geni ledi i anla õlmõ tõr. 
Farklõ alanlarda yürütülen çalõ malar, benzer bir tabakala mayõ ortaya çõkarmõ tõr, ancak 
tabakalarõn birbiriyle olan ça da lõ õ ve kesin tarihleri radyokarbon ölçümleri ve küçük 
buluntular üzerine yapõlan detaylõ çalõ manõn sonuçlarõ ile netle ecektir. 
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APHROD S AS 2012 

  Roland R.R. SMITH  
  Esen ÖGÜ  
 
  
 New York Üniversitesi ekibi 2012 sezonunda, 1 Mayõs ile 20 Eylül arasõnda devam 
eden be  aylõk bir arkeolojik çalõ ma gerçekle tirmi tir. Çalõ malarõmõz temelde 
restorasyon, konservasyon, anastylosis, çevre düzenlemesinin yanõ sõra inceleme ve yayõn 
projelerine yo unla mõ tõr. Belli ba lõ çalõ ma alanlarõmõz, Hadrianus Hamamõ, Güney 
Agora, Tetrapylon Caddesi, Sebasteion ve Tiyatro’dur (Resim: 1). Sezonun en önemli 
buluntularõ arasõnda Güney Agora havuzu etrafõndaki arkeo-botanik sonuçlar ve Tetrapylon 
Caddesi’nde bulunan  insan boyutundan büyük iki adet mermer heykel yer almaktadõr.  
Ekip, ö renciler, arkeologlar ve di er profesyonellerden olu an toplam 46 ki idir. Yerel 
halktan 90 i çi de çalõ malarda yer almõ tõr. Bakanlõk temsilcisi Antalya Müzesi’nden 
Mustafa Samur’dur. 
 
 HADR ANUS HAMAMI (Resim: 2-4) 
 Konservasyon: 2012, Hadrianus Hamamõ’nda 6 yõllõk olarak planlanmõ  
konservasyon projesinin üçüncü yõlõdõr. Hamam 1904-1905 yõllarõnda ve 1960’larda 
kazõlmõ tõr. yi korunagelmi  durumdadõr ancak acil tamirat ve konservasyona ihtiyacõ 
vardõr. Projenin amacõ duvarlarõ sa lamla tõrmak ve günümüze kadar korunmu  zemin ve 
hassas õsõtma sistemi kalõntõlarõnõn konservasyonunu sa lamaktõr. Bu sayede hamam eski 
yõkanma sanatõ ve kültürünü gösteren bir açõk hava müzesi gibi turistlere 
sergilenebilecektir. Ön avlunun devasa boyutlu sütun sõralarõnõn bir kõsmõnõn anastylosisi, 
arkeolojik belgeleme ve ara tõrmaya dayanarak bu yõl ba latõlmõ tõr. Konservasyon i leri 
J.M. Kaplan Foundation ve World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to 
Conserve Our Heritage kurumlarõnõn sponsorlu unda yapõlmaktadõr ve çalõ malar Thomas 
Kaefer ve Gerhard Paul sorumlulu unda, Trevor Proudfoot ve Kent Severson tarafõndan 
yürütülmü tür. Proje sorumlularõ, konservatör Quinn Ferris ve Volkan Sevinç’in yanõ sõra, 
ta  konservatörleri Nicholas Barnfield, Douglas Carpenter, Tom Flemons, Mark Lilywhite 
ve James Wheeler ile çalõ mõ lardõr. 
 Konservasyon çalõ masõ duvarlarõn ve kemerlerin strüktürü ile ilgili onarõmlarõn 
yanõ sõra, duvar yüzeylerinin sa lamla tõrõlmasõ ve kõrõlmõ  zeminlerin tamirine 
odaklanmõ tõr. Oda 5 ile 6 arasõnda yer alan büyük duvar önüne iskele kurulmu , kireçta õ 
bloklar sabitlenmi  ve güçlendirilmi tir (Resim: 2). Oda 6 ve 13’teki kõrõlmõ  mermer 
zemin ve kaplamanõn restorasyonu tamamlanmõ tõr (Resim: 3). Bu odalar turistlerin 
eri imine açõlacaktõr. 12 numaralõ oda sõcaklõktõr ve çökmü  dö eme ayarlanabilen çelik 
dayanaklar ile desteklenmi  ve dairesel havuzunun mermer çerçevesi belgelenip tamir 
edilmi tir. En büyük konservasyon çalõ masõ, bir ba ka kemerli sõcaklõk odasõ olan oda 5’te 
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Yard. Doç. Dr. Esen Ö Ü , New York Üniversitesi Aphrodisias Kazõlarõ Kazõ Ba kan Yardõmcõsõ, Texas 
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gerçekle tirilmi tir (Resim: 2). Duvar kaplamasõ tekrar harç yardõmõyla duvara 
yerle tirilmi tir. Dü mü  kaplamanõn büyük bir bölümü ah apla çerçevelenip dõ arõya 
ta õnmõ tõr.  Hypokaust’a ait tu la dayanaklarõn üstleri kaplanmõ  ve çökmü  zeminin 
kenarlarõ temizlenip konsolide edilmi tir. Burada amaç, sofistike Roma hamamõna ait 
kõrõlgan arkeolojik kalõntõlarõn bozulmasõnõ engellemek ve bu koruma durumunun 
sürdürülebilir olmasõnõ sa lamaktõr. Oda 6’da yer alacak ve hamamõ turistlere tanõtacak 
olan bilgi levhalarõ da hazõrlanmõ tõr. 
  
Mimarî belgeleme ve anastylosis: Hadrianus Hamamõ’nõn mimarî belgelenmesi projesi 
2010 yõlõnda ba lamõ tõr ve Arzu Öztürk tarafõndan yürütülmektedir. Kendisine Kõvanç 
Ba ak ve Gonca Koca e lik etmi tir. 1904-1905 yõllarõndaki kazõdan kalmõ  olan hamamõn 
ön avlusundaki büyük blok yõ õnõnõn dokümentasyonu ve kaldõrõlmasõ tamamlanmõ tõr. Bu 
çalõ ma Güney Agora’nõn Batõ Stoa’sõna do ru geni letilmi  ve buradaki ön avluya ait 
bloklar da kaldõrõlmõ tõr. Detaylõ mimarî inceleme ön avlunun anõtsal mimarî düzenine 
(Oda 15), kompleksin güney tarafõnda yer alan ve çok geli mi  bir dekorasyona sahip 8 
No.lu odanõn iç mimarîsine ve Batõ Stoa ile ön avlu arasõnda yer alan üç anõtsal kapõya 
odaklanmõ tõr. Ön avlunun yeni bir rölövesi (Oda 15) ve ön avluya bakan hamamõn batõ 
cephesinin kesiti çizilmi tir. Avlunun anõtsal kuzey sütun dizisinin ta  rekonstrüksüyonu 
yapõlmõ  ve sonucun çok ba arõlõ olmasõ neticesinde avlunun kuzeybatõ kö esindeki kaide 
ve sütunlarla ilgili deneysel bir anastylosis ba latõlmõ tõr. 
Bunlarõn dõ õnda u mimarî çizimler de tamamlanmõ tõr: (1) Oda 9-13’ün do uya bakan 
kuzey-güney kesiti, (2) Oda 2-6’nõn batõ iç duvarõnõn güneye bakan kuzey-güney kesiti (3) 
Oda 2-6’nõn batõ duvarõnõn rölövesi ve (4) Odalar 4, 5, 6, 10, 11, 12 ve 13’ün rölöveleri. Bu 
çizimler Harry Mark’õn gözetiminde, Sarah-Elizabeth McKay, Seth Dugger, ve Alyssa 
Olson tarafõndan yapõlmõ tõr. 
Arkeolojik belgeleme: Hamamõn Geç Antik Dönemde geçirdi i de i iklik ve 
düzenlemelerin detaylõ arkeolojik incelemesi doktora ö rencisi Allyson McDavid 
tarafõndan gerçekle tirilmi tir. Bu çalõ manõn amacõ yapõmda kullanõlan bütün farklõ 
malzemeleri belgelemek ve hamamõn geç döneminde yani üçüncü ve altõncõ yüzyõllarda 
yapõlan de i ikliklerin boyutunu anlayabilmektir. Bu sezon, kompleksin geç dönem 
evrelerini belirlemek ve 5, 6, 7 ve 12 No.lu odalarõndaki Geç Antik Dönem de i ikliklerini 
incelemekle u ra õlmõ tõr. Önemli bulgulardan bir tanesi, Oda 4, 5 ve 6’nõn batõsõndaki 
geni  havuzlarõn ikinci yüzyõldaki erken öncüllerinin yerine yapõlmõ  geç antik yapõlar 
oldu unun tespitidir. Oda 5’in güneydo u kö esinin temizli i sõrasõnda 59 adet geç antik 
boyalõ ve yazõtlõ duvar kaplamasõ parçasõ bulunmu tur ve yazõtlar Angelos Chaniotis 
tarafõndan kayda alõnmõ tõr. ki parça aynõ ki iden, Anatolios’tan bahsetmektedir (Resim: 
4). 
 
 GÜNEY AGORA (Resim: 5-6) 
 Güney Agora 1937’de G. Jacopi ve 1970 ile 1980’lerde Kenan Erim tarafõndan 
kõsmî olarak kazõlmõ tõr. Ancak, 170 m. uzunlu undaki ünik havuzun kazõsõ hiç bir zaman 
tamamlanmamõ , havuzun sadece do u ve batõ kõsõmlarõ kazõlarak ortasõna 
dokunulmamõ tõr. Güney Agora’daki 5 yõllõk yeni projenin ana hedefi Kenan Erim’in 
ba lattõ õ havuz kazõsõnõ tamamlamak, kentin en alt seviyesinde bulunan alanda yükselen 
taban suyu problemini çözmek ve turistler için yeni bir alan yaratarak bütün kompleksi 
gezinti yollarõ ve bilgi panolarõ ile bir arkeoloji parkõ olarak düzenlemektir. Aynõ zamanda, 
projenin bilimsel amaçlarõ arasõnda karma õk su sisteminin incelenmesi ve havuzun farklõ 
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evrelerinin tanõmlanmasõnõn yanõ sõra, Güney Agora’nõn tipik bir agoradan ziyade, alanõn 
do u ucunda yer alan agora kapõsõnda bulunmu  bir yazõtta bahsedilen palmiye korusunu 
da barõndõran bir çe it kamusal park oldu u eklindeki teorinin test edilmesi bulunmaktadõr. 
Güney Agora’nõn kazõsõ ve konservasyonunun giderleri Mica ve Ahmet Ertegün’ün adõna 
ba õ lanan cömert bir destekle kar õlanmaktadõr. Projeyle ba lantõlõ bilimsel ara tõrmalar 
Headley Trust, Baron Lorne von Thyssen ve the Malcolm Hewitt Wiener Foundation 
tarafõndan finanse edilmektedir. Çalõ malar Andrew Wilson ile Benjamin Russell ve arkeo-
botanist Mark Robinson tarafõndan yürütülmektedir ve onlarõn yanõ sõra Hazal Avcõ, Onur 
Özdemir, Valeria Riedemann ve Andrew Ward çalõ malara katõlmõ tõr. 
 Alan düzenlemesi: Çalõ manõn ilk a amasõnda geni  bir temizlik ve düzenleme 
çalõ masõ yapõlmõ tõr. Kuzey Stoa’nõn entablatürü (Tiberius Portikosu) 1937’de kazõlmõ  ve 
Antik Dönem sonunda dü tü ü ekilde yerinde bõrakõlmõ tõr. Parçalar, sütun sõrasõnõn 
önünde, stoa ve havuzun kuzey kõsmõ arasõnda yatmaktadõr. Bütün bu bloklar in situ 
çizilmi  ve numaralandõrõlmõ tõr ve ardõndan stoa içinde yeni bir konuma vinç yardõmõyla 
ta õnõp düzenlenmi tir. 
 Havuz ve a açlar: 1989 yõlõnda eski kazõnõn sona erdi i havuzun batõ kõsmõnda iki 
açma açõlmõ tõr (Resim: 5-6). Açmalardan biri havuzun içinde (SAg 12.1), ona biti ik 
olarak açõlan ikincisi ise (SAg 12.2) havuz ile kuzey stoa arasõnda yer almaktadõr. SAg 12.1 
açmasõ ile havuzun içerisinde önemli bir alan açõlmõ tõr (16,5 x 12,4 m.) ve bu alanda, 
özellikle Geç Roma Dönemi ile günümüz arasõnda olu mu  mil tabakasõnõn farklõ 
evrelerinin yanõ sõra farklõ fauna kalõntõlarõnõ (özellikle farklõ tip su salyangozlarõnõ) 
ara tõrmayõ sa lamõ tõr. Ayrõca havuzu çevreleyen drenaj kanalõnõn üç ana evresi de 
incelenmi tir. Eros figürlü mermer bir pilaster ba lõ õ parçasõ (Env. 12-11) dõ õnda çok az 
kayda de er buluntu mevcuttur. SAg 12.1 havuzun dõ õnda geni  bir alanõ kaplamaktadõr 
(16,5 x 14 m.). Burada ilk olarak Geç Antik Dönemde yapõlmõ  ve havuzun etrafõndaki 
zemini yükseltmeyi amaçlayan tabakalar kaldõrõlmõ tõr (zemin, havuzu çevreleyen drenajõn 
doldu u ve i levini kaybetti i ve zemin suyunun yükseldi i 5. yüzyõldan itibaren 
yükseltilmi tir). Roma tabakalarõ içerisinde iki ince, uzun tarh farklõ renkleri (daha kumlu 
ve pembemsi renkte) ve dolgularõ sayesinde fark edilmi tir  (Resim: 6). Bunlar bitki ve 
a açlar için açõlmõ  yataklar olarak yorumlanabilirler. Havuzun tabanõ üzerindeki ince mil 
tabakasõndan alõnan örnekler organik maddeleri ortaya koymu tur, bunlarõn arasõnda (1) 
palmiye yapra õnõn selüler özelliklerini gösteren bir yaprak ve (2) daha az korunagelmi  ve 
hurma palmiyesi karakteristikleri sergileyen bir bitki sapõ dikkat çekicidir. Bitki yataklarõ 
ile beraber bu bitkisel kalõntõlar yakõnda palmiye a açlarõ oldu una dair kanõt 
sa lamaktadõrlar ve bu da Güney Agora’nõn Agora Kapõsõ yazõtõnda bahsedilen 
“palmiyelerin yeri” olabilece ine dair öncül kanõtõ olu turmaktadõr.   
 Belgeleme ve bilgi levhalarõ: Açmalarõn plan ve kesit çizimlerinin yanõ sõra havuzun 
mermerden daire eklinde kenarõ, üst kõsõmda yer alan bloklar ve onlarõn arasõnda yer alan 
drenaj kanalõna ait rölöve çizimi ve su borularõnõn 12 tanesine ait 1/20 ölçekli detaylõ 
planlarõnõn yanõ sõra,  çe me fõskiyeleri ve havuzun di er özellikleri çizilmi tir. Bu çizimler 
Katherine Jones ve Peter John Martinez tarafõndan yapõlmõ tõr. Ayrõca Güney Agora’yõ, 
havuzu ve mevcut projeyi anlatan iki yeni bilgi panosu hazõrlanmõ  ve kompleksin iki 
ucuna yerle tirilmi tir. Bu panolar bütün alandaki bilgi panolarõnõ geli tirmeyi amaçlayan 
bir projenin de parçasõdõrlar. 
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 TETRAPYLON CADDES  (Resim: 7-11) 
 2008 yõlõnda ba lamõ  olan Tetrapylon Caddesi çalõ malarõnõn iki temel amacõ 
bulunmaktadõr. Bunlar: (a) Tetrapylon’dan Sebasteion’a do ru uzanan kentin kuzey-güney 
do rultudaki ana caddesini ortaya çõkararak ziyaretçilerin kentle ilgisi algõsõnõ geli tirmek; 
(b) kentin belli ba lõ anõtlarõnõ birbirine ba layan yeni turist güzergâhõ açmak; (c) Geç 
Antik ve Antik Dönem sonrasõ kentle ilgili yeni arkeolojik kanõtlar bulmak; ve (d) antik 
drenajõ açarak biriken suyun güneye do ru akmasõnõ sa lamak. Çalõ mada 1980’lerde 
kazõlmõ  aynõ caddeye ait iki bölümü, yani Sebasteion Propylon’unun önü ile 
Tetrapylon’un önü ve güneyini birbirine ba lamak hedeflenmektedir. Bu erken dönem 
kazõlarõ arasõnda üç açma açõlmõ tõr (NAve 12.1-3) ve bunlar kuzeyden güneye do ru 
sõralanõrlar (Resim: 1). Bu yõlõn en önemli buluntularõ iki do al boyutundan büyük 
heykeldir. Alandaki çalõ ma Alexander Sokolicek tarafõndan yönetilmi tir, Austen-Leigh 
De Pinto, Shannon Ness ve Lillian Stoner di er ekip elemanlarõdõr. Tetrapylon Caddesi 
çalõ malarõ Malcom Hewitt Wiener Foundation sponsorlu unda gerçekle tirilmi tir. 
 Kuzey uçtaki NAve 12.1 açmasõ (4,5 x 11 m.) daha önce açõlmõ  iki açma ile 
birle erek, caddenin 35 m.lik bir bölümünün tamamen ortaya çõkarõlmasõnõ sa lamõ tõr 
(Resim: 7). Kazõ çalõ malarõ Antik Dönem sonunda büyük bir sel sonrasõnda ortaya çõkan 
ve detaylarõ çok iyi korunmu  bir yõkõntõyõ ortaya çõkarmõ tõr. Cadde’deki portikonun ikinci 
katõna ait Geç Antik Dönem sütunlar, sütun kaide ve ba lõklarõ caddedeki dü me 
pozisyonlarõnda ele geçirilmi tir ve bunlarla beraber geçmi  dönemlerde oldu u gibi 
kiremit, yanmõ  tahta, kõrõk cam ve mozaik parçalarõndan olu an karõ õk bir tabakada ortaya 
çõkarõlmõ tõr. De i ik bir buluntu olarak bir kutu ya da kasaya ait demir çerçeveden 
bahsedilebilir (Env.12-03). NAve 12.2 (4 x 10,3 m.) daha güneyde yer almaktadõr ve 
burada Ortaça dan modern döneme kadar bir seri ta  dö eli yol ortaya çõkarõlmõ tõr. Bunlar 
belgelendikten sonra sökülmü lerdir. NAve 12.3 (10,5 x 10,5 m.), Sebasteion 
Propylon’unun önündeki önceden kazõlmõ  alana biti iktir ve NAve 12.2’dekine benzer 
ekilde modern ve Ortaça  dönemi caddeleri burada da ortaya çõkarõlmõ tõr. 

 NAve 12.3 açmasõnõn güneybatõ kö esinde, bir yõkõntõ tabakasõnõn hemen altõnda bir 
çe it platform ortaya çõkarõlmõ tõr. Bu platformun temellerinde dev irme yapõ parçalarõ 
kullanõlmõ tõr ve iki adet insan boyutlarõndan büyük ama ba sõz heykel, birbirlerinin sa õna 
gelecek ekilde bu temelde kullanõlmõ  ve bu sayede platformun kuzeydo u kö esi 
olu turulmu tur (Resim: 8-9). Heykellerden birisi sõrt üstü yatar durumdadõr, di eri ise 
yüzükoyun olarak yerle tirilmi tir. ki heykelin de altõna i lenmi  ta lar yerle tirilmi  ve 
üstlerine ise dikkatli bir ekilde tu la katmanlarõ konulmu tur. Tek parça olarak yapõlmõ  
olmalarõna ra men her iki heykelin de kafasõ eksiktir. Heykellerden birisi Orta 
mparatorluk Döneminden, yakla õk M.S. 200’e tarihlenen yüksek kaliteli himationlu bir 

figürdür (Env. 12-09) (Resim: 10). Kafasõ ve vücudu dinamik bir ekilde “retorikçi” 
pozunu almõ tõr. Sol elindeki tomarõn görülebilir üst yüzü dikkatli bir ekilde i lenmi , rulo 
yapõlmõ  papirüs yapraklarõ eklinde biçimlendirilmi tir. Bu çok özenli yapõlmõ  ve alõ õk 
olmadõ õmõz bir detaydõr. Di er heykel, Geç Antik Dönem, 5. yüzyõla tarihlenen “togatus” 
tipi büyük bir heykeldir ve senatör kostümü ve botlar giymektedir (Resim: 11). Dört kö eli, 
sa lam bir duru u vardõr, geni  gö üslü ve alõ õk olmadõk derecede i mandõr. Bu heykel 
muhtemelen bir vali veya imparatorluk yönetiminden yüksek düzeyli bir yöneticiyi tasvir 
etmektedir. 
    
SEBASTE ON (Resim: 12) 
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 Sebasteion’un üç katlõ Güney Yapõsõ’nõn anastylosis’i 2005’te ba lamõ tõr ve 
çalõ malar Ömer Koç ve Geyre Vakfõ sponsorlu unda, Thomas Kaefer ve Gerhard Paul 
yönetiminde devam etmektedir. 2012 çalõ malarõ çok önemli bir kabartma olan Claudius ve 
Agrippina kabartmasõnõn (Env. 80-139) kalõbõnõn alõnmasõ ve dökülmesine yo unla mõ tõr. 
Bu kabartma (2010 anastylosis çalõ malarõnda ke fedildi i ekilde) üçüncü katta, ikinci 
sütun aralõ õna uymaktadõr. Sergideki yerinden indirilen kabartmanõn, Aphrodisias 
Müzesi’ndeki Sevgi Gönül Salonu’nun içinde kalõbõ alõnmõ tõr. Kabartmanõn kopyasõ 
önümüzdeki sezon yapõya yerle tirilecektir. 
 
 Propylon: Sebasteion’un Propylon’unda teorik ve pratik anastylosis çalõ malarõ 
Gerhard Paul ve Thomas Kaefer tarafõndan gerçekle tirilmi tir. Bu çalõ ma J.M. Kaplan 
Foundation sponsorlu unda yürütülmektedir. Yapõnõn temelleri yapõ mühendisi Rudolph 
Spiel tarafõndan incelenmi tir. Kapõya ait ve sütunlarõ ta õyan podyum ve stylobat bloklarõ 
onarõlmõ tõr. Sütun ve payeler tanõmlanmõ  ve onarõlmõ tõr (Resim: 12). Dikdörtgen 
payelere ait kaybolmu  kaideler olu turulmu tur. Ba ka stylobat, kaide, sütun ve payelerde 
yerle tirilmeye hazõr hâle getirilmi ler ve kapõya ait bütün ar itrav ve friz bloklarõ yer 
üzerinde do ru sõralarõnda dizilmi lerdir. 
 
 T YATRO (Resim: 13-14) 
 Tiyatronun diazomasõ ve üst oturma sõralarõnõn yanõsõra Dor düzenli logeion veya 
yükseltilmi  sahne binasõnda konservasyon, restorasyon ve anastylosis çalõ malarõ 
yapõlmõ tõr. Bu çalõ ma Gerhard Paul ve Thomas Kaefer yönetiminde ve English Friends of 
Aphrodisias Trust sponsorlu unda gerçekle tirilmi tir. Oditoryum’un üstünde yer alan 
dolgu toprak kõ õn tiyatronun güney kõsmõndaki diazoma üzerine çökmü tür. Mevcut istinat 
duvarõnõn bloklarõ sa lamla tõrõlmõ  ve yeni bir ta  duvar bu alanõ sabitlemek ve yukarõdaki 
dolgunun akmasõnõ önlemek için in a edilmi tir. 
 Dor düzenindeki logeion’un mimarîsi 1980’lerde restore edilmi tir ancak yeniden 
bir restorasyon veya anastylosis çalõ masõ gerektirir durumdadõr. 2009-2010 yõllarõnda bazõ 
korni  bloklarõ dü mü tür ve sütunlarõn, ar itravlarõn ve korni lerin konumlarõnda bazõ 
önemli yanlõ lar mevcuttur. 2011’de ba layan ve 2012’de bitirilen proje ile, logeion tekrar 
onarõlmõ  ve bu hatalar düzeltilmi tir. Dor düzeni sütun sõrasõnõn kuzey kõsmõ 2011’de 
yeniden restore edilmi tir (J.M. Kaplan Fund sponsorlu unda) ve güney kõsmõn yeniden 
restorasyonu da 2012’de tamamlanmõ tõr (English Friends sponsorlu unda). 
 Sütun sõrasõnõn güney kõsmõ sökülmü  ve parçalar kazõ evindeki atölyeye 
ta õnmõ tõr. Eski paslanmõ  demirden zõvana ve kenetler bütün mimarî elemanlardan 
sökülmü tür (stylobat bloklarõ, sütun ba lõklarõ, ar itrav-frizler ve korni ler). Eski ba layõcõ 
elemanlar daha hafif ve paslanmaz çelikten parçalarla de i tirilmi tir. Tekrar yerine 
yerle tirme esnasõnda, iki sütun, altõ ba lõk ve bütün korni  bloklarõnõn konumlarõ 
de i tirilmi tir (Resim: 13-14).  
 
 ALANIN KORUNMASINA YÖNEL K D ER ÇALI MALAR  
 Kentin çe itli yerlerinde yer alan binalarõn konservasyonu ve eri ilebilirli i için 
çe itli çalõ malar da gerçekle tirilmi tir. Kent merkezinin pek çok kõsmõnõ örtmü  olan bitki 
örtüsünün kesilip temizlenmesi 6 hafta boyunca 10 i çinin devamlõ olarak çalõ masõnõ 
gerektirmi tir. Kent surlarõnõn bakõmõ ve konservasyonu ile ilgili çalõ malar Batõ Kapõsõ ve 
Stadium’un kuzeyinde ba lamõ tõr ve Eylül ayõ boyunca devam edecektir. Kenti çevreleyen 
tel örgünün tamamen onarõmõna da ba lanmõ tõr, tespitlerimize göre bu çitte 48 geni  delik 
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açõlmõ  durumdadõr. Yeni teller satõn alõnmõ tõr ve yerle tirilmeleri Eylül ayõ içerisinde 
tamamlanacaktõr. Ayrõca kentin kuzeyinde yer alan 8 eski açma da tel örgü ile 
çevrelenmi tir ve bu sayõ da devam eden çalõ malarla artacaktõr.  “Atrium Evi” (Roma 
Villasõ) tamamen temizlenmi  ve evin kazõldõ õ dönemden kalan su tamamen bo altõlmõ tõr. 
Stadium’da temizlik çalõ malarõnõn yanõ sõra binanõn güney kõsmõnda düzenlemeler 
yapõlmõ tõr: Turistlerin kullandõ õ giri  merdiveni onarõlmõ , oditoriumun güney tarafõnda 
turistlerin toplandõ õ basamaklar yeniden düzenlenmi  ve gerekli görülen onarõmlar 
gerçekle tirilmi tir. Stadium’un güneyindeki açmalarõn etrafõna yeni tel örgüler çekilmi tir. 
Tapõnak-kilisenin apsisinde yer alan Bizans Dönemi duvar resimlerinin yer aldõ õ alan için 
yeni bir çatõ yapma projesi incelenmektedir.   Bouleterion’da Kuzey Agora’dan giri i 
sa layan ah ap köprü yenisiyle de i tirilmi  ve yapõnõn çõkõ  koridorlarõnõ (parodoi) 
kapatan yeni ah ap bariyerler yerle tirilmi tir. Bu sayede Bouleterion’un arkasõndaki 
hassas kõsõmlara geçi  engellenmi tir. Tiyatro tepesinin batõ kõsmõndaki ziyatetçi merdiveni 
tamir edilmi  ve turist giri ini kolayla tõrmak için buraya bir de korkuluk eklenmi tir. 
 
 ARA TIRMA VE BELGELEME ÇALI MALARI (Resim: 15) 
 Pek çok bilimsel ara tõrma, belgeleme ve yayõn projesi üzerinde çalõ õlmõ tõr. 
2010’da ba layan ve Christian Hübner ve Kyle Egerer’in yürüttü ü jeofizik ara tõrmalar 
kapsamõnda, be  alanda Magnetometre ve Ground Penetrating Radar (GPR) ile çalõ malar 
yapõlmõ tõr: (1) Kent dõ õnda kuzeydo u do rultulu bir alandaki çalõ malar Geç Antik sur 
duvarõnõn ötesinde kent kalõntõsõ olmadõ õnõ göstermi tir. (2) Bazilika’da yapõnõn toprak 
altõndaki batõ duvarõ ve biti ik kuzey-güney caddesi net olarak görülebilmi tir. (3) Kuzey 
Agora’nõn batõsõndaki ara tõrmalar net bir bilgi verememi tir. (4) Tetrapylon Caddesi’ndeki 
drenaj sistemi açõkça görülebilmi tir. (5) Gaudin Çe mesi’nin güneyinde geni  bir alan 
incelenmi  ve çe menin önünden geçen do u-batõ do rultulu ana caddenin güneyinde 
büyük bir açõk alanõn varlõ õ gözlenmi tir.  
 Kentteki önemli yapõlarõn yeni hava foto raflarõ iki günlük bir çalõ mayla bir zeplin 
yardõmõyla çekilmi tir (Resim: 2, 5 ve 6). 2010 yõlõnda ba lamõ  olan kentin mermer 
yataklarõnõn planõnõn çõkarõlõp ara tõrõlmasõ projesi Benjamin Russell tarafõndan devam 
ettirilmi tir. Ulrike Outschar 17 adet yazõtlõ Geç Antik heykel kaidesinin çizimlerini 
tamamlamõ tõr. Bazilika’nõn detaylõ inceleme ve belgelemesi Philip Stinson tarafõndan 
tamamlanmõ tõr. Buranõn uzun salonunun ortasõnda yüz üstü dü tü ü pozisyonda yeni bir 
yazõtlõ ar itrav bulunmu tur ve birbiriyle e le en iki parça hâlinde günümüze kalmõ tõr. 
Bunlar Bazilika’nõn adanmasõyla ilgilidir ve Gaios La[ika]nios (I 12.05) ismi 
okunmaktadõr. Esen Ö ü  tarafõndan ba latõlan yeni proje, Geç Antik Dönemde dev irme 
malzemeden yapõlmõ  ve Gaudin Çe mesi olarak bilinen yapõnõn ara tõrõlõp yayõnlanmasõnõ 
amaçlamaktadõr (Resim: 15). Lionel Bier’in 2004’teki anî ölümü nedeniyle yarõm kalan 
Bouleterion’daki belgelemenin de erlendirilmesi çalõ malarõ Ursula Quatember ve 
Christopher Hallett tarafõndan devralõnmõ tõr.  
 Güneybatõ Nekropolis’teki bir mezar ve onunla ba lantõlõ lâhit parçalarõ Heather 
Turnbow tarafõndan çalõ õlmõ tõr.  Orta Bizans Dönemi mezarlarõ ve Güneybatõ Kompleks 
mezarlarõndan gelen objeler ve özellikle mücevherler Stephanie Caruso tarafõndan 
çalõ õlmõ tõr. Stadium’un mimarîsinin belgelenmesi çalõ malarõ Andrew Leung ve 
Katherine Welch tarafõndan tamamlanmõ tõr. ki küçük sondaj Kenan Eren tarafõndan 
Güneybatõ Kompleks (SWC 12.1) ve Gaudin Çe mesi’nin kar õsõnda (GF 12.1) açõlmõ tõr 
ve her ikisi de kentin õzgara planõnõn kronolojisini ve farklõ evrelerini anlamayõ 
amaçlamaktadõr. Açmalar, bu bölgelerdeki õzgara plana uyan en erken caddelerin Geç 
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Hellenistik/Erken mparatorluk Dönemine tarihlendi ini göstermi tir. Arietta 
Papakonstantinou eski kazõ kayõtlarõnõ inceleyerek Aphrodisias’õn M.S. 7. yüzyõl tarihini 
ara tõrmõ tõr. Roma ve Geç Roma Dönemi çanak-çömlekler Ulrike Outschar tarafõndan 
incelenmi  ve Tetrapylon Caddesi ve Güney Agora havuzunun kronolojileri ve farklõ 
evrelerini anlamak için çok önemli veriler sa lamõ tõr. 
 
 2012 EK B    
 Arkeologlar: Stephanie Caruso, Austen Leigh De Pinto, Kenan Eren, Christopher 
Hallett, Andrew Leung, Shannon Ness, Esen Ö ü , S. Arietta Papakonstantinou, Ulrike 
Outschar, Ursula Quatember, Valeria Riedemann, Mark Robinson, Benjamin Russell, 
Philip Stinson, Alexander Sokolicek, Lillian Stoner, Heather Turnbow, Andrew Ward, 
Katherine Welch, Andrew Wilson. Anastylosis mimarlarõ: Thomas Kaefer, Gerhard Paul. 
Mimarlar: Kivanç Ba ak, Seth Dugger, Katherine Jones, Gonca Koca, Harry Mark, Peter 
John Martinez, Sarah E. McKay, Allyson McDavid, Alyssa Olson, Arzu Öztürk. 
Konservatörler: Quinn Ferris, Kent Severson, Volkan Sevinç. Epigraf: Angelos Chaniotis. 
Mermer Konservatörleri: Nicholas Barnfield, Douglas Carpenter, Tom Flemons, Mark 
Lilywhite, Trevor Proudfoot, James Wheeler. Jeofizikçiler: Christian Huebner, Kyle 
Egerer. Foto rafçõlar: Ian Cartwright, Guido Petruccioli. 
SPONSORLAR 
 Aphrodisias Kazõlarõ New York University ve the Institute of Fine Arts 
sponsorlu unda ve vakõflar, bireyler ve Aphrodisias Dostlarõ olarak örgütlenen 
stanbul’daki Geyre Vakfõ  (Ba kan, Ömer M. Koç), New York’taki Friends of 

Aphrodisias (Ba kan, Nina Köprülü); Londra’daki Friends of Aphrodisias Trust (Ba kan, 
Lady Patrica Daunt); ve zmir’deki Aphrodisias Sevenler Derne i (Ba kan, Lise Sur)’nin 
vazgeçilmez destekleri ile sürdürülmektedir. J.M. Kaplan Foundation ve World 
Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage kurumlarõ yapõ 
restorasyon ve konservasyonlarõnõn ana sponsorlarõdõr. 1984 Foundation mimarlõk 
ö rencilerinin sponsorudur. Kress Foundation arkeolojik konservasyon üyelerinin 
sponsorudur. Levy Foundation arkeoloji ö rencilerinin sponsorudur. Ayrõca Güney Agora 
ve Tetrapylon’daki yeni projelerin sponsorlarõ Mica ve Ahmet Ertegün, Baron Lorne von 
Thyssen, Headley Trust ve Malcolm Hewitt Wiener Foundation’dur. Bütün bu 
destekçilerimize sõradõ õ cömertliklerinden dolayõ son derece müte ekkiriz. 
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APHRODISIAS 2012 
Roland R.R. SMITH  

Esen Ö Ü  
 
  
 The New York University team carried out a five-month program of archaeological 
work at Aphrodisias this year, from 1 May to 20 September 2012.  Our work involved 
excavation, conservation, anastylosis, site enhancement, and study and publication projects. 
Major areas of work were the Hadrianic Baths, South Agora, Tetrapylon Street, Sebasteion, 
and Theatre (Fig. 1). Highlights included archaeo-botanical discoveries in and around the 
pool in the South Agora and the excavation of two over life-size marble statues on the 
Tetrapylon street. Significant advances were made in the anastylosis of the Propylon of the 
Sebasteion and in the conservation of the Theatre and the Hadrianic Baths. The team 
consisted of forty-six students, archaeologists, and other professionals. Ninety local 
workers were employed. The government representative was Mustafa Samur from the 
Antalya Museum.   
 
    HADRIANIC BATHS (Figs. 2-4) 
 Conservation: 2012 was the third year of a major six-year conservation project in 
the Hadrianic Baths. The Baths were excavated in 1904-5 and in the 1960s and are well 
preserved, but they remain in urgent need of repair and conservation. The aim of the project 
is to stabilise the walls and conserve the surviving floors and sensitive heating systems, so 
that this great bathing complex can be opened for tourists as a kind of open-air museum of 
the art and culture of ancient bathing. Anastylosis of parts of the colossal columnar order 
of the forecourt was initiated this year, based on an accompanying program of 
integrated archaeological documentation and research. The conservation work is 
sponsored by the J.M. Kaplan Foundation and the World Monuments Fund® Robert W. 
Wilson Challenge to Conserve Our Heritage and is coordinated by Thomas Kaefer and 
Gerhard Paul, with Trevor Proudfoot and Kent Severson. They worked with 
conservators Quinn Ferris and Volkan Sevinç and stone conservators Nicholas 
Barnfield, Douglas Carpenter, Tom Flemons, Mark Lilywhite, and James Wheeler. 
 Conservation work focused on structural repair of walls and vaults, on wall-
capping, and on repairing shattered floors. The top of the great wall of limestone blocks 
between Rooms 5 and 6 was scaffolded, stabilized, and reinforced (Fig. 2). The restoration 
of the shattered cut-marble floors and surviving wall revetment in Rooms 6 and 13 was 
completed (Fig. 3). These rooms will be made accessible to tourists. In Room 12, a hot 
room, the collapsing floor was supported with a network of adjustable steel supports, and 
the cut-marble lining of its circular pool was repaired and documented. Major conservation 
was undertaken in Room 5, another large vaulted hot room (Fig. 2). Wall revetment was re-
set with mortar and re-attached to the wall. Large quantities of fallen revetment were crated 
and lifted out. The brick supports of the hypocaust system were capped and secured, and 
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the edges of the collapsed floor were cleaned and consolidated. The aim is to arrest the 
decay of the sensitive archaeological remains of this sophisticated Roman bathing 
installation and to hold the remains in a sustainable condition. Plans for the presentation of 
the Baths on tourist signs, to be set up in Room 6, were prepared. 
 Architectural documentation and anastylosis: The documentation of the 
architecture of the Hadrianic Baths, begun in 2010, was pursued by Arzu Öztürk, 
assisted by Kõvanç Ba ak and Gonca Koca. The documentation and removal of the great 
mass of blocks excavated in 1904-5 that lay in the forecourt of the Baths was completed. 
This work was extended to the adjoining west stoa of the South Agora, which was also 
cleared of its fallen blocks – they too belong mostly to the forecourt of the baths. 
Detailed architectural study focused on the monumental order of the forecourt (Room 
15), on the interior architecture of the elaborately decorated Room 8 on the south side 
of the complex, and on the three monumental doorways between the west stoa and the 
forecourt. A new state plan was made of the forecourt (Room 15) and a state elevation 
was drawn of the east façade of the bathing block that faces the forecourt. A stone-for-
stone theoretical reconstruction was made of the colossal north colonnade of the 
forecourt, and the results are so good that a trial anastylosis of some columns and bases 
at the north-west angle of the forecourt has been started. 
 Further architectural drawings were made as follows: (1) a north-south section 
looking east through Rooms 9-13, (2) a north-south section looking east at the inside of 
the west wall of Rooms 2-6, (3) a state plan of the west wall of Rooms 2-6, and (4) state 
plans of Rooms 4, 5, 6, 10, 11, 12, and 13. These were drawn by Sarah-Elizabeth 
McKay, Seth Dugger, and Alyssa Olson, supervised by Harry Mark.  
 Archaeological documentation: Detailed archaeological documentation of the 
late antique changes and adjustments to the Baths was pursued by PhD student Allyson 
McDavid. The aim is to record all the different materials used in the construction and to 
identify the range of changes and additions made to the Baths in their later life, between 
the third and sixth centuries. Work concentrated on the phasing of the complex’s later 
life, and on detailed recording of late antique changes in Rooms 5, 6, 7, and 12. A major 
finding was that the large pools on the west side of Rooms 4, 5, and 6 are of the same, 
late antique construction but in the place of earlier pools of the second century. Fifty-
nine new fragments of late antique inscribed and painted wall revetment (I 12.06 – 
12.54) were found during the clearing of the southeast corner of Room 5 and were 
recorded by A. Chaniotis. Two fragments mention the same man, one Anatolios (Fig. 
4).  
 SOUTH AGORA (Figs. 5-6) 
 The South Agora was partly excavated by G. Jacopi in 1937 and then by Kenan 
Erim in the 1970s and 1980s. This work was never completed, especially the excavation of 
the unique 170 m-long water pool – its east and west ends were dug but not the central part. 
The major goals of a new five-year project in the South Agora are to open up the space for 
tourists, to finish the work of Kenan Erim in the pool, to address the issue of rising ground 
water in this the lowest part of the site, and to organise the complex as an archaeological 
park, with walkways and explanatory signs. At the same time, the scientific aims of the 
project are to examine the complex water system and phasing of the pool, and to test the 
theory that the South Agora was not a conventional agora but more similar to a public park, 
which contained the palm grove mentioned in an inscription on the Agora Gate at the east 
end of the complex. The excavation and conservation of the South Agora pool is funded by 
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a very generous grant in the name of Mica and Ahmet Ertegün. Associated research and 
scientific work is funded by the Headley Trust, Baron Lorne von Thyssen, and the 
Malcolm Hewitt Wiener Foundation. The work was supervised by Andrew Wilson with 
Benjamin Russell and archaeo-botanist Professor Mark Robinson, as well as Hazal Avcõ, 
Onur Özdemir, Valeria Riedemann, and Andrew Ward. 
 Site organisation: The first part of the work consisted of major site clearance and 
organisation. The complete entablature of the north stoa (Portico of Tiberius) had been 
excavated in 1937 and left where it fell at the end of antiquity. It was lying in front of the 
colonnade, between the stoa and the north side of the pool. All these blocks were numbered 
and drawn in situ and then lifted out with the crane and arranged in a new position inside 
the stoa. 
 Pool and trees: Excavation consisted of two trenches dug from where the earlier 
excavations had stopped at the west in 1989 (Figs. 5-6), one inside the pool (SAg 12.1) and 
one adjacent to it, between the pool and the north stoa (SAg 12.2). SAg 12.1 excavated a 
substantial area of the pool (16.5 x 12.4 m) and investigated the phasing of its silt-layers 
and their different faunal remains (especially different types of water snail), from the late 
Roman period to the present. The three main phases of later life of the monumental ring 
drain around the pool were also studied. Apart from a fragment of a Corinthian marble 
pilaster capital with a figure of Eros (inv. 12-11), artefact finds were few (in both trenches). 
SAg 12.2 exposed a broad area outside the pool (16.5 x 14 m), removing first the late 
antique make-up layers that had raised the ground level around the pool (the level had been 
raised to cope with ground water after the ring drain had been filled in and ceased to 
function as a means of collecting ground water in the fifth century A.D.). Two long, narrow 
beds dug into the Roman levels were detected by their different filling and soil colour 
(pinkish, more sandy) (Fig. 6). They were half-sectioned and should be interpreted as beds 
for plants and trees. A thin deposit of silt over the base of the pool was sampled and 
found to contain organic matter, including (1) a leaf fragment which exhibited the 
cellular characteristics of a palm leaf, and (2) a fragment of stalk, less well preserved, 
that had characteristics also consistent with date palm. Together with the planting beds, 
these botanical remains provide supporting evidence that there were palm trees in the 
vicinity, and preliminary confirmation that the South Agora may be ‘the place of palms’ 
mentioned in the inscription on the Agora Gate. 
 Documentation and tourist signs: As well as plans and sections of the trenches, a 
series of drawings was made to record the marble-built circumference of the pool, its 
upper seat blocks, and the drainage channel running between – a state plan and twelve 
1:20 details of its supply pipes, fountain spouts, and other features. These drawings 
were made by Katherine Jones and Peter John Martinez. Two new tourist signs 
explaining the South Agora, the pool, and the current project were prepared and placed 
one at each end of the complex. They are part of a project to improve guide signs for 
tourists moving around the site.  
 
 TETRAPYLON STREET (Figs. 7-11) 
 The major goals of work in the Tetrapylon Street, begun in 2008, are: (a) to 
enhance visitors’ experience of the site by uncovering the main north-south avenue of 
the city which runs from the Tetrapylon to the Sebasteion; (b) to open a new tourist 
route linking some of the principle attractions of the site; (c) to provide archaeological 
evidence for life in the late antique and post-antique city; and (d) to clear the ancient 
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street drain so that ground water drains to the south. The aim is to connect two parts of 
the same street, excavated in the 1980s, firstly in front of the Propylon of the Sebasteion 
and secondly in front and south of the Tetrapylon. Three trenches were opened between 
these two earlier excavations (NAve 12.1-3) and are described from north to south (Fig. 
1). Major finds were two over life-size statues. The work was directed by Alexander 
Sokolicek, with Austen-Leigh De Pinto, Shannon Ness, and Lillian Stoner. The work on 
the Tetrapylon street is sponsored by the Malcom Hewitt Wiener Foundation. 
 At the north end, NAve 12.1 (4.5 x 11 m) connected two earlier trenches to 
create a continuous stretch of street of more than 35 m (Fig. 7). The excavation revealed 
a clear and well-preserved collapse onto the street after a major conflagration at the end 
of antiquity. Late antique columns, column bases, and capitals from the upper storey of 
the street portico were found in their fall-positions on the street, together with mixed 
deposits of tile, burned wood, broken glass, and mosaic fragments – as had been found 
on the street in earlier years. There was one unusual find: an iron frame, perhaps for a 
box or crate (inv. 12-03). NAve 12.2 (4 x 10.3 m) was situated further south, and 
exposed a complex series of stone-built road surfaces of the medieval and modern 
periods running through the area. These were recorded and removed in succession. 
NAve 12.3 (10.5 x 10.5 m) was laid out next to the already excavated part of the street 
in front of the Propylon of the Sebasteion. It exposed the same sequence of medieval 
and modern streets as those in NAve 12.2.  
 At the southwest corner of the trench NAve 12.3, a kind of platform was found 
immediately above and bedded onto the destruction layer. The foundations of this 
platform were found to have used as building material two over life-size marble statues, 
both headless, placed at right angles to each other and designed to form the north-east 
corner of the platform (Figs. 8-9). One statue was on its back, face up, the other was 
face down. Worked stones were packed beneath both statues, and courses of brick were 
carefully laid on top of them.  The heads of both statues are missing and had been made 
in one piece with the figures. One of the statues is a high-quality himation figure of the 
high imperial period, of c. AD 200 (inv. 12-09) (Fig. 10). Its body and head were turned 
in a dynamic, ‘rhetorical’ posture. The scroll in its left hand has the individual rolled 
turns of the papyrus engraved carefully on its visible upper end. This is a precise and 
unusual detail. The other statue is a large, late antique togatus of the fifth century AD, 
wearing senatorial costume and boots (inv. 12-10) (Fig. 11). It has a stolid four-square 
posture, a thick chest, and an unusually fat belly. This second statue probably 
represented a governor or other high-ranking office-holder in the imperial 
administration. 
 
 SEBASTEION (Figs. 12) 
 The physical anastylosis of the east end of the three-storeyed South Building of the 
Sebasteion, begun in 2005 and funded by Ömer Koç and the Geyre Vakfõ is directed by 
Thomas Kaefer and Gerhard Paul. Work in 2012 focused on the moulding and casting of a 
key relief, that of Claudius and Agrippina (inv. 80-139) that fits (as discovered during the 
anastylosis work of 2010) in the second intercolumniation of the third storey. The relief 
was taken down from the display, and the mould was made inside the Sevgi Gönül Hall of 
the Aphrodisias Museum. The copy of the relief will be placed in the building next year. 
 Propylon: Further anastylosis work on the Propylon of the Sebasteion – both 
theoretical and practical – was pursued by Gerhard Paul and Thomas Kaefer. This work is 
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sponsored by the J.M. Kaplan Foundation.The foundations were examined by structural 
engineer Rudolph Spiel. The podia and stylobate blocks supporting the columns of the gate 
were repaired. Columns and piers were identified and repaired (Fig. 12). Missing bases for 
the rectangular piers were created. More stylobates, bases, columns, and piers were made 
ready to be set up, and the entire architrave and frieze course of the gate was organised on 
the ground in its correct sequence. 
 
 THEATRE (Figs. 13-14) 
 Major conservation, restoration, and anastylosis work was undertaken in the 
Theatre, on the diazoma and upper seating, and on the architecture of the Doric logeion 
or raised stage. This work was directed by Gerhard Paul and Thomas Kaefer, and was 
funded by the English Friends of Aphrodisias Trust.  Part of the upper seating area in the 
auditorium had collapsed in the winter onto the diazoma in the southern part of the 
Theatre. The blocks of the surviving retaining wall were secured, and sections of new 
stone wall were built to hold back the collapsing upper seating and to stabilize the area.  
 The architecture of the Doric logeion, restored already in the 1980s, required 
new restoration – or rather re-anastylosis. Parts of the cornice blocks were falling from 
the building in 2009-2010, and there were important errors in the positions of the 
columns, of the architraves, and of the cornices. The current project, begun in 2011 and 
to be completed in 2012, repaired the logeion and corrected these errors. The northern 
half of the Doric colonnade was re-restored in 2011 (funded by the J.M. Kaplan Fund), 
the southern half was re-restored in 2012 (funded by the English Friends).  
 The southern part of the colonnade was dismantled and the elements taken to the 
excavation house workshop. The old fixings and rusting ferrous steel dowels were 
removed from all the elements (stylobate blocks, columns, capitals, architrave-friezes, 
and cornices). The old dowels were replaced with lighter stainless steel armatures. In re-
erecting the architecture, the positions of two columns, six capitals, and all the cornice 
blocks had to be changed (Figs. 13-14).  
 
 OTHER SITE PRESENTATION WORK  
 A wide variety of other initiatives focused on the conservation and presentation of 
other buildings and other parts of the site. Major cleaning and cutting of vegetation in most 
parts of the city centre of ancient Aphrodisias occupied ten workers for six weeks 
continuously. Maintenance and conservation work on the City Wall was begun at the West 
Gate and to the north of the Stadium and will continue into September. Full repair of the 
wire fence around the site, which was found to be penetrated by not less than 48 wide 
holes, was started: new wire has been bought, and the work will be completed in 
September. New wire fences have also been constructed around eight old trenches in the 
northern part of the site; others will be added. The Atrium House (‘Roman villa’) has been 
thoroughly cleaned, and the water has been evacuated from the old excavation of the house.  
At the Stadium, work has been carried out cleaning and organising the south side of the 
building: the entrance staircase for tourists has been repaired; the top row of seats where 
tourists gather on the south side of the auditorium has been re-arranged, and repairs have 
been carried out here. New wire fences have been placed around old trenches on the south 
side of the Stadium. A change of roof for the shelter of the Byzantine paintings in the apse 
of the Temple-Church is being investigated. At the Bouleuterion, the wooden entrance 
bridge from the North Agora is being replaced, and new wooden barriers closing the exit 
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corridors (parodoi) to the sensitive archaeology at the back of the Bouleuterion were put in 
place. On the west side of the Theatre hill, the visitor stairway was repaired and equipped 
with a new handrail for easier tourist access.  
 

STUDY AND DOCUMENTATION (Figs. 15) 

 A wide range of study, documentation, and publication projects were undertaken. 
The program of geophysical investigation, initiated in 2010, was pursued by Christian 
Hübner with Kyle Egerer, using mainly Magnetometry and Ground Penetrating Radar 
(GPR), in five areas. (1) An area outside the site to the north-east showed no extension 
of the city beyond the late antique city wall. (2) At the Basilica, the buried west side 
wall of the building and the adjacent north-south street could be seen clearly. (3) An 
area surveyed west of the North Agora gave uncertain results. (4) The course of the 
drain in the Tetrapylon street was detected clearly. And (5) a large area south of 
Gaudin’s Fountain was surveyed and showed major open spaces south of the main east-
west street that runs in front of the fountain building.  
 A campaign of Zeppelin photography was undertaken over two days to record the 
major building complexes of the site (Figs. 2, 5, and 6). The survey and study of the marble 
quarries of the city, begun in 2010, was pursued by Benjamin Russell. New drawings were 
made of seventeen inscribed late antique statue bases by Ulrike Outschar. The detailed 
study and documentation of the Basilica was completed by Philip Stinson. A new inscribed 
architrave from the building was found face-down in its fall position in the middle of the 
long hall, in two joining fragments; it is part of the Basilica dedication and names one 
Gaios La[ika]nios (I 12.05). A new project to investigate, study, and publish the late 
antique spolia-building known as Gaudin’s Fountain was begun by Esen Ö ü  (Fig. 15). 
Assessment of the documentation of the Bouleuterion, left incomplete by Lionel Bier at his 
early death in 2004, was undertaken by Ursula Quatember and Christopher Hallett. A tomb 
and its associated sarcophagus fragments in the southwest necropolis were studied by 
Heather Turnbow. The middle Byzantine graves and grave goods from the Southwest 
Complex, especially the jewellery, were studied by Stephanie Caruso.  The architectural 
documentation of the Stadium was completed by Andrew Leung and Katherine Welch. 
Two small sondages were dug by Kenan Eren, one in the Southwest Complex (SWC 12.1) 
and one in front of Gaudin’s Fountain (GF 12.1), both designed to assess the phasing and 
chronology of the city’s street grid. They showed that the earliest street use in these parts of 
the city grid was from the late hellenistic/ early imperial period. The history of Aphrodisias 
in the seventh century AD was investigated by Arietta Papakonstantinou through some of 
the old excavation records. The Roman and late Roman ceramics were studied by Ulrike 
Outschar, and gave vital information for the chronology and phasing of both the Tetrapylon 
Street and the pool in the South Agora pool. 
 
 STAFF 2012 
 Archaeologists: Stephanie Caruso, Austen Leigh De Pinto, Kenan Eren, 
Christopher Hallett, Andrew Leung, Shannon Ness, Esen Ö ü , S. Arietta 
Papakonstantinou, Ulrike Outschar, Ursula Quatember, Valeria Riedemann, Mark 
Robinson, Benjamin Russell, Philip Stinson, Alexander Sokolicek, Lillian Stoner, 
Heather Turnbow, Andrew Ward, Katherine Welch, Andrew Wilson. Anastylosis 
architects: Thomas Kaefer, Gerhard Paul. Architects: Kivanç Ba ak, Seth Dugger, 
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Katherine Jones, Gonca Koca, Harry Mark, Peter John Martinez, Sarah E. McKay, 
Allyson McDavid, Alyssa Olson, Arzu Öztürk. Conservators: Quinn Ferris, Kent 
Severson, Volkan Sevinç. Epigraphist: Angelos Chaniotis. Marble Conservators: 
Nicholas Barnfield, Douglas Carpenter, Tom Flemons, Mark Lilywhite, Trevor 
Proudfoot, James Wheeler. Geophysical surveyors: Christian Huebner, Kyle Egerer. 
Photographers: Ian Cartwright, Guido Petruccioli. 
 
 SPONSORS 
 The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and the 
Institute of Fine Arts with invaluable support from foundations, private individuals, and 
the following groups of friends of the project: the Geyre Vakfõ in Istanbul (President, 
Ömer M. Koç), the Friends of Aphrodisias in New York (President, Nina Köprülü); the 
Friends of Aphrodisias Trust in London (President, Lady Patrica Daunt); and the 
Aphrodisias Sevenler Derne i in Izmir (President, Lise Sur). The J.M. Kaplan 
Foundation and the World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to 
Conserve Our Heritage are major sponsors of the building restoration and conservation 
work. The 1984 Foundation sponsors the student architects. The Kress Foundation 
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    Resim 1: Aphrodisias. Kent merkezi planõ ve 2012’deki çalõ ma alanlarõ. 
    Fig. 1 : Aphrodisias. City centre, state plan, with areas of work in 2012. 
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Resim 2: Aphrodisias 2012. Hadrianus Hamamõ. Restorasyon çalõ masõ 
esnasõnda Oda 5, 7 ve 8. 
Fig. 2: Hadrianic Baths. Rooms 5, 7, and 8, during restoration work. 
 

