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KeRKeNeS (SORgUN-YOzgAT)
Kazı Çalışmaları 2013

Abdülkadir BARAN*
Nil DİRLİK

Recep KENDİRCİ

2013 yılı Kerkenes kazı çalışmalarına 23.08.2013 tarihinde başlanılmış ve 
21.09.2013 tarihinde tamamlanmıştır1. Ödenek harcanması konusunda yaşa-
nan sıkıntılar ve gecikmelere rağmen oldukça verimli ve başarılı bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

Yozgat İli’nin Sorgun İlçesi’ne bağlı Şahmuratlı Köyü’nün batısındaki 
Kerkenes Dağı’nda yer alan ve antik adı henüz net olarak bilinmediği için 
Kerkenes olarak anılan yerleşim daha önce yürütülen kazı çalışmalarının so-
nuçlarına göre M.Ö. 7. yy. sonlarında kurulmuştur. Büyük olasılıkla Phryg 
kültürüne sahip batıdan göç etmiş bir topluluk tarafından kurulmuş olan 
kentte tespit edilen graffiti ve yazıtlar Phryg dilindedir2. Yerleşimin adına iliş-
kin kesin bir veri olmamakla birlikte, burasının Herodotos (I.76) tarafından 
bahsedilen Pteria olduğu büyük oranda kabul edilebilmektedir. Kentin M.Ö. 
6. yy. ortalarında büyük bir yangın ile tahrip edilmiş olduğu ve yerleşimin bu 
evreden sonra önemini yitirdiği belirtilmiştir. Hellenistik ve Roma dönemle-

* Doç. Dr. Abdülkadir BARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 48000 Kötekli–Muğla/TÜRKİYE. baran@mu.edu.tr; nil_dirlik@hotmail.com; recep_
kendirci@hotmail.com.

1 Yozgat Müzesinden Necip Becene’nin eşlik ettiği kazı çalışmalarımıza ekip üyesi olarak arke-
ologlar Nil Dirlik, Recep Kendirci, Orhan Kaya, İrem Özkarslı ve Sinan Paksoy ile konservatör 
Nevin Tekel ve arkeoloji bölümü öğrencileri Alican Doğan, Gürol Aytepe, Deniz Baş, Arda Kara, 
Tuğba Şen, Müge Özkan, Eyüp Ekici, Bayram Yıldız, Ozan Çınar, Abdulkadir Doğan, Didem 
Baş ve Sezer Yılmaz katılmışlardır.

2 Summers 2012, 162 vd.; Berndt-Ersöz  2012, 33 vd.
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rinde kentin güneyindeki küçük bir alanda yerleşimin küçülerek devam etti-
ği, Bizans Döneminde ise akropol olarak kullanılmış tepenin bir kale yapısı 
ile tahkim edilerek yerleşimin bu alanda sınırlandırılmış olduğu önerilmiştir. 
Anadolu’da Klâsik Dönem öncesine ait en büyük kent olan yerleşim en geniş 
yerinde 1,5 x 2,5 km. ölçülere ulaşmaktadır. Oldukça iyi korunmuş durumda 
günümüze ulaşmış olan sur duvarları kentin en etkileyici yapısını oluştur-
maktadır. Yüzey araştırmaları sırasında yaklaşık 7 km. toplam uzunluğa sa-
hip sur duvarına ait 7 adet kapı tespit edilmiştir. Orijinalinde yaklaşık 7 metre 
yükseklik ve 8 metre genişliğe sahip sur duvarından önceki kazı çalışmaların-
da Kapadokya Kapısı kısmen kazılarak açığa çıkarılmış ve restore edilmiştir3. 

19 kazı işçisi, 5 arkeolog, 10 arkeoloji öğrencisi ve 1 konservatörden olu-
şan ekibimizle yürütülen 2013 yılı çalışmalarımızda Doğu kapı yakınındaki 
sur duvarı ve yapı bloğu kazılarına devam edilmiştir. Ayrıca kentte geçen 
seneden hazırlatılan bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları yerlerine diki-
lerek gelen ziyaretçilerin kente ulaşımında ve kentin anlaşılabilirliğinde ya-
şanan sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır (Fig.1). Daha önceki yıllarda kazılan 
alanların ot temizliği yapılmış, 2013 yılında kazılan alanların tel örgü ile çev-
relenerek kısmi koruma altına alınması sağlanmıştır. 2013 yılında Doğu Sur 
Duvarı’nda ve yakınındaki yapı bloğunda 2012 yılında başlattığımız kazılara 
devam edilmiştir (Fig. 2). 

Doğu Kapı ve Sur Duvarı Kazı Çalışmaları 

Sur duvarında gerçekleştirilen kazılarda geçen yıl TR 33 açması hariç tüm 
alan geotekstil ile kapatılarak koruma tedbiri alınmıştı. Geçen bir yıllık süreç-
te kazılan alanlarda herhangi bir tahribat olmadığı ve alınan koruma tedbirle-
rinin ve özellikle sağlamlaştırılan duvarların kazı alanlarının korunmasında 
etkili olduğu görülmüştür. Geotekstil üzerine yapılan taş dolgu uygulaması 
sonucunda açma üzerlerinin bitkiler ile kaplanması da büyük oranda engel-
lenmiş ve temizlik için çok fazla emek harcanmasına gerek kalmamıştır. De-

3 Summers 2012, 168-171, Figs.5-7.



3

neme amacı ile üstü örtülmeyen küçük bir bölümde ise taşlar arasında toprak 
birikintilerinin çoğaldığı ve bitki örtüsünün yoğunlaştığı görülmüştür. Kazı 
çalışmalarına geçen yıl sonlandırılan TR37-D açmasında başlanmış ve çalış-
malar sonucunda TR39-A ile J açmaları kazılmış, J açması ile doğu kapı ara-
sında kalan alanın döküntü taşları temizlenmiş, üç kule4 yapısı ve doğu kapı 
kulesinin cephesi açığa çıkarılmıştır (Fig. 3-4). 

İlk olarak kazısına başlanılan TR 37-D açmasında eğimli sur duvarının bir 
bölümünün tamamen tahribata uğradığı görülmüştür. Eğimli sura ait olan 
büyük blok taşlar ise yıkık alanın tam önünde, surun korunan yüksekliğinin 
2,60 m. altında açığa çıkarılmıştır. Eğimli sura ait olan bu blokların hemen 
güneyinde bir duvar sırasına rastlanmış ve dış sur duvarına kısmen organik 
olarak bağlanan bu duvarın savunma kulesinin kuzey duvarı olduğu anla-
şılmıştır (Fig. 5). Dış sur duvarı ile bütünlük içerisinde olan kule duvarının 
üst sıraları sur duvarı içine girmemektedir. Bu birleşim alanında yer alan taş 
yüzeylerinde yoğun yanık izleri görülür. Açmanın diğer yerlerinde de aynı 
seviyedeki kum katmanı siyahımsı bir renk almıştır. Ayrıca doğu kapıya 
kadar birçok alanda aynı duruma rastlanması yangının küçük bir alanda ol-
mayıp geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermiştir. İki duvarın birleşim 
yerinde duvar tekniğinde de farklılık görülmektedir. Dış sur duvarında, kule 
duvarının organik bütünlük gösteren yerinde 6 sıra taşta derz araları üst üste 
binmiş, üstündeki 5 sırada ise derz araları üst üste binmeyerek taşlar birbirini 
destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Bu durum dış sur duvarının bu bölü-
münün tamir görmüş olma olasılığını güçlendirmiştir. 

Doğu-batı doğrultulu I. Kule yapısının iç duvarlarının eğimli sur duvarı 
ile çevrelendiği, fakat kuzey-güney doğrultulu eğimli sur duvarına II. Kule-
de görüldüğü üzere dönüş yaparak bağlanmadığı ve düz ilerleyerek dış sur 
duvarına yapıştığı açığa çıkmıştır. Eğimli surun TR 37-D açması içinde kalan 
kuzeye ve doğuya bakan yüzlerinin köşe oluşturacak şekilde birleşmek ye-

4 Henüz sur duvarının üst bölümü ile bilgimiz bulunmadığı için burç mu yoksa kule olarak mı 
adlandırılabileceği net değildir. Bu nedenle, daha önceki çalışmalarda kullanılan kule teriminin 
şimdilik kullanılmaya devam edilmesi tercih edilmiştir.
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rine kuleyi çevreleyen eğimli sur duvarının kuzeye bakan yüzünün dış sur 
duvarına bağlanması bu alanda sondaj çalışmasını gerekli kılmıştır. Eğimli 
surun doğuya bakan yüzünün kuzeye bakan yüzüyle bağlantısını saptamak 
amacı ile oluşturulan sondaj sonucunda hem kuzey hem de doğuya bakan 
eğimli sur duvarı temellerinin kumluk taban üzerine oturtulduğu görülmüş-
tür. Dere yatağı dolgusu üzerine oturan temellerin birleşimi tahrip sonucun-
da yok olmuştur (Fig. 5). İki yönlü uzanan eğimli sur duvarı arasına temel-
deki kum dolgu doldurulmuştur. Böylece iki duvarın birbirine direk baskı 
uygulamasının önüne geçilmesi amaçlanmış olmalıdır. Sondaj çukuru içinde 
kesitte akıntı ile oluşmuş koyu siyah ve açık kahverengi mil dolgu 3 katman 
hâlinde görülmektedir. İki eğimli sur duvarı arasında tampon olarak yerleş-
tirilen kum dolgu temelde 1 m. genişliğinde iken yukarıya doğru daralmıştır. 
Bu alandan elde edilecek verilerin tamamlanmasından sonra, iç dolgunun 
zamanla tahribat görmesinin önüne geçmek amacı ile geotekstil örtü üzeri-
ne aslından farklı bir şekilde düzensiz taşlar ile set şeklinde duvar örülerek 
koruma tedbiri alınmıştır. 

Kulenin doğuya bakan ön cephesinde de yoğun tahribat görülmektedir. 
Bu alanda temelde sadece birkaç sıra taş koruna gelmiştir. İç dolguda ise kule-
nin kuzeye ve doğuya bakan destek duvarları korunmuş, kulenin güney cep-
hesi ise tamamen tahribata uğramıştır. TR 39-B açmasında kulenin doğu des-
tek duvarı 4,80 m. izlenebilmiştir. Devam eden kule destek duvarı orijinal sur 
dolgusunun içine girmektedir. Sur yapısının genel dolgusu, büyük taşların 
üzerinde küçük taşlar ve onun üzerinde de tekrar büyük taşlar olmak üzere 
devam etmektedir. TR 39-B açmasında da izlenebilen bu dolgu duvar tekniği, 
kulenin doğu destek duvarı üzerinde 30-40 cm. arasında değişen boyutlarda 
küçük taş dolgu ve bunun üzerinde büyük taşların yer aldığını göstermiştir. 
I. Kulenin 10 m. güneyinde II. Kule açığa çıkartılmıştır. Bu iki kule arasında 
yani TR39 D-F açmaları içinde kalan eğimli sur duvarı da büyük ölçüde tahri-
bata uğramıştır (Fig. 6). Surun bu alanının yıllar boyunca yürüyüş yolu olarak 
kullanılmasının yanı sıra kazı sırasında yoğun kum katmanının görülmesi bu 
alandaki tahribata büyük ölçüde sel sularının sebep olduğunu göstermiştir. 
Akıntının gücü dış sur duvarında da deformasyona yol açmıştır. D açması 
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içinde yer alan dış sur duvarının 20-30 cm. kadar şişme yaparak tehlike oluş-
turmasından dolayı tamir edilmiştir. Kuleler açısından önemli bir bulgu TR 
39 H ve F açmalarının birleştiği alanda görülmüştür. İkinci kulenin başladığı 
bu alan ile TR 39-D açması arasında eğimli sur dönüş yapmaktadır. Eğimli sur 
duvarının dönüş yapmaya başladığı kısımda eğimli destek duvarı dış sur du-
varına dayanmaktadır ve tam yüksekliğinde korunmuştur. Eğimli sur duva-
rının dayandığı taşın, yani eğimli surun son taşının üzerinde görülen dış sur 
duvarının üstte devam ettiği görülmektedir. İki kuleyi çevreleyen eğimli sur 
duvarları karşılaştırıldığında boyları hemen hemen aynıdır. Tam korunmuş 
olan II. Kulenin boyu 11,50 m. iken güney kanadı tahribat gören I. Kule’nin 
korunan boyu 9,50 m.dir. Bununla birlikte I. Kule’yi çevreleyen eğimli sur 
duvarının kuzey kanadının kuzey-güney yönünde uzanan ana eğimli sura 
bağlantısı 3,70 m. iken aynı bölümün uzunluğu II. Kulede 3,80 m.dir. I. Ku-
lenin güney kanadı tahribat görmüş iken II. Kuleyi çevreleyen eğimli surun 
güney kanadının ana eğimli surla bağlantısı 7 m.dir (Fig.3). Yoğun sel suyu 
akıntısı ve üzerinde yürünmesi sebebiyle tahribat görmüş I. Kule ile II. Kule 
arasının tahribatı muhtemelen Antik Dönemde başlamıştır. TR 39-F açma-
sında arazinin eğiminden dolayı oluşturulan basamak alanında tabakalaşma 
net olarak görülmüştür (Fig. 6). En üstte aralarında boşluklar olan irili-ufaklı 
taşların oluşturduğu döküntü tabaka bulunmaktadır. Eğimli sur önünde dö-
küntü altında 60 cm. kalınlığında olan kumlu ve çakıllı akıntı tabakası görül-
mektedir. Bu tabaka içinde az miktarda kemik ve seramik ele geçirilmiştir. 
Bu tabakanın hemen altında ise 40 cm. kalınlığında koyu renkli sert ve ıslak 
orijinal tabaka toprağı yer almaktadır. Bu toprakta herhangi bir buluntu ele 
geçirilmemiştir. Bu toprak içinde ve altında sadece yoğun taş döküntü yer 

7 Dörner, Asarlık Mevkii’ne gidemediğini ama buraya komşu Hacıdır Mahallesi sınırlarında ka-
yalık bir alanı incelediğini yazar. Burada kayalığın omphalos şeklinde işlendiğinden ve alt ile 
üst kısımlarında profilli yivsiz sütun ve sütun parçaları gördüğünden bahseder. Ona göre burası 
nekropolden çok bir kutsal alan olmalıdır: Dörner 1952, s. 36.

8 Bunlardan ikisi, Dörner tarafından daha önce görülmüştür: Dörner 1952, s. 53, 54, Kat.no 135, 
136.

9 Dörner, Elemen ve Güney köyleri camilerinin cephelerindeki Hıristiyanlık Dönemi devşirme 
blokların benzerlikleri nedeniyle yakınlarda bulunan aynı kiliseden alınmış olabileceklerinden 
bahseder: Dörner 1952, s. 36. 
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almaktadır. Bu döküntü taşların kaldırılması ile TR 39-F açması içindeki yıkık 
bölümün temelinde TR 39-D açmasına yani kuzeye doğru birkaç sıra eğimli 
sur duvarına ait temel bloğu ele geçirilmiştir. Eğimli sur duvarının dönüşünü 
kısmen gösteren bu bloklar TR 39-D açmasında I. Kule’nin sonundaki birkaç 
bloğa doğru kısmen eğimli bir hat oluşturmuştur. Fakat bu durum alanın aşırı 
tahribatından dolayı net olarak anlaşılmadığı için sadece iç dolguyu korumak 
için tamirat yoluna gidilmiştir. 

TR 39-D içindeki kule bitimiyle TR 39-F açmasındaki yıkık eğimli sur du-
varı arasında kalan eğimli sur kesitinde kurşun aplikeli bir seramik parçası 
ele geçirilmiştir (Fig. 7). Seramik üzerindeki yuvarlak bir deliği kapatan kur-
şun kabın tamirat görmüş olduğuna işaret etmektedir. TR 39-F açması ve TR 
39-D açması bitiminde kesit düzenlemesi yapılmış ve eğimli surun tamamen 
yok olduğu bu alanın iç dolgusu üzerine geotekstil örtülerek duvarın orijinal 
tekniğinden farklı olan bir duvar ile desteklenmiştir (Fig. 6). Bu destek duva-
rının yapılması ile iç sur duvarını destekleyen dolgunun kayması ve böylece 
sur duvarının yıkılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu alanın yanı 
sıra I. Kulenin üzeri de geotekstil örtülerek irili ufaklı taşlarla kaplanmıştır. 

Tam korunmuş hâliyle 11,50 m. uzunluğa sahip olan II. Kulenin kuzey 
cephesi 2,40 m, güney cephesi ise 1,30 m. derinliğinde kazılarak açığa çıkarıl-
mıştır. İkinci kulenin iç temizliğinde birinci kuledeki gibi eğimli sur duvarı 
içindeki iç sur duvarları kısmen açığa çıkmıştır. Kulenin kuzey cephesinde 
eğimli sur duvarı dönüş yaparak ilerlemesine karşın güney cephede kuleyi 
çevreleyen eğimli sur duvarı kuzey güney doğrultulu eğimli sur duvarına ya-
pışmıştır. Bu birleşim noktasında sadece tek bir taş organik bağlantı yaparken 
diğer taşlar kuzey-güney doğrultulu eğimli sur duvarı ile öpüşmektedir. II. 
Kulenin de iç dolgusu I. Kule’de yapıldığı gibi geotekstil örtüldükten sonra 
kapatılmıştır. 

II. Kulenin güney bitiminden 11,5 m. güneye yani Doğu Kapı’ya doğru 
ilerlendiğinde III. Kule’ye ulaşılmıştır. III. Kule diğer iki kuleye göre daha kü-
çüktür. Diğer kuleler 10 ve 12 m. arası genişliğe sahip iken bu kulenin cephe 
genişliği üstte 6 m.dir (Fig. 3-4). III. Kule’nin 10 m. doğusunda Doğu Kapı’nın 
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kuzey kanadının açığa çıkması, III. Kule’nin Doğu Kapı’ya doğru yönlendi-
rildiğini göstermektedir. II. Kule’de bu durumun aksine güney cephe kuzey 
cepheden daha uzun yapılmış ve böylece kulenin yönü I. Kuleyle aynı tarafa 
yani saldırının gelebileceği vadiye doğru yönlendirilmiştir (Fig. 3). Fakat III. 
Kule’de bu durum farklılık göstererek güney cephe dar yapılmış böylece III. 
Kule’nin yönü vadiye değil kapıya yönelmiş yani kapıya yapılacak saldırılar-
da burayı korumak için tasarlanmıştır. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı III. 
Kule’nin iç dolgusu kazılmamıştır. Üçüncü kuleden sonra eğimli surun doğu 
kapıya doğru 2,20 m.lik kısmı açılmış, fakat bu alanın tahribat görmüş olma-
sından dolayı daha fazla takip edilememiştir. 

Doğu Kapı mevkiinde kuzey cephenin önü açılmış ve duvar hattının yo-
ğun tahribata uğradığı görülmüştür. Öne doğru kayan duvar taşları yerlerine 
oturtulmuştur. Kapı kulesinin iç desteğine ait olan ve doğu-batı doğrultulu 
uzanan duvarın hemen kuzeyinde yine doğu-batı doğrultulu 9,50 m. uza-
nan dış sur duvarının devamı açığa çıkmıştır. Bu duvar kuzey-güney yönlü 
ana dış sur duvarı ile organik bir bütünlük göstermeksizin düz bir şekilde 
yapışmaktadır (Fig. 3). İki duvarın batıda, dış sura bağlandığı kısımlarında 
aralarındaki uzaklık 2,60-1,80 m. iken sona doğru neredeyse birleşmiştir. Bu 
iki duvarın güneye doğru dönüşleri ya da eğimli sur duvarının bu iki duvarı 
nasıl çevrelediği henüz netlik kazanmamıştır. Önemli bir bulgu da doğu kapı-
nın güneyinde batıya doğru ilerleyen sur üzerinde görülmüştür. Burada 100 x 
40 cm. ile 110 x 40 cm. ebadında üst üste binmiş iki büyük blok görülmüştür. 
Bu iki bloğun iç sur duvarına bitişik olmasından dolayı önü kazılmış ve aynı 
tarzda iki blok daha açığa çıkmıştır. Bu da sur üzerine çıkan iç sur duvarının 
tam zikzak yaptığı alanda bir merdiven olduğunu göstermiştir. Bu durum 
kent suru üzerinde de birçok yerde sur üzerine çıkışı ve inişi sağlayan merdi-
venlerin olduğuna işaret etmektedir.

Sur yapısının eğimli duvarı ve kulelerinin yanı sıra, iç sur duvarı ve iç-
dış sur duvarı dolgusu kazılarında da önemli bulgular elde edilmiştir (Fig. 
3-4). Öncelikle sur duvarının iç duvar kesitinin çevresinde yürütülen kazı ça-
lışmasında, TR–39 A açmasının içerisinde dolgu malzemesi kaldırılarak sur 
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duvarının iç cephesinin duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. TR 39-A açmasında 
açığa çıkarılan iç sur duvarı, kuzeyden devam eden sur duvarıyla tam bir 
bütünlük göstermektedir. Yüzeyden itibaren yaklaşık 60 cm. derinlikte dolgu 
ve molozlar temizlenmiş ve surun iç duvar örgüsüne ait olabilecek taşlar tes-
pit edilmiştir. Surun iç dolgusunda ise yüzey temizliği yapılarak iç kesitteki 
bölümlendirme ve dolgu destek duvarları daha belirgin hâle getirilmiştir. TR 
39-A açmasının kuzey sınırı üzerinde zikzak yapan yani batıya doğru çıkıntı 
yapan iç sur duvarının bağlantısını anlamak üzere yapılan sondaj çalışmasın-
da 1,80 m. derine inilmiş ve iç sur duvar hattının arasının düz duvar olarak 
kapatılması ile birbirine bağlandığı anlaşılmıştır (Fig. 3). TR 39-A ve TR 39-C 
açmalarının kesişim noktasında köşe yapan iç sur duvarının taşları tahribat 
sonucu öne doğru yattığı için burada da tamirat yapılmıştır. Batıya doğru 2,40 
m. çıkıntı yapan iç sur duvarının tam dönüş yaptığı alanda organik bütünlük 
gözlenmiştir. Aynı zamanda TR 39-C açmasında surun inşası sırasında du-
varların bölümler hâlinde eklenerek yapıldığına işaret eden surun iç kesitine 
ait  kafes-hücre sistemini gösteren iç dolgu destek duvarları tespit edilmiştir. 
Aynı alanda surun iç duvar cephesinden itibaren görülen, surun savunma sis-
temiyle bağlantılı olabilecek mekânların varlığına işaret eden duvar kesitleri 
yüzeyde belirlenmiştir. TR 39-C açmasında dış cephe bloklarının yüzeyleri 
daha düz ve yassı formda olup surun iç dolgusundaki dolgu malzemelerin-
den belirgin biçimde ayırt edilebilmektedir. Poligonal duvar tekniğindeki ke-
sitte, sonradan olası ekleme ya da işçilik hatasının yapıldığını akla getiren, 
duvar cephesindeki diğer taşlarla tam oturmayan ya da tam bir örgü oluştur-
mayan, aynı sırada üst üste binmiş derz araları bulunmaktadır. 

TR 39–C açmasında, sur duvarının iç kesitindeki moloz taşlardan ve top-
raktan oluşan dolgu malzemesini desteklemek için yapılan yaklaşık 4,40 m. 
uzunluğundaki dolgu destek duvarının yaklaşık 40 cm. kadar altında daha 
düz görünümlü bir zemin izlenmektedir. Surun iç kesitindeki bu destek du-
varları, köşeli duvar hatlarına sahiptir ve TR 39 C açmasında iri ve yassı taş-
lardan oluşan destek duvarına bağlı olan daha ince kesitli destek duvarları 
bulunmaktadır. Surun inşası sırasında dolguyu oluşturan toprak ve moloz 
taşların, destek duvarlarının iç kısmına katmanlar hâlinde doldurularak ze-
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minlerinin düzleştirildiği ve bu dolgu tekniğinin tekrarlandığı anlaşılmıştır. 
TR 39–E açmasından güney yönüne doğru arazi yüksekliğinin artması, bu 
kesitin içindeki destek duvarlarıyla teraslama yapılarak iç dolgunun yapıda 
yarattığı basıncın dengelenmesini muhtemelen zorunlu kılmıştır. TR 39-G aç-
masındaki dış sur duvar hattının göçme tehlikesi ile karşı karşıya olmasın-
dan dolayı sur içinin bu bölümünde yer alan döküntü boşaltılmıştır. Baskının 
azaltılmasından sonra iç surun ön kısmı kazılarak TR 39-G açmasının kuzey 
sınırında 1 m. güneyde başlayan iç sur duvarının doğuya doğru girinti yaptık-
tan sonra güneye doğru ilerlediği görülmüştür. Buna göre TR 39-G açmasının 
kuzey sınırından 1 m. güneye ilerlendiğinde iç sur duvar hattı başlar. Bu hat-
tın 0.70 m. altında tekrar devam eden iç sur duvar hattı 2.50 m. güneye ilerler 
ve doğuya doğru 1.20 m. girinti yaptıktan sonra iç sur duvarının diğer hattına 
bağlanmıştır. Organik olmayan iki duvarın bağlantı yerinin 1.40 m. üzerinde, 
kuzey-güney doğrultusunda 1,30 m. ilerleyen yangın katmanı görülmektedir. 
Yanmış ahşap kalıntılarının görüldüğü bu alanın altında ve üstünde kısmen 
daha büyük taşlar olup bu alanda daha küçük taşlar yer almaktadır. Bu da 
sur duvarının bu hattında duvar arasında seviyeyi düzlemek için ahşap hatıl 
kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir. Alanın kazılmasından sonra iç sur 
duvarının tehlike arz eden yıkık bölümü 1.40 m. yükseltilerek ahşap yanığı-
nın olduğu seviyeye kadar tamir edilmiştir. 

TR 39-J ile doğu kapı arasında kalan bölümde iç surun yamaç boyunca 
hattının açığa çıkarılması için üzerindeki moloz dolgu kaldırılmıştır. Sadece 
döküntü taşların kaldırılması ile iç sur duvarının Doğu Kapı’ya kadar olan 
bölümü yer yer açığa çıkmıştır. TR 39-J açması ile üçüncü kule arasında kalan 
alanda iç ve dış sur duvarları içinde dikine hatlar şeklinde destek duvarları-
nın yapıldığı görülmüştür. TR 39-G ve J açmalarındaki gibi iç ve dış sur ara-
sına atılan bu dikine hatlar yamaç boyunca süregelen baskıyı hafifletmiştir.

Kazı çalışmasının bitirilmesinden sonra koruma tedbirleri kapsamında 
Kule 1 ve 2’nin temizlenen iç dolgusunun korunması amacıyla geotekstil üze-
rine taş dolgu yapılmış açığa çıkarılan tüm sur çevresi tel örgü ile kapatılmış-
tır (Fig. 8). Bir önceki sene biten alandan doğu kapıyı çevirebilecek şekilde 
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dikilen tel örgü direklerinin tabanları taş ile desteklenip çimento ile sağlam-
laştırılmıştır. Toprağa müdahâle edilmeden yapılan çimentolama işlemi her-
hangi bir tahribata yol açmadan istenildiğinde moloz taşların sökülmesiyle 
temizlenebilmektedir.

Yapı Bloğu Kazısı

2012 kazı sezonunda kısmen kazılan Doğu Kapının 100 m. güneydoğu-
sundaki TR38 olarak isimlendirilen alanın çalışmalarına 2013 yılı kazı sezo-
nunda devam edilmiştir (Fig. 2, 9). Ortalama bir aylık çalışma dönemi içeri-
sinde TR38 açmasında (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M) 5x5 metrelik 13 açmada 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Fig. 9). Alanda öncelikle ot temizliği yapılmış 
ve yüzeyde izlenebilen duvar sıraları boyunca açmalar oluşturulmuştur. TR 
38-A olarak isimlendirilen açmanın güneydoğu cephesinde 11,75 m. takip 
edilen duvar sırası boyunca B, C, D, E, F açmaları yerleştirilmiştir. 5x5 m. 
ölçülerinde hazırlanan açmalardan öncelikle TR 38-B olarak isimlendirilen 
açmada çalışmalara başlanmıştır. Kazı esnasında alan arazi eğimine uygun 
olarak kazılmıştır. Böylece hem seviye düzenlemesi gerçekleştirilmiş hem de 
oluşabilecek toprak erozyonun önüne geçilmiştir. TR38-B açması içerisinde 
11.75 cm. uzunluğundaki güneydoğu duvarının doğu köşesi tespit edilmiştir 
(Fig. 9). Yapılan kazı çalışmaları sonucunda köşeyi oluşturan taşların arazi 
eğiminden kaynaklı olarak yoğun deformasyona uğradığı ve taşların batı-do-
ğu doğrultusunda yaklaşık 50 cm. kaydığı saptanmıştır. Bu deformasyonun 
giderilebilmesi ve gelecek dönemlerde daha büyük bir tahribata uğramasını 
engellemek amacıyla kayan taşlar yerlerine oturtulmuştur. Kazı çalışmaları 
esnasında açmada az sayıda günlük kullanım kap parçaları ve bir adet çivi 
parçası bulunmuştur. Alan içerisinde gerçekleştirilen ölçüm çalışmalarında 
başlangıçta 11,75 m. olarak ölçülen güneydoğu duvarının ot temizliği ve atık 
taşların kaldırılması sonucunda 23 m. uzunluğunda olduğu anlaşılmıştır. 

TR38-B açmasının devamında açılmış olan TR38-C açmasının kazıları sıra-
sında güneydoğu duvarına paralel uzanan doğu-güney doğrultusunda 1,75 
m. genişliğinde ve 3,15 m. uzunluğunda dış cephesi büyük düzensiz boyut-
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lardaki taşlardan, iç dolgusu ise küçük irili ufaklı taşlardan oluşturulmuş bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır (Fig. 9). Duvarın güneydoğu duvarı ile herhangi 
bir organik bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca eklenti gibi yapılan duvar 
güneydoğu duvarından oldukça kalındır. Bu durum göz önüne alındığında 
yapının güneydoğu duvarını da kullanarak faklı bir mekân oluşturduğu anla-
şılmıştır. Böylece hem malî açıdan hem de iş gücü açısından tasarruf edildiği 
çıkarımı yapılabilir. Ortalama 40 cm. derinliğinde toprağın kazıldığı açmada 
yoğun seramik parçaları ve kemik parçalarının yanı sıra metal çiviler ve ah-
şap aplikesi olarak kullanılmış metal bir tutamak bulunmuştur. Güneydoğu 
duvarının devamında TR38-D açması içerisinde duvarın dibinde 20-25 cm. 
derinliğinde parçalar hâlinde büyük bir kaba ait seramik parçaları bulunmuş-
tur (Fig. 10). Kabın hemen 10 cm. doğusunda 10-15 cm. genişliğinde yanık 
izine rastlanmış ve ayrıca aynı alanda sıkıştırılmış kil parçaları gözlenmiştir. 
Bu alanda rastlanan sıkıştırılmış kil izlerine açmanın kuzeybatı kesiminde de 
rastlanmıştır. Güneydoğu duvarının 16. metreden sonra 1,20 m. çıkıntı ya-
pıp köşe oluşturarak 7 m. daha devam ettiği saptanmıştır. Ancak köşe oluş-
turan 1,20 m.lik duvar etrafında kazılar tamamlandığında bu duvarın farklı 
bir mekâna ait olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 16 m.lik 1. mekân duvarının da 
kuzeybatıya doğru dönüş yaptığı görülmüştür. 1. mekân duvarının tam köşe 
yaptığı alanda depo kabı olarak kullanıldığı düşünülen iki farklı kaba ait bü-
yük seramik parçaları ve duvarı oluşturan taşlar arasında duvar taşı olarak 
kullanılmış iki ezme taşı bulunmuştur. Seramiklerin çevresinde yanık izleri 
ve sıkıştırılmış kil parçaları da gözlenmiştir. Ele geçirilen buluntular ışığında 
duvar seviyesinden 25-30 cm. aşağıda olan bu alanın mutfak olarak kulla-
nıldığı düşünülmüştür. Alanın devamında kuzeybatı yönüne doğru devam 
eden köşe duvarının hemen bitiminde döküntü taşların kaldırılması ve 20-25 
cm. derinlikte toprağın kazılmasıyla birlikte 137,935 kodunda taş tabana rast-
lanmıştır (Fig. 9). Güneydoğu duvarının dönüşünün bulunmasıyla birlikte 
başlangıçta 23 m.lik tek bir yapıya ait olduğu düşünülen duvarının aslında 
iki farklı yapıya ait olduğu anlaşılmıştır. 1. yapı 16 m. uzunluğunda 2. yapı ise 
7 m. uzunluğundadır. Yapılan çalışmalar sonucunda açma içerisinde TR38-C 
açmasında da gözlemlenen 2. yapı duvarına paralel olarak inşa edilmiş farklı 
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bir mekâna ait bir duvar eklentisine rastlanmıştır. “U” formunda inşa edilmiş 
olan mekânın batı köşesinde yanmış taban olabilecek yanık izlerine rastlan-
mıştır. Bu yanık tabakanın 40 cm. doğusunda in situ durumunda yonca ağızlı 
bir kaba ait parçalar bulunmuştur (Fig. 11). TR38-E açmasının devamında 5x5 
m. ebadında TR38-F açması oluşturulmuş ve bu açmada 7 m.lik 2. yapı duva-
rının köşesine ulaşılmıştır (Fig. 9, 12). Ancak güneydoğu duvarının kuzeyba-
tı yönüne doğru yönlendirilmiş köşe duvarının güneydoğuya doğru devam 
ettiği de görülmüştür. Ayrıca bu alan içerisinde de yapının üst örtüsüne ait 
metal buluntulara ulaşılmıştır.

Güneydoğu duvarının kuzeybatı cephesine ulaşabilmek için kuzeybatı 
yönünde çalışmalara devam edilmiştir. Ölçüm çalışmalarında ve takip edile-
bilen taş sıralarından yola çıkılarak 23 m.lik bir duvar da kuzeybatı alanında 
tespit edilmiştir. Tespit edilen bu duvar hattı boyunca TR38 G, H, I, J, K aç-
maları oluşturulmuştur (Fig. 9). Çalışmalar sonucunda 4 sıra yüksekliğinde 
duvar cephesi açılmıştır. Böylelikle yapının tabanına kadar inilmediği halde 
55-60 cm.lik duvarın korunduğu da tespit edilmiştir. Bununla birlikte duvar 
genişliğinin TR38-C açmasındaki eklenti duvarla aynı ölçülerde olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre 1. yapı duvarına eklenti olarak yapılmış olan duvarın 
kuzeybatı cephesindeki bu duvarla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Açmada yo-
ğun seramik ve kemik parçaları bulunmuştur. Kemik parçalarının arasında 
insana ait parçalar da yer almaktadır; ancak herhangi bir mezar yapısı tespit 
edilmediği ve kemikler de yüzeyin hemen altında ele geçirildiği için zaman 
içerisinde toprağa karışmış olabilecekleri kabul edilmiştir. TR 38-G açması-
nın hemen devamında oluşturulmuş olan TR38-H açmasının kazı çalışma-
larında kuzeydoğu duvarının dönüş yaptığı duvara ulaşılmıştır. Yapının ön 
cephesinde ve dönüş kısmında duvar taşlarının arazi eğimi ve yağmur suları 
nedeniyle yaklaşık 15 cm. aşağı kaydığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu açmada 
olasılıkla yağmur sularının biriktirmesinden kaynaklanan yumuşak formlu 
bir toprak yapısı hâkimdir. TR 38-H açması ile TR 38- I açmasının birleştiği 
noktada genişliği 1. yapı duvarından daha dar olan bir diğer duvarın varlığı 
anlaşılmıştır (Fig. 9). Bu iki duvar arasında organik bir bağ tespit edilmiştir. 
1. yapı duvarının genişliği 170-180 cm.dir.  2. yapı duvarı ise ortalama 90 cm. 
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ile 95 cm. arasında değişen genişliklerdedir. Dış cepheleri büyük taşlardan iç 
dolgusu ise küçük taşlardan oluşturulmuş 2. yapı duvarı TR 38 C, D, E ve F 
açmalarında ortaya çıkarılmış olan güneydoğu duvarıyla aynı özellikler gös-
termektedir. 

1. yapının köşe duvarının batısında TR38-E açmasındaki gibi taş taba-
na rastlanmıştır (Fig. 13). TR 38-I açmasında yer alan ikinci taş taban TR 
38-E’deki gibi bir mekân duvarının önünde yer almaktadır. Mekân duvarının 
hemen dibinde başlayan taş taban olasılıkla iki mekân arasındaki taş zemini 
doldurmak için inşa edilmiştir. TR 38-I’da da taş tabanın kuzeyinde, kuzey-
doğu duvarıyla birleşen dikdörtgen formlu bir mekân tespit edilmiştir ve bu 
görüşü desteklemektedir.  Çalışmaların devamında ise 2. bir mekân daha or-
taya çıkarılmıştır. TR38-J açmasında yer alan 2. mekân da TR38-I açmasında-
ki gibi dikdörtgen şeklindedir. İki mekânı birbirinden 1 m. genişliğinde bir 
duvar ayırmaktadır. Mekânların dış cepheleri ise kuzeydoğu duvarı ile sağ-
lanmaktadır. İki mekânın da iç kısımlarında kerpiç kalıntıları bulunmuştur. 
TR38-I’da yer alan 1. mekân 2,90 x 1,20 m. ölçülerindedir. Mekânların boyut-
ları göz önüne alındığında mekânların depo olarak kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. Mekân içerisinde bulunan kerpiç kalıntılar da olasılıkla taş temel üzerine 
kerpiç şeklinde inşa edilen yapının üst kısmına aittir. TR38-J açmasında yer 
alan 2. mekân ise 3,80 x 1,10 m. ölçüsündedir. 2. mekânda 21x17 cm.lik alanda 
çatı kaplaması olabilecek kerpiç iyi bir şekilde gözlenebilmektedir. Bununla 
beraber açmalarda Phryg Dönemine tarihlendirilen boyalı seramik parçaları 
da bulunmuştur. Parçaların üzerinde yarım spiral, kafes ve zikzak motifleri 
bulunmaktadır (Fig. 14) 

TR38-G açmasının kuzeydoğusunda zemin düzenlemesi yapabilmek için 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda bu alanda bir yürüme 
zemini oluşturulmuştur. Böylece kuzeydoğu duvarı üzerinde arazi eğimin-
den kaynaklanabilecek deformasyonun önüne geçilmiştir. Bu alanda oluştu-
rulan TR38-K açması içerisinde ise az sayıda seramik parçasına ulaşılmıştır. 
Son olarak TR38-D ve E açmalarının güneybatısına TR38-L ve m. açmaları 
açılmıştır. D ve E açmalarında tespit edilen taş taban ve kerpiç tabanların de-
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vamına ulaşılmak amacıyla çalışılan alanın düzensiz eğimler gösterdiği tespit 
edilmiştir. 25-30 cm. derinliğinde toprak kazıldıktan sonra alandaki çalışma-
lar sonlandırılmıştır.

Kazı çalışmaları sonrasında koruma tedbirleri kapsamında alanda atık 
toprak ve taşlardan bir set oluşturulmuştur. Arazinin eğiminden dolayı aç-
manın doğusunda oluşturulan setin bu alandan gelebilecek yağmur sularını 
engellemesi öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar esnasında duvarlarda arazi 
eğiminden kaynaklanan kaymalar tespit edilmiştir. Bu kaymaların gideril-
mesi ve daha sonraki dönemlerde oluşabilecek yoğun deformasyonun önüne 
geçebilmesi için taşlar yerlerine yerleştirilmiştir. Son olarak ortaya çıkarılan 
duvarların üstü geotekstille kapatılarak üstlerine taş sıraları dizilmiş ve ala-
nın çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıştır (Fig. 15). Yapılan 
tüm bu çalışmalar sonucunda TR38 alanı içerisinde birçok mekâna sahip bir 
yapı kompleksinin olduğu anlaşılmıştır. Daha önceki jeofizik araştırmaların 
sonucuna göre kentte tespit edilen 757 adet yapı bloğundan birisi olan yapı-
nın doğu kapıya olan mesafesi de göz önünde bulundurulduğunda günlük 
hayatın sürdürüldüğü mekânlar olarak inşa edilmiş olması olasıdır. Ayrıca 
yapı kompleksi içerisinde karşımıza çıkan depo alanları ve bu alanlardaki 
kerpiç kalıntıların varlığı ile de yapının üst yapısı hakkında fikir sahibi olun-
maktadır. Henüz kazısı tamamlanmayan alanın sonraki dönemlerde yapıla-
cak çalışmalarla işlevinin tam olarak anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Kaynakça
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Fig. 2: Kerkenes, plan.

Fig. 1: Kentin doğudaki giriş kısmına yerleştirilen ören yeri bilgi-
lendirme levhaları.



16

Fig. 3: Kerkenes sur kazısı, plan ve cephe çizimleri.

Fig. 4: Sur kazısı, genel görünüm.
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Fig. 5: Kule I ile eğimli destek duvarı birleşim alanı.

Fig. 7: Bronz eklentili seramik parçası.

Fig. 6: Kule II ile III arasındaki alan.
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Fig. 8: 2013 yılı sonunda sur duvarı kazısı, genel.

Fig. 9: Yapı bloğu kazısı, plan.
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Fig. 10-11: Yapı bloğu kazısı, seramik buluntular.

Fig. 12: Yapı bloğu kazısı, F açması.

Fig. 13: Yapı bloğu kazısı, I açması.
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Fig. 14: Yapı bloğu kazısı, seramik buluntu.

Fig. 15: Yapı bloğu kazısı, koruma tedbirleri.
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Erken Ubeyd Dönemi Erken Evre

Bu dönemde kullanılan yapılar F 12 açmasında açığa çıkmıştır (Resim: 1). 
Önceki yıllarda F 12 Açmasının batı yarısında açığa çıkan ızgara planlı yapı, 
altındaki duvara (F12/045/D) daha geç bir evrede eklenmiş olup, Ortaçağda 
üzerine tandırlar inşa edilmiştir. F12/050/Mekân dolgusunda hayvan kemi-
ğinden üretilmiş ve ince işçilikle yılan biçiminde üretilmiş amulet ve çok sa-
yıda in situ kap ile dolgunun iki yanında, ağız kenarı üzerinde duran birer 
çömlekçik (Resim: 2) bulunmuştur. Taban üzerinde ele geçirilen ağırşaklar ve 
perdah taşları, ev ekonomisine ilişkin buluntular olarak değerlendirilmiştir. 

Geç Ubeyd Dönemi Geç Evre 

Bu döneme tarihlenen yapılar, H-G 12 açmalarında açığa çıkmıştır. H 12 
Açması’nda bir yapının tabanı üzerinde in situ bulunan gövdesi delikli kap, 
kırılmış bir çömlek boynundan oluşan kaide üzerine yerleştirilmiştir. Taban 
üzerinde ayrıca bir obsidyen bıçak parçası ile bazalt öğütme taşı bulunmuş-
tur. Açmanın batı kesiminde bulunan üç bölümlü (tripartite) konutun (Resim: 
3) batı yüzüne açılmış kerpiç mezardaki (H12/095/G) bebek iskeletinin ya-
nında herhangi bir mezar eşyasına rastlanmamıştır. 

G 12 açmasında açığa çıkan yapının planı üç bölümlü mimarî şemasına 
göre düzensizdir (Resim: 4). Mekânları birbirinden ayıran kerpiç duvarlarda 
belirlenen kapı açıklıkları, yapının kullanımı sırasında kapatılmıştır. Yapıda 
üzerinde göz motifleri çizili kap parçaları ile üzerinde kazıma ağ taramaları 
bulunan bir kireçtaşı damga mühür ele geçirilmiştir. 

Geç Kalkolitik Dönem Erken Evre Tabakaları

I 12 Açması’nda geçen yıl kazılan ve maruz kaldığı ısı nedeniyle portaka-
lımsı kırmızı renk almış I12/100/Taban I12/104/F kodlu fırına kadar uzan-
maktadır. Üzerinde gri perdahlı kap parçaları bulunana tabanın üzerindeki 
dolguda 10-20 yaşlarında bireye ait iskelet açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). İske-
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letin yüzü sola dönük, kolları gövdenin altında kalmış biçimde karnı üzerine 
yatışı ile ensesi üzerinde bulunan büyük boyutlu taşın enseyi ezmiş olması, 
bireyin yıkıntı altında kalarak öldüğünü düşündürmektedir.

I12/100/Taban altında açığa çıkarılan daha erken tabaka, bir dizi mekânın 
önünde, çatıyı taşıyan direklerin yuvaları olabilecek bir dizi çukur ile tem-
sil edilmektedir. Çukurlardan birinde granit bileme taşı, I12/122/Mekân’ın 
tabanında Kenan tipi çakmaktaşı dilgi ile iki öğütme taşı parçası, mekânın 
besin hazırlamada kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. I12/127/
Mekân güneyindeki, kubbesi kil bloklarla inşa edilmiş fırının (I12/128/F) iç 
yüzeyinin aldığı kırmızımsı renk, yiyecek pişirmeye uygun yükseklikte ısı 
ürettiğini2, kuzeybatısında bulunan kireçtaşı öğütme taşı da bu alanın besin 
hazırlamada kullanıldığını göstermiştir.

Kalkolitik Dönem Kültür Katlarının Açmalar Göre Konumu

Dönem Evre I12 Açması H12 Açması G12 Açması F12 Açması

Geç 
Kalkolitik

Geç Seramik 
Atölyesi

Erken Atölyeler 

Geç Ubeyd
Geç Yapı 

Kompleksi 

Erken Düzensiz 
plan 

Erken 
Ubeyd

Geç Izgara plan

Erken Dörtgen plan

TEPE ÜZERİ AÇMALARI

Erken Tunç Çağı I-II tabakaları tepe üzerinde J-K 12, Erken Tunç Çağı IV 
tabakaları K-L 11-12 açmalarında açığa çıkmıştır.

2 Önceki yıllarda kazılan ve seramik pişirmede kullanıldığı anlaşılan I12/020/F kodlu seramik 
fırınının yeşile dönük cürufla kaplı yüzey görünümünün aksine bu fırın, sadece kırmızı renk 
alması nedeniyle endüstriyel amaçlı yüksek ısı üreten fırınlardan olmadığı anlaşılmıştır.
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Erken Tunç Çağı I-IIA

Kalkolitik Dönem höyüğündeki yerleşim dizisi kesintisiz olarak Erken 
Tunç Çağının ilk evrelerinde de sürmüştür. Geç Kalkolitik yapılarla benze-
ri mimarî özellikler gösteren yapılar K12 açmasında en derinde belirlenen 
mimarîye ait iki duvar ile temsil edilmiştir. Bu yapılara ait balçık dolgularda 
ele geçirilen tezgâh ağırlıkları ve pişirme kabı parçaları, evsel kullanıma ta-
nıklık etmektedir. Bu mimarî unsurların çok sayıda çukur tarafından bozul-
ması, bu yerleşimin terk edilmesinden sonra, tepeye çok sayıda tahıl depola-
ma çukurunun açıldığını göstermiştir. Çukurlarda tezgâh ağırlıkları ve ezgi 
taşları bulunmuştur. Küllü balçık dolgunun L 12 Açması’nda 50 cm. derinde, 
J 12 açmasında bu tabakaların yaklaşık 65 cm. derinde bulunması, bu dönem-
de K 12 Açması’nın höyüğün tepesini oluşturduğunu göstermiştir. 

J 12 Açması’nda birbiri üzerine inşa edilmiş mekânlar çeşitli mimarî taba-
kalara aittir. Kazılan en derindeki mimarî, yan yana dizilmiş dörtgen biçimli 
üç mekândan oluşmuştur. Tabanları üzerinde, dibi çakıl taşlarıyla döşenmiş 
dairesel ocaklar ile köşelerinde yarı dairesel depolama birimleri bulunan bu 
mekânlarda öğütme taşları, havan elleri bulunmuştur. Üst evreye ait taş te-
mellerin altında yerleştirilmiş halde bulunan altı çakmaktaşı ok ucu (Resim: 6), 
M.Ö. 3. binyıl boyunca kullanılan kanatlı ve sap dilli biçimlerden oluşmuştur.

Tabaka 7 kaplarının büyük bölümünü Geç Kalkolitik Dönemden bilinen 
el yapımı kaplar oluştururken, J 12 açmasının en üst seviyesindeki dolguda, 
düz yüzeyli Ninive-V (proto Ninive)3 kaplarına da rastlanmıştır. Bu kaplar 
çok ince cidarlı, çark yapımı, sert pişmiş, bej-açık kızıl kahverengi hamurlar-
dan oluşmaktadır. İki farklı seramik grubunun birlikte bulunması nedeniyle 
bu yapılar M.Ö. 3100 ve2900 arasında (Geç Kalkolitik-Erken Tunç geçişi/ETÇ 
IA/Erken Cezire 0) kullanılmıştır. Bu tabakaların kullanımı, Ninive-V erken 
evresine ait boyalı ve kazıma bezemeli kap parçaları ile tek tük yeşil ve kır-
mızı metalik seramik parçalarının varlığına göre M.Ö. 2900 ve 2750 arasında 
(ETÇ IB-IIA/Erken Cezire 1) sürmüştür. 

3 Rova, E. 2011. “Ceramic”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies for  the Ancient 
Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, 52-56.
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Yerleşimsiz Dönem

Tepe üzerinde yer alan tabaka 7-8 yapıları genel olarak küllü bir dolgu ile 
kaplanmıştır. Küllü dolguya çok sayıda çukur kazılmış, tabaka 6 yapıları da 
bu dolgu üzerine inşa edilmiştir. Buna göre tepe üzeri, Erken Tunç Çağı IIB-
III evrelerinde yerleşim alanı olarak kullanılmamıştır. 

Erken Tunç Çağı IVA – Geç Akkad Dönemi

Salat Tepe Geç Akkad Döneminde (M.Ö. 2400-2200) tekrar iskân edilmiş-
tir. K-L 12 Açmaları’nda 6. tabaka genel olarak birkaç sıra kerpiçten oluşan al-
çak duvarlarla temsil edilmektedir. Bu duvarların 1-2 kerpiç sırası bulunması 
ve güçlü temelleri olmaması, açık alanlardan oluştuğu izlenimini bırakmış-
tır. K12 Açması’ndaki terasta kullanılan kerpiçlerin çeşitliliği ve aralarında 
ince kül izlerinin görünmesi, bu teras dolgusunun kullanım süresi içerisinde 
yükseltilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kerpiç döşeme üzerinde çeşitli 
boyutlardaki kap yerleştirme çukurları belirli bir düzen göstermemektedir.

K-L 11 açmalarında açığa çıkan yapı (Resim: 7-8) ise diğerlerinden farklı 
mimarî özellikler göstermektedir4. Yapının temelleri çok iri kireçtaşı kayaların 
üst üste iki sıra hâlinde yerleştirilmesinden oluşmuş, kerpiç duvarları da bu 
temellerin üzerine inşa edilmiştir. Bu temellerin görkemi, yapının kuzeyinde 
ve doğusunda bulunan yapıların iri dere taşları ile inşa edilmiş temellerine te-
zat oluşturmaktadır. Yapının giriş kapısının batısındaki güney duvarı ile ku-
zey kanadının doğu duvarı boyunca uzanan alçak kil sekiler bulunmaktadır. 

Yapıyı çevreleyen dar yollar, ince çakıl taşları ile döşenmiştir. Yapının gü-
ney kesiminde Salat Çayı vadisine bakan bir kerpiç teras bulunmaktadır. Te-
rasın üzerine devrilmiş olan kerpiç duvar ile teras tabanını ve yapının güney 
duvarını tamamen kaplamış olan yangın izleri, yapının bir deprem ve yangın 
sonucu tahribat gördüğüne işaret eder niteliktedir. Yapının giriş kapısı, teras 
yüzeyine dizilmiş iki sıra çakıl taşı dizisi ile işaretlenmiştir. 

4 Ökse, A. T. 2014. “Salat Tepe’de Akkad Dönemine ait bir Kırsal Tapınak”, Türk Eskiçağ Bilimleri 
Enstitüsü-Haberler 37, 43-45.
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Yapının giriş odasının tabanı iri dere taşları ile döşenmiştir. Odanın doğu 
duvarının kuzey ucundaki kapı ile geçilen mekânın tabanı kerpiçlerle döşen-
miş, üzeri alçı-kireç karışımı ile sıvanmıştır. Tabanın ortasına yerleştirilmiş 
olan çanak biçimli kil yuvanın bir kap kaidesi olduğu ve libasyon amacı ile 
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Giriş odasının güneyinde yer alan küçük depolardan batıdaki yanmış 
mekânın iri dere taşları ile döşeli tabanı üzerinde çok sayıda çömlek bulun-
muştur. Bu mekâna batıdan girişi sağlayan kapıdan kilden inşa edilmiş bir 
merdivenle inilmekte, doğu duvarındaki, iç içe üç pervazlı kapının açıldığı 
bölümde, iri kaba taşlarla inşa edilmiş 7 basamaklı bir merdiven ile yapı-
nın merkezine çıkılmaktadır (Resim: 9). Yapının kuzey bölümü yan yana üç 
mekândan oluşmaktadır. Batıdaki mekân diğer depo odası gibi yanmış olup, 
iri dere taşları ile döşeli tabanı üzerinde çok sayıda çömlek bulunmuştur. 
Mekânın doğu duvarının ortasında yer alan çift pervazlı kapı ile geçilen orta 
mekânın batı ve güney duvarlarına, iri dere taşları ile döşeli tabanı üzerine 
yerleştirilen yaklaşık 1 metre yükseklikteki kil platformlar yüksek sunakları 
çağrıştırmaktadır. Mekânın kuzey duvarına açılan çift pervazlı bir kapı, bü-
yükbaş hayvana ait parçalar yerleştirildikten sonra kerpiç ile doldurularak 
nişe dönüştürülmüştür. 

Mekânın doğu duvarı ortasında yer alan bir kapı, batıdaki en geniş 
mekânına açılmaktadır. Kapının bulunduğu alanda mekânın tabanı iri dere 
taşları ile döşelidir. Mekânın güney duvarının batı ucunda yer alan çift per-
vazlı kapı, büyükbaş hayvana ait parçalar yerleştirildikten sonra kerpiç ile 
doldurularak nişe dönüştürülmüştür. Dolguda ele geçirilen pişmemiş toprak 
figürin parçası, nişin sunular için kullanılmış olabileceğini düşündürmekte-
dir. Bu figürin tipi Yukarı Habur havzasında Erken Cezire 4c-5 evrelerinde 
görülmektedir5.

Yapıda ele geçirilen kapların büyük bölümü Kuzey Mezopotamya’da Er-
ken Tunç Çağında yaygın kullanılan standart seramikten (Plain Simple Ware) 

5 Pruß, A. 2011. “Figurines and Model Vehicles”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chro-
nologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, 248-249.



27

oluşmaktadır6. Daha kaba, kısmen el yapımı ve yüzeyleri perdahlı, çoğu 
küresel gövdeli çanaklar ve dışa çekik ve dıştan kalınlaştırılmış ağız kenar-
lı, kısa silindirik boyunlu çömleklerden oluşan kaplar (Red-Brown Burnished 
Ware) Yukarı Habur havzasında Geç Akkad dönemine rastlayan Erken Cezire 
4 (M.Ö. 2300-2150) evresine tarihlenen Tell Chuera ID-E, Tell Beydar IV, Tell 
Brak M-N, Tell Barri m. ve Tell Leilan IIb tabakalarında ele geçmiştir7. Bu ta-
bakada Metalik Seramik (Metallic Ware) ve koyu ağızlı portakal rengi çanak-
lar (Dark Rimmed Orange Bowls) az sayıda parça ile temsil edilmiştir.

Yapının temelleri için çok iri kireçtaşı kayaların yaklaşık 25 metre yüksek-
likteki tepe üzerine taşınmış olması, bu yapıya özel bir önem verildiğini gös-
termektedir. Yapının 2-3 odalı konutlardan oluşan diğer yapılardan mimarî 
özen, boyut ve plan açısından farklılık göstermesi ve teraslarla ilişkili olması, 
girişinde kil sekiler bulunması ve kapıların kurbanlara ait kemikli parçalar 
konularak nişlere dönüştürülmesi, bir tapınak olarak kullanılmış olabileceği-
ni düşündürmektedir. Yukarı Habur havzasında Tell Beydar’da açığa çıkan, 
Erken Cezire 3b (M.Ö. 2400) evresine ait bir yapı (D Tapınağı) çift ve üç per-
vazlı kapıları, nişleri ve sunak olarak kullanılan sekileri ile bir tapınak olarak 
nitelendirilmiştir8.

Erken Tunç Çağı IVB –Akkad Sonrası

Bu yapının deprem ve yangın ile yıkılışının ardından üzerine inşa edilen 
tabaka 5 yapıları arasında, L 11 açmasındaki yapının kuzey duvarı kenarın-
da temel seviyesinde açığa çıkan küçük çukurlar içerisine bırakılmış domuz 
yavrusu, geyik ve sığır parçaları, Hitit ve Hurri metinlerinden bilinen yapı 

6 Ökse, A. T. 2011. “Chronology and Geography: The Early Bronze Age Southeastern Anatolia”. 
S. R. Steadman ve G. McMahon (Eds.), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000-323 BCE). 
Oxford, University Press, 280.

7 Rova, E. 2011. “Ceramic”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies for  the Ancient 
Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, 55, 64. 