 
 Resim 3: Aphrodisias 2012. Hadrianus Hamamõ. Oda 13’teki mermer 
 tabanõn restorasyon çalõ malarõ. 
 Fig. 3: Hadrianic Baths. Room 13 (in centre), after restoration.  
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 Resim 4: Aphrodisias 2012. Hadrianus Hamamõ. Oda 5,  
Anatolios’tan bahseden boyalõ kaplama levhasõ. 
 Fig. 4: Aphrodisias 2012. Hadrianic Baths. Room 5, painted 
revetment mentioning one Anatolios.  
 

 

Resim 5: Aphrodisias 2012. Güney Agora ve havuz. SAg 2.1 ve  
2 açmalarõnõn do udan görünümü. 
Fig. 5: Aphrodisias 2012. South Agora and pool. View, from east  
with trenches SAg 12.1 and 2. 
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Resim 6: Aphrodisias 2012. Güney Agora ve 
havuz. SAg 12.1 ve 2 açmalarõnõn kuzeydo udan 
görünümü. 
Fig. 6: Aphrodisias 2012. South Agora and pool. 
View from  north-east, over trenches SAg 12.1 
and 2. 
 

 

 Resim 7: Aphrodisias 2012. Tetrapylon 
Caddesi. NAve 12.1  üzerinden 
Tetrapylon’a do ru güneyden görünüm. 
Fig. 7: Aphrodisias 2012. Tetrapylon 
Street. View from south towards 
Tetrapylon, over NAve 12.1. 
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 Resim 8: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Caddesi. NAve 12.3’te temelinde  iki heykel 
bulunan Antik Dönem sonrasõ platform. 
Fig. 8:  Aphrodisias 2012. Tetrapylon Street. Post-antique platform in Nave 12.3, with 
two statues in foundations. 
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Resim 9: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Caddesi. NAve 12.3’de iki 
heykelin bulunu  konumlarõ. 
Fig. 9: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Street.  Two statues in find 
position in NAve 12.3. 
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Resim 10: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Caddesi. Himation’lu heykel,  yak.  
M.S. 200, NAve 12.3 buluntusu (env.12-9). 
Fig. 10: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Street. Himation statue, c. AD 200, from 
NAve 12.3 (inv. 12-9). 
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     Resim 11: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Caddesi. Toga’lõ heykel, yak. M.S.  
400-500, NAve 12.3 buluntusu (env. 12-10). 

     Fig. 11: Aphrodisias 2012. Tetrapylon Street. Toga statue, c. AD 400-500, from 
NAve 12.3 (inv. 12-10). 
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Resim 12: Aphrodisias 2012. Sebasteion’daki 
anastylosis. Propylon’un güneybatõdan 
görünümü. 

Fig. 12: Aphrodisias 2012.  Sebasteion anastylosis. 
Propylon, view from south-west 

 

 

Resim 13: Aphrodisias 2012. Tiyatro’daki restorasyon. 
Anastylosis sonrasõ Dor düzenli logeion. 

Fig. 13:  Aphrodisias 2012. Theatre restoration. Doric 
logeion after completion of anastylosis project. 
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        Resim 14:  Aphrodisias 2012. Tiyatro’daki restorasyon. Logeion’un sütun  
                       ba lõklarõ ve gövdelerindeki detaylõ çalõ malar. 
        Fig. 14:  Aphrodisias 2012. Theatre restoration. Detailed work on capitals  
                     and columns of logeion 
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Resim 15: Aphrodisias 2012. Çalõ ma ve ara tõrma. Gaudin Çe mesi. Kuzeybatõdan 
görünüm. 

Fig. 15: Aphrodisias 2012. Study and research. Gaudin’s Fountain. View from north-
west. 
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GÖBEKL  TEPE KAZISI 2012 YILI RAPORU 

Klaus SCHMIDT* 

 

 Göbekli Tepe kazõsõ 18. kampanyasõ 2012 yõlõnda iki dönem halinde yapõldõ. 
lkbahar dönemi 14.05. - 27.05.2012 tarihlerinde, sonbahar dönemi ise 6.09. – 

3.11.2012 tarihlerinde gerçekle tirildi. Çalõ malarõmõza Harran Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölüm Ba kanõ Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüo lu kazõ ba kan yardõmcõsõ olarak, 

anlõurfa Müzesi’nden Nedim Dervi o lu Bakanlõk temsilcisi olarak katõldõlar
1
. 

A a õda adõ geçen uzman ve ö renciler bilimsel ekibi olu turdular. Ayrõca Örencik 
Köyü’nden sayõlarõ 20 ile 50 arasõnda de i en ki i kazõ çalõ malarõna i çi olarak 
katõldõlar. 

2012 yõlõ kazõ çalõ ma programõnõn temelini, A, B, C ve D yapõlarõnõ 
kapsayacak koruma çatõsõ için gerekli olan hazõrlõk çalõ malarõ olu turdu. Yapõlacak 
koruma çatõsõnõn temel ta õyõcõlarõnõn yerle tirilece i noktalar arkeolojik buluntularõn 
durumu ve elveri lili i açõsõndan incelendi. 2012 yõlõ kazõ kampanyalarõnõn bir di er 
a õrlõk noktasõnõ kazõ evi depolarõnõn iyile tirilmesi ve geni letilmesi, depolarõn 
bulundu u konutta güvenlik önlemlerinin arttõrõlmasõ olu turuldu. A a õda alt ba lõklar 
hâlinde 2012 yõlõnda yapõlan çalõ malarõnõn gidi atõ ve neticeleri anlatõlmaktadõr. 

Öncelikle tüm kazõ açmalarõnda kõ  aylarõnda yeti en bitki örtüsü temizlendi, 
ayrõca yo un ziyaretçi trafi i nedeni ile açmalarda genel yüzey temizli i yapõldõ 
(Resim: 1). Güneybatõ yamacõ temel açmalarõnda bulunan yüksek toprak profillerinde, 
sert geçen kõ  mevsim artlarõ nedeni ile bazõ döküntü alanlarõ tespit edildi ve bu 
noktalarda temizlik ve belgeleme i lemleri yapõldõ.  

Kuzeybatõ alanõ açmalarõnda yapõlan yüzey temizli i sõrasõnda bulunan steatit 
ana maddesinden yapõlmõ  küçük bir figürin özellikle dikkat çekicidir. Eser oturur 
vaziyette cinsel organõ belirgin bir erkek figürünü göstermektedir (res. 2). Tasvir edilen 
insanõn elleri diz kapaklarõnõn hemen altõnda bacaklarõ tutar vaziyette, yüzü yukarõya 
bakar ekilde belirtilmi tir. Sõrt kõsmõnda bir hayvan fügürü bulunmaktadõr. Vücuda 
göre büyüklü ü oranlandõ õnda yakla õk evcil bir kedi büyüklü ünde olan hayvan 
fügüri ile genç bir leopar ya da genç bir ayõ tasvirinin hedeflendi i dü ünülmektedir.  

 
Koruma Çatõsõ Ta õyõcõ Noktalarõ çin Yapõlan Sondajlar 
A, B, C ve D yapõlarõnõ üzerini kapatacak ve ziyaretçi platformlarõnõ 

kapsayacak olan koruyucu çatõnõn ta õyõcõ elemanlarõnõn yerle tirilece i noktalar 

* Prof. Dr. SCHM DT, DAI, Podbielskiallee 69-71, D.14195, Berlin/ALMANYA 
1 Ekip 2012: Antonie Bassing, Nico Becker, Oliver Dietrich M.A., Özlem Ekinba , Ricarda Fierenz, Dr.   
Thomas Götzelt, Do an Güne , Birthe Heemeier, Christian Hübner, Vedat Hurma, Cetin Kaya, Çi dem  
Köksal-Schmidt, Karin Kulhanek, Dimitri Loskut, Jan Makowiak, Jens Notroff M.A., Prof. Dr. Joris  
Peters, Dr. Katja Piesker, Dr. Nadja Pöllath, Annette Schuster, Julia Seidel, Bülent Sever M.A., Devrim  
Sönmez, Felicia Steiner, Akif Sücü, Adil Tagir, Matthias Tschuk, Shannen Ziegler. Kazõ kampanyalarõnõ  
da içine alacak ekilde tüm yõl boyunca; kazõ alanõnda Veysi Yõldõz, Mahmut Yõldõz ve Hasan Yõldõz, kazõ  
evi ve etütlük eser depolarõnda ise Necmi Ya ar bekçilik görevini sürdürdüler. 
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arkeolojik buluntularõn durumu ve elveri lili i açõsõndan incelendi. Koruma çatõsõ 
konsepti geli tirilirken, ta õyõcõlarõn anakaya üzerine yerle tirilmesi ve en az müdahale 
metotlarõnõ içermesi ön art olarak ekibimiz ve planlamayõ yapan mimarlõk bürosu 
arasõnda kararla tõrõlmõ tõ. A, B, C ve D yapõlarõ da anakaya üzerinde bulunmaktadõr. 
Ta õyõcõ noktalarõ için bu yapõlarõn dõ  çeper duvarlarõ arasõnda bulunan koridorlarda 
anakayanõn i lenmemi  bölümlerine ula õlmaya çalõ õldõ. Ta õyõcõ noktalarõ için koruma 
çatõsõ planõ ile belirlenen noktalar ara tõrõldõ (Resim: 5). 

Söz konusu noktalardan 1, 2a, 3a, 3b, 4a ve 7a’nõn bulundu u alanlarda, 2011 
yõlõ kazõ çalõ malarõ sõrasõnda hâlihazõrda anakayaya ula õlmõ tõ. Ancak 2a ve 4a 
noktalarõnda bulunan anakaya yüzeyinin açkõlanmõ  ve basamak olu turacak ekilde 
i lenmi  oldu u görülmü tü. Bu alanlarõn koruma çatõsõ ta õyõcõlarõ nedeni ile zarar 
görmemesi için bu alanda çalõ ma alanõnõn geni letilmesi ve ba ka bir anakaya yüzeyine 
ula õlmasõ gerekmekte idi. Ta õyõcõ noktalarõnõn belirlenmesine yönelik yapõlan detay 
kazõlarõ sonrasõnda ortaya çõkarõlan toprak kesitler 1/20 ölçekli çizimler ve digital 
foto raflama yöntemi ile belgelendi. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 1 – L9-58 açmasõnda bulunan alanda 2011 yõlõnda 772,64 

kodunda anakayaya ula õldõ. Çalõ malarda ba langõç kodu 775,62 idi. Böylelikle 3,02m. 
derinlikte bir çalõ ma gerçekle tirilmi  oldu. 2012 yõlõ kazõ kampanyasõ sõrasõnda alanda 
sadece temizlik çalõ masõ yapõldõ. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 2a – L9-69 açmasõnda bulunan alanda 2011 yõlõnda 772,29 

kodunda anakayaya ula õldõ. Çalõ malara ba langõç kodu 776,20 idi (Resim: 6). Burada 
ula õlan anakaya yüzeyi açkõlanmõ  ve bir bank yapacak ekilde i lenmi  oldu undan 
kazõ alanõnõn batõ yönünde geni letilmesine (2b) karar verildi. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 2b – L9-59 açmasõnda bulunan alanda çalõ malara devam 

edildi ancak henüz koruma çatõsõ ta õyõcõ ayaklarõndan birinin yerle tirilebilece i bir 
noktaya ula õlamadõ. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 3a – L9-78 açmasõnda bulunan alanda 2011 yõlõnda 2011 

yõlõnda 771,48m kodunda anakayaya ula õldõ (Resim: 7). 2012 yõlõnda alanda sadece 
temizlik yapõldõ.  

 
Ta õyõcõ noktasõ 3b – L9-77 açmasõnda bulunan alanda 2011 yõlõnda 769,55 m. 

kodunda anakayaya ula õldõ. 2012 yõlõnda alanda sadece temizlik yapõldõ.  
 
Ta õyõcõ noktasõ 4a – L9-97 açmasõnda bulunan alanda 2011 yõlõnda 771,55 m 

kodunda anakayaya ula õldõ. 2012 yõlõnda alanda önce temizlik yapõldõ. Burada ula õlan 
anakaya yüzeyi açkõlanmõ  ve bir bank yapacak ekilde i lenmi  oldu undan kazõ 
alanõnõn güney yönünde geni letilmesine (4b ve 4c) karar verildi. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 4b – 4b noktasõnda yapõlan çalõ malar 4a noktasõna güney 

yönünde birle ecek konumda idi, ancak bu alanda yo un mimarî kalõntõlar nedeni ile 
anakayaya ula õlamadõ, çalõ malara 4c noktasõnda devam edildi. 
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Ta õyõcõ noktasõ 4c – L9-87 açmasõnda bulunan alanda yapõlan çalõ malar 
sõrasõnda 770,37 m. kodunda anakayaya ula õldõ ve ayrõca P23 numaralõ dikilita õn arka 
kõsmõnda bir kabartma motife raslandõ. Ancak motifin içeri i tam olarak tespit 
edilemedi. Eser belgeleme çalõ malarõ yapõldõ.  

 
Ta õyõcõ noktasõ 5 – L9-85 açmasõnda bulunan alanda ta õycõ noktasõ olarak, 

‘aslanlõ kapõ’  adõnõ verdi imiz eserin do usunda, aslõnda bütün alanõ kaplayan ta  
dokusunun en az oldu u konum seçildi. Alanda hõzlõ bir ekilde ilerletilebilen kazõlar 
sonucunda mimarî komplekse dâhil olmadan dolgu topra õ içerisinde dü ük durumda 
bir kireçta õ bank parçasõ bulundu. Ta  bankõn dar yüzeyinde küçük boyutlu bir tilki ve 
yaban domuzu tasviri oldu u görüldü. Ta  bank parçasõnõn altõnda 769,92 m. kodunda 
güney yönünde dik bir e imle ilerleyen anakayaya ula õldõ (Resim: 8). 

 
Ta õyõcõ noktasõ 6a – L9-85 açmasõnõn bulunan alanda ta õyõcõ noktasõ için 

2011 yõlõnda yapõlan çalõ malar sõrasõnda ta  bir merdiven bulunmu , bu buluntu ta õyõcõ 
noktasõnõn kaydõrõlmasõ gere ini do urmu tu. Bu nedenle 2012 yõlõnda 6b noktasõnda 
çalõ malara ba landõ. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 6b – L9-85 açmasõnõn batõsõnda bulunan alanda ba lanan 

çalõ malara anakaya seviyesine kadar devam edilemedi. Alanda e ik durumda, kabaca 
yerle tirilmi  üç dikilita  gövdesi bulundu. 6c noktasõnda çalõ õlmaya ba landõ. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 6c – 6 numaralõ ta õyõcõ noktasõnõn hazõrlõ õ için üçüncü 

deneme olarak, L9-85 açmasõnõn güney kom usu olan L9-84 açmasõnda 
kuzeydo usunda 2x4m. ebadõnda bir alanda çalõ malara ba landõ (Resim: 9). 
Güneydo u kö esinde dolgu topra õ içinde bir heykel parçasõ bulundu (Resim: 3). 
Nevalõ Cori kazõsõndan bilinen bir tipi temsil eden heykelde ya amsal büyüklükte 
bile ik bir kompozisyon görülmektedir. Bir insan ba õ ku un pençeleri ile tutulacak 
ekilde betimlenmi tir. Ba  kõsmõnda kazõma hatlarla saçlar belirtilmi tir. Burun 

belirgindir ancak a õz kõsmõ belirtilmemi tir. Ku  motifinin üst gövde kõsmõ kõrõktõr, 
ancak kuyruk, kanatlar ve karõn kõsmõ belirgin ve tamdõr. Paralel ilerleyen kazõma 
hatlarla ku un tüyleri belirtilmi  ve ayaklar ön plana çõkacak ekilde tasvir edilmi tir.  
Alanda devam edilen çalõ malarda 2011 yõlõndan bilinen merdiven buluntusunun 
do usunda 773,25m. kodunda anakayaya ula õldõ. 
 

Ta õyõcõ noktasõ 7a – L9-75 açmasõnda bulunan, 2010 yõlõnda ba lanan ve 2011 
yõlõnda 769,58m. kodunda anakayaya ula õlan alanda 2012 yõlõnda son ölçüm 
çalõ malarõna yönelik temizlik yapõldõ.  

 
Ta õyõcõ noktasõ 7b – L9-75 açmasõnda ula õlan anakaya noktasõ koruma çatõsõ 

içn planlanan ideal statik noktalarõn kuzeyinde kaldõ õ için L9-74 açmasõnda 2x4 m. 
ebadõnda bir alanda çalõ õlmaya ba landõ. Alanda belirgin bir mimarî düzene 
rastlanõlmadan çalõ malara devem edilebildi. 769, 47m. kodunda anakaya seviyesine 
ula õldõ.  

Ta õyõcõ noktasõ 7c – L9-65 açmasõnda bulunan alanda yapõlan çalõ malarda, 
öncelikle küçük parçalar hâlinde bulunan terrazzo taban kalõntõlarõnõn, mekânõn taban 
seviyesini belirledi i ve alanda daha fazla derine inilemeyece i saptandõ. Alanõn batõ 



……………. ……………………………………………………………………………………………………331

profilinde taban üzerinde ilerleyen güney-kuzey yönünde duvar kalõntõlarõnõn varlõ õ 
saptandõ. Terrazzo taban üzerinde güney profiline yakõn alanda kõrõk bir dikilita  parçasõ 
bulundu. Eserin üzerinde alçak kabartma yöntemi ile yapõlmõ  bir akbaba motifi 
bulunmaktadõr (Resim: 4).  

 
Ta õyõcõ noktasõ 8 – L9-66 açmasõnda bulunan alan, B yapõsõnõn güney 

koridoruna konumlandõ (Resim: 10). Alanda bulunan yüksek toprak profiller nedeni ile 
olu an güvenlik problemi nedeni ile öncelikle L9-56 açmasõ do u yürüme yolunun ve 
L9-65 açmasõ kuzey yürüme yolunun kalan kõsõmlarõnõn kaldõrõlmasõ gerekti. Bu 
çalõ malar sõrasõnda L9-65 açmasõnõn kuzey yürüme yolunda A yapõsõna ait yeni bir 
dikilita  ortaya çõkarõldõ. Dikilita a P61 numarasõ verildi.  

L9-56 açmasõnõn do u yürüme yolunda bir heykel parçasõ bulundu. Küçük 
boyutlu bir insan gövdesini temsil eden heykel parçasõ kireçta õndan yapõlmõ tõr. Sõrt 
hattõ ve omuzlar belirgin olarak i lenmi tir. Dikkat çeken bir di er özellik kaburga 
kemiklerinin çok belirgin olarak yapõlmõ  olmasõdõr. Çalõ malarõn devamõnda aynõ 
alanda dolgu içerisinde büyük bir ta  bank parçasõ bulundu. Eserin üzerinde bir yõlan 
kabartmasõ bulunmaktadõr. Alanda yapõlan çalõ malar sonucunda 770,93m. kodunda 
anakayaya ula õldõ. 

 
Ta õyõcõ noktasõ 9 – L9-67 açmasõnda bulunan alanda ta õyõcõ elemanlar için 

gerekli noktaya ula õlmasõ mümkün olmadõ. Alanda 2011 yõlõnda yapõlan çalõ malar 
sõrasõnda duvar içinde gömülü olarak ‘giri  ta õ’ adõnõ verdi imiz bir eser in situ olarak 
bulunmu tu. Kendine özgü bu eserin orijinal konumundan ayrõlmasõ söz konusu 
olamayaca õndan alanda yapõlan çalõ malar batõ yönüne kaydõrõldõ. Ancak bu noktada 
da beklenmeyen bir dikilita  ba õna rastlandõ. Esere P62 numarasõ verildi. Dikilita õn B 
yapõsõnõn ikinci çeper duvarõna ait oldu u dü ünülmektedir. Buluntu durumu nedeni ile 
alanda anakaya seviyesine ula õlamadõ. Duvar ve dikilita lar arasõnda kalan alanlarda 
anakayaya ula õlabilse bile arkeolojik buluntu yo unlu u bu alanda koruma çatõsõ aya õ 
yerle tirilmesine olanak vermemektedir. Bu yüzden planlanan 9 numaralõ ta õyõcõ 
noktasõ için alternatif çözüm dü ünülecektir. 

 
Güneybatõ Tepesi Açmalarõnda Kesit Çizimlerinin Tamamlanmasõ 
2007 ve 2008 yõlõ kampanyalarõ sõrasõnda güneybatõ tepesinde 10 adet 10x10 

m. ebadõnda açmada kazõ çalõ malarõ yapõlmõ tõ. Alanda yapõlan jeofizik ölçümlerde 
açõk bir sonuca ula õlamadõ õ ve alanda bulunan mimarî kalõntõlarõn açõklõ a 
kavu turulmasõ için kazõ yapõlmasõ gerekmi ti. Bu kazõlar sonucunda ortaya çõkan 
mimarî yapõlarõn do u-batõ yönündeki 80 m. uzunlu undaki kesitlerini çizimle 
belgeleme çalõ malarõ 2012 kampanyasõ sõrasõnda tamamlandõ.  

 
Geofizik Ölçümleri  
2012 yõlõ kazõ kampanyasõ sonbahar dönemi ba langõcõnda, önceki yõllarda 

gerçekle tirilen jeofizik ve georadar ölçümlerine ek olarak, kuzeybatõ çöküntü alanõ, 
kuzeydo u çöküntü alanõ ve güneydo u tepesinde seçilmi  alanlarda ölçümler yapõldõ. 
Söz konusu alanlarda daha önceki ölçüm sonuçlarõ yeterli olmadõ õ için bu çalõ ma 
tekrarlandõ. Ölçümler sõrasõnda georadar ve geoelektrik yöntemleri kullanõldõ. 
Geoelektrik yöntemi ile toprakaltõ profillerine yönelik veriler elde edildi (Resim: 11). 
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Buna göre kazõ yapõlmayan alanlarda arkeolojik buluntularõn derinli i ve anakaya 
paltosunun yükseklikleri saptanabildi.  
 

Buluntular Üzerinde Yapõlan Çalõ malar 
Kazõ alanõnda bulunan ve toplama birimlerine göre ayrõlmõ  eserler yõkanmak ve 

belgelenmek ve depolanmak üzere günlük olarak kazõ evine getirilmektedir. Kazõ 
evinde yõkanan ve uzun eleklerde kurutulan eserler bir sonraki gün ö leden sonra 
yapõlan çalõ malara sõrasõnda ekip üyeleri tarafõndan önce hammaddelerine göre, daha 
sonra tipolojik olarak tasnif edilmektedir. 2012 yõlõ çalõ malarõ sõrasõnda da bu rutin 
çalõ ma yo un bir ekilde devam etmi tir. 2012 yõlõ kampanyalarõ sõrasõnda geni  alan 
kazõsõ yapõlmamõ , ancak koruma çatõsõ ta õyõcõlarõ için hazõrlõk amacõ ile yapõlan detay 
kazõlarõnda çõkan toprak elekle elenmi tir. Eleme i lemi sonucunda küçük ebatlõ 
özellikle çakmakta õ ve hayvan kemi i parçalarõnõn yo unlu u buluntu çalõ malarõnõn 
hergün 10 ki ilik buluntu ekibi ile sürdürülmesini gerektirmi tir.  

2012 yõlõ buluntularõ üzerinde tipolojik ayrõm ve metrik analizlerin yanõ sõra 
seçilen âlet gruplarõndan tüm eserlerin bire bir ölçekli çizimleri yapõldõ. Devam eden 
kampanya buluntularõ üzerinde yapõlan bu çalõ malarõn yanõ sõra etütlük eser deposu 
buluntularõ üzerinde dijital seri foto raf çekimleri yapõldõ. Bu çekimler sõrasõnda öz 
kireçta õ ve basalt eserler üzerine a õrlõk verildi. Hayvan kemiklerinin tür tespit ve 
sayõsal analizleri her yõl oldu u gibi Prof. Dr. Joris Peters ve asistanõ Nadja Pöllath 
tarafõndan yapõldõ.  

 
S T Alanõnõn Tel Örgü ile Çevrilmesi 
2005 yõlõnda, Göbekli Tepe’de hem kazõ çalõ malarõ sonucunda ortaya çõkarõlan 

mimarî eserlerin bulundu u alan hem de Neolitik Döneme ait ta  ocaklarõ ve i liklerin 
bulundu u kaya platolarõ 1. Derece Arkeolojik S T Alanõ olarak ilân edilmi tir. Göbekli 
Tepe’yi büyük bir bütün içinde korumaya elveren S T alanõ sõnõrlarõnõn uzunlu u 
toplam 4,5 km.yi bulmaktadõr (Resim: 12). 

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõmõz sõrasõnda S T alanõ sõnõrlarõnõ kafes tel örgü ile 
çevirmeye yönelik proje anlõurfa Koruma Kurulu’na sunulmu tur. 24.09.2012 tarih ve 
sayõlõ kararla izin verilen çalõ malara 05.11.2012 tarihinde ba lamõ tõr ve hâlen devam 
etmektedir. Çalõ malar Dünya Anõtlar Vakfõ Ankara temsilcisi Mustafa Gönen’ in 
organizasyonu ile 10 i çi ile ve anlõurfa Müzesi gözetiminde devam etmektedir. 

Kazõ alanõmõz hâlihazõrda güvenlik kamera sistemi ile korunmaktadõr. S T alanõ 
çevresine yapõlacak tel örgünün, çevreden alana kontrolsüz giri leri, hayvan otlatma 
i lemlerini sona erdirece ini ve güvenlik için yardõmcõ bir unsur olaca õnõ ummaktayõz. 

Yapõlmasõ planlanan tel örgünün S T alanõ sõnõrlarõ boyunca gerektirdi i 
uzunluklar hava foto raflarõnda i aretli olarak görülmektedir. S T alanõ çevresinde 
yapõlacak tel örgü için 50 cm. derinlikte çukurlar kazõlmakta ve direkler beton ile 
sabitlenmektedir. Tel örgünün geçece i güzergâhta zarar görebilecek arkeolojik buluntu 
bulunmamaktadõr. 
 

Kamuoyunu Bilgilendirmeye Yönelik Aktiviteler  
2.-8. Ekim 2012 tarihlerinde kazõ kampanyasõna paralel olarak ekibimiz 

tarafõndan iki çalõ tay düzenlenmi tir. Birinci çalõ tay Amerikan Tempelton Vakfõ 
tarafõndan desteklenmi tir (WATKINS – SCHMIDT 2012). kinci çalõ tay ise Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’ nün katkõlarõ ile yapõlmõ tõr. anlõurfa Belediyesi Kültür 
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Müdürlü ü iki çalõ tay için konferans salonu temin etme ve ula õm konularõnda destek 
olmu tur. ki çalõ tayda dünyanõn farklõ bölgelerinde neolitik dönem üzerine çalõ an 
bilim adamlarõ ile bir araya gelerek Göbekli Tepe üzerinde tartõ õlmõ tõr.  

Çalõ taylar çerçevesinde kazõ alanõna yapõlan geziler ile kazõ çalõ malarõ yerinde 
incelenmi tir. Bu iki çalõ tayõn yanõ sõra 6 Ekim 2012 tarihinde yönetmen Ahmet 
Yazman tarafõndan düzenlenen bir Göbekli Tepe etkinli i gerçekle tirilmi  ve bu 
çerçevede de Türkçe çevirili bir konferans ile kazõ çalõ malarõ kalabalõk bir dinleyici 
grubuna anlatõlmõ tõr. Aralõk ayõnda imdiye kadar Almanca, Türkçe, talyanca, Lehçe, 
Rusça çevirileri bulunan ‘Klaus Schmidt, Ta  ça õ avcõlarõnõn gizemli kutsal alanõ. 
Göbekli Tepe.’ adlõ yayõnõn ingilizce çevirisi ex oriente e.V. Berlin yayõnevi tarafõndan 
basõlmõ tõr (SCHMIDT 2012). 
 

Sonuç  
Günümüzden yakla õk 12000 yõl öncesine tarihlenen, avcõ toplayõcõ insanlarõn 

yarattõ õ bir kült merkezi olan Göbekli Tepe’de, 2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ sonucunda 
yine görkemli ve etkileyici buluntular ve önemli bilgiler elde edildi. Kazõ alanõnda 2012 
yõlõnda özellikle yapõlacak olan koruma çatõsõnõn ta õyõcõ elemanlarõnõ yerle tirilece i 
noktalarõn saptanmasõna çalõ õldõ. Bu çalõ malar sonucunda ula õlan anakaya üzerindeki 
elveri li 9 adet noktanõn jeolojik etütleri yapõldõ ve koordinatlarõ ölçüldü. Tüm bu 
hazõrlõklarõn ardõndan ön projesi hazõrlanmõ  olan koruma çatõsõnõn detaylandõrõlmõ  
proje çizimleri ve statik hesaplarõ yapõldõ. 2013 yõlõ kazõ ba vurusu eklerinde genel 
görünü  ve kesit çizimleri bulunan proje 2013 yõlõ Ocak ayõnda anlõurfa Koruma 
Kurulu’na sunulacaktõr. 
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ESK  AHLAT EHR  KAZILARI (2011-2012) 

Recai KARAHAN* 
Eylem GÜZEL 

 
Kültür Tarihimizin önemli ehirlerinden biri olan Ahlat’ta ilk ara tõrmalar 1966 

yõlõnda Prof. Dr. Haluk Karama aralõ ve Prof. Dr. Beyhan Karama aralõ tarafõndan 
yüzey ara tõrmalarõyla ba lamõ  olup bu ara tõrmalar neticesinde 1967 yõlõnda arkeolojik 
kazõ çalõ malarõ yapõlmaya ba lanmõ tõr. 1967 yõlõnda ba layan kazõ çalõ malarõ, ehrin 
merkezi olan Eski Ahlat’ta yo unla mõ  olup 1992 yõlõna kadar sürdürülmü tür2. 2005 
yõlõnda tekrar ba lanan kazõlar 2006 yõlõndan itibaren Doç. Dr. Nakõ  Karama aralõ 
ba kanlõ õnda devam ettirilmi tir. Bakanlar Kurulu’nun de i en kararõ ile Eski Ahlat 

ehri Kazõlarõ 2011 yõlõndan itibaren Prof. Dr. Recai Karahan’õn ba kanlõ õndaki ekipçe 
yapõlmaya ba lanmõ  ve halen devam etmektedir3. 

Selçuklularõn Kubbetü’l slâm, Osmanlõlar’õn ‘Ata ehri’ adõnõ verdikleri 
“Ahlat”,  kale, hamam, türbe, akõt ve tarihi mezarlõklarõyla Türk tarihi açõsõndan 
oldukça önemli bir yerle im yeridir. Tüm bu kültür varlõklarõ içerisinde hiç ku kusuz 
Ahlat’a asõl ün kazandõransa 210.000 metrekarelik alanõyla ülkemizin en büyük Tarihî 
Türk- slâm Mezarlõ õ unvanõna sahip olan, devasa ahide ve sandukalarõyla âdeta 
Ahlat’la özde le en Ahlat Selçuklu (Meydan) Mezarlõ õ’dõr. Bütün Ahlat mezarlõklarõ 
içerisinde en önemli mezar ta larõ ve en ünlü sanatkârlarõn eserleri bu mezarlõktadõr4. Bu 
sebeple, ayrõca Kültür ve Turizm Bakanlõ õ’nõn yöneltmesi do rultusunda kazõ, 
restorasyon ve temizlik çalõ malarõ, a õrlõklõ olarak Meydan Mezarlõ õ’nda 
sürdürülmü tür5. 

*Prof. Dr. Recai KARAHAN, Yüzüncü Yõl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 

Van/TÜRK YE, rkarahan@yyu.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL, Yüzüncü Yõl üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 
Van/TÜRK YE, eyl2@hotmail.com 
2 Karama aralõ, Haluk, “Ahlat Kazõlarõ”,  II. Van Gölü Havzasõ Sempozyumu, (Edt. Oktay Belli), Ankara, 
2007, s. 83-96. 
3 Kültür ve Turizm Bakanlõ õ ile Yüzüncü Yõl Üniversitesi adõna Prof. Dr. Recai Karahan tarafõndan Bitlis li, 
Ahlat lçesi, Eski Ahlat ehri’inde arkeolojik sondaj ve kazõ yapõlmasõ için Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2011 
tarih ve 2011/1868 sayõlõ kararõ ile 3386 Sayõlõ Kanunun ile de i ik 2868 Sayõlõ  “Kültür ve Tabiat 
Varlõklarõnõ Koruma Kanunu’’, ‘’Kültür ve Tabiat Varlõklarõyla lgili Yapõlacak Ara tõrma, Sondaj ve Kazõlar 
Hakkõnda Yönetmelik’’ ve 22/12/2011 tarih 260635 sayõlõ Bakanlõk Makamõnõn Onayõ ile yürürlü e giren 
“Kültür ve Tabiyat Varlõklarõyla lgili Yapõlacak Ara tõrma, Sondaj ve Kazõlar Hakkõnda Yönerge’’ hükümleri 
kapsamõnda, 3386 Sayõlõ Kanunla, de i ik 2865 Sayõlõ Kanun’un 6’õncõ ve 23’üncü maddelerinde belirtilen 
ta õnõr ve ta õnmaz kültür ve tabiat varlõklarõnõ meydana çõkarmak üzere izin verilmi tir. Verilen bu izin 
do rultusunda Prof. Dr. Recai Karahan ba kanlõ õndaki ekipçe yürütülen Eski Ahlat ehri Kazõlarõ 2011 ve 
2012 yõllarõ kazõ çalõ malarõ kazõ, restorasyon ve temizlik a amalarõyla sürdürülmektedir. 
4 Karama aralõ, Beyhan. Ahlat Mezar Ta larõ, Ankara, 1992; Uluçam, Abdüsselam. Ortaça  ve Sonrasõnda 
Van Gölü Çevresi Mimarlõ õ –II-Bitlis, Ankara, 2002,  s.184; Ahlat tarihçesi için ayrõca bkz. Turan, O. 
Selçuklular Tarihi ve Türk- slâm Medeniyeti, Ankara 1965, s. 100-101.; Beygu, Abdurrahim erif. Ahlat 
Kitabeleri, stanbul 1932, s .55; Yõnanç, Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri I-Anadolu'nun 
Fethi, stanbul 1944, s. 55- 56. 
5 Desteklerinden dolayõ ba ta Sayõn Cumhurba kanõmõz ve Cumhurba kanlõ õ Genel Sekreterli i’ne, Kültür 
ve Turizm Bakanlõ õ’na, Yüzüncü Yõl Üniversitesi’ne, Yüzüncü Yõl Üniversitesi BAB Ba kanlõ õ’na, Bitlis 
Valili i ve Ahlat Kaymakamlõ õ’na, Ahlat Belediye Ba kanlõ õ’na, Bitlis l Kültür ve Turizm Müdürlü ü’ne, 
Ahlat halkõna ve  kazõ ekibimizin de erli üyelerine te ekkür ederiz.  

 



340 ………………………………………………………………………………………………………………

ESK  AHLAT EHR  2011 YILI KAZI ÇALI MALARI 
Eski Ahlat ehri kazõlarõ 2011 yõlõ kazõ programõ do rultusunda Meydan 

Mezarlõ õ’nõn (Selçuklu Mezarlõ õ) güneyinde yer alan giri  kapõsõnõn batõsõnda Seyitler 
Mezarlõ õ olarak da bilinen LM 24-25 açmasõnda, ‘Kadõlar Mezarlõ õ’ olarak bilinen 
MN 16-17-18-19-20 açmasõnda, MN 24-25 açmasõnda kazõ çalõ malarõ; mezarlõ õn 
kuzeydo usunda çevre duvarõ dõ õnda kalan Kõrklar Zaviyesi ve Meydan Mezarlõ õ’nõn 
güney giri inin kuzeydo usunda yer alan Üç Gözlü Akõt’ta ise genel temizlik ve çevre 
düzenlemesi yapõlmõ tõr (Resim: 1). 

 
LM 24-25 Açmasõ         
Meydan Mezarlõ õ’nõn güneyinde yer alan giri  kapõsõnõn batõsõnda ‘Seyitler 

Mezarlõ õ’ olarak da bilinen, 24.30 x 43.30 m ölçülerine sahip LM 24-25 açmasõnda, 30 
cm. derinli e inilerek bir kõsmõ toprak altõnda kalmõ  olan sandukalar ortaya 
çõkarõlmõ tõr (Çizim 1). Var olan kalõntõlardan yola çõkõlarak zeminin sal ta larõyla 
dö eli oldu u anla õlmõ tõr. Ancak sal ta larõnõn bir kõsmõnõn kõrõk ve deforme olmasõ, 
mezar ahidelerinin yõkõlma ve e ilme riskinin önüne geçilmesi amacõyla eksik olan 
kõsõmlar var olan orijinal sal ta larõndan yola çõkõlarak Ahlat ta õyla tamamlanmõ tõr 
(Resim: 2-3). 
  Kazõ çalõ malarõna söz konusu açmanõn kuzey yönünde geni letilerek devam 
edilmi tir. Bu çalõ malar esnasõnda bir kõsmõ toprak altõnda kalmõ  olan mezar 
sandukalarõ ve lâhitler ortaya çõkarõlmõ  ve LM-24 karolenjinin içinde çöküntü yapmõ  
olan kõsõmlarda yapõlan seviye indirme çalõ masõ sõrasõnda 30 cm. toprak altõnda duvar 
kalõntõsõna rastlanmõ  ve buna müteakip 73 cm. derinlikten sonra düzgün kesme Ahlat 
ta õndan yapõlmõ  olan iç duvar ortaya çõkarõlmõ tõr. Çõkarõlan bu kõsmõn akõt (mezar 
odasõ) oldu u anla õlmõ tõr (Resim: 4). 5.40 m. uzunlu unda, 2.80 m. geni li inde ve 
1.76m derinli indeki akõt tamamõyla ortaya çõkarõlarak bir sonraki kazõ sezonunda 
konservasyonunun yapõlmasõna hazõr hâle getirilmi tir.  
 

MN 16-17-18-19-20 Açmasõ 
Meydan Mezarlõ õ’nõn güney giri inin do usunda yer alan ve ‘Kadõlar 

Mezarlõ õ’ olarak da bilinen 24.40 x 93.70 m. ölçülerindeki açma alanõ emniyet eridine 
alõnõp genel temizlik yapõldõktan sonra seviye indirme çalõ masõna geçilmi tir. Dolgu 
topra õn sistematik olarak kaldõrõlmasõyla bir kõsmõ toprak altõnda kalmõ  olan ahide ve 
sandukalar ortaya çõkarõlmõ tõr. 20 cm. derinli e inilen bu açmada birbirine yakõn olan 
mezar aralarõnõn yer yer sal ta õ dö eli oldu u görülmü tür. Var olan sal ta larõndan yola 
çõkõlarak MN 19 karolenji sõnõrlarõnda kalan kõsõm aslõna uygun olarak tamamlanmõ tõr.  

Açma sõnõrlarõ içerisinde kalan ve anõtsal nitelikte büyüklü e sahip olan mezar 
ahidelerinin topografik yapõ (batõ tarafõna e imli) nedeniyle yõkõlma tehlikesi 

ta õdõ õndan bu riskin ortadan kaldõrõlmasõna yönelik mezarlarõn batõ ve güney tarafõnõ 
saracak ekilde L eklinde bir duvar örülerek platform olu turulmu tur (Resim: 5).   

 
Kõrklar Zaviyesi ve Üç Gözlü Akõt: 
Meydan Mezarlõ õ’nõ çevreleyen duvarõn dõ õnda kuzeydo usunda yer alan 

Kõrklar Zaviyesi ve Meydan Mezarlõ õ’nõn güney giri inin kuzeydo usunda yer alan Üç 
Gözlü Akõt daha önceki kazõ çalõ malarõ sõrasõnda ortaya çõkarõlmõ  yapõlardõr. Herhangi 
bir konservasyon veya restorasyon çalõ masõnõn yapõlmadõ õ bu yapõlarda, temizlik 
çalõ malarõ yapõlmõ  olup konservasyon için uygun bir hâle getirilmi tir.



……………. ……………………………………………………………………………………………………341

ESK  AHLAT EHR  2012 YILI KAZI ÇALI MALARI 
Eski Ahlat ehri kazõ ba kanlõ õnõn 2012 yõlõ kazõ programõ do rultusunda 

21.06.2012- 10.10.2012 tarihlerinde sürdürülen kazõ çalõ malarõ Meydan Mezarlõ õ’nõn 
ana giri  kapõsõnõn kuzeybatõsõnda LM 21-22-23 açmasõ, yeni müze giri inin do usunda 
BCD 21-22-23-24-25 açmasõ, Meydan Mezarlõ õ’nõn ana giri  kapõsõnõn do usunda 
NOÖ 21-22-23-24-25 açmasõ ve son olarak da Kadõlar Bölümü’nün batõsõnda KLM 17-
18-19-20-21-22 açmalarõnda kazõ çalõ malarõ yapõlmõ tõr. Yapõlan bu kazõlar sonucunda 
süslemeli, süslemesiz sandukalõ, sandukasõz ve herhangi bir mimarî formu olmayan 
birçok mezar tespit edilmi tir. 

 
LM 21–22–23 Açmasõ 
Meydan Mezarlõ õ’nõn güneyinde yer alan giri  kapõsõnõn kuzeybatõsõnda 80 x 

25 m. ölçülerine sahip LM 21–22–23 açmasõnda temizlik çalõ masõ yapõlarak seviye 
indirme çalõ malarõ tamamlanmõ tõr. Kazõ çalõ malarõ neticesinde alanda 15 cm. 
derinli e inilerek bir kõsmõ toprak altõnda kalmõ  olan sandukalar, ahideler, bilezik 
ta larõ ortaya çõkarõlmõ  ve var olan kalõntõlardan yola çõkõlarak zeminin sal ta larõyla 
dö eli oldu u anla õlmõ tõr. Ancak sal ta larõnõn bir kõsmõnõn kõrõk ve deforme olmasõ, 
mezar zemininin gev ek olmasõ ahidelerin e ilmesine ve sandukalarõn zamanla 
çökmesine sebep olmu tur.   
 Kazõ çalõ malarõ sõrasõnda çok derinlere inilmedi inden buluntuya da 
rastlanmamõ tõr. Yapõlan çalõ malar esnasõnda 28 cm. derinlikte muhtemelen mezar 
ta larõ üzerindeki desenlerin çõkarõlmasõnda kullanõlmõ  olan 1 adet bõz bulunmu  olup 
envanter kaydõ yapõlmõ tõr. Konservatörler tarafõndan üzerinde olu mu  korozyon 
temizlenerek koruma altõna alõnmõ tõr. Toprak altõnda çõkan toplamda 43 mezar tespit 
edilmi tir. Bunlarõn 12 tanesi ahideleri olup sandukalarõ toprak altõnda kalmõ  mezar; 
31 tanesi ahidesiz olup tamamõ toprak altõnda olan sandukalõ, sandukasõz ve herhangi 
bir mimarî formu olmayan mezarlar tespit edilmi tir. 
 

BCD 21–22–23–24 Açmasõ 
Meydan Mezarlõ õ’nõn yeni müze giri inin batõsõnda yer alan BCD 21–22–23–

24–25 açmasõnda kazõ çalõ masõ güneyden kuzeye do ru ilerlemi tir. 65 x 17 m. 
ölçülerindeki açma alanõnda genel temizlik yapõldõktan sonra seviye indirme 
çalõ masõna geçilmi tir. Toprak altõnda çõkan toplamda 9 mezar tespit edilmi tir. 
Bunlardan 6 tanesi ahideli olup sandukalarõ toprak altõnda kalmõ  mezarlardan olu ur. 
3 tanesi ise ahidesiz olup sandukalarõnõn tamamõ toprak altõnda kalmõ  olan 
mezarlardõr. Ayrõca alanda sandukalõ, sandukasõz mezarlar ile form itibarõyla ünik bir 
özellik sergileyen burmalõ sanduka ortaya çõkarõlmõ tõr. 

 
MEZAR TA LARINDA RESTORASYON VE YÜZEY TEMIZLI I (2011-2012) 
Kazõ çalõ malarõnõn yanõnda yapõlan restorasyon ve yüzey temizli i 

neticesinde, mezar ahidelerinin üzerinde olu an liken tabakasõ mekanik ve kimyasal 
yöntemlerle uzman restoratörler tarafõndan temizlenmi  ve kõrõlan ahideler tümlenerek 
tekrar aya a kaldõrõlmõ tõr. Uygulama yapõlacak eserler tahribatõn daha yo un oldu u ve 
müdahalenin öncelikli hâle geldi i sanduka ve ahideler arasõndan seçim yapõlarak 
belirlenmi tir.   
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Kõrõk ahideleri Birle tirme (Tümleme) Çalõ malarõ 
Selçuklu Meydan Mezarlõ õ’nda,  zamanla meydana gelen toprak hareketleri 

sonucunda ahide ve sandukalarõn bulunduklarõ konumda belli açõlarla e ildikleri, bu 
hareket sonucunda da zamanla olu an mekanik baskõ ve a õrlõk merkezindeki 
de i ikliklerle kõrõldõklarõ tespit edilmi tir. Mezar ta õnõ aya a kaldõrma a amasõnda ilk 
olarak ahidenin topra õn içine giren bölümünün çevre ve zemin blokajlarõnõn yapõlmasõ 
ile i e ba lanmõ tõr. Zemin sa lamla tõrma ve blokaj i lemleri sonlandõrõlan ta larda 
ikinci a ama ahideyi olu turan di er parçalarõn sõrayla yerlerinin tespit edilerek 
konumlarõnda denemelerinin yapõlmasõ i lemidir. Parçalarõn birbiriyle uyumlarõ tespit 
edilirken birbirine ait olan parçalarõn arasõna atõlacak olan donatõlarõn konumlarõ da bu 
deneme esnasõnda belirlenmektedir. Yerleri tespit edilen parçalarda bir sonraki adõm, 
yerleri tespit edilen rot deliklerinin birbirleriyle örtü ecek ekilde kar õlõklõ deliklerin 
açõlmasõ i lemidir. Bu i lem esnasõnda rot deliklerinin 90 derecelik açõlarla açõlmasõ ve 
rot deliklerinin içlerinin iyice temizlenmesi, sa lõklõ bir birle tirme için önemlidir. Rot 
delikleri açõlõrken bir di er önemli a amada yapõ acak olan yüzeylerin üzerindeki ölü 
tabakanõn perçin çekici ve benzeri el âletleriyle mekanik olarak alõnmasõdõr. 

Rot delikleri açõlõp yüzeyler yapõ maya hazõr hâle getirildikten sonra 
yapõ tõrma i lemine ba lanõr. Yapõ tõrma i leminde kullanõlan malzeme epoksi grubunda 
yer alan ve çift konpenantlõ bir yapõ tõrõcõ olan model form patentli R1 epoksi ve 
sertle tiricisi 2901’dir6. Hazõrlanan epoksi rot deliklerine ve yapõ acak olan iki yüzeye 
uygulanõp rotlar yerle tirildikten sonra parçalarõn birle tirilmesine geçilir. Yüzeylere 
sürülen epoksi kenarlardan 2’ er santim bo luk bõrakõlarak sürülür, böylelikle epoksinin 
kenardan ta masõ engellenir (Resim: 6-7). 

Konservasyon çalõ malarõ kapsamõnda özellikle ba  ve ayakucu ahideleri 
e ilmi  ve dü mek üzere olan mezar ta larõnda düzeltme ve sa lamla tõrma çalõ malarõ 
yapõlmõ tõr.  

 
    Mezar ahidesi Temizleme Çalõ malarõ 

ahidelerde biyolojik bozulma türlerinden biri olan ve otsu-odunsu bitkiler 
grubunda yer alan likenlerin yo un olarak olu turdu u bir tahribat görülmektedir. 
Yüzeyde bulunan likenlerin yumu atõlarak mekanik yolla daha kolay alõnmasõ ve 
yüzeye zarar verilmemesi amacõ ile ilk olarak AB57 karõ õmõ temizlenecek satõhlara 
uygulanmõ tõr7. Bu karõ õm uygulanõrken gözenek ve oymalõ profillerin içerisine iyice 
nüfuz etmesi için fõrçalarla yedirilerek uygulanmõ tõr8. lem sonrasõnda kimyasal 
karõ õmõn likenlere ve yüzey kirlerine etki edip kabartmasõ için ahidenin etrafõ hava 
almayacak ekilde streç ile sarõlarak 6- 8 saat arasõ beklenmektedir.  
 Kimyasal uygulamasõ yapõldõktan bir sonraki a ama, streç filmin a amalõ 
olarak açõlarak kimyasal karõ õmõ kurutmadan yüzey kirlerinin ve likenlerin mekanik el 

6Karõ õma oranlarõ 100 gram epoksiye 12 gram sertle tirici eklindedir. Yapõ tõrõcõ hazõrlandõktan sonra 
viskoziteyi artõrmak için airocil kimyasalõ epoksiye belli oranda katõlõr. Yapõ tõrõcõ reaksiyona hõzlõ bir ekilde 
geçti inden i lemin hõzlõ ekilde tatbik edilmesi gerekir. 
7 Bu karõ õm %10 oranõnda amonyumbikarbonat, %5 oranõnda etilen diamin tetra asitik asit(edta), carboksi 
metil selüloz(cmc) ve su içermektedir. 
8 Kimyasal karõ õmõn (ab57) ana etken maddesi olan amonyumbikarbonat herhangi bir asidik etki 
içermemekte, sadece gözeneklere girerek burada hacimsel geni leyip alõnmasõ istenen tabakalarõ kabartan bir 
kimyevî maddedir. Oksijenle temas ettikten sonra yüzeyden uzakla an ve ta ta herhangi bir kalõntõ 
bõrakmayan, gõda sektöründe de türevlerinin kullanõldõ õ bir malzemedir. 
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âletleri yardõmõyla alõnmasõdõr. Bu a amada dikkat edilmesi gereken husus kullanõlan el 
âletlerinin yüzeyin kendisine zarar vermeden ve desenleri tahrip etmeden kullanõlmasõ 
ayrõca uygulama yapan restoratörün de bu konuda tecrübe sahibi olmasõdõr. Son olarak 
mekanik temizlik bittikten sonra yüzeyin geneli duru su ve yumu ak fõrçalarla detaylõca 
temizlenerek i lemden arta kalan yabancõ maddeler toz vb. uzakla tõrõlõr. Böylece i lem 
sonlandõrõlõr (Resim: 8-9). 
 

Mezar Ta õ Okuma Çalõ malarõ  
Kazõ sezonunda en fazla önem verilen konulardan bir di eri de mezar ta õ 

okuma çalõ malarõdõr. Selçuklu Meydan Mezarlõ õ içerisinde yer alan birçok kabrin 
ba ucu ve ayakucu ahideleri ile sandukalarõnda yer alan Arapça ve Farsça yazõlar 
uzman epigraflar tarafõndan okunmu , okunan bu mezar ta larõ kayõt altõna alõnarak 
dosyalanmõ tõr. Dosyalama i lemi sõrasõnda okunan mezar ta õ foto raflanmakta, 
Arapça ya da Farsça olan orijinal metinler ile bunlarõn Türkçe ve ngilizce tercümesine 
yer verilmektedir. Bu metinler levhalar hâlinde mezar ta larõnõn yanõna yerle tirilmeye 
ba lanmõ tõr. 

Yapõlan bu çalõ malar sonucunda e ilmi  ve yõkõlmak üzere olan 50 mezar 
ahidesinin zemin blokajlarõ yapõlarak düzeltilmi , 55 ahidenin üzerindeki liken 

tabakalarõ temizlenmi , 15 kõrõk durumdaki ahide restore edilerek yeniden aya a 
kaldõrõlmõ  ve 158 ahidenin kitabeleri çözümlenmi tir.  
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               Resim 1: Ahlat Selçuklu (Meydan) Mezarlõ õ, genel görünüm 

 

                Çizim 1:  Meydan Mezarlõ õ LM 24-25 açmasõ plan kareleri  
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             Resim 2: Meydan Mezarlõ õ LM 24-25 açmasõ kazõ öncesi  

 

              Resim 3: Meydan Mezarlõ õ LM 24-25 açmasõ kazõ sonrasõ 
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                Resim 4:  LM 24-25 açmasõnda ortaya çõkarõlan akõtõn genel görünümü 

 

        Resim 5: Kadõlar mezarlõ õ 
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Resim 6:  Tahir Bin brahim’in kõrõk vaziyetteki mezar ahidesi  
 

 
 
Resim 7: Tahir Bin  brahim’in kõrõk 

vaziyetteki mezar 
ahidesinin restore edilerek 

aya a kaldõrõlmõ  hali 
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Resim 8: Galatlõ (Halatlõ-Ahlatlõ) Gazi 
Ebu Hasan’õn O lu, Büyük nsan Hacõ 

emseddin Muhammed’in O lu 
Nureddin Ebu Hasan’õn ahidesi  (E. 
Mean). 

 

Resim  9: Galatlõ (Halatlõ-Ahlatlõ) Gazi 
Ebu Hasan’õn O lu, Büyük nsan Hacõ 

emseddin Muhammed’in O lu 
Nureddin Ebu Hasan’õn ahidesi’nin  
likenlerden temizlenmi  hali (E. Mean). 
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SEY TÖMER HÖYÜ Ü 2012 YILI KAZISI 

A.Nejat B LGEN  
Gökhan CO KUN 

Zeynep B LGEN 
Nazan ÜNAN 

Sevcan S LEK 
Semra ÇIRAKO LU 

Asuman KURU 
Zerrin ERD NÇ 

 

Seyitömer Höyü ü, Kütahya il merkezinin 25 km. kuzeybatõsõnda, Seyitömer 
Linyit letmesi Müdürlü ü (SL ) rezerv sahasõ, eski Seyitömer Kasabasõ’nõn 
bulundu u alan içerisinde yer almaktadõr. Yakla õk 150x140 m. ölçülerinde olan 
höyü ün orijinal yüksekli i 23.5 m.dir (Resim: 1). 
 Höyü ün etkiledi i alanda 12 milyon ton kömür rezervinin kullanõlabilir 
duruma getirilmesi amacõyla, 1989 yõlõndan itibaren ilk yõl Eski ehir Müzesi 
Müdürlü ü, 1990’lõ yõllarda ise Afyonkarahisar Müzesi Müdürlü ü tarafõndan kazõ 
çalõ malarõ yürütülmü tür.1 Bir süre ara verilen kazõ çalõ malarõ 2006 yõlõnda, Prof. Dr. 
A. Nejat Bilgen ba kanlõ õnda, Dumlupõnar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafõndan 
yeniden ba latõlmõ tõr.2 Türkiye Kömür letmesi Genel Müdürlü ü ile Dumlupõnar 

  Prof. Dr. A. Nejat B LGEN, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. anbilgen@dpu.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan CO KUN, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Merkez Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. gokhan.coskun@hotmail.com 
Ö r. Grv. Zeynep B LGEN, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. zeynepatar@yahoo.com 
Ö r. Grv. Nazan ÜNAN, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. nyuzbasioglu@mynet.com 
Ö r. Grv. Sevcan S LEK, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. ssilek@anadolu.edu.tr 
Ar . Grv. Semra ÇIRAKO LU, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. rakolusemra84@hotmail.com 
Ar . Grv. Asuman KURU, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. kuruasuman@hotmail.com 
Uzm. Zerrin ERD NÇ, Dumlupõnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Merkez 
Kampüs, Tav anlõ Yolu 10. km. 43100-Kütahya/TÜRK YE. zerrinkuzu@gmail.com 
1 Aydõn 1991,191-204; Topba  1992, 11-34; Topba  1993, 1-30; Topba  1994, 297-310; laslõ 1996, 1-20.  
2 Altõnok, Karabacak, Yalçõner, Bilgen, Altunel, Kõyak 2012, 1-17; Altõnöz, nce, Sav, Dincer, Cengiz, 
Mercan, Yazõcõ, Bilgen, 2013; Aydõn, 1991, 191-204; Bilgen, 2008, 321-332; Bilgen, 2008, 115; Bilgen, 
2008, 49-52; Bilgen, 2009, 71-88; Bilgen, Co kun, Bilgen, 2010, 341-354; Bilgen, 2011, 208-213; Bilgen, 
2011, 46-58; Bilgen, 2011, 208-212; Bilgen, 2011, 59-72; Bilgen, Co kun, Bilgen, Yüzba õo lu, Kuru, 2011, 
367-380; Bilgen, Co kun, Bilgen, Ünan, Silek, Çõrako lu, Özcan, Kuru,  Kuzu, Akalõn, Dikmen, 2011; 
Bilgen, 2012, 12; Bilgen, Olgun, 2012; Bilgen, Brõxhe, Co kun, 2012, 141-150; Bilgen, Co kun, Bilgen, 
Ünan, Silek, Çõrako lu, Özcan, Kuru, Kuzu, 2013, 201-216; Bilgen, Co kun, Bilgen, Ünan, Silek, Çõrako lu, 
Özcan, Kuru, Kuzu, Akalõn, Dikmen, 2013; Bilgen, Co kun, Bilgen, Kuru, Yüzba õo lu, Özcan, Çõrako lu, 
Silek, 2013,  233-255; Co kun, 2010, 61-67; Co kun, 2011, 57-79; Co kun, 2011, 81-93; laslõ 1996, 1-20; 
Topba , 1992, 11-34; Topba  1993, 1-30; Topba , 1994, 297-310; Yüzba õo lu, 2011,71-80. 
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Üniversitesi arasõnda 2011 yõlõnda yapõlan ek protokol ile kazõ çalõ malarõ 3 yõl daha 
uzatõlmõ tõr. 