8 Pfälzner, P. 2011. “Architecture”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies for  the 
Ancient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, 187.
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ritüelleri ile benzeşmektedir9. Bu dönemde tepe üzerine inşa edilen 2-3 odalı 
yapılar birbirinden balçık ve ince çakıl döşeli dar yollarla ayrılmaktadır10. L12 
açmasında yaklaşık 1 metre genişlikte çakıl rampalar kuzeye doğru eğimli 
olarak inen dar sokaklar görünümündedir. Buna göre K-L 11 yapısı doğu du-
varı gibi, L 12 kesiminde de bu dönemde tepe üzeri kuzeye doğru dik bir 
eğim yapmaktadır. 

Bu yerleşime ait duvarlar kaldırılırken çoğu duvarın tabaka 6 duvarları 
üzerine yerleştirildiği anlaşılmıştır. Bazı duvarlar tabaka 6 duvarının bir yüzü 
yontularak ve bozuk kısımları tek sıra taş dizileriyle düzeltilerek yerleştiril-
miştir. Bazı temeller, tabaka 6 kalıntıları tesviye edilmeden, onların yüzey 
şekline uydurularak basamaklar hâlinde döşenmiştir. K-L 11 açmaları boyun-
ca kuzey-güney doğrultusunda hafifçe dalgalanarak uzanan, renkli ıslak ker-
piçlerle inşa edilmiş duvarın L 11 açmasında yer alan parçası iri taş temelli, K 
11 açmasında yer alan bölümü eğimli temelli bir duvar ile iri dere taşı temelli 
ve nişli bir bölüm eklenmiştir. 

L12 açmasında açığa çıkarılan bazı ocak tabanları, 6. tabaka sonrasında bu-
rasının bir süre açık kullanım alanına dönüştüğünü, daha sonra tekrar inşaat 
yapıldığını gösterir niteliktedir. Açmanın doğu yarısında belirlenen, dere taş-
larından oluşan sokak döşemesinin de 5. tabaka taş tabanları altında devam 
etmesi, bu kanıyı güçlendirmektedir. Üçüncü tabakada mezar evine dönüş-
türülen11 bir 4. tabaka yapısının 5. tabakada da aynı konum ve biçimde inşa 
edilmiş olduğu, ön odasının, at nalı biçimli bir ocak ile tabana gömülmüş bir 
çömleğe göre, mutfak olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. L11-13 açmalarında 
duvarların yanlarında mekân giriş kapılarına yakın konumlandırılmış çakıl 
taşı döşeli dörtgen platformlar bulunmuştur. 

9 Ökse, A. T. (Baskıda) “Building Rituals at Salat Tepe: a Middle Bronze Age Site on the Upper 
Tigris region”, S. Mazzoni ve F. Pecchioli Daddi (Eds.), Sacred landscapes of the Hittites and 
Luwians; Ökse, A. T., A. Görmüş, T. Bozkurt (Baskıda) “Rituals practiced in the Middle Bron-
ze Age Settlement at Salat Tepe: A Tentative Interpretation”. P. M. Militello ve Hakan Oniz 
(Eds). SOMA 2011. Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, British 
Archaeological Reports, Oxford, Archaeopress.

10 Ökse, A. T., A. Görmüş, T. Koizumi ve N. Soyukaya (Baskıda). “Ilısu Barajı - Salat Tepe 2012 
Kazısı”. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı.

11 Ökse, A. T. (Baskıda) “Building Rituals at Salat Tepe: a Middle Bronze Age Site on the Upper 
Tigris region”, S. Mazzoni ve F. Pecchioli Daddi (Eds.), Sacred landscapes of the Hittites and 
Luwians.



29

Önceki yıllarda kazılan tabaka 5 duvarlarında görülen deformasyon ve 
çatlamalar da (K 12 mutfağı ile K12/080/D) bu duvarların bir yer sarsıntısı 
nedeniyle deforme olduğunu ve yangın geçirdiğini göstermiştir. Seramikler 
genel olarak Kırmızı-Kahverengi Boya Astarlı kapların kaba örnekleri (Red 
Brown Wash Ware), Kırmızı-Kahverengi Perdahlı kaplar (Red Brown Burnis-
hed Ware), Erken Cezire Gri perdahlı seramiği, Koyu Ağızlı Portakal Rengi 
Çanaklardan (Dark Rimmed Orange Bowl) oluşmuştur. İnce kırmızı metalik 
seramik türünde bardaklar ile gri metalik kaplar az sayıda parça ile temsil 
edilmiştir. Kapların büyük bölümü küp, kaba standart seramik (Plain Simple 
Ware) ve pişirme kaplarından oluşmuştur. 

Radyokarbon tarihlerine göre bu tabaka M.Ö. 2150–2000 yıllarında (ETÇ 
IVB) kullanılmıştır12. Bu tarih, Yukarı Habur Havzası’nda küçük yerleşimle-
rin azaldığı, kentlerin küçüldüğü Erken Cezire 5 ile çağdaştır. Bu dönemde 
Yukarı Dicle Havzası’nda yeni yerleşmeler kurulmuş, Salat Tepe’de yüz öl-
çümleri birbirine yakın, küçük boyutlu ve 1-2 mekânlı konutlardan oluşan 
yerleşim şeması Yukarı Habur havzasında Erken Sumer döneminde “parsel 
evleri” olarak adlandırılan13, ailelerin eşit düzeyde yaşam koşullarına sahip 
olduğu bir toplumun göstergesi olarak Akkad Dönemi sonrasında ortaya çık-
mıştır. Yukarı Habur Havzası’nda yerleşimler küçülür ya da terk edilirken 
Yukarı Dicle Havzası’nda artması, büyük olasılıkla bu dönemde ortaya çıkan 
kuraklıktan14 kaynaklanmaktadır. 

12 Ökse, A. T. 2013. “Salat Tepe Kazıları – 2012 Yeni Bulgular ve Stratigrafik Değerlendirme” 
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 35, 44-46; (Baskıda) “Salat Tepe Stratigrafisine göre 
Yukarı Dicle Havzası Kronolojisi” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi; Ökse, A. 
T., A. Görmüş, T. Koizumi ve N. Soyukaya (Baskıda). “Ilısu Barajı - Salat Tepe 2012 Kazısı”. 
35. Kazı Sonuçları Toplantısı.

13 Pfälzner, P. 2011. “Architecture”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies 
for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, 152.

14 Riehl, S.,R. Bryson, K. Pustovoytov 2008. “Changing growing conditions for crops during 
the Near Eastern Bronze Age (3000-1200 BC): the stable carbon isotope evidence”. Journal of 
Archaeological Science 35, 1018, Fig. 6; Riehl, S. ve R. A. Bryson 2007. “Variability in human 
adaptation to changing environmental conditions in Upper Mesopotamia during the Early 
to Middle Bronze Age transition”. C. Kuzucuoğlu ve C. Marro (Eds.), VariaAnatolica XIX. 
Sociétés humaines et changement climatique à la fin du troisième millénaire: une crise a-t-elle eu lieu 
en Haute Mésopotamie?, Institut Français d’Etudes Anatoliennes ve De Boccard, Paris, 523-548.
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SONUÇ

Kazıda ele geçirilen 115 envanterlik eser ile 154 etütlük eser Diyarbakır 
Müzesi’ne teslim edilmiş15, açmalar kapatılarak arazi çalışmalarına son veril-
miştir16. Salat Tepe’nin stratigrafisi 2000-2002 ve 2005-2013 kazılarından elde 
edilen sonuçlara göre belirlenmiştir:

15 5 kutu hayvan kemiği Dr. Zehra Satar tarafından incelenmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarına, 2 kutu insan kemiği Doç. Dr. Okşan Başoğlu tara-
fından incelenmek üzere Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü laboratuvarına, 1 kutu amorf 
seramik parçası ile karbon örneği kimyasal analiz yapılmak üzere Dr. Tatsundo Koizumi 
tarafından Japonya Wasada Üniversitesi laboratuvarına, 1 kutu tohum örneği Prof. Dr. Emel 
Oybak Dönmez tarafından incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü labora-
tuvarına götürülmüştür.

16 Tepe üzerinde yer alan beş açma (K-L 12-13, M 13) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 27.08.2012 tarih ve 186839 sayılı izni uyarınca 2012 kazı sezonu sonunda, 
dokuz açma (K-L 11-12, F-J12) 23.08.2013 tarih ve 164764 sayılı izni uyarınca 2013 kazı sezonu 
sonunda üzerine jeotekstil örtülerek ve raylı bir asansör sistemi kurularak kazının yaklaşık 
8 000 metreküp hacmindeki atık toprağı ile doldurulmuştur. Çalışmaları tamamlanan amorf 
seramik parçaları da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2013 tarih ve 
164764 sayılı izni uyarınca L11 açmasına gömülmüştür.
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Salat Tepe IA Erken Ubeyd Ubeyd 3 M.Ö. 5200-4500

Ye
rl

eş
im

Salat Tepe IB Geç Ubeyd
Ubeyd 4/

Geç Kalkolitik 1
M.Ö. 4500-4000

Salat Tepe IC Uruk Geç Kalkolitik 2-5 M.Ö. 4000-3000

Salat Tepe ID:7-8 Erken Tunç I-IIA Erken Cezire 0-2 M.Ö. 3000-2600

Erken Tunç IIB-III Erken Cezire 3-4 M.Ö. 2600-2300

Salat Tepe IIA:6-5 Erken Tunç IV Erken Cezire 4 M.Ö. 2300-2000

Ye
rl

eş
im

Salat Tepe IIB:4 Orta Tunç Çağı I Habur 1 M.Ö. 2000-1800

Salat Tepe IIB:3 Orta Tunç Çağı II Habur 2 M.Ö. 1800-1650

Salat Tepe IIC:2 Orta Tunç Çağı III Habur 3 M.Ö. 1650-1550

Salat Tepe IIC:1 Geç Tunç Çağı I Habur 4 M.Ö. 1550-1400

Geç Tunç Çağı II Orta Assur M.Ö. 1400-1050

Salat Tepe IIIA Demir Çağı I
Orta-Yeni Assur 

Geçiş
M.Ö. 1050-850

K
ış

la
k 

A
m

ba
rSalat Tepe IIIB Demir Çağı II Yeni Assur M.Ö. 850-610

Salat Tepe IIIC Demir Çağı III Assur Sonrası M.Ö. 610-330

Salat Tepe IV
Hellenistik, Roma, İslami ve Selçuklu 

Dönemleri

M.Ö.300-

MS1500

Salat Tepe V Osmanlı Dönemi MS 1500-1900
M

ez
ar

lık
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Resim 1: Salat Tepe F12 Açması Erken Ubeyd Dönemi yapısı.

Resim 2:  Salat Tepe F12 Açması Erken Ubeyd Dönemi çömlek 
F12/0109/S/02.
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Resim 3: Salat Tepe H12 Açması Geç Ubeyd Dönemi yapısı.

Resim 4: Salat Tepe G12 Açması Geç Ubeyd Dönemi yapısı.
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Resim 5: Salat Tepe I12 Açması Geç Kalkolitik Dönem iskelet (I12/107/G).

Resim 6: Salat Tepe J12 Açması 8. Tabaka çakmaktaşı ok uçları (J12/0048/N/01-06).
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Resim 7: Salat Tepe Tabaka 6 yapısının güneybatıdan görünümü.

Resim 8: Salat Tepe Tabaka 6 Yapısı planı.
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Resim 9: Salat Tepe Tabaka 6 Yapısı güneybatı depo odası.

Resim 10: Salat Tepe Tabaka 5 L12/128/tabanı bakır/tunç cımbız (L12/0364/V/01)
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2013 Yılı Çalışmalarının raPorU

Michael BLÖMER*
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11. Ağustos ile 09 Ekim 2013 tarihleri arasında, DFG (Alman Araştırma 
Kurumu) ve Zirve Üniversitesi`nin destekleriyle Dülük Baba Tepesi`nde kon-
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1 Çalışmalara katılım göstermiş Klasik Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Epigra-
fi, Nümizmatik, Arkeozooloji, Restorasyon, Konservasyon, Yapı Tarihi Inceleme, Jeoenfor-
masyon ve Ölçüm Teknikleri bilim dallarına bağlı bilim insanları Prof. Dr. Engelbert Winter 
(Münster), Doç. Dr. Rifat Ergeç (Gaziantep), Privatdozent Dr. Werner Oenbrink (Köln), Mi-
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Strothenke, Y.L. (Münster), Robert Dylka (Münster) ve de öğrenci olarak katılanlar:Charlotte 
Czeska (Münster), Lisa Franzke (Münster), Michaela Zimmermann (Münih), Jan-Pieter Löb-
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nü oluşturan, Antik Dönem sonrasında Kutsal Süleyman`ın manastırının ku-

rulmuş olduğu bölümde, yoğunluk göstermiştir (Plan: 1)2. Bu kazı döneminin 

en önemli çalışmaları ve sonuçları burada kısa bir özet hâlinde sunulacaktır. 

Orta Merkezî Plato

13-01/07/09 açmalarıyla 2006`dan 2011 yılına dek Merkezî Plato’nun ku-

zeybatısında açığa çıkarılmış ve önemli Demir Çağına tarihlendirilen mal-

2 Dülük Baba Tepesi`nde şimdiye dek yürütülmüş çalışmalarıyla karşılaştırmak için bakınız: 
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 Heilig-
tum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001–2003), IstMitt 55, 
2005, 197–214; M. Blömer – E. Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des 
Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004–2005), IstMitt 56, 2006, 185–205; E. Winter (Yayımcı), 
Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und Euph-
rat, AMS 60, (Bonn 2008) (Burada E. Winter, A. Schachner, G. Heedemann, W. Oenbrink, M. 
Facella, C. Höpken, F. Schimmer, M. Sieler`in Doliche/Dülük Baba Tepesi ile ilgili makaleler); 
M. Facella – E. Winter, Neue Inschriften für Iupiter Dolichenus aus dem östlichen Mittelme-
erraum, in: E. Winter (Yayımcı), Vom Euphrat zum Bosporus. Kleinasien in der Antike. Fests-
chrift Schwertheim Bd. 1, AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; M. Blömer – E. Winter, Gaziantep´in 
antik dönem tanrıları - The Ancient Gods of Gaziantep, Aktüel Arkeoloji Dergisi 13, 2010, 
12–15; M. Blömer – E. Winter, Kült ve Arkeoloji. Kutsal Bir Alan – Doliche, Aktüel Arkeoloji 
Dergisi 16, 2010, 86–93; T. Prinz – K. Krüger – B. Lasar, High Resolution Remote Sensing  
and GIS-Techniques for Geobase Data Supporting Archaeological Surveys: A Case Study 
from Ancient Doliche, SE Turkey, Geoarchaeology 23, 2010, 355–374; E. Winter (Yayımcı), 
Von Kummuḫ nach Telouch. Archäologische und historische Forschungen in Kommagene, 
Dolichener und Kommagenische Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 2011) (Burada E. Winter, M. 
Blömer, A. Schachner, W. Oenbrink – P. Borbone, E. Strothenke, C. Hoepken, M. Facella – M. 
Stanke, A. Collar, M. Önalı`n in Doliche/Dülük Baba Tepesi ile ilgili makaleler); E. Winter, 
Jüpiter Dolichenus Kültü ve Doliche´nin Steli, ARULIS 1, 2011, 8–12; M. Blömer – E. Winter, 
Commagene. The Land of Gods between the Taurus and the Euphrates.An Archaeological 
Guide, 2011, 267–285; C. Höpken, Les verreries du sanctuaire de Jupiter Dolichenus à Doliche 
(Turquie), issues d`une couche de destruction datée de 256 ap. J.-C., Bull. AFAV 2012, 37–39; 
M. Blömer – E. Winter, Demirin Yetiḫtiği Yer. Dülük Baba Tepesi Iuppiter Dolichenus Kutsal 
Alanı, Aktüel Arkeoloji 26, 2012, 82–85; E. Winter, Doliche.Eine kommagenische Stadt und 
ihre Heiligtümer, in: J. Wagner (Yayımcı), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen und 
Forschungen in Kommagene, 2. Güncelleştirilmiş basım (Mainz 2012) 151–160; M. Blömer 
– E. Winter, Vom späthethitischen Heiligtum zum christlichen Kloster, Welt und Umwelt 
der Bibel, 4/2012, 60–61; M. Yoshida – E. Winter, An Approach to Sustainable Conservation 
and Care Concepts for Archaeological Sites in Dülük and on Dülük Baba Tepesi (Gazian-
tep), in: Proceedings of the 5th International Congress on “Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” (Istanbul, 22–25.11.2011), (Rom 
2012) 269–273; M. Blömer – E. Winter, Sanctuary and Monastery: „Where the iron was born“, 
Actual Archaeology 5, 2013, 22–24; E. Winter (Yayımcı), Kult und Herrschaft am Euphrat, 
Dolichener und Kommagenische Forschungen 6, AMS 72 (Bonn 2014)(darin die Beiträge zu 
Doliche/Dülük Baba Tepesi von E. Winter, M. Blömer, W. Messerschmidt, A. Schachner, W. 
Oenbrink; P. Borbone, E. Strothenke, C. Hoepken, M. Stanke, M. Önal
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zemeyi, Hellenistik ve Roma Dönemi mimarî kalıntılarını barındıran, 340 
metrekarelik alanla, 2004 ve 2006 yıllarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş 
Merkezi Plato’nun güneybatı bölümü birleştirilip, bir bütün hâline getirilmiş-
tir (Resim: 1). Böylelikle her iki alanda açığa çıkarılmış yapılaşmanın birbi-
riyle bağlantısı ve işlevlerinin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmıştır (Plan: 1).

Esas kazı çalışmalarına başlamadan önce, bütün çalışma alanını kapsayan, 
yüksekliği yaklaşık 1,50 metre olan, modern dönemin dolgu toprağı kalıntıla-
rının kaldırılması gerekiyordu. Bu tabakanın altında, neredeyse tüm alanda, 
sonradan doldurulmuş kuyular ve eski kaçak kazıların izleri bulunmuştur. 
Bu kısmen anakayanın üst yüzeyine kadar inen, tahribattan dolayı sadece 
kimi bölümde sağlam kalmış antik katman ve yapılaşma tespit edilip kayıt 
edilebilmiştir. Ayrıca bu kuyu dolgularından ilginç buluntular da gün ışığına 
çıkarılabilinmiştir. Örneğin, Roma Döneminin Iuppiter Dolichenus ana tapı-
nağına ait olması gereken, iki parçaya bölünmüş bir sütun tamburu.

Ümit edildiğinin tersine, ne yazık ki, kuzeyde olduğu gibi güneyde de 
yapı kalıntıları devamı tam olarak takip edilemedi. Hem Hellenistik-Roma 
bünyesi hem de Demir Çağı`na ait duvar kalıntılarının takibi  tahriplerden 
dolayı yapılamamaktadır. Yapı temellerinin sadece en alt katmanından da 
olsa kesitler aralıklarla anlaşılır hâldedir. Bunun sayesinde Erken Demir Ça-
ğına ait çevreleme duvarının bütün alandan geçtiği ortaya konulabilmekte-
dir. Yönünü değiştirerek, hafiften güneydoğuya doğru devam etmektedir. 
Duvarın doğusunda Geç Demir Çağı-Hellenistik Döneme ait oldukça zengin 
buluntulara sahip, dolgu katmanları mevcuttur. Buradaki katmanlardan bir-
çok sayıda mühür ve takı boncuğu bulunmuştur. 

Hellenistik-Roma Dönemine ait, iki paralel ve kuzey-güney doğrultusun-
da, tek sıra hâlinde takip eden dörtgen blok duvarlar ortaya konulmuştur. 
Doğu duvarına ait, açma 13-07`de iki bağlayıcı bölüm tespit edilmiştir. Açma-
nın kuzey sonundan önce doğuya doğru kıvrılmakta ve açmanın doğu profi-
linin içine kadar devam etmektedir. Ümit edildiği gibi, güneybatıdaki ve de 
kuzeybatıdaki bütün bulgular bir yapı evresine ait olduğu ortaya konulabil-
miştir. Demir Çağı duvarlarında olduğu gibi, Hellenistik-Roma Dönemi du-
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varları da yönlerini hafiften doğuya doğru yönelmektedir. Yapı bulgularının 
kötü korunagelmişliğinden dolayı doğru yorumlanması mümkün değildir.

13-01 açmasının güneyinde, Roma Döneminden kalma ve kullanımı bu 
evreden sonra da devam etmiş olan yapının, Antik Dönem sonrasında bir 
sarnıç yapılmıştır. 2011 yılı çalışmalarında kesiti bulunmuş olan ve daha geç 
döneme tarihlendirilen doğu-batı yönlü Ortaçağa ait duvarın, doğu profilinin 
hemen önünde sonlanana dek, takibi doğuya yapılabilmektedir. Bu duvar 
devşirme ve moloz taşlarından kurulmuştur. 

13-02 açması Merkezî Plato’daki kuzeybatı ve kuzeydoğu kazı alanlarını 
bağdaştırmakta ve 2011 yılına dek hedef edilmiş sonuçları oldukça genişlet-
miştir (Plan: 1). Burada Demir Çağı kutsal alan sınırlarının devamının takibi 
ve de bu sınırlar içerisindeki yapılaşmanın ortaya konulması bilimsel hedefler 
arasında yer almıştır. 2010 ve 2011 yılları kazı sezonlarında Merkezî Plato’nun 
kuzeydoğusunda kısmen açığa çıkarılmış Hellenistik ve Roma Dönemi blok 
temellerinin işlevi ve yapı gelişimi hakkında bilgi kazanılabilmiştir. Oldukça, 
büyük bir anten direğinin temel kuyusunun oluşturmuş olduğu, derin tahrip-
lerin varlığına rağmen, hedeflerin tümüne ulaşılmıştır (Resim: 2). 

Doğudan batıya doğru uzanan, daha genç olan oldukça büyük bir çevre 
duvarı tespit edilmiştir. Bu duvar 27 metreden sonra güneye dönmekte ve bu 
yöne yine yaklaşık 40 metre kadar uzunluğu açılmıştır. Bu duvar, kuzeybatı 
köşesi şimdiye dek açığa çıkarılmış, aynı yönde, paralel devam eden ve daha 
küçük moloz taşlarından yapılmış olan, daha eski bir duvarı çevrelemekte-
dir. Öncelikle, geç ve yeni duvarların arasında bağlantı görevini üstlenen iki 
duvar ve de güneye takip eden bir başka duvar daha, Demir Çağı yapı ça-
lışmalarına ait tespit edilmiştir. Böylelikle bu alanda erken kutsal alanına ait 
(İ.Ö. 8.-4. yüzyıl) kapalı bir yapı grubu açığa çıkarılabilme olasılığı mevcuttur. 
Duvar uzantıları arasında yine kurban atıklarının depolandığı tespit edilmiş-
tir. Adak olarak kullanılmış, Demir Çağı küçük metal buluntusu, örneğin çok 
sayıda fibula ve mühür gün ışığına çıkarılmıştır.

Yeni sonuçlar bu alandaki Hellenistik-Roma Dönemi resminin değişmesi-
ne yol açmaktadır. İ.Ö. 2. yüzyılda Demir Çağı çevre duvarının kuzey yanına 
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bir blok taş duvarı yerleştirilmiştir, ki bu büyük bir olasılıkla yeni çevre duva-
rı olarak hizmet vermiştir. 

Buna karşın Demir Çağı duvarının güneyindeki bağlayıcı eleman, önce-
den tahmin edildiğinin tersine, Hellenistik Dönemde değil de, daha sonraki, 
Roma Döneminde inşa edilmiş olduğu ortaya konulabilmiştir. 

Merkezî Plato’nun kuzeydoğusunda kazı alanını toparlayan 13-06 açma-
sında, değişik dönemlere ait çukurlardan dolayı sadece az sayıda tahrip gör-
memiş bulgular mevcuttur. Yine de Geç Demir Çağı kutsal alanına ait çevre 
duvarı kısmen tespit edilebilmiştir. Burada da depolanmış Demir Çağı kat-
manlarından birçok önemli küçük buluntu gün ışığına çıkarılmıştır. Burada 
esas tapınağa ait bir sütun başlığı buluntusu oldukça önem taşımaktadır. Bu 
sütun başlığı gibi, tapınağa ait olduğu tespit edilebilen, başka mimarî parça 
buluntuları sayesinde esas tapınağın bir canlandırmasını ortaya koymakta 
yardımcı olmaktadır. 

Giriş Plato Alanı 

Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kazı çalışmalarının bir bölümü 
kutsal alanın antik dönemi sonrası yapılaşmaya sahip olan giriş alanında 
yoğunluk kazanmıştır. Buradaki kazı çalışmaları alanın kuzeydoğusu ve gü-
neydoğusunda ağırlık kazanmıştır. Giriş platonun kuzeydoğusundaki çalış-
maların hedefi, İmparatorluk Dönemi kutsal alanının mimarî donanımını or-
taya koymak olup manastır alanının büyük ebatlı açığa çıkarılan mimarîsinin 
yapısal konseptini ve de işlevini anlamaktır. Bu çalışma için 13-03 ve 13-08 
açmaları açılmıştır (Plan: 1). 

13-03 açmasının kuzeyinde yine Roma Dönemi temenos duvarının kesi-
ti tespit edilebilinmiştir. Duvarın üç blok yüksekliği daha korunagelmiş ve 
artık toplam 32 metresi belgelenmiştir. Duvarın güneyinde düzenli dizilmiş, 
kalkertaşından yapılma, yine Roma Dönemli bir taban döşemesi kendini gös-
termektedir (Resim: 3). İç mekâna ait bir taban döşemesi olduğundan dolayı, 
burada temenos duvarına dayanan bir avlulu yapının rekonstrüksiyonu kabul 
edilmelidir. Burada bulunmuş Dor düzenli sütun başlıklarıyla çatı kiriş par-
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çaları bunu kanıtlamaktadır. Lâkin taban döşemesinin güney uzantısı Erken 
Bizans Dönemli bir mekânın yapımıyla tahrip edilmiştir. Bu mekân uzunla-
masına ve çifte duvarla çevrili olan bir alandır. Buradaki çift duvar, sonradan 
eklenmiş ikinci katın sağlam temeli için yapıldığına işarettir. Burada oldukça 
dikkat çekici olan, bütün duvarlarda paralel ve yatay olarak takip eden çevre-
leyici kertiklerdir. Bu kertikler büyük bir olasılıkla bir raf sistemini oluştura-
rak, mekânının tüm duvarlarını kaplamaktaydı.

Mekân, geçmiş yıllarda açığa çıkarılmış batı yanındaki geçişe doğru açıl-
maktadır. Güneye doğru ise, daha geniş olan bir açıklık mevcuttur. Bu, bazalt 
bloklardan yapılma ve eksilmiş olanları daha sonra yamalanmış olan Roma 
Dönemli döşemeye sahip bir avlu alanına geçiş sağlamaktadır. Bu alanda yer 
alan birden fazla moloz taşı duvarları daha geç bir yapı evresine aittir. Olduk-
ça güçlü, batı-doğu yönlü bir moloz taşı duvarı 13-03 ve de  13-08 açmalarının 
bütün uzunlukları boyunca batıdan doğuya doğru içinden geçmektedir. Er-
ken Bizans yapı bünyesinin güney yanını tamamen çevreleyerek, sonlandıran 
güney yanındaki kapı aralığını da kapatmış ve açık avlu alanına uzanmakta-
dır. Bu duvar, erken duvarlardan daha az düzenli yapılmıştır. Sadece küçük 
bir mesafe ile güneye doğru bir sonraki yapı varlığını göstermektedir. Bu yapı 
İmparatorluk Dönemi kalker taşı ve bazalt taşı döşemesinin üzerinde yük-
selmekte olup, daha eski bir sarnıcı barındırmaktadır. Bu yapı bünyelerinin 
işlevi hakkında, sadece kısmen açığa çıkarıldığından, yorum yapmak doğru 
değildir. Bir Ikşitler altın sikkesinin burada bulunmasına dayanarak, 10./11. 
yüzyıla tarihlendirme yapılması mümkündür. 

Taş sandıktaki iki gömü, alanın son kullanım evresine aittir. Bunlar bazalt 
taşından yapılma döşeme üzerinde yükselen, Orta Bizans Dönemi duvarının 
üzerinde gömülmüşlerdir (Resim: 4). 

Doğu terasından giriş platosuna yükselen yamaçta 2010 yılından beri 
kazı çalışmaları yürütülen ve kutsal alana girişi sağlayan merdiven tesisi yer 
almaktadır. Bu bulgunun daha ayrıntılı açıklaması için ve de buna eklenen 
kapı ile kutsal alanının giriş alanın incelenmesi için 13-04/05 açmaları, 11-04 
açmalarına uzantı olarak güneyinde ve batısında açılıp kazı çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak, Roma Dönemi katmanlarının 
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tam olarak incelenememiş olan, 10-02 isimli eski açmada da çalışmalar yürü-
tülmüştür (Plan: 1). 

Önemli olan bir sonuç ise yan kesiti kazı çalışmaları esnasında tespit 
edilmiş Roma Dönemi Merdiven tesisidir (Resim: 5). Toplam 5 basamak gü-
neyden dik bir açıyla yükselmektedir. Böylelikle bu merdiven yapısının üç 
yanı da basamaklı olarak rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmektedir. Merdive-
nin alt yanında bulunan dolgu tabakasının kaldırılma çalışmalarında tanrı 
Turmasgades`e adanmış bir yuvarlak altar bulunmuştur. Bu altar İ.S. 2. yüz-
yıla tarihlenmekte ve bu tanrıyı ifade eden nadir buluntulardan birisidir. 

Merdivenin üst yanında çevre duvarıyla giriş alanı kaçak kazılardan do-
layı yoğun bir şekilde tahribata uğramıştır. Lâkin yine de döşemeye ait bö-
lümler ve birçok mimarî parçaların koruna gelmiş olduğu tespit edilmiş olup 
bunları gelecekte tesisin daha sağlıklı bir rekonstrüksiyonunun gerçekleştiril-
mesine yardımcı olacaktır. İmparatorluk Dönemi yapımın altında daha eski 
dönemlere ait mimarî kalıntılar da tespit edilmiştir. Bu bulgular kutsal alan 
giriş alanı yapılmadan önce varlık göstermiş olmalıdır. Ayrıca, 2010 ve 2011 
yılları kazı sezonlarında da olduğu gibi merdiven yapısıyla ilişkili olan, Antik 
Dönem sonrasına ait duvar kalıntılarına da rastlanmıştır. 

10-12 adlı eski açmada giriş alanının İmparatorluk Dönemi çevre duvarına 
güneybatı köşesi bulunmuştur. Böylelikle tüm tesisin rekonstrüksiyonu artık 
ortaya konulabilmektedir. Duvar, burada oldukça derinde yer alan, ana kaya 
üzerinde yükselmektedir. Burada alanı bir seviyede tutabilmek için yaklaşık 2 
metrelik bir dolgu tabakası ile doldurmak gerekmiştir. Bunun için gerçekleş-
tirilmiş dolgu katmanları hâlâ iyi bir durumdadır. Bu katmanda büyük oran-
da Erken İmparatorluk Dönemine ait buluntular barınmaktadır ve böylelikle, 
alanın kuruluş tarihini İ.S. 100 yıllarına tarihlendirmek mümkündür. 

Alt Yapı Çalışmaları 

Buluntuların uzun süreli, profesyonelce depolanabilmesi için var olan de-
polama olasılıkları belirgin bir şekilde genişletilmiştir. Taş eserleri sergi ala-
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nının üzerine yapılmış koruma çatısı ve kilitlenebilir taş eserleri deposunun 
yanı sıra iki adet keramik deposu da kurulmuştur. Belirgin bir şekilde daha 
büyük olan bir âlet edevat deposunun yanı sıra, ayrıca konservasyon çalış-
maları için gerekli malzemenin korunması için bir depo kullanıma alınmıştır. 

Taş eserlerin sergilemede korunması amacıyla 2013 yılının mayıs ayında 
Gaziantep Müze Müdürlüğü`nün gözetimi altında, karşılıklı duran uzunla-
masına iki adet çatılı yapı inşa edilmiştir. 

Ayrıca ziyaretçi için kazı alanını gezme olasılığını daha da çekici hâle ge-
tirmek amacıyla, 2012 yılında geliştirilmiş Dülük Baba Tepesi`nin turistik kul-
lanımı Plan:ı daha da geliştirilmiştir. Bir ziyaretçi güzergâhı oluşturup kazı 
alanın önemli noktalarında duraklarla  bir yol kurulmuştur. Yaklaşık 400 met-
re uzunluğundaki yol 6 durağı birbiriyle bağdaştırmaktadır. Bu durakların 
her birinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü`nün yönergede 
belirttiği üzere,  büyük ebatlı bilgilendirme levhaları yer almaktadır. Levhala-
rın üzerlerinde üç dildeki (Türkçe/Almanca/İngilizce) metinler, duraklarda 
görülen antik kalıntılar ve de yerin tarihi hakkında bilgi sunmaktadır. Ayrıca 
levhalarda yer alan, çalışmalar esnasında çekilmiş buluntu fotoğrafları metini 
anlamakta kolaylık sağlayarak, görsellik sunmaktadır. Çok dilli broşürlerle 
(Türkçe/Almanca/İngilizce) ziyaretçi için kazı hakkında bilgilendirme dokü-
manı sağlanmıştır. 

Sonuç ve Perspektifler

2013 yılı kazı sezonu zirvenin bütün kullanım evreleri hakkında, Demir 
Çağı kutsal alanından Bizans Dönemi manastırına dek, önemli sonuçlar orta-
ya çıkarmıştır. Yeni ortaya çıkarılmış buluntular (Resim: 6) sayesinde alanın 
şekillenmesi ve gelişimi hakkında oldukça farklı bir resim ortaya çıkarmakta-
dır: Gün geçtikçe Dülük Baba Tepesi`ndeki kazı çalışmalarının sadece Roma 
Dönemi Iuppiter Dolichenus kutsal alanından dolayı önem taşımadığıdır. 
Demir Çağı`na ait kült alanı da bölge dışında da büyük önem taşımaktaydı. 
Böylelikle toplam 610 adet Demir Çağı damga ve silindir mühürü bulunmuş-
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tur (Resim: 7). Bunların 91 tanesi 2013 yılı kazı sezonu esnasında gün ışığına 
çıkarıldı. Aynı şekilde bölge dışı da büyük önem taşıyan ve Ortaçağa ait, ma-
nastırın araştırılması Bizans Evresi arkeolojisi için oldukça önemlidir. Dülük 
Baba Tepesi Türkiye`de güncel olarak, Antik ve Bizans Dönemi dinî tarihi 
hakkında yeni sonuçlara ulaştıran, en önemli kazı yerlerinden birisidir.  

Bu içerikle 2014 yılı kazı sezonunda arkeolojik kazı çalışmalarının devam 
ettirilmesi Plan:lanmaktadır. Böylelikle alanın topografik bilgilerini daha da 
ayrıntılı bir şekilde açıklığa kavuşturmak amaç edilmektedir. Bu çalışmalarda 
özellikle esas tapınağın, kutsal alanın tüm sınırlarının ve de var olan manas-
tıra ait kilisenin tam olarak konumlandırılabilmesi amaç edilmektedir. Ayrıca 
şimdiye dek açığa çıkarılmış alanların bir bütün hâlinde anlaşılabilinmesi için 
kısmî olan kazıları bütünleştirmek gerekmektedir. Bunlar sadece bilimsel açı-
dan büyük önem taşımamaktadır; aynı zamanda koruma ve de turistik amaç-
lı kurulumların gerektiği gibi yürütülebilmesi için de gerekmektedir. 

BErichT üBEr DiE arBEiTEn aUf DEm DülüK BaBa TEPESi/DolichE 
(GazianTEP) 2013

  Michael BLÖMER*

Engelbert WINTER

Vom 11. August bis zum 09. Oktober 2013 sind auf dem Dülük Baba Tepesi 
mit Unterstützung der DFG und der Zirve Universität, Gaziantep, Konservie-
rungsmaßnahmen und Grabungsarbeiten durchgeführt worden1. Begleiten-

* Dr. M. BLÖMER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfä-
lischen 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 West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA. 
(e-mail: ewinter@uni-muenster.de)

 Deutsch-türkische übersetzung: Dilek Çobanoğlu, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar 
für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 
48143 Münster/ALMANYA. (e-mail: dtcobanoglu@yahoo.com).
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der Kommissar war Ahmet Erzurumlu vom Museum Kahramanmaraş, dem 

an dieser Stelle unserer besonderer Dank für seine vielfältige und umsichtige 

Unterstützung gilt. 

Die Grabungsarbeiten konzentrierten sich auf das mittlere Zentralplateau, 

wo sich das Zentrum des eisenzeitlichen und römischen Heiligtums befand, 

sowie auf das Vorplateau, den Vorplatz des Heiligtums, auf dem in nachan-

tiker Zeit das Kloster des Hl. Salomon gegründet wurde (Plan: 1)2. Die wich-

tigsten Arbeiten und Ergebnisse sollen im Folgenden kurz skizziert werden.

1 Teilnehmende Wissenschaftler aus den Bereichen Klassische Archäologie, Vorderasiatisc-
he Archäologie, Alte Geschichte, Epigraphik, Numismatik, Archäozoologie, Restaurierung, 
Konservierung, Bauforschung, Geoinformatik und Vermessungswesen waren Prof. Dr. En-
gelbert Winter (Münster), Doç. Dr. Rifat Ergeç (Gaziantep), Privatdozent Dr. Werner Oenb-
rink (Köln), Dipl.-Architektin Dr. Silke Haps (Dortmund), Dr. Constanze Hoepken (Köln), 
Dr. Nadja Pöllath (München), Dr. Michael Blömer (Münster), Dr. Ulrich Holtfester (Müns-
ter), Dr. Wolfgang Messerschmidt (Köln), Dipl.-Restauratorin Veronika Disl (München), 
Dipl.-Restauratorin Laura Lun (München), Dipl.-Restauratorin Katrin Wilhelm (Oxford), 
Dipl.-Restauratorin Maruchi Yoshida (München), Dilek Çobanoğlu, M.A. (Münster), Daria 
Olbrycht, M.A. (Krakau), Torben Schreiber, M.A. (Münster), Markus Strathaus, M.A. (Müns-
ter), Nadine Marcinczik, M.A. (Münster), Katharina Schmidt, M.A. (München), Eva Strothen-
ke, M.A. (Münster), Robert Dylka (Münster) sowie die Studentinnen und Studenten Charlot-
te Czeska (Münster), Lisa Franzke (Münster), Michaela Zimmermann (München), Jan-Pieter 
Löbbing (Münster), Jana Radke (Münster), Fabian Röhr (Münster), Valentin Veldhues (Hei-
delberg), Andre Wieghardt (Münster) und Sebastian Whybrew (Münster).

2 Vgl. zu den bisher auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten Arbeiten M. Blömer – E. 
Winter, Iupiter Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und seine Urs-
prünge, 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; 
M. Blömer – E. Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter Doliche-
nus. 2. Vorbericht (2004–2005), IstMitt 56, 2006, 185–205; 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 Schwerthe-
im Bd. 1, AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; M. Blömer – E. Winter, Gaziantep´in antik dönem tan-
rıları - The Ancient Gods of Gaziantep, Aktüel Arkeoloji Dergisi 13, 2010, 12–15; M. Blömer 
– E. Winter, Kült ve Arkeoloji. Kutsal Bir Alan – Doliche, Aktüel Arkeoloji Dergisi 16, 2010, 
86–93; T. Prinz – K. Krüger – B. Lasar, High Resolution Remote Sensing  and GIS-Techniques 
for Geobase Data Supporting Archaeological Surveys: A Case Study from Ancient Doliche, 
SE Turkey, Geoarchaeology 23, 2010, 355–374; E. Winter (Hrsg.), Von Kummuh nach Telo-
uch. Archäologische und historische Forschungen in Kommagene, Dolichener und Komma-
genische Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 2011) (darin die Beiträge zu Doliche/Dülük Baba 
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Mittleres Zentralplateau

Mit den Schnitten 13-01/07/09 ist der von 2006 bis 2011 im Nordwesten 

des mittleren Zentralplateaus freigelegte 340 qm große Bereich, in dem be-

deutende Reste eisenzeitlicher, hellenistischer und römischer Architektur 

erhalten sind, mit dem zwischen 2004 und 2006 ausgegrabenen Areal im 

Südwesten des mittleren Zentralplateaus verbunden worden (Abb. 1), um 

Zusammenhänge und Funktionen der jeweils freigelegten Bebauung besser 

verstehen zu können (Plan: 1). 

Vor Beginn der eigentlichen Ausgrabungen mussten Reste eines rezent 

aufgeschütteten, 1,50 m hohen Hügels beseitigt werden, der über dem ge-

samten Arbeitsbereich lag. Darunter zeigten sich über fast die gesamte Fläche 

verfüllte Gruben und alte Raubgrabungen. Wegen dieser Störungen, die teil-

weise bis auf den Fels reichten, waren lediglich in wenigen Bereichen intak-

te antike Schichten und Bauhorizonte zu fassen. Allerdings konnten aus den 

Grubenverfüllungen einige interessante Funde geborgen werden, etwa eine 

in zwei Teile geborstene Säulentrommel, die zum Haupttempel des Iuppiter 

Dolichenus aus römischer Zeit gehören muss.

Tepesi von E. Winter, M. Blömer, A. Schachner, W. Oenbrink – P. Borbone, E. Strothenke, C. 
Hoepken, M. Facella – M. Stanke, A. Collar, M. Önal); E. Winter, Jüpiter Dolichenus Kültü 
ve Doliche´nin Steli, ARULIS 1, 2011, 8–12; M. Blömer – E. Winter, Commagene. The Land 
of Gods between the Taurus and the Euphrates. An Archaeological Guide, 2011, 267–285; 
C. Höpken, Les verreries du sanctuaire de Jupiter Dolichenus à Doliche (Turquie), issues 
d`une couche de destruction datée de 256 ap. J.-C., Bull. AFAV 2012, 37–39; M. Blömer – E. 
Winter, Demirin Yetiştiği Yer. Dülük Baba Tepesi Iuppiter Dolichenus Kutsal Alanı, Aktüel 
Arkeoloji 26, 2012, 82–85; E. Winter, Doliche. Eine kommagenische Stadt und ihre Heiligtü-
mer, in: J. Wagner (Hrsg.), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen und Forschungen 
in Kommagene, 2. erweiterte Auflage (Mainz 2012) 151–160; M. Blömer – E. Winter, Vom 
späthethitischen Heiligtum zum christlichen Kloster, Welt und Umwelt der Bibel, 4/2012, 
60–61; M. Yoshida – E. Winter, An Approach to Sustainable Conservation and Care Concepts 
for Archaeological Sites in Dülük and on Dülük Baba Tepesi (Gaziantep), in: Proceedings 
of the 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin” (Istanbul, 22–25.11.2011), (Rom 2012) 269–273; M. Blö-
mer – E. Winter, Sanctuary and Monastery: „Where the iron was born“, Actual Archaeology 
5, 2013, 22–24; E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am Euphrat, Dolichener und Komma-
genische Forschungen 6, AMS 72 (Bonn 2014) (darin die Beiträge zu Doliche/Dülük Baba 
Tepesi von E. Winter, M. Blömer, W. Messerschmidt, A. Schachner, W. Oenbrink; P. Borbone, 
E. Strothenke, C. Hoepken, M. Stanke, M. Önal).
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Nur zum Teil erfüllt wurde die Hoffnung, dass sich die in den südlich wie 
nördlich angrenzenden Bereichen gut erhaltenen Baubefunde fortsetzen und 
verbinden lassen. Sowohl die hellenistisch-römischen Strukturen als auch 
die eisenzeitlichen Mauer brechen wegen der Störungen fast vollständig ab. 
Ausschnitte der untersten Fundamentlagen sind allerdings, wenn auch mit 
Lücken, nachzuvollziehen. Dabei zeigt sich zum einen, dass die jüngere eisen-
zeitliche Begrenzungsmauer die gesamte Fläche durchquert. Sie ändert aller-
dings ihre Richtung und knickt leicht nach Südosten ab. Nach Osten schlos-
sen sich an die Mauer sehr fundreiche späteisenzeitlich-hellenistische Füll-
schichten an. Zahlreiche Siegel und Perlen konnten hier geborgen worden. 

Aus hellenistisch-römischer Zeit sind zwei parallele, nord-süd orientier-
te einreihige Quadermauern nachzuweisen. Von der östlichen Mauer sind 
in Schnitt 13-07 noch zwei Binderlagen erhalten. Sie biegt vor dem Norden-
de des Schnittes nach Osten ab und läuft ins Ostprofil. Wie erhofft, zeigen 
die Befunde, dass die Strukturen im Südwesten und Nordwesten zu einem 
einheitlichen Bauhorizont gehören. Wie die eisenzeitlichen Mauern ändern 
allerdings auch die hellenistisch-römischen Mauern ihre Ausrichtung und 
knicken leicht nach Osten um. Eine abschließende Deutung des Baubefunds 
ist wegen der rudimentären Erhaltung noch nicht möglich.

Aus nachantiker Zeit stammt eine Zisterne im Süden des Schnittes 13-01, 
die in den weiter genutzten römischen Bau eingefügt wurde. Noch später da-
tiert eine ost-west orientierte mittelalterliche Mauer, die bereits 2011 ange-
schnitten wurde und sich nun weiter nach Osten verfolgen lässt, bis sie kurz 
vor dem Ostprofil abbricht. Sie ist aus Spolien und Bruchstein errichtet.

Schnitt 13-02 verbindet die beiden großen Grabungsflächen im nordwest-
lichen und nordöstlichen Zentralplateau und kann die bis 2011 erzielten Er-
gebnisse erheblich erweitern (Plan: 1). Forschungsziele waren die Klärung 
des weiteren Verlaufs der eisenzeitlichen Heiligtumsbegrenzung und der Be-
bauung innerhalb dieser Begrenzung. Zudem sollten Hinweise auf Funktion 
und Bauentwicklung der 2010 und 2011 im Nordosten des mittleren Zent-
ralplateaus partiell freigelegten Quaderfundamente hellenistischer und rö-
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mischer Zeit gewonnen werden. Trotz tiefgreifender Störungen, etwa durch 
die gewaltige Baugrube eines Sendemastes, sind die Ziele in vollem Maße 
erreicht worden (Abb. 2).

Klar nachgewiesen ist nun eine jüngere, sehr mächtige Umfassungsmauer, 
die von Osten kommend nach Westen läuft, nach 27 m nach Süden umbiegt 
und dann wiederum auf einer Länge von 40 m nachgewiesen ist. Sie um-
schließt eine gleichorientierte, parallel laufende ältere Mauer aus kleineren 
Lesesteinen, deren Nordwestecke neu entdeckt wurde. Erstmals wurden wei-
tere späteisenzeitliche Baumaßnahmen, etwa zwei kurze Verbindungsmau-
ern zwischen der älteren und der jüngeren Mauer sowie eine nach Süden ab-
zweigende Mauer entdeckt. Damit besteht in diesem Bereich die Aussicht, ein 
geschlossenes Bauensemble des frühen Heiligtums (8.-4. Jh. v. Chr.) freizule-
gen. Zwischen den Mauerzügen sind erneut Deponierungen von Opferabfäl-
len entdeckt worden. Erwähnenswert sind zudem zahlreiche eisenzeitliche 
Kleinfunde, die als Votive dienten, etwa Fibeln und Siegel.

Die neuen Ergebnisse differenzieren auch das Bild von der hellenis-
tisch-römischen Bebauung in diesem Bereich. Im 2. Jh. v. Chr. wurde gegen 
die Nordseite der eisenzeitlichen Umfassungsmauer eine Quadermauer ge-
setzt, die wohl als neue Umfassungsmauer diente. 

Dagegen zeigte sich, dass ein Binderfundament südlich der eisenzeitli-
chen Mauer erst später, in römischer Zeit errichtet wurde, und nicht, wie ur-
sprünglich vermutet, gleichzeitig mit dem hellenistischen Binderfundament.

In Schnitt 13-06, der das Grabungsareal im Nordosten des mittleren Zent-
ralplateaus abrundet, waren durch Gruben verschiedener Zeiten nur wenige 
ungestörte Befunde erhalten. Trotzdem konnten Teile der späteisenzeitlichen 
Umfassungsmauer des Heiligtums identifiziert werden. Auch hier sind aus 
umgelagerten eisenzeitlichen Schichten zahlreiche wertvolle Kleinfunde ge-
borgen worden. Von besonderer Bedeutung ist der Fund des vollständig er-
haltenen unteren Teils eines Kapitells des Haupttempels. Das Kapitell, wie 
auch weitere Neufunde von Architekturteilen, die dem Tempel zugeordnet 
werden können, erlauben inzwischen eine Rekonstruktion desselben.  
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Das Vorplateau

Wie bereits in den letzten Jahren bildete der von einer umfangreichen 
nachantiken Bebauung geprägte Vorplatz des Heiligtums auf dem Vorplate-
au einen Arbeitsschwerpunkt. Dabei konzentrierten sich die Grabungsaktivi-
täten auf den Nordosten und Südosten dieses Bereichs.

Ziel der Grabungen im Nordosten des Vorplateaus war es, die architekto-
nische Gestaltung des kaiserzeitlichen Heiligtums weiter zu erschließen, Hin-
weise auf die kaiserzeitliche Bebauung des umfriedeten Vorhofs zu finden 
und die großflächigen Freilegungen des Klosterbereichs zur Klärung seiner 
baulichen Konzeption und Funktion fortzusetzen. Dazu wurden die Schnitte 
13-03 und 13-08 angelegt (Plan: 1). 

Im Norden von 13-03 konnte erneut die römische Temenosmauer ange-
schnitten werden. Sie steht noch bis zu drei Lagen hoch aufrecht und ist in-
zwischen auf einer Länge von 32 m nachgewiesen. Daran schließt sich nach 
Süden eine sorgfältig gelegte Pflasterung aus Kalksteinplatten an, die eben-
falls in römische Zeit datiert (Abb. 3). Da es sich um eine Innenraumpflaste-
rung handelt, ist eine Hallenarchitektur zu rekonstruieren, die sich an die Te-
menosmauer anlehnte. Darauf deuten auch Funde von dorischen Kapitellen 
und Gebälkteilen in diesem Bereich hin. Die Pflasterung ist allerdings im wei-
teren Verlauf nach Süden durch einen in frühbyzantinischer Zeit errichteten 
Raum zerstört. Es handelt sich um einen weitläufigen rechteckigen Raum, der 
von doppelten Mauern umgeben ist. Die Verdopplung weist auf den nach-
träglichen Bau eines zweiten Stockwerks. Ein auffälliges Merkmal sind zwei 
parallele, waagerecht an allen Wänden umlaufende Nuten. Wahrscheinlich 
dienten sie zur Anbringung eines Regalsystems, das die Wände des Raums 
vollständig bedeckte.

Der Raum öffnet sich nach Westen zu der in den Vorjahren ausgegrabe-
nen Raumflucht. Nach Süden gibt es eine weitere, deutlich breitere Öffnung 
auf einen Hofbereich, in dem Teile des römischen Pflasters aus Basaltplatten 
mit späteren Flickungen zu fassen sind. In diesem Bereich gehören mehrere 
Bruchsteinmauern einem späteren Bauhorizont an. Eine mächtige, west-öst-
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lich verlaufende Bruchsteinmauer durchquert die Schnitte 13-03 und 13-08 
über die gesamte Länge von Westen nach Osten. Sie riegelt den nördlich lie-
genden frühbyzantinischen Baukomplex vollständig nach Süden ab, verbaut 
dessen sich nach Süden öffnenden Türdurchgang und durchzieht die ehedem 
offene Hoffläche. Die Mauer ist weniger sorgfältig aufgeführt als die frühe-
ren Mauern. In nur geringem Abstand nach Süden ist ein weiteres Gebäude 
angeschnitten worden, das auf kaiserzeitlichem Kalkstein- und Basaltpflaster 
aufruht und eine ältere Zisterne einschließt. Eine funktionale Bestimmung 
dieser Baustrukturen ist angesichts der nur partiellen Freilegung des Baus 
nicht möglich. Der Fund einer ichschidischen Goldmünze deutet auf eine Da-
tierung ins 10./11. Jh. hin.

Zur letzten Nutzungsphase gehören zwei Bestattungen in Steinkistengrä-
bern, die zu beiden Seiten der mittelbyzantinischen Mauer über dem Basalt-
pflaster liegen (Abb. 4).

In der Böschung, die von der Ostterrasse zum Vorplateau aufsteigt, sind 
seit 2010 Teile der Freitreppe, die den Zugang zum Heiligtum bildet, aus-
gegraben worden. Zur weiteren Klärung dieses Befundes und zur Untersu-
chung der sich anschließenden Tor- und Platzanlage wurden die Schnitte 13-
04/05 als Erweiterung des Schnittes 11-04 nach Süden und Westen angelegt. 
Parallel wurde im Altschnitt 10-02 gearbeitet, wo die römischen Horizonte 
nicht abschließend erforscht waren (Plan: 1).

Ein wichtiges Resultat ist die Entdeckung eines seitlichen Abschnitts des 
römischen Treppenaufgangs (Abb. 5). Insgesamt 5 Basaltstufen steigen von 
Süden her in rechtem Winkel zur Hauptflucht der Treppe an. Damit ist die 
gesamte Anlage als dreiseitig umlaufende Freitreppe zu rekonstruieren. Beim 
Abtrag der Füllschicht unterhalb der Treppe fand sich ein gut erhaltener Run-
daltar für den Gott Turmasgades, der in das 2. Jahrhundert n. Chr. datiert und 
eines der wenigen Zeugnisse für diese Gottheit überhaupt darstellt.

Oberhalb der Treppe sind die Umfassungsmauer und die Toranlage durch 
Steinraub stark zerstört. Es ist jedoch gelungen, große Teile der Pflasterung 
und zahlreiche architektonische Details, die in Zukunft eine Rekonstruktion 
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der Anlage ermöglichen werden, aufzudecken. Unterhalb der kaiserzeitli-
chen Anlage sind zudem Reste älterer, abweichend orientierter Bebauung 
entdeckt worden, die bereits vor der Schaffung des Vorplatzes existierte. Es 
konnten zudem Mauern der nachantiken Neubebauung freigelegt werden, 
die, wie bereits 2010 und 2011 festgestellt wurde, auf die Treppenanlage Be-
zug nimmt.

Im Altschnitt 10-12 ist die Südwestecke der kaiserzeitlichen Umfassungs-
mauer des Vorplatzes entdeckt worden. Damit ist es nun möglich, dessen 
Gesamtanlage zu rekonstruieren. Die Mauer gründet auf dem anstehenden 
Fels, der in diesem Bereich sehr tief liegt. Um ein einheitliches Platzniveau 
schaffen zu können, musste das Gelände hier bis zu 2 m hoch künstlich erhöht 
werden. Die dazu eingebrachten Füllschichten sind noch intakt. Sie lieferten 
große Mengen frühkaiserzeitlicher Funde und datieren die Entstehung der 
Platzanlage und der Treppe in die Zeit um 100 n. Chr.

Infrastrukturmaßnahmen 

Um die fachgerechte Lagerung der Funde langfristig zu sichern, sind 
die Depotkapazitäten deutlich vergrößert worden. Neben dem überdachten 
Steingarten und dem verschließbaren Steindepot wurden jetzt zwei Keramik-
depots eingerichtet. Ein neues, deutlich größeres Werkzeugdepot und ein De-
pot für Materialien zur Konservierung stehen nun ebenfalls zur Verfügung. 

Zum Schutz der Steinfunde sind im Mai 2013 unter der Aufsicht des zu-
ständigen Museums Gaziantep zwei sich gegenüber stehende langgestreckte 
Hallenbauten errichtet worden. 

Außerdem ist, um die Attraktivität des Grabungsgeländes für Besucher zu 
erhöhen, das 2012 entwickelte touristische Nutzungskonzept für den Dülük 
Baba Tepesi weiter umgesetzt worden. Ein Besucherweg wurde angelegt, der 
zu den zentralen Bereichen der Grabung führt. Der ca. 400 m lange Weg ver-
bindet 6 Stationen, an denen großformatige Informationstafeln entsprechend 
den Vorgaben der Antikendirektion aufgestellt worden sind. Texte in drei 
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Sprachen (türkisch/englisch/deutsch) geben Auskunft über die sichtbaren 
Ruinen und die Geschichte des Ortes. Arbeitsfotos sowie Aufnahmen von 
Funden illustrieren und ergänzen die Beschreibungen. Mehrsprachige Bro-
schüren (türkisch/englisch/deutsch) mit Informationen zur Grabung stehen 
nun ebenfalls zur Verfügung.

Resümee und Perspektiven

Die Kampagne 2013 hat für alle Nutzungsphasen des Gipfels, vom eisen-
zeitlichen Heiligtum bis zum byzantinischen Kloster, wichtige Erkenntnisse 
gebracht. Die neu entdeckten Befunde erlauben es (Abb. 6), ein wesentlich 
differenzierteres Bild von der Gestaltung und Entwicklung des Orts zu zeich-
nen. Es zeigt sich dabei immer deutlicher, dass die Grabung auf dem Dülük 
Baba Tepesi nicht nur wegen des römischen Iuppiter Dolichenus Heiligtums 
wichtig ist. Bereits der eisenzeitliche Kultplatz besaß überregionale Bedeu-
tung. So sind insgesamt 610 eisenzeitliche Stempel- und Rollsiegel entdeckt 
worden (Abb. 7), davon alleine 91 im Jahr 2013. In gleicher Weise erweist sich 
auch das mittelalterliche Kloster als Ort von regionaler Bedeutung, dessen Er-
forschung für die Archäologie der byzantinischen Epoche in Südostanatolien 
von höchster Relevanz ist. Insgesamt ist der Dülük Baba Tepesi aktuell einer 
der wichtigsten Grabungsplätze der Türkei, an dem neue Erkenntnisse zur 
antiken und byzantinischen Religionsgeschichte gewonnen werden können.