 Projenin 2012 yõlõndaki yedinci sezonunda kazõ çalõ masõ; ö retim elemanlarõ, 
Arkeoloji Bölümü ö rencileri ve 300 i çiden olu an bir ekiple, Kültür ve Turizm 
Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün 11.05.2012 tarih ve 
103905 sayõlõ izinleriyle, 26 Haziran-30 Kasõm 2012 tarihlerinde gerçekle tirilmi tir.3 
2012 kazõ sezonunda höyü ün güney ve güneybatõ yamaçlarõnda Hellenistik ve 
Akhaemenid Dönemlere ait kalõntõlar açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu kalõntõlar haricinde höyük 
genelinde ve yamaçlarda Orta Tunç Ça õna ait kalõntõlar açõ a çõkarõlmõ tõr. Höyük üst 
platformunda ise önceki kazõ sezonlarõnda ortaya çõkartõlmõ  olan Erken Tunç Ça õna 
ait mimarî kaldõrõlmaya ba lanmõ tõr.   

Yapõlan çalõ malar sonucunda höyü ün mimarî açõdan stratigrafisi a a õdaki 
gibi belirlenmi tir: 

I.  Tabaka (Roma Dönemi 255- 363). 
II. Tabaka (Hellenistik Dönem: M.Ö. 334-30). 
II-A: Geç Evre. 
II-B: Erken Evre. 
III.  Tabaka (Akhaemenid Dönem: M.Ö. 500-334)4. 
III-A: M.Ö. 4. yüzyõl (400-334). 
III-B: M.Ö. 5. yüzyõl. 
IV. Tabaka (Orta Tunç Ça : M.Ö. 18. yüzyõl)5. 
 IV-A: Geç Evre (M.Ö. 1750-1700). 
 IV-B: Orta Evre (M.Ö. 1790-1750). 
 IV-C: Erken Evre (M.Ö 20. yüzyõl-19. Yüzyõl). 
V. Tabaka (Erken Tunç Ça : M.Ö. 3000-2000). 
 V-A: Geç Evre (2150-2000) 
 V-B: Orta Evre (2250-2150) 
 V-C: Erken Evre (2350-2250) 

II. TABAKA (HELLEN ST K DÖNEM) 

3 Dumlupõnar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ba kanõ ve Seyitömer Projesi Ba kanõ Prof. Dr. A.Nejat Bilgen 
ile ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Co kun, ö retim görevlileri Zeynep Bilgen, Nazan Ünan, 
Sevcan Silek, ara tõrma görevlileri Semra Çõrako lu, Fatma Ça õm Özcan, Asuman Kuru, Uzman Zerrin 
Erdinç, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ö retim görevlisi Restoratör M. Birol Akalõn, Kütahya 
Meslek Yüksek Okulu, Ö retim Görevlisi Mimar Bahadõr Dikmen; Desinatör Beyza enkuyumcu, Nuriye 
Atlan, Kadir Ta tepe ve Tu ba Akta ; Restoratör Erdo an Akta ; Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Yüksek 
Lisans ö rencileri; Bayram Uygun, Serhat Kurt, Fatih Durgu, Hüseyin Usta, Ahmet Rasim Da lõ ve Mehmet 
Oruç; Arkeoloji Bölümü Lisans ö rencileri, Sevilay Koç, Özlem Bilici, Selçuk Öncü, Mehmet Çeri, Mehmet 
Metin Ta çõ, Gözde Köymen, Zeliha Erik, Hüseyin Yücel, Fehmi Ya ar, Sedanur Yõlmaz, Özge Akõn, Konca 
Hançer, Burak Altõnel, Hazal Bostan, Bü ra engöz, Gamze Civan, ennur Aydõn, M. Derya Bolat, Diren 
Kõrmõzõgül, Ne e Tekin, Kemal Ömrünolsun, Gökhan Gürsoy, nan Yanõk, Kadir Dondurur, Deniz Balkan, 
Gültekin Gelen, Barõ  Kurt, Mesut Medik, Arif Varol, Özge Ece, Tu çe Tezci, Çi dem Genç, Nilay Ayvaz, 
Gizem Karaarslan, Zekeriya Yavuz, Miraç Aslan, Hasan Tunç, Burcu Koca, Arzu Samancõ, Halil brahim 
Sa dõç, Erhan Dikmen, shak Ordueri, Cemile Kaya, Damla Yõlmazer, Sami Cünlü, Ece Altõnay, Rana 
Ba kurt, Ensar Nazlõ katõlmõ lardõr. Konya Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Sedrettin Ö ünç ve Samsun 
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Serdar Ünan Bakanlõk temsilcisi olarak görev yapmõ tõr. 
4 Bilindi i üzere Persler Anadolu’ya M.Ö. 547/46 yõlõnda girmi ler ve bu topraklarda yakla õk 200 yõl 
boyunca hüküm sürmü lerdir. Seyitömer Höyük’te yapõlan kazõlar Akhaemenid Dönem yerle iminin burada 
M.Ö. Erken 5. yüzyõlda ba ladõ õnõ göstermektedir. 
5 Orta Tunç Ça õ, OSL (Optik Uyarõlmayla Lüminesans) tekni i ile tarihlendirilmi tir. Üç evrede de ayrõ ayrõ 
alõnan seramik örneklerinin analizleri sonucu tarihlendirme gerçekle tirilmi tir.  
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2012 yõlõ kazõ çalõ malarõnda höyü ün güney ve güneybatõ kesiminde 
Hellenistik Dönemin A-B evrelerine ait mimarî kalõntõlar açõ a çõkarõlmõ tõr. Toplam üç 
adet mekan, bir adet silo, bir adet ocak ve bir adet duvar tespit edilmi tir. Höyü ün 
kuzeybatõ kesiminde yapõlan çalõ malarda ise höyü ün üzerine oturdu u ana kayaya 
ula õlmõ  ve bu döneme ait ana kayaya oyulmu  dört adet çöp çukuru tespit edilmi tir. 
Bu dönem buluntularõ arasõnda ise bir adet sikke ve çe itli seramik parçalarõ yer 
almaktadõr.   

 
III. TABAKA (AKHAEMEN D DÖNEM)  
2012 kazõ çalõ malarõnda höyü ün güneyinde ve kuzeybatõsõnda, bu tabakanõn 

B evresine (M.Ö. 5 yy.) ait toplam on bir adet mekân tespit edilmi tir. Mekânlar 
dikdörtgen planlõ olarak in a edilmi  olup tabanlarõ sõkõ tõrõlmõ  topraktan yapõlmõ tõr. 
Mekân duvarlarõnda ise çatõ örtüsünü desteklemek amacõyla ah ap dikme delikleri 
mevcuttur. Bu dönem buluntularõ arasõnda içerisinde Attika serami i parçalarõ da içeren 
çe itli seramik parçalarõ yer almaktadõr (Resim: 2). Ayrõca KK sektörü, O-11 plan 
karesinin güneyinde yer alan 21 No.lu mekân tabanõnda çok sayõda in situ buluntu açõ a 
çõkarõlmõ tõr. Buluntular arasõnda ise iki adet ma rapa, dokuz adet çömlek, be  adet 
matara, dört adet krater, bronz, kemik ve pi mi  toprak objeler yer almaktadõr.  

 
IV. TABAKA (ORTA TUNÇ ÇA I) (Plan: 1) 
Bu tabakanõn A evresinde altõ adet mekân, bir adet silo, B evresinde altõ adet 

mekân, iki adet silo, bir adet insan iskeleti,  C evresinde ise sur duvarõna ait ikinci giri  
kapõsõ, on dokuz adet mekân ve üç adet silo açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu tabakanõn C evresine 
ait sur duvarõnda, sur içi ve sur dõ õ yerle imlerde çalõ malar yo unla mõ tõr. Sur 
dõ õndaki mekânlarda yapõlan çalõ malarda bu mekânlarõn plan ve buluntu açõsõndan 
di er mekânlardan ayrõldõ õ gözlemlenmi tir. Açõ a çõkarõlan bu mekânlar ortak 
duvarlar kullanõlarak in a edilmesine ra men, sur içindeki mekanlarda böyle bir özellik 
söz konusu de ildir. Buradaki mekânlarda ele geçirilen buluntular ise mühür, boncuk ve 
ok uçlarõ ile sõnõrlõdõr. Burada yer alan 83 No.lu mekân içinde bulunan at nalõ oca õn 
altõna istiflenmi  19 adet ok ucu açõ a çõkarõlmõ tõr (Resim: 3). Sur dõ õnda 
konumlandõrõlmõ  mekânlarõn tüccarlara ait oldu u dü ünülmektedir ki bu dü ünceyi bu 
alandaki mekânlarda ele geçirilen bir adet dü me mühür, iki adet damga mühür ve bir 
adet silindir mühür destekler niteliktedir (Resim: 4). Ayrõca sur duvarõ üzerinde yapõlan 
çalõ malar sonucunda, sur duvarõnda üç kullanõm evresi tespit edilmi tir. Sur duvarõ 
üzerinde yer yer tamirat yapõldõ õnõ, gerek örgü tekni indeki farklõlõklardan gerekse ta  
yapõsõndaki farklõlõklardan anlamak mümkündür.  

Sur duvarõnõn ikinci kullanõm evresine ait iki kapõdan biri olan güneybatõdaki 
kapõsõ bu kazõ sezonunda açõ a çõkarõlmõ tõr. Kapõ, surun üçüncü kullanõm evresinde 
kapatõlmõ  ve kapatõlan giri i desteklemek amacõyla surun iç kõsmõna duvarlar 
eklenmi tir (Resim: 5).  

Ayrõca höyü ün batõsõnda 2011 yõlõnda açõ a çõkarõlan altõ odalõ kompleksin 
kaldõrõlmasõ sonucunda bu alanda ana kayaya ula õlmõ tõr.  

 
V. TABAKA (ERKEN TUNÇ ÇA I) (Plan: 2) 
Bu sezon kazõ çalõ malarõ, daha çok höyü ün üst platformunda bulunan ve 

merkezde yer alan megaron planlõ tapõna a göre konumlandõrõlan 2011 yõlõnda açõ a 
çõkarõlan mekânlar üzerinde yo unla mõ tõr. Mekânlarõn belgelendirme i lemi 
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yapõldõktan sonra kaldõrma i lemlerine ba lanmõ tõr. Bu tabakanõn A evresine ait bir 
adet mekân, B evresine ait on bir adet mekân açõ a çõkarõlmõ tõr. Ayrõca altõ adet 
mekânda birinci ve ikinci kullanõm evresi tespit edilmi tir.  

ki kullanõm evresi tespit edilen mekânlar incelendi inde ilk olarak bu 
mekânlarõn kullanõm amaçlarõnõn de i tirildi i göze çarpmaktadõr. Örne in 2011 kazõ 
sezonunda açõ a çõkarõlan 31 No.lu mekân ikinci kullanõmõnda konut olarak 
de erlendirilmi tir. Mekânõn kaldõrõlma i lemleri sõrasõnda ilk kullanõm evresinde 
yapõnõn kuzey kö esinde 2.40 m. çapõnda bir fõrõn ile güneydo u duvarõna biti ik olarak 
yapõlmõ  0.90x1.45 m. ölçülerinde dikdörtgen planlõ bir bölme açõ a çõkarõlmõ tõr. 
Dolayõsõyla ilk kullanõm evresinde bu yapõnõn bir seramik atölyesi oldu u anla õlmõ tõr.   

kinci kullanõm evresinde iki ayrõ mekân olarak de erlendirilen yapõlar ise, ilk 
kullanõm evresinde iki odalõ mekânlar olarak kar õmõza çõkmaktadõr. Örne in 2012 
yõlõnda açõ a çõkarõlõp kaldõrõlan 47 (B Odasõ) -48 (A Odasõ)  No.lu mekânlar ilk 
kullanõm evresinde A-B odasõndan olu an ve arasõnda 0.60 m. geni li inde geçi  
bulunan bir yapõdõr. Daha sonra bu odalar arasõndaki geçi  kapatõlmõ , duvar 
yükseltilmi  ve odalara ait giri  kapõlarõ açõlarak yapõlarõn kullanõmõna iki ayrõ mekân 
olarak devam edilmi tir.  

Ayrõca bu tabakaya ait mekânlarõn kaldõrõlmasõ sõrasõnda mekânlar içinde 
bulunan bo a ba lõ ocaklarõn ve fõrõnlarõn kesitleri alõnmõ tõr. Kesit alma sõrasõnda bu 
mimari ö elerin yapõmda kullanõlan malzemeler ile yapõm a amasõ hakkõnda bilgi 
edinilmi tir. Fõrõnlarõn yapõmõnda kullanõlan malzemeleri alt kõsõmdan ba layarak 
sõralarsak; cüruf ta larõ ya da marn ta õ, çakõl ta larõ, kõrõk seramik parçalarõ ve sarõ 
kildir. Fõrõn duvarlarõ ise üst kõsma do ru daraltõlarak yükseltilmi , içten ve dõ tan sarõ 
kille sõvanmõ tõr. A õz kõsõmlarõ ise iki plaka ta õn kar õlõklõ dik yerle tirilmesi ile 
olu turulmu tur (Resim: 6). 

 
SONUÇ 
2012 yõlõnda höyük üst platformunda Erken Tunç Ça õ B evresine ait yapõlarõn 

büyük bir kõsmõ kaldõrõlmõ tõr. Bu çalõ ma esnasõnda bir alt evre olan Erken Tunç Ça  C 
evresine ait bazõ duvarlarõn üst yüzeyleri yer yer görülmeye ba lanmõ , fakat bunlar 
henüz açõ a çõkarõlmamõ tõr. Buna ra men görülebilen kõsõmlarõndan anla õldõ õ üzere; 
yerle imin V-C evresi, V-B evresinden farklõ bir plan sergileyecektir. Bir sonraki kazõ 
çalõ malarõ sonucunda bu konuda kesin bir sonuca varõlacaktõr.  

Seyitömer Höyük’te bugüne kadar yapõlan kazõ çalõ malarõ sonucunda elde 
edilen verilerden hareketle, höyü ün Tunç Ça õ yerle imi hakkõnda önemli bir çõkarõm 
yapmak mümkün olmu tur. Höyükte bugüne kadar Erken Tunç Ça õ ve Orta Tunç 
Ça õna ait yerle imlerin üçer evresi tespit edilmi tir. Erken Tunç Ça õna ait evrelerin 
açõ a çõkarõlanlarõnõn hepsinde düzenli bir yerle im planõ ile kar õla õlmõ tõr. Di er 
yandan daha geç tarihli bir ça  olan Orta Tunç Ça õnõn hiçbir evresinde böylesine 
düzenli bir yerle im planõ ile kar õla õlmamõ  olmasõ dikkat çekicidir. Kõsacasõ Erken 
Tunç Ça õnda yerle im bir seferde planlanmõ , binalar bu plana uygun olarak in a 
edilmi  ve düzenli bir ehir planõ ortaya çõkmõ tõr. Orta Tunç Ça õnda söz konusu ehir 
plancõlõ õ mantalitesinin bulunmayõ õ ise Seyitömer Höyük’te bu iki ça da ya ayan 
insanlarõn farklõ kültürlere mi sahip oldu u sorusunu dü ünmemize sebep olmu tur. Bu 
ba lamda iki dönemin farklõlõklarõ daha kapsamlõ bir bakõ  açõsõ ile de erlendirilmeye 
çalõ õlmõ tõr. Sonuç olarak; Orta Tunç Ça õ sakinlerinin, Erken Tunç Ça õ sakinlerinden 
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oldukça farklõ bir kültüre sahip olduklarõ anla õlmõ tõr. Bu farklõlõklarõ genel olarak u 
ekilde sõralamak mümkündür:  

* Erken Tunç Ça õnda düzenli ehir planõ bulunurken, Orta Tunç Ça õnda 
bulunmamaktadõr. 
* Erken Tunç Ça õnda yerle imin ortasõnda di er bütün yapõlardan ba õmsõz olarak in a 
edilmi  megaron planlõ bir tapõnak bulunurken, Orta Tunç Ça õnda bu tür bir tapõnak 
tespit edilememi tir ve megaron plan kullanõlmamõ tõr.  
* Erken Tunç Ça õnda ba  kõsõmlarõnda boynuz eklinde çõkõntõsõ olan ocaklar 
kullanõlõrken, Orta Tunç Ça õnda bu tip ocaklarla uzaktan yakõndan hiçbir ili kisi 
olmayan at nalõ ekilli ocaklar kullanõlmõ tõr.   
* Mevcut buluntular Erken Tunç Ça õnda ana tanrõça kültünün yanõ sõra bir bo a 
kültünün varlõ õna i aret ederken, Orta Tunç Ça õnda sadece ana tanrõça kültü 
bulundu unu göstermektedir.  
* Erken Tunç Ça õnda kullanõlan dinsel objeler arasõnda idollerin yanõ sõra orijinal 
hayvan ekilli rhytonlar, bo a figürinleri ve uzun boyunlu gaga a õzlõ kaplar yer alõrken, 
Orta Tunç Ça õnda ise dinsel objeler içerisinde yo un olarak idoller bulunmaktadõr. 
Rhytonlarõn sayõsõ çok azdõr ve Erken Tunç Ça  rhytonlarõndan çok farklõdõrlar. Erken 
Tunç Ça  bo a figürinlerine benzer buluntularla ise kar õla õlmamaktadõr.  
* Erken Tunç Ça õnda yo un olarak kalõp yapõmõ seramik yapõm tekni i kullanõlõrken, 
Orta Tunç Ça õna ait hiç kalõp yapõmõ seramik ile kar õla õlmamõ tõr.  
* Erken Tunç Ça õ A ve B evrelerine ait yerel üretim seramikler kõrmõzõ bir astara 
sahipken, Orta Tunç Ça õ seramikleri ço unlukla astarlõdõrlar ve genellikle devetüyü 
renktedir.  
* Erken Tunç Ça õ tabakalarõndan pi mi  topraktan yapõlmõ  fõrçalar çok sayõda ele 
geçirilirken, Orta Tunç Ça õnda bu tip fõrçalardan bir tane bile kullanõlmadõ õ 
anla õlmõ tõr.   

Yukarõda sõralanan tüm veriler göstermektedir ki; söz konusu iki dönem 
arasõnda, dinsel, mimarî, üretim teknolojisi vb. birçok açõdan büyük farklõlõklar 
bulunmaktadõr. Di er yandan aradaki farklõlõklarõn birbirinden oldukça ayrõ iki farklõ 
kültüre i aret etmesi, bu farklõlõklarõn bir geli im sonucunda olu madõ õnõ da açõkça 
göstermektedir. Nitekim höyükte Erken Tunç Ça õndan, Orta Tunç Ça õna geçi  
dönemi olu turabilecek bir tabaka ile kar õla õlmamõ tõr. Bu veriler do rultusunda; söz 
konusu iki dönem halkõnõn birbiri ile herhangi bir ba õ olmayan iki ayrõ kavim oldu unu 
dü ünmek yanlõ  olmayacaktõr.  

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ esnasõnda ortaya çõkarõlan mimarî ö elerin 
tamamõnõn planlarõ ve cephe çizimleri bilgisayar ortamõnda çizilerek belgelenmi tir. Bu 
sezonda ele geçen envanterlik eser sayõsõ 1219, etütlük eser sayõsõ ise 2628’dir (Resim: 
7). Bu eserlerden küçük buluntularõn 731 adedinin görünü  ve kesit çizimi yapõlmõ tõr. 
Pi mi  toprak kaplarõn ise 422 adedinin profil çizimi tamamlanmõ tõr. Böylece 2006-
2013 yõllarõnda Kütahya Arkeoloji Müzesi’ne kazandõrõlan envanterlik eser sayõsõ 
6760’a, etütlük eser sayõsõ ise 10536’a ula mõ tõr.   

2013 kazõ sezonunda höyük üst platformunda Erken Tunç Ça  B evresine ait 
yapõlar kaldõrõlmaya devam edilecek ve bu alanda bu dönemin C evresine ait mimarî 
kalõntõlar açõ a çõkarõlmaya ba lanacaktõr. Ayrõca höyü ün üst platformunu çevreleyen 
Orta Tunç Ça õ C evresine ait surun da kaldõrõlmasõ planlanmaktadõr. 
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       Plan 1: Orta Tunç Ça õ planõ 

 

                 Plan 2: Erken Tunç Ça õ B Evresine ait plan 
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           Resim 1: Höyük, güneyden görünüm 

 

            Resim 2: M.Ö. Erken 5. yy. Cup-Skyphos parçasõ 
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Resim 3: Orta Tunç Ça õna ait at nalõ ocak altõna istiflenmi  19 adet bronz ok 
ucu 

 

 

  Resim 4: Orta Tunç Ça õna ait silindir mühür ve baskõsõ 
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   Resim 5: Orta Tunç Ça õ'na ait kapatõlan 2 no.lu giri  ve destek duvarlarõ 

 

 

    Resim 6: Erken Tunç Ça õna ait fõrõn kesiti 
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  Resim 7:  2012 yõlõna ait seramik grubu 
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Torino Politeknik: Arkeologlar: Dr. Donatella Ronchetta; Mimarlar: Erik Costamagna, Filippo Luigi Masino, 
Paolo Mighetto, Francesca Rossotti, Giorgio Sobrà. Mühendis: Dr. Franco Galvagno. Ö renciler: Cinzia 
Alferi, Chiara Armando, Alessia Cerruti, Federico Manino, Sara Schinco, Sara Varanese, Daria Volante. 
Venedik Cà Foscari Üniversitesi: Arkeologlar Prof. Dr. Annapaola Zaccaria; Arkeologlar: Dr. Raffaella 
Bortolin, Alessandra Canazza, Ilaria Fedele, Elisa Grassi; Doktora ö rencileri: Luana Toniolo; Ö renciler: 
Erika Cappelletto, Alice Salvador. 
Messina Üniversitesi: Arkeolog Dr. Lorenzo Campagna; Mimarlar: Nino Sulfaro; Doktora ö rencileri: 
Alessio Toscano Raffa; Ö renciler: Mariacristina Papale, Marta Venuti, Nino Sulfaro. 
Roma La Sapienza Üniversitesi: Prof. Dr. Tullia Ritti, Prof. Dr. Francesco Guizzi, Dr. Alister Filippini, Sara 
Bozza. 
Napoli “L’Orientale” Üniversitesi: Arkeolog: Prof. Dr. Irene Bragantini. 
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Çalõ malar sekilerin arasõndaki alanda yo unla tõrõldõ. Kazõlar sonucunda, orta durumda 
korunagelmi , zengin kemik kalõntõsõ ve ba lantõlõ iskelet parçalarõ ortaya çõkartõldõ. 
Kemik buluntular arasõnda, mezar hediyelerine ait cam ve keramik malzeme de 
bulundu: pi mi  toprak ve cam unguentariumlar, cam dama ta larõ, fildi inden kanatlõ 
Nike figürü parçasõ, kemik flüt parçasõ ve pyxis kapaklarõ ( .S. I-II. yüzyõllar).  

Antropolojik kalõntõlarõn, cinsiyet, ya , patolojik ve patolojik olmayan anatomik 
de i imlerinin saptanmasõ amacõyla biyolojik incelemelerine devam edildi. 

 
Frontinus Kapõsõ2 
Çalõ malar, Frontinus Kapõsõ, Batõ Kulesi, Flavius Zeuxis Mezar Anõtõ ve ya  

i li i arasõndaki alanda sürdürüldü. 
Batõ Kulesi’nin dõ  tarafõnda, burasõ ile kuzey-güney do rultusundaki düzensiz 

bloklardan yapõlmõ  duvar (USM 134) arasõnda küçük bir sondaj açõldõ. Sondajda, 
Kule’nin yapõmõndan öncesine ait, ana kayaya oturan, düzensiz ta lardan olu an bir 
duvar (US 701) gün õ õ õna çõkarõldõ.  

Ayrõca kazõ, kulenin temellerinde yakla õk 0, 70 m. yüksekli inde orthostat sõrasõ 
ve üzerinde duvarõn çõkõntõ yapan ilk silmesinin yer aldõ õ  tespit edildi. 

Frontinus Kapõsõ’nõn, özellikle de attikasõnõn incelenmesine bir restorasyon 
projesinin hazõrlanmasõ amacõyla devam edildi (Resim: 1). Anõtõn etrafõndaki alanda yer 
alan, attikaya ait yakla õk olarak 200 ö enin gerekli belgelenmesi yapõldõ. 

 
Triton Nymphaeumu3 

Triton Nymphaeumu’nda yapõsal ve mermer cephenin bezemesine ait ö elerin 
incelenmesi ile yapõnõn sistematik çizimi tamamlandõ.  
1. Bu çalõ ma döneminde incelenen mimarî ö eler; soffitler, sütun ve pilaster 
kaideleri; kalp biçimli pilasterler; ba lõklar. Ayrõca farklõ parçalara ayrõlmõ  olan 
ö elerin, yeniden bir araya getirilmesi çalõ masõna devam edildi. 
2. Epigrafi ekibiyle birlikte, anõtõn iki ithaf yazõtõyla ilgili ara tõrmalar 
tamamlandõ. Arkhitrav üzerindeki yazõtta bir kõsmõ silinmi  bir yazõtõn varlõ õ kesinlik 
kazandõ, iki friz-arkhitrav blo u üzerinde görülen mparator Severus Alexandros 
yazõsõnõn devamõnda yer alõyordu. Sütunlu Kilise alanõndaki geç dönem duvarõnda, 
dev irme olarak kullanõlmõ , nymphaeumun cephesinde merkez akstaki aedikulaya ait 
olmasõ muhtemel bir blok saptandõ. 
3. Nymphaeumun önünde, Frontinus Caddesi’nin batõsõndaki yaya kaldõrõmõ 
tarafõndaki 2010 ve 2011 yõlõ kazõ çalõ malarõnda ortaya çõkarõlan alan geni letildi. 

Oslo Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Rasmus Brandt,  Dr. Sven Markus Arhens, Kjetil Bortheim, Gülnaz 
Acar, Indgjerd Hallvard, Elisabeth Janssen, Maria Jensen, Henrike Kiesenwetter, Anne Nyquist, Helene Russ, 
Irene Ringheim Selsvold, Camilla Cecilie Wenn; Çizimci: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Antropologlar: Gro 
Bjørnstad. 
Bordeaux I Üniversitesi: Doktora ö rencisi: Caroline Laforest. 
Accademia di Belle Arti di Lecce: Ö renciler: Simona Avvantaggiato, Cristina Balsamo, Daniela Pricci, 
Federico Rollo, Alessandra Sturniolo. 
Lecce’den restoratörler: Mario Catania, Mauro Corrado.  
stanbul’dan restoratörler: Sina Noei, Ali Kemal Alim, Eren Demirer. 
talyancadan çeviri: Dr. Nalan Fõrat. 

1 Caroline Laforest, Bordeaux 1 Üniversitesi. 
2 Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik. 
3 Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi. 
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Yol düzlemi ve ta õt yolunu kuzeyde ve güneyde sõnõrlandõran iki duvar yapõsõ US 8808 
ve 8894 temizlendi, batõya do ru olan bölümünün kazõsõ yapõldõ ve belgelendi. Yolun 
güneyindeki bölümde, plateiaya paralel, kuzey-güney do rultusunda, güneye do ru 
uzanan, 2011 yõlõnda daha kuzeydeki bölümü tespit edilmi  düz bir duvar (US 8825) 
ortaya çõkarõldõ; duvar, yolun batõ tarafõnda yola cephesi olan mekanlarõn önünde yer 
almaktadõr ve .S. IV. yüzyõl ortalarõnda meydana gelen depremden sonra, Proto-Bizans 
Dönemindeki radikal rekonstrüksiyon dönemine tarihlenmektedir. 

Traverten kanallarõn kaldõrõlmasõyla, dev irme kaide, sütun tamburu ve ba lõklar 
kullanõlarak yaya kaldõrõmõ boyunca yapõlmõ , Proto-Bizans portikosunun tahribatõna ait 
tabakalar ortaya çõkarõlmõ tõr. Portiko yõkõntõsõ içinde, bazõ sütun gövdeleri ve çatõnõn 
kiremit örtüsünün yõkõntõsõna ait parçalar saptandõ; tabakada ayrõca, Proto-Bizans 
Dönemine ait çok sayõda keramik ve nymphaeumun ikinci düzeninin kaidesine ait 
amazonomakhia sahnesi bezemeli kabartmalõ bir levha ele geçirildi. 

 
Hamam-Kilise4 
Hamamõn calidariumunda, Total Station ve 3D lazer tarayõcõ yardõmõyla çizim 

çalõ malarõ gerçekle tirildi (Resim: 2). 
 

104. insula5 
2011 yõlõnda açõlanlarõn yanõna iki yeni kazõ alanõ daha açõldõ, büyük traverten 
levhalarla dö eli dörtgen avlunun tamamõ ortaya çõkarõldõ, avlu iyi durumda 
korunagelmi  yakla õk 20 cm. yüksekli inde bir basamakla çevrilidir. Dörtgen planlõ iki 
eksedra, kapalõ alanõ olmayan alana açõlmaktadõr.  

Proto-Bizans Dönemi yapõlarõnõn yõkõntõ tabakalarõ, daha sonraki bir dönemde 
düzlenmi tir, çok sayõdaki buluntular arasõnda, büyük pi mi  toprak fener ve beyaz 
mermerden 2011 yõlõnda ortaya çõkarõlan Eros ve Psykhe grubunu tamamlayan bir 
heykel parçasõ yer almaktadõr. 

Avlunun kuzeyindeki eksedra (A 1512), bazõ eksikleri olan ve Antik Ça da 
onarõm gören bir opus sectile taban dö emesine sahiptir.  

Bu mekânõn yõkõntõ tabakalarõnda, çok sayõda sõva, stuko ve pencere camõ 
parçalarõ ele geçirildi.   

Restoratörler, kütüphanenin güney duvarõnõn resimsiz sõvalarõnõ sa lamla tõrdõlar 
ve bu uygulamadan sonra duvarlar geotex ile kaplandõ. 

 
Do u Nekropolis6 

Kazõ çalõ malarõ 5 ayrõ alanda yo unla tõrõldõ B, G, H, I, J.  
 
 B Alanõ, C92 Mezarõ 
Sekilerin altõnda kalan tabakalarõn kaldõrõlmasõna devam edildi; kemik buluntularõnõn 
kazõ ve belgeleme i lemine ba landõ, ancak Roma Dönemi’ne ait konteksin daha 
sonraki dönemlerde tahrip oldu u saptandõ. Roma Dönemine ait eserler arasõnda pi mi  
topraktan bir gladyatör figürünü dikkat çeker. En eski buluntular .S. II. yüzyõla 
tarihlenmektedir, en geç buluntu ise .S. geç X- erken XI. yüzyõla tarihlenmektedir.  

4 Mimar Erik Costamagna, Torino Politeknik. 
5 Prof. Dr. Annapaola Zaccaria Ruggiu, Venedik Cà Foscari Üniversitesi. 
6 Prof. Dr. Rasmus Brandt, Dr. Sven Ahrens, Oslo Üniversitesi. 
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B Alanõ, C91 Mezarõ 
C91 mezarõnõn kazõsõ, mezarõn içindeki yo un kemik buluntularõnõ açõklamaya 

çalõ ma amacõnõ ta õmaktadõr. Bir bireyin ba lantõlõ kemikleri ortaya çõkartõldõ. Az 
sayõda mezar hediyesi arasõnda, demir çivi, pi mi  toprak parçalar, XI. yüzyõla 
tarihlenen haç sayõlabilir. 
  Mezarõn dõ õnda, güney-do u kö ede, .S. I. yüzyõl sonu ila II. yüzyõllara 
tarihlenen, içinde cam bir unguentarium bulunan kõrõk bir amphora, bir kandil ve bir 
kap ele geçirildi. 
 

B Alanõ, C90 Mezarõnõn Çevresi 
Mezarõn ve mezar yapõsõnõ içine alarak in a edilmi  olan Osmanlõ Dönemi i li inin 
kazõsõna ba landõ. 
 

G Alanõ, C61 Mezarõ 
Oldukça derin olan sanduka mezarõn kazõsõna ba landõ. Buluntular .S. geç I. 

ve II. yüzyõllarõ i aret etmektedir.  
 

  H Alanõ, 251 Mezarõ 
2011 yõlõnda yapõlan manyetik ara tõrma sonuçlarõnõ kontrol etmek amacõyla 

iki sondaj açõldõ; kazõ sonucunda mezarõ çeviren bir duvar tespit edildi. 
Do u Nekropolis’deki yazõtlarõn do rulamasõ yapõldõ. Belgelemeyi 

tamamlamak amacõyla lâhitler ve mezar anõtlarõ temizlendi. 
Heyetin deposunda sürdürülen kemik buluntularõn incelenmesine (özellikle 75 

adet kafatasõ), cinsiyet, ya , hastalõk, beslenme bozuklu unu saptamak amacõyla devam 
edildi.  

Aziz Philippus Kilisesi7 
Nefin ortasõndaki kazõ, Proto-Bizans Döneminde iki dörtgen havuzla yan yana 

yerle tirilen yuvarlak havuzla ilgili belgelemenin tamamlanmasõ amacõyla tekrar açõldõ. 
Aziz Philippus mezarõnõn önündeki alanda, beyaz mermer eritlerle ayrõlmõ  1,50 

x 1 m. ölçülerinde levhalardan olu an opus sectile taban ortaya çõkarõldõ. Stylobatõn 
hemen batõsõndaki templon bölümünde, kilise dö emesi tarafõndan üzeri örtülmü  olan, 
Roma Dönemine tarihlenen traverten bloklarla yapõlmõ  iki mezar tespit edildi.  

Bir apel ile sonlanan güney yan nefin kazõsõ yapõldõ. apelin giri  kapõsõnõn 
mermer kenar pervazlarõ yerinde korunagelmi tir. Nefin batõ tarafõnda, bir metreden 
fazla yükseklikte korunagelen yõkõntõ gün õ õ õna çõkarõldõ, bu yõkõntõ içinde galerinin 
kaideler, sütunlar ve ba lõklardan olu an ö elerini ayõrt etmek mümkün oldu. 
Belgelemesi ve foto raflamasõ yapõldõktan sonra yõkõntõ kaldõrõlmaya ba landõ ve nefin 
terra cotta levha dö emesi ortaya çõkarõldõ. 

Kuzey yan nefte de ara tõrmalar yapõldõ, öncelikle do u uçtaki yõkõntõ kaldõrõldõ 
ve hâlâ yerinde duran bema ile duvar boyunca yer alan tu ladan yapõlmõ  sekileri 
kapatan iki mermer korkuluklu Orta Bizans Dönemi apeli ortaya çõktõ. Sunak masasõ 
beyaz mermerdendir, önünde Dorotheos  myrodotes (myron sunan ki i, kutsal tören için 
parfümlü ya ) ithaf yazõtõ yer almaktadõr (Resim: 3). Apsisin duvarõ boyunca dü mü  
hâlde apelin üst kõsmõnõ bezeyen çok sayõda boyalõ sõva parçasõ ele geçirildi. Nefin batõ 

7 Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR 
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tarafõnda yõkõntõ, ikinci düzenin sütunlarõ, ambon ve korkuluk parçalarõ gibi çok sayõda 
mermer ö eyi kaplamaktaydõ (Resim: 4). Piskopos Metropolit Teodosius ithaf yazõtõ 
ta õyan bir sunak masasõ parçasõ da gün õ õ õna çõkarõldõ. Nefin kuzeybatõ kö esinde, 
Orta Bizans Döneminde Roma Dönemi’ne ait bir lâhdin kenarlarõnda kanal açõlarak 
havuz olu turulmu tur (Resim: 5). Aziz Philippus’un mezarõnõn yanõndaki havuzlar 
kapatõlmõ  olmasõna ra men, suyla sa altõm uygulamasõ Orta Bizans Döneminde de 
devam etmi tir. 

Kilisenin kuzeyine do ru geni letilen kazõ alanõnda, tepenin kuzeyine do ru 
yayõlan yapõlar tespit edildi, bu yapõlar bir sonraki ara tõrma döneminin konusu 
olacaktõr. 

Güney nefin batõ kö esindeki bir kaçak kazõ çukurunun bo altõlmasõyla, kilise 
yapõsõnõn kapattõ õ Roma Dönemine tarihlenen nekropolisten bir ba ka mezar (T 708) 
daha ortaya çõkarõldõ.   Çukur, kilisenin yõkõntõ malzemesiyle doldurulmu tur, içinde çok 
sayõda mozaik, cam ve insan kemi ine rastlanmõ tõr, 2 metre derinli e kadar kazõlmõ  
ancak kuzeye do ru uzanan mezarõn tabanõna ula õlamamõ tõr. 

Kazõ çalõ malarõyla birlikte yapõlarõn elle çizimi yapõlmõ  ve kazõ GIS sistemiyle 
birle tirilmi tir.  

Kilisenin mimarî ö elerinin ara tõrõlmasõna, templonun  ö elerinin sistematik 
bilgi fi lerinin hazõrlanmasõyla ba landõ.  

Duvar yapõlarõnõn ve kilisenin orta nefinin pilasterlerinin sa lamla tõrma ve 
tamamlama çalõ malarõ yapõldõ (Resim: 6).  

- Restoratör ekibi, kilisenin templonunun ö elerini sa lamla tõrdõ ve yapõ tõrdõ. 
Bir sonraki çalõ ma döneminde yapõlmasõ ön görülen anastylosis çalõ masõ için, 8 
monolitik sütun, kaide, ba lõk ve epistiliumun bazõ levhalarõ yapõ tõrõldõ (Resim: 7).  

- Orta nefin ve narteksin duvarlarõndaki parçalanmõ  hâldeki sõvalar 
sa lamla tõrõldõ. Kuzey ve güney nefin içindeki beyaz sõvalar sa lamla tõrõldõ (Resim: 
8). 
 

Tiyatro8 
Uzun süre ara verilen çalõ malar mermer skenefronsun restorasyon projesinin 

gecikmesine rol açmõ tõr, çalõ malar Temmuz ayõndan 10 Aralõk tarihine kadar devam 
etmi tir. Çalõ malar Denizli Müzesi, Valilik Özel daresi ve Hierapolis Kazõlarõ 
i birli inde sürdürüldü ( antiye Ha im Yõldõz’õn koordinasyonundadõr). Tiyatro 
antiyesindeki çalõ malarda, mermer skenefronsun sütunlarõnõn yeniden düzenlenmesine 

yo unla õldõ: Dokymeion mermeri 14 sütun –orijinalinde monolitiktir ve iki ayrõ 
çaptadõr- yõkõlmasõ sonucunda parçalara ayrõlmõ tõr. Yeniden düzenleme çalõ masõ için, 
öncelikle de me yüzeyleri elle temizlendi, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlõ õ 
stanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarõ teknik raporu (25/10/2010 

tarihli rapor) uyarõnca 3 adet fiberglas Ø 20 mm. çubu un yerle tirilmesiyle 
sa lamla tõrõldõ; çubuklar ve de me yüzeyi araldit ile ba landõ (bile im: 75% araldit ve 
25% katalizatör) (Resim: 9, 10). 

Sütunlar yeniden düzenlendikten sonra bo luklar araldit, iri taneli kum ve 
mermer tozu ile tamamlandõ. Tamamlamalar için restoratörler alçõ plâka kalõplarõ kille 
sõkõca kapatõp sözü edilen hamuru içine akõtmõ lardõr. 

8 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce; Mimarlar Paolo Mighetto, Filippo Masino, 
Giorgio Sobrà, Torino Politeknik. 
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Güney birinci podyumun anastylosisinin bir denemesini yapmak için, geçici 
olarak kullanõlmak üzere iki tane traverten pilaster daha sonra mermer orijinalleriyle 
de i tirilmek üzere hazõrlandõ.  

Heyet restoratörü Mario Catania’nõn yardõmõyla skenefronsun traverten destek 
duvarõndaki ba lantõlarda kullanõlmak üzere bir harç karõ õmõ tespit edildi. 

Düz ve e imli aedikulalarõ olu turan arkhitravlarõn ve korni lerin oturma 
düzlemlerinin tamamlanmasõna ba landõ. De me yüzeyleri, elle mekanik olarak 
pisliklerden ve biyolojik olu umlardan temizlenerek hazõrlandõ, daha sonra küçük çok 
sayõda fiberglas çubuk yerle tirilerek araldit ile kapatõlacaktõr. Alçõ plâka kalõplar ve 
kapatma kili hazõrlandõ, araldit dolgu yapõldõ ve daha sonra antik yüzey en az 1 cm. 
kesildi ve yüzey üzerinde çalõ õldõ.  

Yapõsal olarak tamamlanmasõ gereken eksik mermer bloklarõn listesi hazõrlandõ, 
yeni mermer ögeler Afyon mermeriyle yapõlacaktõr.  

Çelik kemer ve sahne binasõnõn sa lamla tõrma destek ö elerinin yapõsal 
detaylarõ hazõrlandõ. Metal sa lamla tõrma destek yapõlarõnõn do ru bir ekilde 
gerçekle tirilmesi için Mühendis Galvagno metal yapõlarõn maruz kalaca õ koruma ve 
tamamlama i lemleriyle ilgili detaylõ bir rapor hazõrladõ.  

Mimar Filippo Masino ve Giorgio Sobrà skenefronsun her bölümüyle ilgili, tek 
de erli bir kodlama ile tüm ö elerinin tümleyici emasõnõ önceden hazõrladõlar; alana 
yayõlmõ  ve müze depolarõnda olan tüm mermer blok ve parçalarõn detaylõ bir listesini 
hazõrladõlar. 

 
Apollon Kutsal Alanõ  

           A Yapõsõ9 
Apollon Kutsal Alanõ’ndaki çalõ malar A Yapõsõ’nda gerçekle tirildi. Tapõna õn birinci 
dönemi Hellenistik Dönemdir, ikincisi ise ulius Claudiuslar dönemidir, yapõ korinth 
düzeninde prostylos tetrastylos planõnda, .S. III. yüzyõl ba larõnda tamamlanmõ tõr.  

Ara tõrmalar, yapõnõn mimarîsini ortaya çõkarma amacõnõ ta õmaktadõr ve kutsal 
alanõn yeniden düzenlenmesi ve tapõnak yapõsõnõn korunmasõ projesi hazõrlanmaktadõr. 
Temmuz-Eylül aylarõnda, 1963-1964 ve 2001-2003 yõllarõnda kazõlan ve kutsal alanõn 
farklõ yerlerinde düzenlenmi , yapõya ait bloklarõn katalo u hazõrlandõ.  

Tüm mimarî ögelerin (250 bloktan fazla) çizim ve foto rafla belgelemesi 
yapõldõ. Ara tõrmalarda yapõnõn dört tarafõna ait bloklar tespit edildi, böylece yapõnõn 
(cephe ve uzun kenarlar) ilk rekonstrüksiyonu ve korunagelen kõsmõnõn yerde sunumu 
hazõrlanabilecektir.  

Foto rafik belgeleme ve tapõna õn tüm kenarlarõnõn görünü lerinin 
hazõrlanmasõ için gerekli olan A Yapõsõ’nõn temizli ine ba landõ. 
 C Yapõsõ 
C Yapõsõ’nõn yeraltõ odasõnõn tu la be ik tonozunu ta õmasõ için çelik bir konstrüksiyon 
hazõrlanmasõ öngörüldü (Resim: 11).  

I.  Plutonion (Resim: 12)10
 

Kaynaklar Kutsal Alanõ olarak adlandõrõlan alandaki kazõ çalõ malarõ, pek çok 
antik yazarõn söz etti i (Cicero, Strabon, Cassius Dione ve Damascius) ünlü 
Plutonium’un tanõmlanmasõyla son derece önemli sonuçlar elde edilmesini sa ladõ. 

9 Dr. Tommaso Ismaelli, IBAM-CNR. 
10 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce, Dr. Pio Panarelli, Salento Üniversitesi, Lecce. 
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Kuzey taraftaki Bizans atõklarõnõn kaldõrõlmasõ, theatronun do u-batõ 
do rultusundaki bölümünün tamamen ortaya çõkarõlmasõnõ sa ladõ: Üç sõra oturma 
basama õ ve ayak koyma yerleri saptandõ. Alt bölüm 1,20 m. yüksekli inde bir 
duvardan olu maktadõr. Duvarõn orta bölümünde 1,30 m. geni li inde arkhitravlõ bir 
açõklõk yer almaktadõr. 

Theatronun kuzey-güney bölümünde derinle tirilen kazõ çalõ malarõ, yapõnõn 
yarõm sütunlar üzerinde on sütun ba lõklõ anõtsal cephesinin bir kõsmõnõn ortaya 
çõkarõlmasõnõ sa ladõ; kazõ termal su kayna õ seviyesine ula õlmasõnõ sa ladõ. 

Yapõnõn bu iki kõsmõnõn ara tõrõlmasõ, iki yapõ evresinin belirlenmesini sa ladõ: 
Anõtsal cepheli kuzey-güney kõsõm birinci yapõm a amasõna aittir ve bu kõsma do u-batõ 
taraf eklenmi tir. 

Güney tarafta yeni bir açmanõn açõlmasõ, yapõnõn yakla õk 2 m. güneye do ru 
uzatõldõ õnõ ve temel kaya tabakasõ üzerindeki traverten theatronun izlerini ortaya 
çõkardõ. (Resim: 13).  
 Yapõnõn ortasõndaki bölümde termal su kayna õnõn ve bugün hâlâ ku larõn ve 
küçük hayvanlarõn ölümüne neden olan gaz ile karbon anhidritin çõktõ õ ma arõnõn 
mermer giri  kemeri gün õ õ õna çõkarõldõ (Resim: 14); Strabon tarafõndan da 
tanõmlanmõ tõr, ma aranõn giri inde bo alarõn kurban edilmesi sõrasõnda kurbanlar gaz 
solumasõ sonucunda ölüyordu. Cassius Dione, inananlarõn bir tiyatronun basamaklarõna 
oturarak yeraltõ tanrõsõ Hades-Pluton ile ba lantõlõ törenleri izledi ini anlatmaktadõr. 
Yapõnõn tamamõ gün õ õ õna çõkarõldõ ve kemerin üzerindeki kalker tabakalarõnõn 
temizlenmesiyle “Ploutoni kai kore ten psalida” yazõtõ okundu. Ma aranõn kemeri 
psalis tanrõ (Resim: 15) Pluton ve karõsõ Kore-Persephone’ye adanmõ tõr. 
 60’lõ yõllardaki kazõlarda termal suyun çõktõ õ Apollon Tapõna õ’nõn altõndaki 
açõklõk Plutonion olarak tanõmlanmõ tõ. Bu ni le çerçevelenmi  açõklõk, Apollon 
kehanetiyle ba lõ mantisin cevap vermeden önce kaynaktan su içti i yer olarak 
yorumlanmõ tõr.  
 

Topografya, Nümismatik ve Epigrafi Ara tõrmalarõ 
Heyetin çalõ malarõnõn son günlerinde, GPS ile kent merkezinde (Kaynaklar Kutsal 
Alanõ-Plutonium) ve Aziz Philippus Tepesi’nde saptanan yeni arkeolojik veriler 
i lendi11.  

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yõllarõ kazõlarõnda Hierapolis’te bulunan 
sikkelerin kataloglama çalõ masõ yapõldõ12. 

Söz konusu sikke repertuarõ kentin farklõ alanlarõndan gelmektedir ve Roma 
mparatorluk Döneminden Selçuklu Dönemine kadar geni  bir kronolojik çerçeve 

sunmaktadõr. Hierapolis, Colossae, Stectorium, Tripolis darphanesine ait yerel üretim az 
sayõda sikke ele geçirilmi ken, IV. ve VI. yüzyõllar arasõna tarihlenen çok sayõda Roma 
mparatorluk ve Bizans üretimi sikke kayõt edildi. 

Epigrafi ara tõrma ekibi üyeleri Tullia Ritti, Francesco Guizzi, Alister  
Filippini 2012 yõlõ kazõ döneminde gün õ õ õna çõkarõlan yeni yazõtlarõn ara tõrõlmasõ için 
gerekli belgeleme ve foto raflama çalõ masõnõ gerçekle tirdiler ve daha önceki yõllarda 
ortaya çõkan bazõ belgeleri yeniden incelediler.  

11 Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR 
12 Prof. Dr. Adriana Travaglini, Salento Üniversitesi, Lecce 
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“Phrygia Hierapolis’i. Ara tõrmalar, kazõlar ve restorasyonlar” serisinde Hierapolis V, 
2004-2006 kazõ sonuçlarõ Ege Yayõnlarõ tarafõndan yayõnlandõ13.  

Türkiye’deki antik tiyatrolarõn yönetimi ve restorasyonuyla ilgili 
sempozyumun bildirilerinin redaksiyonu yapõldõ14. Aziz Philippus’un Mezarõ ve 
Kilisesi’nin bulunmasõyla ilgili ön rapor Rendiconti della Pontificia Accademia Romana 
di Archeologia, Cilt LXXXIV’de yayõnlandõ15.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 F.D’Andria, M.P.Caggia, T. Ismaelli (a cura di), Hierapolis di Frigia V. Le attività delle campagne di scavo 
e restauro 2004-2006, Istanbul 2012. 
14 F. Masino, P. Mighetto, G. Sobrà (edd.), Restoration and Management of Ancient Theatres in Turkey. 
Methods, research, results, Galatina 2012. 
15 F. D’Andria, Il santuario e la tomba dell’Apostolo Filippo a Hierapolis di Frigia, in RenPontAc 84, 
2011/2012, pp. 3-52. 
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     Resim 1: Frontinus Kapõsõ. Restorasyon projesi 

 

     Resim 2: Hamam-Kilise 

 

Resim 3: Aziz Philippus Kilisesi. Kuzey apel, Bizans Dönemi 
yazõtlõ sunak 
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   Resim 4: Aziz Philippus Kilisesi. Kuzey nef, dalma havuzu 

 

   Resim 5: Aziz Philippus Kilisesi. Kuzey nef, Orta Bizans Dönemi haç 
betimli mermer levha 
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     Resim 6: Aziz Philippus Kilisesi. Sõva restorasyonu 

 

             Resim 7: Aziz Philippus Kilisesi. Templon sütunlarõnõn restorasyonu 
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Resim 8: Aziz Philippus Kilisesi. Orta Bizans Dönemi yapõsõnõn sanal  
rekonstrüksiyonu (Massimo Limoncelli) 

 

          Resim 9: Tiyatro, sahnenin I. düzeninin restorasyonu 
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           Resim 10: Tiyatro, Apollon-Helios büstlü aedikula restorasyonu 

 

  Resim 11: Apollon Kutsal Alanõ, çelik destek yapõsõ 
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        Resim 12: Apollon Kutsal Alanõ ve Plutonionun hava foto rafõ 

 

 

         Resim 13: Ploutonion, kült i levli tiyatro 
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Resim 14: Ploutonion, karbon anhidrit sõzõntõsõ 
nedeniyle bo ulan ku lar 

 

 

 

     Resim 15: Ploutonion, ithaf yazõtõnõn çizimi 

 

  



376 ………………………………………………………………………………………………………………

KYZ KOS KAZISI 2012 

         

  Nurettin KOÇHAN  
Korkmaz MERAL 

  
 Kyzikos antik kenti, Balõkesir li, Erdek lçesi sõnõrlarõ içinde, Erdek-Bandõrma 
karayolu üzerinde yer almaktadõr.  

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ Bakanlõk temsilcisi, Erzincan Müzesi’nden Uzm. 
Arkeolog Hüseyin Toprak’õn gelmesiyle 19 Haziran - 15 A ustos 2012 tarihlerinde 
gerçekle tirilmi tir1. lk gün, kazõnõn yapõlaca õ Hadrianus Tapõna õ’nõn otlarla kaplõ alanõ 
temizlenerek daha sa lõklõ çalõ ma ortamõ olu turulmu tur (Resim: 1). 

2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ Hadrianus Tapõna õ’nda sürdürüldü (Çizim: 1), ancak 
daha önce planlandõ õ ekilde Nekropol alanõnda da jeofizik çalõ malarõna devam edildi. 
Ayrõca bu dönem Bakanlõktan gelen yazõlar do rultusunda Bandõrma-Erdek karayolu 
üzerindeki Su Kemeri ve Yukarõ Yapõcõ köyü Düzler Mahallesi’nde sit alanõyla ilgili 
çalõ malar da yapõlmõ tõr. Bu alanlarõn dõ õnda Nekropol alanõnda yapõlan kaçak kazõ 
giri imi nedeniyle kaçak kazõ yapõlan alanda kõsa süreli bir çalõ ma gerçekle tirilmi tir.  

 
Hadrianus Tapõna õ Çalõ malarõ  
2006-2009 yõllarõnda tapõna õn do u ön yüzünde ve güney uzun yüzde 

çalõ malara devam edilirken son üç yõl çalõ malar tapõna õn sadece güneybatõ ve batõ 
kõsõmlarõnda yapõlmõ tõr.  

Kyzikos Hadrianus Tapõna õ’nõn uzunlu unu tam olarak tespit etmek için 2010 
ve 2011 yõlõ çalõ malarõ sadece güneybatõ alanõnda yo unla tõrõlarak tapõna õn güneybatõ 
kö esi ortaya çõkarõlmõ tõ. 2012 yõlõ çalõ malarõ ise tapõna õn batõ tarafõnda kuzeye ve 
çalõ ma alanõ açmak amacõyla batõya do ru devam ettirilmi tir.  

2012 döneminde batõ yönünde kazõya 31A-G açmalarõnõn bir bölümünden 
ba lanmõ  ve batõya do ru 34A-D açmalarõnõn bir bölümüne kadar, yine 26 E-G 
açmalarõnda batõya do ru çalõ malar yapõlmõ tõr (Çizim: 1).  

 Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-
Erzurum/TÜRK YE 
 Yrd. Doç. Dr. Korkmaz MERAL, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-
Erzurum/TÜRK YE 
1 Ba kanlõ õmdaki kazõya Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Korkmaz Meral, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli i 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ça rõ Çaylak, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 
Yüksek Lisans ö rencileri, Ahmet Tercanlõo lu, Semra Karabõyõk, Ya ar Arlõ, Ay e Yõldõrõm ve Serdal 
Gündo du ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö rencilerinden Burak Açõkba , 
Cengiz Öcüt, Ömer Ercan, Ahmet Eren Arslan, Murat Gezer, Samet Aydõn, Adem Gürgür, Hakkõ Arda 

akacõ, Emin Ta põnar, Murat Akbu a, Levim Güney ve Duygu Polat katõlmõ tõr. Kazõ çalõ malarõna izin 
veren ve maddi yönden destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’ne, Erdek Belediye Ba kanlõ õna, Atatürk Üniversitesi’ne, Balõkesir Valili i l Özel daresine, 
Erdek Kaymakamlõ õ’na, Bakanlõk temsilcisi Uzm. Hüseyin Toprak’a ve kazõ ekibine te ekkür ederim. 
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2010 yõlõ çalõ malarõnda kazõnõn son günlerine do ru tapõnak ta  örgüsünden 
farklõ i çilik gösteren duvar kalõntõlarõyla kar õla mõ tõk. 2011 yõlõnda bu alanda 
sürdürülen çalõ malarda, bu yapõnõn geç dönemde tapõna õn güneybatõ bölümüne 
eklendi i anla õlmõ tõ. 2012 kazõ döneminde tapõna õn batõsõndaki basamaklar üzerine 
in a edilen geç dönem (Ortaça ) yapõsõnõn i levini belirlemeye yönelik olarak 27 E-G 
ve 26 E-G açmalarõnda da çalõ malara devam edilmi tir (Çizim: 2). 

 Duvar i çili i, kullanõlan moloz ta lar ve dev irme malzemeler geç dönemde 
yapõldõ õ konusundaki dü üncelerimizi desteklemektedir (Resim: 1, 2). Ancak sonradan 
eklenen yapõnõn tamamõ ortaya çõkarõlamadõ õ için plan ve i levi konusunda net bir ey 
söylemek mümkün olmamõ tõr. 2011 yõlõnda sunulan bildiride de belirtildi i gibi M.S. 
10-11. yüzyõl kiliselerinin ön kõsõmlarõ ile benzerlik gösteren yapõnõn benzer amaçla 
yapõlmõ  olabilece ini akla getirmektedir2.  

Tapõna õn batõ kõsmõndaki moloz toprak içinde kalõnlõklarõ yakla õk 30-40 cm. 
arasõnda de i en mermer kõrõklarõndan olu an tabakalar görülmektedir (Resim: 3). Bu 
tabakalar tapõna a ait mimarî elemanlarõn ba ka yapõlarda kullanõlmak için ta õnõrken ya 
da kireç oca õna atmak için kõrõlmalarõ sonucu olu mu  tabakalardõr. Bu da tapõnaktaki 
tahribatõn ne kadar fazla oldu unu göstermektedir.  

Çalõ malarõmõzda tapõna õn stylobatõ ile üst yapõsõna ait bezemeli mimarî 
parçalar, frize veya boyutlarõ daha büyük olmasõ ve batõ yönünde ele geçirilmi  olmalarõ 
nedeniyle batõ alõnlõ a ait olabilecek insan ve hayvan figürlerinin vücutlarõna ait 
parçalar ele geçirilmi tir (Resim: 4, 5). Friz veya alõnlõ a ait oldu unu dü ündü ümüz 
kabartmalarõn büyük bölümü birbirine çok yakõn alanlardan çõkarõlmõ tõr. Çalõ malarda 
aynõ figürlere ait olan parçalar birle tirilerek tamamlamalar yapõlmõ tõr. Bulunan 
figürlerin bazõlarõ daha büyük olmalarõ nedeniyle belki de alõnlõk kõsmõna ait olabilir.  
Önceki yõllarda ele geçirilen figürler sava çõ olarak betimlenmi lerdi. Bu dönem ele 
geçirilen örnekler de benzer yapõdadõr. Ancak Hadrianus Tapõna õ’nõn zaman içerisinde 
a õrõ tahribata u ramasõ ve ya malanmasõ nedeniyle, bugüne kadar yapõlan kazõlarda 
frizin yüksekli ini belirleyebilece imiz ölçülerde sa lam parçalar bulunamamõ tõr. Bu 
problem bütün üst yapõ için geçerli olan bir durumdur.  

Ayrõca tapõna õn alõnlõk simasõna ait mimarî bezemeli parçalarõn bulunmasõ da 
bunlarõn alõnlõ a ait olabilece i görü ünü az da olsa destekler niteliktedir (Resim: 5). 
Üzerinde açõk-kapalõ palmetlerin yer aldõ õ bezemeler Antoninler Dönemi üslubunu 
gösteriyor.  

Tapõnakta bulunan bazõ sütun tamburlarõ ise tam olarak i lenmemi  (Resim: 5), 
bu da tapõna õn M.S. 155 yõlõnda geçirdi i depremde tahribata u ramõ  oldu unu3 ve 
olasõlõkla tamamlanmadõ õnõ gösterebilir.   
Tapõna õn güneybatõ kö esinde yapõlan çalõ malarda 31D açmasõnda yan yana 
yerle tirilmi  7 adet amphora (Resim: 7-9, Çizim: 3) ve bunlarõn hemen kuzeyinde 
kuzeybatõ-güneydo u uzantõlõ kiremit mezar ortaya çõkarõldõ (Resim: 6). Bu seramikler 
tapõnak zemin dö emesinin yakla õk 50 cm. altõnda ortaya çõkarõlmõ tõr. Oval gövdeye 
sahip olan amphoralarõn kaideleri yoktur (Resim: 7-9). Gövdelerinde birbirine paralel 

2 Nurettin Koçhan - Korkmaz Meral,  "Kyzikos 2011" (34. Uluslararasõ Kazõ, Ara tõrma ve Arkeometri 
Sempozyumu, 23-28 Mayõs 2012 ÇORUM) 34. Kazõ Sonuçlarõ Toplantõsõ 2. Cilt, Pegasus Görsel leti im 
Hizmetleri ÇORUM-2013, 337. 

3 Nurettin Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalõntõlarõ, Bursa 2011, 79. 
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yivler bulunmaktadõr. Yapõm yeri veya ustasõnõ gösteren herhangi bir i aret ya da mühre 
rastlanmamõ tõr. Bu tipolojik özelliklere sahip olan amphoralar Akdeniz dünyasõnda 
genel olarak M.S. 5. yüzyõldan 7. yüzyõlõn ilk dönemlerine kadar kullanõm görmü tür4.  

Günlük ya am ve ticarî alanda sõvõ koymak için yaygõn kullanõma sahip olan 
amphoralar ve di er pi mi  toprak kaplar M.S. 7. yüzyõl mezarlarõnda da kullanõldõ õ 
bilinmektedir5. Roma yakõnlarõndaki Ostia’da belirlenen mezar çe itlerinden birisi de 
pi mi  toprak kap veya kaplarõn yan yana dizilmesiyle olu turulan mezarlardõr6. Erken 
Dönem Bizans mezarlarõnda oldukça fazla amphora parçalarõna rastlanabilmektedir7.  
Tam olarak bu anõlan mezar tipinde olmasa da Kyzikos Hadrianus Tapõna õ 31 D 
açmasõnda (Çizim: 1) bulunan amphoralarõn dizilimi ve bu dizilimin yanõnda kiremit 
mezarõn yer almasõ (Çizim: 3), amphoralarõn günlük kullanõm amacõnõn dõ õnda, 
mezarla ba lantõlõ olabilece ini akla getirmektedir. 

Su Kemeri Çalõ malarõ 
Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün iste i üzerine Su Kemeri’nde de 
çalõ malar yapõlmõ , daha önceki yõllarda çekilen resimleriyle kar õla tõrmalar yapõlarak 
aradaki zaman diliminde ki de i iklikler tespit edilmeye çalõ õlmõ tõr (Resim: 10). Bursa 
Rölöve ve Anõtlar Müdürlü ü ile konu hakkõnda gerekli görü meler yapõlarak su 
kemerinin varlõ õnõn devam ettirilmesi için ancak güçlendirme yapõlabilece ine karar 
verilmi tir. Bunun içinde yapõlacak güçlendirmede kullanõlacak harcõn türünü 
belirleyebilmemiz için yapõdan alõnan harç Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvarõ Müdürlü ü’ne gönderilmi tir. Buradan gelen sonuçlar do rultusunda ilgili 
yapõda gerekli görülen güçlendirme çalõ malarõnõn yapõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
 

Sit Alanõ Çalõ malarõ 
Erdek lçesi Düzler Mahallesi’nde 23 Temmuz - 04 A ustos 2012 tarihlerinde 

sit alanõ ile ilgili çalõ malar gerçekle tirilmi tir. Sit alanõndaki bahsi geçen parsellerde, 
3x3 m. ölçülerinde toplam 43 sondaj çalõ masõ yapõlmõ tõr. Bu sondajlarda 100-160 cm. 
arasõnda de i en derinli e inilmi tir. Bu ölçüdeki derinliklerin belirleyici unsurlarõ; 
deniz kumuna ula õlmasõ,  zemin suyu seviyesi ya da her iki belirleyici unsurun 
birlikteli idir.  

Bu sondajlarda arkeolojik de ere sahip,  herhangi bir buluntuya 
rastlanmamõ tõr. 2013 kazõ döneminde kalõnan noktadan çalõ malarõn devam ettirilmesi 
ve sonuç raporunun sunulmasõ planlanmaktadõr. 

 
Nekropol Alanõndaki Çalõ malar  
Kaçak kazõ yapõlan alandaki çalõ malar: Antik kentin batõ nekropolünde 

(Erdek Yukarõyapõcõ P.10 Ada 101 Parsel 1’de) kesin yapõlõ  tarihi belirlenemeyen, 

4T. O uz Alp Özen, Bodrum Müzesi Ticari Amphoralarõ, Türk Arkeoloji Dergisi, sayõ: XXII-2, 1975, s.13; 
Caroline Williams, A Byzantine Well-Deposit from Anemurium (Rough Cilicia), Anatolian Studies, Vol. 27, 
(1977), s. 182; James Wiseman (Genel Editör), Stobi, Result of the Joint American-Yogoslav Archaeologõcal 
Investigetõons, 1970-1981, Volume: 1, 1992, s. 96;  Charikleia Diamanti, Stamped Late Roman/ Proto 
Byzantine Amphoras From Halasarna of Kos, Rei Cretariae Romanae Favtorvm Acta, 41, 2010, s. 1. 
5Nikoleta Pyrrou, Aris Tsaravopoulos, C t lin Ovidiu Bojica, The Byzantine Settlement of Antikythira 
(Greece) in the 5th -7th Centuries, Acta Terrae Septemcastresis, V. 1, 2006, s. 224. 
6 Guntram Koch, Erken Hõristiyan Sanatõ, (Çev. Ay e Aydõn), Arkeoloji ve Sanat Yayõnlarõ, stanbul 2007, s. 
121. 
7 Nikoleta Pyrrou, Aris Tsaravopoulos, C t lin Ovidiu Bojica, The Byzantine Settlement of Antikythira 
(Greece) in the 5th -7th Centuries, Acta Terrae Septemcastresis, V. 1, 2006, s. 224. 
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ancak kazõ ba lamadan önce yapõldõ õ dü ünülen kaçak kazõ nedeniyle bir çalõ ma 
yapõlmõ tõr (Resim: 11, Çizim: 4).  

Kaçak kazõnõn yapõldõ õ alanda gerekli yüzey taramasõ yapõlmõ  ve kazõlõp 
tekrar doldurulan alanõ içine alacak ekilde 2x4 m. ölçülerinde sondaj açõlmõ tõr. 
Özellikle dar kenarõ üzerine dikilen ta õn kuzey tarafõnda çalõ ma yapõldõ õ için bu 
alandan yakla õk -55 cm.de blok ta lara rastlanmõ , -100 cm. derinli e kadar yumu ak 
dolgu toprak bo altõlmõ tõr. Çalõ malarõn devam ettirildi i alanda ortalama -160 cm. 
derinli e kadar inilmi tir. Tabanõ sert toprak ve ta larla dolu olan alanõnõn do u, batõ ve 
güney tarafõnda mermer bloklara yer verilirken kuzey tarafta 125 cm. uzunlu unda 
moloz ta lardan yapõlmõ  örgü duvar tespit edilmi tir. Kazõlan alanõn güneyinde bulunan 
223x70x35 cm. ölçülerindeki blok ta õn kaçak kazõ çalõ masõ sõrasõnda bulundu u 
noktadan oynatõlarak uzun dar kenarõnõn üzerine dikildi i anla õlmõ tõr. Alanõn i levinin 
tespitine yönelik olarak çalõ malar devam ettirilmi , blok ta õn kaldõrõldõ õ noktadan 
a a õya do ru derinle tirilerek, ayrõca kuzey tarafõndaki blo un devamõnõn 
görülebilmesi için belirli oranda kuzeye do ru çalõ ma devam ettirilmi tir. Bu 
çalõ malar sõrasõnda açõlan alanda herhangi bir buluntuya rastlanmamõ tõr. 

Batõ nekropol alanõndaki bu kalõntõnõn bir anõtõn kaidesi olabilece ini 
dü ünmekteyiz. Batõ nekropol alanõnda gerekli kamula tõrmalar yapõldõ õ takdirde, 
gelecek yõllarda yapõlacak düzenli kazõ çalõ malarõ sayesinde bu kalõntõlarõn i levleri 
tam olarak ortaya konabilecektir.  

Arkeojeofizik ara tõrmalarõ: Batõ nekropol alanõnda Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli i Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Ça rõ Çaylak yönetiminde 2011 yõlõnda ba layan ve bu dönemde devam eden 
arkeojeofizik ara tõrmalarõ tamamlanmõ  olup ayrõ bir rapor hâlinde de sunulmu tur8. 
Kyzikos antik kenti Nekropol alanõnda gerçekle tirilen arkeojeofizik çalõ mada, 
Manyetik (Sezyum Manyetometresi) ve Elektromanyetik (Yer Radarõ, GPR) olmak 
üzere iki farklõ jeofizik yöntem uygulanmõ tõr. 

Çalõ ma alanõnda yapõlan manyetik ve yer radarõ ölçümleri, yakla õk 75x54 m. 
boyutlarõnda, toplamda 4050 m2 lik alanda gerçekle tirilmi tir. Ölçümler sõrasõnda profil 
aralõklarõ 1 m., her bir profil üzerindeki ölçüm noktasõ aralõklarõ 1 m. olarak 
belirlenmi tir. 

Arkeojeofizik çalõ mada, yer altõnda saklõ kalmõ  olasõ arkeolojik yapõlarõn 
belirlenmesine çalõ õlmõ tõr. Kyzikos antik kenti nekropol alanõnda olasõ yeraltõ 
arkeolojik yapõlarõn fiziksel özelliklerine ve ortam ko ullarõna uygun manyetik (Sezyum 
Manyetometresi) ve elektromanyetik (yer radarõ) yöntemler tercih edilmi tir. ki yöntem 
sonucu elde edilen bilgiler de erlendirilmi  ve sonuçlarõ kar õla tõrõlarak veriler ortaya 
konmu tur. Elde edilen verilen, jeofizik taramasõ yapõlan parselin kuzey yarõsõnda 
kalõntõlarõn daha yo un oldu unu göstermektedir. 

 
Kazõ Evindeki Çalõ malar 
2012 yõlõnda kazõ evinde, Hadrianus Tapõna õ’nda yapõlan kazõlarda elde edilen 

buluntularõn çizim, envanter ve foto raflama çalõ malarõ yapõlmõ tõr. 
  

 

8 2013 yõlõ kazõ kapanõ  raporuyla birlikte Bakanlõ a sunulmu tur. 
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Son Gün Çalõ malarõ 
Kazõnõn sonunda çalõ ma alanõ temizlendi, çizimleri yapõldõ ve foto raflarõ 

çekildi. 2012 yõlõ Kyzikos antik kentinde yapõlan kazõ çalõ malarõnda ele geçirilen, 21 
(yirmi bir) envanterlik ve 20 adet etütlük eser Bandõrma Müzesi Müdürlü ü’ne teslim 
edilmi tir.  
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KUBAD-ABAD SARAYI  
2012 YILI KAZI ÇALI MALARI 

 

Rüçhan ARIK* 
 

 

Konya li Bey ehir lçesi’nde bulunan Kubad-Abad Saray Külliyesi’ndeki kazõ 
ve onarõm çalõ malarõ bu yõl 2 Haziran–10 A ustos 2012 tarihlerinde sürdürülmü tür. 
Çalõ malar, Prof. Dr. M. Olu  Arõk, Prof. Dr. A. Osman Uysal, Yard. Doç. Dr. Derya 
Yalçõklõ, Ö r. Gör. Dr. Muharrem Çeken, Yard. Doç. Dr. Zekiye Uysal, Yard. Doç. Dr 
Alptekin Yava , Yard. Doç. Dr. Mesut Dündar, Ara . Gör. Yusuf Acõo lu ve Ar . Gör. 
O uz Koçyi it’ten olu an ö retim elemanlarõ ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden bir grup ö renciyle gerçekle tirilmi tir. 

Bu yõlki kazõ çalõ malarõ, planlanan restorasyon çalõ malarõna temel te kil 
etmek üzere hem Büyük Saray hem de Küçük Saray’da (Harita: 1), geni  bir alanda, 
geçici koruma uygulamalarõ ve konservasyon önlemleri ile birlikte gerçekle tirilmi tir. 

 
Büyük Sarayõn Batõsõnda Gerçekle tirilen Çalõ malar 
Büyük Sarayõn batõ cephesinde gerçekle tirilen çalõ malar IV-K, V-K, VI-L, 

VII-L, VIII-M, IX-M, X-M, XI-M, XII-M, XII-N, XIII-N, XIV-N, XV-N, XV-O, XVI-
O, XVII-P, XVII-O, XIX-O plan karelerinde sürdürülmü tür (Resim: 1). Daha önce 
Prof. Dr. K. Otto-Dorn’un belirledi i Büyük Saray’a temiz su sa layan tesisatõn, topra õ 
kaldõrõlarak temizlenmi  ve güneybatõya uzandõ õ anla õlmõ tõr. Yine bu alanda yapõlan 
kazõlar sõrasõnda Büyük Saray’õn atõk su tesisatõ da saptanmõ tõr. XIV-N, XV-O, XVII-P 
plan karelerinde ortaya çõkarõlan kanal, 37 cm. geni li inde ve derinli inde olup zemini 
harçlõ ve tu ladan yapõlmõ tõr. Tören salonunun güneybatõ kö esindeki mekânõn 
duvarõnõn içine yatay yerle tirilmi  bir künk vasõtasõyla iç kõsõmla ba lantõlõ olan su 
kanalõ, buradan bina dõ õna çõkõp güneybatõ yönünde devam etmektedir. Bu alandaki 
çalõ malarõn en dikkat çekici buluntularõ sikkelerdir. XIII-N (3 adet), XIV-N (4 adet) ve 
XV-O (4 adet) plan karelerinde bulunan sikkelerin dõ õnda, XII-N’de, tu la ve kiremit 
kõrõklarõnõn yo un olarak bulundu u harçlõ bir kütlenin içinde toplam 22 sikke ele 
geçirilmi tir. Bu alan seramik, cam ve çini açõsõndan da bu yõlõn en yo un buluntu 
alanlarõndan biridir. Özellikle XIV –N plan karesi 15 kasa çini, 9 kasa sõrsõz seramik 
buluntuyla dikkat çekici bir alandõr.  

Kazõlar sõrasõnda batõ cephenin duvarlarõnda, yer yer 2 m. yüksekli e kadar 
kalabilmi  sõvalarõn konservasyonu yapõlarak kazõ mevsimi sonunda geçici koruma 
altõna alõnmõ tõr. Batõ cephede gerçekle tirilen çalõ malar kuzey kö eye do ru 

* Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 17100. 
Çanakkale/TÜRK YE. ruchanarik@hotmail.com 
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sürdürülmü tür. Bina burada kayalõk bir alana oturmakta olup arazinin e imi, kuzeye 
do ru yer yer 5 m.yi bulan kod farklõlõklarõ do urmaktadõr. Binanõn kuzey dõ  
kö esindeki çalõ malarda, binanõn batõ cephesine dik olarak konumlanmõ , 190 cm. 
boyunda bir duvar kalõntõsõ tespit edilmi tir. Bu duvarõn, batõya do ru kayalõklarõn 
üzerine bindi i mevcut izlerden anla õlmaktadõr. Bu izlerin bir kuleye ait olmasõ 
ihtimali üzerinde durulmaktadõr. Büyük Saray kuzey surunun dõ  kö esindeki 
çalõ malarda yo un seramik, cam ve çini buluntu ele geçrilmi tir. Ku kusuz bu 
buluntularõn en önemlisi kedi figürlü kilittir. ki parça hâlindeki bronz obje, demir 
malzemeli aksama ait parçalarõyla birlikte bulunmu tur. ki yanõnda enine kartu lar 
içinde yazõlar içeren figürün bir yüzünde el-izzu’d-dâim el-vefâ ifadesi 
okunabilmektedir. Buradaki çalõ malar sonunda duvar yüzeyindeki sõvalar ve ortaya 
çõkarõlan duvar kalõntõlarõ geçici koruma altõna alõnmõ tõr. 

 
Büyük Saray Hamamõnõn Külhanõnda ve Hamamõn Güneyinde Sürdürülen 

Çalõ malar 
Büyük Saray hamamõnõn külhan kõsmõnõ ortaya çõkarmaya yönelik çalõ malar 

XXI-G ve XXI-H açmalarõnda sürdürüldü (Resim: 2). Kuzeye do ru oldukça meyilli bir 
araziye oturan hamam, arazinin bu özelli i sebebiyle külhanõn güneyinde çe itli setlerle 
gerisindeki alandan kopartõlmak istenmi , -540 cm.yi bulan yükseklik, kimi kaya 
formasyonlarõnõn da yardõmõyla giderilmeye çalõ õlmõ tõr. Bu duvarõn batõ ucundaki kapõ 
açõklõ õna, kayalarõn üzerine oturtuldu u anla õlan muhtemel kâgir veya ah ap bir 
merdivenle ula õldõ õ anla õlmaktadõr. Bu çalõ malar sõrasõnda ele geçirilen önemli 
buluntular arasõnda iki kürevî konik kap, sõrlõ sõrsõz seramik cam ve çini parçalarõ 
bulunmaktadõr.  

Hamamõn güneyindeki alanda gerçekle tirilen çalõ malar, XXII-H, XXIII-H, 
XXII-G ve XXIII-G açmalarõnda sürdürülmü tür. Bu alanda ortaya çõkarõlan ve çok da 
düzenli olmayan -büyük kõsmõ toprak harçlõ- duvar kütlelerinin hamamõn bu alanla 
ba lantõsõnõ koparmak amaçlõ yapõldõ õ anla õlmõ tõr. Bu duvarlarõn sõnõrladõ õ alanõn 
kõsmen hamamõn odunluk bölümü olarak kullanõlmõ  olma ihtimali üzerinde 
durulmu tur. Burada ele geçirilen buluntularõn hem prehistorik, hem Ortaça , hem de 
yakõn tarihlere ait ve düzensiz bir biçimde ele geçilmi  olmasõ buradaki tabakala manõn 
çok sa lõklõ olmadõ õna i aret eder. Buluntular arasõnda en dikkat çekenler birbirine çok 
yakõn konumda ve bütün olarak bulunan 9 kürevî konik kaptõr.  En yo un ele geçirilen 
buluntu grubu ise prehistorik ve Ortaça  dönemine ait seramiklerdir. Bunlarõn yanõ sõra 
az sayõda cam ve çiniye de rastlanmõ tõr. Kazõ mevsiminin sonunda gerekli izinler 
alõnarak bu alanõn üzeri, ya mur sularõnõn hamama dolmamasõ amacõyla metal 
dikmelerin ta õdõ õ e ik çatõlõ geçici koruma uygulamasõyla kapatõlmõ tõr. 

 
Küçük Sarayõ Büyük Saraya Ba layan Koridorun Kuzeydo uya Dönü  Yaptõ õ 

Bölümün Çevresinde Gerçekle tirilen Çalõ malar 
Küçük Sarayõ Büyük Saray’a ba layan ekili koridor, Büyük Saray hamamõnõn 

hizasõnda 90 dereceye yakõn bir dönü le kuzeydo uya do ru yönelir. Buradaki 
çalõ malar XXIV-G, XXIV-H, XXV-F, XXVI-F, XXVI-E, XXIII-D, XXII-EXXII-F 
plan karelerinde gerçekle tirilmi tir. Sekili koridorun batõ yüzündeki kazõlarda duvara 
diyagonal uzanan prehistorik duvarlarla kar õla õlmõ tõr. Aynõ döneme ait mezarlar ve 
sõrsõz seramiklerin yo un biçimde ele geçirildi i çalõ malarda Ortaça a ait bir mezarõn 
da bulunmasõ dikkati çekmi tir. Sekili koridorun do u yüzünde ise II. Avlu surunun 
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hemen önündeki dikdörtgen mekân ve çevresi de kazõlmõ tõr. Bu alandaki buluntu 
yo unlu u, di er kazõ alanlara göre daha azdõr ve sõrsõz seramik ba ta olmak üzere çini 
ve cam parçalarõ ele geçirilmi tir. 

 
Büyük Saray Ön Avlusunun Güneyindeki Mekânlarda Gerçekle tirilen 

Çalõ malar 
Büyük Saray’õn ön avlusunun güneyinde ve do usunda bir dizi mekân yer 

almakta olup bunlarõn bazõlarõ Prof. Otto-Dorn’õn çalõ malarõ sõrasõnda kazõlmõ tõ. 
Bunlardan batõ (XVIII-N, XIX-N) ve do u kö ede (XX-H, XX-I) yer alan iki mekân 
çalõ malarõmõz sõrasõnda tekrar kazõlmõ tõr. Batõ kö edeki mekânõn kazõ sõrasõnda 1 küp 
2 kiremit ocak ve ta tan yarõm bir el de irmeni/dibek ele geçirilmi tir. Geç döneme ait 
oldu u anla õlan bu buluntularõn yanõ sõra yo un olarak sõrsõz seramikler bulunmu  olup 
bunlar hem Ortaça  hem de Kalkolitik Döneme aittir. Karõ õk vaziyette ele geçen farklõ 
döneme ait seramikler ile insan ve hayvan kemikleri burada bir dolgu topra õ oldu unu 
ortaya koymu tur. Buradaki en önemli buluntu, parçalarõ eksiksiz bulunan sekiz kollu 
lüster çinidir (Resim: 3). Do u mekânõnda tu ladan bir oca a rastlanmõ tõr. Mekânõn 
güney duvarõnda, muhtemel Selçuklu in aat sõvasõnõn üzerinde bulunan ocak, tõpkõ 
simetri indeki mekânda ele geçirilenler gibi geç döneme ait olmalõdõr. Form veren iki 
sõrlõ seramik kap buradaki en önemli buluntulardõr. 

 
Büyük Saray Do u Surunun Cephesinde Gerçekle tirilen Çalõ malar 
Bu alandaki çalõ malar XII-C, XIII-C, XIV-C, XIV-D, XV-C, XV-D, XV-E, 

XVI-D, XVI-E, XVII-D, XVII-E, XVIII-E, XVIII-D plan karelerinde sürdürülmü tür. 
Büyük Saray do u surunun cephesi, bu yõlki çalõ malarõn en yo un buluntu ile 
kar õla õlan bölümüdür. Küçük Saray ile Büyük Sarayõ birbirine ba layan sekili yolun 
Büyük Saray terasõnõn önünde sonlandõ õ alanda do u suruna biti ik bir merdiven 
kütlesiyle kar õla õlmõ tõr (Resim: 4). Terastan sekili yola açõlan kapõnõn e i i 
hizasõndaki merdiven, kare biçimli sahanlõktan sonra, üç basamakla harçlõ bir kütle 
hâlinde kalabilmi  olan orijinal zemine inmektedir. Merdiven güneyde toprak harçlõ bir 
duvarla gerisindeki alandan yalõtõlmõ tõr. Merdiven basamaklarõnõn altõnda uygun bir 
bo luk olu turularak Büyük Saray Hamamõna ait atõk suyun buradan tahliye edildi i 
anla õlmõ tõr. Bu alan 2012 kazõ mevsiminin en yo un buluntusu ile kar õla õldõ õ 
alandõr. Özellikle XVII-D/E (44 kasa), XV-D (18 kasa) ve XV-E (23 kasa) plan kareleri 
en yo un çini buluntunun ele geçirildi i bölümler olarak dikkati çeker. Bunlar arasõnda, 
figürlerin ellerinde yazõlõ kartu larõn yer aldõ õ çiniler, Kubad-abad çini repertuvarõnda 
daha önce rastlanmayan bir kompozisyonla kar õmõza çõkmaktadõr (Resim: 5). Bu 
bölüm 2012 kazõ mevsiminin sadece çini de il, cam, sõrlõ-sõrsõz seramik ve sikke 
buluntularõ açõsõndan da en zengin veriyle kar õla õlan alanlardan biridir.  

 
II. Avluyu Kuzeyden Sõnõrlayan Surun Cephesinde Gerçekle tirilen Çalõ malar 
XIX-D, XIX-E, XX-E, XX-D, XXI-D, XXI-C, XXII-B, XXII-A plan 

karelerindeki çalõ malar, II. Avluyu kuzey yönden sõnõrlandõran surun do u yüzünü 
aydõnlatmak amacõyla gerçekle tirilmi tir. Buradaki çalõ malar, kimi zaman 3 m.ye 
varan yükseklikteki toprak dolgunun kaldõrõlmasõnõ gerektirmi tir. Yo un göçü e kar õn 
aynõ yo unlukta buluntuyla kar õla õlamayan bu alanda, surun dõ  (do u) yüzünde 
üçgen bir payanda ortaya çõkarõlmõ tõr (Resim: 6). Kimi yerlerde yüksekli i 10 m.yi 
bulan sur, moloz ve kaba yonu ta larla yõ ma tekni inde in a edilmi tir. Küçük Saray’a 
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do ru uzanan surun do u yüzünün tamamen açõlmasõna yönelik çalõ malar güneye 
do ru sürdürülmü , uygun görülen bir noktada, gelecek yõl devam edilmek üzere bu yõl 
için çalõ malar bitirilmi tir. Az sayõda buluntunun ele geçirildi i bu göçük topra õnõn 
arasõndaki en dikkat çekici veri, Roma Dönemine ait bakõr sikkedir. Bunun dõ õnda kõrõk 
durumda cam parçalarõ ile az sayõda seramik parçaya rastlanmõ tõr (Resim: 7-9). 

 
II. Avlu Taçkapõsõnõn Çevresinde Gerçekle tirilen Çalõ malar 
II. Avlu taçkapõsõnõn dõ  yüzünü aydõnlatmaya yönelik çalõ malar, XL-A, XLI-

A, XLII-A, XLIII-A, XLIV-AA, XLIV-BB, XLIV-CC, XLIII-CC plan karelerinde 
gerçekle tirilmi tir. XL-A, XLI-A, XLII-A, XLIII-A plan karelerinin yer aldõ õ saha 
kuzeyden güneye do ru e imli bir araziye sahiptir. Bu alanõn, bazen kaya 
formasyonlarõ, bazen harçlõ kütleler, bazen de tu lalarla çok da düzgün olmayan bir 
zemine sahip oldu u belirlenmi tir. Burada özellikle kapõ aksõna denk gelen bölümde 
tu la dö emeye rastlanmõ ; bütün olarak korunan 22x22 cm. ölçülerindeki tu lalardan, 
dö emenin Selçuklu Dönemine ait olabilece i dü ünülmü tür. Da õnõk durumdaki tu la 
parçalardan özgün dö emenin alanõn ne kadarõna yayõldõ õ net olarak tespit 
edilememi tir. Dö emenin kuzeyinde izlenebilen lokal harçlõ alanlarõn ilk in aat 
dönemine aidiyeti tahmin edilebilir. Buradaki çalõ malarda di er alanlara göre 
yo unlu u az da olsa çini, seramik ve cam buluntu ele geçirilmi tir. Buluntular genel 
olarak kõrõk parçalar halindedir.  
Ön avluyu do u yönden ku atan surun, taçkapõyla biti ti i kesimde yapõlan çalõ malar 
surun her iki yüzünde de sürdürülmü tür. Surun batõ yüzündeki çalõ malar sõrasõnda, 
taçkapõnõn hemen güneyindeki muhdes açõklõ õn bitiminde üçgen bir payanda tespit 
edilmi tir. Bu bölümde yo un çini tabakasõyla kar õla õlmõ  olup bunlarõn taçkapõ 
dö emesiyle aynõ seviyede olmasõ dikkati çekmi tir. Surun di er yüzünde sürdürülen 
çalõ malar sonucunda Küçük Saray avlusunda yer alan sekili yolun devamõ niteli indeki 
kalõntõlarõn varlõ õ saptanmõ tõr. Böylece Küçük Saray avlusunda daha önce belirlenen 
sekili yolun II. Avlu’yu batõ yönden sõnõrlandõran surun, do u yüzünde kesintisiz bir 
ekilde devam etti i anla õlmõ tõr. Buradaki az sayõdaki buluntuyu sõrlõ-sõrsõz seramikler 

olu turur.  
Yine bu alanda yer alan ve Küçük Saray avlusundan tersaneye do ru açõlan 

kapõsõnõn çevresindeki çalõ malarda, sura biti mi  döküntü durumdaki duvar kalõntõlarõ 
temizlenerek kapõ tamamõyla açõlmõ , bu sõrada Küçük Saray avlusuna giren su 
tesisatõna ait künk parçalarõ da ortaya çõkarõlmõ tõr. 

 
Küçük Saray Avlusunun Kuzeybatõ Kesiminde Gerçekle tirilen Çalõ malar 
Buradaki çalõ malar, XXXV-DD, XXXV-EE, XXXV-FF plan karelerinde 

gerçekle tirilmi tir. II. Avlu’nun kuzey ucundaki kule ve onun do usundaki mekân, 
muhdes ekleriyle 1990’lõ yõllardaki kazõ faaliyetleri sõrasõnda ortaya çõkarõlmõ tõ. 
Bunlardan kulenin içi, bu yõl, muhdes eklentileri kaldõrõlarak zemine kadar 
temizlenmi tir. Buradaki mimarî veriler, Ortaça  in aat tekni ine ili kin ilginç detaylar 
sunmu tur. Derin temel ve sõk ekilde atõlmõ  kiri ler Kubad-Abad Sarayõnda sõkça 
görülen mimarî özelliklerdir. Bu alanda moloz döküntü arasõnda bulunan bir cam kadeh 
kaidesi ve beyaz hamurlu bir seramik en önemli buluntulardandõr. Buluntular genellikle 
mekânõn kuzeybatõ kö esinde bulunan tahliye deli inin temizli i sõrasõnda ele 
geçrilmi tir. 
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Küçük Saray avlusunun batõ kenarõ boyunca devam eden sekili yolun kuzey 
ucundaki bölüm, bir takõm muhdes duvarla bölündü ü ve bunlarõn geç dönemlere ait bir 
müdahale oldu u daha önceki kazõ çalõ malarõyla ortaya çõkarõlmõ tõ. Bu yõl, söz konusu 
muhdes kalõntõlarõn kaldõrõlarak restorasyona temel olu turacak ekilde alanõn 
temizlenmesine karar verilmi , bu amaçla do udan ba layarak muhdes duvarlar 
kaldõrõlmõ tõr. Kazõ sonrasõ, bu alanda düzgün ta  bir dö emenin varlõ õ anla õlmõ , yer 
yer kesintiye u rasa da bu dö emenin tüm alanda devam etti i tespit edilmi tir. Ta  
dö emenin birbirinden farklõ ölçülerde büyük blok ta lardan olu tu u ve Küçük Saray 
avlu dö eme koduyla e  yükseklikte oldu u anla õlmõ tõr. Ayrõca mekânõn kuzey 
duvarõnda daha önce ortaya çõkarõlmõ  sõva tekrar açõlõp gerekli konservasyon i lemleri 
gerçekle tirilmi tir. 
 

II. Avluyu Güney ve Güneydo udan Sõnõrlandõran Surun Cephesinde 
Gerçekle tirilen Çalõ malar 

II. Avluyu güney ve güneydo udan sõnõrlandõran surun cephesindeki 
çalõ malar, XXXVII-MM, XXXVIII-MM, XXXVIII-LL, XXXIX-LL, XXXIX-MM, 
XL-LL, XL-KK, XLI-KK, XLI-JJ, XLII-KK, XLII-JJ, XLII-II, XLIII-JJ, XLIII-II, 
XLIII-HH plan karelerinde gerçekle tirilmi tir. Surun güneydo u kö esindeki 
bölümden ba layan çalõ malarda, surun iç yüzünde ele geçirilen mimarî ve küçük 
buluntu azdõr. Surun dõ  yüzünde ise büyük bir dolgu topra õ ile kar õla õlmõ  olup 
buluntu yine sõnõrlõ sayõda ele geçirilmi tir. Çalõ malar sõrasõnda Küçük Saray’õn güney 
eyvanõndan Kayõkhane’ye geçi i sa layan koridorun do rudan bir açõklõkla –herhangi 
bir kapõ te kilatõ olmaksõzõn- sur dõ õna açõldõ õ anla õlmõ tõr. Bu açõklõ õn hemen 
do usunda üçgen biçimli bir payanda ortaya çõkarõlmõ tõr. Bu alandaki buluntularõn en 
önemlisi iki parça hâlinde ele geçirilen sarõklõ bir insan yüzünün resimlendi i ye il sõrlõ 
seramiktir. Bunun dõ õnda sõnõrlõ miktarda cam, çini ve sõrsõz seramik ele geçirilmi tir. 

 
Küçük Saray II. Avlu Çalõ malarõ 
Küçük Saray 2. Avlu’da yürütülen kazõ çalõ malarõ 36/EE, 36-37-38/FF-GG 

açmalarõnda sürdürülmü tür. Bu açmalarda 1994 sezonunda yürütülen kazõ çalõ malarõ 
sõrasõnda saptanan Geç Kalkolitik Ça a ait mimarî tabakalarõn incelenmesinin yanõ sõra 
bu tabakalarõn altõnda yer alan daha erken döneme ait mimarî tabakalarõn açõ a 
çõkarõlmasõ amaçlanmõ tõr.  

1994 sezonunda saptanan Geç Kalkolitik Ça ’a ait mimari duvarlarõn 
çevreledi i mekânõn zemini altõna yerle tirilmi  bir adet çömlek mezar saptanmõ tõr 
(Resim: 10). Batõ-do u do rultusunda yerle tirilmi  çömlekte hocker pozisyonda yatan 
bir bebek iskeleti açõ a çõkmõ tõr. Bu mimarî tabakanõn hemen altõnda yine Geç 
Kalkolitik Ça a ait bir mimarî katõnõn varlõ õnõ gösteren bulgulara ula õlmõ tõr. Kötü 
durumda saptanan bu tabakaya ait bir mekân tabanõ ve bir duvar belirlenebilmi tir. 

Kazõ alanõnõn do u sõnõrõnõ olu turan Küçük Saray’õn batõ beden duvarõ ana 
kaya üzerine yerle tirilen temellere sahiptir. Saray duvarlarõna ait temel çukurlarõnõn 
kazõsõ sõrasõnda ana kayaya kadar inilmesi nedeniyle do u yönünde uzanan Kalkolitik 
Ça  konutlarõna ait mekân ve duvarlarõn tahrip edildi i anla õlmõ tõr (Resim: 11). Temel 
duvarlarõnõn batõsõnda kalan mimari tabakalarõn ise iyi derecede korundu u 
gözlenmi tir. 2. Avlu’da ana kayanõn güney yönünde göl seviyesine do ru alçalmasõ 
nedeniyle açmalarõn güney bölümlerinde yer alan mimari tabakalarõn daha iyi 
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korundu u, kuzey kesimlerde ana kayanõn yüzeye yakla tõ õ bölgelerde ise Kalkolitik 
Ça  tabakalarõnõn tahrip oldu u veya daha az korundu u belirlenmi tir.  

Çalõ ma alanõmõzõn genelinde Geç Kalkolitik Ça  tabakalarõn altõnda 2010 
sezonunda 2. Avlu’da yürüttü ümüz çalõ malarda da saptadõ õmõz Orta Kalkolitik 
Ça ’a ait mimari tabakanõn devamõ etti i gözlenmi tir. Bu mimari tabakada dikdörtgen 
biçimli mekânlar ve ocaklar açõ a çõkmõ tõr. Mekân tabanlarõnda günlük kullanõm 
kaplarõ ve ö ütme ta larõndan olu an malzeme ele geçmi tir. Bu tabakanõn yerle ti i 
ana kaya üzerinde üst tabakalar tarafõnda tahrip edilmi  bir mimari tabakanõn daha 
varlõ õ saptanmõ tõr. Kõsõtlõ alanlarda saptayabildi imiz bu mimari tabaka olasõlõkla Orta 
Kalkolitik Ça ’õn erken evresine tarihlenebilir. Bu mimari tabakaya ait bulgular 
üzerinde çalõ malar önümüzdeki sezon sürdürülecektir. 

 
Kõz Kalesi Adasõnda Yapõlan Çalõ malar 
Bey ehir Gölü’nün batõsõnda, Gölyaka kasabasõ açõklarõnda yer alan Kõz Kalesi 

adasõna, Gölyaka’dan temin edilen balõkçõ tekneleriyle ula õm sa lanmõ tõr. Teknelerin 
yetersiz olu u, burada yapõlacak çalõ malarõ da sõnõrlõ tutmamõza neden olmu tur. 
23.06.2012 tarihinden ba layarak, bir hafta süreyle 6 i çi ve 2 ö renci ile beraber Dr. 
Muharrem Çeken yönetimindeki bir ekip tarafõndan burada çalõ malar sürdürülmü tür. 
Adada ilk olarak kökleriyle ada üzerindeki mimariye zarar veren çok sayõdaki a acõn 
kesim i lemi gerçekle tirilmi tir. Göl çevresinde yüzlerce martõ ve karabata õn u rak 
yeri olan adanõn üzerinde olu an gübre tabakasõ ise kõsmen temizlenmi tir. Tehlike arz 
eden duvarlarõnsa bir kõsmõ kuru ta  duvarlarla desteklenerek sa lamla tõrõlmõ lardõr. 
Bunlarõn yanõ sõra önümüzdeki yõllarda yapõlmasõ planlanan kazõ, belgeleme, koruma ve 
onarõm çalõ malarõ için tespitlerde bulunulmu tur. 

 
Koruma ve Onarõm Çalõ malarõ 
Kazõ faaliyetlerinin yanõ sõra bu yõl sarayõn acil müdahale gerektiren kimi 

bölümleri geçici konservasyon çalõ malarõyla koruma altõna alõnmõ tõr. Büyük Saray 
Hamamõ’nõn güneyinde bu yõl kazõlarla ortaya çõkarõlan bölümün, hem hamamõn bir 
parçasõ olmasõ hem de hamama do ru meyillenen ve dolayõsõyla hamama su dolmasõna 
neden olacak bir araziye sahip olmasõ sebebiyle üzeri geçici bir örtüyle kapatõlmõ tõr. 
Bunun dõ õnda kö klü hamamõn daha önce açõk olan bazõ mekânlarõnõn üzeri de 
kapatõlmõ tõr. Ayrõca bu yõl yeniden kazõlan II. Avlu’nun kuzey ucundaki kulenin üzeri 
de, zemininin su dolmasõ tehlikesine kar õ kapatõlmõ tõr. Bazõ duvarlarõn üzerine koruma 
amaçlõ çamur harçlõ geçici kuru duvarlar örülmü , ayrõca Büyük Saray’õn batõ surundaki 
ve II. Avlu’nun kuzeyindeki alanda daha önce ortaya çõkarõlmõ  olan fresklerin 
konservasyonu gerçekle tirilmi tir. 

 
Buluntular  
Bu yõlki kazõ çalõ malarõmõzda ele geçirilen buluntular arasõnda en yo un 

grubu çiniler olu turmaktadõr. Çinilerin bulundu u en yo un alan Büyük Saray do u 
surunun cephesi, özellikle de merdiven kütlesinin çevresidir. Sadece XVII-D ve XVII-E 
açmalarõnda toplam 44 kasa çininin bulundu u dikkate alõnõrsa bu alandaki buluntu 
yo unlu u anla õlabilir. Bu alan sadece çini (Resim: 12-13) de il seramik, cam, sikke 
buluntularõ açõsõndan da yo un bir alandõr. Büyük Saray batõ surunun cephesinde 
özellikle su tesisatõnõn yer aldõ õ alanda buluntularõn arttõ õ gözlenmi tir. Örne in 
sadece XIII-N açmasõnda 22 sikkenin bulunmu  olmasõ dikkat çekicidir. Burada bu 
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yõlki kazõ çalõ malarõnda en önemli buluntu, demir aksamõ ile birlikte ele geçirilen kedi 
figürlü bronz kilittir ve Selçuklu sanatõnõn nadir örneklerindendir. Stilize edilerek 
i lenmi  küçük kedi figürü kilit üzerindeki kartu ta, el-izzu’d-dâim el-vefâ ibaresi 
okunmaktadõr (Resim: 14). Bu alanlarõn dõ õnda kazõ süresince bazõ objelerin yer yer 
yo unla tõ õ özel alanlar izlenmi tir. Bunlardan Büyük Saray Hamamõ’nõn külhanõ ve 
güneyindeki alanda 11 kürevî konik kap ele geçirilmi tir (Resim: 15). Sõrsõz seramik 
objeler genel olarak tüm alanlarda en fazla miktarda ele geçen buluntular olmasõna 
kar õn özellikle II. Avlu’yu batõ yönden sõnõrlandõran surun Büyük Saray ile Küçük 
Sarayõ birbirine ba layan koridorun kuzey ucundaki bölümde yo unla tõ õ anla õlmõ tõr. 
Bu yõl ele geçen toplam 57 sikkenin 35’i Büyük Saray batõ surunun cephesinde, sarayõn 
atõk su kanalõnõn oldu u alanda bulunmu tur. 

Kazõ çalõ malarõ sonrasõnda ortaya çõkarõlan mimarî kalõntõlar, rölöveleri ve 
foto raflarõ alõnarak belgelendikten sonra koruma amacõyla gerekli görülen yerler geçici 
olarak kapatõlmõ tõr. Elde edilen buluntular da gerekli temizlik ve restorasyon i lemleri 
yapõldõktan sonra tasniflenerek listelenmi tir. Bunlardan envanterlik de er ta õyanlarõ 
Konya Müzesi’ne teslim edilmi , etütlük olanlar ise kazõ evi deposuna kaldõrõlmõ tõr. 
Kazõ evi çalõ malar sonunda mühürlenerek kapatõlmõ  ve bu yõlki çalõ malar 
sonlandõrõlmõ tõr.         

Ayrõca bu yõl Bakanlõ õmõzõn deste i ile “Uzaktan Algõlama” ve di er cihaz ve 
tekniklerle ören yerinin 36 bölgesinde jeofizik ara tõrmalarõ gerçekle tirilerek birçok 
yapõsal kalõntõnõn varlõ õ belirlenmi tir. 
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Harita 1: 2012 yõlõ kazõ çalõ malarõnda açõlan plan kareler. 
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 Resim 1: Büyük Saray Batõ Cephesinde açõ a çõkarõlan temiz ve atõk su        
kanallarõ. 

 

 

Resim 2: Büyük Saray Hamamõ’nõn külhan kõsmõ. 
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                       Resim 3: Ceylan figürlü lüster tekni inde yõldõz çini. 

 

 

Resim 4: Büyük Saray do usundaki merdiven kalõntõsõnõn 
altõndaki atõk su kanalõ. 
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Resim 5: Elinde yazõ kartu u tutan 
figürün yer aldõ õ sõr altõ tekni inde 
yõldõz çini. 

 

Resim 6: II. Avluyu kuzeyden 
sõnõrlayan surun do u yüzündeki 
üçgen payanda. 
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   Resim 7: Desenli cam kadeh parçasõ 

 

 

Resim 8: Pencere cam parçalarõ 
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Resim 9: Cam kadeh 

 

Resim 10: Çömlek mezar ve hocker pozisyonunda yatan bebek iskeleti 
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Resim 11: Küçük Saray Avlusunda çõkarõlan Orta ve Geç Kalkolitik 
Ça a ait mimari kalõntõlar 

 

Resim 12: Sõraltõ tekni inde siren tasvirli çini parçasõ 
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Resim 13: Tav an figürlü lüster çini parçasõ 

 

 

Resim 14: Stilize kedi figürlü bronz kilit 
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Resim 15: Kürevi konik kap 
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LIMYRA 2012 

Martin SEYER und Mitarbeiter* 

Die Kampagne 2012 in Limyra, die unter der Leitung von Martin Seyer und 
der stellvertretenden Grabungsleiterin Zeynep Kuban stattfand, dauerte vom 27. Juli bis 
zum 28. September1. Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen 
des Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der 
Grabungsgenehmigung, Herrn Servet Karamahmut (Trabzon) für das Entgegenkommen 
und die Hilfe, die er der Grabung als Regierungsvertreter entgegenbrachte, sowie dem 
Direktor des Museums Antalya, Herrn Mustafa Demirel, dem früheren Kaymakam von 
Finike, Herrn Gökhan Görgülüarslan, und dem Belediye Ba kanõ von Sahilkent, Herrn 
Dr. Ömer Çõrpar, für ihre vielfältige Unterstützung der Grabung. 

 
1. Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik Limyras 
Der im Jahr 2011 begonnene Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik in Limyra 

wurde in der Kampagne 2012 fortgeführt, dabei wurden die beiden Grabungen im 
unmittelbaren Bereich der beiden äußeren Stadttore der Ost- und der Weststadt 
ausgeweitet.  
 

Grabung in der Oststadt 
M. SEYER 

H. LOTZ 
Die vordringlichen Ziele der Grabung am Osttor waren 1. die Freilegung der 

aus der Stadt nach Osten verlaufenden Hauptstraße und die Untersuchung des 
unmittelbaren Vorfeldes des Stadttores hinsichtlich einer möglichen älteren Bebauung 
bzw. einer weiteren Erstreckung der Stadt in römischer Zeit nach Osten sowie 2. der 
Beginn der Freilegung des Gebäudes, das südlich der Straße an die Innenseite der 
Stadtmauer angesetzt ist. 
Die bereits 2011 westlich des Stadttores teilweise freigelegte Straße und die 
Trinkwasserleitung setzen sich außerhalb des Stadttores nach Osten auf eine Länge von 
ca. 7 m bis etwa zur SO-Ecke des nördlichen Verteidigungsturms fort, danach reißen sie 
aus (Abb. 1, 2). Auch ein gepflasterter Weg, der unmittelbar an der Ostseite dieses 
Turms angetroffen wurde und ursprünglich orthogonal in die Straße einmündete, bricht 
knapp vor dieser Ecke ab. Der Grund für diese Zerstörungen in byzantinischer Zeit ist 
in einer halbkreisförmigen Mauer aus Bruchsteinen zu sehen, die an dieser Stelle 
ansetzt und offensichtlich eine Verblendung des äußeren Torbereichs zu 

*Dr. Martin SEYER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1, A-1190 Wien – 
ÖSTERREICH. 
Doç. Dr. Zeynep KUBAN, stanbul Teknik Üniversitesi, Ayaza a Kampüsü, TR-34469 Maslak, Istanbul – 
TÜRKEI. 
1 An der Kampagne nahmen folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil: Nihan Acar, Hilal Aktur, Soner 
Belliba , Pascale Brandstätter, Christoph Doppelhofer, Heiner Eichner, Jörg Gebauer, Joachim Gorecki, Esra 
Gürbüz Yõldõrõm, Regina Hügli, Sena zgi, pek Kosova, Selin Küçük, Sévérine Lemaitre, Helmut Lotz, 
Sandra Mayer, Wolfgang Nesitka, Damla Özen Kõlõço lu, Özlem Özcan, Mariona Pons Vernet, Ulrike Schuh, 
Ça atay Seçkin, Mine Somçelik, Esin Tekin, Yona Waksman, Michael Wörrle, Banu Yener-Marksteiner. 
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Verteidigungszwecken darstellt2. Für eine Interpretation der Mauer in fortifikatorischem 
Zusammenhang spricht auch der Umstand, dass zwischen dieser und dem Turm 
lediglich ein kleiner Durchgang von etwa 0,8 m offenblieb, der als enger Zugang zum 
Torhof und weiter zum Stadttor gedacht war. Die Verwendung von hydraulischem 
Mörtel auf beiden Seiten der Struktur belegt eine späte Errichtungszeit, als das gesamte 
Areal bereits vom steigenden Grundwasserspiegel bedroht war; die Mauer bildet somit 
die späteste Bautätigkeit in diesem Areal. Unmittelbar nördlich von ihr wurde die Ecke 
eines ursprünglich direkt an der Straße gelegenen, in die Kaiserzeit oder die Spätantike 
zu datierenden Gebäudes angeschnitten. Dieser Befund belegt, dass sich das 
Siedlungsgebiet Limyras vor der Errichtung der spätantik/frühbyzantinischen 
Stadtmauer weiter nach Osten erstreckt hatte. 

Im Steinversturz des Stadttores konnte im Bereich des Torhofs neben mehreren 
Architekturteilen auch ein Block mit dem stark zerstörten Rest eines menschlichen 
Kopfes und einem über diesem befindlichen Relief geborgen werden. Die Darstellung 
zeigt zwei antithetisch angeordnete Löwen, die einen Cerviden reißen, aus dessen 
Geweih ein aus Rosetten und Palmetten bestehender Dekor erwächst (Abb. 3). Dieser 
Block bildete den oberen Teil des Orthostatenpfeilers, der als nördliche Laibung des 
Stadttores fungierte. Bei Reinigungsarbeiten im Torbereich konnte bereits im Jahr 1995 
der südliche Gewändeblock entdeckt werden, der an der Vorderseite mit der reliefierten 
Darstellung eines annähernd lebensgroßen, mit einer Toga bekleideten Mannes verziert 
ist3. Auch dieser Block war mit einem Aufsatz bekrönt, auf dessen stark verwitterten 
Darstellung zwei Greifen ein nicht näher zu identifizierendes Wesen erlegen. Beide 
Pfeiler waren nach Osten, d. h. stadtauswärts gerichtet und können aufgrund ihrer 
Ikonographie mit den antithetisch angeordneten Löwen bzw. Greifen, die jeweils ein 
weiteres Wesen reißen, im Zusammenhang mit ihrem Anbringungsort an einem Stadttor 
als apotropäische Bilder interpretiert werden. Eine genaue Datierung der 
Orthostatenpfeiler steht bisher aus, im Moment ist auch noch nicht geklärt, ob sie 
ursprünglich für das Stadttor in seiner ersten Bauphase angefertigt, oder an dieser Stelle 
als Spolien eingebaut wurden. 

An der Innenseite der byzantinischen Stadtmauer wurde unmittelbar südlich 
des Stadttores ein Bau entdeckt, bei dem es sich ohne Zweifel um ein öffentliches 
Gebäude für die jüdische Gemeinde Limyras – wahrscheinlich um ihre Synagoge – 
handelte (Abb. 1, 4). Mehrere Indizien legen eine derartige Interpretation nahe, wenn 
auch ein eindeutiger Beweis wie z. B. der Toraschrein noch nicht gefunden wurde. 