Vor diesem Hintergrund ist für 2014 eine Fortführung der Grabungen ge-
Plan:t, um die Kenntnisse der Topographie des Ortes weiter auszubauen. Vor 
allem gilt es noch, den Haupttempel, die westliche Begrenzung des Heilig-
tums sowie die Kirche des Klosters zu lokalisieren. Gleichzeitig müssen die 
begonnenen Grabungsflächen so erweitert werden, dass die jetzt partiell frei-
gelegten Strukturen in ihrer Gesamtheit erschlossen werden können. Dies ist 
nicht nur unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten notwendig, sondern bil-
det auch die Grundlage für die abschließende Implementierung von Schutz-
konzepten und die touristische Erschließung.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 7
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şaVşaT (SaTlEl) KalESi Kazı VE
rESToraSYon ÇalışmaSı 2013

Osman AYTEKİN*

Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına is-
tinaden, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün 11.07.2013 tarih ve 135686 sayılı “Artvin İli, Şavşat İlçe-
si, Şavşat Kalesi’nde 2013 yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için” 
verilen onay doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Erzurum Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanı Erkan Tunç’un gözetiminde ve 
başkanlığımdaki ekipçe 05.08.2013-17.11.2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiş-
tir. Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı-DÖSİMM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bi-
limsel Projeleri Araştırma Başkanlığı’nın destekleri ile yürütülmüştür1.

2007 yılında başlanan ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Şavşat Kalesi kazı-
sının, 2013 yılı kazı sezonunda;

* Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Van/TÜRKİYE.

1 Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Başkanlığı’na, Artvin Valiliği’ne, Artvin İl Özel İdare Müdürlüğü’ne, 
Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Şavşat Kaymakamlığı’na, Şavşat Belediye 
Başkanlığı’na, kazımızı ziyaret edip bizi onurlandıran Artvin Valisi Sn.Kemal Cirit’e, Şav-
şat Kaymakamı Sn.Cemil Sarıoğlu’na, Şavşat İlçesi kurum müdürlerine, Bakanlık temsilci-
si Erkan Tunç’a, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besim Özcan’a, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hasan Buğrul’a, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nurşen Özkul Fındık’a, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Turgay 
Beyaz’a, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Fethi Ahmet Yüksel’e, 
Restöratör Aslan Çakır’a, Arş.Gör.Tahsin Korkut’a ,Mimar Esra Aytekin’e,  Sanat Tarihçi-
si Fatih Karaca’ya,Tarihçi Zeki Uzun’a, Sanat Tarihçisi Melih Yardımcı’ya Mali Müşavir 
A.Sinan Öztürk’e , Öğretmen Turgut Başar’a, özverili ekip elemanlarım ve özellikle  Y.Emre 
Aytekin, Fatih Gültekin ve Orhan Sevim’e, Köprüyaka YBO Müdürlüğüne, kazımızı ziyaret 
eden Artvin Faal Gazeteciler Derneği kurucularına, 08 Haber ve Şavşatin Sesi yerel gazete 
sahiplerine ve tüm  kültür dostu ziyaretçiler ile iççi-öğrenci arkadaşlarıma  teşekkürlerimi 
sunmayı borç bilirim. 
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• Çevre temizliği yapılmıştır.

• E2, F2, E3 ve F3 plan karelerinde çalışılmıştır.

• E5, F5, G5, H5, E4, F4, E3, F3 ve F2 plan karelerinde yer alan mimarî 
kalıntıların konservasyonu gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

• Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmiştir.

• Plan-rölöve çizimi yapılmıştır.

• Kazısı bitmiş alanlardaki mekânlarda  arkeojeofizik ölçümlerinin yapıl-
mıştır.

• Amorf durumundaki seramik buluntuların değerlendirilmesi yapıl-
mıştır.

• F6 plan karesindeki sarnıç çevresine koruma çiti yaptırılmıştır. H5 plan 
karesinde bulunan şarap mahzeni ile G3 plan karesinde bulunan Bey 
konağına ait şarap küpünün üstleri şeffaf sacla geçici olarak korumaya 
alınmıştır.

• 2012 yılında bitirilen Çevre Düzenleme Proje kapsamındaki Kale mer-
divenlerinin korkuluklarına, kış şartlarının olumsuzluğundan etkilen-
memeleri için koruyucu vernik uygulaması yapılmıştır.

• Kalemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, kalenin geçmişi ve ar-
keolojik çalışmalar hakkında uzmanların eşliğinde bilgilendirilmiştir.

• Taşınır-taşınmaz kültür varlığı bilincinin geliştirilmesine yönelik ola-
rak Eylül-Ekim 2013 aylarında; Artvin merkezinde yayın yapan 08 FM 
Radyosu’nda 2 saatlik canlı söyleşi gerçekleştirilmiş ve Şavşat İlçesi; 
Köprüyaka Yatılı Bölge Ortaokulu ve Ahmet Fevzi İlköğretim Oku-
lu’ndaki öğrencilere ‘Şavşat Kalesi Kazısı’ hakkında konferansların ve-
rilmiştir.

• Bu yılın en önemli kültürel faaliyeti olarak; Şavşat Kalesi’ndeki arke-
olojik çalışmalara ilişkin olarak “2007-2013 Şavşat Kalesi Kazısı” adlı az 
sayıda resimlerden oluşan albüm kitapçık bastırılarak, projemizden 
doğrudan ilgili kurumlara birer adet verilmiştir. 
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Çevre temizliği: Kazı çalışmalarının ilk başladığı 2007 yılında, çalışma alanı-
nın tamamının temizlenmesine rağmen, gerek bölgenin iklim yapısı gerekse 
toprak yapısından dolayı, her yıl kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı 
alanının yabani otlar ve çalılıklardan temizlenmesi gerekmektedir. 2012 yılın-
da olduğu gibi, bu kazı sezonuna da, yabanî otlar ve çalılıkların temizlenmesi 
ile kazıya başlanmıştır (Resim: 1). 

Bu sezon kazıya, daha önceki yıllarda olduğu gibi 10x10 boyutlarında ol-
mak üzere; E3 ve F3 plan karelerinde kısmen, güney sura yakın yerde bulu-
nan E2 ve F2 plan karelerinde ise yoğun olarak çalışılmıştır (Resim: 2).

E2 ve F2 plan kareleri: 2012 yılı kazı sezonunda kısmen kazısı yapılan bu aç-
malarda kazıya devam edilmiştir. F2 No.lu açmada yaklaşık 3.50 m. derinliğe 
kadar var olan taş-toprak malzeme boşaltılmıştır. Bu kısmın doğu tarafında 
biri kısmen yıkılmış olarak diğer ikisi ayakta basit kireç harç örgülü kuzey-
güney doğrultusunda 6.20x8.40 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı, kuzeybatı 
köşesinde kapı olduğunu tahmin ettiğimiz bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu 
mekânın güney tarafı dış surlarla irtibatlandırıldığı görülmüştür (Resim: 3). 
F2 açmasının batı tarafında E2 açmasında 5.40x7.40 m. ölçülerinde dikdörtgen 
planlı ayrı bir yapı ile bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bu alanda da yak-
laşık 2.50 m. derinliğe inilerek açma içinde başıboş olarak yer alan taş ve top-
rak malzeme boşaltılmıştır. Özellikle F2 açmasındaki mekânın 2 katlı olduğu 
ve tonoz örtüsünün üstleri yaklaşık 1.00 m.yi aşan sıkıştırılmış topraktan düz 
dam uygulaması ilk kez bu mekânda rastlanmıştır. Bu yılkı asıl kazı çalışma-
sı, E2 plan karesi içerisinde yer alan ve tarafımızca ‘B Kulesi’ olarak adlan-
dırılan mekânda gerçekleştirilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda ve 1.90x11.30 
m. ölçüsünde bulan kulenin güney duvarı sur yüzeyinden dışa taşıntı olarak 
inşa edilmiştir. Dış duvar kalınlığı 1.60 m. olan kulenin güney duvarına açılan 
iki adet mazgal penceresinin yanı sıra doğu tarafından 63x92 cm. ölçülerinde 
kapı açıklığı bulunmaktadır. Üst örtüsü yıkılmış ancak tüm duvarları ayakta 
olan kulenin taş ve toprak dolgusu yaklaşık 4.00 m. boşaltılabilmiştir. Gelecek 
kazı sezonunda buranın da boşaltılması sağlanacaktır (Resim: 4).   

E3 ve F3 Plan Kareleri: 2012 yılı kazı sezonunda kazısı yapılan E3 açmasında 
taban düzeltmesi sırasında geçen yıl tespiti yapılan ve ‘Erzak Deposu’ olarak 
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tanımlanan mekânın tabanında daha önce rastlanan 4 adet pithosa ilaveten 
bu yılda da iki sıra hâlinde toprağa yerleştirilmiş olarak 6 adet daha pithosa 
rastlanmıştır. Ortaya çıkarılan pitosların içlerindeki toprak dolguları nizamî 
bir şekilde boşaltılmış olup herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Daha sonra 
bu pitosları yerinde korumak amacıyla biri hariç tekrar toprak malzeme ile 
dolgulaşmıştır (Resim: 5). Yine bu açmaya yönelik olarak, Erzak Deposu’nun 
güneybatı köşesinde bulunan ve geçen yıl un depolama yeri olarak adlandır-
dığımız 1.45x1.65 m. boyutlarındaki mekân yaklaşık 45 cm. daha boşaltılarak 
2.50 m derinliğinde taban sıvasına ulaşılmıştır (Resim: 6).

E5, F5, G5, H5, E4, F4, E3, F3 ve F2 plan karelerinde yer alan mimarî kalıntıla-
rın konservasyonu gerçekleştirildi (Albüm Kitapçığında görüleceği gibi; 4, 6 ve 
7 No.lu mekânlar kısmen, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No.lu mekânlar 
ise esaslı olmak üzere): Daha önce tarafımızca İstanbul Restorasyon ve Kon-
servasyon Merkez Laboratuvarında yaptırılan harç analizleri doğrultusun-
da kazı ekip üyemiz restoratör Aslan Çakır’ın başkanlığında yukarıda plan 
kareleri verilen açmalardaki mimarî kalıntıları aslına uygun olarak konserve 
edilmiştir (Resim:7-10)

Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmesi: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 
yıllarında gerçekleşen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan toprak 
dolgunun tahliyesine 2013 yılı kazı çalışmasında da devam edilmiştir. Kazı 
alanı içerisinde bekletilmesi uygun olmayan toprak malzeme; kaleye çıkışı 
sağlayan engebeli arazinin gerekirse kot farklarının düzeltilmesi veya pro-
jelendirilen çevre düzenlemesinde kullanılabilmesi, eğer değilse yerinden 
kaldırılarak başka bir yere nakledilmes için,  elendikten sonra toprak döküm 
sahasına dökülmektedir. 

Yapılan kazı çalışmaları sonucu toprak malzemeyle birlikte alandan çıkan 
taş malzeme kalenin özgün yapı malzemesi olduğundan, kazı sonrası yapıla-
cak olan restorasyon uygulamalarında kullanılmak üzere kazı alanı içerisinde 
seçilen kalenin batı yönündeki en uygun zeminde biriktirilmektedir.  Ancak, 
bugüne kadar 30 m. boyunda, 15 m. eninde ve 5.70 m. yüksekliğinde büyük 
bir kütleye dönüştüğünden gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında engelleyici 
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unsur taşıyacağından, birikmiş olan taş malzemenin kısmı veya kapsamlı res-
torasyonla ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Plan-rölöve çizimi: Daha önceki yıllarda olduğu gibi kazı mimarımız tara-
fından söz konusu açmalardaki mimarî yapıların plan-rölöve ölçümlerini ya-
pılmış olup çizim işlemine devam edilmektedir. Ayrıca, Artvin İl Özel İdaresi 
tarafında ihalesi Dr. Mukaddes Ataman’a ait özel bir mimarlık firmasına ve-
rilen kalenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çizimlerine 2013 yılında 
devam edilmiş olup kazı başkanlığımızca ilgili firmaya gereken tüm destekler 
tarafımızca sağlanmıştır. Söz konusu projenin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi 
hedeflenmektedir (Resim: 11).  

Kazısı bitmiş alanlardaki mekânlarda yeniden arkeojeofizik ölçümleri yapıldı: 
Kazı ekip üyemiz İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Fethi Ahmet Yüksel tarafından  
elektromanyetik yer radarı ile jeofizik ölçüm yapılmıştır. Yine, ekip üyemiz 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr.Turgay Beyaz tarafından kale yapımında kullanılan taşlar üze-
rinde gözlemlere dayalı çalışmalar ve tanımlamalar yapılmıştır (Resim: 12).

Amorf durumundaki seramik buluntuların değerlendirilmesi: 2013 yılı kazı se-
zonunda ortaya çıkmış olan amorf durumdaki sırlı ve sırsız seramikler; ağız 
kısmı, boyun, dip, taban, kulp ve gövde parçaları olarak ayrıştırılmış ve eki-
bimizden Yüksek Lisans öğrencimiz Melih Yardımcı tarafından çizimleri ya-
pılarak tasnifi sağlanmıştı. Ayrıca, Kazı üyemiz Yrd. Doç. Dr.Turgay Beyaz 
tarafından seramik örneklerinin jeolojik, mineralojik ve petrografik inceleme-
leri yapılmıştır. 

F6 plan karesindeki Sarnıç çevresine koruma çiti yaptırılması ve H5 plan kare-
sinde bulunan Şarap Mahzeni ile G3 plan karesinde bulunan Bey Konağına ait şarap 
küpünün üstleri şeffaf sacla geçici olarak korumaya alınması: Kaleye gelen ziyerett-
çilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmamaları için 4.50 m. derinliğindeki 
sarnıcın etrafı 1.50 m. yüksekliğinde metal telle koruma altına alınmıştır (Re-
sim:13). Ayrıca, Şarap Mahzeni ve Bey Konağı’ndaki şarap küpü şeffaf sacla 
kapatılarak iklim koşullarının olumsuz etkisinin azaltılması sağlanmıştır.
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Sonuç olarak;

• 2013 yılı kazı sezonu önemli bir aksamaya uğramadan ve planlandığı 
şekilde sürdürülmüştür.

• Şavşat Kaymakamlığı tarafından geçici işçi statüsünde kalenin güven-
liği için görevlendirilen bekçilerle kale sahipsizlikten kurtarılmıştır.

• Yedi yıldır sürdürülen kazılar neticesinde ortaya çıkan taş malzemenin 
kazı alanı içerisinde istiflenmesi sonucu 30 m. uzunluğunda önemli bir 
alanı kaplamıştır. Hem kazı alanında biriken taşın kullanılması hem de 
sur ve kulelerdeki taş düşmelerinin önlenebilmesi için zaman kaybet-
meden kalenin surlardan başlayarak restorasyona başlanması gerek-
mektedir.

• Geçici işçi statüsündeki kale bekçileri yılda 9 ay ve gündüzleri görev 
yapabilmekte olduklarından bu görevlendirilmenin yıl boyuna yayıl-
ması ve geceyi de kapsaması önerilir. Eğer bu mümkün değilse mobese 
kameraları ile Şavşat Emniyet Amirliğince izlenmesi sağlanmalıdır.

• Kale alanı içerisinde yer alan ağaç ve metal elektrik direkleri yapının 
siluetine olumsuz etki oluşturmaktadır. Buradaki elektrik direklerinin 
kaldırılması hususunda kazı başkanlığımıza destek verilmesi beklen-
mektedir.

• Kale, önemli geçiş güzergâhında olduğundan şimdiden yoğun bir tu-
rist gurubuyla karşılaşmaktadır. Özellikle Artvin Valisi Sayın Kemal 
Cirit ve Şavşat Kaymakamı Sayın Cemil Sarıoğlu’nun ilgi ve alakaları 
kazı ekibimizi mutlu etmiştir (Resim: 14).

Destek ve işleyişteki tüm zorluklara rağmen eğer Makamlarınızca da uy-
gun bulunur ise 2014 yılında da söz konusu kazıya devam etmek istiyoruz.
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Resim 1: Kazı öncesi alan temizlik çalışması

Resim 2: 7 No.lu mekân, kazı çalışmaları
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Resim 3: 7 No.lu mekân, kazı çalışmaları ve konservasyon sonrası durumu

Resim 4: 5 No.lu Kule, kazı sonrası durumu
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Resim 5: 9 No.lu Silo, kazı çalışmaları ve konservasyon sonrası durumu

Resim 6: 9 No.lu mekân, un hücresi
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Resim 7: Konservasyon sonrası yapılar, genel

Resim 8: Konservasyon sonrası yapılar, genel
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Resim 9: 11 N.olu Eczane, konservasyon sonrası durumu

Resim 10: 15 No.lu mekân, su depolama havuzları
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Resim 11: Dr. Mukaddes Ataman ile rölöve-restitüsyon ve restorasyon proje çalışması

Resim 12: Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz, jeolojik, minerolojik ve petrografik incelemeler
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Resim 13: 21 No.lu Sarnıç, geçici Koruma

Resim 14: Artvin Valisi Sn. Kemal Cirit ve Şavşat Kaymakamı Sn. Cemil Sarıoğlu, kazı çalışmaları 
hakkında bilgi alırken
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PESSınUS, 2013

Gocha TSETSKHLADZE*
Alexandru AVRAM

Suzana AVRAM
Edward DANDROW
Andrew GOODMAN

Ledio HYSI 
Andrew MADDEN

Paolo MARANZANA
Jane MASSÉGLIA
Cristina MONDIN

Armin SCHMIDT
Shannan STEWART

Lana WILLIAMS
Simon YOUNG

* Gocha TSETSKHLADZE, Classics and Archaeology, SHAPS, University of Melbourne, Victo-
ria 3010, AUSTRALIA. g.tsetskhladze@unimelb.edu.au

1 The 2013 Pessinus team comprised:  Gocha Tsetskhladze (Director, Melbourne University), 
Deniz Özden (Assistant Director, Istanbul University), Alexandru Avram (Le Mans Univer-
sity), Suzana Avram (Le Mans), Geoffrey Cranenburgh (Melbourne University), Edward 
Dandrow (Central Florida University), Andrew Goldman (Gonzaga University), Ledio Hysi 
(Central Florida University), Andrew Madden (Melbourne University), Paolo Maranzana 
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(Michigan University), Jane Masséglia (Oxford University), Cristina Mondin (Milan), Armin 
Schmidt (Bradford University), Elizabeth Scholz (Hamilton College), Shannan Stewart (Illi-
nois University), Hazal Nienke Van Het Hof (Leiden University), Lana Williams (Central Flo-
rida University) and Simon Young (Melbourne University). Photographs: G. Tsetskhladze, A. 
Avram, E. Dandrow, L. Hysi, A. Madden, P. Maranzana, J. Masséglia, C. Mondin, E. Scholz, 
L. Williams and S. Young. Drawings: S. Avram, G. Cranenburgh, A. Madden, P. Maranzana, 
C. Mondin, E. Scholz, S. Stewart and S. Young. Maps: A. Schmidt and S. Young. Total Station 
points: A. Schmidt, G. Cranenburgh, A. Madden and S. Young. All team members worked on 
the study and cataloguing of pottery and other excavated material. Human bones were stu-
died by L. Williams, assisted by L. Hysi and E. Scholz. Geophysical studies were conducted 
by A. Schmidt, assisted by various team members at different stages. Cleaning of old excava-
tion trenches was supervised mainly by E. Dandrow. Principal finance was provided by the 
Australian Research Council (Grant DP1097119: Australian Research at Pessinus, Sacral City 
of Cybele, the Great Mother Goddess: Myth and Reality). A short account of the 2013 season 
has been published in Tsetskhladze 2014.

 We would like express our thanks to the T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, the Turkish Consulate in Melbourne, the Australian Embassy 
in Ankara, the staff of Eskişehir Archaeological Museum, Melbourne University, Sivrihisar 
Ilçe Kaymakam Vekili, Sivrihisar Ilçe Belediye Başkani, Sivrihisar Ilçe Jandarma Karakol Ko-
mutani, Eskişehir Vali Vekili Vali Yardımcısı, Eskişehir Il Kültür ve Turizm Müdürü, and the 
villagers of Ballıhisar. We would also like to thank the late Prof. T.T. Sivas, Dr H. Sivas and Dr 
M.B. Baştürk all of Anadolu University, Prof. S. Atasoy of Karabük University, Dr Ş. Dönmez 
of Istanbul University. Our special thanks go to M. Dursun Çağlar Bey, Director of Eskişehir 
Archaeological Museum (who has since passed away, a matter of deep regret to all of us) and 
Nihal Metin Hanım of the Kültür Varlıklari ve Müzeler Genel Müdürlüğü, for his enormous 
help with practical and other matters. Thanks go as well to the site guard, Koray Faydacı, 
Mediha Hanim and Suayip Bey and their family and our workers from Ballıhisar and Sivrihi-
sar. This is the final report by the current Director and his team. Although the permit for 2014 
was received in very good time, the season had to be cancelled thanks to problems caused by 
Melbourne University, which have also obliged the Director to resign from Pessinus.

2 The capital has been described and catalogued by Edward Dandrow.
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3 See Tsetskhladze et al. 2012b, 343-46.
4 Tsetskhladze et al. 2012b, 343-44.
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5 See Tsetskhladze et al. 2012b, 352-53.
6 Tsetskhladze et al. 2012a, 314-16.
7 Tsetskhladze et al. 2012b, 330-35.
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8 Tsetskhladze et al. 2012a, 314; 2012b, 330-37.
9 Tsetskhladze et al. 2012b, 330-35.
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10 Tsetskhladze et al. 2012a, 314.
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11 Material collected from Trench 1a. Topsoil: 23 pottery, 114 tiles/bricks, 2 bones, 1 stone; Con-
text 1: 78 pottery, 155 tiles/bricks, 1 bone, 2 stone; Context 2: 41 pottery, 102 tiles/bricks, 1 
stone, 2 glass fragments; Context 3: 10 pottery, 27 tiles/bricks, 7 stones, 1 glass fragment; 
Context 4: 81 pottery, 466 tiles/bricks, 11 bones, 10 stones, 2 glass fragments, 3 metal frag-
ments; Context 5: 74 pottery, 137 tiles/bricks, 1 pipe, 10 bones, 4 glass fragments; Context 6: 
15 pottery, 27 tiles/bricks; Context 7: 37 pottery, 50 tiles/bricks, 11 bones, 3 glass fragments; 
Context 8: 34 pottery, 40 tiles/bricks, 1 stone, 1 metal fragment; Context 9: 74 pottery, 45 tiles/
bricks, 1 glass fragment; Context 10: 41 pottery, 228 tiles/bricks, 10 bones, 4 glass fragments; 
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Context 11: 18 pottery, 32 tiles/bricks, 1 metal fragment; Context 12: 19 pottery, 24 tiles/
bricks; Context 13: 1 pottery, 5 tiles/bricks; Context 14: 16 pottery, 23 tiles/bricks, 2 bones; 
Context 15: 21 pottery, 38 tiles/bricks, 16 bones, 1 stone, 1 glass fragment; Context 16: 23 pot-
tery, 12 tiles/bricks, 2 stones; Context 17: n/a; Context 18: 40 pottery, 18 tiles/bricks; Context 
19: 39 pottery, 47 tiles/bricks; Context 20: 15 pottery, 16 tiles/bricks; Context 21: 4 pottery, 17 
tiles/bricks, 1 bone; Context 22: 7 pottery, 13 tiles/bricks, 3 stones, 1 glass fragment; Bulk: 4 
pottery, 23 tiles/bricks.

12 All pottery finds from the 2013 season have been studied by Cristina Mondin. She produced 
an extensive catalogue which was included in the 2013 field report sent to the Ministry of 
Culture and Tourism. She was assisted by Andrew Goodman and Shannan Stewart. She is 
preparing a series of studies of the pottery discovered at Pessinus since 2009 (when the Mel-
bourne team took over).

13 Material collected from Sondage 1. Topsoil: 3 tiles/bricks; Context 1: 8 pottery, 1 tile, 0 bones, 
0 stones, 0 glass fragments; Context 2: 4 pottery; Context 4: 2 pottery; Context 5: 24 pottery, 1 
tile/brick; Context 6: 5 pottery, 1 bones; Context 7: 12 pottery; Context 8: 8 pottery, 3 bricks; 
Context 9: 1 pottery, 2 bricks.
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14 Material collected from Sondage 2. Topsoil: 6 pottery, 6 tiles/bricks; Context 1:  5 pottery, 5 
tiles/bricks.

15 Material collected from Sondage 3. Topsoil: 8 pottery, 1 brick; Context 1: 36 pottery, 1 tiles/
bricks, 3 bones; Context 2:  4 pottery, 1 bones; Context 3:  2 pottery; Context 4:  2 pottery; 
Context 5:  9 pottery, 3 bones; Context 6:  1 glass fragment; Context 9:  10 bones.
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16 Material collected from Sondage 4. Topsoil: 9 pottery, 12 tiles/bricks, 1 bone; Context 1:  1 
pottery, 34 tiles/bricks, 2 stones; Context 2:  4 tiles/bricks; Context 3:  12 tiles/bricks; Context 
4:  1 pottery, 190 tiles/bricks, 1 piece of metal; Context 5:  18 pottery, 3 tiles/bricks, 1 glass 
fragment; Context 6:  1 pottery, 4 tiles/bricks; Context 7:  9 pottery, 2 tiles/bricks, 1 glass 
fragment.
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17 Devreker et al. 2003.
18 The team members involved were Lana Williams, Ledio Hysi and Andrew Madden.
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19 Subsequent study of this stone has demonstrated that it was most probably part of a doorsto-
ne (see the more detailed study in Tsetskhladze forthcoming).
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20  See Tsetskhladze et al. 2012b, 343-44.
21 The team members involved were Lana Williams, Ledio Hysi and Simon Young.
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22  Tsetskhladze et al. 2011; 2012a, 307-11; 2012b, 337-42.
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23   Cf. Strubbe 2005, xiii and 257.
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24 Tsetskhladze et al. 2012a, 307-11; 2012b, 337-42.
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25 See my report Pessinus - Advanced GPR Processing 2010-2011) included in the 2013 field report 
sent to the Ministry of Culture and Tourism (this will be published in Tsetskhladze forthco-
ming).
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26 See Tsetskhladze et al. 2012b, 343-44.
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27 E.g. Istanbul inv. 1152, a bucrania-and-swag sarcophagus currently standing in the garden of 
the Istanbul Archaeological Museum.



106

28 See Masséglia 2013 and Waelkens 1986, passim.
29 Strubbe 1984, 226, no. 51 and I.Pessinous 61.
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30 Cf. ‘Type G’ and ‘Type K’ in Waelkens’s typology; see also Devreker, Thoen and Vermeulen 
2003, 120, fig. 41. 

31 Waelkens 1986, type K.
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32 Waelkens 1986, type G.



110



111

33 Cf. for this type of ornament on a bomos I.Pessinous 61, now lost, and Waelkens 1986, no. 732 
on a doorstone. See also J. Masséglia’s report, above.
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Fig. 1: Map of Pessinus showing Sector S.
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Fig. 3: Sector S, Trench 1A, Wall 3 (tower).

Fig. 2: Sector S showing locations of trenches and sondages.
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Fig. 5: Sector S, Sondage 1, grave-goods from a cremation 
burial.

Fig. 4: Sector S, Trench 1A, Wall 4 with buttress.
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Fig. 7: Map showing location of Sarıkuş and Gediközü.

Fig. 6: Sector S, Sondage 3.



118

Fig. 9: Sarıkuş looted tomb. Alleged 
bomos-type funerary altar inscri-
bed for Proklos.

Fig. 8: Sarıkuş looted tomb after cleaning and excavation.
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Fig. 10: Plan of Gediközü looted graves.

Fig. 11: Eastern Cemetery 2. Interpreted GPR anomalies.
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Fig. 13: Western Platform (site FO84). Interpretation of 
GPR data.

Fig. 12: Western Platform (site FO84). GPR data (Level 3) 
and topographical data.
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Fig. 15: Sarıkuş looted tomb. Doorstone.
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1 Kazı çalışmaları, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. A. Tuba Ökse ile Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Görmüş’ün 
bilimsel sorumluluğunda, Arkeolog Erkan Atay’ın alan sorumluluğunda Arkeologlar Ahmet 
Güneş, Yeliz Atay, Adem Yücel, Sibel Torpil, Hüsniye Levent, Zerrin Güneş, Mehmet Turan, 
Hamza Usta, Onur Dinç ve Kaan Bulut tarafından yürütülmüştür. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2013 tarih ve 154944 
ve154949 kazı ve sondaj izin belgeleri sayılı yazısı uyarınca 01.10.2013-08.11.2013 tarihlerinde 
iki alanda çalışılmış, kazılarda Mardin Müzesini Mehmet Deniz temsil etmiştir.

2 Ökse, A. T., E. Atay, M. Eroğlu ve Y. Tan, 2009 “Ilısu Barajı İnşaat Sahasına Rastlayan Dicle 
Vadisi’nin Tunç ve Demir Çağlarındaki Yerleşim Sistemleri ve Kültür Tarihi”. TÜBA-AR 12, 
25-48.
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birisi olan Tatıka (15 No.lu alan) Dicle Vadisi’nin güneyinde, Şırnak ili Güç-
lükonak ilçesine bağlı Koçtepe Köyü yanındaki düzlükte yer alır. 2012 yılında 
bu alandan alınan üç karotlu sondaja göre, tarım toprağı ile karışık kültür dol-
gusu 0,7-1,5 m. kalınlıklarda tespit edilmiştir. Tatıka’da arkeolojik dolgular 
kabaca yarım hektarlık kaplamaktadır. Kazı çalışmalarının yürütüldüğü dört 
açmada (D-E7-8) taş örülü çukurlara temsil edilen üst tabaka ile taş temelli 
yapılar ve çömlek mezarlara temsil edilen iki mimarî tabaka tespit edilmiştir 
(Resim: 1).

Taş Örgülü Çukurlar

Yaklaşık 1.50-1.80 m. çapta, derinlikleri 0.80-1.30 m. arasında değişen, 
moloz taş ve çamur sıva ile örülmüş dairesel çukurlar kazı alanında en üst 
tabakayı temsil etmektedir. Çukurlar taş sırasının sonuna kadar kazılmış, 
ancak içlerinden kırık seramik parçaları ve hayvan kemiği parçaları dışında 
herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Bazı çukurların içinde yoğun siyah 
renkte küllü toprak, yanmış moloz taşlar ve seramik parçaları bulunmuştur. 
D7 açmasında açığa çıkan 3. tabakaya ait çukur 2.00 m. çapında, 1.95 m. de-
rinliktedir ve koniktir. Ağız kısmı daha iri taşlarla, iç duvarları küçük ve yassı 
taşlarla örülmüştür. İçerisinden bol miktarda kırık seramik parçaları ve hay-
van kemikleri toplanmış, çukurun farklı seviyelerinde seramik parçalarına bir 
delik açılması suretiyle yapılmış 5 ağırlık bulunmuştur.

Mezarlar

Alanda kazılan sekiz mezarın tamamı bebek ve çocuklara aittir. E7 açma-
sında 1. tabakada yer alan sanduka mezar doğu-batı doğrultuludur (Resim: 
2). Üzeri taş kapakla örtülmüş, içinde hoker pozisyonunda yatırılmış bir 
çocuk iskeleti ile bir taş yüzük bulunmuştur. Toprak mezarın içinde hoker 
pozisyonunda yatırılmış bir bebek iskeletinin kafası kuzeye doğru yatırılmış 
ve göğsünün ön kısmına bir minyatür kap bırakılmıştır. İskeletin kafasının 
hemen üzerinde mezar taşı olabilecek şekilde yerleştirilmiş düz bir taş mev-
cuttur.
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Aynı açmanın 2. tabakasında açığa çıkan üç çömlek mezarda da birer be-
beğe ait kemikler toplanmıştır. Çömleklerin üstleri taş levhalar ile kapatılmış, 
ikisinde kemiklerin geliş sırası hoker pozisyonuna işaret etmektedir. Üçüncü-
sünde kemikler çömleğin altına yerleştirilmiş ve kafatası gövdeden ayrılarak 
kemiklerin üzerine yerleştirilmiştir. Çömleklerin içinden herhangi bir bulun-
tu çıkmamış, etrafında yoğun hayvan kemikleri, bulunmuştur. D7 açmasında 
3. tabakada 0.40 m. ağız çapı, 0.43 m. derinliğinde bir küp mezarın üzeri yassı 
bir kapak taşıyla kapatılmış, dışından ve iç kısmının üst seviyelerine hayvan 
kemiği bırakılmıştır.

Yukarı Dicle havzasında Aşağı Salat’ta bu döneme tarihlenen mezarlıkta 
bulunan sandık mezarlar Ninive-V seramiği örneklerine göre3 ETÇ II (EJZ 
1-2) evresine tarihlenmektedir4. Benzeri bir mezarlık nehrin karşısındaki 
Müslümantepe’de açığa çıkmıştır5. Bölgede Erken Tunç Çağında bebeklerin 
pişirme kapları içerisinde yerleşim içine de gömüldüğü anlaşılmaktadır6.

E7-8 ve D7 Açmaları Mimarîsi

Tarım faaliyetleri ve mezarlar ile tahribata uğramış duvar kalıntıları, iki 
mimarî tabakadan oluşmaktadır. Alt tabakaya ait mimarî büyük kesme taşlar 
(50-60x100-150x40-75 cm.) kullanılarak inşa edilmiştir. Mekânlar küçük du-
varlarla bölünmüş olup mezarlar mekân içine taban seviyesine konulmuştur. 

3 Şenyurt, S. Y. 2002, “2000 Excavations at Aşağı Salat”. N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (Ed.), Ilısu 
ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı 
Çalışmaları, Ankara, 694-695, fig. 56.

4 Rova, E. 2011. “Ceramic”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies for  the An-
cient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, Pl. 2:4, 5:2-4.

5 Ay, E. 2004, “Müslümantepe Excavations 2001”. N. Tuna, J. Greenhalgh ve J. Velibeyoğlu 
(ed.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Proje-
si 2001 Yılı Çalışmaları, Ankara, 384, fig. 4-9.

6 Parker, B. J., A. Creekmore, ve diğ. 2003. “The Upper Tigris Archaeological Research Pro-
ject (UTARP): A Preliminary Report from the 2001 Field Season”. Anatolica 29; Parker, B. J., 
A. Creekmore ve L. Swartz Dodd 2004. “The Upper Tigris Archaeological Research Project 
(UTARP): A Preliminary Synthesis of the Cultural History of Kenan Tepe”. N. Tuna ve diğ. 
(ed.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Proje-
si 2001 Yılı Çalışmaları, Ankara, 587.
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Genelde dörtgen planlı olan yapılar iki farklı tabakaya ait olup çeşitli inşaat 
evreleri tespit edilmiştir. E7 açmasında 2. tabaka yapısına ait dörtgen planlı 
bir mekân (E7/012/M) duvarlarının yapımında kullanılmış, yanlarına bir sıra 
orta büyüklükte taşlar eklenerek 40-50 cm. kalınlıkta iki sıralı bir duvar oluş-
turulmuştur. 

E8 açmasında 1. tabaka atık alanında yoğun miktarda irili ufaklı moloz taş 
döküntüleri arasından ve altından çok yoğun miktarda minyatür çömlekler 
ve kaplara ait amorf seramik parçaları bulunmuştur. Bu malzemenin arasında 
ince nitelikli kaplara ait çan biçimli ayak parçaları, Kuzey Mezopotamya’da 
yaygın olarak, olasılıkla portatif sunaklar olarak kullanıldığı düşünülen kaba 
yüksek ayaklı çanaklara ait parçaların bulunması, burasının ritüel uygulama-
lar sonrasında kalan atıkların toplandığı bir alan olabileceği izlenimini bırak-
mıştır. 

E8 açmasında 2. tabaka mekânı blok taşların yer aldığı, 65-80 cm. kalın-
lıkta duvarlarla bağlantılı mekânlar ve taş tabanlar açığa çıkmıştır. Açmanın 
kuzey-doğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan, 2x3 m. bo-
yutlarda kireçtaşı kaya bloğuna mekân duvarları dayandırılmıştır. Açmada 
tespit edilen mimarîyle bağlantısı bulunmayan bir duvarın taşları diğer du-
varlardan farklı olarak dikine konulmuştur. Açmanın kuzey-doğusunda açı-
ğa çıkarılan ana kaya bloğuna dayandırılan mekânın (E8/009/M) tabanı irili 
ufaklı moloz taşlarla döşenmiştir. Diğer mekân (E8/012/M) 1.90x3.00 m. bo-
yutlarda, E8/014/M 2.20x2.05 m. boyutlardadır. Mimarî birbiriyle bağlantılı 
olup bir bütünlük oluşturmaktadır. 

D7 açmasında 1. tabaka mimarîsi, açmanın doğusunda kuzeybatı-güney-
doğu yönünde uzanan, yüzeye çok yakın bir seviyede ortaya çıkan duvar, 
0.66 m. genişlikte, iri taşlar ile örülmüştür. Aynı açmanın 2. tabaka duvarları 
0.70 m. genişlikte, 0.53 m. yüksekliktedir ve küçük (10-25 cm.) taşlar ile örül-
müştür. Duvarların etrafından seramik parçaları ve hayvan kemikleri bulun-
muştur. Dairesel duvar, D7/007/M kodlu küçük bir mekânı çevrelemektedir. 
İçerisinde bol miktarda seramik ve hayvan kemiği parçaları bulunan mekânın 
atıklar için ayrılmış bir alan olabileceği düşünülmektedir.
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D7 açması 3. tabaka duvarları, üst tabakadaki duvarlara göre farklı taş-
ların kullanıldığı duvarın yapımında bir kesme taş bloğunun yanı sıra farklı 
boyda işlenmemiş taşların da kullanıldığı görülmüştür. Bu duvarın köşe yap-
tığı ikinci duvar tek sıra taşla örülmüştür. Üç duvarın çevrelediği 2.00x1.40 m. 
boyutlarındaki mekânın (D7/011/M) içerisinden seramik ve hayvan kemik-
leri bulunmuştur. D7/016/M kodlu dörtgen biçimli mekânın (5.60 x 3.20 m.) 
üç kenarını oluşturan duvarlar 0.75 m. genişlikte ve 0.74 m. yüksekliktedir. İki 
sıra taş ile örülmüş, araları daha ufak taşlar ile doldurulmuştur. Mekânın 1.20 
m. genişlikteki kapı açıklığı kuzeydoğu duvarındadır ve kapının doğu kana-
dına ait küçük boyutlu bir söve taşı, mekânın içinde kalan kısmında bulun-
maktadır. Duvarlardan birisi bu mekâna sonradan eklenmiş görünmektedir. 
Mekân içerisinde stilize insan figürü olarak tasarlanmış taş idolün dip kısmı 
yuvarlatılmış, uç kısma doğru ise boğumlu bir görünümü vardır. Mekânın 
küçük taşlarla inşa edilen batı duvarın batısında, aynı seviyede fırın, küp me-
zar ve çukur bulunmuştur. Taş sırasının üzerine kil duvarların yükseltilme-
siyle yapılmış fırının duvar kalınlığı 8-10 cm. arasında değişmekte, derinliği 
0.98 m. olarak ölçülmüştür. Fırın üst seviyelerinden taş sırasına kadar olan 
kısımda kerpiç parçaları gözlenmiştir. Fırın dolgusunun üst seviyelerinden 
kaba nitelikli seramik parçalarına ve hayvan kemiklerine, alt seviyelerinden 
çok az sayıda kaba seramik parçasına rastlanmıştır. 

D8 Açması Mimarîsi

D8 Açmasında üst üste aynı yere inşa edilen yapı, kapı açıklıkları da dâhil 
olmak üzere hep aynı konum, boyut ve tarzda inşa edilen taş duvarlara sa-
hiptir. 1. tabaka yapısının dörtgen biçimli mekânın (D8/010/M) duvarları, 
giriş kısmı hariç, çift sıra taşla örülmüştür ve 0,80-0,60 m. kalınlıklardadır. 
Mekânın tabanında kırmızı toprak izleri ve yer yer çakıl döşeme korunmuş, 
giriş kısmına yakın konumda yarısı korunmuş çömlek içinde kırık seramik 
parçaları bulunmuştur. Mekânın batı duvarı boyunca uzanan, duvardan bir 
sıra taşla ayrılmış 0,70 x 0,70-2,00 x 0,70 m. boyutlarda bölmelerden küçüğü 
içerisinde seramik parçaları, büyüğünde iki çömlekçik ve seramik parçaları 
bulunmuştur. Kapı açıklığının kuzeyinde bulunan döşeme E8 açmasında da 
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devam eden düz bir platform görünümündedir. Mekânın güneybatı köşe taş-
ları arasında 20-30 cm. boyutlarındaki oval alanda insan kemiği ile bir çöm-
lekçik bulunmuştur.

2. tabaka mekânı (D8/003/M) 3,20 x 2,20 m. boyutlardadır. Mekân içinde 
dağınık seramik ve hayvan kemiği parçaları bulunmuştur. Duvara dayandırıl-
mış ve etrafına taşlar dizilmiş bir küpün dibi korunmuştur. D8/010/M tabanı 
altında döküntü kerpiç ve yanık izleri gözlemlenmiştir. Bu mekânın tabanı 
altında yeni duvarlarla çevrilen 3. tabaka bulunmaktadır. Aynı konumdaki 
kapı sövesinin bulunması, buranın eskiden beri giriş olarak kullanıldığını dü-
şündürmektedir. Bu seviyede bulunan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan 1,20 x 0,80 m. boyutlarda bir blok taş, diğer açmalarda da alt sevi-
yelerden gelen ve duvar temelleri olarak kullanılan bloklara benzemektedir. 
Blok taşın batısında 25-30 cm. boyutlarında bir küllü alan, az sayıda dağınık 
hayvan kemikleri arasında özellikle çene kemikleri bulunmuştur. 

Kazılan alanda ele geçirilen yoğun hayvan kemiği, topluca yenilen ölü 
yemeklerinin kalıntısı olmalıdır. Her yapı katının mekân dolgusunun ortala-
ma 30-40 cm. kalınlıkta olması ve bu ölçünün taş duvarların yüksekliği ile de 
örtüşmesi, yapıların yüksek duvarlı olmadığının göstergesidir. Duvar taşları 
arasına mezarların bırakılmış olması da Tatıka’da günlük yaşamın geçirildi-
ği bir mimarîden çok ölü ritüellerine ilişkin uygulamaların yapıldığı dinî bir 
mimarînin bulunduğu izlenimini bırakmıştır. Aynı konumda ve aynı plan 
ve boyutta üç yapının üst üste inşa edilmesi, akla “ritüel kirlilik” nedeniyle 
kapatılan ve üzerine tekrar yenisi inşa edilen tapınak yapılarını çağrıştırmak-
tadır. Benzeri ölü sunu yapılarına Orta Fırat havzasında7 Tell Halawa A, Gre 
Virike II ve Umm-el Marra Monument 1 alanında rastlanmıştır. 

Küçük Buluntular

Mezar içlerinden ve çevresinden boncuklar, ağırlıklar, perdah taşları, ba-
zılarında idoller ele geçirilmiştir. Mezar eşyası arasında ele geçirilen ve olası-
lıkla kolye ucu olarak kullanılmış, bir ucunda iple asmak için deliği bulunan 

7 Ökse, A. T. 2006. “Early Bronze Age Chamber Tomb Complexes at Gre Virike (Period II A) on 
the Middle Euphrates River”. Bulletin of American Schools of Oriental Research 339, 21-46.
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silindir mühürler (Resim: 3-4) “Brokad / Piedmont Stili” mühür grubu içeri-
sinde değerlendirilmiştir8.

Gerek mezarlara bırakılan eşya arasında bulunan ve gerekse mimarîden 
elde edilen pişmiş toprak kaplar, Kuzey Mezopotamya’nın M.Ö. 3. binyılın 
ilk yarısında tarihlenen yerleşim ve mezarlıklarında yaygın olarak ele geçi-
rilen “Ninive-5” seramiği türüne aittir. Bu dönem Kuzey Mezopotamya’da 
Ninive-V kültürünün geliştiği M.Ö. 3100-2550/2500 yıllarına rastlar9. 
Tatıka’da bu seramik türünün küçük boyunlu ve ince örneklerinin yoğun-
luğu (Resim: 5-7), bunların mezar eşyası olarak ya da ölü gömme ve anma 
törenlerine katılan kişilerin kullandıktan sonra kırarak mezar çevresine bı-
raktıkları kaplardan oluştuğunu düşündürmektedir. Bu dönemde Kuzey 
Mezopotamya’da Ninive-V kaplarının boyalıları ile kazıma bezemeli kapla-
rın erken örnekleri ortaya çıkmıştır. Yukarı Dicle havzasında Aşağı Salat 6-4 
tabakalarında bezemesiz Ninive-5 seramiği, güneydoğusundaki taş sanduka 
mezarlıkta standart seramik ele geçirilmiştir10. 

Tatıka’da kaba iri kapların çoğu mezar kabı olarak kullanılmış olmak-
la birlikte, bu grupta küçük boyutlu içki kapları da bulunmaktadır (Resim: 
8). Kuzey Mezopotamya’nın Erken Tunç Çağı IB / Erken Cezire I (M.Ö. 
2900/2800-2700/2650) evresinde el yapımı saman katkılı kaplar azalarak de-

8 McCarthy, A. P. 2011. “Glyptic”. Marc Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronolo-
gies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, Table 1, 
Type 1, 5. 

9 Rova, E. 2000. “Early third millennium B.C. painted pottery traditions in the Jezirah”. C. 
Marro ve H. Hauptmann (Ed.), Chronologies des Pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVe-
IIIe millénaires, Varia Anatolica 11, Paris, 231; 2003. “Ninevite 5 relative chronology, perio-
dization and distribution: an introduction”. H. Weiss ve E. Rova (Ed.), The Origins of North 
Mesopotamian Civilization. Ninevite 5 Chronology, Economy, Society, Subartu 9, Turnhout, 
1-10; Lebeau, M. 2000. “Stratified archaeological evidence and compared periodizations in 
the Syrian Jezirah during the third millennium BC”. C. Marro ve H. Hauptmann (Ed.), Chro-
nologies des Pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVe-IIIe millénaires, Varia Anatolica 11, 
Paris, 172-173, tab. II-IV; Roaf, M. ve R. Killick 2003. “The relative chronology of Ninevite 5 
sites in the Tigris region and beyond”. H. Weiss ve E. Rova (Ed.), The Origins of North Meso-
potamian Civilization: Ninevite 5 Chronology, Economy, Society, Subartu 9, Turnhout, 73-82.

10 Şenyurt, S. Y. 2002. “2000 Excavations at Aşağı Salat”. N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (Ed.), Ilısu ve 
Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 
Yılı Çalışmaları, Ankara, 695, fig. 6, 12-14; 2004. “2001 Excavations at Aşağı Salat”. N. Tuna 
ve diğ. (Ed.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını 
Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, Ankara, 659-660, 662-667.
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vam etmektedir. Bu dönemde üretimi artan standart seramik (Plain Simple 
Ware) keskin gövdeli, kısa huni boyunlu çömlekler, dik gövdeli bardaklar 
(cyma recta) yuvarlak profilli yüksek ayaklı çanak ve bardak biçimleriyle tem-
sil edilmektedir11. 

Kuzey Mezopotamya’nın Erken Tunç Çağı II / Erken Cezire 2 (M.Ö. 
2800/2700–2600/2500) dönemde standart seramik ayaklı kadehler, yüksek 
ayakları kazıma bezekli çanaklar ve dik gövdeli çanak ve bardak tipleriyle 
karakterize edilmektedir12. Kazıma bezemeli Ninive-V parçaları Giricano 06 
açmasında düz Ninive-V tabakasının üzerindeki dolguda13, Salat Tepe’de14 
dolgu tabakalarında ele geçmiştir. Tatıka’da bulunan düz yüzeyli kadeh Aşa-
ğı Salat ETÇ mezarlığında15 bulunan Ninive-5 kapları ile benzeri biçimdedir. 
Yüksek ayaklı çanaklar ile kazıma bezemeli Ninive-V kapları bölgede Ziya-
rettepe E alanı 1A açması16 ve Kenantepe F alanı 1. tabaka17 malzemeleri ara-
sında ele geçirilmiştir.

11 Kepinski, C. 2007. “Dynamics, diagnostic criteria and settlement patterns in the Carchemish 
area during the Early Bronze Age period”. E. Peltenburg (Ed.), Euphrates Valley Settlement. 
The Carchemish Sector in the Third Millennium BC, Levant Supplementary Series 5, Oxford, 
152–53; Frangipane, M. 2007. “Establishment of a Middle/Upper Euphrates Early Bronze 
I culture from the fragmentation of the Uruk world. New Data from Zeytinli Bahçe Höyük 
(Urfa, Turkey)”. E. Peltenburg (Ed.), Euphrates Valley Settlement. The Carchemish Sector in the 
Third Millennium BC, Levant Supplementary Series 5, Oxford, 131–36.

12 Abay, E. 1997. Die Keramik der Frühbronzezeit in Anatolien mit “syrischen Affinitäten”, Münster, 
Tab. 46–48; Lebeau, M. 2000. “Stratified archaeological evidence and compared periodizati-
ons in the Syrian Jezirah during the third millennium BC”. C. Marro ve H. Hauptmann (Ed.), 
Chronologies des Pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVe-IIIe millénaires, Varia Anatolica 11, 
Paris, 173; Rova, E. 2011. “Ceramic”. M. Lebeau (ed.) Jezirah. Associated Regional Chronologies 
for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean I. Turnhout, Brepols, Pl. 5:2-4.

13 Schachner, A. 2002. “Ausgrabungen in Giricano (2000-2001). Neue Forschungen an der Nord-
grenze des Mesopotamischen Kulturraums”. Istanbuler Mitteilungen, 52, 48-49; 2004. “Vor-
bericht über die Ausgrabungen in Giricano, 2001”. N. Tuna ve diğ. (Ed.), Ilısu ve Karkamış 
Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, 
Ankara, 541, fig. 22.

14 Ökse, A. T. ve A. Görmüş 2006. “Excavations at Salat Tepe in the Upper Tigris Region: Stratig-
raphical Sequence and Preliminary Results of the 2005-2006 Seasons”. Akkadica, 127, 181, 183.

15 Şenyurt, S. Y. 2002. “2000 Excavations at Aşağı Salat”, N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (Ed.), Ilısu 
ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı 
Çalışmaları, Ankara, Fig. 6:3.

16 Matney, T. ve L. Rainville 2005. “Archaeological Investigations at Ziyaret Tepe, 2003-2004”. 
Anatolica 31, 23.

17 Creekmore, A. 2007. “The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): A Sum-
mary and Synthesis of the Late Chalcolithic and Early Bronze Age Remains from the First 
Three Seasons at Kenan Tepe”. Anatolica, 33, 78-80.
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ZEVİYA KAVLA KAZI ÇALIŞMALARI

Şırnak İli Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Koçtepe Köyü’ne bağlı alanda, bu kö-
yün mezrası olan Koçyurdu ile köyün arasında yer alır. 2008 yılı yüzey araş-
tırmasında belirlenen 59 No.lu alan18, 2012 yılında alınan karotlu sondajlara 
göre tarım toprağı ile karışık kültürel dolgu ortalama 1-1.5 m. arasında deği-
şen kalınlıktadır ve bunun altında konglomera kayaç bulunmaktadır. Kazı 
çalışmaları kuzey yamaçta J-K 8 açmalarında yürütülmüştür.

J18 açmasının güneyinde 9 x 8.50 m. boyutlarda sıkıştırılmış taş dolguyla 
yapılmış sert çakıl tabanın kuzeyinde bulunan 35 cm. genişlikte, 24 cm. yük-
seklikteki duvara ait tek sıra taş dizisi korunmuştur. Duvarın yaklaşık 1m 
doğusunda söve taşı, kuzeyinde ve batısında birer demir bıçak parçası bulun-
muştur. Tabana oturtulmuş, aralarında 1,80 m. mesafe bulunan dairesel yon-
tulmuş, 45-50 cm. çapında ve 27 cm. yükseklikte iki disk biçimli kireçtaşının 
direk kaideleri olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Kuzeyinde 
duvar ve söve taşı bulunan taban içerisinde sivri dipli küpler (Resim: 9) ve bir 
pişmiş toprak ağırlık bulunmuştur. 

Kaidelerden birisinin batısında, taban üzerinde birbirine bitişik iki daire-
sel çukurun (biri 1.09 çapında ve 1.73 m. derinlikte, diğeri 1.28 m. çapında 
ve 19 cm. derinlikte) ağız kısmı tek sıra taş ile çevrelenmiş, tabana kadar 13 
sıra hâlinde orta boyutlu (27x11 cm.) taşla örülmüştür. Açmada daha küçük 
boyutlu benzeri üç çukur daha bulunmuştur. Çukurlar içerisinde amorf sera-
mik parçaları ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Bir çukur içerisinde pişmiş 
topraktan üretilmiş bir kapak ve dörtgen biçimli levha bulunmuştur. Kapağın 
üzeri dairesel baskılarla, levhanın üzeri güneşe benzer bir kazıma motif ile be-
zenmiştir. Levhanın bir köşesine açılmış delik, bunun etiket gibi kullanılmış 
olabileceğini düşündürmektedir. 

K18 açmasının güneydeki düzlükle üst seki arasında 1,5 metre yükseklik-
teki güncel tarla duvarı yer almaktadır. Üst sekide tarım toprağının altından 

18 Ökse, A. T. E. Atay, M. Eroğlu ve Y. Tan 2009. “Ilısu Barajı İnşaat Sahasına Rastlayan Dicle 
Vadisi’nin Tunç ve Demir Çağlarındaki Yerleşim Sistemleri ve Kültür Tarihi”. TÜBA-AR 12, 
25-48.
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çakıl ve küçük taşlardan oluşan oldukça sert bir moloz dolgu açığa çıkmıştır. 
Bu kısmın ortasından kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan tek sıra taş di-
zisi 4,5 m. uzunlukta bir set görünümündedir. 

Dolguda 162-163 yıllarına tarihlenen tunç Roma İmparatorluk sikkesi 
bulunmuştur (Resim: 10). Önyüzde Marcus Aurelius’un defne çelenkli başı 
sağa dönüktür, m. ANTONINIS AVG IMP II lejantı, arka yüzde Providentia 
cepheden, baş sola, sol elinde bereket boynuzu, sağ elinde globus ile PROV 
DEONTR [T]R [P] XVII COS III lejantı bulunmaktadır19. 

SONUÇ

Ilısu Barajı inşaat sahasında 2009-2013 yıllarında kazılan dönemlere bir 
yenisi (Erken Tunç Çağ I-II) eklenmiş, ikinci bir Geç Roma Dönemi yerleşimi 
kazılmıştır.

Neolitik Kalkolitik Erken Tunç 
I-II

Demir 
Çağı

Geç 
Roma Ortaçağ

Boncuklu Tarla 2012
Havuz Mevkii 2010-11
Tatıka 2013
Zeviya Tivilki 2009
Kilokki Rabiseki 2011 2011
Zeviya Kavla 2013
Ilısu Höyüğü 2009-10 2011-12

19 Sikke Dr. Erdal Ünal tarafından okunmuştur. Harold Mattingly ve Edward Allen Sydenham 
1930, The Roman Imperial Coinage III: Antoninus Pius to Commodus, Londra, Spink& Son, 218, 
no. 68 (AR/gümüş) gibidir.
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Resim 2: Tatıka’dan taş sanduka mezar

Resim 1: Tatıka kazı alanı mimarîsi
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Resim 5: Tatıka’dan boyalı Ninive-V kabı

Resim 3: Tatıka’dan kolye ucu olarak kullanılmış silindir mühür

Resim 4: Takıka’dan kolye ucu olarak kullanılmış silindir mühür
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Resim 6: Tatıka’dan Ninive-V kaplarına ait parçalar

Resim 7: Tatıka’dan kazıma bezemeli 
Ninive-V kabı

Resim 8: Tatıka’dan el yapımı kaba içki 
kabı
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Resim 10: Zeviya Kavla’dan tunç sikke.

Resim 9: Zeviya Kavla’dan sivri dipli aphora
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alTınTEPE UrarTU KalESi 
2013 Yılı Kazı VE onarım Çalışmaları

Mehmet KARAOSMANOĞLU*
Halim KORUCU

Mehmet Ali YILMAZ

Altıntepe Urartu Kalesi’ndeki kazı ve onarım çalışmaları 15.08.2013-
16.09.2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Erzu-
rum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan Uzman Mehmet Ağırgöl 
görev yapmıştır. 

Altıntepe Urartu Kalesi kazı ve onarım çalışmaları 2013 yılı programında 
belirtilen taş Yapı, batı iç sur dışı ve havuzun güneyi, doğu dış sur duvarla-
rı, Apadana’nın Güneyindeki kazı çalışmalarının yanı sıra Kilise çevresi dü-
zenleme çalışmaları ve ilk dönem kazılarında açığa çıkarılan ancak yamaçtan 
akan toprakla tahribata uğrayan Urartu Dönemine ait taş örgü mezarlarda te-
mizlik çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 1). Ayrıca 2013 kazı sezonunda 11 farklı 
alanda jeo-radar çalışmaları yapılmıştır.  