In der Kampagne 2012 wurde lediglich ein kleiner Teil des Gebäudes 
ergraben, ein Raum wurde zur Gänze, zwei weitere teilweise freigelegt. Der östliche 
Raum (Raum 1) misst ca. 14 m2; er ist direkt an die innere Schale der Stadtmauer 
angesetzt, die wohl im 5./6. Jahrhundert n. Chr. errichtet und im 7. Jahrhundert als 
Präventivmaßnahme gegen die drohende Invasion der arabischen Stämme verstärkt und 
teilweise neugebaut wurde. In der NO-Ecke dieser Struktur befindet sich ein 
quadratisches Wasserbecken mit einer Seitenlänge von 1,3 m und einer Tiefe von ca. 1 

2 Eine exakte Parallele zu dieser Situation findet sich in der byzantinischen Nachfolgesiedlung von Arykanda 
in Arif. Für diesen Hinweis gilt unser Dank Herrn Doç. Dr. M. Tekinalp (Ankara). 
3 A. Krickl – G. Schartner, Die Arbeiten im Bereich des Osttores, in: J. Borchhardt, Bericht der 
Grabungskampagne in Limyra 1995, 18. Kazõ Sonuçlarõ Toplantõsõ, 1996, 171 f.; A. Krickl – G. Schartner, 
Das Osttor der spätantiken Oststadt von Limyra, in. J. Borchhardt und Mitarbeiter, Grabungen und 
Forschungen in Limyra aus den Jahren 1991–1996, ÖJh. 66, 1997 Beiblatt, 367–374. 
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m. Die Speisung erfolgte durch Regenwasser, das durch eine Tonröhre über die 
Stadtmauer in das Becken geleitet wurde. Im Raum wie auch im Becken selbst wurden 
niedrige Sitzbänke aus Bruchsteinen entdeckt. Bemerkenswert ist der Fußboden in 
Raum 1, der mit Platten aus Ton, Marmor, Kalkstein und Schiefer aus verschiedenen 
Materialien besteht. Direkt vor dem Einstieg in das Wasserbecken liegt eine 1,7 x 1,05 
m messende, kunstvoll durchbrochene Kalksteinplatte (Transenne), die ursprünglich 
wahrscheinlich aus einer der Kirchen Limyras stammt und hier als Spolie 
wiederverwendet wurde. 

Der Eingang in das Gebäude führte von der Straße in ein langgestrecktes 
Vestibül, dessen originaler Fußboden nicht mehr erkannt werden kann. Zu einer Zeit, 
als der steigende Grundwasserspiegel ein ernstes Problem für den östlichen Stadtteil 
Limyras zu werden begann, wurde der Boden dieser Vorhalle durch mehrere sekundär 
abgelegte Steinplatten und -pfeiler erhöht. Zwei dieser Platten, die für ihre 
Wiederverwendung bewusst zerbrochen worden waren, sind mit der Darstellung einer 
Menora und weiteren jüdischen Symbolen verziert (Abb. 5, 6). 

Mehrere Elemente legen nahe, dass es sich bei diesem Gebäude an der 
byzantinischen Stadtmauer um die Synagoge von Limyra handelte. Als Indizien dafür 
können die Platten mit den Menorot, bei denen es sich zweifellos um Schrankenplatten 
zur Abtrennung eines Toraschreins handelt, zahlreiche Fragmente von 
Wandverkleidung aus Marmor und Fensterglas, die sich im Versturz von Raum 1 
fanden, vor allem aber auch das Wasserbecken, das von >lebendigem< Wasser (Wasser 
natürlichen Ursprungs wie Quell-, Grund- oder gesammeltes Regenwasser) gespeist 
wurde, geltend gemacht werden. Dieses Becken ist wohl als Mikwe zu identifizieren, 
ein rituelles Tauchbad, dem in jüdischen Gemeinden eine wichtige Bedeutung 
zukommt. 

Nach der ersten Grabungskampagne können mehrere Bauphasen unterschieden 
werden. Die ältesten Mauerzüge lassen sich einem lassen sich einem Gebäude 
zuweisen, das bereits vor der Errichtung der Stadtmauer im 5./6. Jahrhundert n. Chr. 
sowie der durch das Osttor führenden Straße bestand und möglicherweise noch in der 
römischen Kaiserzeit erbaut wurde. Nach dem Ausbau der Stadtmauer im 7. 
Jahrhundert wurde das Bauwerk verändert und an diese angesetzt. In einer dritten 
Bauphase wurden das Wasserbecken und die Bänke errichtet, in Verbindung damit 
wurde auch der ungewöhnliche Fußboden in Raum 1 verlegt. Ein letzter baulicher 
Eingriff lässt sich in der Verlegung des sekundären Fußbodens im Vestibül fassen, in 
welchem die Schrankenplatten mit den Menorot als Spolien verbaut sind. Diese 
Maßnahme setzt die Entweihung der jüdischen Symbole voraus und legt nahe, dass das 
Gebäude in seiner letzten Phase zu einem anderen, profanen Zweck genutzt wurde. 
 

Grabung in der Weststadt 
M. SEYER 
U. SCHUH 

Am Westtor sollten in erster Linie folgende Ziele verfolgt werden: 1. die 
Freilegung der durch das Stadttor ins Zentrum führenden (spät-)römischen Straße, 2. die 
Überprüfung, ob die Bebauung des Areals in römischer und byzantinischer Zeit nach 
einem orthogonalen System erfolgte, 3. die Freilegung der hellenistischen Mauer, die 
nach der Kampagne 2011 als Erweiterung der klassischen Stadt nach Süden interpretiert 
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wurde, und 4. die Freilegung des Durchganges des byzantinischen Stadttores zur 
Klärung der architektonischen Besonderheiten und der verschiedenen Bauphasen. 

Die bereits im Jahr 2011 teilweise freigelegte, vom Tor nach Osten führende 
Straße aus römischer bzw. spätrömischer Zeit konnte auf eine Länge von fast 25 m 
ergraben werden, danach bricht sie ab (Abb. 7, 8). Ihre Breite ist mit etwa 4,5 m 
konstant, am östlichen Ende des Abschnitts zeichnet sich jedoch eine Straßenkreuzung 
ab, was als starkes Indiz für eine regelmäßige Anlage dieses Stadtteils in der 
betreffenden Zeit zu werten wäre. Auf eine solche lässt auch die Bebauung des Areals 
durch mehrere Gebäude aus byzantinischer Zeit schließen, welche die Straße begrenzen 
und teilweise auch überbauen. 

Die nach der Kampagne 2011 aufgestellte Theorie, das byzantinische Stadttor 
im Westen habe in der ersten Bauphase der Stadtmauern eine Breite von ca. 7 m gehabt 
und sei erst im Zuge von deren massiver Verstärkung im 7. Jahrhundert n. Chr. aus 
fortifikatorischen Gründen zu einem relativ engen Durchgang verkleinert worden, 
konnte durch eine Grabung im unmittelbaren Tordurchgang bestätigt werden, da die 
Pflasterung der ersten Phase eindeutig unter die spätere Mauer läuft. 

Die bereits 2011 zu einem kleinen Teil freigelegte, in Ost-West Richtung 
verlaufende Mauer östlich des byzantinischen Stadttores, die damals versuchsweise 
hellenistisch datiert wurde, konnte weiterverfolgt werden. Ihre Bautechnik mit 
pseudoisodomem Mauerwerk mit Läufer- und Binderblöcken sowie Binderscharen 
(Abb. 9) wie auch die ausschließlich aus spätklassischem Material bestehende 
Fundkeramik im Fundamentbereich (Abb. 10) weisen sie eindeutig als 
Befestigungsmauer hellenistischer Zeitstellung aus. Damit bestätigt sich die bereits im 
letzten Jahr getroffene Annahme, dass hier die Erweiterung der klassischen Stadt nach 
Süden in ptolemäischer Zeit fassbar ist. Unmittelbar östlich der byzantinischen 
Stadtmauer ist die hellenistische Mauer durch einen Befestigungsturm mit einer Breite 
von etwa 10 m verstärkt, der ihren fortifikatorischen Charakter unterstreicht (Abb. 11). 
Etwa 15 m westlich – jenseits der byzantinischen Stadtmauer – befinden sich unter 
einem wahrscheinlich byzantinischen Gebäude weitere hellenistische Mauern, die in der 
Bauweise und den Ausmaßen auffallend jenen des Befestigungsturms ähneln. Diese 
Strukturen bildeten offensichtlich ein Ensemble und scheinen Teil eines monumentalen 
hellenistischen Stadttors zu sein, wie es beispielsweise aus Perge oder Side bekannt ist.  

Die Lokalisierung der hellenistischen Stadtmauer ist neben der Entdeckung der 
Synagoge als das wichtigste Ergebnis der Kampagne 2012 zu bezeichnen, da sie ein 
völlig neues Bild auf die städtische Entwicklung Limyras unter ptolemäischer 
Herrschaft wirft und in dieser Form in Lykien bislang einzigartig ist. Für die Urbanistik 
von Limyra ist es von größter Bedeutung, dass mit dieser Stadtmauer offensichtlich die 
Ausrichtung der Bebauung und damit der Stadtraster vorgegeben wurde, nach dem 
zumindest in der Weststadt und außerhalb der byzantinischen Stadtmauerringe sowohl 
die kaiserzeitlichen Bauten als auch die neu ergrabenen Strukturen folgten. Auch das 
Kenotaph für Gaius Caesar erscheint nun in einem völlig anderen Licht, da es wohl 
bewusst knapp vor die Stadtmauer gesetzt wurde, bezeichnenderweise exakt in 
derselben Ausrichtung. 

Etwa 15 m nördlich der hellenistischen Stadtmauer kamen unmittelbar östlich 
der byzantinischen Stadtmauer zwei nebeneinander liegende Podien aus massiven 
Steinblöcken zutage, die der Fundkeramik nach zu schließen ebenfalls in hellenistische 
Zeit datieren (Abb. 12). Der monumentale Charakter dieser Podien und die gewaltigen 
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Ausmaße der Blöcke sprechen dafür, in diesen das Fundament eines mächtigen Baues, 
wahrscheinlich eines Tempels, zu erkennen. Die beiden getrennten Podien, von denen 
das südliche ein lineares Fundament, das nördliche offensichtlich eine Ecksituation 
darstellt, lassen annehmen, dass es sich in diesem Fall um einen Peripteros handelt4.  

Die Entdeckung der hellenistischen Erweiterung des klassischen Limyra nach 
Süden sowie eines möglichen Tempels kann für die Kenntnis der städtischen 
Entwicklung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Möglicherweise ist diese 
Vergrößerung als Intention der Ptolemäer zu interpretieren, der Selbstdarstellung der 
herrschenden Dynastie durch die Anlage von gewaltigen Prachtbauten einen weithin 
sichtbaren architektonischen Ausdruck zu verleihen. Sollte sich die Theorie 
bewahrheiten, der zufolge die beiden erwähnten Podien das Fundament eines 
hellenistischen Peripteros darstellen, könnte dadurch der zweite hellenistische Tempel 
neben dem bereits seit vielen Jahren bekannten Ptolemaion lokalisiert werden, das nur 
etwa 200 m östlich des neu entdeckten Fundaments liegt und als Bau für den 
Herrscherkult der Dynastie der Ptolemäer interpretiert wird. 

 
2. Fundbearbeitung 
Kleinfunde 
Die insgesamt 96 aus den Grabungen in der Ost- und Weststadt geborgenen 

Münzen wurden von J. Gorecki untersucht und bestimmt. Sie stammen vorwiegend aus 
der Spanne zwischen der römischen Kaiserzeit und osmanischer Zeit, daneben fanden 
sich jedoch auch zwei Prägungen des Dynasten Perikle aus Limyra (ca. 390–360 v. 
Chr.). 

Abgesehen vom numismatischen Material wurden großen Mengen von 
klassischer, spätantiker und byzantinischer Keramik, zahlreiche Fragmente von 
Architekturteilen und Bauornamentik, mehrere Steinfragmente mit griechischen 
Inschriften sowie Kleinfunde aus Metall, Glas und Ton gefunden, die in den Depots der 
Grabung bearbeitet wurden. 

 
Bearbeitung der Keramik aus den Theaterthermen5 
 

B. YENER–MARKSTEINER 
Limyra 2012 yõlõ seramik çalõ malarõ kapsamõnda 30 Temmuz – 18 A ustos 

tarihlerinde Tiyatro Hamamõ olarak tanõmlanan Sondaj Q18´den 2009 yõlõnda çõkarõlan 
malzemenin çalõ õlmasõna devam edilmi tir. 

4 Die Existenz von zumindest zwei weiteren Tempeln aus hellenistischer Zeit in Limyra neben dem 
Ptolemaion wird durch zahlreiche Spolien aus den byzantinischen Stadtmauern belegt, vgl. dazu L. Cavalier, 
Deux nouveaux temples à Limyra?, in: M. Seyer (Hrsg.), 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des internationalen 
Symposions Wien, 3.–5. Dezember 2009, Forschungen in Limyra 6 (Wien 2012) 133–139. 
5 Bk. yõllõk raporlar: Th. Marksteiner – U. Schuh, Limyra Kazõ Çalõ malarõ 2007. Excavations at Limyra in 
2007, ANMED 6, 2008, 42–46; Th. Marksteiner – U. Schuh, Grabungsarbeiten, in: Th. Marksteiner und 
Mitarbeiter, Bericht zur Grabungskampagne Limyra2007, KST 30, 1, 2008, 347–350; M. Seyer – U. Schuh, 
Limyra Kazõ ve Ara tõrmalarõ 2008. Excavations and Research at Limyra 2008, ANMED 7, 2009, 45–48; M. 
Seyer – U. Schuh, Limyra 2009, ANMED 8, 2010, 50–54; M.Seyer – U. Schuh, Grabung an der Badeanlage 
im Westen des römischen Theaters, in: M. Seyer und Mitarbeiter, Limyra 2009, KST 32, 1, 2010, 331–334; 
U. Schuh, Die Ausgrabungen in den Theaterthermen von Limyra Vorläufige Ergebnisse 2007–2009, Akten 
des 13. Österreichischen Archäologentages Klassische und Frühägäische Archäologie Paris-Lodron-
Universität Salzbur vom 25. bis 27. Februar 2010, Wien 2012. 
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Çalõ malarda 43 buluntu numarõsõnõn içeri i olan yakla õk 17.700 parça 
seramik gözden geçirilmi , yapõlan çizimler kontrol edilmi , eksik olan çizimler 
tamamlanmõ , parçalar tanõmlanmõ , foto raflanmõ , özgün ve arkeolojik kontekst 
içerisindeki ilk tarihlemeleri yapõlmõ tõr. 

Çalõ malarõn a õrlõk noktasõnõ malzemenin belgelenmesi, tanõmlanmasõ ve ve 
ön de erlendirmesinin yapõlmasõnõn yanõ sõra, Limyra yerel pi irme kaplarõnõn 
kronolojik tipolojisinin hazõrlanmasõ da olu turmaktadõr. Bu amaçla kaplarõn 
tamamlanmasõna ve bu sayede pi irme kaplarõnõn imdiye kadar bilinmeyen tam 
formlarõnõn ortaya çõkarõlmasõna çalõ õlmõ tõr. Oldukça zaman alan bu zahmetli 
çalõ malar uzun vadede Limyra´dan öte, Do u ve olasõlõkla Merkez Likya için 
karakteristik olan pi irme kap formlarõnõn yanõ sõra, bunlarõn zaman içerisindeki 
de i imlerine, kapasitelerine ve geni  anlamda yemek kültürüne vs. õ õk tutacaktõr6. 
Ayrõca bu tamamlama çalõ malarõ ile kaplar üzerindeki graffiti ve dipintiler anlam 
kazanmaktadõr. Örnek olarak üzerinde olasõlõkla kuru erzak için kullanõlan antik ölçüm 
biriminin graffitisinin bulundu u bir Roma pi irme kabõ gösterilebilir (Resim: 13)7. 

2012 seramik çalõ malarõndaki di er bir a õrlõk noktasõnõ ise Tiyatro hamamõ 
kazõlarõnda özellikle pek çok sayõda gömünün bulundu u katmanlardan, antik malzeme 
ile beraber çõkan seramik malzemesi olu turmaktadõr. Özellikle de bu malzeme 
içerisinde antik sonrasõ döneme ait kiremit kõrmõzõsõ renginde hamurlu, yüksek derecede 
pi mi , kõsmen üzerlerinde literatürde pattern burnished olarak tanõmlanan dekorlarla 
bezenmi  bir grup mal ilginçtir. Son olarak “Avlan Serami i“ olarak tanõmlanan bu 
seramik grubunun kesin tarihlemesi hâlen daha tartõ malõdõr8. 
 

3. Restaurierung 
Martin SEYER 

Sarkophag des Xñtabura 
In der Kampagne 2012 fand eine Untersuchung des Sarkophags des Xñtabura 

durch einen Statiker statt, nach der mit der Entwicklung eines Restaurierungskonzeptes 
begonnen wurde. 

Byzantinische Stadtmauer der Oststadt 
In der Kampagne 2012 wurde mit der partiellen Wiedererrichtung des stark 

zerstörten, teilweise auch ausgerissenen Südabschnitts der byzantinischen Stadtmauer 
der Oststadt begonnen. Für diese Arbeiten wurden ausschließlich Originalblöcke 
verwendet, die von der Mauer herabgestürzt waren und im unmittelbaren Bereich lagen. 
Dafür war es zunächst notwendig, mehrere Bäume, die innerhalb der Mauerstruktur 
gewachsen waren und deren Wurzeln das Mauerwerk bereits zu sprengen begannen, zu 
fällen. Mit der Hilfe von schwerem Arbeitsgerät der umliegenden Belediyes und 
privater Firmen wurde begonnen, zunächst zwei Mauerscharen aufeinander zu setzen. 

6 Ön bir tipoloji için bk. B. Yener-Marksteiner, ÖJh 76, 2007, 265–266. 
7 Prof. M. Wörrle´ye yardõm ve verdigi bilgilerden dolayõ te ekkür ederim. 
8 B. Yener-Marksteiner, ÖJh 76, 2007, 272–275 dp. 288–290; Avlan Seramigi için bk. P. Armstrong in 
J. J. Coulton, Balboura Survey And a Settlement in Highland Southwest Anatolia Bd. 2, Ankara 2012, 
Chapter 12h; 300 ff. Bu katmanlarda ele geçirilen seramik kõzõl seramik grubu olarak adlandõrõlan bu 
malzemenin yanõ sõra Likya´da 7. yüzyõlõn sonuna kadar bilinen kaolin içerikli malzemedir. Sõrlõ seramik gibi 
bilinen Ortaça  serami i malzemede yok denecek kadar azdõr. Bu ba lamada bu malzeme grubunun 
de erlendirilmesinde di er do a bilim çalõ malarõna ba vurmak arttõr. Bu yönde çalõ malar planlanmõ tõr. 
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Auf diese Weise konnte in der Kampagne 2012 eine Länge von etwa 30 m wieder 
hergestellt werden (Abb. 14). 

Im Bereich dieser Mauer konnten außerdem einige Architektur- und 
Reliefblöcke sowie Inschriften entdeckt werden, die als Spolien verbaut waren (Abb. 
15). 

 
4. Çocuklarõn Limyra‘sõ 

Z. KUBAN 
2011 yõlõnda ba ladõ õmõz bu projeye 2012 yõlõnda da devam ettik. Limyra kazõsõ 

ve TÜ Mimarlõk Fakültesi’nin ortak bir yaz etkinli i olarak Saklõsu Köyü’nün 
çocuklarõnõ antik kent ile entegre etmeye çalõ õyoruz. Onlara tarihi yakõnla tõrmak ve 
sevdirmek isterken, uzun vadede de kendilerini tarihin bir katmanõ kabul ederek Limyra 
antik kentine sahip çõkmalarõnõ hedefliyoruz. Bu yõl da AKMED’in ana sponsorlu unda, 
iki özel ahsõn malî ve bazõ firmalarõn malzeme destekleriyle gerçekle en etkinli e 
yakla õk 50 köy çocu u ve TÜ Mimarlõk Fakültesi’nden sekiz lisans ve yüksek lisans 
ö rencisi katõldõ. Çalõ manõn temel eksenlerinde bir de i iklik yapõlmadõ: Arkeolojik 
alanõ oyunlarla tanõma-gruplar hâlinde atölye çalõ masõ-bir gün ba ka bir antik kentin 
gezilmesi-bu sene Rhodiapolis’e gittik-ve ortaya çõkan ürünün sergilenmesi-oynanmasõ. 
Limyra tiyatronun gölgeli tonozlarõnda bir hafta boyunca her gün yedi saate yakõn 
birlikte çalõ mak suretiyle Limyra’nõn katmanlarõnõ anlatan bir tiyatro oyunu, ve 
çocuklarõn 2062 yõlõndaki Limyra projeksiyonlarõnõ anlatan bir kukla filmi hazõrlandõ. 
Ba õmsõz be  atölyenin (tiyatro, maket, ses ve ritim ve kukla) çalõ masõnõn sonucu olan 
bu oyun ve film antik tiyatroda tüm köy ahalisine sunuldu. Oyun ve filmin yanõ sõra 
çocuklarõn ürettikleri bir sergi olarak tiyatroya gelenlerin görüp gezebilecekleri bir 
biçimde sergilendi. Geçen seneye oranla daha fazla ki i tarafõndan ilgiyle izlenen oyuna 
gelen olumlu tepkilerden de yapõlan çalõ manõn meyvelerini verece i anla õlmaktadõr. 
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Abb. 01: Grabung in der Oststadt, plan 

 

Abb. 02: Grabung in der Oststadt, Luftaufnahme 
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Abb. 03: Oststadt, Reliefblock mit zwei Löwen 

 

 

 Abb. 04: Oststadt, Synagoge von Limyra, Luftaufname 
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Abb. 05: Oststadt, Schrankenplatten mit Menorot in situ 

 

 

   Abb. 06: Oststadt, Schrankenplatte mit Menora und Schofar 
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Abb. 07: Grabung in der Weststadt, Plan 

 

  

  Abb. 08: Grabung in der Weststadt, Luftaufnahme 
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  Abb. 09: Weststadt, Abschnitt der hellenistischen Stadtmauer 

 

 

   Abb. 10: Weststadt, Fundkeramik an der hellenistischen Stadtmauer 
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Abb. 11: Weststadt, Hellenistischer Turm 

 

 

Abb. 12: Weststadt, Hellenistisches Tempelfundament 
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  Abb. 13: Roma pi irme kabõ 

 

 

Abb. 14: Oststadt, Restaurierungsarbeiten an der byzantinischen 
Stadtmauer 
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Abb. 15: Spolienblock mit griechischer Inschrift 
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ZM R’ N PREH STOR K YERLE M ALANI- 
YE LOVA HÖYÜ Ü 2012 YILI ÇALI MALARI 

 

                                                 Z. DER N* 
T. CAYMAZ 

 

zmir, Bornova lçesi, Karacao lan Mahallesi, Ye ilova Höyü ü kazõ 
çalõ malarõ 21.06.2012 günü ba lanmõ , yakla õk 300 m2lik bir alan kazõlarak 
çalõ malara 22.09.2012 tarihinde son verilmi tir1.  

Ye ilova Höyü ü kazõsõ zmir'in Prehistorik yerle imini ortaya çõkarmayõ, 
bilim ve topluma sunmayõ hedefleyen, kazõyla birlikte birçok faaliyet ve projeyi de 
içeren bir çalõ madõr. Çalõ malara destekleri nedeniyle Kültür ve Turizm 
Bakanlõ õ'na,Ege Üniversitesi Rektörlü ü'ne, Bornova Belediyesi'ne, zmir l Özel 
daresi ve Kayed gibi sivil toplum kurum- kurulu larõna içtenlikle te ekkür ederiz.  

 
KAZI ÇALI MALARI 
Ye ilova Höyü ü kazõlarõ, çalõ ma programõna uygun olarak I, II, III No.lu 

alanlar ile VI No.lu Alan (Yassõtepe) olmak üzere dört ayrõ yerde gerçekle tirilmi tir 
(Çizim: 1). Bu alanlarda a õrlõklõ olarak Erken Tunç ve Neolitik Ça lara ili kin 
kültür katlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr.  Kazõ çalõ malarõ sonunda 106 envanterlik 90 
etütlük eser zmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmi tir. 
 

NEOL T K DÖNEM,  III 1 Tabakasõ 
I No.lu Alan 
Bu yõlki çalõ malarda elde edilen veriler, bu kesimdeki Son Neolitik 

yerle im tabakasõnõn (III 1) iki evreli oldu unu göstermektedir. Geç evre (III 1a) 
18.10/00-17.90/80 m. seviyeleri arasõnda yer almaktadõr. Yeni kazõlan alanda bu 
seviyelerde da õnõk ta  ve ta  âletlerle, yo un keramik yer almaktadõr.  
 Mevcut veriler çalõ ma alanõnda en üstteki Neolitik tabakanõn 0.50-0.60 m. 
kalõnlõ õnda bir dolguya sahip oldu unu göstermektedir. Bu, IIa ve özellikle IIb 

*Yar. Doç. Dr. Zafer DER N, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak., Arkeoloji Böl., Bornova – 
zmir/TÜRK YEDr. Tayfun CAYMAZ, Narlõ Mah. Ferit Alnar Sok. Mir Apt. No.9 D.8, Narlõdere - 
zmir/TÜRK YE 

1 2012 yõlõ kazõ çalõ malarõ ba kanlõ õmõz altõnda ; Dr.Tayfun Caymaz  (Kazõ Ba kan Yardõmcõsõ), 
Ar.Gör.Gülnur Sümer (MA), Ozan ahin (Arkeolog), Põnar Hüsrev (Restoratör), Dr. Songül Alpaslan 
Roodenberg (Antrapolog),  Canan Koyuncu, Damla Altõnöz , Eray Aksoy , Merve Hepiyiler ,Cahide 
Gizem Tõrõl, Kaan Yõldõrõm, Gözde Özçolak, Ece Pala, Põrõl Dikmelik, Nergis Gürses ,Didem Turan ,  
Helin Erdizer, Ça da  Beyazdemir, Senay Sever,  Gökçe Güngör, Selver Aslan , Ahu Yõlda , Özge 
Cengiz,  Gözde Tay, Tu çe Çõnar, Deniz Kurtulu , Ufuk Do angül, Nurcan Hacõo lu, Ömer Cankut 
Atalay, Gökhan Samaraz, Meltem Bilge, ahin Mente e, Fikret Aksoy , Mehmet Yi it Toyka ve  Seyit 
Kaya’dan olu an  bir ekip ile gerçekle tirilmi tir. Ekibimize emek ve gayretleri nedeniyle te ekküre 
ederim. Ayrõca hükümet temsilcisi olarak Ye ilova Höyü ü’ne Konya Arkeoloji Müzesi’nden katõlan 
Arkeolog Azize Karaba lõ‘ya da katkõlarõ nedeniyle te ekkür ederiz.  
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alanõnda saptanan aynõ döneme ait dolgulara nispetle oldukça incedir. Buna göre, 
Ye ilova’da son Neolitik yerle imin II. alanda merkezîle ti ini söylemek 
mümkündür. 
 

II No.lu Alan  
II No.lu alanda kuzey ve güneyde yer alan iki ayrõ açmada,  IIa ve IIb’de 

çalõ õlmõ tõr (Çizim: 1). 
IIa alanõndaki çalõ malar daha ziyade yatay olarak geli mi , bu bakõmdan 

daha geni  bir alanõ kapsamõ tõr. Önceki yõllarda ortaya çõkarõlan III 1 dönemine ait 
yerle im kalõntõlarõnõn güneye do ru yayõlõmõnõ saptamak, bu alandaki çalõ malarõn 
ba ta gelen amacõ olmu tur. Önceki iki sezonda yapõlan tespitler, bu kesimde 
Neolitik kültür dolgusunun eski bir dere tarafõndan tahrip edildi ini ortaya 
koymu tur. Bu dere yata õnõn sõnõrlarõnõn ve derinli inin belirlenmesi, çalõ malarõn 
di er bir hedefi olmu tur (Çizim: 2).  
 Daha önceki yõllarda alanõn kuzeyinde üç yapõ kalõntõsõ (E1, E2, E3) ve i lik 
alanlarõ ortaya çõkarõlmõ tõ. Bu yõl eski dere yata õnõn güneyinde bir yapõ kalõntõsõ 
(E6) saptanmõ tõr (Çizim: 2).  Burada bir kö ede birle en yakla õk kuzey-güney ve 
do u-batõ do rultulu iki temel duvarõ ayõrt edilmektedir. Yapõnõn kuzey kesiminin 
dere tarafõndan tahrip edildi i anla õlmaktadõr. Bu yapõnõn güneyinde ve do usunda, 
mimarî bir düzen göstermeyen, olasõlõkla ba ka yapõlara ait yaygõn ta  gruplarõ tespit 
edilmi tir (Resim: 3). Arazinin güneye do ru e imi, bu kesimde tahribatõ artõrmõ tõr. 
Ev duvarlarõnõn ta  temel üstüne pise tekni iyle kerpiçten yapõldõ õ anla õlmaktadõr. 
Yanmõ  bir kil parçasõnda 2.5 cm. çapõnda bir dal izi yer almaktadõr. 

K10a plan karesinin güneybatõ kö esinde, önceki sezonlarda yapõlan 
çalõ malarda, Neolitik tabakalarõn dere yata õnõn altõnda kalan seviyelerde de devam 
etti i görülmü tür. Burada bu yõl yapõlan derinle me çalõ malarõnda, iri ve orta boy 
ta lar, çe itli ö ütme ta larõ ve keramikle belirlenen III 1b ve c tabakalarõ izlenmi , 
bunun altõnda daha eski evrelerin yer aldõ õ görülmü tür. Yüzeyden 2.5 m. a a õda 
sarõmsõ kõrmõzõ, açõk sarõ ve pembe renklerin hâkim oldu u keramik parçalarõ, bunun 
yakla õk bir metre altõnda di erlerinin yanõ sõra kahverengi yüzeyli parçalar da ele 
geçirilmi tir. Çok dar bir alanda yapõlan çalõ mada elde edilen bu veriler, 
stratigrafiyi belirleyebilmek için yetersizdir. Bununla birlikte bu kesimde daha eski 
yerle im tabakalarõnõn yer aldõ õ anla õlmaktadõr. Bu tabakalarda ele geçirilen 
hayvan kemi i ve deniz kabuklarõ, hayvancõlõk ile deniz avcõlõ õ ve toplayõcõlõ õnõn 
besin ekonomisinde önemli yer tuttu unu ortaya koymaktadõr. Avcõlõ õn bu 
sektördeki payõnõ belirlemek zordur. 

Çalõ ma sahasõ içinde güneydo u-kuzeybatõ do rultusunda uzanan dere 
yata õnõn 15 m.ye yakõn bir kõsmõ ortaya çõkarõlmõ tõr. Yata õn bu kesimi 10 m. 
civarõnda geni li e sahiptir (Çizim: 2, Resim: 2). Derinli in güneydo u kenara 
do ru arttõ õ anla õlmaktadõr. K10a plan karesindeki kesitte bu kenardaki derinli in 
1.70 m. oldu u görülmektedir. Dere yata õ irili-ufaklõ yo un çakõlla dolmu  
durumdadõr. Güneybatõ kenar boyunca 10 m.ye yakõn uzunlu u ile iri ve orta boy 
ta larla yapõlmõ  duvarõn, derenin güney kõyõsõna ait bir set oldu u dü ünülmektedir.  

Son Neolitik köy döneminde arazinin IIa kesiminden IIb’ye do ru anî bir 
e imle alçaldõ õ ve bir düzlü e ula tõ õ anla õlmaktadõr. IIb alanõnda e imli 
kesimdeki ta  gruplarõ bir mimarî düzen vermezken, düzlükte iki yapõya (E4 ve E5) 
ait kalõntõlar belirgindir. Bu yõlki çalõ malar, anõlan yapõlarõn do usundaki kesimde 



……………. ……………………………………………………………………………………………………421

sürdürülmü  ve yerle imin bu yönde yayõlõmõ ara tõrõlmõ tõr. I8b plan karesinde III 
1a ve b evrelerine ait mimarî bir düzen göstermeyen ta  gruplarõ ortaya çõkarõlmõ tõr. 
Bu gruplarda çe itli boy ve tiplerde ö ütme ta larõ da yer almaktadõr (Çizim: 2). 

I8b plan karesinin güneyinde alt tabakalarõ tespit etmek maksadõyla 
derinle mesine bir test açmasõ açõlmõ tõr. Bu çalõ mada, Neolitik dolgunun 3.5 m. 
civarõnda bir kalõnlõ a sahip oldu u ve bunun tamamõnõn III 1 dönemine ait oldu u 
anla õlmõ tõr. Ana topra õn üzerinde yer alan 3.50 metre kalõnlõ õndaki bu dolguda 
be  yerle im evresi (III 1 a,b,c,d,e,f) belirlenmi tir. Karakteristik kõrmõzõ yüzlü 
kerami in tam olarak hâkim oldu u bu evrelerde, mimarî kalõntõya rastlanmamõ tõr. 
Elde edilen bulgulara göre IIb alanõndaki son Neolitik köye ait tabaka, bugünkü 
yüzeyden yakla õk 2 m. a a õda ba lamaktadõr. Neolitik dolgunun en alt seviyesi ise 
günümüz yüzeyinin 5.5 m. altõndadõr. Alanda 13.70 metreden itibaren sarõ renkli mil 
ba lamaktadõr.  

 
III No.lu Alan 
2012 yõlõnda III No.lu Alan’da H22 plan karesinde de çalõ õlmõ tõr. 

Öncelikle tüm plan kare içinde yüzey topra õ kaldõrõlmõ  ve daha sonraki çalõ malar 
H22 plan karesinin b karesinde yo unla tõrõlmõ tõr. Açmanõn güneybatõ çeyre inde 
(2.5x2.5 m.) devam eden çalõ malarda do al ve kültürel katmanlar içeren kalõn bir 
dolgu tespit edilmi tir (Çizim: 1, Resim: 4). 18.00 metredeki do al dolgunun 
altõndaki kültür katlarõna 2.35 metre derinde, 15.65 metrede ula õlmõ , bu alanda da 
13.50 metreden itibaren kültür katlarõ sona ermi  ve sarõ millî ana toprak açõ a 
çõkmaya ba lamõ tõr. Yüzeyin yakla õk 2.35 m. altõnda saptanan kültür topra õnõn üst 
seviyelerinde Orta Kalkolitik ve Roma dönemlerine ait bazõ keramik parçalarõ ele 
geçirilmi tir. Bunun dõ õndaki parçalar III-1 dönemine aittir. Ancak buluntular 
da õnõk ve seyrektir. 
 H22b karesindeki sonuçlar, Ye ilova’daki yerle im tabakalarõnõn geni  bir 
alana yayõldõ õnõ ve bu tabakalarõn günümüzdeki yüzeyin çok altõnda olabilece ini 
ortaya koymu tur. Özellikle yüzeyin 2.50 metre altõnda yakla õk 0,60 metre 
kalõnlõ õndaki kalõn bir killi do al topraktan sonra kültür tabakasõna rastlanmasõ ve 
Neolitik tabakalarõn yüzey topra õnõn alt seviyelerinde yer alabilece ini göstermi tir.  

 
NEOL T K BULUNTULAR 
Keramik 
III 1 tabakasõnda kõrmõzõ tonlarda astarlõ ve perdahlõ keramik 

karakteristiktir. Krem, kahverengi, sarõmsõ kõrmõzõ renkler oldukça enderdir. Kaplar 
genelde iyi derecede pi irilmi tir. Kaba nitelikli parça oranõ %2-3’den fazla de ildir. 
Yüzeyler ço unlukla astarlõ ve perdahlõdõr. Büyük çömlek ve küplere ait kalõn cidarlõ 
parçalar önemli miktardadõr (Çizim: 5.1-6). Depolama konumlu bu kaplarõn 
fazlalõ õ, tarõmsal üretimdeki yo unlukla ili kili görünmektedir. Çe itli tip ve 
boyutta ö ütme ve ezme ta larõ ile havan ve havanellerinin yaygõnlõ õ da bu görü ü 
desteklemektedir.  

Pervaz a õzlõ büyük çömlekler (Çizim: 5.1), dõ a dönük a õz kenarlõ 
çömlekler (Çizim: 5.2), a za do ru daralan kenarlõ çömlekler (Çizim.5:3), boyunlu 
çömlekler (Çizim: 5.4), s-kenarlõ çanak/kâseler (Çizim: 5.5) ve sõ  çanaklar/tabaklar 
(Çizim: 5.6) ba lõca formlardõr. Çömleklerde dikine tünel tutamaklar yaygõndõr. 
Bunlarõn yanõ sõra dikine çubuk ekilli deliksiz tutamaklar da görülmektedir. Dipler 
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daha ziyade hafif yüksek kenarlõ, düz ya da hafif çukur tabanlõdõr. Bir kõsõm dip 
halka ekillidir.  

Bu dönem kerami inde bezemeli parçalara da rastlanmõ tõr. Bazõ kaplara 
tõrnak ya da sivri bir nesne ucuyla baskõ bezeme yapõldõ õ anla õlmaktadõr.  

 
Küçük Buluntular 
Ço unlukla serpantinden yapõlmõ  ufak baltalar oldukça yo undur. Bunlarõn 

bir kõsmõ minyatür boyutta olup kazõyõcõ niteli i ta õmaktadõr. Ye ilova Neolitik 
tabakalarõnda oldukça az rastlanan bir buluntu çe idi olarak biri iri ta tan, di eri 
pi mi  topraktan iki adet sapan tanesi ele geçirilmi tir. Pi mi  toprak ka õk ve kepçe 
ile kemik/boynuz saplar, buluntular arasõnda dikkat çekmektedir. Di er buluntular 
arasõnda, ö ütme ta larõ, havanelleri, ço u çakmakta õndan yontma ta  âletler yer 
almaktadõr. Yontma ta  âletlerde çakmakta larõ gri, morumsu, mat beyaz, bal rengi, 
kahve gibi çe itli renkler yaygõndõr. Çakmakta õ âletler arasõnda en yaygõnõ kesiciler 
olarak görülürken,  az sayõda obsidyen buluntu tespit edilmi tir.  

 
LK TUNÇ ÇA I -  I. Tabaka 

VI No.lu Alan (Yassõtepe) 
Ye ilova Höyü ü yayõlõm alanõ içinde kalan ve Neolitik kültürün dere 

kollarõ arasõndaki bo  alanlara geni lemesi sonucu,  ilk kez Neolitik Dönemin 
sonunda yerle ilen VI No.lu alan Yassõtepe'de çalõ ma programõna uygun olarak 
kazõlara 2012 yõlõnda da devam edilmi tir.  VI No.lu alan Ye ilova Höyü ü’nün 
merkezinden 300 metre kadar kuzeyde 1 metre a a õ seviyede yer almaktadõr.   
   2012 yõlõ çalõ malarõna ilk olarak I16 plan karesinde ba lanmõ  ve en üst 
yapõ katõ ara tõrõlmõ tõr. Yüzeyin 5 cm. altõnda eri ilen bu tabakada, yan yana uzun 
evlere ait ta  temel kalõntõlar ortaya çõkarõlmõ tõr.  

2011 yõlõnda ortaya çõkarõlan ve kuzeydo u güneybatõ do rultusunda 
uzanan IC3a katõna ait megaron tarzõndaki yapõlarõn batõya do ru yayõlõmõ 
saptanmõ tõr (Resim: 6). Toplamda 7 ye ula an mekânlar ta tan in a edilmi  ortak 
duvarlara sahip olup içlerinde depolama alanlarõ yer almaktadõr (Çizim: 3). 
Ço unlukla pithos türü iri küplerden olu an kaplar içinde sõvõ ve daha küçük 
küplerde midye gibi deniz ürünleri depolanmõ tõr. Ortaya çõkan buluntular zengin bir 
gõda çe idinin varlõ õnõ ve düzenli yapõla mayõ ortaya koymaktadõr.   

Ic3b-f katlarõna ait mimarî kalõntõlar sondaj niteli inde dar bir alanda tespit 
edildi inden mimarî bütünlük içinde de erlendirmek zordur. Alan geni letildi inde 
alt evrelere ait mimarî bulgularõn özellikleri daha iyi belirlenecektir.  

Keramik tüm evrelerde türde  olup bu çerçevede bir devamlõlõk ve geli im 
süreci ortaya koymaktadõr. Kar õla tõrmalara göre, en üstteki IC3a katõ kerami i, 
Kumtepe IB sonlarõ-IC1 ve Troya I-Erken safhalarõ kerami iyle paralellik 
göstermektedir. Bu dönemde, ço unlukla makara tipli tutamaklarõ olan omurgalõ 
çanaklar (Troya A12 tipi), içe geni  kalõnla tõrõlmõ  a õz kenarlõ çanaklar (Troya A6 
tipi), silindirik gövdeli kapaklar, gaga a õzlõ testiler, çift kulplu ufak çömlekler, 
insize çizgi bezemeli küçük çömlekler, huni ve kulplu ma rapalar ba lõca formlardõr 
(Resim: 7,8). Alt evrelerin kerami inde ise Kumtepe IB tipi içe kalõnla tõrõlmõ  a õz 
kenarlõ çanaklar yaygõn ve karakteristiktir. Kabartma tutamaklõ çanaklar ve pencereli 
ayaklarõ olan çanaklar bu evrelerde yer alan di er ayõrt edici unsurlardõr. Buna göre, 
IC3b-e evrelerinin Kumtepe IB ile paralellikler gösteren bir süreci yansõttõ õnõ 
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söylemek mümkündür. Önümüzdeki sezonlarda bu evrelerin mimarîsinin de 
incelenebilmesi için daha geni  alanlarda ara tõrõlmasõ gerekecektir. Böylece olasõ 
daha alt evrelere eri ilmesi, bu süreç hakkõndaki bilgilerimizi artõracaktõr. 

Bu yõl kazõlan üst ve alt tabakalardan alõnan yanmõ  a aç parçalarõndan CO 
14 tarihlemeleri yaptõrõlmõ tõ. Amerika’da Beta tarafõndan yapõlan tarihlemelere göre 
I C3b evresinden) M.Ö. 2880-2830 tarihleri, I C3f evresinden ise M.Ö. 3020 - 2900 
tarihleri elde edilmi tir. Dolayõsõyla elde edilen tarihler ve bulgular Yassõtepe’de lk 
Tunç Ça õnõn ba larõnda Troya I ve öncesine giden kültürel bir sürecin ya andõ õnõ 
ortaya koymaktadõr. Böylece Kõyõ Ege’de ilk kez lk Tunç Ça õ – Kalkolitik geçi ini 
anlayabilece imiz kalõntõlara sahibiz. 

Keramiklerle birlikte genel olarak yivli kum midyelerinden olu an deniz 
hayvan kabuklarõ ele geçirilmi tir. Bunlarõn yanõ sõra istiridye, yivsiz kum midyesi 
dikenli deniz salyangozu, boru kurdu, türü belli olmayan balõk iskeletleri ve 
mürekkep balõ õ kemi i de görülmektedir. Kemikler içinde küçükba  hayvanlara ve 
yaban domuzlarõna ait oldu u dü ünülen parçalarõn ço unlukta oldu u anla õlmõ tõr.  
Bunun dõ õnda çakmak ta õ ve obsidyenden yapõlmõ  dilgi ve kazõyõcõ gruplarõ 
mevcuttur.  

 
TÇ Çömlek Mezarõ 

Ye ilova Höyü ü'nde I No.lu alan içindeki K16a plan karesinde yüzeyden 
1.00 metre a a õda lk Tunç Ça õna ait bir çömlek mezar ortaya çõkarõlmõ tõr (Çizim: 
1, Resim: 1). 2005-2006 sezonlarõnda bu alanõn hemen do usunda yine aynõ döneme 
ait bir küp mezar bulunmu tur. Çömlek mezar ( TÇ M2), do u-batõ yönünde 
yerle tirilmi  olup a zõ do uya bakmaktadõr (Resim: 1). 0.65 m. uzunlu undaki 
çömle in a zõ bir kap parçasõyla kapatõlmõ , ta larla desteklenmi tir. Çömlekte 
iskelete ve her hangi bir mezar e yasõna rastlanmamõ tõr. Bu nedenle lk Tunç 
Ça õna ait küpün bir bebek gömüsü ya da simgesel bir mezar oldu u anla õlmõ tõr.
 Neolitik dolgu içine açõlan mezar, çõkarõlan toprakla doldurulmu tur. Bu 
nedenle çömlek topra õnda Neolitik Döneme ait keramik, hayvan kemi i ve yontma 
ta  âlet parçalarõ bulunmu tur. 

 
Roma Dönemi Kalõntõlarõ 
Alan genelinde Neolitik tabakanõn üstünde Roma Dönemi tabakasõ yer 

almaktadõr. Bu tabaka eski dere yata õnõn üzerindedir. Bu yõlki çalõ malarda bu 
döneme ait iki mezar tespit edilmi tir. Di er yandan önceki yõllarda saptanan pi mi  
toprak su boru hattõnõn devamõ saptanmõ tõr. 

Dere yata õnõn içine açõlan boru hattõ, kuzeybatõ-güneydo u do rultusunda 
uzanmaktadõr (Resim: 2, Çizim: 2). Kazõlan alanlar dâhilinde hattõn 12 metrelik bir 
kõsmõ takip edilebilmektedir. Bu hatta bir ucu di i, di eri erkek olan ve birbirlerine 
kireç harcõyla monte edilen 56 cm. uzunlu unda pi mi  toprak borular kullanõlmõ . 

 
YE LOVA HÖYÜ Ü LG L  D ER ÇALI MA VE PROJELER 

 Koruma Çalõ malarõ 
Ye ilova Höyü ü’nün II ve VI No.lu alanlarõndaki kalõntõlarõn korunmasõ için 

iki ayrõ çatõ projesi hazõrlanmõ  ve koruma kurulu onayõndan geçmi tir. VI No.lu 
alandaki kazõ alanlarõnõn tamamõ, kazõlacak alanõn da önemli bir kõsmõnõn üstü 
koruyucu çatõ ile kapatõlmõ tõr (Resim: 10).  
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Sosyal Projeler 
E itim ve Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamõnda Temmuz ayõnda her hafta 

Çar amba-Cuma günleri 9-11 saatleri arasõnda bir e itim programõna ba lanmõ tõr. 
Bu amaçla zmir’in farklõ yerlerinden gelen 6-12 ya  grubuna ait 20 ki ilik ö renci 
gruplarõ üçer gün süre ile kazõ ekibinin misafiri olmu tur. Ö ren-Kaz-Ya a eklinde 
özetleyece imiz e itim programõna ba lõ olarak kazõ alanõna 60’tan fazla ö renci 
gelmi , aktif kazõ alanõ ba lamõnda kültürel de erlerimize sahip çõkmasõ onlarõ 
tanõmasõ amaçlanmõ tõr (Resim: 9).  

 
Ziyaretçi Merkezi Projesi 
Ye ilova Höyü ü kazõ alanõna biti ik konumda bulunan kamu arazisine farklõ 

aktiviteleri de yürütebilece imiz bir yapõ yapõlmasõna yönelik Bornova Belediyesi ile 
bir çalõ ma ba latõlmõ tõr. Bu amaçla Bornova Belediyesi Ye ilova Höyü ü Ziyaretçi 
Merkezi adõ altõnda 2010 yõlõnda ödüllü bir proje yarõ masõ açõlmõ tõr. Proje 
yarõ masõ bütünüyle kazõlardan elde etti imiz deneyimlerin, alanda yürütmeyi 
planladõ õmõz çalõ malarõn ve Genel Müdürlü ün müze yönetmelikleri õ õ õnda 
ekillendirilmi tir.  Yarõ manõn sonuçlanmasõnõn ardõndan Bornova Belediyesi 

Tarihî Kentler Birli i tarafõndan en iyi proje ödülü kazanan, Singapur’da Dünya 
mimarlõk Oskarõ yarõ masõnda ilk ona giren bu projeyi uygulamaya karar verip 
ihaleye çõkmõ tõr. hale bedeli 8 milyon be yüzbin TL. tutan ve Türkiye’de bu 
anlamda ilk kez tümüyle Bornova Belediyesi tarafõndan üstlenilen, sergi binasõ, kazõ 
evi ve Neolitik köyden olu an kompleksin in asõna 2012 kasõm ayõ ba õnda 
ba lanmõ tõr (Resim: 11). Böylece bu proje ile Ye ilova Höyü ü modern bir kazõ 
evine kavu acak, alan tarih öncesi sergilemenin yapõlaca õ aktif bir kazõ kalanõna 
dönü ecektir. Yapõlacak binanõn çevresi de Bornova Belediyesi tarafõndan ayrõca 
düzenlenmi , Ye ilova Höyü ü Parkõ olarak çevrede ya ayanlarõn kullanõmõna 
açõlmõ tõr.  

 
Bornova Kent Müzesi 
Bornova’nõn merkezinde yer alan Dramalõlar Kö kü Belediye tarafõndan satõn 

alõnarak restore edilmi  ve Bornova’nõn Neolitik Dönemden Cumhuriyet Dönemine 
uzanan tarihî geçmi inin sergilendi i bir müzeye dönü türülmü tür. Bu amaçla 
kö kün bir odasõ Ye ilova Höyü ü bulgularõnõn ve kültürünün tanõtõmõna uygun 
olarak düzenlenmi tir. 
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 Çizim 1: Ye ilova Höyü ü kazõ alanlarõ.  
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Çizim 2: Ye ilova Höyü ü Neolitik Dönem mimarîsi.  
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Çizim 3: Yassõtepe kazõ alanõ (VI No.lu Alan) lk Tunç Ça õ mimarîsi.  
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           Resim 1:  TÇ küp mezar 

 

 

          Resim 2:  IIa alanõ  
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Resim 3:  IIa alanõ 

 

 

Resim 4:  Alan III 
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Resim 5: Neolitik Keramikler (5.1 pervaz a õzlõ büyük çömlekler; 5.2 dõ a dönük 
a õz kenarlõ çömlekler; 5.3 a za do ru daralan kenarlõ çömlekler; 5.4 
boyunlu çömlekler; 5.5 s-kenarlõ çanak/kaseler; 5.6 sõ  çanaklar/tabaklar) 
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           Resim 6: Alan VI 

 

     

Resim 7: Neolitik – TÇ keramikleri 
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Resim 8: TÇ çanak çömlekleri   

 

 

Resim 9: E itim Projesi 
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Resim 10: Koruma çatõsõ (VI No.lu Alan) 

 

 

Resim 11: Ziyaretçi merkezi 
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2012 YILINDA METROPOL S ARKEOLOJ K 
ARA TIRMALARI 

         

Serdar AYBEK*1 
Ali Kazõm ÖZ 

Aygün EK N MER Ç 
 

Metropolis Kazõlarõ 2012 yõlõnda Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ 
ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izni, Kültür ve Turizm Bakanlõ õ’ndan zmir l Özel 
daresi’ne aktarõlan mâddi destekler, Trakya Üniversitesi, zmir Valili i, Torbalõ 

Kaymakamlõ õ, Torbalõ Belediyesi, Yeniköy Muhtarlõ õ, Sabancõ Vakfõ ve MESEDER 
(Metropolis Sevenler Derne i) katkõlarõyla yapõlmõ tõr. Bakanlõk temsilcisi olarak zmir 
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Kamuran Akyüz görev almõ tõr. Çalõ malar 
18.06.2012 ve 05.12.2012 tarihleri arasõnda a a õda sõnõflandõrõlan ba lõklar hâlinde 
gerçekle tirilmi tir. Kazõ sonunda 72 adet envanterlik ve 175 adet etütlük eser zmir 
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmi tir. 

Metropolis'te 2012 yõlõnda gerçekle tirilen çalõ malar dört ana ba lõk halinde 
de erlendirilebilir.     

- Arkeolojik Kazõlar: Roma Hamamõ-Palaestra, Palaestra Kuzey Galeri ve 
Mozaikler, Palaestra Kuzeyindeki Mekânlar, Hamam Yapõsõ Kuzeyindeki Mozaikli 
Salon (Ambulacrum / Apodyterium) ve Havuzlar 

- Ara tõrmalar: GIS ve Belgeleme Çalõ masõ, Metropolis Çevresindeki 
Yerle imlerin Belgelenmesi, Epigrafi Ara tõrmalarõ, Seramik Ara tõrmalarõ, 
Bademgedi i Tepe (Puranda) Yayõn Çalõ masõ 

- Projeler: Örenyeri ve Çevre Düzenleme Projesi, Ziyaretçi Merkezi Projesi, 
Koruma Çiti Projesi, Toplum Yararõna Çalõ ma Programõ, Metropolis Topografik Harita 
Projesi, Metropolis Kazõ Evi onarõmõ, Yayõn Çalõ malarõ, 

- Koruma ve Restorasyon Çalõ malarõ: Palaestra Galeri Mozaikleri Koruma 
Çatõsõ Projesi, Arkeolojik Eser Restorasyonu    

 
1. ARKEOLOJ K KAZILAR 
1.1. Hanyõkõ õ Roma Hamamõ - Palaestra 
2012 yõlõ Palaestra çalõ malarõ Ara . Gör. Dr. M. Baki Demirta  yönetiminde, 

Arkeolog Burak Arslan, Arkeolog Yõlmaz Balõm ve 17 i çi ile birlikte, “Han Yõkõ õ” 
olarak adlandõrõlan bölümdeki temizlik çalõ malarõ ile ba lamõ tõr (Çizim: 1-2; Resim: 

*1Doç. Dr. Serdar AYBEK, Celal Bayar Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Manisa/TÜRK YE. saybek@gmail.com  
Yrd. Doç. Dr. Ali Kazõm ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca, 
zmir/TÜRK YE. ali.oz@deu.edu.tr 

Ö r. Gör. Dr. Aygün Ekin MER Ç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca, 
zmir/TÜRK YE. aygunek@mynet.com 
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1). lerleyen çalõ malarda kuzey-güney do rultusunda sõralanan N’23 ve N’25 kareleri 
arasõndaki, Kuzey Mozaikli Galeri ile Palaestra kuzey duvarõ arasõndaki alanõn tamamen 
topraktan temizlenmesi amaçlanmõ tõr.  

Palaestra’nõn kuzey bölümünü olu turan galeri hem dö eme çe itleri hem de 
arkasõndaki mekânlar açõsõndan di er galerilerden farklõlõk gösterir. Kuzey galerinin 
ba langõcõ sayõlabilecek olan kuzeybatõ kö edeki dö emeler, batõ galeri dö emesinden 
mermer bir e ik ile ayrõlmaktadõr. Bu e ik sayesinde batõ galerinin kareli dõ  bordürü 
sonlanmakta ve yerine kuzey galerinin sarma õk yapraklõ bordür süslemesi gelmektedir. 
Benzer ekilde, güney ve batõ galerilerde iç bordür olarak kullanõlan dalga motifinin 
yerini, kuzey galeride meander motifi almaktadõr. Tüm bu nedenlerle kuzey galerinin 
kullanõm i levinin di er galerilerden farklõ oldu u, giri  veya tören amaçlõ kullanõldõ õ 
dü ünülmektedir. Ayrõca bu kõsõmda yo un olarak ele geçirilen ve kirecin kalõba 
dökülmesiyle yapõlmõ  inci-makara ve on kymationu ekilli stuccolar muhtemelen iç 
bölümlerde dekoratif amaçlõ kullanõlmõ lardõ (Resim 2). 