TAŞ YAPI

İlk dönem kazılarında kısmen açığa çıkarılan ancak planlara geçmeyen ve 
tarafımızca “Taş Yapı” olarak nitelendirilen yer altına inşa edilmiş yapı tepe-

* Prof.Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü 25240 Erzurum/TÜRKİYE. mkaraos@atauni.edu.tr

 Yrd.Doç.Dr. Halim KORUCU, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
36100 Kars/TÜRKİYE.  halimk@hotmail.com

 Arş.Gör. Mehmet Ali YILMAZ,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
25240 Erzurum/TÜRKİYE. mehmetaliylmz@gmail.com
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nin kuzeybatı orta kesiminde yer almaktadır1. Önceki yıllarda da kazılan Taş 
Yapı’da 2013 yılında çalışmalar devam ettirilmiştir. Üst kısmında iç sur kerpiç 
duvarlarının yıkıntısıyla örtülen bu alandaki çalışmaların amacı, Urartu Dö-
nemine ait olduğu düşünülen yapının planını ve işlevini tespit etmekti.  

Kuzey uzun ve batı kısa kenarı açığa çıkarılan yapının güneydeki uzun 
kenar ve güneydoğu köşesinin açığa çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları 
sürdürülmüştür. Güney uzun kenar üzerine denk gelen alanda 3x8 m. öl-
çülerinde bir alan açılmıştır. Bu alanda -0.30 m. seviyede surlara ait kerpiç 
yıkıntıları ile karşılaşılmıştır. Belgelenen kerpiç kalıntılarının altında – 1.05 
m. seviyede pithos parçalarıyla birlikte Urartu karakterinde seramik parça-
ları gelmeye başlamıştır. Yıkıntı kerpiç bloklarının arasından gelen pithos ve 
seramik parçaları herhangi bir kontekste işaret etmiyordu. Kerpiç molozu ta-
mamen kaldırıldıktan sonra -2.85 m. seviyede açma içinde doğu-batı doğrul-
tulu uzanan duvar temelleri ile karşılaşıldı. Yükseklikleri yaklaşık 0.75 m. ön 
yüzleri işlenmiş taşlardan yapılan duvar temelleri açmanın güney kesiti içine 
doğru devam ettiğinden nasıl bir yapıya ait olduğu anlaşılamamıştır. Kazılan 
bu alanın doğu bölümünde Taş Yapı’nın güneydoğu iç köşesi tespit edilmiştir 
(Resim: 1). Böylelikle yapının doğu kısa duvarının iç ölçüsünün 12.50 m. ol-
duğu anlaşılmıştır. Ayrıca batı kısa duvarın iç ölçüleri de 2013 kazı sezonunda 
belirlenmiştir. 9.20 m. olduğu anlaşılan batı kısa duvar ile doğu kısa duvarın 
paralel olmadığı görülmüştür (Çizim: 2). Yapının iç kısmında büyük bir dol-
gu tabakası kalmıştır (Resim: 2). Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla 
yapının işlevinin ne olduğu konusunda bulguların elde etmeyi ummaktayız. 

BATI İÇ SUR DIŞI VE BATI SU KAPISI

Batı iç sur dışındaki çalışmalar 2008 yılından beri sürdürülmektedir. Bu 
alanda önceleri ana kanalizasyonun devamını aramaya yönelik çalışmalar, 
son yıllarda ise batı iç sur önündeki yapılaşmanın nasıl olduğunu anlamak 
için devam edilmiştir. 2012 kazı sezonunda batı iç sur duvarına dikey ola-

1 Karaosmanoğlu ve diğ. 2012, 308; Karaosmanoğlu ve diğ. 2013, 140.
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rak uzanan, yaklaşık 2.50 m. kalınlığındaki duvarların surlarla olan ilişkisini 
tespit etmek için 2013 yılında da bu alanda kazı çalışmaları başlatıldı. Sur 
duvarına kadar gelen ve herhangi bir mekâna ait olma olasılığının olmadığı 
sur duvarına sonradan eklendiği anlaşılan bu duvarların, muhtemelen, sur 
duvarına destek olarak yapıldığı görülmüştür (Resim: 3).  

Bu alanın sur içinde kalan ve tarafımızca havuz olduğu düşünülen2 alanın 
güneyinde önceki yıllarda açığa çıkarılan kanalın devamını görmek için kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Kanalın önünü kesen büyük taş, bu taşla bağlantılı 
düzenli yerleştirilmiş diğer taşlar ve bu alandaki oluk biçimli taş, burada bir 
fosseptik olabileceğini düşündürdü. Ancak bu alanda yapılan kazılar böyle 
bir döşeme ait herhangi bir bulgu vermemiştir. Alanın batısına doğru açığa 
çıkarılan taşı takip ettiğimizde ise, yekpare taşa oyularak eşik görünümü ve-
rilen bir taşa rastlanmıştır. 1.25 m. ve 0.90 m. ölçülerinde iki kesme taş bloğu-
nun yan yana konulmasıyla oluşturulan ilk iki basamağın ardından yaklaşık 
1.80 m. düz taş döşemeli bir yol yapılmıştır (Resim: 4). Bu yolu sınırlayan 
1.65x0.70 m. ölçülerinde büyük düz taş ile yeniden basamak yerleştirilen yol 
taş döşeme olarak devam ettirilmiştir. Ortaçağ surunun kestiği alanın dışın-
da basamakla son bulan giriş yolu başından sonuna kadar 1.99 m. kot farkı 
ve 12 derecelik bir eğim göstermektedir (Resim: 5/Çizim: 3). Giriş ve çıkış 
basamakları arasında 2.75x470 m. ölçülerinde bir kapı odası yerleştirilmiştir. 
Urartu Dönemi İç Kalesi’ne ait ve  “Batı Su Kapısı” olarak adlandırdığımız bu 
küçük kapının Altıntepe’nin batı eteğinde bulunan su kaynaklarına ulaşan 
geçit olduğunu düşünmekteyiz. Bu tipteki su kapılarını Tunç Çağlarından 
Ortaçağa kadar farklı dönemlerdeki birçok kalede görmek mümkündür. 

BATI DIŞ SUR DUVARLARI  

Batı iç sur duvarında Batı Kapısı açığa çıkarılınca, ovadaki su kaynakla-
rından faydalanılması için dış sur duvarında da bu kapının bir karşılığının 

2 Karaosmanoğlu 2011, 368; Karaosmanoğlu 2012, 122 vd. Bu gelenek zamanımıza kadar böl-
gede yaşatılmıştır. Kemah yakınlarındaki tuzlalarda su toplanan havuzların zeminleri de 
aynı tarzda yapılmıştır.
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olacağını düşünerek bir açma açmaya karar verdik. Aynı istikamette, batı dış 
sur duvarlarının bulunduğu terasta, 3x10 m. ölçülerinde açılan açmada kuzey 
doğu doğrultulu, 5 m. açıklığa sahip karşılıklı taş sırası burada bir kapının 
olabileceğinin işaretini verdi. 2014 kazı sezonunda bu alanda devam edecek 
kazı çalışmaları bu düşünceye kesinlik kazandıracaktır.

DIŞ SUR DUVARLARI

Tepenin doğu yamacında, kilisenin yaklaşık 20 m. yukarısından geçen 
Urartu Dönemine ait dış sur duvarları üzerindeki çalışmalar 2011 yılından 
beri devam etmektedir. 2012 yılında doğu yamaçta 94 m. uzunluğunda açı-
lan dış sur duvarlarının devamını görmek ve dış sur üzerindeki kale giri-
şini tespit etmek amacıyla kuzey doğu terasta 4x10 m. ölçülerinde bir alan 
açılmıştır. Yüzey toprağı alındıktan -0.60 m. seviyede ön yüzleri son derece 
kaliteli işçiliğe sahip duvar temel taşları ile bu duvarın hemen önünde 0.54 
m. çapında silindirik bir taş açığa çıkarılmıştır. Görünüşü bir sütun tamburu-
nu andıran taşın in-situ olmadığı ve başka bir alandan geç dönemde buraya 
getirildiği düşünülmektedir. Urartu Dönemi dış suruna ait olduğu düşünü-
len kaliteli işçilikli duvarın doğusunda daha küçük kırma taşlardan yapılan 
harçsız duvar eklentileri de görülmüştür (Resim: 6). Duvarın devamını izle-
yebilmek için açma kuzeybatı ve güneydoğuya doğru genişletilmiştir. Kuzey 
batı doğrultuda yıkıntı kerpiç blokları açığa çıkarılmıştır. Bu alanda duvarın 
devamı izlenememiştir. Toplamda 7.50 m. uzunluğuna ulaşan Urartu duva-
rının yanı sıra bu alanın güneydoğu doğrultusunda şimdilik uzunluğu 7.60 
m. olan Ortaçağa ait harçlı duvarlar ile bağımsız küçük duvarlar bulunmuş-
tur (Resim: 7).  

Doğu yamaçtaki sur duvarlarının önünde geçtiğimiz yıllarda bulunan 
mezarlar bu alanda karşımıza çıkmadı. Ancak sur duvarı önünde tamamen 
parçalanmış bir çömlek (urna) ve bir çanak ele geçirildi. Kazı evinde kon-
servasyonu gerçekleştirilen çömlek ve çanak Erzincan Müze Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir (Resim: 8).  
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APADANA’NIN GÜNEYİ

İki evreli Apadana’nın güneyinde daha önce hiç kazılmayan alandaki 
çalışmaların amacı Apadana’nın güneyindeki yapılaşmanın nasıl olduğunu 
belirlemekti. Bu alanda – 50 cm.de yoğun yangın görmüş ortaçağ tabakası ile 
karşılaşılmıştır. Sıkıştırılmış kil zeminli bu mekânın tabanında çapları 0.40 m. 
ile 0.60 m. arasında değişen çukurlar çıkarılmıştır. İşlevleri konusunda kesin 
öneride bulunamasak da alanın bir işlik olabileceğini düşünüyoruz (Resim: 
9).

Bu mekânın bir kısmından tabanın altına inildiğinde yaklaşık 1.50 m. 
dolgu ve onun da altında ikinci evredeki Genişletilmiş Apadanaya ekli ya-
pılara ait duvar temelleri açığa çıkarılmıştır. Bu duvar temelleri, ikinci evre 
Apadana’nın mutfağı olarak kullanılan mekâna paralel, 2.20 m. kalınlığın-
dadır. Alanın batısında ikinci evre apadanasının güney duvarı altına doğru 
devam eden 1.50 m. kalınlığında muhtemelen ilk evre Apadana’sının çevre-
sindeki yapılaşmaya ait duvar temeli ile karşılaşılmıştır (Resim: 10). Çok kü-
çük bir alanda izlenen bu duvar kalıntısı yapının formuyla ilgili net bir bilgi 
veremese de, bu alanda erken dönemde de bir yapılaşmanın olduğunu gös-
termesi açısından oldukça önemlidir. Gelecek yılda da buradaki çalışmalar 
devam edecektir.

KİLİSE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Geçen yıl yağmur sularının drenajı için kilise etrafına yerleştirilen boru-
nun kuzey uzun kenarda ve batı kısa kenarda çalıştığı ancak güney uzun 
kenara yerleştirilen borunun üzerindeki yoğun toprak örtüden dolayı çalış-
madığı görülmüştür. Bu nedenle, 2013 yılında güney uzun kenardaki dolgu 
toprağın üzerinden 0.40 m. kadar alınarak bu alandaki borunun işlevini ka-
zanması sağlanmıştır. Ayrıca Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafın-
dan kilisenin etrafındaki tel örgü kaldırılarak akrilik cam malzeme ile kapa-
tılmış, temizlik çalışmaları yapılarak ziyaretçiler için hazır hâle getirilmiştir. 
Önceki yıllarda yaptığımız Kilise kazısı sırasında, yapının kuzey duvarının 
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arasında bulunan bir iskelet ele geçirilmişti. Gelen ziyaretçilerin dikkatini çe-
ken bu mezarı akrilik cam bir sandık içinde koruma uygulamamız 2014 kazı 
sezonunda gerçekleştirilecektir. 

URARTU MEZARLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından ilk dönem kazılarıyla açığa çıkarılan 
ve tepenin güney yamacına açılan terasa yerleştirilen taş örgü oda mezarlar 
Urartu arkeolojisi için son derece önemli bir yere sahiptir3. Urartu kültürü içe-
risinde ünik örnekler olan bu mezarlar ilk dönem kazılarının ardında gerek 
doğal unsurlar gerekse de defineciler tarafından tahrip edilmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda restorasyonu planlanan ve şu an projelendirme 
aşamasında olan mezarlar da temizlik çalışmasının gerekli olduğu düşünü-
lerek çalışmalar başlatıldı. Öncelikle tamamen yamaçtan akan toprakla ka-
palı olan 1 No.lu mezarın girişi açıldı. Daha sonra 1 No.lu mezarın girişini 
güneybatısında, girişin tam karşısında yer alan 2 No.lu mezarda temizlik 
çalışmaları yapılmıştır (Resim: 11).  Mezar içinden çıkan ve mezara ait olan 
taşlar önümüzdeki yıllarda tekrar yerlerine konulmak üzere tasnif edilmiştir.  
Son olarak 3 No.lu mezar içindeki yamaçtan akan toprak temizlenmiştir. Bu 
yıl hazırlanması düşünülen projenin Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulu 
onayının ardından önümüzdeki sezonda restorasyon çalışmalarına başlama-
yı düşünüyoruz. 

JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI

10.09.2013-13.09.2013 tarihlerinde Somun İnşaat bünyesinde çalışan Jeoloji 
Mühendisi Fırat Yiğit tarafından 11 farklı alanda Jeoradar taramaları yapıl-
mıştır. İlk dönem kazılarında hiç kazılmayan, topografyasına göre yerleşime 
uygun olan alanlar ile eteklerde, belki de sivil yerleşmelerin olabileceği alan-
larda çalışılmıştır. Toplamda 2340 m.2 alan taranmıştır.

3 Özgüç 1969, 10 vd.
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Daha önceden kazı çalışması yapılması planlanan alanlardan ön bilgi al-
mak için belirlenen 11 alan Altıntepe haritası üzerinde gösterilmiştir (Çizim: 
4). Çalışma alanları belirlendikten ve temizlendikten sonra karelaj çalışmaları 
yapılmıştır. Oluşturulan planlar doğrultusunda modelleme yapılmıştır.

İki boyutlu modeller hazırlanırken uzun bir veri işlem aşamasından ge-
çerler. Öncelikle elde edilen radargamlar belirli filtrelerden geçirilerek gürül-
tünün ayıklanması sağlanır. Radargamlar üzerinde ölçü alımından kaynak-
lanan yatay bantlanmalar, backround removal süzgeci uygulanarak ölçüden 
atılmıştır. Derinliğe ve aldığı yola bağlı olarak sönümlenen dalgaların gen-
liklerinin ayarlanması için Gain işlemi yapılır. Ölçü alımı sırasında düşük ve 
yüksek frekanslardaki gürültülerin ayıklanması için bandpass süzgeci uygu-
lanır. Bu aşamalardan sonra gürültüyü veriden daha yüksek verimle ayırmak 
için f-k (frekans-dalgasayısı) süzgeci uygulanır. Bu süzgeç verinin yoğunluk 
gösterdiği frekans ve dalgasayısı aralığını göstererek diğer frekans ve dalga 
sayılarındaki gürültüleri veriden atar. Verinin frekans bandında veriyi gölge-
leyen bir gürültü hâlâ kalmışsa, notchfilter ile veriden ayıklanır.

Modeller üzerinde yapılan çalışmada;

1. Alan için: X doğrultusunda 10-15 metrelerde, Y doğrultusunda 0-4 met-
relerde yaklaşık 40-75 cm. derinliklerde görülmüştür.

 2. Alan için: X doğrultusunda 12-15 metrelerde, Y doğrultusunda 2-8 met-
relerde 60-150 cm. derinliklerinde görülmüştür.

3. ve 4. Alan için: A bölgesinde X doğrultusunda 0-0,8 metrelerde, Y doğ-
rultusunda 0-3 metrelerde, yaklaşık 60 cm.  derinliğinde başlayan 2 metre de-
rinliğe kadar olası bir yapı görülmüştür. B bölgesinde X doğrultusunda 0-15 
metrelerde, Y doğrultusunda 1-3 metrelerde yaklaşık 60 cm.  derinliğinde 
başlayan 2 metre derinliğe kadar olası bir yapı görülmüştür.

5. Alan için: X doğrultusunda 6-10 metrelerde, Y doğrultusunda 9-13 met-
relerde yaklaşık 50 cm. derinliğinde başlayan 2 metre derinliğe kadar olası bir 
yapı görülmüştür.
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6. Alan için: X doğrultusunda 4-5 metrelerde, Y doğrultusunda 0-1,5 met-
relerde yaklaşık 30 cm. derinliğinde başlayan 1,5 metre derinliğe kadar olası 
bir yapı görülmüştür.

7. Alan için: X doğrultusunda 4-5,5 metrelerde, Y doğrultusunda 0-2 met-
relerde yaklaşık 60 cm. derinliğinde başlayan 2 metre derinliğe kadar olası bir 
yapı görülmüştür.

8. Alan için: X doğrultusunda 10-15 metrelerde, Y doğrultusunda 15-20 
metrelerde görülen anomalinin yukarıdan yuvarlanan bir blok kaya olduğu 
düşünülmektedir. 

9. Alan için: A bölgesinde, X doğrultusunda 3-4 metrelerde, Y doğrultu-
sunda 14-16 metrelerde yaklaşık 75 cm. derinliğinde başlayan 1,6 metre derin-
liğe kadar olası bir blok kaya görülmüştür. B bölgesinde, X doğrultusunda 4-5 
metrelerde, Y doğrultusunda 11-12 metrelerde yaklaşık 60 cm. derinliğinde 
başlayan 2 metre derinliğe kadar olası blok kaya görülmüştür. 

10. Alan için: X doğrultusunda 4-12 metrelerde, Y doğrultusunda 3-20 
metrelerde yaklaşık 30 cm. derinliğinde başlayan 70 cm.  derinliğe kadar olası 
bir yapı görülmüştür. 

11. Alan için: A bölgesinde, X doğrultusunda 2-4 metrelerde, Y doğrultu-
sunda 11-13 metrelerde yaklaşık 1,2 metre derinliğinde başlayan 1,8 metre de-
rinliğe kadar olası bir blok kaya görülmüştür. B bölgesinde, X doğrultusunda 
2-4 metrelerde, Y doğrultusunda 0-3 metrelerde yaklaşık 90 cm.  derinliğinde 
başlayan 1,8 metre derinliğe kadar olası blok kaya görülmüştür. 

KAZI EVİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kazı evinde her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak seramik buluntuların çizim, 
istatistik ve fotoğraflama çalışmalarının yanı sıra yüksek lisans öğrencisi Se-
rap Kuşu tarafından 3D max studio programında kalenin modelleme çalışma-
ları yürütülmüştür. Ayrıca 2013 yılı kazı sezonu ve daha önce bulunan kırık 
seramiklerin konservasyonu gerçekleştirilmiştir. 
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Çizim 2: Batı kapısı plan ve kesit

Çizim 1: Genel plan
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Çizim 3: Taş yapı

Çizim 4: Jeoradar alanları
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Resim 2: Taş yapı

Resim 1: Taş yapı güney doğu köşe.
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Resim 4: Batı su kapısı

Resim 3: Batı iç sur destek duvarları
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Resim 6: Dış sur çalışmaları

Resim 5: Batı su kapısının Ortaçağ suru dışındaki basa-
makları.
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Resim 7: Dış sur çalışmaları - geç dönem duvarları

Resim 8: Doğu dış sur çalışmaları - envanterlik eser
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Resim 11: Urartu mezarları temizlik çalışmaları

Resim 9: Apadana’nın güneyi - atölye

Resim 10: Apadana’nın güneyi - ilk ve ikinci evre duvar temelleri
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KaSTaBala anTiK KEnTi Kazıları–2013
Turgut H. ZEYREK*

Ali Nadir ZEYREK
Gülseren KAN ŞAHİN

Kastabala, Anadolu’nun güneydoğusunda Çukurova (Kilikia) olarak bilinen 
bölgede Osmaniye İli’nin 12 km. kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe 
yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan 
(Pyramos) Nehri’nin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerin-
de yükselen Ortaçağ kalesi çevresinde gelişen antik şehirdir1 (Resim: 1). 

* Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, TR–61080 Trabzon/TÜRKİYE. zeyrekturgut@gmail.com

 Öğr. Gör. Ali Nadir ZEYREK, Kastabala antik kentinde geliştirdiği araştırma projesi ile ken-
tin arkeolojisi hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymak-
tadır.

 Gülseren KAN ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, Kazı Başkan Yardımcı-
sı/TÜRKİYE.

1 Kastabala antik kentinde ilk kazı ve temizlik çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gazi-
antep Üniversitesi adına 11.05.2009 tarih ve 2009/14995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı izinle 
başlatılmıştır. Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 Tarihli ve 2012/4077 Sayılı Kararlı izni ile 
çalışmalar T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi adına sürdürülmektedir. T. C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün T. C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28/06/2013 tarih ve 94949537-
160.01.01(80)-126891 sayılı yazısı ekindeki kazı ve sondaj ruhsatı ile gerçekleştirilen 2013 
yılı kazı ve temizlik çalışmalarımız T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP-01 bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri, 10106 kod 
numaralı proje No.lu proje bütçesi ve DÖSİMM’den sağlanan ödenek ayrıca Suna İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün katkıları, Osmaniye Valiliği İl Özel İdare 
Genel Sekreterliği’nin destekleri ile 01Temmuz–04 Ekim 2013 tarihlerinde sürdürülmüş-
tür. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Üniversite 
Senatosu üyelerine, Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Mevhibe A. Çoşar’a, Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Sayın yetkililerine, Osmaniye Valisi Sayın Celalettin 
Cerrah’a ve kazı çalışmalarımız deva ederken ataması yapılan Osmaniye Valisi Sayın Dr. 
Mehmet Oduncu’ya Osmaniye İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Karalar’a, Suna 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü yetkililerine, Aslantaş Baraj Müdürü 
Sayın Adnan Can’a ve Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Bozkurt’a,  Osmaniye Cumhu-
riyet Başsavcılığına,  Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Sayın Hatemi Sevinç’e, 
kurum personellerine ve kazı çalışmalarına emeği geçen tüm işçilere,  Osmaniye İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Tabur’a, Osmaniye Müze Müdürü Nalan Yastı’ya, arazi 
çalışmalarımıza özveriyle, yapıcı katkılarını esirgemeyen ekip üyelerimiz Gülseren Kan Şa-
hin, Suat Öztabak, Murat Sima, Tuba Topalbekiroğlu, Mustafa Kodaloğlu, Osman Berk, Erol 
Sağlam,  Özge Öcal ve Sevgi Cengiz’e teşekkürü borç biliriz.
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I. KAZI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Kazı projemizde öngörülen 2013 yılı planına uygun biçimde sürdürülen 
çalışmalar genel olarak temizlik çalışmaları, koruma çalışmaları, tespit çalış-
maları ve sondaj çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir.

I.A.   Koruma Önlemleri

I.A.1. Kazı Alanının Koruma Güvenliğinin Sağlanması

I.A.1.a. Kazı Alanının Işıklandırılması ve Güvenlik Kamerası İle Denetimi

Kastabala antik kenti kazı ve temizlik çalışmalarımızda her türlü koruma-
ya önem verilmektedir. Kastabala Antik Kenti kazı ve temizlik çalışmaları-
mızda koruma konusunda konunun uzmanı yetkin bilim adamlarının bilgi 
ve deneyimlerinden yararlanılmakta, çalışmalara ve uygulamalara bilimsel 
destek sunulmaktadır. 

Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) Rektörlüğünce DOĞAKA çerçeve-
sinde hazırladığı ve Osmaniye Valiliği, Osmaniye müze müdürlüğü, Kas-
tabala Kazı Başkanlığı işbirliğiyle kazı alanının güneş enerjisi ile aydınlatıl-
ması ile ilgili bir projeyi 2012 yılında Adana Koruma Kurulunun görüşüne 
sunmuştu. 2013 yılında proje onaylanmış ve Kastabala’da kuzey sütunlu 
cadde, kale tepesi ve tiyatro güneş enerjisi ile aydınlatılmış, güvenlik ka-
merası ile gözetim ve denetim altına alınmıştır.

I.A.1.b. Kazı Alanının Işıklandırılması ve Güvenlik Kamerası İle Denetimi

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün görevlendirdiği güvenlik sertifi-
kalı bir bekçiye ilâveten Kastabala Kazısı 2013 yılı bütçemizden bir bekçi, İl 
Kültür Müdürlüğü’nün güvenlik sertifikaları olmasına rağmen mevsimlik 
temizlik işçisi statüsünde değerlendirdiği iki görevlinin de kazandırılması 
ile toplam dört güvenlik elemanı gece-gündüz vardiyalı sistemde tüm ala-
nın kontrol altına alınmasını sağlamıştır. 
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Kazı evi için ihtiyaç duyulan en az bir kazı evi bekçisi görevlendirilme-
si, ücretini ise imkânlar dâhilinde 2013 yılı kazı ödeneğimizden karşılan-
ması hususunda Osmaniye Valiliği’ne başvurumuz yapılmış, Kesmeburun 
köyünde kazı evine yakın bir mevkide ikamet eden  talipli bir bekçi adayı-
nın Osmaniye Valiliğince başvurusu kabul edilmiş ve göreve başlamıştır. 

I.A.2. Bitki Temizlik Çalışmaları

Kastabala antik kenti kazı çalışmaları kapsamında projesine uygun biçimde 
kale tepesinin güney eteğinde 2011 yılında başlayan ve halen devam eden alanda, 
ayrıca, tiyatroda 2012 yılında gerçekleştirilen Sondaj 1 kazı alanının kuzeyinde  
Sondaj  2 ve Caveanın batı dış bölgesinde gerçekleştirilen Sondaj 3 alanları baş-
ta olmak üzere  çalışma alanı genelinde basit bitki temizliği gerçekleştirilmiştir.

Kastabala   antik   kentinin   geliştiği vadide arazinin verimli olması nede-
niyle yoğun bir bitki örtüsüyle kaplıdır.  Kazı çalışmaları kapsamında projesi-
ne uygun biçimde propylon (?) ve onun ile tonozlu terasın kuzeydoğu bölgesi 
arasında birbiriyle bağlantılı yapı kalıntıları tespit edilen alanda, tiyatro ve 
Güney Sütunlu Cadde’de (?) sondaj kazı alanı çevresinde, hamamın ayakta 
kalmış duvar kalıntılarını tehdit eden belirli alanlarda bitki kaynaklı tahribatı 
önleyici basit tedbirler alınmıştır.

Çalışmalarımızda Kastabala’da yetişen öncü maki ve maki toplulukları, 
endemik ve dar yayılışlı hypecoum trullum ve ophrys hittitica bitki türleri ile 
sakız ağacıgiller (anacardiaceae) familyasından menengiç (pistacia terebinthus) 
türlerinin korunmasına önem verilmiştir. 2013 kazı çalışmaları projesinde ön-
görülen alanlardaki yoğun böğürtlen (rubus fruticosus) ve otsu diğer bitkiler 
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için çim biçme makinası, tırpan ve orak 
yardımıyla temizlenmiştir. Çalışılan alanlarda kısa sürede yeniden filizlenen 
bu bitkileri belirli sürelerde temzilemek gerekmiştir2.

2 Kazı alanı olarak belirlediğimiz bölgelerdeki ve antik kentin genelindeki bitki temizliği işleri 
2012 yılında olduğu gibi Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştiril-
miştir.
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I.A.3. Sondaj Kazısı Sürdürülen Alanların Korunması

Osmaniye Valiliği’nin desteğiyle kazı ve sondaj çalışmaları gerçekleştiri-
len alanlarda insan ve doğa kaynaklı tahribatı önleyici basit tedbirler alınmış-
tır. Uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

Önceki yıllarda (2011 ve 2012) kum torbaları ile açma kenarları koruma al-
tına alınmasına rağmen aradan geçen sürede doğa şartları nedeniyle çuvalla-
rın parçalanması nedeniyle 2011, 2012 ile 2013 kazı sezonlarında sondaj çalış-
maları gerçekleştirilen tüm alanların açma kenarları keten lifi dokulu çuvallar 
ile çevrelenmiş, sondaj çukurlarının kesitleri ve tabanlarını koruma amacıyla 
Osmaniye müze müdürlüğü ve Bakanlık temsilcisi denetimi, uygun görüş/
önerileri ve onayları doğrultusunda istendiğinde kaldırılacak şekilde geçici  
olarak, branda malzeme ile örtülmüş, insan ve doğa kaynaklı tahribatın ön-
lenmesi amaçlanmıştır. 

2009 yılında kazı çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren ilgili 
makamlara müteakip başvurularımız ancak 2012 yılında kazı çalışmalarımız 
başladıktan yaklaşık iki ay sonra karşılık bulmuştur. Taşınmaz Kültür Var-
lıkları Adana Bölge Kurulunca ancak 2012 yılında kazı çalışmalarımız baş-
ladıktan yaklaşık iki ay sonra alınan karar ile modern tarım âletleri ile derin 
sürüme dayalı tarım faaliyetlerinin yasaklanması kararı alınmıştır. Her şeye 
rağmen kazı alanımızı koruma güvenliği açısından önemli bir adım atıldığı 
kanaati taşımaktayız.