 
1.1.1. Palaestra Kuzey Galeri Mozaikleri 
Kuzey galerinin do u kõsmõ büyük oranda tahribata u ramõ  oldu u için, 

panellerden sadece 11 tanesi ortaya çõkarõlmõ tõr. Her biri farklõ boyutlardaki panellerin 
toplam uzunlu u 30,27 m, geni li i ise bordürle birlikte 6,10 metreyi bulmaktadõr. 
Panellerin etrafõndaki bordür iki farklõ motifle birlikte her iki yandan ortalama 1,60 m. 
geni li e sahiptir. Bordürden geriye kalan panel geni likleri ise 2,22 ile 2,28 m. arasõnda 
de i mektedir. Dõ  bordür, beyaz zemin üzerine koyu mavi kalp eklinde yapraklarõ 
olan sarma õk motifinden olu maktadõr. Benzer bir bordürün Portekiz Conimbriga 
mozaiklerinde de uygulanmõ  oldu u Le Décor’da bahsedilmektedir2. ç bordür ise, 
aralarda kare bo luklar olu turan swastika meander motifine sahiptir. Meander bantlõ 
mozaikler arasõnda en bilinen örnek Daphne’de bulunmu  olan Dionysos ve Herakles 
arasõndaki içki içme yarõ masõnõ konu eden panel mozai idir3. Böylece bu tür swastika 
meander bantlõ mozaik dö emelerin 2. yüzyõlõn ba õndan itibaren kullanõldõ õ 
anla õlmaktadõr. Bordürlerdeki tessera yo unlu u 40-50 tessera/dm2 iken panellerde bu 
rakam 50-60 tessera/dm2 bulmaktadõr. Palaestra galeri mozaiklerinde, ana panellerin 
arasõnda kõsa panellere de yer verilmektedir. Genellikle e kenar dörtgen (Lozenge) 
motifinin kullanõldõ õ bu tür ara panellerden olu an galerilere, Anemurium Büyük 
Hamamõ’nda4 ve Antakya Psykhe Evi’nde5 rastlanmaktadõr. 

2009 yõlõnda bir kõsmõ ortaya çõkarõlan6 6.72 x 2.24 m. boyutlarõndaki 24. 
panelde görülen iç içe geçmi  te et daire motifi birçok örnekte görülebilen yaygõn bir 
süslemedir. Fakat batõ galeriden mermer bir e ikle ayrõlan ve Palaestra’nõn kuzeybatõ 
kö esinden ba layan mozaikte farklõ bir durum söz konusudur. Panelin ana motifi olan 
iç içe geçmi  daire motifinin genel özelli i hem bant hem de panel olarak 
kullanõlabilmesidir. Metropolis Resepsiyon Salonu mozai inde7 tek sõra bant olarak 
görülen bu süsleme, Palaestra’nõn Kuzey Portiko’sunda panel mozai i olarak 
görülmektedir. Palaestra Batõ Portiko ve Bona Fortuna Mozai i’nde ise küçük paneller 

2  Balmelle 1985: s:114, pl:64/f. 
3  Levi 1947: pl:143; Balmelle 1985: pl.38c. 
4  Campbell 1998: 30, pl. 139, fig. 29. 
5  Levi 1947:183, pl. 39. 
6  Öz 2009: 33, res.6. 
7  Öz 2012a: 703. 
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hâlinde uygulanmõ tõr. Palaestra Kuzey Portiko mozai inin farklõlõ õ iç içe geçmi  
dairelerin diyagonal olarak sõrasõyla siyah ve kõrmõzõ tesseralardan olu masõdõr8. Benzer 
örneklere Ephesos 2 No.lu Yamaç Ev’deki Amphitrite mozai inde9 ve Vedius 
Gymnasiumu III. Salon’da10 rastlanmaktadõr. Ephesos kentinin en önemli yapõlarõnda 
bulunan ve sevilen bir form oldu u anla õlan bu örneklerin yapõm tarihleri .S. 3. ve 4. 
yüzyõl olarak tarihlendi i için, Metropolis Palaestra mozaiklerinin de aynõ dönemde 
yapõldõ õnõ kabul etmek ve yapõnõn üçüncü evresi olarak tanõmlamak mümkündür. 
Palaestra kazõlarõnda ortaya çõkarõlan di er buluntular da, bu tarihlemeyi destekler 
niteliktedir. 2009 yõlõ kazõlarõnda bulunmu  ve tanõmlanabilen toplam 20 sikkeden iki 
tanesi dõ õnda tümü Roma Dönemine tarihlenmektedir. Bunlardan 14 tanesi bahsi geçen 
olaylarõn gerçekle ti i 4. yüzyõla ait sikkelerdir. Sikkelerin yayõlõmõ ço unlukla II. 
Constantius Dönemine (337-361) aittir. Böylece Hamam kompleksinin yeniden onarõmõ 
ve mozaiklerin yapõlõ  tarihi olarak 3. yüzyõlõn ikinci yarõsõnõ vermek yanlõ  olmaz.  

Kuzey galerinin tam ortasõna gelen 2,30 x 2,30 m. boyutlarõndaki panel, simetrik 
düzenlemenin merkezini olu turmaktadõr. Bu yüzden, tüm Palaestra mozaikleri içinde 
ilk kez figüratif ö elere rastlanmõ tõr. Bunlar merkezdeki krater ve kö elerdeki yunus 
tasvirleridir. Figürler koyu mavi tesseralardan basit ve kaba bir ekilde i lenmi lerdir. 
Fakat yunuslarõn abartõlõ formu 1970’li yõllarda Metropolis’ten çõkarõlan ve günümüzde 
Efes Müzesi’nde sergilenen monokrom mozai i hatõrlatmaktadõr11. Mozaik 
dö emelerde, merkezi dairesel panellerin kö elerinde yunus figürü kullanma gelene i, 
Helenistik Döneme12 kadar gitmektedir. Panelin ana formu, üçgen parçalardan olu an 
kalkan veya rüzgâr gülü motifidir13. Merkezden dõ a do ru geni leyen 6 sõra hâlinde 16 
üçgen de i ik renklerde yer almaktadõr. Genel itibarõyla bu form, saat yönünde dönen 
bir rüzgâr gülünü tasvir etmektedir (Resim: 3). Benzer bir mozaik, Ephesos Alytarkhes 
Stoasõ’nda görülmektedir14. Fakat Ephesos örne i, üçgen parçalarõn yerle tirilmesi ve 
ku  figürlerinin kullanõlmasõ bakõmõndan farklõlõk gösterir. 

Sonuç olarak kuzey galeri hem içerdi i mozaik süslemeler hem de gerisindeki 
mekân düzenlemesi bakõmõndan, Palaestra’nõn di er galerilerinden ayrõlmaktadõr. Galeri 
boyunca, merkezde figüratif bir form bulunan simetrik dö eme süslemelerinin ilk defa 
kullanõlmõ  olmasõ en önemli farklõlõktõr. Bu yüzden, Palaestra’nõn kuzey galerisinin 
hamamõn önemli bir bölümüne geçi  i levi gördü ü söylenebilir. Galeriye kuzeyden 
ba lanan üç büyük salon, Metropolis Hamamõ’nõn en önemli mekânlarõnõ olu turuyor 
olabilir. Salonlarõn boyutlarõ birbirine yakõn olsa da, sahip olduklarõ dö eme farklõlõklarõ 
i levlerinin de ayrõ oldu unu açõklar.  

2009 yõlõnda yapõlan sondajlarla bu durum tespit edilmi  ve hatta kuzey galerinin 
arkasõndaki salonlarla birlikte bir basilica thermarum veya imparatorluk kültü salonu 
(Kaisersale) olabilece i ileri sürülmü tü15. 2012 yõlõnda ortaya çõkarõlan salonlarõn 

8 Genellikle monochrome olarak yapõlan dairesel motifler ender olarak polychrome (kõrmõzõ, siyah ve beyaz) 
yapõlmaktadõr. Balmelle 1985: s:374, pl:239. 
9   Jobst 1977: s:59 abb: 98, 100. 
10  Miltner 1958: s: 98. 
11  Meriç 1974: 62. 
12 Delos’taki Yunuslar Evi’nde bulunan örnekte, kö elerde bir tanrõça tarafõndan idare edilen çifte yunuslar 
tasvir edilmi tir. Dunbabin 1999: 33, fig. 34-35. 
13 Balmelle 2002: 136, pl.328a. 
14 Jobst 1977: 32, Abb.45-47. 
15 Öz 2012b: 147, Fig.2. 
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yardõmõyla bu varsayõmõn do rulu u kanõtlanmõ tõr. Benzer örneklere16 dayanarak, 
mermer kaplamalõ salonun yanõndaki mozaikli salonla birlikte imparatorluk kültü salonu 
olmasõ mümkündür. Salonun hemen arkasõnda bulunan Ni li Yapõ’da (Özel Hamam) 
2009 yõlõnda üç adet mermer heykele ait büst parçalarõ bulunmu tur17. Bu yüzden kuzey 
galeriyle ba lantõlõ olarak Palaestra’nõn kuzey bölümünün mparatorluk Salonu olarak 
kullanõldõ õ dü ünülebilir. 

Palaestra’nõn kuzeyindeki bir di er önemli mekân, mozaik dö emeye sahip ve 
etrafõnda ni ler bulunan uzun salondur (Resim: 4). Basilica thermarum veya 
ambulacrum olarak adlandõrõlan18 ince uzun salonlarõn uzun kenarõnda birçok ni  
bulunmaktaydõ. Yegül’e göre19 bu tip salonlar, Palaestra ile hamamõn sõcak kõsõmlarõ 
arasõnda bir ba  kurarlar. Plan içindeki konumlarõna göre, soyunma odasõ 
(apodyterium), giri  salonu, dinlenme mekânõ ve hatta kötü havalarda spor yapmak için 
bile kullanõlabilirler. 2012 yõlõnda yapõlan kazõlarda, bu tanõma uygun bir salon ortaya 
çõkarõlmaya ba lanmõ tõr. Henüz tam olarak kazõlmasa da, mekânõn zemininde 
geometrik motiflere sahip bir mozaik ve uzun kenarlarõnda payelerle sõnõrlandõrõlmõ  
ni ler bulunmaktadõr. Salonun do udan ikinci ni i içindeki kanalda çok sayõda seramik 
ve cam malzeme ele geçirilmi tir. Buluntular genellikle MS. 4. yüzyõla tarihlenmekle 
birlikte, daha çok ziyafetlerde kullanõlan çanak, bardak ve sürahi benzeri kaplara aittir. 
Bu nedenlerle, Metropolis Hanyõkõ õ Hamamõ’nõn kuzeyinde yer alan salon, dinlenme 
i levine sahip bir ambulacrum/apodyterium olarak nitelendirilmelidir. 
 

1.2. Palaestra Kuzeyindeki Mekânlar 
Palaestra’nõn kuzey galerisinin arkasõnda yine bu galeriye açõlan üç büyük salon 

tespit edilmi tir (Resim: 5). Hemen hemen birbirine e it boyuttaki odalarõn zemin 
dö emeleri de birbirinden farklõ özellikler göstermektedir. Batõdan itibaren ilk salon 
hypocaust dö emeyle, ikinci salon mermer ve üçüncü salon ise mozaik dö emeyle 
kapatõlmõ tõr. Bu yüzden bu üç salondan olu an ve kuzey galeriye açõlan mekânlarõn, 
hamam ile Palaestra arasõndaki ili kiyi güçlendiren fonksiyona sahip oldu u 
dü ünülmektedir. Öncelikle N’24 ve N’25 plan karelerindeki çalõ malarõnda, 
ambulacrum’un hemen yanõndaki mekânõn zemininde hypocaust taban õsõtma sistemine 
ait kare tu lalardan olu turulmu  bir zemin tespit edilmi tir. Ancak bu kõsõmda herhangi 
bir kül, yanõk, is kalõntõsõna rastlanmamõ  olmasõ bu yapõnõn Geç Antik Ça da 
de i tirilen odanõn i leviyle ili kili olarak sonradan olu tu unu göstermektedir. 

Hypocaust sistemine sahip mekânõn do usunda ve aynõ aksta yürütülen 
çalõ malarda P’24 plan karesine denk gelen alanda, 42,52 m. kodunda kõsmen mermer 
taban kaplamasõna rastlanmõ tõr. Bu alandaki çalõ malarõn geni letilmesiyle birlikte bu 
bölümün 10,76 x 7,74 m. ölçülerinde mermer kaplamalõ bir salon oldu u anla õlmõ tõr. 
Taban kaplamasõ kõsmen sa lam olarak ortaya çõkarõlan salon Palaestra’nõn kuzey 
portikosuna açõlmaktadõr. 

Bu mekânõn do usunda ve aynõ aks üzerinde yer alan, kuzey galeri mozai inden 
ba õmsõz fakat onunla ça da  oldu u anla õlan ba ka bir mozaikli salon tespit edilmi tir. 
10,49 x 7,94 m. ölçülerindeki bu mozaik taban di er galeri mozaiklerinden farklõ bir 
kompozisyon göstermektedir. Merkezî daire çevresinde giyo  bantlardan olu an 

16  Yegül 2006: 284. 
17  Aybek 2010: 56. Res:3-5. 
18  Yegül 2006: 189. 
19  Yegül 2006: 278. 
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çerçeveler içindeki paneller simetrik olarak yer almaktadõr20. Yakõn zamanda köye giden 
su ebekesi panelin ortasõndan geçti i için, merkezde geni  bo luklar olu mu  ve daire 
içindeki motif veya figür yok edilmi tir.   

 
1.2.1. Hamam’õn Kuzeyindeki Mozaikli Salon ve Havuzlar 
Palaestra kazõlarõnda çalõ malarõn sürdürüldü ü ba ka bir alan da, Palaestra’nõn 

kuzeybatõ kö esi ile hamam arasõnda kalan bölümdür. Uzun senelerdir orta kentten 
yamaca akan toprak, bu bölümde metrelerce kalõnlõ õnda bir toprak tabakasõ olu turmu  
ve bu sezon gerçekle tirilen çalõ ma ile bu bölüm kõsmen de olsa bu kalõn toprak 
tabakasõndan arõndõrõlmõ tõr. Bu alanda yan yana sõralanmõ  ve ortalama ölçüleri 2,80 x 
2,00 m. olan dört havuz ni i tamamen açõlmõ tõr. Mozaik üzerinde ve duvar kenarõnda 
çõkan buluntular õ õ õnda mermer kaplama oldu u dü ünülmektedir. 2009 kazõ 
sezonunda ortaya çõkarõlan ve raporlara kireç oca õ olarak geçen yapõyõ da içine alan 
mozaik taban kaplamasõ, bu havuz ni lerinin önündedir ve süslemenin tamamõna yakõnõ 
korunmu  olarak ortaya çõkarõlmõ tõr. Mekânõn henüz açõ a çõkarõlan kõsmõnõn planõndan 
anla õldõ õ kadarõyla, her havuz kar õsõnda e ik ta larõ in situ bir giri  kapõsõ bulunmakta 
ama kapõ ve havuzlarõn ayrõ mekânlar olu turacak ekilde duvarlarla bölünmedikleri 
görülmektedir. Mekânõ kuzey-güney do rultulu kesen geç dönem duvarlarõnõn mozaik 
kaplamaya oturdu u, mozaik tabanõn geç dönem duvarõnõn altõnda devam etti i 
saptanmõ  ve mekânõn bütünlü ü açõsõndan geç dönem duvarõ çizilip foto raflanarak 
kaldõrõlmõ tõr. Havuz yapõlarõnõn her birinin önünde, mozaik tabana yerle tirilmi , 
yakla õk 0,50 x 0,50 m. ölçülerinde, ortasõ delik, mermer bir rögar levhasõ 
bulunmaktadõr. 

Buluntular açõsõndan da oldukça zengin olan mekânlardan özellikle ikinci havuz 
ni i, buluntularõyla di erlerinden ayrõlõr. Havuz üzerine geç dönemde tu la taban 
kaplamasõ yapõlmõ  ve bu tu la taban kaplamasõ ile arka duvar arasõnda kalan 2,45 m. 
uzunlu unda, 0,46 m. geni li inde ve 0,83 m. derinli indeki kanaldan çok sayõda 
seramik, cam ve sikke buluntusu ele geçirilmi tir. Günlük kullanõm tabak ve bardaklara 
ait olan seramikler ilk belirlemelere göre MS. 3. yüzyõla tarihlenen bir kontekst 
vermektedir. 

 
2. ARA TIRMALAR 
2.1. Metropolis GIS ve Belgeleme Çalõ masõ 
Dr. Mark Vetter (Ludwigs-Maximilians Üniversitesi), Mimar Põnar Karata  ve 

arkeoloji ö rencisi Umut Canseven aracõlõ õyla Metropolis’in harita projesi ortakla a 
yürütülmü tür. Metropolis’in oldu u bölgenin bilinen tüm co rafî özelliklerinin 
jeodezik aletlerle bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ hedeflenmi tir. Önce arazinin önemli 
dõ  hat konturlarõ, dijital formatta (DEM) hesaplanmõ tõr. Daha sonraki a amada 
Metropolis için bir GIS (ESR ArcGIS 10.1)  olu turulmu tur. Böylece bütün önemli 
yapõlar kategorize edilmi  ve GIS’in tipik tabaka sistemine dönü türülmü tür. Böylece 
olu turulan GIS sistemiyle alanõn tüm co rafî özellikleri elde edilmi , depolanmõ , 
analiz edilmi tir. lk incelemelerde Metropolis’in mevcut co rafik kayõt sisteminin çok 
do ru ve geni  oldu u anla õlmõ tõr. Jeodezik perspektifi uyumlu bir GPS alõcõya (WGS 
1984) dönü türülmü  ve mevcut olan iki boyutlu çizimler, bu sistemle üç boyutlu hale 
getirilebilmi tir. lk deneme Bizans Kalesi’ne uygulanmõ tõr. 

20  Balmelle 1985: 284, pl:145. 
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Gelecekteki çalõ malarda bu uygulamanõn daha geni  alanlara uygulanmasõ 
dü ünülmektedir. Özellikle Metropolis çevresindeki arazinin konturlarõnõn DEM 
sistemine girilmesi gerekmektedir. Metropolis’teki yapõlarõn mekânsal boyuttaki 
bilgilerinin geli tirebilmesi için bu alanlarõn üç boyutlu bir Laser Scanner ile taramasõ 
yapõlmalõdõr. Bu bilgiler, GIS aletleri kullanõlarak elde edilebilmektedir. Böylece tüm 
arazideki arkeolojik eserler üç boyutlu görünümlerine kavu acaktõr. 
 
2.2. Metropolis Çevresindeki Yerle imlerin Belgelenmesi 
Prof. Dr. Boris Dreyer (Erlangen Üniversitesi Antik Tarih Enstitüsü) ve Prof. Dr. 
Günther Schörner (Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü) i birli i ile 
yürütülen çalõ malarda Metropolis çevresinde, Nekropol, A a õ Hamam ve Sinektepe 
Höyü ü olmak üzere üç farklõ alan üzerinde durulmu tur. 
Sinektepe yerle im alanõ, Metropolis kenti ve bölgenin ba kenti sayõlan Ephesos 
arasõndaki küçük yerle imleri de erlendirebilmek için en uygun alandõr. Sinektepe 30 x 
50 m. boyutlarõnda 25 birime bölünerek çalõ malar planlanmõ tõr. Her bir alanda 
bulunan seramik, cam, tu la ve kemik parçalarõ tek tek sayõlmõ tõr. Yüzey ara tõrmalarõ 
sonucu 17.000’den fazla seramik parçasõ ve 22.000 kiremit parçasõ bulunmu tur. 
Oranlar arasõndaki farkõ görebilmek için seramik türleri ve tu la yo unlu u harita 
üzerine yerle tirilmi  ve buluntularõn daha çok güney ve do u eteklerde yo unla tõ õ 
görülmü tür. 
2012’deki ilk analizlere göre Sinektepe’de, Demir Ça õ ve Geometrik Dönemden 
ba layarak Osmanlõ Dönemine kadar, özellikle Roma Döneminde zirve yapan bir 
yerle im kronolojisi oldu u görülmektedir. Sinektepe’ye ait seramik buluntularõ, 
Metropolis kazõ evinde Prof. Dr. G. Schörner ba kanlõ õndaki Alman ve Avusturyalõ 
ö rencilerden olu an bir ekiple çalõ õlmõ tõr. Yakla õk 6.000 parça incelenmi , çizilmi  
ve foto raflanmõ tõr. lk sonuçlara göre, 2011’de bulunan seramiklerin ço unlu unun 
Roma Dönemine, az bir kõsmõnõn da Geometrik ve Arkaik Döneme ait oldu u 
görülmektedir. En yo un olarak günlük kullanõm ve pi irme kaplarõnõn kullanõldõ õ 
anla õlmõ tõr. Sinektepe en yo un kullanõlan vazo formunun, içki bardaklarõ (ço unlukla 
Knidos’ta ya da yerel üretilen), kadeh ve skyphoslar oldu u görülmü tür. Ayrõca 
Sinektepe’de sõklõkla ele geçirilen terracotta figürinler muhtemelen bir Ana Tanrõça 
kutsal alanõnõ i aret etmektedir. 
 

2.3. Seramik Ara tõrmalarõ 
2012 yõlõ kazõ sezonunda, geçen yõllarda kazõsõ yapõlan Hanyõkõ õ (HY) 

sektöründe,  çalõ õlmõ tõr. Ayrõca Akropol’de önceki yõllarda ist taban olarak 
adlandõrõlan tabanõn yol olup olmadõ õnõ anlamak için G4 ve G5 plan karelerinde kõsa 
süreli bir çalõ ma yapõlmõ tõr.  Bu alanlardaki kazõlar sõrasõnda ele geçirilen seramik ve 
küçük buluntular hakkõndaki ön rapor Dr. Aygün Ekin Meriç yönetiminde Arkeolog 
Ezgi Duman ve Özlem Ceyran ile de erlendirilmi tir. Hamam-Palaestra kompleksinin 
kuzeyinde, toprak yüzey (+48,23 m) ile mozaik (+42,10 m) seviyeleri arasõndaki dolgu 
topra õndan 259 adet Hellenistik, 2014 adet Roma ve 4 adet Bizans serami i ele 
geçirilmi tir. Seramiklerin yanõ sõra metal, cam, stucco, sõva, kemik, tessera, figürin, 
mermer, fresk, deniz kabu u ve künk parçalarõ da bulunmu tur. 

Hellenistik Dönem seramikleri içinde az miktarda M.Ö. 3. yüzyõl ya da erken 2. 
yüzyõla tarihlenen siyah firnisli seramik ve amphoriskos parçalarõ ve çark yapõmõ kandil 
parçalarõ vardõr. Dolgu topra õ içindeki bu seramikler, özellikle yerle imin Akropolis’te 
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oldu u erken Hellenistik Dönemde, bu alandaki bir mezardan kalan hediyeler olmalõdõr. 
Ço unlu u olu turan Geç Hellenistik Döneme tarihlenen gri-siyah tabak, basit firnisli 
kâse, kalõp yapõmõ kâse, batõ yamacõ kâse, tabak, unguentarium, amphora, ve kandil 
parçalarõ ise Palaestra öncesi alandaki yerle imlere ait görünmektedir. 

Bu alanda ele geçirilen Geç Roma Dönemi seramikleri, ESB II, ESC, LRC 
sigillatalarõ, ince duvarlõ bardaklar, pi irme ve günlük kullanõm kaplarõ, tek kulplu 
testiler, amphora ve kandillere ait parçalardõr. Seramikler hem tarihsel hem de tipolojik 
verileri ile yapõnõn kullanõm dönemi için uygun görünmektedir. Hamam ve 
Palaestra’dan faydalanan insanlarõn içki ve yemek ihtiyaçlarõ bu ürünlerle sa lanmõ  
olmalõdõr. 

Ambulacrum veya apodyterium olarak adlandõrõlan mekândaki ikinci havuza ait 
kanalda 44,10 ile 43,27 m. seviyeleri arasõnda ele geçirilen ve M.S. 268-337 yõllarõna 
tarihlenen sikkelerle tarihlenen toplu buluntu grubu kesin tarih vermesi ve kontekst 
olu turmasõ nedeniyle oldukça önemlidir (Çizim: 3; Resim: 6). En yo un grubu Foça 
tipi olarak bilinen ma rapa formu olu turmaktadõr (Çizim: 3 Nr. 1). Kalõp yapõmõ 
skyphos, do u sigillata A grubundan bir tepsi, geç tip do u sigillata II tabaklarõ (Nr. 2), 
pi irme güveçleri (Nr. 3), testiler, unguentariumlar (Nr. 4), kandiller (Nr. 5) ve cam 
takõmlar di er buluntulardõr. 

Yüksek dudaklõ Foça tipi ma rapalarõn üretimleri MÖ 3. yüzyõla kadar devam 
etmi tir. Ephesos’ta 3. yüzyõl kontekstlerinde yo un olarak ele geçerler21. Armut biçimli 
gövde yapõsõna sahip unguentariumlar Roma Dönemi’nde yo un olarak kullanõlan 
tiplerdendir22 ve Constantinus I Dönemine (M.S. 306-337) tarihlenen sikke ile birlikte 
bulunmu lardõr. Diskustan çõkan dikey kulplarõ olan kandil ise (Nr. 7) Corinth XXX 
tipindedirler23 ve dikey kulp üst kalõpla birlikte yapõlmõ tõr24. Di eri ise (Nr. 8) Roma 
Döneminde yaygõn olarak kullanõlan Red on White kandildir25. 

 
3. PROJELER 
3.1. Örenyeri ve Çevre Düzenleme Projesi 

Metropolis Örenyeri Projesi, Metropolis Kazõ Ba kanlõ õ ile Kültür ve Turizm 
Bakanlõ õ Uygulamalar Dairesi Ba kanlõ õ tarafõndan ortakla a hazõrlanmõ tõr. Proje 
ekibi Yrd. Doç. Dr. Ali Kazõm Öz, Mimar Põnar Karata  ve Peyzaj Mimarõ Yeliz 
Köse’nin yanõ sõra konusunda uzman mimar, mühendis ve ehir plancõlarõndan 
olu maktadõr. Kültür ve Turizm Bakanlõ õ zmir II Numaralõ Kültür Varlõklarõnõ 
Koruma Bölge Kurulu kararõyla 07.06.2012 tarihinde onaylanmõ  ve uygulama 
ba lamõ tõr. Projeye göre, alanda yapõlmasõ gereken çalõ malar a a õda özetlenmi tir. 

a. Bilgi ve tanõtõm levhalarõ 
b. Sit alanõnõn koruma çiti ile çevrilmesi 
c. Gezi güzergâhõnõn düzenlenmesi (Resim: 7) 
d. Çevre düzenleme projesi 
e. Ziyaretçi kar õlama merkezi 

21 Meriç 2002: 75. 
22 Gassner 1997: 718, Taf.57. 
23 Broneer Pl. XXI 1426, 1431, 1428. 
24 Broneer Pl. XXI, 1437, 1439, 1447. 
25 Broneer Pl. XXV. 
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Projenin amacõ, kazõ yeri ve ziyaretçi merkezi kapsamõnõ geni leterek, alanõn 
arkeolojik ve do al birlikteli i içinde, tarih ve çevre bilincini geli tirecek ekilde 
tasarlamaktõr. Bu ba lamda; alanõ mevcut imar kural ve planlarõna ba lõ kalmak 
ko uluyla çok amaçlõ bir merkeze ve özellikle ziyaretçilerin kullanõmõna yönelik bir 
alana dönü türmek ilke olarak benimsenmi tir. 

Ziyaretçi Merkezi Projesi’nin tasarõm konseptini olu tururken üç temel ilke 
önem kazanmõ tõr. Önerilen yapõlarõn tümü do al zeminden koparõlmõ , temelsiz, 
sökülebilir ve zemine fizikî müdahale gerektirmeyen kütleler hâlinde in a edilmi tir 
(Resim: 8). Böylece bir yandan do al zeminin süreklili i sa lanõrken di er yandan yarõ 
açõk yapõ düzeni kullanõlarak “Geçicilik” imajõ yaratõlmak hedeflenmi tir. Hem antik 
kent hem de bölge açõsõndan bir prestij yapõsõ olabilecek projede ‘'saydamlõk'' ön plana 
ta õnmõ tõr. Çelik iskelet üzerine panel duvarlar,  alüminyum kasalõ ve geni  açõklõklara 
sahip pencereler, yer yer lamine ah ap kaplamalar, ah ap travers yol ve basamak 
kullanõlmasõ önerilmektedir. Yapõlar, düzgün geometriye sahip kütleler ve onlarõ 
ba layan teraslar, sokaklar ve rampalardan olu maktadõr. Bunlar arasõnda düzenli bir 
sistematik ili ki kurulmu  ve tüm fonksiyonlar bu çerçevede ba lantõlõ kõlõnmõ tõr. 
Modern mimarînin rasyonel, akõlcõ görü ü ile Antik Dönemin belirli oranlara sahip 
kesin geometrileri, yapõ formlarõnõn “yalõnlõk” ifadesini güçlendirmi tir. Ziyaretçi 
Merkezi’ni olu turan binalarõn konumlanmasõ, yönlenmesi ve boyutlanmasõ, Metropolis 
antik kentine ait mevcut yapõ izlerinin yorumlanmasõ sonucu gerçekle mi tir. 

 
4. KORUMA VE RESTORASYON ÇALI MALARI 
4.1. Palaestra Mozaik Koruma Çatõsõ 
Yrd. Doç. Dr. Ali Kazõm Öz tarafõndan hazõrlanan Metropolis Palaestra 

Galerileri Koruma Çatõsõ Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlõ õ zmir II Numaralõ Kültür 
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2009 tarih ve 5092 sayõlõ kararõyla 
onaylanmõ tõr. Karara istinaden, Palaestra güney galeri mozaiklerinin üzeri 2010 yõlõnda 
koruma çatõsõ ile örtülmü  ancak geçen süre içinde kõ  artlarõ nedeniyle i levini 
yitirmi tir. Bu nedenle çatõnõn üst örtüsü 2012 yõlõnda farklõ bir çatõ malzemesi ile 
yenilenmi tir. Yine bu yõl, Palaestra’nõn batõ ve kuzey galerinde bulunan mozaikleri 
hava artlarõndan koruyarak, tahribat görmesini önlemek amacõyla üzerleri koruma 
çatõsõyla kapatõlmõ tõr (Resim: 9.). Koruma çatõsõnõn çelik ayaklarõ zemine müdahale 
gerektirmeyen, ah ap tabanlõ beton pabuçlar üzerine yerle tirilmi tir. 

 
 4.2. Arkeolojik Eser Konservasyonu 

2012 yõlõ kazõ sezonu içerisinde bulunan 248 adet eserin restorasyon ve 
konservasyon i lemleri Restoratör Taner Özgür tarafõndan tamamlanmõ tõr. 
Restorasyonu yapõlan bu eserlerin 56 tanesi seramik, 178 tanesi metal, 7 tanesi ta , 2 
tanesi kemik, 3 tanesi cam ve 2 tanesi stucco malzeme eklindedir. Bu eserler haricinde; 
Palaestra çevresindeki mermer kaplamalarõn ve mozaiklerin koruma çalõ malarõ da 
gerçekle tirilmi tir. Seramik eserlerin 6 tanesini terrakotta figürinler olu turmaktadõr. 
Di er 50 eser ise çe itli formlardaki kaplar, kandiller, i eler, tabaklar vb. eserlerdir. Bu 
eserlerin temizleme i lemleri, parçalarõnõn yapõ tõrõlmasõ,  tümleme i lemleri ve 
sa lamla tõrma i lemleri gerçekle tirilmi tir. Metal eserlerin ise 166 tanesini sikkeler, 
12 tanesini ise çe itli formlardaki metal objeler olu turmaktadõr. Ta  eserlerin ise 4 
adedini heykel parçasõ, 3 adedini ise yazõt vb. objeler olu turmaktadõr. Bunlarõn dõ õnda 
3 adet cam, 2 adet kemik ve 2 adet stucco malzemeden eserde temizleme 
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sa lamla tõrma ve yapõ tõrma i lemleri gerçekle tirilmi tir. Ayrõca Bizans Sur Duvarõ 
içinden çõkarõlan ve MÖ. 1. yüzyõla tarihlenen giyimli kadõn heykeli koruma altõna 
alõnmõ tõr (Resim: 10.). Heykel khiton ve hymation ile tasvir edilmi tir. Yapõlan detaylõ 
temizlik sonrasõ, önceki yõllarda aynõ bölgede bulunan iki ayak ucunun heykelin ana 
gövdesine uydu u belirlenmi tir.  

Palaestra’nõn ve çevresindeki yapõlarõn mozaikleri ve mermer kaplamalarõnõn 
da õlan kõsõmlarõ kum, hidrolik kireç ve tu la tozu ile hazõrlanan harç kullanõlarak 
sabitlenmi  ve da õlmalarõ engellenmi tir. Özellikle kenar onarõmõ ve lacuna dolgusu 
eklinde mozaik dö emenin üzeri jeotekstil ile örtülmü , kum ve çakõl serilerek koruma 

altõna alõnmõ tõr. 
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                    Çizim 1: Metropolis genel planõ 

 

                   Çizim 2: A a õ Hamam ve Palaestra genel planõ 
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Çizim 3. Ni li Havuz kanalõnda bulunan    
seramik örnekleri 

 

   Resim 1: Hamam-Palaestra hava foto rafõ 
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                Resim 2: Hamamda bulunan stucco parçalarõ 

 

 

        Resim 3: Palaestra mozaikleri 
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       Resim 4: Palaestra kuzeyindeki mekânlar 

 

       

       Resim 5: Palaestra Kuzey Portiko ve salonlar 
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      Resim 6: Ni li Havuz kanalõnda bulunan seramik eserler 

 

 

   Resim 7: Metropolis Örenyeri ve çevre düzenleme projesi çalõ malarõ 
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Resim 8: Metropolis Örenyeri ziyaretçi kar õlama merkezi 

 

 

Resim 9: Palaestra mozaikleri koruma çatõsõ 
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Resim 10: Bizans sur duvarõ içinden 
çõkarõlan kadõn heykeli 
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S DE 2012 YILI ÇALI MALARI 

 

Hüseyin Sabri ALANYALI1 

Side Antik kentinde 2012 yõlõ çalõ malarõ 30 Haziran - 18 Eylül 2012 
tarihlerinde gerçekle tirilmi tir. 

2012 yõlõ Side çalõ malarõnõ destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlõ õ Kültür 
Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlü ü’ne, Anadolu Üniversitesi’ne, Antalya l Kültür 
ve Turizm Müdürlü ü’ne, Manavgat Kaymakamlõ õ’na, Side Belediyesi’ne, Side Müze 
Müdürlü ü’ne, ve Türk ve slâm Eserleri Müzesi’nden görevlendirilen Bakanlõk 
temsilcimiz Põnar Asal’a göstermi  olduklarõ tün katkõlardan dolayõ te ekkür ederiz. 

 
I. KAZILAR 
I.I. T YATRO  

H. S. ALANYALI  
D. ÖZKUT  

R. YILMAZ 
Kentin ana merkezinde yer alan tiyatro ve agora kompleksi çalõ malarõmõzõn 

odak noktasõnõ olu turmaktadõr. Tiyatronun koruma ve onarõm projelerinin 
olu turulmasõ mega yapõ olarak nitelendirece imiz binayõ Sahne Binasõ, oturma 
basamaklarõ ve üst caveyayõ destekleyen tonozlu yapõlar olarak üç bölümde incelemek 
zorunlulu unu do urmaktadõr. Yapõnõn hacim büyüklü ü bütüncül çalõ mamõzõ olumsuz 
kõlmaktadõr. Tiyatronun en zayõf olan kesimleri sahne binasõ ve caveanõn do u 
kesimidir. Sahne binasõnõn iç kesimde herhangi bir sa lõkla tõrma i lemine ba lamadan 
önce agoraya bakan cephesinin güçlendirilmesi gerekir. Bu ba lamda kuzeybatõ 
kö edeki latrina binasõnõn rölöve ve restitüsyon çalõ malarõ 2011 yõlõnda tamamlanmõ , 
rekonstrüksiyon ve restorasyon projeleri 2012 yõlõnda çalõ malar geni letilerek sahne 
binasõnõn arkasõnda agoranõn güney stoasõnõn dükkânlarõ da projeye dâhil edilmi tir. 
Projenin geni letilmesi dolayõsõ ile 2013 yõlõnda Haziran ayõnda projelerin 
tamamlanmasõ ve uygulama için adõmlarõn atõlmasõ planlanmaktadõr. (Resim: 1) 
 

I.II T YATRO CAVEASININ GÜNEY NDEK  TAK  
F. ALANYALI 
A. ORANSAY 

D. ÖZKUT 
R. YILMAZ 

Tiyatro caveasõnõn güney kesiminde yer alan takta 2010 ve 2011 yõllarõ 
içerisinde kazõ ve dokümantasyonu yapõlmõ tõr. 2012 yõlõ çalõ malarõ sonucunda yapõnõn 
hem tiyatronun güneyinden geçen yolda bir tak olarak i lev gördü ü ve aynõ zamanda 
caveanõn dõ  tonozlarõnda bu kesiminde payanda olarak yapõldõ õ anla õlmaktadõr. Eski 
yayõnlarda su kemeri olarak de erlendirilmi  olsa da, bunu niteler ekilde bir ize 

1 Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Bölümü, 
Eski ehir/TÜRK YE. 
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rastlanmamõ tõr. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Ara tõrma Projeleri kapsamõnda yapõ 
projelendirilmi , rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalõ malarõ tamamlanmõ tõr. 
2013 yõlõnda uygulama projesi hazõrlanacaktõr. 

 
I.III. D ONYSOS TAPINA I 

F. ALANYALI 
K. PISKER 

Tiyatronun hemen kuzey kenarõnda yer alan Dionysos Tapõna õ olarak 
isimlendirilen tapõnakta 2011 yõlõnda gerçekle tirilen kazõ ve ara tõrmalarda yapõnõn ilk 
evresinin tamamen farklõ oldu u ve geç dönemde güneye açõlan basamaklõ giri inin 
sökülüp kuzeye alõndõ õ ve yapõ konseptinin tamamen de i tirildi i ortaya çõkmõ tõr. 
Yapõyõ mimarî olarak Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Katja Pisker 
de erlendirmektedir. Yapõya ait nihaî sonuç 2012 yõlõnda elde edilebilmi tir. M. 
Büyükkolancõ’nõn binaya ait oldu unu öne sürdü ü mimarî parçalar üç farklõ yapõya ait 
olmalõdõr. Tapõna a ait olan parçalar düzenlenerek alanda sergilenmektedir. Yapõya ait 
sütunlar hâlen ke fedilemedi i için yüksekli i hakkõnda öneride bulunmamõz mümkün 
de ildir. 

 
I.IV. AGORA 

H. S. ALANYALI 
F. ALANYALI 

D. ÖZKUT 
R. YILMAZ 

Agora konu landõrõlmasõ açõsõndan Side Yarõmadasõ’nõn en daraldõ õ 
yerde, liman ile kapõlar arasõnda tam merkezî bir alanda konu landõrõlmõ tõr. 
Etrafõnõn dükkânlarla çevresi olmasõ ticarî niteli ini artõrmaktadõr. Aslõnda 
ölçütleri bakõmõndan Pamphylia’nõn en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan 
Side için oldukça küçüktür. Mimarî açõdan oldukça iyi planlanmõ , i levselli i 
göz önüne alõnarak dar bir alanda çok fonksiyonlu bir yapõ olu turulmu tur. Side 
Tiyatrosu’nu Agora ile ortak bir kompleks olarak dü ünürsek, Tykhe tapõna õ, tiyatroya 
biti ik latrina yapõsõ, ana tiyatro yapõsõnõn bütünleyici parçalarõdõr. Bu amaçla, tiyatroyu 
esas alan belgeleme çalõ malarõ devam ederken, yakõn çevresini olu turan di er mimarî 
unsurlar da ele alõnmaya ba lanmõ tõr. Böylelikle, yapõnõn yakõn çevresi ile birlikte, 
güncel ve bütünlük içeren mimarî bir belgesinin üretilmesi hedeflenmektedir. 

 
I.V. TYKHE TAPINA I 

H. S. ALANYALI 
D. ÖZKUT 

R. YILMAZ 
M. B. YÜRÜK 

1948 yõlõnda kazõsõ Mansel tarafõndan gerçekle tirilen yapõda 2010 
yõlõnda temel yapõsõ ve yapõ tarihçesine yönelik sondajlar gerçekle tirilmi tir. 
Yuvarlak planlõ olan yapõ Anadolu örne i oldukça az olan yapõ tipine 
girmektedir. Hellen Dünyasõ Klâsik Dönemden itibaren bu tarz yapõlarõ in a 
etmeye ba lamõ tõr. Geç Klâsik ve Erken Hellenistik Dönemde prestij yapõsõ 
olarak yaygõn olarak in a edilmi lerdir. Romanõn en önemli Cumhuriyet 
tanrõçalarõndan birisi olan Vesta için podyumlu yuvarlak planlõ bir yapõ in a 
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edilmi  olmasõ eyaletlerde de tekrarõna neden olmu tur. Tanrõçanõn Hellenistik 
dünyadaki kar õlõ õ olan tanrõça Tykhe içinde bu tarz yapõlar in a edilmi tir. 
Tapõna õmõz buna bir örnektir. 2011 yõlõnda arkeolojik veriler õ õ õnda yapõ 
mimarî olarak de erlendirilmi , yapõnõn 3-boyutlu modellerinin olu turulmasõna 
yönelik olarak mimarî belgeleme çalõ malarõ gerçekle tirilmi tir. Bunun yanõ sõra, yine 
sanal ortamda 3-boyutlu restitüsyon önerisinin geli tirilebilmesi amacõyla, mimarî parça 
envanterinin olu turulmasõ ile rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon 
projeleri olu turulmu tur (Resim: 2). Bu do rultuda tüm projeler Antalya Kültür 
Varlõklarõnõ Koruma Bölge Müdürlü ü tarafõndan da onaylanmõ tõr. 
Restorasyonun gerçekle tirilmesi için Side Belediyesi tarafõndan ihaleye 
çõkõlmõ tõr. 2012 yõlõnda tapõna õn onaylõ projeler kapsamõnda restorasyon 
uygulamasõna Nisan ayõnda ba lanarak ve Eylül ayõnda tamamlanmõ tõr. Tapõna õn 
¼’lük bir kõsmõ aya a kaldõrõlmõ tõr. Bu konsept ba lamõnda, özgün mimari elemanlara 
“minimum müdahale” ilkesi esas alõnmõ tõr. Fiziksel ve yapõsal olarak iyi durumda olan 
bu mimarî elemanlar olduklarõ gibi,  fiziksel ve yapõsal olarak orta durumda (derin 
çatlak, kõrõk, parça kopmasõ, vb.) olan mimarî elemanlar, strüktürel olan sorun 
yaratmamalarõ açõsõndan sa lamla tõrõlarak, özgün teknikler kullanõlarak yapõdaki 
yerlerine yerle tirilmi lerdir. Tapõna õn ayakta durabilmesi için gerekli olan çelik 
konstrüksiyon imitasyon malzeme ile bütünle tirilerek kullanõlmõ tõr. Aya a kaldõrma-
tamamlama uygulamasõnda kullanõlacak olan mimarî eleman tam boyut vermedi i 
durumda, strüktürel açõdan gerekiyorsa, imitasyon malzeme ile tümlenmi tir. 

Güvenilirli i yüksek bir çözüm önerisi geli tirilmi , aya a kaldõrõlmõ  olan 
kõsma eklemlenmi tir. Yapõnõn aya a kaldõrõlma projesi, koruma kuramõ çerçevesinde 
‘geri dönü lülük’ esasõ dikkate alõnarak gerçekle tirilmi tir (Resim: 3). 

Tykhe Tapõna õ, Side Tiyatrosu’nun kuzeydo usunda ticaret agorasõ içinde yer 
alõr. Tapõna a giri  güneybatõ yönündedir. Bu alan kuzey ve kuzeybatõ yönündeki 
Side’ye ula an ana trafik arterinden algõlanmaktadõr. Yapõlan de erlendirmeler 
sonucunda, gerçekle tirilecek olan tamamlama çalõ masõnõn Side’nin kentsel giri  kapõsõ 
olarak kabul edilebilecek önemli bir Vista noktasõ olan ana arterden algõlanõr olmasõ 
önemlidir. Tapõna õn ve agoranõn vurgusunu artõrõlarak mega bir yapõ olan tiyatro 
yapõsõyla birlikte kültürel peyzaj kapsamõnda algõsal boyutta bir denge olu acaktõr. 
Böylelikle, tapõna õn giri  merdivenleriyle de bütünle tirilerek, aya a kaldõrma 
uygulamasõnõn kuzeybatõ-güneybatõ yönünde yapõlmasõna karar verilmi tir. Yapõya 
ili kin, tapõnak giri i, merdiven ve Naos giri  kapõsõnõ algõlanmasõ, restitüsyon 
önerisinde ve güvenilirlik paftalarõnda tanõmlanan güvenilirli i yüksek olan mimarî 
elemanlarõn olabildi ince özgün yerlerinde kullanõmõ sa lanmõ tõr (Resim: 4). 
 

I.VI. DO U KAPISI  
P. SCHRERRER 

U. LOHNER 
2012 yõlõ yaz kazõlarõ sonucunda elde edilen katmanlarõn de erlendirmesi 

a a õdaki gibidir (Resim: 5): 
Toprak yüzeyindeki kum tabakasõndan (SE 39) sonra 3.5 m. derinlikte 

(Mansel’in bõraktõ õ nokta ba langõç seviyemiz) taban suyunun çõkmasõ nedeniyle 
sondajda daha derine gitmek anlamlõ olmadõ õ için kazõya son verilmi tir. En son 
seviyede M.Ö. 2. yüzyõla tarihlenene seramikler ele geçirilmi tir. Sarõ-bej renkli 
seramiklere ait gövde parçalarõ yanõnda, iç kõsõmlar boyanmõ  kâse ele geçmi tir. Bu 
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parça “colour coated ware“ olarak adlandõrõlmakta ve Kõbrõs’ta Paphos’ta üretimi 
yapõlmaktaydõ. Kum tabakasõ SE 39 bir duvarla kesilmektedir. Bu duvar tüm kapõ 
yapõsõnõn altõnda çapraz uzanmaktadõr. Söz konusu duvara ait 3 ta  sõrasõ kazõlarak 
ortaya çõkarõlmõ tõr. Duvara ait ta lar 70 cm. uzunlu unda ve 60 cm. geni li inde büyük 
ve orta büyüklükteki çakõllardan olu an konglomera bloklardõr. Bunlarõn arasõnda daima 
1.90 m. uzunlu unda büyük bloklar da yer almaktadõr. Bunlarõn üzerinde çakõllõ ince bir 
tabaka yer almaktadõr (SE 41). Bu tabakadan M.Ö. 1. yüzyõla tarihlenen Eastern 
Sigillata A (Do u Sigillata A) ve Sigillata Cipriota ele geçirilmi tir. Bu tabayõ (SE 41) 
koyu gri-kahverengi toprak tabaka izlemektedir (SE 38). SE 38 tabakasõnda Sigillata 
Cipriota’nõn Form X59 ele geçirilmi  olmasõ yanõnda farklõ seramik parçalarõ da 
bulunmu tur. Bu parçalar hamurlarõ ve  boyalarõ göz önüne alõndõ õnda M.S. 1. ve 2. 
yüzyõla tarihlenen parçalar oldu u anla õlmaktadõr. Bunun üzerindeki tabakada (SE 36) 
çok sayõda kõrmõzõ boyalõ duvar sõvalarõ ele geçirilmi tir. Bu tabaka ele geçirilen dürt 
sikke M.S. 3. yüzyõla tarihlenmekte (Septimius Severus, Volusianus, Gallienus, Philip I) 
olup, aynõ tabakada ele geçirilen seramikler Sagalassos Red Slip Ware denilen ve Form 
1B162/1 ile Form 1B170 tipini göstermektedirler. Bu tabaka güney avlu duvarõnõn 
merdiven gibi çõkõntõ yapan kõsmõnõn tam tamõna üst çizgisine gelmektedir. Bu 
tabakanõn üzerindeki katmanõn batõ tarafõnda içinde tu la ve yanmõ  a aç parçalarõ 
gözlemlenen kil tabakasõ, do uya do ru yalnõzca kil tabakasõ olarak devam etmektedir. 
Bu tabakada seramik olarak Late Roman D Ware grubunun erken Form 2 ve çok sayõda 
M.S. 4. yüzyõla tarihlenen sikke ele geçirilmi tir. Bunu üzerinde içerisinde çok sayõda 
kiremit kõrõklarõ, mermer kaplama parçalarõ, mozaik ta larõ ve LRD-Ware ve M.S. 4. 
yüzyõla tarihlenen sikkelerin ele geçirildi i yõkõntõ tabakasõ yer almaktadõr. Konglomera 
bloklarda olu turulmu  yontulmu  konglomeralardan olu an yapõ kalõntõsõ öncelikle alt 
yapõ olarak görüldü. Hemen yanõnda ele geçirilen kiri  düzene ine benzer kalõntõlar ne 
yazõk ki tam yorumlanamamõ tõr. Burada dikkati çeken Side’de sõklõkla kar õla õlan 
pi mi  toprak borulardan olu an yan yana yerle tirilmi  iki su kanalõdõr. Bunun üzerinde 
düzlem (SE 17) açmanõn kuzey tarafõnda çok açõkça izlenebilmektedir. Bu tabakada 
M.S. 4. ve 5. yüzyõla tarihlenen sikkeler ile LRD Ware seramik bulunmu tur. En üst 
tabakadan M.S. 6. yüzyõla tarihlenen sikkeler ele geçirildi i gibi, geç LRD Ware 
seramik bulunmu tur. 

Duvarlarõn en altõnda çapraz olarak görülen duvara sõrasõ en erken Hellenistik 
Döneme tarihlenen yapõ kalõntõ olmalõdõr. Yapõlan çalõ malarda bu duvar ile kesi en 
veya birle en herhangi bir duvar kalõntõsõna rastlanmamõ tõr. Tabakalar içerisinde en 
erken seramik buluntunun tarihi M.Ö. 2. yüzyõl (terminus ante quem) 1. Kapõ yapõsõnõn 
tarihi olmalõydõ. M.Ö. 1. yüzyõlda kapõnõn avlusu, yan F kapõsõ payenin sonuna kadar ve 
A kapõsõnõn alt kõsmõ daha sonra yapõlan küçük de i iklikler göz ardõ edilmesi kaydõ ile 
in a edilmi ti. M.S. 4. yüzyõla tarihlenen kalõn yõkõntõ tabakasõ incelendi inde bu 
dönemde taban seviyesinin yükseltilmi  oldu unu göstermektedir. Bugünkü 
bilgilerimize göre Do u kapõsõnõn giri lerinin üzeri tonozlu ekle döndürülürken, böyle 
bir de i ikli in yapõlmõ  olmasõ gerektir. Bu i lem gerçekle tirilirken 1. Yapõ evresi 
tümüyle sökülmü  olmalõdõr. Bu konuda i lenmi  mimarî parçalar üzerindeki ta çõ ustasõ 
markalarõ M.Ö. 2. yüzyõl tarihi vermesi bizim dü üncemizi güçlendiriyor. Saçaklõk 
parçalarõnõn üzerindeki numaralar bloklarõn alt tarafõna gelmi tir. 60’lõ yõllarda Mansel 
tarafõndan bulunmu  ve hâlen Side Müzesi’nde sergilenmekte olan Silâh Kabartmalarõ 
frizinde de bu i aretlerden bulunmaktadõr. Burada ilginç olan numara olarak kullanõlan 
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harflerin kabartma yüzeyinde yer almasõdõr2 Bu izler bize göstermektedir ki, bu levhalar 
ilk olarak 1. Kapõ yapõsõnda kullanõlmõ lardõ. Daha sonraki yapõda tekrar kullanõlmõ  
olmalõdõr. 

2012 yõlõnda gerçekle tirdi imiz kazõlar sonucunda günümüzde görmekte 
oldu umuz Do u Kapõsõ kesinlikle Hellenistik Döneme tarihlenmemektedir. Daha 
önceki yayõnlarda kapõ bu döneme tarihlendirilmekteydi. Yakla õk 3,5 m. derinlikte 
(1966 Mansel kazõlarõ sunundaki zemin seviyesinden) avluya çapraz olarak uzanan 
duvar kalõntõsõ ve buluntular içerisindeki karakteristik seramik buluntularõ Hellenistik 
Döneme tarihlememizi sa lamaktadõr. Kapõya ait iç avlu, E ve F kapõlarõnõn alt 
kõsõmlarõ, A kapõsõnõn alt kõsmõ ile belki C kapõsõnõn da alt kõsõmlarõ bu yõlkõ kazõlardan 
elde etti imiz veriler õ õ õnda M.Ö. 1. yüzyõlda in a edilmi  olmalõdõr. Kazõ 
sondajlarõndaki tabakalar göz önüne alõndõ õnda yapõ M.S. 3. yüzyõla kadar bazõ küçük 
mimarî de i ikliklerle kullanõlmaya devam etmi tir. M.S. 4. yüzyõla ait oldukça kalõn 
bir tabaka çok sayõdaki sikke ve seramik parçalarõnõn bulunmasõndan dolayõ yõkõmla 
ilgili izler ta õmaktadõr. Bu tabakanõn üzerinde de i ime u ramõ  bir katmanda kanal 
sistemi ve kapõ yapõsõnda (A kapõsõ, C Kapõsõ ve Attika) büyük de i iklikler yapõldõ õ 
anla õlmaktadõr. Bu en üst tabakada M.S. 5. ve 6. yüzyõla tarihlenen sikke ve seramik 
buluntularõna rastlanmõ tõr.  

 
Buluntular 
En alt tabakada ele geçirilen buluntular ço unlukla gerçekten çok küçük seramik 

parçalarõ olsa da formlarõnõ, üretim yerlerini ve üzerindeki boyalarõ anlamak mümkün 
olmaktadõr. Bunun üzerinde yer alan tabakada M.S. 2. ve 3. yüzyõla tarihlenen sikkeler, 
seramik parçalarõ ve kõrmõzõya boyanmõ  duvar sõva parçalarõ ele geçirilmi tir. Bir 
sonraki tabakada M.S. 4. yüzyõla ait 56 adet sikkeden birço u mparator I. ve II. 
Konstantin’e aittir. Sikkenin bir tanesi Ostia’da Divus Romulus Caesar için darp 
edilmi tir.  M.Ö. 2. yüzyõla tarihlenen korinth ba lõklõ Athena ba õ ta õyan Side 
sikkesidir (vgl. A. Tolga Tek). Çok sayõda ele geçirilen mozaik ta larõ ve parçalanmõ  
mermer kaplama levha sayõlarõnõn çoklu u bunlarõn tapõ yapõ  ile ilgili olmadõ õnõ, daha 
çok dolgu topra õ olarak buraya getirilmi  oldu unu dü ündürmektedir. Kõbrõs’tan 
getirilmi  olan import seramik yanõnda kusurlu bir ekilde ele geçirilmi  olan tunç 
stilus, aynõ ekilde 6 kemik saç tokasõ söz etmeye de erdir. Toprak yüzeyine çok yakõn 
bir yerde Bizans Dönemine ait M.S. 6-7. yüzyõla tarihlenen, üzerinde bakire Meryem ve 
çocuk sa’nõn resminin yer aldõ õ kur un mühür ele geçirilmi tir. Hristiyanlõk Dönemi 
ait di er bir eserde pi mi  toprak bir kandile ait haç eklindeki tutamaktõr.  

 
I.VII. MODERN OTOPARKIN KUZEYDO USUNDAK  KAZILAR 

F. ALANYALI 
Side’de, Otopark’õn kuzeydo usunda kalan alan kentin tarihsel süreç içindeki 

dönü ümüne tanõklõk eden öncelikli çalõ ma alanlarõndan biridir. 2011 yõlõnda 
Otopark’õn kuzeydo usunda ba layan çalõ malar bir anlamda 2009-2010 yõlõnda 
Dionysos Tapõna õ’nda yürütülen çalõ malarõn devamõ niteli indedir. Ord. Prof. Dr. A. 
M. Mansel ve sonra Dr. Ü. zmirligil ba kanlõ õnda Dionysos Tapõna õ ve çevresinde 
yürütülen kazõ ve düzenleme çalõ malarõ sõrasõnda neredeyse yapõ tamamen açõ a 
çõkarõldõ õndan bu alanda 2009-2010 yõlõnda çok önemli verilere ula õlmasõna ra men 

2 Mansel 1968, 262-279. 
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bu alanõn kullanõmõna ne zaman son verildi i tespit edilememi tir. Tiyatro ve Dionysos 
Tapõna õ çevresindeki kentsel dönü ümü ve bu alanõn kullanõmõnõn ne zaman son 
buldu unu tespit etmek amacõ ile Otopark’õn kuzeydo usunda çalõ malara 2011 yõlõnda 
ba lanmõ tõr. 

Çalõ malar sõrasõnda bir kõsmõ Otopark’õn altõnda kalan küçük mekânlardan 
olu an ve Geç Antik Ça da da kullanõlan bir hamam yapõsõ ortaya çõkarõlmõ tõr. Yapõ ve 
çevresi son kullanõm evresi okunabilecek ekilde 2011 yõlõnda açõ a çõkarõlmõ tõr. 
Ancak, bu yapõnõn altõnda M.Ö. Geç 5. yüzyõla kadar geri giden bir yapõla ma tespit 
edilmi tir. M.Ö. 5. yüzyõldan ba layan ve M.S. 13. yüzyõla kadar kullanõldõ õ tespit 
edilen bu alanõ öncü yapõlarõ ile de erlendirebilmek, Tiyatro ve çevresindeki kentsel 
dönü ümü tespit edebilmek için 2012 yõlõnda yapõnõn temeline yönelik çalõ malarõmõz 
devam edecektir. 2009 yõlõndan bu yana Tiyatro ve çevresinde yaptõ õmõz çalõ malar 
kapsamõnda en erken buluntular bu alanda ele geçirilmi tir (Resim: 6). 

Alan, bu önemli konumuna ra men imdiye kadar hak etti i ilgiyi görememi , 
hatta alanõn bir kõsmõ Otopark bir kõsmõ da sanki çöplük gibi kullanõlmõ , etrafta yapõlan 
kazõlar sõrasõnda ele geçirilen birçok mimarî blok da buraya do ru atõlmõ tõr. Bu alanõ 
ara tõrmak sonra da koruma altõna almak ve ziyarete açmak çalõ malarõmõzõn di er 
önemli amaçlarõndan biridir.  

Otopark ve onun kuzeydo usunda kalan kazõ alanõmõz önümüzdeki birkaç yõl 
içinde gerçekle tirilmesi planlanan “Arkeopark” alanõ içinde kalaca õndan bu projeye 
hõzla entegre olabilmek için kazõ ve koruma çalõ malarõna ba lanmõ tõr. 2011 yõlõ içinde 
açõlan alanlar Eylül ayõ içinde süratle acil koruma önlemleri alõnarak koruma altõna 
alõnmõ tõr.  

2012 yõlõ çalõ malarõnda alanõn batõ kesiminde çalõ malara devam edilmi tir. 
Burada açõ a çõkarõlan mekânlarda özellikle metal kazan denebilecek parçalar, pencere 
camõ ve seramik buluntular alanlarõn depo niteli inde oldu una i aret etmektedir. 
Kazõlarõ tamamlanamadõ õ için bu konudaki eksik verileri 2013 yõlõ çalõ malarõndan 
sonra kesin bir ekilde söylememiz mümkün olacaktõr. 
  

I.VIII. ÜÇ HAVUZLU ÇE ME VE ARKASINDAK  SU YAPILARI (S DE 
MÜZES ’N N G R N N GÜNEY KISMI 
Tiyatro ve Dionysos Tapõna õ çevresindeki tarihsel dönü ümü ve Phillippus 

Attius Suru’nun içinde kalan bu alanõn fonksiyonunu anlayabilmek için 2012 yõlõnda 
çalõ maya ba lanan müze alanõnda (H1), 2009 yõlõndan beri dikkat çeken alanõn en üst 
seviyesindeki basamaklar ve yapõlan temizlik çalõ masõ basamaklarõn kuzeydo usunda 
ortaya çõkarõlan radial temel duvarlarõ, bu alanda Odeion veya Bouleterion yapõsõnõn 
bulundu unu dü ündürmü tür (Resim: 7). 

Sondajlar sonucunda zeminde düzgün kesilmi  ta  dö emeye rastlanmõ tõr. Bu 
zeminin hemen üstünde tespit edilen 3 adet künk, bu seviyelerde elde edilen 
seramiklerin tarihlendirilmesi ile; bu zeminin M.S. 6. yüzyõlõn ikinci yarõsõ itibarî ile 
yapõnõn kullanõmõnõn ve i levinin de i ti ini göstermi tir. 

Müze Alanõ’ndaki çalõ malar daha sonra, Philippus Attius Suru’nun statik 
sorunu nedeniyle alanõn kuzeybatõsõndaki basamaklarõn batõsõnda devam edilmi ,  12.75 
m.  seviyesine gelindi inde, sondajõn kuzeydo usundaki duvardan, alanõn 
kuzeybatõsõndaki sarnõca ait duvara kavis yaparak sondajõ ikiye bölen ve üst kõsõmda bir 
mekân olu turan duvarla kar õla õlmõ tõr. Ortaya çõkan bu duvarõn, basamaklarõ ile 
alanõn batõsõndaki sarnõca ait duvar ile birlikte olu turdu u mekânõn i levini 



……………. ……………………………………………………………………………………………………457

anlayabilmek için çalõ ma bu kõsõmda devam ettirilmi tir. Çalõ mada, sondajõn 
kuzeydo usundaki duvarõn 11.52 seviyesinde bir geçide ait olabilece i dü ünülen kapõ 
lentosu ele geçirilmi tir. Bu geçidin alt seviyesine 11.04 seviyesinde rastlanmõ tõr. 
Geçidin geni li i 75 cm.dir. Bu çalõ malar sonucunda bu mekânõn zeminine 
ula õlamamõ tõr. Bu sondajda bir çok profil veren seramik üzerinde yapõlan çalõ mada 
mekanõn, u a amadaki tarihlemesi M.S. 4.-5. yüzyõl olarak tahmin edilmektedir. 

 
I.IX. APOLLON-ATHENA TAPINAKLARI VE L MAN AA BAZ L KASI 

H. S. ALANYALI 
. YILDIRIM 

Daha önceki yõllarda çe itli defalar tapõnak yüzeyine serilmi  olan mõcõr ve 
çakõl tabakalarõ, ula tõklarõ yükseklikle kalõntõlarõ kõsmen kapatmõ  ve tapõnak 
mimarîsinin anla õlmasõnõ güçle tirir olmu tur. Sondaj çalõ malarõnõn toprak yüzeyinden 
ba latõlabilmesi ve tapõnak mimarîsinin anla õlõr kõlõnabilmesi amacõyla alanda yüzey 
temizli ine ba lanmõ tõr. Temizlik çalõ masõnda birkaç parça amorf seramik kap gövdesi 
ile birlikte bir adet sikke, tapõna õn do usundaki kilisenin dõ  narteks duvarõ yanõnda 
bulunmu tur. Sikke, M.S. 610-641 yõllarõnda tahtta kalan mparator Heraklios 
Dönemine aittir ve olasõlõkla M.S. 619-620 yõllarõnda basõlmõ  olmalõdõr. 

Yüzey temizli inin ardõndan, yõkõlõp parçalanarak tapõna õn içini doldurmu  
olan tapõna a ait sütun, sütun kaidesi, sütun ba lõ õ gibi strüktürel elemanlarõn envanteri 
yapõlmõ  ve numaralandõrõlmõ tõr. Ta  envanteri tamamlandõktan sonra vinç kullanõlarak 
alanõn önce hava foto rafõ çekilmi  ve daha sonra da ta lar kaldõrõlmõ tõr. Kaldõrõlan 
mimarî parçalar, tapõna õn do usundaki AA Bazilikasõ’nõn güney duvarõ dõ õna, düzgün 
bir biçimde yerle tirilmi tir. 

N2 Tapõna õ çalõ malarõ kapsamõndaki ta  kaldõrma, yüzey temizli i ve sondaj 
kazõlarõ sõrasõnda elde edilen mimarî ve tabaka verilerine göre, tapõna õn do usunda yer 
alan ve M.S. 5. yüzyõlda yapõldõ õ dü ünülen kilisenin in asõ sõrasõnda tapõna õn 
birtakõm de i ikliklere maruz kaldõ õ anla õlmõ tõr. Öncelikle, tapõna õn güney stylobatõ 
tamamen sökülmü tür. Batõ ve kuzey stylobat ise kõsmen de i ikli e u ramõ tõr. Batõ ve 
kuzey stylobatlarda sütunlarõn altõndaki parçalara dokunulmamõ , yalnõzca sütun 
aralarõndaki stylobat bloklarõ sökülmü tür. Bu durum, cellanõn MS 5. yüzyõlda kilise 
yapõmõnõn hemen öncesinde tamamen, tapõna õn ise kõsmen yõkõldõ õnõ göstermektedir. 
Tapõna õn batõ ve kuzey sütun sõralarõ, olasõlõkla ar itravlarõ ile birlikte korunmu  ve 
kilisenin atriumu için söz konusu olan peristilli avlu düzenlemesi gerçekle tirilmi tir 
(Resim: 8). 

Kazõlar sõrasõnda in situ stylobat bloklarõnõ dõ tan zemin seviyesinden 
desteklemesi gereken tüm blok ta larõn söküldü ü anla õlmõ tõr. Sökülen bloklarõn 
yerinde tespit edilen dolgu toprak içinden gelen arkeolojik buluntular, genel olarak M.S. 
5-6. yüzyõllar içinde de erlendirilebilmektedir. Bu durum da, tapõna õn atõl kaldõ õ ve 
kilisenin in asõ ile birlikte kõsmen de olsa yeni bir i leve kavu tu u dönem ile uygunluk 
göstermektedir.  

Tapõna õn batõ dõ õnda açõlan Sond. 4-12 ve kuzeydo u kö esinde açõlan 
Sond.1-12 sondajlarõ en derin sondajlardõr. Her iki sondajõn da alt tabakalarõnda Geç 
Helenistik ve Erken Roma evrelerine ait seramik buluntular ele geçirilmi tir ve bu 
buluntular, M.S. 2. yüzyõla tarihlendirilen tapõna õn yerinde daha erken tarihli bir 
olu umun varlõ õna dair ipuçlarõ olarak de erlendirilebilir. Sond.1-12 sondajõnõn alt 
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tabakalarõnda görülen düzgün kesme blok ta lardan olu an mimarî veriler ise bu 
olasõlõ õ kanõtlar nitelikteki bulgulardõr. 

Tapõna õn batõsõnda açõlan sondajlarda, yo un bir ekilde yonga, kõrõk mermer 
parçalarõ ve mermer tozu steril bir tabaka hâlinde tespit edilmi tir. Bu durum, tapõna a 
ait bezemeli mimarî parçalarõn, en azõndan yarõ i lenmi  bir ekilde Side’ye geldi ini ve 
son i çiliklerinin in a alanõnda tamamlanarak tapõnaktaki yerlerine yerle tirildiklerini 
dü ündürmektedir. 

M.S. 7. yüzyõlõn ortalarõ, Arap akõnlarõnõn ba lamasõ ile birlikte Anadolu 
kõyõlarõndaki yerle imlerin savunmaya çekildi i, küçüldü ü ve tahribata u radõ õ dönem 
olarak bilinmektedir. N2 Tapõna õ kazõlarõ sõrasõnda ele geçirilen en geç tarihli sikke 
M.S. 641 yõlõna kadar tahtta kalan mparator Heraklios Dönemine aittir. Bu sikke 
buluntusu, Arap akõnlarõ ile birlikte N2 Tapõna õ’nõn dönü üme u ramõ  son mimarî 
parçalarõnõn da kullanõm dõ õ kaldõ õ ve yõkõldõ õ döneme dair bir ipucu olarak 
önerilebilir. 
 

II. ARA TIRMALAR 
II. I. B ZANS DÖNEM  ÇALI MALARI 

. YILDIRIM 
Side kazõlarõnõn 2010 ve 2011 yõlõ dönemlerinde, Bizans Dönemi müze ve arazi 

çalõ malarõ olarak, iki farklõ alanda yürütülmü tür. Arazi çalõ masõ, öncelikli olarak 
2010 yõlõnda rölövesi tamamlanan ve plan çizimleri yapõlan yapõlarda 
gerçekle tirilmi tir. Side AA Bazilikasõ, Piskoposluk Sarayõ ve Geç Dönem Kilisesi’nde 
plan kontrolleri yapõlmõ  ve eksik ya da hatalõ çizilmi  olan duvarlar yeniden ölçülerek 
plan düzeltmeleri yapõlmõ tõr. Her üç yapõnõn da kesit ve görünü  çizimleri için gerekli 
arazi çalõ masõ harita teknisyenleri ve mimarlarõn katõlõmõyla tamamlanmõ  ve çizimleri 
bitirilmi tir.  

Tiyatronun kuzeybatõsõnda yer alan ve yalnõzca do u cephesi ile birkaç duvar 
parçasõnõn bugüne ula tõ õ, literatürde “bb Kilisesi” adõyla tanõnan transeptli bazilikal 
planlõ kilisenin de rölövesi tamamlanmõ  ve görünü  çizimleri yapõlmõ tõr. Yapõnõn 
restitüsyon planõ hazõrlanmõ  transeptli bazilikalarõn bölüntülü transeptli alt tipinde bir 
kilise oldu u önerilmi tir.  

Müze çalõ malarõ kapsamõnda, Side Arkeoloji Müzesi bulunan ve ta  eser 
depolarõnda korunan Bizans Dönemi mimarî plâstik ve liturjik ta  eserler incelenmi tir. 
Tespit edilen ta  eserlerden bir bölümünün müzeye geli  yeri belirlenmi  ve bu 
ba lamda 2010 çalõ ma sezonunda ba lanan Side AA Bazilikasõ’nõn ta  eser katalo u 
geni letilmi tir. Müzedeki geli  yeri belli olan mimarî ve liturjik elemanlarõn kataloglarõ 
tamamlanmõ tõr ve de erlendirme çalõ masõna devam edilmektedir. 

 
II. II. S DE L MAN VE BÜYÜK HAMAMLARI 

H. S. ALANYALI 
F. ALANYALI 

Aynõ ekilde tahsisi Side Belediyesi’ne verilen Liman ve Büyük Hamam’da da 
çalõ malara ba lanmõ tõr. Söz konusu iki hamama restorasyon çalõ malarõ 
tamamlandõktan sonra kültürel i lev verilecektir. Liman hamamõ hamam kültürü ve 
bünyesinde sahip oldu u Girit göçmenlerinin yapmõ  oldu u ya hane ile geleneksel 
zeytinya cõlõ õn anlatõldõ õ bir müzeye dönü ecektir. Büyük Hamam daha çok kõsa 
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süreli sergi ve kültürel faaliyetlerin gerçekle tirilece i bir alan olarak 
projelendirilecektir. 
 

II. III. S KKE ÇALI MALARI 
A. T. TEK 

2012 Side kazõlarõ sõrasõnda 500 civarõnda sikke buluntusu ele geçirilmi tir. 
Tamamõ yo un bir ekilde korozyonla kaplõ olan bu örneklerden 2012 kazõ sezonu 
boyunca kazõnõn konservatör/restoratörü Zeynep Arslan tarafõndan temizlenen 241 adedi 
kataloglanmõ tõr. Restoratör/konservatörün kazõdan erken ayrõlmak zorunda kalmasõ ve 
bu satõrlarõn yazarõnõn kazõ esnasõnda gerçekle en nikâhõ nedeniyle bu sikkelerin 
tamamõnõn çalõ õlmasõ kazõ sezonunda tamamlanamamõ tõr. 2012 sezonunun sikke 
buluntularõnõn çalõ õlmasõ, sikkelerin tamamõnõn teslim edildi i Side Arkeoloji 
Müzesi’nde 2013 yõlõnda tamamlanacaktõr. Bu raporda kataloglanan 241 sikke 
içerisinden tanõmõ yapõlabilen 140 sikke dikkate alõnmõ tõr. Sikkelerden 2 tanesi gümü , 
di erleri bronzdandõr. Bu sikkelerin ayrõntõlõ katalo u kazõ ba kanlõ õna teslim 
edilmi tir. 

Bu sezon buluntularõ içerisinden 6 sikke Klâsik ve Hellenistik Dönemlere aittir. 
Ancak ileride N2 Tapõna õ buluntularõnõn tamamõnõn çalõ õlmasõ ile bu sayõ artabilir. 
Bulunan 6 örnekten 5 tanesi Side, 1 tanesi ise Etenna kentlerine aittir. 

Batõ darphanelerinden gelen di er örnek ise bronz ve Ostia Darphanesi’ne ait 
oldukça nadir bir sikkedir. 

Bunlar dõ õnda ele geçirilen 15 ehir sikkesinden 1 tanesi Lykaonia’daki 
konium’a, 1 tanesi Pisidia’daki Pednelissos’a ve 1 tanesi Pisidia Antiokhia’sõna, 1 

tanesi Sagalassos’a, 5 tanesi Perge’ye, 4 tanesi Side’ye aittir. ki tanesinin basõm yerleri 
belirlenememi tir. Bu sikkelerden Side’ye ait iki tanesi ehir ikonografisine yeni 
ipuçlarõ sunmaktadõr. lkinde Athena Tapõna õ’nõn ve içerisindeki kült heykelinin 
detaylõ bir tasviri bulunmaktadõr. Bu sikke tipi daha önceden bilinmekle beraber, bu 
kadar yüksek kondisyonda ve detaylarõnõn görünebildi i örne i bulunmamaktaydõ. Bu 
sikkenin temizlik ve konservasyonunu gerçekle tiren Side Müzesi 
restoratör/konservatörü Sayõn Suzan Okumu  Tek’e te ekkür ederiz.   

Geçti imiz sezonlarda oldu u gibi buluntularõn oldukça büyük bir kõsmõ Geç 
Roma sikkelerinden olu maktadõr. Tanõmlanamayan veya henüz temizlenmemi  
sikkelerin büyük bir kõsmõnõn da bu döneme ait oldu u çap ve kalõnlõklarõndan bellidir. 
Bunlar arasõnda Arles Darphanesi gibi oldukça uzaktan gelen iki örnek ve sikkeleri 
nadir olan mp. ovianus ve ulianus’a ait iki örnek dikkat çekmektedir.  

Ele geçirilen 10 Bizans sikkesi gene geçti imiz yõllardaki sonuçlarõ 
tekrarlamõ tõr. Sikkeler arasõnda en geç Heraklius Dönemi tespit edilmektedir. MS 
630/40 arasõnda bilinmeyen bir tarihte Side kentinin kazõlar yapõlan kesimi Arap 
akõnlarõ ile tahrip edilmi  olmalõdõr. 

Side kazõsõnõn bu seneki ilginç sikke buluntularõndan bir tanesi gümü  bir Haçlõ 
sikkesidir. Daha önce Side’den Sabahat Atlan’õn yayõnladõ õ 2 adet Köln Piskoposlu u 
sikkesi bilinmekteydi. Atlan’õn yayõnõna almadõ õ 2 Köln örne i daha eski Side kazõ 
sikkeleri arasõnda Side Arkeoloji Müzesi’nde tarafõmõzdan tespit edilmi ti. Bunlarõn 
yanõ sõra, eldeki tek kaydõ Arif Müfid Mansel’in Side kitabõnda bulunan ve 1949/50 
yõlõnda Tiyatro’nun kuzeyindeki stoanõn kazõsõnda bir pi mi  toprak kap içerisinde ele 
geçirildi i anlatõlan 1200 civarõnda gümü  sikke ve 6 gümü  külçeden olu an bir define 
bilinmektedir. Bu define Side Arkeoloji Müzesi’nde bulunmamaktadõr. Antalya 
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Arkeoloji Müzesi veya stanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmi  olmasõ 
mümkündür. Ayrõca Side Müze’sinin bekçilerinden biri tarafõndan yüzeyde definenin 
ele geçirildi i aynõ yerde bulunan bir altõn slâmî Fatimî dinarõ bulunmaktadõr. Bütün bu 
belgeler III. Haçlõ Seferi sõrasõnda Tiyatro’nun kuzey kõsmõnda yeni kazõlmakta olan 
Hamam ile müze arasõndaki bölgede bir Haçlõlar dönemi varlõ õnõ belgelemektedir. 
Malzemenin özellikle define içermesi ve de erli madenlerden olmasõ, belki de Selçuklu 
baskõsõ kar õsõnda bunlarõn buraya saklandõ õna i aret ediyor olabilir.  

Prof. Dr. Arif Müfid Mansel çe itli yayõnlarõnda Side’de imdilik bilinen han, 
cami gibi belirgin bir Selçuklu yapõsõ ve yazõtõ bulunmadõ õndan dolayõ, ehrin Bizans 
Döneminde terk edildi ini yazmõ tõr. Halbuki kendi kazõlarõnda ele geçirilen 
nümizmatik malzeme bunun aksini göstermektedir. Sabahat Atlan’õn Side kazõ 
sikkelerini inceledi i kitabõnda 12 Selçuklu ve 3 erken Osmanlõ sikkesi bulunmaktadõr. 
O dönemden yayõnlanmamõ  olan kazõ sikkeleri arasõnda 15 kadar daha Selçuklu, 
Beylikler ve Erken Osmanlõ sikkesi saptadõk. Yeni bulunan örnekle sayõ daha da 
artmaktadõr. Bu kadar çok sikke tesadüfî yüzey buluntularõ olarak açõklanamayacak 
kadar fazladõr. Side’nin kent olarak terk edilmesi do ru olabilir, ama Alanya-Antalya 
arasõnda tam orta noktada tek güvenli demirleme yeri olarak limanõnõn kullanõlmõ  
olmasõ mümkündür. Burasõ Alanya’nõn güvenli i açõsõndan küçük bir askerî ve vergi 
kontrol noktasõ ve gemilere hizmet veren bir erzak - su noktasõ olarak da kullanõlmõ  
olabilir. Side’de Selçuklu iskânõ henüz hiç kazõ yapõlmamõ  olan liman bölgesi civarõnda 
aranmalõdõr. Sikke bulgularõ burasõnõn Selçuklu Döneminden II. Beyazõd (M.S. 1481-
1512) Dönemine dek kullanõldõ õna i aret eder. Bunlardan sonra ancak 1890’larda 
Selimiye Köyü kurulunca yeni göçmenle tarafõndan getirilen Abdülmecid ve 
Abdülhamid paralarõna rastlanmaktadõr. 

 
II.IV. CAM ÇALI MALARI 

A. T. TEK 
Daha önceki yõllarda Tiyatro ve çevresinde saptadõ õmõz cam atölyeleri ve 

bunlarõn cüruf-fõrõn artõ õ kalõntõlarõ hiç ku kusuz cam tarihi açõsõndan yeni dönem Side 
kazõlarõnõn en önemli sonuçlarõndan bir tanesiydi. Bu seneki kazõlar ilginç iki tür 
buluntu ile Side’nin dünya cam tarihine yeni katkõlarõnõ müjdelemektedir.  

Bunlardan en önemlisi Otopark’õn kuzeydo usundaki Hamam kazõlarõnda ele 
geçirilen 4 adet tam pencere camõ ve 5. bir camõn parçalarõdõr. Restoratör/Konservatör 
Suzan Okumu  Tek ve Zeynep Arslan tarafõndan temizlenen ve tümlenen bu cam 
panolar Türkiye’den bu tarz bütün ilk paneller olmu lardõr. Roma Döneminde kullanõmõ 
ke fedilen pencere camlarõ, mimarîde aydõnlatma ve geni  açõklõklarõn cam ile 
kapatõlarak duvar yükünü hafifletmesi açõsõndan günümüzün vazgeçilmez yapõ 
ö eleridir. Buna kar õlõk Roma ve Erken Bizans Döneminin pencere camlarõ sonraki 
ça larda binalarõn tahribatõ ile bütünlenemeyecek ekilde kõrõlmõ  veya eritilerek tekrar 
kullanõlmak üzere cam fõrõnlarõna geri götürülmü lerdir. Lykia’daki Arykanda kentinde 
tarafõmõzdan pencere camõ üreten bir M.S. 5. yy. cam atölyesi kazõlmõ  ve buradan 
1000’e yakõn ufak pencere camõ kõrõ õ ele geçirilmi  olmasõna kar õn, hiçbir panelin 
tümlemesi yapõlamamõ  ve panel boyutlarõ ölçülememi ti. Side’de ele geçirilen bulguda 
ise 5 paneli de tamamlayõp ölçmek mümkün olmu tur.  Side panelleri de aynõ döneme, 
M.S. 5. yüzyõla aittir. 

Side cam pencere panelleri muhtemelen hamam yapõsõna takõlmak üzere, veya 
hamam yapõsõndan söküldükten sonra zemine istiflenmi  hâlde üst üste ele geçirilmi tir. 
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Bunlarõn hemen yanõnda istiflenmi  halde iki büyük kur un su borusunun da bulunmasõ 
sanki ikinci ihtimali daha kuvvetli kõlmaktadõr. Caddenin hemen kar õsõnda bu dönemde 
cam atölyeleri bulundu unu dü ünürsek, bu pencere camlarõ eritilmek ve yeni ürün 
yapõlmak için buraya ta õnmak üzere sökülmü  veya binaya takõlmak üzere buradan 
getirilmi  olabilir. Camlarõn ele geçirildi i duvar cephesinde duvar yüksekli i bir 
pencere olup olmadõ õnõ anlamaya yetecek kadar sa lam kalmamõ tõr; ancak binanõn 
arazi kotuna göre en yüksek kõsmõ burasõdõr ve do rudan denize bakan bir cephedir. 
Dolayõsõyla bina içerisine kesintisiz bir ekilde õ õk alõnabilir. Ancak camlarõn effaflõ õ 
manzara seyretmeye uygun de ildir (Resim: 9). 
Neredeyse 5 tam panel olu turacak kadar parça ele geçirilmi  olmasõna ra men, 6 
panelli bir düzenleme hayal etmemiz gerekmektedir.  

 
II. V. SERAM K ÇALI MALARI 

B. S. A. ORANSAY 
D. en YILDIRIM 

Side antik kentinde 2012 yõlõnda yapõlan kazõ çalõ malarõnda bu yõl Otopark’õn 
kuzeydo usunda kalan alan, Dionysos Tapõna õ, Müzen’in güneyindeki alan ve N2 
Tapõnak yapõsõnda gerçekle tirilen sondajlarda yo un miktarda seramik ele geçirilmi tir. 
Söz konusu seramiklerin incelenmesi Alptekin Oransay ba kanlõ õnda ö rencilerden 
olu an bir ekip tarafõndan iki a amada yürütülmü tür3. lk olarak kazõsõ yapõlan 
alanlarda stratigrafik katmanlarõn tespitine yönelik olarak her bir katmana ait en geç 
tarihli seramik buluntularõn tespiti yapõlarak, sistematik açõdan incelenmi  ve 
de erlendirilmesi yapõlmõ tõr. kinci olarak Side antik kentinin seramik repertuarõ tipo-
kronolojik açõdan de erlendirilmesinin yapõlmasõ amaçlanmõ tõr. Bu a amada 2012 
yõlõnda özellikle Geç Roma – Erken Bizans Dönemine tarihlenen seramik repertuarõnõn 
formsal sõnõflandõrmasõ büyük ölçüde gerçekle tirilmi tir.  

Yakla õk olarak 5000 civarõnda seramik buluntu tasnif edilmi , 
de erlendirilmi  ve belgelenmi tir. Söz konusu malzemenin % 80’i Geç Antik Ça ,  
%10’i Roma Dönemi ve %5’i Hellenistik Döneme aittir. Çok az sayõda Klasik Dönem 
örne i ele geçirilmi tir.  

Klâsik Dönem: 2012 yõlõ çalõ malarõnda kentte N2 Tapõnak Yapõsõ’nda 
gerçekle tirilen kazõ çalõ malarõnda tapõnak yapõsõnõn temel kalõntõlarõ altõnda Klâsik 
Döneme özgü Kõrmõzõ Figür tekni iyle yapõlmõ  seramik parçalarõ saptanmõ tõr. Az 
sayõda ve küçük parçalar hâlinde olan örneklerin üzerinde damga tekni inde süslemeler 
yer alan bu örnekler genel olarak M.Ö. 5.-4. yüzyõla tarihlendirilebilir. Aynõ alanda ele 
geçirilen bir kantharos gövde parçasõ gerek form gerekse hamur ve astar kalitesi ile 
Atina üretimi örnekler ile kar õla tõrõlabilir. Yüksek kaliteli ve kabartma yivlerle süslü 
kantharos formunun Atina Agorasõ’nda M.Ö. 4. yüzyõl sonlarõna tarihlendirilen 
örnekleri mevcuttur.  

Side antik kentinde 2009 yõlõndan bu yana yapõlan kazõlarda ele geçirilen 
Klâsik ve Geç Klâsik dönem örnekleri bu dönemde Atina üretimi kaliteli mallarõn 
bölgeye ula tõ õnõ göstermektedir. Pamphylia bölgesinde bu döneme ili kin benzer 
örnekler Perge ve Karaçallõ Nekropolü’nde ele geçirilmi tir. Side örnekleri bu döneme 
ili kin örneklerin Güney Anadolu’daki da õlõm alanõ açõsõndan yeni veriler sunmaktadõr. 

3 Sayõn Dr. Dilek en Yõldõrõm, Arkeolog Havva Bulut ve arkeoloji ö rencileri Elif Buluç, Bilge entürk’e 
çalõ malarda gösterdikleri içten katkõlarõ ve destekleri için te ekkür ederim.  
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Hellenistik Dönem: Side seramik buluntularõ arasõnda Hellenistik Döneme ait 
buluntular toplam buluntularõn oldukça küçük bir kõsmõnõ olu turmaktadõr. Önceki 
yõllarda Tiyatro ve çevresindeki alanda mimarî bir do belli bir katmana ba lõ olmadan 
ele geçirilmi tir. Hellenistik Dönem seramiklerinin M.Ö. 3-1. yüzyõllara tarihlendirilen 
dönemde kesintisiz bir ekilde ele geçirilmesi Side’de bu dönem seramik repertuarõnõn 
anla õlmasõnda rol oynamaktadõr (Resim: 10). 

2012 yõlõ çalõ malarõnda Side antik kentinde Hellenistik Döneme ait Atina ve 
Do u Akdeniz’deki çe itli merkezlerde üretilmi , Siyah Astarlõ Kaplar, Megara kâseleri 
ve günlük kullanõma yönelik tabak ve kâse formlarõ saptanmõ tõr.  

Erken Hellenistik örnekler (M.Ö. 4.-3. yüzyõl sonu) N2 Tapõna õ, Otopark’õn 
kuzeydo usundaki alanda ele geçirilmi tir. Açõk kahverengi hamurlu ve sõkõ dokulu 
olan bu örnekler kaliteli ve parlak bir siyah astara sahiptir. Do rudan Attika üretimi 
olarak nitelenebilecek ölçüde kaliteli bir astara sahip olan bu mal grubu Atina’da 
M.Ö.4. yüzyõldan 3. yüzyõl ortasõna kadar üretilmeye devam etmi tir.  Birkaç örnekte 
ise parlak ve kahverengi bir astar göze çarpmaktadõr. Benzer astar karakterindeki 
örneklere Do u Akdeniz’de ve Güney Anadolu’da Pamphylia, Kilikia bölgelerinde 
rastlanmaktadõr. Homojen nitelikte olmayan bu astar, fõrça ile serbest hareketler ile 
sürülmü  izlenimini vermektedir. 

Geç Hellenistik örnekler (M.Ö. 2.-1. yüzyõl ortasõ) N2 Tapõna õ, Dionysos 
Tapõna õ ve Otopark’õn kuzeydo usundaki alanda ele geçirilmi tir. Söz konusu örnekler 
Side kazõlarõnda geçmi  yõllarda da saptanan seramikler ile aynõ grup içindedir. Açõk 
kahverengi, bej hamurlu olup az miktarda kum katkõlõdõr. Do u Akdeniz’de yaygõn 
biçimde kar õmõza çõkan bu örnekler daha çok dudak kenarõ kalõnla tõrõlmõ  dõ a ta kõn 
forma sahip oval formlu çanaklardan olu maktadõr. 

Roma Dönemi: 2012 yõlõ Side kazõ çalõ malarõnda Roma seramik buluntularõ 
toplam örneklerin % 10’unu olu turmaktadõr. Bu örnekler genel olarak M.Ö. 1. yüzyõl 
ortasõndan M.S. 3. yüzyõl sonuna kadarki döneme tarihlenmektedir. 2009 ve 2010 
yõllarõnda ele geçirilen Roma seramiklerinin devamõ niteli indeki bu malzeme içinde 
a õrlõklõ olarak Do u Sigillatasõ örnekleri ve pi irme, saklama kaplarõna ait parçalar 
mevcuttur (Resim: 11). 

Erken Roma Dönemi örnekleri arasõnda Do u Sigillatasõ A grubuna ait, açõk 
kõrmõzõ hamurlu, koyu parlak kõrmõzõ astarlõ örnekler dikkati çekmektedir. A õrlõklõ 
olarak M.Ö.1. - M.S.1. yüzyõl  ortasõna kadarki döneme ait formlarõ ile temsil edilen bu 
gruptaki örneklerin en yakõn benzerleri Perge, Anemurium, Tarsus ve Paphos’ta 
bulunmaktadõr. Side kazõlarõnda Roma Dönemi katmanlarõnda en yo un ele geçirilen 
seramik grubu Kõbrõs Sigillatalarõ’dõr. Kiremit kõrmõzõsõ hamur ve koyu mat astarlõ bu 
grubun örnekler M.S. 1. yüzyõldan  ba layarak 3. yüzyõl  sonuna kadar tarihlenir. Çanak 
ve kâse formlu örnekleri ço unlukta olan bu grubun örnekleri Paphos, Anemurium, 
Perge, Atina ile yakõn benzerlik içindedir. Kentte saptanan kaliteli mallar arasõnda 
kentin kuzeyinde Pisidia’daki önemli bir merkez olan Sagalassos üretimi Sigillata 
kaplarõ da yer almaktadõr.  

Roma Dönemi katmanlarõnda Sigillata dõ õnda en çok elde edilen seramik 
grubu pi irme kaplarõdõr. Bu seramikler ço unlukla gri, açõk bej ve açõk kahverengi 
hamurlu, kum ve mika katkõlõ, astarsõzdõr. Örneklerin formlu genellikle çift kulplu, açõk 
a õzlõ, geni  ve küresel gövdeli testilerin yanõ sõra derin, oval gövdeli geni  a õzlõ 
saklama kaplarõndan olu maktadõr.   
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Geç Roma Dönemi: Önceki kazõ sezonlarõnda oldu u gibi 2012 yõlõnda 
yürütülen kazõ çalõ malarõnda ele geçirilen seramik buluntularõ arasõnda Geç Roma 
Dönemi mallarõ yo un olarak tespit edilmi tir. Geç Roma Dönemi örnekleri içinde 
kaliteli mal gruplarõ arasõnda Geç Roma Kõbrõs Kõrmõzõ Astarlõ Seramik (LRD) gruplarõ 
en büyük grubu olu turmaktadõr. Bunun yanõ sõra az sayõda LRA ve LRC üretimi 
örneklerde dikkati çekmektedir (Resim: 12). 

Geç Roma Kõbrõs Kõrmõzõ Astarlõ örnekleri arasõnda Form 2, 8, 9, ve 10 kâse ve 
çanak formlarõnõn yanõ sõra LRA Form 6, 9, 96, 99, 106 ve LRC Form 1 örnekleri ele 
geçirilmi tir. M.S. 4-7. yüzyõllar arasõna ait olan bu gruplar söz konusu dönemde kentin 
Do u Akdeniz deniz ticareti içinde aktif bir rol oynamaya devam etti ini 
göstermektedir. 

M.S. 4-7. yüzyõl seramik buluntularõ arasõnda tespit edilen di er mal grubu 
pi irme kaplarõdõr. Bu grupta oldukça farklõ ve çe itli kap örnekleri saptanmõ tõr. 
Örneklerin bir kõsmõ açõk kõrmõzõ hamurlu, yivli gövdeli çömlekler; düz ve geni  dipli 
dik duvarlõ tavalar gibi farklõ bölgelerin mallarõndan olu maktadõr (Resim: 13). 

2012 kazõ sezonunda ele geçirilen amphora gruplarõ arasõnda LRA 1 gibi 
Kilikya – Kõbrõs üretimi örneklerin yanõ sõra LRA 4 (Gazze Tipi) amphora parçalarõ 
büyük bir yo unluk ta õmaktadõr. Bunlarõn dõ õnda az sayõda di er Suriye, Filistin, Mõsõr 
ve Ege Kökenli amphora örnekleri saptanmõ tõr (Resim: 14). 
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Resim 1: Tiyatro-Agora kompleksi 

 

 

Resim 2: Tykhe Tapõna õ modeli 
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Resim 3: Tykhe Tapõna õ 

 

 

Resim 4: Tykhe Tapõna õ 
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Resim 5: Do u Kapõsõ 

 

 

    Resim 6: Otopark’õn kuzey kö esi kazõ alanõ 
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    Resim 7: Müze içi kazõ alanõ (Bouleterin-Odeon?) 

 

  Resim 8: Apollon ve Athena Tapõnaklarõ ile Bazilika 
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Resim 9: Side’de bulunan pencere 
camlarõnõn hipotetik bir 
çerçeve içerisine 
yerle tirilmi  görünümleri. 

 

Resim 10: 2012 Side Kazõlarõnda elde edilen Hellenistik 
Dönemlere ait formlar 
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       Resim 11: 2012 Side kazõlarõnda tespit edilen Roma Dönemine ait formlar 

 

 

Resim 12: 2012 Side kazõlarõnda tespit edilen Geç Roma Dönemine ait Formlar 
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Resim 13: 2012 Side kazõlarõnda tespit edilen 
Geç Roma Dönemine ait formlar 

 

 

          Resim 14: 2012 Side kazõlarõnda tespit edilen amphora formlarõ 
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2012 YILI BARÇIN HÖYÜK KAZILARI 

Fokke GERRITSEN* 
 Rana ÖZBAL 

 

Bursa li, Yeni ehir lçesi Barcõn1 Höyük (Resim: 1) kazõlarõnõn 2012 sezonu 
10.07.2012 – 07.09.2012 tarihlerinde gerçekle tirilmi tir. 2012 sezonunda kazõ 
çalõ malarõ L10, L11, L12, L13, L14, M10, M11 ve M13 olmak üzere 8 farklõ açmada 
ilerlemi tir (Resim: 2, Resim: 3). Üst tabakalarda bulunan ve bitirilmemi  olan 
Kalkolitik ve Helenistik Dönemlere tarihlenen dolgu ve tabakalar dõ õnda tüm 
açmalarda Neolitik Döneme ula õlmõ  ya da Neolitik Dönem kazõlarõ devam etmi tir. 
Kazõ çalõ malarõna ilâveten buluntu analizleri kapsamõnda çanak çömlek, ta  âlet, insan 
ve hayvan kemi i ve küçük buluntular incelenmi  ve ayrõca restorasyon çalõ malarõ 
yürütülmü tür.  2012 sezonunda ayrõca GÖ 7730 ± 30 (M.Ö. kalibre 6600/6500)’den 
GÖ 7310 ± 40 (M.Ö. kalibre 6200/6100)’a tarihlenen toplam 10 adet radyokarbon tahlili 
yaptõrõlmõ tõr. En eski tarihler Marmara Bölgesinin Neoliti ini M.Ö. yedinci binyõlõn ilk 
yarõsõnõn sonuna kadar getirmekte ve Yeni ehir Ovasõ’ndan Mente e Höyük’ten bilinen 
tarihleri daha da eskiye götürmektedir.  

Arazi çalõ malara ek olarak 2012 sezonunda jeomorfolojik ve jeoarkeolojik 
çalõ malar yapõlmõ tõr. Bu kapsamda özellikle L13 ve L14 açmalarõndan ve kazõ alanõ 
dõ õnda 25 farklõ noktadan çapõ 7 cm. olan ve höyü ü kuzey-güney ve do u-batõ 
istikametinde kesen toplam 27 adet karot örne i toplanmõ tõr. Örneklerin derinlikleri 
jeolojik duruma göre de i mekteyse de, en derini yüzeyden 8,25 metre derinli e yani 
deniz seviyesinden 218,13 metre kotuna ula mõ tõr. Çalõ manõn amacõ höyü ün alt 
tabakalarõnõn üç boyutlu jeomorfolojik ve jeolojik haritasõnõ çõkarmaktõr. Ön çalõ malar 
sonucunda höyük çevresinin Neolitik Dönemde durgun sularõn bulundu u bataklõk türü 
bir alan oldu u tespit edilmi tir. Yeni ehir Ovasõ yakõn geçmi e kadar bataklõk 
oldu undan dolayõ bu de erlendirme yerel etnografik verilerle desteklenmektedir. 
Höyü ün altõnda do al bir yükselti oldu u yapõlan karot örnekleri sonucunda 
anla õlmõ tõr.  

Kazõ çalõ malarõ çerçevesinde 2012 sezonunda özellikle M10-M11 alanõnda 
nispeten iyi korunmu  yapõlar ve in situ buluntu gruplarõ ele geçirilmi tir. Höyü ün 
özellikle VIe ve VId olarak adlandõrõlan alt tabakalarõ henüz Marmara Bölgesi’nde 
bilinmeyen ilk yerle ik dönemler ve çanak çömle in buradaki olu umunun ilk evreleri 
konusunda bilgilendirmektedir (Gerritsen vd. 2013a, 2013b). Bunun dõ õnda Bo aziçi 
Üniversitesi Arkeometri merkezinde yapõlan ara tõrmalar sonucunda süt ve süt 
ürünlerinin ilk kullanõmõ açõsõndan önemli bir merkez oldu u anla õlmõ tõr (Özbal vd. 
2010, 2011, 2012, Thissen vd. 2010). 2012 sezonunda alt tabakalardan daha çok çömlek 
numunesi toplanmõ tõr.   

* Yar. Doç. Dr. Fokke GERRITSEN. Hollanda Ara tõrma Enstitüsü, stiklal Caddesi, Nuri Ziya Sokak, No:5. 
PK 132, Beyo lu 34431 stanbul/TÜRK YE, fa.gerritsen@nit-istanbul.org 
Yar. Doç. Dr. Rana ÖZBAL. Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumeli Feneri Yolu, 
Sarõyer, 34450 stanbul/TÜRK YE, rozbal@ku.edu.tr 
1 Barcõn Höyük ismi Yeni ehir Ovasõnda höyü ün yakõnõnda bulunan köyden gelmekte ve “ç” harfi ile 
“Barçõn” olarak de il, “c” harfi ile yukarõda belirtildi i gibi yazõlmaktadõr.    
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Yapõlan kazõlar sonucunda Neolitik Dönem VIa’dan VIe’ye toplam 5 farklõ 
evreye bölünmü tür. 2012 sezonunda en geç olan VIa hariç tüm tabakalarda 
çalõ õlmõ tõr. VIa tabakasõna sadece üst dolgularõ kesen çöp çukurlarõnda rastlanmõ tõr. 
VIb evresi M13 ve L11/L12’de bulunan yapõlarda, VIc evresi M10/M11’de bulunan 
evlerde, VId evresi M10’un kuzey tarafõnda ve L13 açmasõnda ve VIe tabakasõ L14 
açmasõnda gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr. Açmalarda yapõlan çalõ malar a a õda ayrõntõyla 
verilmi tir.  

 
L10 Açmasõ: L10 açmasõnda çalõ malar yo un bir ekilde devam etmi , M10 

açmasõnda 2010 sezonunda ula õlan yanõk yapõnõn (Yapõ 2, bakõnõz Gerritsen vd. 2013b) 
devamõnõn ortaya çõkarõlmasõ için çalõ õlmõ  ve sonuçta 9 x 4 metre büyüklü ünde olan 
açma 227,40 metre kotundan 225,50 metre kotuna indirilmi tir. L10 açmasõnda üst 
tabakalarda M10, M11 ve L11’den bilinen Kalkolitik dolgularõn devamõ kazõlmõ tõr 
(Bkz. Gerritsen vd. 2010). Bu kapsamda mimarîyi çevreledi i dü ünülen Kalkolitik 
hende in bir bölümü ve tabanõ çanak çömlek parçalarõyla örülmü  bir ocak kazõlmõ tõr.   

Neolitik dolgulara yakla õk 226,10 metre kotunda ula õlmõ tõr ancak bu kotta 
tabakada Kalkolitik çöp çukurlarõ tarafõndan yo un tahribat bulunmaktadõr. Alt 
tabakalara inildikçe Kalkolitik Dönemden gelen tahribat azalsa da ve Neolitik Dönem 
çöp çukurlarõnõn varlõ õ tespit edilmi tir. 225,50 kotuna ula õnca yanmõ  bir takõm 
ö eler gün õ õ õna çõkmõ tõr. Bunlarõn yanmõ  yapõya ait olup olmadõ õ bilinmemektedir. 
Bazõlarõnõn yapõ kullanõmõndan sonra bu alanda in a edilmi  bir fõrõna ait olabilece i 
dü ünülmektedir.  

 
L11 Açmasõ: 2012 sezonunda L11 açmasõ L11 Kuzey ve L11 Güney olarak iki 

farklõ alanda çalõ õlmõ tõr. L11 Güney açmasõnda 2007 yõlõnda gün õ õ õna çõkarõlan yapõ 
(Yapõ 5, bkz. Gerritsen ve Özbal 2009) tamamõyla gün õ õ õna çõkarõlmõ  ve kazõlmõ tõr. 
Yapõnõn kazõlmasõ dönemin mimarî tarzõ, in aat teknikleri, mekân kullanõm 
organizasyonu hakkõnda bilgilendirici olmu tur. Yapõnõn içi, duvarlarõ ve dõ õ ayrõ ayrõ 
kazõldõ õndan geli im süreci boyunca geçirmi  oldu u de i iklikler, ilâveler ve 
tamirlerin ayrõntõlarõ ve dolayõsõyla yapõnõn tarihi anla õlabilmi tir. Örne in, 2011 
sezonunda tespit edilen ve güneye bakan kapõ aralõ õnõn yapõnõn daha önceki bir 
evresinde farklõ bir yerde oldu u anla õlmõ tõr. Yapõnõn batõsõnda bulunan ve depo alanõ 
olarak kullanõldõ õ tespit edilen biti ik odacõ õn çe itli tabanlarõ kazõlmõ tõr. Bunlardan 
biri beyaz sõvayla özenle yapõlmõ tõr. Di er tabanlardan birinin üzerinde adeta bir 
tepecik eklinde kül yõ õntõsõ bõrakõlmõ  oldu u tespit edilmi tir. Bu da yakõnlarda 
kullanõlmakta olan bir ocak yerinden alõnan küllerin buraya yõ õlmõ  oldu unu ve 
dolayõsõyla söz konusu alanõn (en azõndan bir yapõ evresinde) yapõ ile ili kilendirilebilir 
bir çöplük olarak kullanõlmõ  oldu unu göstermektedir. 2012 sezonunda yapõnõn son 
kullanõm evresinin kazõk deliklerini de belirgin bir ekilde gösteren dal örgü mimari 
planõ çizilmi tir (Bkz Resim: 4). Yapõnõn kuzeyine biti ik olan alanda yapõlan çalõ malar 
buranõn bir geçi  aralõ õ ya da sokak görevi ta õyor olabilece ini dü ündürmektedir. 

L11 açmasõnõn kuzeyinde piroteknik bir faaliyet alanõ oldu u tespit edilmi tir. 
Bu faaliyetin henüz tam niteli i bilinmese de yemek pi irme veya i lik alanõ olarak 
kullanõlmõ  olmasõ mümkündür. Ayrõca L11 açmasõnõn güneyinde bulunan yapõ (Yapõ 5) 
ile söz konusu piroteknik alan arasõnda kalan bölgede çok sayõda çöp çukuru kazõlmõ tõr. 
Çöp çukurlarõn profillerinde M11 ve M10 açmalarõndan bilinen dõ  mekân tabanlarõ 
belirmi tir. Bu önemli veriler sayesinde L11 açmasõyla M11 açmasõnõn stratigrafik 
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açõdan birbirine ba lanmasõ mümkün olacaktõr. 2013 sezonunda bu alanda M10-M11 
açmalarõndan bilinen biti ik yapõlarõn (Yapõ 2, Yapõ 3 Yapõ 4 ve Yapõ 10’un) devamõ 
beklenmektedir. 

L12 Açmasõ: L12 açmasõ tarihöncesi tahribatõn en yo un oldu u açma 
oldu undan mevcut durumu yorumlamak oldukça güçtür. Açmanõn do u ve batõsõnda 
çöp çukurlarõ tarafõndan yo un bir tahribat oldu undan öncelikle çöp çukurlarõ 
derinle tirilip tamamlanmõ  daha sonra özellikle do uda kazõk deliklerinden anla õldõ õ 
üzere mimarî yapõ ö eleri tanõmlanmõ tõr. Bu çerçevede kuzey-güney istikametinde dört 
ayrõ kazõk delik sõrasõ tespit edilirken, do u-batõ istikametinde sadece iki adet kazõk 
delik sõrasõ bulunabilmi tir. Söz konusu yapõlarla ili kili bazõ dõ  mekân tabanlarõ tespit 
edilse de iç mekânlarla ili kili tabanlar daha geni  alanlarda bulunmu tur. Bunlardan 
biri açmanõn kuzeyinde belirgin bir ekilde ortaya çõkarõlan mavimsi sõvalõ bir tabandõr. 
Söz konusu tabaka ile ili kili olabilecek olan çakõllõ dõ  mekân ya da avlu tabanõ yer yer 
korunmu  taban üzerinde çok sayõda ocak yeri tespit edilmi  ve kazõlmõ tõr. Altta 
oldukça büyük bir fõrõnõn varlõ õ tespit edilmi  ancak kazõlmasõna ba lanmamõ tõr.   

 
L13 Açmasõ: L13 açmasõnda bulunan derin sondaj höyükteki ve dolayõsõyla 

bölgedeki en erken katmanlardan birini te kil etmektedir. 2012 sezonunda çalõ malar 
3,5 x 3,5 metrelik kõsõtlõ bir alanda devam etti inden sezon ba õndan deniz seviyesinden 
225,20 m. kotundan sezon sonuna 224,20 m. kotuna inilebilmi tir. Henüz 2011 
sezonunda ula õlan kota gelinememi tir ancak açmanõn güneyinde ana topra a sadece 
50 cm.lik bir dolgu kaldõ õ tespit edilmi tir.  L13 açmasõnda Roma Dönemine ya da Geç 
Helenistik Döneme tarihlenen bir teraslama oldu undan 2012 sezonunun ba õnda 
çalõ malar bu dolgularõn kazõlmasõna yönelik ilerlemi tir. Söz konusu dönemde bu 
alanõn bir depolama mekânõ olarak kullanõlmõ  oldu una dair ipuçlarõ ele geçirilmi tir. 
Özellikle mekânõn kuzeybatõ-güneydo u istikametinde in a edilmi  olan teras duvarõna 
biti ik ekilde yerle tirilmi  üç adet silo bu fikri desteklemektedir (Resim: 5). Bunun 
dõ õnda açmanõn kuzeydo usunda tespit edilen ta larla çevrili ocaktan yerinden yola 
çõkarak söz konusu alanda yapõlmõ  olan faaliyetler arasõnda yemek pi irmenin de 
oldu unu söylemek mümkündür. Söz konusu yapõ ö esinin bir kõsmõ açma duvarõnõn 
içinde kaldõ õndan 2012 sezonu kapsamõnda kazõlamamõ tõr. Ancak yine de bu mekân 
hakkõnda i levsel açõdan bilgilenmemiz mümkün olmaktadõr. Mekânõn üst üste sõvanmõ  
birçok tabanõ ve tabanlarõ kesen bir çöp çukuru ve olasõlõkla tavanõn ta õyõcõ deste i olan 
bir kazõ õn çukuru tespit edilmi  ve kazõlmõ tõr. Altta bulunan Neolitik katmanlar ile 
ili kili herhangi bir mimarî ö e bulunmamõ tõr. Bu alanõn dõ  alan olarak kullanõlõyor 
oldu u dü ünülmektedir. Neolitik tabanlarda ço u kemikten çok sayõda buluntu 
bulunmaktadõr. 

 
 L14 Açmasõ: L14 açmasõnda deniz seviyesinden 224,60 m. kotunda ba layan 
kazõ çalõ malarõ ana topra õn deniz seviyesinden 223,90 m. kotunda gün yüzüne 
çõkmasõyla sona ermi tir. Açmada Neolitik dolgularõ sadece kuzey yarõda tespit 
edilmi tir. Bu kapsamda do u-batõ istikametinde çaplarõ 10-15 cm.yi birbirinden 
uzaklõklarõ 70 cm.yi bulan direk çukurlarõ tespit edilmi tir. Söz konusu çukurlarõn ana 
topra õn hemen üzerinde bulunan tabakada in a edilmi  olan yapõlarõn izleri oldu u 
dü ünülmektedir. Kazõk deliklerinin güneyinde üzerinde yanma izleri bulunan bir taban 
tespit edilmi tir. Tabanõn do u tarafõnda iki mezar bulunmu tur. Bunlardan biri yeti kin 
ya da ergen ya larõnda bir bireye aittir. Di eri ise iki bebe in beraber gömüldü ü bir 
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bebek mezarõdõr. Mezarlar di er açmalardan daha kötü korunmu  ekilde gün yüzüne 
çõkmõ tõr. Alttaki tabakalarda ele geçirilen çanak çömlekler organik kalõntõ analizi için 
materyal kayna õ olu turmaktadõr.  

Açmanõn güneyindeki dolgularõn Roma ya da Geç Helenistik Dönemde 
teraslama faaliyeti yüzünden tahrip edildi i tespit edilmi tir. Teraslama sonrasõnda iki 
adet geni  hendek ve çok sayõda çöp çukuru kazõlmõ  ve söz konusu dolguda mevcut 
toprak güvenilir sonuç verebilecek niteli i yitirmi tir. Açmanõn güneyinde 223,50 
kotunda teraslarõn ana topra õ kesti i belirlenmi  ileriki yõllarda bu açmada kazõlara 
devam etmeme kararõ alõnmõ tõr. 

 
 M10 Açmasõ: M10 açmasõ kuzey, güney ve orta bölüm olmak üzere üç ayrõ 
alanda odaklanmõ tõr. Yapõlan çalõ malar bölümler çerçevesinde a a õda açõklanmõ tõr:  
 Açmanõn kuzeyinde bulunan ve Yapõ 9 olarak adlandõrõlan mekânda çalõ malar 
2012 sezonunda yo un bir ekilde devam etmi tir. Bu yapõnõn L11 açmasõnda bulunan 
Yapõ 5 gibi birçok yapõm evresi oldu u tespit edilmi tir. Yapõnõn yön ve istikametinin 
di er yapõlardan farklõ olu u dikkat çekicidir. Di er yapõlar kuzey-güney istikametinde 
yer almaktayken Yapõ 9’un kuzeydo u-güneybatõ istikametinde oldu u belirtilmelidir. 
Yapõnõn çok uzun bir süreç kapsamõnda kullanõlmõ  oldu u ve tabanlarõnõn tekrar tekrar 
sõvanmõ  oldu u belirlenmi tir. Yapõ 9’un büyük bir ço unlu u açma duvarõnõn 
gerisinde kalmaktadõr ve dolayõsõyla sadece küçük bir kö esi kazõlabilmi tir. Söz konusu 
yapõ duvarlarõnõn kaldõrõlmasõnõn ardõndan alttan di er yapõlarda oldu u gibi kuzey-
güney istikametinde Yapõ 13 adõ verilen bir yapõ gün õ õ õna çõkarõlmõ tõr.  
 Yanmõ  yapõ (Yapõ 2) ve biti i inde bulunan ve Yapõ 3 olarak adlandõrõlan iki 
mekân M10 açmasõnõn güneyinde bulunmaktadõr ve 2012 sezonu kapsamõnda 
kazõlmõ tõr. Yapõ 3’ün tabanõnda in situ aletler ele geçirilmi tir (Resim: 6). 2011 
yõlõndan beri kazõlmakta olan Yapõ 2’de ele geçirilen 30 x 60 cm.lik tekne biçimli kil 
kutu 2012 sezonunda restore edilmi tir (Resim: 7). 2012 sezonunda söz konusu yapõnõn 
kazõlmasõna devam etmeden önce ilk olarak üstte bulunan ve L10 ve L11 açmalarõnõn 
ula makta oldu u fõrõnlarõn devamõnõ te kil eden büyük bir fõrõn kazõlmõ tõr.  
 Fõrõnlarõn hemen altõndan yanmõ  yapõ gün õ õ õna çõkmõ tõr. 2011 sezonunda 
yanmõ  yapõnõn açõlan tabanõnda sõvanmõ  ah ap yer dö emeleri olmasõna ra men 
yapõnõn 2012 yõlõnda kazõlan güney kõsmõnda tabanõn kil oldu u belirlenmi tir. Bu 
durumda ah aplarõn bu kö ede duran bir platform ya da seki türü bir yapõ ö esi oldu u 
açõklõk kazanmõ tõr. 
 Kazõlar sonucunda kil tabanõn üzerinde yapõnõn güneybatõ kö esinde en az üç 
adet yaban keçisi boynuzu ve çok sayõda kömürle mi  fõndõk kabu u tespit edilmi tir. 
Ayrõca yüksek õsõdan toz hâlinde gelen ya da e rilen çanak çömlek parçalarõ ve çatlayan 
ta  âletler bulunmu tur. Eserler arasõnda tümlenebilecek nitelikte olan bir kap restore 
edilebilmi tir.  
 Tespit edilen kil tabanõn altõnda yapõnõn erken kullanõm evrelerini temsil eden 
çok sayõda taban oldu u beklenmektedir. Ancak bu tabanlarõn kazõlmasõna L10 ve L11 
açmalarõnda ula õlan fõrõn kompleksinin kazõlõp kaldõrõlmasõ ve dolayõsõyla bu alanlarda 
da yanmõ  yapõya ula tõktan sonra ba lama kararõ alõnmõ tõr. Bu sayede en üst tabanõ bir 
bütün olarak kazma olasõlõ õ do maktadõr.  
 Yapõnõn biti i inde “Yapõ 3” olarak adlandõrõlan mekânõn bir i lev yeri olarak 
kullanõldõ õ tespit edilmi tir. Olasõlõkla kõrmõzõ a õ boyasõyla bir tür boyama i lemi 
yapõlan bu alanda çok sayõda çekiç ta õ, karõ tõrmak için kullanõlmõ  olabilecek sõ õr 
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kaburgasõndan yapõlmõ  spatüller, ta  baltalar ve çakmakta õ çekirdekleri gün õ õ õna 
çõkarõlmõ tõr. Tabanõn yer yer sõvalõ oldu u gözlemlenmi tir. 
 M10 açmasõnõn orta bölümü geni  bir avlu mekânõndan ibarettir. Söz konusu 
avlunun 3,5 x 5,5 metre geni li inde bir kõsmõ kazõlmõ tõr. Kazõlan alanda do u-batõ 
istikametinde dört ayrõ kazõk deli i sõrasõ gün õ õ õna çõkmõ tõr.  
 Kazõk deliklerinin kuzey ve güneyinde kalan alanda toprakta belirgin ekilde 
fark edilebilir renk ayõrõmõ bulundu u tespit edilmi , çanak çömlek üzerine yapõlan 
çalõ malar sarõmsõ renkte olan ve güneydeki topraktan çõkan malzemenin daha erken bir 
döneme tarihlendi i belirlenmi tir.  
 
 M11 Açmasõ: M11 açmasõnda en önemli ilerleme yukarõda belirtilen Yapõ 2 ve 
Yapõ 3’ün sõrasõnda tespit edilen Yapõ 10 ve Yapõ 4’tür. Resim 8’de görüldü ü gibi söz 
konusu evler Marmara Bölgesi’nde Aktopraklõk ve Ilõpõnar yerle imlerinden de 
bildi imiz biti ik ekildedir. 
 Yapõ 4 ve Yapõ 10 M11 açmasõ kapsamõnda kazõlmõ tõr. Bu açmada 
çalõ malar açmanõn güneyinde de il, kuzeyinde biti ik evlerin bulundu u mekânda 
yo unla mõ tõr. Yapõ 10’da her biri in situ malzeme içeren toplam dört ayrõ taban 
kazõlmõ tõr. Bu tabanlardan birinde bulunan arkeolojik malzemenin grup foto rafõ 
Resim 9’da belirtilmi tir. Resimden de anla õlaca õ gibi tabanda kemik, ta  ve 
çömlekten çe itli âletler bulunmaktadõr. Bunun dõ õnda Yapõ 4’te en üst taban ile ili kili 
oldu u anla õlan kap hediyeli bir bebek mezarõ bulunmaktadõr. 
 Biti ik yapõ olan Yapõ 10’da da aynõ ekilde kazõ çalõ malarõ devam 
etmi tir. Ancak 2012 sezonu itibarõyla söz konusu yapõnõn sadece üst tabanlarõ 
kazõlmõ tõr. Tabanlarda bulunan tüm buluntular Total Station ile planlanmõ  ve gerek 
mikroarkeolojik buluntular açõsõndan gerekse kimyasal açõdan analiz edilmek üzere 
örneklenmi tir.  
 
 M13 Açmasõ: M13 açmasõnda 2011 sezonunda VIa dönemine yani Barcõn 
Höyükte tespit edilen Neolitik Dönemin en geç evresine tarihlenen bir yapõ bulunmu tu 
ve 2012 sezonunda yapõlan kazõlarõn amacõ bu evreyi ayrõntõlarõyla incelemekti. Ancak 
bu sene yapõlan çalõ malar öncelikle söz konusu tabakanõn VIa de il, VIb evresine 
tarihlendi ini ve yapõnõn Neolitik Dönemde yo un tahribata u ramõ  oldu u tespit 
edilmi tir. Yapõ dõ õnda açmada iki ayrõ yeti kin mezarõ tespit edilmi tir. Bunlardan 
yukarõdaki yapõyla ili kili olan mezarda gömü hediyesi olarak kemik bir ka õk 
bulunmu tur. Barcõn Höyük’te henüz gömü hediyesi bulunan bir yeti kin mezarõ 
bulunmadõ õndan bu bilgi mevcut anlayõ õmõzõ geli tirmektedir. Bunun dõ õnda açmanõn 
kuzeyinde bulunan di er bir mezarda (Resim: 10) küçük bir mezar çukuru içerisine sõkõ 
bir hoker pozisyonunda yerle tirilmi  bir yeti kin mezarõ tespit edilmi tir. Yapõnõn 
özellikle do u duvarõnõn ve orta kesimlerinin Neolitik Döneme tarihlenen çöp çukurlarõ 
tarafõndan kesilmi  oldu u belirlenmi tir. Çöp çukurlarõndan birinde insan femuru 
bulunmu , daha sonra femurun Yapõ 12’nin kuzey duvarõnõn yanõna gömülmü  olan 
bireye ait oldu u anla õlmõ tõr. 
 Yapõnõn kuzeyinde kazõlan avlu mekânõnda üç kazõk direk çukur sõrasõ (ve 
hende i) ve iki adet çöp çukuru tespit edilmi tir. Avlu’nun çöplük olarak kullanõlmõ  
olmasõ da ayrõca ilgi çekicidir. Söz konusu mekândan çok sayõda hayvan kemi i ve 
çanak çömlek parçasõ ele geçirilmi tir. Yo un organik kalõntõlar sonucunda topra õn 
ye ilimsi bir ton aldõ õ da dikkat çekicidir. Ye il tabakanõn altõnda siyah engebeli bir 
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tabana ula õlmõ tõr. Çalõ malar ayrõca açmanõn kuzeybatõsõnda Helenistik/Geç Roma 
Dönemine tarihlendi i dü ünülen teraslama faaliyetine odaklanmõ , burada geç dönem 
dolgularõ çõkarõlarak Neoliti in kesilmemi  dolgularõ açõ a çõkarõlmõ tõr.  
  

Malzeme Analizleri: Çalõ malar kapsamõnda malzeme ve laboratuvar analizleri 
gerçekle mi tir. Söz konusu çalõ malardan bir kõsmõ a a õda belirtilmi tir:   

nsan kemi i analizleri çerçevesinde 2012 sezonunda özellikle Neolitik Dönem 
iskeletleri incelenmi tir. Bu kapsamda ya  ve cinsiyet tayini yapõlmõ  ve patolojik 
anomolier belirlenmi tir. Özellikle M13 açmasõndan (72 No.lu iskelet, Bkz. Resim: 10), 
L14 açmasõndan (200 No.lu iskelet) ve L13 açmasõndan (166 No.lu iskelet) ayrõntõ ile 
incelemi tir. Buna ilaveten M10, M11, L11, L12 ve L14 açmalarõnda bulunan bebek 
iskeletlerini de incelenmi  ve ölçülmü tür. Daha sonradan söz konusu iskeletlerden 
DNA ve izotop analizleri için parça numune alõnmõ tõr.  

Hayvan kemi i analizi kapsamõnda toplam a õrlõ õ 64 kiloyu bulan toplam 
14,500 adet hayvan kemi ini incelenmi tir. Çalõ malar özellikle alt tabakalarda bulunan 
erken dönem kemikleri üzerinde yo unla mõ tõr. Neolitik Döneme tarihlenen en ufak 
kemiklerin ili inden bile faydalanmak için parçalanmõ  olmasõ toplumun kesilen 
hayvanõ tümüyle tükettiklerinin bir göstergesi kabul edilebilir. Evcille tirilmi  cinslerin 
yani sõ õr, koyun ve keçinin yo un oldu u gözlemlenmi tir. Neolitik dolguda 
evcille tirilmi  domuz bulunmamaktadõr, ancak yaban domuzu ve yaban öküzüne ait 
kemikler de ele geçirilmi tir. Bunun dõ õnda az da olsa ku , tav an, tilki, kedigiller ve 
geyik türlerine ait kemikler de bulunmaktadõr. Yumu akçalar arasõnda tatlõ ve tuzlu su 
midyeleri ve istiridyeler bulunmaktadõr. Yukarõda sözü geçen kalõntõlar dõ õnda tatlõ su 
kaplumba asõ ve köpek kemikleri de kazõlar sonucu ele geçirilmi tir. Balõk kemikleri 
çok az sayõda olsa da oltalar ele geçirilmi tir (Resim: 11). Yapõlan çalõ malar hayvan 
kemiklerine dayalõ besin ekonomisini anlamamõzda önemli bir rol oynamõ tõr. Daha 
önceki sezonlar kapsamõnda incelenen tabakalara ilâveten 2012 sezonundaki alt 
tabakalarõn eklenmesiyle besin ekonomisinin yedinci binyõldaki geli im süreci hakkõnda 
faydalõ sonuçlara ula õlmõ tõr.  

Küçük buluntular arasõnda kemik âletler en yo unlarõndandõr. Çok sayõda ka õk 
(Resim: 12), bõz ve kemik i ne ele geçirilmi tir.    

Çanak çömlek analizinde Fikirtepe Kültürüne, geçi  evresi ayrõntõlõ bir biçimde 
incelenmi tir. Barcõn Höyük’te Marmara Bölgesi’nde bilinen Klâsik ve Arkaik Fikirtepe 
kültürlerinden daha eski bir çanak çömlek kültürü oldu u tespit edilmi tir. 2012 
sezonunda bu geli im süreci incelenmi tir. Özellikle Barcõn Höyük dõ õnda çok az 
bilinen ve en erken dönemi temsil eden VIe tabakasõnda ele geçirilen az sayõda çanak 
çömle i incelenmi , kalõn duvarlõ a õr çanak çömleklerin profil tipolojisi 
olu turulmu tur. 

Çakmakta õ ve obsidiyen analizleri çerçevesinde L13 açmasõnõn VIe 
tabakasõnda, M10 açmasõnõn VId tabakasõnda ve M11 açmasõnõn VIb ve VIc 
tabakalarõnda incelemeler yapõlmõ tõr. Buluntular arasõnda en azõndan üç adet trapez uç 
tespit edilmi tir. Toplam 116 adet âletin kullanõm analizini ara tõrmak üzere bir ön 
analiz projesi gerçekle mi , bu kapsamda mikroskop altõnda âletlerin kullanõm 
yüzeylerini incelenmi tir.   

Nature dergisinde yayõnladõ õ makalesinde ngiliz ara tõrmacõ Richard 
Evershed ve ekibi Marmara Bölgesi’nde M.Ö. yedinci ve altõncõ binyõllarda süt ürünleri 
kullanõmõnõn di er tüm bölgelerden daha kapsamlõ oldu unu ve bu bölgenin süt üretimi 
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açõsõndan dünyadaki ilk bölge oldu unu göstermi tir (Evershed vd. 2008). Bu 
ara tõrmalar çerçevesinde Bo aziçi Üniversitesi Arkeometri Merkezi’nde devam 
etmekte olan organik kalõntõ analizlerinin ilk a amasõ kazõ evinde kurulan laboratuvarda 
ilerlemi tir. Bu kapsamda çanak çömlekler çizilmi , çanaklarõn dõ  yüzeyleri 
temizlenmi  ve belirlenen parçalar ö ütülerek analize hazõr hâle getirilmi tir. 
Ara tõrmalarõn ikinci a amasõ Arkeometri Merkezi ve TÜB TAK MAM’õn katkõlarõyla 
yo un bir tempo ile devam etmektedir. Süt lipitlerinin Barcõn Höyük sayesinde 
Marmara Bölgesi’nde M.Ö. yedinci binyõlõn ortalarõna ula masõ arkeoloji dünyasõnda 
tartõ õlan süt tüketimi konusuna da yeni bir boyut getirmi tir.  

Restorasyon ve konservasyon çalõ malarõ kapsamõnda 2012 sezonunda çok 
sayõda tümlenebilir çömlek ve en Neolitik kutu adõnõ vermi  oldu umuz tekne biçimli 
kap restore edilmi tir (Resim: 7; Resim: 13). Olasõlõkla pi memi  topraktan yapõlmõ  
olan kutunun M10’da bulunan Yanmõ  Yapõ 2’deki yangõndan dolayõ günümüze kadar 
korunagelmi tir. Ancak yine de 2011 sezonu sonunda konsolidasyon amaçlõ bir 
solüsyon ekleyerek 2012 sezonunda parçalarõ yapõ tõrmõ tõr. Teknenin iç yüzünün 
kõrmõzõya boyanmõ  oldu u dikkat çekicidir.  
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Resim 1: Barcõn Höyük’ün Yeni ehir Ovasõ’ndaki konumunu gösteren harita 

 

 

Resim 2: Barcõn Höyük açma planõ 

 

 

 



480 ………………………………………………………………………………………………………………

 

Resim 3: Kazõ alanõnõn kuzeyden genel görünümü 

 

 

Resim 4: L11 açmasõnda yer alan Yapõ 5’in planõ 
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Resim 5: L13 açmasõnda bulunan silolar 

 

 

Resim 6: Yapõ 3’ün tabanõnda bulunan in situ buluntularõn grup foto rafõ 
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Resim 7: Yapõ 2’de 2011 yõlõnda bulunan tekne biçimli kil kutunun restore edilmi     

hali 
 

 
Resim 8: M10-M11 açmalarõna bulunan yapõlarõn güneyden genel görünümü 
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Resim 9: Yapõ 10’un tabanõnda bulunan in situ buluntularõn grup foto rafõ 

 

 

Resim 10: M13 açmasõnda bulunan 72 No.lu iskelet 
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Resim 11: 2012 sezonunda bulunan kemik oltalardan örnekler  

 

 

Resim 12: 2012 sezonunda bulunan kemik ka õklardan örnekler 
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Resim 13: 2012 sezonunda bulunan restore edilmi  Neolitik kaplardan örnekler 
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2012 YILI AYASULUK TEPES  VE ST. JEAN ANITI 
KAZI VE ONARIM ÇALI MALARI 

 

Mustafa BÜYÜKKOLANCI1 
Gülgün YILMAZ 

Fuat YILMAZ 
Polat ULUSOY 

 

zmir li, Selçuk lçesi’nde yer alan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anõtõ kazõsõ 
2012 yõlõnda Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel 
Müdürlü ü’nün 15.06.2012 tarih ve 133415 sayõlõ kazõ ve sondaj ruhsatnamesi ve 
izniyle yapõlmõ tõr. 2012 kazõ ve onarõm çalõ malarõ 3 etap eklinde devam etmi tir. 1. 
etap çalõ malarõ onarõm çalõ malarõ olarak Efes Müzesi Müdürlü ü ile ortak ekilde 24 
Mayõs – 14 Haziran tarihlerinde sürdürülmü tür. 2. etap çalõ malarõ, kazõ ve onarõm 
eklinde 29 Haziran – 13 Eylül tarihlerinde önce Çe me Müzesi’nden Gonca Orakçõ, 

ardõndan Manisa Müzesi’nden Veysel Öztürk temsilcili inde devam etmi tir. 3. etap 
onarõm çalõ malarõ yine Efes Müzesi Müdürlü ü ile ortak ekilde 15 Eylül – 18 Kasõm 
tarihlerinde devam etmi tir. Temsilcilerimize, Efes Müzesi Müdürü ve arkeologlarõna 
gösterdikleri yakõn ilgiden dolayõ te ekkür ederiz. 

Kazõ ve onarõmlar; Kültür ve Turizm Bakanlõ õ, Kültür Varlõklarõ ve Müzeler 
Genel Müdürlü ü tarafõndan zmir Valili i, l Özel daresi’ne gönderilen ödenekle 
gerçekle tirilmi tir.  

Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlõ õ’na, kazõ iznini veren Genel Müdürlü e, 
Kazõlar Daire Ba kanlõ õ’na ve Kazõlar ubesi yetkililerine, ayrõca sponsor ve deste ini 
esirgemeyen tüm kurum, kurulu  ve ki ilere te ekkür ederiz. 

Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Büyükkolancõ ba kanlõ õndaki kazõ ekibine, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Yõlmaz Kazõ 
Ba kan Yardõmcõsõ, Yrd. Doç. Dr. Fuat Yõlmaz, Ara . Gör. Polat Ulusoy, Yüksek 
Mimar - Restoratör Mehmet S. Erol, Ara . Gör. Ebru Fatma Fõndõk heyet üyeleri olarak 
katõlmõ tõr. Ayrõca ekipte Suat Cambaz, Põnar Saruhan, Leyla Korkmaz arkeolog ve 
Sertan Atasoy sanat tarihçisi olarak katõlmõ lardõr.  Volkan Kaytmaz, Tugay Sevim, 
Mehmet U ur Özer, Ecem Özütürk, Elif Yõlmaz, Elif Yõldõrõm, Tüba ahiner, Elver 
Gülhan Çalõ kan, Nagihan De irmenci, Mehmet Bozkaya, Serhan Toprak, Mustafa 

1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Denizli/TÜRK YE. E-mail: mbuyukkolanci@pau.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. Gülgün YILMAZ, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
Edirne/TÜRK YE,  
Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne - 
TÜRK YE. Ara . Gör. Polat ULUSOY, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRK YE, polatulusoy@gmail.com 
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Haylaz, Samet Solhan, Furkan Odaba õ ö renci olarak çalõ malara katõlmõ tõr. Kazõlarda 
ortalama 20 i çi ve restorasyon çalõ malarõnda 7 usta-i çi çalõ mõ tõr.  

2012 yõlõnda kazõ çalõ malarõ ç Kale ve St. Jean Kilisesi GD Alan ve St. Jean 
Kilisesi çevresinde yo unla mõ tõr. ç Kale’de Batõ Sarnõç I kazõlarõ tamamlanmõ tõr. St. 
Jean Kilisesi GD Alanda ise AN Sarnõcõ’nõn kubbeleri yõkõlõp sarnõç i levini yitirdikten 
sonra üzerine in a edilen APE olarak adlandõrõlan Geç Bizans, Aydõno ullarõ Beyli i ve 
Erken Osmanlõ Dönemi yapõlarõ ile AO Bölgesi yapõlarõ kazõlarõna devam edilmi tir.  

Restorasyon çalõ malarõ özellikle elimizde projesi ve Koruma Kurulu izni olan 
Ayasuluk ç Kale Batõ Sur Duvarlarõ’nõn kuzey bölümde yo unla mõ tõr. Ayrõca güney 
duvarlarõ, seyirdim yerleri ve kulelerinde de onarõmlar yapõlmõ tõr. 

 
Ç KALE KAZILARI 

2012 yõlõnda ç Kale’de iki alanda kazõ yapõlmõ tõr. Bu alanlardan ilki Batõ 
Sarnõcõ I kazõlarõdõr. Kazõ yapõlan di er alan ise Batõ Giri  ç Kõsõm (Kuzey ve Güney 
Bölümü) kazõlarõdõr.  

Batõ Sarnõç I 
16 K-L plan karesinde bulunan Batõ Sarnõç I’de 2010-2011 yõllarõnda yapõlmõ  

olan kazõ çalõ malarõnõn devamõ olarak sarnõcõn tabanõna ula õlmaya çalõ õlmõ  ve 
sarnõcõn kazõsõ tamamlanmõ tõr. Sarnõç, 5.70 x 4.45 m. iç ölçülerindedir. 15. – 16. 
yüzyõllarda in a edildi i dü ünülen sarnõçta ele geçirilen seramik, kap kaçak ve lüle gibi 
buluntulardan yola çõkarak 18. yüzyõl sonu - 19. yüzyõl ba õnda temizlenerek son kez 
kullanõldõ õ anla õlmõ tõr. 

Sarnõç içerisinden yo un miktarda ta , hayvan kemikleri kiremit parçalarõ ve 
gülleler (15 adet) bulunmu  olup sarnõç i levini yitirdikten sonra sarnõca hafriyat olarak 
atõldõ õ dü ünülmektedir.  

Sarnõç zemini kullanõma yönelik ekillendirilmi tir. Do u-batõ yönünde in a 
edilmi  olan sarnõç, do u tarafta 67.79 m.den ba layan bir e imle alçalmaktadõr. Bu 
alçalma kuzeybatõ kö ede de i meden devam ederek sarnõcõn batõ duvarõnda son 
bulmaktadõr. Sarnõcõn güneybatõ kö esinde 66.99 m. kodunda çukur bir alana 
rastlanmõ tõr. Bu alan batõ taraf keskin bir açõ ile set eklinde görülürken kuzey taraf 
yumu ak bir e imle güney duvarõna do ru alçalmaktadõr. Kullanõma yönelik pratik bir 
amaçla olu turulan bu alan sarnõç içinde biriken ve az miktarda kalan suyun alõnmasõna 
yönelik bir çukurdur. Bu alan ayrõca sarnõç içindeki atõklarõn da birikti i bir yerdir. 
Sarnõç tamamen bo aldõ õnda burada biriken atõklar kolayca temizlenebilmektedir. Kazõ 
sõrasõnda da buradan temizlenen topra õn son derece ince bir kil yapõsõna sahip oldu u 
gözlemlenmi tir (Plan: 1, Resim: 1). 

 
Batõ Giri  ç Kõsõm (Kuzey ve Güney Bölümler) 
ç Kale’deki bir di er kazõ alanõ Batõ Giri ’ten kaleye girdikten sonra yolun 

kuzey ve güneyindeki bölümlerdir. Kazõ çalõ malarõ ta  dö emeli yolun iki yanõnõ 
sõnõrlayan duvarlarõn önünde ve üzerinde yapõlmõ tõr Amaç; var olan dolgu topra õnõ 
alarak duvarlarõ açõ a çõkarmak ve yolun sõnõrlarõnõ belirlemektir.  

Çalõ malara güney duvarõ üzerinde 69.80 kotunda ba lanmõ tõr. Do u-batõ 
yönünde 7.25 m. uzunlu unda yakla õk 0.70 m. geni li inde toprak harçlõ bir duvar 
ortaya çõkarõlmõ tõr. Duvarõn batõ ucunun 0.25 m. içerisinden ba layan 5.85 m. 
uzunlu unda 0.65 m. geni li inde harçlõ bir duvar daha açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu duvar, 
batõ giri  kapõsõnõn güney duvarõ ile birle mektedir. Söz konusu duvarõn hemen önünde, 
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5.85 x 2.40 m. lik alanda bir set duvarõ bulunmaktadõr. Set duvarõ ve do usundaki 
toprak harçlõ olan di er duvar, ta  dö emeli yol ile paralel olarak uzanmaktadõr. Ayrõca 
set duvarõnõn bir bölümünü ta  ve mermer bloklar olu turmaktadõr. Mermer bloklardan 
olu an setin kuzeyinde, ta  dö emeli yolu sõnõrlayan yine mermer bloklardan olu mu  
set duvarõ bulunmaktadõr.  

Batõ Giri  kapõsõnõn iç kõsmõndaki kuzey duvarõndaki temizlik çalõ malarõna 
71.27 kotunda ba lamõ tõr. Bu duvar, Batõ Sarnõç I’in güney duvarõna birle ik olarak 
yapõlmõ  ayrõca ta  dö emeli yol ile paralel olarak kuzeydo uya do ru ana kayaya kadar 
devam etmektedir. 11.20 m. uzunlu unda, 1.30 m. geni li indeki duvar üzerinde toprak 
temizli i yapõlmõ  ve duvar ortaya çõkarõlmõ tõr (Plan 1, Resim 2). 

 
ST. JEAN GD ALAN KAZILARI 
Antik kaynaklara göre Efes Piskoposluk Merkezi ve Sarayõ M.S. 7. yüzyõlda 

III. Efes’ten IV. Efes’e (St. Jean Kilisesi’nin yakõnõna) ta õnmõ tõr. St. Jean Kilisesi 
çevresinde yapõlan ara tõrmalar, sarayõn olasõlõkla kilisenin güneydo usunda 
olabilece ini göstermi tir. 

Bu alanda in-situ olarak tespit edilen 6. yüzyõla ait bir sütun sõrasõ olasõlõkla 
sarayõn avlusuna ait olabilir. Piskoposluk Merkezi’ni bulmak amacõyla 2010 yõlõnda 
kazõ çalõ malarõna ba lanmõ  alanõn güney do usunda yakla õk 21 x 20 m.  iç 
ölçülerinde Bizans Dönemi sarnõcõnõn izlerine rastlanmõ tõr. 2012 yõlõnda kazõ 
çalõ malarõ Bizans Sarnõcõ (AN Sarnõcõ) ve hemen do usunda yer alan odalarda (AO 
Odalarõ) devam etmi tir.  
 

AN Sarnõcõ Kazõlarõ 
2010 yõlõndan bu yana devam eden AN Sarnõcõ kazõlarõnda 2012 yõlõ kazõlarõ 

neticesinde u ana kadar 5 ana evre saptanmõ tõr2. Evreler geçten erken do ru 
sõralanacak olursa: 
 
I.   Evre  AM Evresi  (Türk Dönemi, 1450 sonrasõ) 
II.  Evre  AP Evresi  (Türk Dönemi) 
III. Evre  APE Evresi  (1304 ve biraz öncesi – 1450 Arasõ) 
IV. Evre  APE.E Evresi  (1304 öncesi) 
V.  Evre  AN Evresi  (Ana Kullanõm Dönemi, Bizans) 
 

2010 ve 2011 Yõlõ Kazõlarõ Özeti 
AM Evresi’nde (I. Evre) iki odadan olu an bir yapõ saptanmõ tõr. Bu evre 

Osmanlõ Dönemine tarihlenmi tir3. AP Evresi’nde (II. Evre) iki odadan olu an bir yapõ 
saptanmõ tõr.  2010 yõlõ kazõlarõnda APE evresinde 8 oda saptanmasõna kar õn, 2011 yõlõ 
kazõlarõnda oda sayõsõ 13’e, 2012 kazõlarõ ile de oda sayõsõ 14’e yükselmi tir4 (Resim: 3). 

2 2010 ve 2011 yõllarõ kazõlarõ sonuçlarõna göre evre sayõlarõ daha az iken, 2012 yõlõ kazõlarõ yeni bir evrenin 
varlõ õnõ daha saptamamõza yardõmcõ olmu tur. III. Evre olan APE evresinin en az 2 yapõ katõ bulunmaktadõr. 
Devam eden kazõlarla birlikte APE.E Evresi ile AN Evresi arasõna farklõ evreler ve alt safhalar girmesi 
olasõdõr.  
3 Büyükkolancõ 2012, 570. 
4 2010 yõlõ kazõlarõnda toplam 3 evre saptanmõ ken 2011 ve 2012 kazõlarõyla beraber u ana kadar toplam 5 
evre oldu u görülmü tür. APE Evresi (III. Evre)  2010 yõlõndaki kazõlara göre AP Evresinin alt yapõ katõ 
olarak yorumlanõrken 2011 ve 2012 kazõlarõ bunun ayrõ ve ana bir evre oldu unu göstermi tir.  
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APE evresi kendi içinde en az iki yapõ katõna sahiptir5. APE yapõlarõnda çõkan 
seramik ve sikke buluntularõndan yola çõkarak odalarõn 1304 – 1480 yõllarõna kadar 
kullanõldõ õ söylenebilir ancak alt evre ve yapõ katlarõnõn tarihlerini buluntulardan yola 
çõkarak saptamak u an için mümkün de ildir.  

APE 1, 5, 9 ve 12 odalarõnin birbirlerine kapõ ile ba lanarak ortak bir mekân 
olarak kullanõldõ õ söylenebilir. APE 12 odasõ içerisinde batõ duvarõ kuzeyine in situ 
olarak yaslanmõ  zeytinya õ ezme sistemine ait parçalar ve pithoslar bu yapõ 
kompleksinin erken evresinde i lik olarak kullanõldõ õnõ kanõtlar niteliktedir. 2012 yõlõ 
kazõ sezonunda bu parçalar zemine yerle tirilerek zeytinya õ ezme sistemi kurulmu tur.  

APE 2, 3, 4 ve 13 odalarõ da tek bir i lik kompleksinin odalarõ olmalõdõr. Di er 
yandan bu kompleksin ne tür bir i li e ait oldu unu saptamak mümkün olmamõ tõr. Bu 
kompleks de kendi içinde evrelere ayrõlmõ  olmalõdõr. APE 2 ve 4 odalarõnõn ortak 
duvarõ daha geç bir evrede eklenmi  gibi gözükmektedir. APE 4 odasõnõn batõ duvarõnda 
bir giri  yer almaktaydõ ancak daha sonra kapatõlmõ tõr.  

APE 10 ve 11 odalarõ da birbirleriyle kapõ ile ba lõ ve olasõ bir yapõ ile 
birbirine ba lõdõr. 

 
2012 Yõlõ Kazõlarõ   
2012 yõlõnda AN Sarnõcõ’nda kazõ çalõ malarõ kuzey ve kuzeybatõ bölümlerinde 

yo unla mõ tõr. Sarnõcõn kuzey yarõsõnda yer alan APE 6 güney ve do u (koridor), APE 
7, APE 8, APE 10, APE 11 ve APE 14 odalarõnda kazõ çalõ malarõ yapõlmõ tõr. Kazõlarõn 
sadece kuzey bölümde yapõlmasõnõn nedeni, 3 aylõk bir sürede tüm odalarõn kazõsõnõn 
yapõlmasõnõn imkânsõzlõ õ ve belirli bir bölümde derinle me çalõ malarõ yaparak evreleri 
daha iyi anlamaktõr. Bu alandaki ana hedef AN sarnõcõnõ (V. Evre) tamamen kazarak 
açõ a çõkarmaktõr. 2012 yõlõ kazõlarõnda APE (III. Evre) ve APE.E (IV. Evre) 
evrelerinde çalõ õlmõ tõr (Plan: 2-3).  

APE 6 odasõ/koridoru çalõ malarõ güney ve do u olmak üzere iki bölümde 
sürdürülmü tür. Güney bölüm, APE 5 ile APE 7 odasõ arasõnda kalan alandõr. Bu alanda 
öncelikle alt sõrasõ bulunmayan ta  sõralarõ kaldõrõlmõ , ardõndan odanõn üst seviyelerine 
ait olabilecek bir taban seviyesi açõ a çõkarõlmõ tõr. Taban altõ dolgusu yo un bir tabaka 
olarak ta  ve tu lalõdõr. Bu alanda derinle tikçe D-B do rultulu yeni bir duvar ortaya 
çõkarõlmõ tõr. Söz konusu duvar APE 8 güney duvarõ ile birle mektedir. APE 6 güney 
bölümü çalõ malarõ APE 14 odasõ ile aynõ seviyeye ula tõktan sonra sonlandõrõlmõ tõr.  

APE 6 do u bölümü (koridor) çalõ malarõ ile APE 7, APE 11, APE 6 güney 
bölümü arasõndaki ili ki daha net anla õlmõ tõr. APE 7 üst seviye do u duvarõ ve APE 
11 odasõ batõ duvarlarõna biti ik ekilde bulunan destek duvarlarõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Söz 
konusu destek duvarlarõnõn arasõndaki koridorun kuzeye do ru yükselen tu la dö emeli 
olasõ tabanõ güney ve kuzey bölümlerinde açõ a çõkarõlmõ tõr. Söz konusu taban APE 7, 
APE 8 odasõnõn içinde bulundu u yapõ kompleksi, APE 10-11 odalarõnõn ait oldu u yapõ 
kompleksinin aynõ kullanõm dönemini ba layan bir yürüme zemini gibi gözükmektedir. 
Ancak di er yandan gerek APE 4 odasõ batõ duvarõnda yer alan kapõ açõklõ õnõn 
kapatõlmasõ, gerekse APE 10-11 odalarõnõ ayõran orta duvardaki kapõ açõklõ õnõn 
kapatõlmõ  olmasõ yapõlarõn kendi içindeki evrelerini göstermektedir. Koridorda açõ a 
çõkarõlan taban III. Evrenin hangi yapõ katõna ait oldu unu söylemek kesin olmamakla 
birlikte, II. Yapõ Katõna aitmi  izlenimi vermektedir.  

5 II. Yapõ katõ erkene, I. Yapõ katõ daha geçe tarihlemektedir.  
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APE 7 odasõ 2012 yõlõ ba õnda kazõlmaya ba landõ õnda do u, güney ve batõ 
duvarlarõ en geç evresiyle temsil edilmekteydi. Güney duvarõna bakõldõ õnda APE 6 
güney bölümde yer alan altõ bo  olan duvar ve ta  sõrasõ ile ili kilendirmek gereklidir. 
Odada derinle tikçe özellikle do u ve güney duvarlarõnda odanõn II. Evresi ortaya 
çõkmõ tõr. Bu evrede APE 6 güney bölümdeki duvarlar yoktur. Do u duvarõnda ise II. 
Evreyi ba layan bir ocak bulunmu tur. Söz konusu evre güney duvarõnõn temel 
seviyesine ula õlmasõyla sonlanmõ tõr. APE 7 odasõ, II. Evresine ait güney, do u ve batõ 
duvarlarõ kaldõrõlõnca. APE 6 odasõ güney bölümde ortaya çõkarõlan D-B do rultulu 
duvar anlam kazanmõ tõr. APE 7 odasõnõn en erken evresini APE.E (IV. Evre) olarak 
adlandõrmak olasõdõr. Odada yapõlan çalõ malar en erken evre güney duvarõnõn 1.5 m. 
kadar güneye kayarak APE 8 güney duvarõ ile birle ti ini göstermi tir. Böylece 2011 
yõlõnda ‘APE 8 erken evresi’ olarak adlandõrõlan APE 8 odasõnõn APE.E 7 odasõ ile aynõ 
dönemde kullanõldõ õ görülmü tür. Ayrõca APE 7 odasõ içinde D-B yönlü, do u 
duvarõna biti ik iki duvar sõrasõ açõ a çõkarõlmõ tõr. Bu sõralardan üst kodda olan yapõnõn 
II. Evresiyle ili kili olabilir. Alt seviyede olan duvar ise  tahribata u ramõ  olmasõna 
ra men, belki de APE.E 7 odasõnõ K-G yönlü ikiye ayõran bir iç duvar olarak 
yorumlanabilir (Resim: 4). 

APE 10 ve 11 odalarõnda kazõ çalõ malarõ ile duvarlarõn temel seviyelerine 
ula õlmõ  ve odalarõn duvarlarõ kaldõrõlmõ tõr. Odanõn orta kõsmõnda AN sarnõcõ orta 
aya õna ula mak için kazõ çalõ malarõ yapõlmõ  ve bu alanda kuzey-güney yönlü bir 
duvar açõ a çõkarõlmõ tõr. Duvar güneye do ru devam etmektedir, ancak bu yõl duvarõn 
devamõna ula mak için kazõ çalõ masõ yapõlmamõ tõr. Duvar, kuzeyde kö e yaparak 
do uya devam etmektedir, ancak do uya devam eden duvar di erine göre daha farklõ 
bir i çilik göstermektedir. Olasõlõkla sonradan yerle tirilmi tir. Kuzey-güney yönlü 
kõsmen ortaya çõkarõlan duvar APE.E 7 ve 8 odalarõ ile ça da  olabilir. 2013 yõlõnda 
devam edecek kazõ çalõ malarõ daha kesin bilgilere ula mamõza yardõmcõ olacaktõr.   

 
AO Bölgesi Kazõlarõ 
52-53 S plan karelerinde bulunan AO 4 ve 6 odalarõnda kazõ çalõ malarõ en son 

2010 yõlõnda yapõlmõ  ve 2012 yõlõnda iki odada kazõlara devam edilmi tir. Bu iki 
odanõn AN sarnõcõna ba lõ ufak sarnõçlar oldu u dü ünülmekteydi, ancak yapõlan kazõ 
çalõ malarõ sonucunda iki odanõn orta bölümde bir kemer ile birbirine ba landõ õ ve tek 
sarnõç olarak kullanõldõ õ anla õlmõ tõr. Kazõlar sõrasõnda her iki odanõn da çok steril bir 
tabaka ile temsil edildi i anla õlmõ tõr. Bu tabakada M.S. 12 – 14. yüzyõllara tarihlenen 
çok sayõda amphora a õz, gövde, kulp, dip parçalarõ bulunmu tur ve bu parçalarõn 
birle mesi olasõdõr. Söz konusu steril tabakada seramik buluntularõna ek olarak, çok 
sayõda kemik ve di er buluntularõn gelmesi de kullanõm dönemi tabakasõndan ziyade 
kapatma dolgusu ya da çöplük gibi kullanõldõ õnõ göstermektedir (Plan: 3).  

AO 4 ve 6 odalarõnõn duvar yapõsõndan birkaç evreli olarak kullanõldõ õnõ 
söylemek olasõdõr. Ancak asõl kullanõm evresi anla õldõ õ kadarõyla AN Sarnõcõ ile 
ça da  ya da sarnõç i levini yitirdikten hemen sonra olmalõdõr. Henüz AO 4 ve 6 
sarnõcõnõn alt seviyelerine ula õlmadõ õ için kesin bir ey söylemek u an için mümkün 
de ildir. AO 4 ve 6 sarnõcõnõn duvarlarõ AN Sarnõcõ duvarõna yaslanmõ  durumdadõr. AO 
4 ile 6 odalarõnõ ayõran ara duvardaki kemerin do u bölümde olanõ yarõm vaziyettedir ve 
AN Sarnõcõ batõ duvarõnõ bozmayacak ekilde yapõlmõ tõr. AO 4 ve 6 odalarõnõn do u 
bölümdeki duvarlarõn bazõlarõ daha geç döneme aittirler ve bu alanda birkaç evreli 
kullanõmõn varlõ õnõ göstermektedir. AO 6 odasõ batõ duvarõ üzerinde su almak için 
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açõlan üzeri kemerli bir açõklõk yer almaktadõr, bu açõklõk daha sonraki dönem çamur 
harçlõ duvar tarafõndan kapatõlmõ tõr (Resim: 5). 

AO 5 odasõnda yer alan sonraki dönem duvarlarõnõn kaldõrõlmasõ AO 4 ile AO 
5 odalarõ arasõndaki ili kinin anla õlmasõna yardõmcõ olmu tur. AO 4 ve 6 sarnõcõ ile 
aynõ dönemde AO 5 odasõ olasõlõkla üstü kemerle kapalõ bir koridor eklindeydi ve AO 
4 odasõna birkaç basamaklõ merdiven ile ula õlmaktaydõ.  

 
St. Jean Kilisesi, Vaftizhane Batõ Salon Kazõlarõ 
41 K plan karesinde yer alan St. Jean Kilisesi, Vaftizhane Batõ Salonu 

içerisinde yapõlan kazõ çalõ malarõndaki amaç bu alandan geçti i dü ünülen ya mur su 
gider hattõnõ ortaya çõkarmaktõr. Açma, 3.00 x 2.00 m. ölçülerindeki açmada 
derinle tikçe ana kaya do u bölümde üst kotlardan itibaren ortaya çõkmõ tõr. Su gider 
hattõnõn bu alanda olmadõ õ anla õldõ õndan 38.76 kotunda çalõ malara son verilmi  ve 
ören yeri ziyaret alanõnõn merkezinde yer aldõ õndan ötürü 1.50 m. derinlikteki açma 
geri kapatõlmõ tõr. 

 
2012 YILI RESTORASYON ÇALI MALARI 
Ayasuluk ç Kale Restorasyon Çalõ malarõ 
zmir II Numaralõ Kültür Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu’nun 13.05.2010 

tarihli ve 5762 sayõlõ kararõ, 14.04.2011 tarih ve 6798 sayõlõ kararõ do rultusunda 
Ayasuluk ç Kale Batõ Sur Duvarlarõ’nõn restorasyon çalõ malarõna 2012 yõlõnda devam 
edilmi tir.  Ayrõca, Kurulun 07.06.2012 tarihli ve 979 sayõlõ RRR Projesi ve olumlu 
kararõ do rultusunda yapõlan Güney Sur Duvarõ Restorasyon çalõ malarõ, 18.07.2012 
tarihinde ba lamõ  07.08.2012 tarihinde iskelelerin de sökülmesiyle tamamlanmõ tõr. 

 
2010 ve 2011 Yõllarõ Restorasyon Çalõ malarõ Özeti 
2010 yõlõnda Batõ Sur Duvarlarõ’nõn güney yarõsõnda zmir II Numaralõ Kültür 

ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu’nun iznine uygun olarak BK1 - BK3 
arasõnda toplam 50 m. lik kõsõmda restorasyon çalõ malarõ gerçekle tirilmi  ve bu 
bölümdeki iki kule ve bunlarõn arasõndaki beden duvarlarõnda dendane seviyesine ula an 
onarõmlar yapõlmõ tõ. 

2011 yõlõnda Batõ Sur Duvarõ onarõmlarõ BK3-BK4 ve BK4-BK5 arasõndaki sur 
duvarlarõnda 55.50 m.lik bölümde yürütülmü tü. Önce çalõ malara Batõ Kule 3’ün 
(BK3) kuzeyindeki fazlaca yõkõlmõ  olan beden duvarlarõnda ba lamõ  BK3–BK4 
arasõndaki toplam 24.00 m.lik bölüm tamamlanmõ tõ (Resim: 6). 

2012 Yõlõ Restorasyon Çalõ malarõ  
Batõ Sur Duvarlarõ Onarõmlarõ 
BK4-BK5 arasõndaki sur duvarõnõn uzunlu u toplam 63.00 m.dir. 2012 yõlõ 

çalõ malarõnda kuzeyde onarõmõ yapõlamayan 8.10 m. uzunlu undaki bölümden 
ba lanmõ tõr.  Duvarõn iç ve dõ  yüzünde çalõ malar yapõlmõ tõr. Duvar, dõ  yüzde 2.35 
m., iç yüzde ise 1.50 m. yükseltilmi tir. Duvarõn iç kõsmõnda 0.80 m. geni li inde 
seyirdim yeri yapõlmõ tõr (Plan: 1).  

BK5 batõ sur duvarlarõnõn en sa lam kalabilmi  kulesidir ve büyük ihtimalle 
Türk Döneminde yapõlan tamirlerle ayakta kalabilmi tir. Kulenin güney ve kuzey duvarõ 
arasõnda yakla õk 2.00 m.lik kot farkõ vardõr. Çalõ malar, BK5’in güney duvarõnda 
ba lamõ tõr. Duvarõn uzunlu u 2.80 m., kalõnlõ õ 0.85 m.dir. Kulenin güney duvarõ do u 
yarõsõnda toplam 3.10 m. yüksekli inde duvar örgüsü yapõlmõ tõr. Batõ cephedeki iki 
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dendanõn bir bölümü onarõlmõ tõr. Kulenin kuzey bölümü do u yarõsõnda yakla õk 2.20 
m. ve batõda 1.40 m. yüksekli inde duvar örgüsü yapõlmõ tõr. Ayrõca iç yüzde 2 tanesi 
korunan ah ap hatõl deliklerinin devamõ olacak ekilde 3 hatõl deli i bõrakõlmõ tõr.  

BK5-BK6 arasõndaki sur duvarõnõn uzunlu u yakla õk 50 m.dir. Duvarõn 
kuzeyde  8.25  m. uzunlu unda, 1.58 m. kalõnlõ õnda olan bölümünde onarõmlar 
yapõlmõ tõr. Duvarda; dõ  yüzde 0.70-2.00 m. arasõ, iç yüzde 0.30-1.50 m. arasõ 
yüksekliklerde duvar örgüsü yapõlmõ tõr. Ayrõca dõ  yüzde derzleme yapõlmõ tõr (Resim: 
7).  

BK5 kuzey duvarõna birle ik olan ve kuzeye 5 m. uzunlu unda, 1 m. 
geni li inde devam eden I. Seyirdim yerinde 4 tane dendan üst seviyeleri yõkõntõ 
görüntüsü verilerek onarõlmõ tõr. I. Seyirdim yerinden kuzeye devam eden alanda var 
olan 2 basama a 8 basamak daha eklenmi tir.  

III. Seyirdim yerinin uzunlu u 4.60 m., geni li i 1.25 m.dir ve 5 basamak ile 
alt kottaki IV. Seyirdim yerine ba lanmaktadõr. IV. Seyirdim yerinin uzunlu u 9.80 m. 
uzunlu unda, 1.25 m. geni li indedir ve 7 basamak ile BK6 Seyirdim yerine 
ba lanmaktadõr. Tüm bu alanõn onarõmõ yapõlmõ tõr. Sur ile BK6’õn birle ti i kõsõmda 
0.90 m. uzunlu unda, 1.50 m. geni li inde ve do u uçta 1.05 m. uzunlu unda duvar 
örgüsü yapõlmõ tõr.  

8.00 m. çapõndaki yuvarlak planlõ kule (BK6) 1963 yõlõnda yetersiz çimento 
harcõyla bir müteahhit tarafõndan onarõlmõ tõr. Aradan geçen 50 yõlda yarõ yarõya çöken 
kulenin orta kõsmõnda 4.50 m., yan yüzlerde 3.50 m. yüksekli indeki duvarõn bir kõsmõ 
sökülerek yeniden örülmü tür. Seyirdim yeri seviyesinde bõrakõlan, dendanlarõ 
yapõlmayan kulenin, iç yüzünde ula õlan zemin seviyesinden 0.60 m. yükseklik, 0.60 m. 
kalõnlõ õnda tek yüzlü duvar örgüsü güvenlik amacõyla yapõlmõ tõr. Ayrõca dõ  cephe alt 
seviyeden itibaren derzlenmi tir (Resim: 8).  

KK7 kulesinin batõ duvarõnõn kuzeybatõ cephesinde olu an yakla õk 4.00 x 2.00 
m. geni li indeki oyu un onarõmõ yapõlmõ tõr.  

 
ç Kale Batõ Giri  Önündeki Onarõmlar 

Bu alandaki onarõm çalõ malarõ 15/16/17 plan karelerinde yapõlmõ tõr. Kapõnõn 
hemen batõsõnda yer alan I. istinat (uzunluk: 14.5 m., geni lik: 0.55 m., yükseklik: 0.80 
m.) ve II. istinat duvarlarõnda (uzunluk: 19.5 m., geni lik: 0.60 m., yükseklik: ortalama 
1 m.) onarõm çalõ malarõ yapõlmõ tõr. Orijinal yüksekli i tam olarak bilinemedi i için, 
üst kõsmõ yõkõlmõ  duvar görünümünde bõrakõlmõ tõr.  

I. ve II. istinat duvarlarõ arasõndaki alanda yapõlan temizlik çalõ malarõnda 
24.50x 24.75 m. ölçülerindeki alanda ta  dö emeli yol bulunmu  ve 19.50 x 1.00 m. 
ölçülerindeki bölümde bozuk durumdaki ta  dö emeli yol orijinaline uygun olarak 
tamamlanmõ tõr. Bu yolun kuzey ucunun, ç Kale Batõ Giri  Kapõsõ’ndan gelen ve II. 
istinat duvarõnõn batõsõndan güneye do ru devam eden ta  dö emeli yol ile ba landõ õ 
tespit edilmi tir. Bu alandaki 2.40x2.80 m. ölçülerindeki ta  dö emenin korunamamõ  
kõsmõ orijinaline uygun olarak tamamlanmõ tõr (Resim: 9). 

Batõ giri  önünde koruma duvarõ ile sur giri i arasõnda batõ giri ine kadar 
devam eden bir kanal tespit edilmi tir. Kanal, batõ kapõsõndan batõya do ru 3.40 m. 
ilerleyip 3.80 m. kuzeye devam eden ve oradan 0.75 m. batõya devam ettikten sonra kapõ 
koruma duvarõnõn altõna girmektedir. Kapõnõn iç kõsmõnda yapõlan çalõ malarla bu 
kanalõn do uya do ru yani kalenin içine do ru devam etti i görülmektedir. Bu kanal ile 
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kapõ arasõnda da 2.90x3.00 m.lik alanda korunamamõ  durumdaki ta  dö emeler de 
orijinaline uygun olarak tamamlanmõ tõr. 

Batõda koruma duvarõ ile sõnõrlõ batõ giri  kapõsõ önünden kuzeye do ru 3 
basamakla alçalarak, yakla õk 7.80 x 2.30 m.lik ta  dö emeli yol batõya do ru dönü  
yapmaktadõr. Burada 2.12 m. uzunlu unda üzeri fazlaca a õnmõ  olan Kale Koruma 
Duvarõ’nõn kapõ e i i ile son bulmu tur. Bu kapõdan itibaren batõya do ru I. istinat 
duvarõna 4 basamak ile birle en 5.75 x 2.60 m.lik ta  dö emeli alanõn 2.85 x 2.60 m.lik 
korunamamõ  kõsmõ orijinaline uygun olarak tamamlanmõ tõr.  

Güney Sur Duvarõ Onarõmlarõ 
GK2 kulesi plan üzerinde be  kenarlõ bir formdadõr. Kulenin batõ ve güneybatõ 

cephelerinde derzleme çalõ malarõ yapõlmõ tõr.  
Batõya do ru uzanan 7.68 m.lik güney sur duvarlarõnõn batõ bölümündeki 

onarõm çalõ malarõ güneye do ru dönü  yaparak GK2 ile birle en kõsõmda dõ  cephede 
yapõlmõ tõr. Bu alanda derz dolgusu ve içerlek derzleme yapõlmõ tõr.  

BK16’da güneydo udaki dendanõn onarõmõ yapõlmõ tõr. BK1-GK2 arasõnõn 
uzunlu u yakla õk 19.5 m., geni li i ise 0.80-1.68 m. arasõnda de i mektedir. Bu 
seyirdim yeri ve ona ula an 4 basama õn onarõmõ yapõlmõ tõr.  

GK1-GK2 arasõndaki 6.00x1.60 m.lik seyirdim yerinde onarõm çalõ malarõ 
yapõlmõ tõr. GK2’nin iç kõsmõndaki do u duvarõnda yakla õk 3 m.lik güney duvarõnda 
ise yakla õk 2.20 m.lik alanõn yüzey ta larõ onarõlmõ tõr. GK1 kulesinin iç cephesinde 
çalõ malar yapõlmõ tõr. Güneydo u cephede yok olan alanõn moloz ta  dolgusu yapõlarak 
yüz olacak ekilde yüzey ta larõnõ konmu tur.  

Di er Çalõ malar 
Geçmi  yõllarda gerek kazõ ekibi gerekse Efes Müzesi tarafõndan yapõlan 

kazõlarda bulunan ve depolarda saklanan buluntular kazõ evindeki ekip tarafõndan tekrar 
de erlendirilerek düzenlenmi  ve ar iv çalõ masõ yapõlmõ tõr. 

Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Ara tõrmalar Projesi (BAP) birimine gelecek 
yõllarda onarõmõnõ yapmayõ planladõ õmõz Takip Kapõsõ için proje sunulmu  ve 
onaylanmõ tõr. Onaylanan proje bütçesinden Takip Kapõsõ RRR Projesi özel bir 
mimarlõk firmasõna hazõrlatõlmõ  ve zmir II. Numaralõ Kültür Varlõklarõnõ Koruma 
Bölge Kurulu’na 12.12.2012 tarihinde zmir Rölöve ve Anõtlar Müdürlü ü tarafõndan 
kontrol edilerek sunulmu tur. 

Ayrõca St. Jean (Aziz Yuhanna) Kilisesi’nde onarõm çalõ malarõnõn 
yapõlabilmesi için kurul onaylõ Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesinin 
hazõrlanmasõ gerekmektedir. Bu amaç do rultusunda projeye temel olu turmak için St. 
Jean Kilisesi’nin önce Total Station ile genel planõ çõkarõlmõ  ve bu plan üzerinden 
detaylõ çizimler Autocad ortamõnda mimar, arkeolog ve arkeoloji ö rencileri tarafõndan 
hazõrlanmõ  ve büyük bir kõsmõ tamamlanmõ tõr.  
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Plan 1: Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anõtõ Kazõsõ genel planõ, 2012. 
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Plan 2: Ayasuluk ç Kalesi, 2012 yõlõ kazõ ve onarõm çalõ malarõ yapõlan alanlarõ 
gösterir plan. 
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   Plan 3: GD Alan, AN Sarnõcõ ve AO Odalarõ, 2012 Yõlõ, kazõ öncesi. 
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Plan 4: GD Alan, AN Sarnõcõ ve AO Odalarõ, 2012 Yõlõ, kazõ sonrasõ. 

 

 

   Resim 1: Ayasuluk ç Kale, Batõ Sarnõcõ I. 
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Resim 2:  Ayasuluk ç Kale, Batõ Giri , Kuzey ve Güney Bölümü kazõlarõ         
(öncesi ve sonrasõ). 

 

Resim 3: GD Alan, AN Sarnõcõ, 2011 ve 2012 
yõlõ ba larõ. 
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     Resim 4:  GD Alan, AN Sarnõcõ, 2012 yõlõ sonu. 

 

 

Resim 5. GD Alan, AO Bölgesi, AO 4-6 Odalarõ kazõsõ 

 



……………. ……………………………………………………………………………………………………501

 

 

Resim 6: Ayasuluk ç Kale hava foto raflarõ (2009-2010-2011) 
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Resim 8:  Ayasuluk ç Kale, Batõ Sur Duvarlarõ, BK 6 onarõmlarõ (öncesi 
ve sonrasõ) 
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Resim 9: Ayasuluk ç Kale, Batõ Giri i onarõmlarõ, öncesi ve sonrasõ 

 

 
Resim 10: Ayasuluk ç Kale, GK2 onarõmlarõ 
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Resim 11: 2012 yõlõnda envanterlik olarak verilen eserlerden bazõlarõ 

 

 