I.B. Mimarî Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarında Gelinen Aşama 

Bilindiği gibi arkeolojik kazılar insan gücüyle gerçekleştirilen, yavaş ilerle-
yen, sabır ve özveri gerektiren çalışmalardır. 2009 yılında ilk kez tarafımızdan 
başlatılan sistemli arkeolojik kazı çalışmaları 2010 yılında izin verilmediği için 
gerçekleştirilememiştir. 2011 yılında kalınan noktadan tekrar başladığımız 
ve devam ettiğimiz çalışmalarımıza başlangıçtaki aynı heyecan ve coşkuyla 
devam etmekteyiz. Bu bağlamda 2014 yılında dördüncü kazı sezonumuzu 
sürdürdük ve tamamladık. Takdir edileceği gibi ilk kez sistemli arkeolojik 
kazı çalışmalarını gerçekleştirildiği, Anadolu’nun batı ve güney kıyılarından 
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bilinen klâsik şehir plancılığının tüm anıtsal mimarî yapılarına planında yer 
verilen bir alanda üç sezonda restorasyon çalışmaları için yeterli bulgu ve bu-
luntu elde etmek mümkün değildir. Kazı çalışmalarının mevcut durumunu 
Perge gibi 65. yılını tamamlamış, Pergamon, Ephesos gibi 100. yılını aşmış 
kazılar ile kıyasladığımızda büyük aşamalar kat ettiğimiz, arazi sorunu ile 
ilgili, alt yapı ile ilgili, yöre halkının desteğini alma konusunda büyük mesa-
feler kat ettiğimizi, arazi sorununu belirlediğimizi, bugüne kadar sit tespiti 
yapılmamış bir alanda sit sınırları belirlettiğimizi  kat edilen mesafe dikkate 
alındığında dördüncü sezonunu tamamlamış bir kazı çalışmalarından elde 
edilen bulgu ve buluntular  rölöve, kapsamlı restitüsyon çalışmaları kapsa-
mında hazırlık ve değerlendirme aşamasındadır. 

Kuzey sütunlu caddenin doğu ucunda Kale Tepesi’nin güney eteğindeki 
alanda propylon/nymphaeum (?) olarak tanımlanan mevkide 2012 yılında baş-
latılan step-trench sondaj kazısı çalışmalarında ve tiyatroda 2012 yılında ger-
çekleştirilen ve sonuçlandırılan Sondaj 1’in kuzey bölgesinde Sondaj 2, batı 
bölgesinde ise Sondaj 3 ismi verilen birbirine yakın 3 sondaj alanındaki ça-
lışmalarımızda değerlendirilebilmiştir. Kale tepesi eteğinde bir propylona ait 
olabileceği düşünülen mimarî kalıntıların yoğunlaştığı alanda 2011 yılında 
bitki temizliği başlatılmış, 2012 yılında başlatılan sistemli sondaj çalışmaları-
na 2013 yılında devam edilmiş, elde edilen bulgular sondaj çalışması sürdü-
rülen alanda henüz fonksiyonu kesinlik kazanmamış anıtsal bir yapıyı işaret 
eden bulgu ve buluntular elde edilmesini sağlamıştır. 

Tiyatro Sondaj 2’de elde edilen bulgular, tiyatronun sahne binasını tanım-
lamaya yardımcı önemli sonuçlar elde etmeye yardımcı olmuştur. Tiyatro 
Sondaj 3 ise kentin sokak sistemine ait ilk bulguyu elde etmemize yardımcı 
olmuş. eğimli araziye uygulanmış basamaklı sokak sistemi belirlenmiştir.

I.C. Buluntuların Korunması ve Saklanmasına İlişkin Yapılan İşlemler 

2009 ve 2011 kazı sezonlarında kazı evi ve kazı depomuz olmadığından, 
Osmaniye müze müdürlüğü de henüz kurulmadığından etütlük nitelikte ta-
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şınır kültür varlığı kazı buluntularımız ve envanterlik nitelikte taşınır kültür 
varlığı kazı buluntularımız Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne teslim 
edilmiştir. 2012 yılında ise Osmaniye müze müdürlüğü kurulduğundan kazı 
çalışmalarımızdan envanterlik ve etütlük nitelikli taşınır kültür varlığı kazı 
buluntularımız Osmaniye müze müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Kastabala antik kentinde başkanlığımda yapılan arkeolojik kazı çalış-
maları kapsamında kazı yapan heyetimizin kalabileceği ve kazı çalışma-
larında elde edilecek olan arkeolojik buluntuların müzeye tesliminden 
önce temizlenmesi, restorasyon ve konservasyonu, belgelenmesi, etüdü 
vb. işlemlerin yapılabileceği fiziki yeterlikte bir kazı evinin yapılabilme-
si amacıyla Osmaniye İli, Merkez, Kesmeburun Köyü, Akyatak Mevkii, 
11 Pafta, 715 parselde yer alan, mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve T.C. Ma-
liye Bakanlığı Millî Emlâk Genel müdürlüğü’nün 24/01/2011 tarih ve  
B.07.0.MEG.0.05.00.00/310/80(3303–181332)-2420 sayılı yazısı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen ve Bakanlıkça teslim alınan 10.382,15 m.2 
yüzölçümlü taşınmazda iki yıl süre içerisinde yatırım programına alınarak in-
şaata başlanması, aksi takdirde tahsis işleminin herhangi bir yazışmaya gerek 
olmaksızın kendiliğinden kalkacağı öngörülmekte idi. Osmaniye Valiliğince 
kazı evi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup geçici inşaat ruhsatı elektrik 
ve su bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu arazide 2012 yılı kazı çalış-
maları devam ederken geçici kapalı mekân oluşturulması için gerekli başvu-
rular yapılmış, Ekim 2012’de ihalesi Osmaniye Valiliğince gerçekleştirilmiş ve 
yapım çalışmalarına Aralık 2012’de başlanmış ve tamamlanmıştır.

Osmaniye Valiliği’nce Kesmeburun Köyü’nden bir bekçi Valilikçe görev-
lendirilmiş olup ücreti kazı ödeneğimizden ayrılan bütçeden karşılanmakta-
dır.

Kazı evinin bir odası Osmaniye müze müdürlüğü’nün takdiri ile etütlük 
eser deposu olarak değerlendirilmiş olup 2013 yılı kazı çalışmalarından bu-
luntu yeri, buluntu kodu vb. bilgilerine göre ayrıntılı biçimde tasnif edilen ve 
gruplanan, bilimsel esaslara uygun belgeleme çalışmaları tamamlanan, amorf 
çatı kiremidi ve amorf keramik parçalarının yerleştirildiği odanın kapısı Os-
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maniye müze müdürlüğü yetkilileri, Bakanlık temsilcisi ve Kazı Başkanlığı-
mızca imzalanan tutanakla mühürlenmiş, anahtarı Osmaniye müze müdür-
lüğünce koruma altına alınmıştır.

Envanterlik ve etütlük nitelikli kazı buluntuları ise usulüne uygun biçim-
de Bakanlık temsilcisi ile birlikte Osmaniye müze müdürlüğüne teslim edil-
miştir.

II. BULGULAR

Kastabala antik kenti kazısı 2013 projesi öngörülen kazı, sondaj ve temizlik 
takvim ve planına uygun biçimde sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. 2013 yılı 
kazı ve sondaj çalışmaları iki merkezde sürdürülmüştür: 1- Kuzey Sütunlu 
Cadde (doğu), 2-Tiyatro (Sondaj  2 ve Sondaj 3). Değinilen çalışma merkezle-
rinden elde edilen bilgi ve bulguların genel değerlendirmesi aşağıda sunul-
muştur.

II.A. Kuzey Sütunlu Cadde (Doğu)

Cadde, Kastabala’yı Karatepe-Aslantaş’a bağlayan modern yoldan itiba-
ren kaya çıkıntısı üzerinde yükselen kalenin eteğinde genişleyen yerleşme 
merkezinde doğu-batı yönünde arazinin eğimine uygun biçimde uzanmakta-
dır (Resim: 1). 2009 ve 2011 yıllarında sürdürülen çalışmalarda caddenin 134 
metrelik bölümü tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda Kuzey Kilise’nin sütunlu 
cadde ile bağlantısı da tespit edilmiştir.  2012 yılı kazı çalışmaları kapsamında 
ise caddenin doğu bölgesinde, kale tepesi eteğinde basamaklanarak doğu yö-
nünde uzanan duvar kalıntısının tanımlanması ve doğudaki yapı kalıntısı ile 
bağlantısının açıklanması amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Resim 2). 
Çalışmaların sürdürüldüğü alanda belirli aralarla yerleştirilmiş postamentler 
ve bunların üzerine oturan kaideler ile sütun tamburları açığa çıkarılmıştır. 
Caddeye taşmış, Ortaçağ Döneminden yapı/yapılara ait duvar kalıntıları açı-
ğa çıkarılmıştır.
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Kale Tepesi’nin güney eteğinde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında ise 
Kuzey Sütunlu Cadde’nin batı bölgesinde 2009 ve 2011-2012 yılı çalışmaların-
da yüzeyde  tespit edilen mimarîye ait zengin bezemeli üst yapı elemanlarının 
çevrede yoğunlaştığı alanda gerçekleşmiştir (Resim: 3). Kale Tepesi eteğinde 
2011 kazı sezonlarında belirlenen ve sondaj kazı çalışmaları 2012 kazı sezo-
nunda başlayan alandaki çalışmalara 2013 kazı sezonunda önceki yıl kalınan 
yerden öngörülen program uygun biçimde devam edilmiştir. Güney-kuzey 
yönünde vadi yamacının eğimine uygun biçimde step-trench kazı tekniği ter-
cih edilmiştir. 2009 yılında kentte ilk kazı çalışmaları Prof. Dr. Turgut Haci 
Zeyrek tarafından başlayıncaya kadar, Kilikia bölgesinde epigrafi ve Eski Çağ 
ağırlıklı yüzey araştırması gerçekleştirenlerce bu alanda bir propylon lokalize 
edilmek istenmiştir. Ancak tüm bu öngörülerin yanlış olduğu bu alanda 2012-
2013 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen kazı ve araştırmalarımızda ortaya 
konmuştur.  Elde edilen ilk bulgular, bu alanda Kale Tepesi’ne sırtını dayamış 
anıtsal bir yapıyı işaret etmektedir. Ancak yüzeyde derin sürüme dayalı tarım 
faaliyetleri yapıyı büyük ölçüde tahrip etmiş, alanda kültür tabakası erozyo-
nuna neden olmuştur.  

Sondaj alanın  güney bölgesinde bir konut tespit edilmiştir. Yapıya ait du-
var temelleri arazinin eğimine uygun biçimde düzlenmiş bir teras üzerinde 
yer almaktadır. Tuğla örgülü duvarları ve sulu mekâna sahip olduğunu bel-
geleyen temiz su kanallarına sahip yapının kalın duvarları muhtemelen M.S. 
3. yüzyıldan anıtsal bir yapıyı işaret etmektedir. 12.-13. yüzyılda ise alanda 
büyük tadilât yapılmıştır. Caddeye açılan iki basamaklı merdivene sahip dar 
kapıdan girilen bir konut söz konusudur. Sondaj alanının güney bölgesinde-
ki bu konut kalıntısının da üzerinde yükseldiği rektogonal duvar kalıntıları-
nın kuzey bölgedeki yapı ile bağlantısının tespiti amacıyla sondaj alanınının 
güney bölgesi bir bütün olarak ele alınmış, çalışmalar öngörülen programa 
uygun biçimde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına 2013 kazı sezonunda 
kalınan yerden devam edilmesi gerekmektedir.

Osmaniye müze müdürlüğü ve Bakanlık temsilcisi denetimi, uygun görüş/
önerileri ve onayları doğrultusunda istendiğinde kaldırılacak şekilde geçici  



161

olarak, branda malzeme ile örtülmüş, insan ve doğa kaynaklı tahribatın ön-
lenmesi amaçlanmıştır (Resim: 4).

II.B. Tiyatro

2013 yılı kazı programımızda ikinci kat cavea basamakları ve tiyatronun 
dış cephesi çevresinde mimarîye ait parçaların tespit çalışmalarına devam 
edilmiştir (Resim: 5 ve 7).

Tiyatronun güneybatısında vadi tabanı ile batı parados girişi böl gesindeki 
alanda stratigrafi sondajı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda mimarîye ait 
herhangi bir duvar ve/veya temel kalıntısı tespit edilememiştir. Devşirme 
malzemeden eşik taşı ise yüzeye yakın bir seviyede (-35 cm.) olup muhte-
melen Ortaçağda bu alanda inşa edilmiş bir konuta aittir. Keramik parçaları 
yardımıyla tespit edilen stratigrafi çalışmaları  2009, 2011 ve 2012 yıllarında 
kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen sondaj tespitleri ile paralel sonuçlar 
ortaya koymuştur. Keramik ağırlıklı buluntu kronolojisi, Geç Klasik-Erken 
Hellenistik, Roma M.S. 2. - 3. yüzyıl, M.S. 5. yüzyıl ve son olarak Ortaçağ/ 
12.-13 yüzyıl tarihlerini vermektedir.

Tiyatronun batı dış bölgesinde gerçekleştirilen Tiyatro Sondaj 3 çalışması  
(Resim 7) tiyatronun cadde-sokak sistemi ile bağlatısını tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Belirlenen alanda güney-kuzey yönünde vadi yamacının 
eğimine uygun biçimde step-trench kazı tekniği tercih edilmiştir.  Söz konusu 
alanda gerçekleştirdiğimiz çok yönlü değerlendirmelerimiz sonucunda ara-
zinin kuzeyde kale tepesinden-güneyde vadi tabanına dik eğiminden dolayı 
basamaklandırmalı (step trench) kazı tekniğinin en uygun yöntem olacağı 
düşünülmüştür. Bu tekniğin uygulanmasında koruma amacı ön plandadır. 
Bundaki amaç da yağışlı mevsimlerde kale tepesinden ve vadi yamacından 
gelecek yoğun sel akıntılarının tahribatından sondaj açmasının ve kesitleri-
nin korunmasıdır. Aynı zamanda kültür tabakasının da tahribatının önüne 
geçilmiştir. 

Tiyatro Sonsaj 1, 2 ve 3 Osmaniye Müze Müdürlüğü ve Bakanlık temsilcisi 
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denetimi, uygun görüş/önerileri ve onayları doğrultusunda istendiğinde kal-
dırılacak şekilde geçici olarak, branda malzeme ile örtülmüş, insan ve doğa 
kaynaklı tahribatın önlenmesi amaçlanmıştır (Resim: 6 ve 8).

III. Belgeleme Çalışmaları

Elde edilen her türlü bulgu ve buluntular, tespitler anında kazı günlüğü-
ne kaydedilmiştir. Aynı zamanda kazı evinde de bilgisayar ortamında dijital 
ortama kaydedilmiştir. Buluntular bilimsel çalışmalarımıza, değerlendirme-
lerimize esas alınmak üzere usulüne uygun biçimde ölçekli olarak fotoğraf-
lanmıştır. Keramikler yıkanmış, tasnif edilmiş, çizimleri yapılmış, fotoğraf-
lanmıştır.

Osmaniye Özel İdare Genel Sekreterliği ve kazı başkanlığımızca ortak 
sürdürülmesi kararlaştırılan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (DOĞAKA) 
sunulmak üzere proje öneri hazırlığı başlayan proje öngörüsünde; Kastabala 
Kalesi, Kuzey Sütunlu Cadde ve Çevresi, Kuzey ve Güney Kiliseler, Hamam 
ve Tiyatro’nun kapsamlı rölöve ve restorasyon projesi önerisi hazırlanmak-
tadır. 2013 yılı çalışmalarımızın sürdürüldüğü her iki açma da bu projenin 
kapsama alanı içerisinde kalmaktadır. Bu amaçla 26/08/2013 tarihinde Ölçü-
cü Restorasyon Konservasyon Proje Hiz. Dan. Müş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 
tarafından “Riegl VZ 400” cihazı ile rölöve ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca hava 
fotografı çekimi de gerçekleştirilmiştir.

Kastabala kazı ekibimizin arkeolojik kazı yöntemleri ve tekniklerinde de-
neyimli ekip üyeleri kazı çalışmalarına paralel sistemli ölçüm ve belgeleme 
çalışmalarını kazının her anında sürdürmüştür.

IV. Yayın Çalışmaları

Kastabala antik kentinde sürdürdüğümüz 2012 yılı çalışmalarından elde 
edilen bulgu ve buluntular yazılı ön rapor ile  yurt içi ve yurt dışında gerçek-
leşen konferanslarda arkeoloji dünyasının bilgi ve ilgisine sunulmuştur. Ay-
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rıca kazı buluntusu özgün eserlerimiz 1 doktora ve 2 yüksel lisans tez projesi 
kapsamında ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Burada sunulan çalışmada 2013 yılı çalışmalarında elde edilen bulgu ve 
buluntular değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi arkeolojik çalışmalar büyük öz-
veri ve sabır gerektirmektedir. Kazı çalışmalarımız kapsamında geliştireceği-
miz yeni projelerimizi başarıyla sonuçlandırıp, Anadolu arkeolojisinin eksik 
halkalarını tamamlayacak bulgular elde edilmesini vaad eden Kastabalamızı 
ülkemiz turizmine kazandırmayı ümid etmekteyiz.
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Resim 2: Kastabala, kuzey sütunlu cadde (doğu), propylon-nymphaeum (?), kazı öncesi

Resim 1: Kastabala, kuzey sütunlu cadde, batıdan genel



165

Resim 4: Kastabala, kuzey sütun-
lu cadde (doğu), propy-
lon-nymphaeum (?)-son-
daj 1-2, koruma önlemi

Resim 3: Kastabala, kuzey sütun-
lu cadde (doğu), propy-
lon-nymphaeum (?)-son-
daj 1-2

Resim 5: Tiyatro, sondaj 1-2, ku-
zeyden genel
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Resim 6: Tiyatro, sondaj 1-2, koruma önlemi

Resim 8: Tiyatro, sondaj 3, koruma önlemi

Resim 7: Tiyatro, sondaj 3, güneyden genel



167

2013 Yılı GÖKÇEaDa UĞUrlU-zEYTinliK
Kazı Çalışmaları

Burçin ERDOĞU*

Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi Gökçeada’nın güneybatısında, Uğurlu 
Köyü’nün 1 km. kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 250 x 200 m. boyutlarındaki yer-
leşmenin ortasından Uğurlu Köyü’nü Merkeze bağlayan ana yol geçmekte-
dir. 2013 yılında kazı çalışmalarına başkanlığım altında, Doç. Dr. Onur Özbek 
(Çanakkale 18 Mart Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Adnan Baysal (Bülent Ecevit 
Üniversitesi), Dr. Denis Guilbeau (Paris X Üniversitesi), Arkeolog Nejat Yü-
cel (İstanbul Üniversitesi), Arkeolog Gülay Yılankaya-Erdoğu, mimar İncila 
Öztürkcan ile Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri 
Haralambos Nikolayidis, Erkan Gürçal ve Lisans öğrencileri Cüneyt Akgün, 
Zeki Şahbaz, Tolga Günaydın ve Yasin Cemre Derici’den oluşan bir ekip ile 
devam edilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Çanakkale Koruma Kurulu’ndan 
Arkeolog Elif Tavas görev almıştır. 2013 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 
ve Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu’nun sağladığı destekle yürütülmüş-
tür. Söz konusu kurumlara yapmış oldukları destekler için teşekkür ederiz.

Dört senelik kazı çalışmaları Uğurlu-Zeytinlik’in M.Ö. 6500’den M.Ö. 4350 
yıllarına kadar yerleşime sahne olduğunu göstermiştir (Erdoğu 2014). 2013 
yılı kazı çalışmaları yerleşimin batısında yoğunlaşmıştır (Fig.: 1). 

KAZI ÇALIŞMALARI

Geçen kazı sezonunda GEOim LTD. adına Prof. Dr. Mahmut Drahor baş-
kanlığındaki ekip tarafından yerleşimin doğusu ve batısında iki ayrı sektörde 

* Prof. Dr. Burçin ERDOĞU. Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya ABD, 22030 
Edirne/TÜRKİYE.
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jeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiş, ocak olabilecek yanık alanlar ve duvar-
lar saptanmıştı.  2013 kazı sezonunda hem jeofizik sonuçlarını test etmek hem 
de üst tabakaları daha iyi anlayabilmek amacı ile O6 plan karesine denk gelen 
kısımda 5x10 m.lik bir açma açılmış ve jeofizik sonuçları ile örtüşen doğu-batı 
istikametine uzanan bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Genişletilen açmada 
buluntulara göre Kalkolitik Çağa tarihlendirilen bir yapı ile karşılaşılmış ve 
“Bina 4” olarak adlandırılmıştır. İçten içe yaklaşık 5,5x6 m. boyutlarında olan 
binanın doğu tarafı tamamen tahrip edilmiştir (Fig.:2). Kuru duvar tekniği ile 
örülen taş duvarlar 65 cm. kalınlığındadır. Binanın güney duvarının üzerinde 
90 cm. genişliğinde bir kapı aralığı yer almaktadır. 1.40x1.00 metrelik küçük 
bir giriş odası ile bina içine girilmektedir. Tam kapı aralığında çok büyük bir 
boğa boynuzu bulunmuştur (Fig.: 3). Muhtemelen kapı üstünde zamanında 
asıldığı yerden düşmüştür. Binanın tabanı kısmen koruna bilmiştir. Kireçli 
bir toprakla sıvalı taban kırmızı renkli boya ile boyanmıştır. Binada güney 
ve batı duvarlarının birleştiği kısımda 50 cm. genişliğinde bir niş vardır. Bu 
nişte yaklaşık 40 kadar aynı boyda toplanmış sapan taşı olarak kullanılmış 
doğal taşlar ve bir öğütme taşı bulunmuştur. Benzer bir niş kuzey ve batı 
duvarlarının birleştiği köşede de vardır. Binanın kireç tabanında herhangi bir 
malzeme bulunmamış olsa da giriş kısmında ve tahribata uğrayan kesimlerde 
ele geçirilen çanak çömlekler Batı Anadolu’da M.Ö. 5200-4500 yıllarına tarih-
lendirilen Kumtepe IA-Beşik Sivritepe Kalkolitik Çağ Kültürü ile ilişkilidir. 
Binanın girişine doğru 2 adet figürin parçası bulunmuştur. Bunlardan ilki ti-
pik Balkan figürinlerine benzemektedir. Düz gövdeli ve geniş kalçalı olarak 
yapılmış figürinde kollar göğüs hizasında birleşmektedir (Fig.: 4). Baş tarafı 
kırıktır. Diğer figürün adaya özgündür; daha önceki senelerde ele geçen düz 
gövdeli sokma baş figürinlerin uzun boyunlu olanıdır. Kırmızı boyalı kireç ta-
ban ve boğa boynuzlarını Yakın Doğu’dan başlayarak en erken yerleşmelerle 
birlikte özel amaçlı kullanılmış binalarda görmekteyiz (Verhoeven 2002; Ban-
ning 2011). Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük’te ortaya çıkarttığımız bina bir 
konuttan ziyade özel amaçlı kullanılmış bir bina (belki bir tapınak) olmalıdır. 

2013 kazı sezonunda P5 açmasında Kalkolitik Çağ (Evre III) çukurları ta-
rafından tahrip edilmiş Neolitik Çağ tabakaları incelenmiştir. Neolitik Çağa 
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(Evre IV) ait 3 tabaka kazılmıştır. Üsteki tabakada 50x50 cm. boyutlarında bir 
ocak ve ocağın güneyinde 70x70 cm. boyutlarında tabana oyulmuş bir depola-
ma birimi bulunmuştur. İçinden 28 adet işlenmiş kemik, 1 taş kap, 1 işlenmiş 
deniz kabuğu, 1 boncuk ve 1 taş keski gelmiştir (Fig.:5). Daha sonraki tabakada 
ise bir binaya ait kuzey-güney doğrultusunda uzanan 60 cm. kalınlığında bir 
taş duvara rastlanmıştır. Duvar her iki yandan doğuya doğru dönüş yapmak-
tadır. Muhtemelen binanın girişine doğru kısmen kerpiç ve çamurla oluşturul-
muş bir bölme duvarı vardır. Duvarın kuzeydoğu köşesinde büyük bir depo-
lama kabı bulunmuştur. Kabın içinde az sayıda Einkorn (Triticum monococcum) 
buğdayının yanı sıra incir ve üzüm çekirdekleri bulunmuştur.  Binanın altına 
inildiğinde en alt tabakaya ait büyük bir ocak, sarı renkli sıva toprağından ya-
pılmış, köşeleri yuvarlatılmış alçak bir silo ve gene sıva toprağından yapılmış 
küçük bir platform bulunmuştur. Ayrıca birkaç kez yenilendiği anlaşılan çok 
kalın sert taban parçalarına da rastlanmıştır. Daha önceki yıllarda bu tabaka-
dan alınan radyokarbon tarihi M.Ö. 6000-5800 yıllarını vermiştir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Arazi çalışmalarına paralel olarak sürdürülen atölye çalışmaları 2013 kazı 
sezonunda çanak çömlek, yontma taş ve sürtme üzerinde yoğunlaşmış, ayrı-
ca arkeobotani çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Flotasyon (suda yüzdürme) 
işleminde ortaya çıkan bitki kalıntıları Selanik Üniversitesi’nden Dr. Soul-
tana Valamoti tarafından incelenmiştir. Neolitik Çağ tabakalarında ilk defa 
Emmer (Triticum dicoccum) buğdayına ve üzüm (Vitis vinifera) çekirdeklerine 
rastlanmıştır. 

Sürtme taş âlet teknolojisi Dr. Adnan Baysal tarafından detaylı olarak in-
celenmiştir. Öğütme taşlarının yapımında genellikle volkanik kayaçlar tercih 
edilmiştir. Özellikle andezitik kayaç türü kullanılan en yaygın kayaçtır. Kazı 
çalışmalarında ortaya çıkarılan büyük öğütme taşlarının boyutları değerlen-
dirildiğinde, bunların kabaca 4-6 kişilik aileleri doyuracak oranda öğütme iş-
leminin yapılacağı ebatta oldukları söylenebilir. Sürtme taş âletler içinde iki 
form dikkati çekmektedir. Bunlardan bir tanesi genelde yaygın olarak görülen 



170

kısa ve kaba duran havanelleridir. Bunlar her ne kadar havaneli olarak üre-
tilmiş olsalar da çok amaçlı olarak da kullanıldıkları görülmektedir. Bir diğer 
tipik form ise havan gibi form kazandırılmış olmasına rağmen bir tava gibi sap 
veya tutamak yapacak şekilde bir uzantı ile dışa doğru uzanan taş kaplardır. 

Uğurlu-Zeytinlik yontma taş âlet endüstrisinin hammaddesi çakmak-
taşıdır. Çok küçük bir oranda obsidiyene de rastlanır. 2013 yılında Uğurlu-
Zeytinlik’te bulunan çakmaktaşlarının adadaki lokalitelerini saptamak amacı 
ile yaptığımız araştırmada, Gökçeada’nın kuzeydoğusunda Kuzulimanı’nın 
güneyinde Vigla Tepe eteklerinde Kaynar burnu civarında çakmaktaşı yatak-
ları saptanmıştır.  Bu kaynaklar Uğurlu-Zeytinlik’e yaklaşık 30 km. uzaklıkta-
dır. Bulunan çakmaktaşı yataklarından XRF analizleri gerçekleştirmek üzere 
örnekler alınmıştır.

2013 yılında ayrıca, geçen kazı sezonunda Neolitik Çağa ait (M.Ö. 6200-
6000) Bina 2’de bulduğumuz malahitten yapılmış boncuk üzerinde Trakya 
Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi’nde SEM-EDX analizi 
yapılmıştır (Fig.: 6). Avrupa’da en eski malahit örnekleri Lepenski Vir IIIa-b 
(M.Ö. 5900-5500) ve Starçevo Kültürün’de (M.Ö. 6000-5400) bulunmuştur 
(Chapman 1981,131; Serajovic 1969,173). Uğurlu-Zeytinlik’te bulunan örnek 
Avrupa’da bulunmuş olan en eski örnekler arasındadır. 
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Fig. 2: Bina 4’ün genel görünümü

Fig. 1: Uğurlu-Zeytinlik’in topografik planı ve kazılan alanlar
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Fig. 4: Bina 4’ün girişine doğru bulunan figürin

Fig. 3: Bina 4’ün girişindeki boğa boynuzu
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Fig. 6: Malahit boncuğun SEM-EDX analizi sonucu

Fig. 5: P5 Açmasında Neolitik Çağ’a ait depolama birimi içindeki kemik âletler ve taş kap
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2013 Yılı alaca hÖYüK Kazı Çalışmaları

Aykut ÇINAROĞLU*
Duygu ÇELİK

Çorum İli, Alaca İlçesi, Alaca Höyük beldesi sınırları içerisinde yer alan 
Alaca Höyük’te 2013 yılı kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün izinleri ile başkanlığımdaki bir heyet ile 15.07.2013- 
24.09.2013 tarihlerinde yürütülmüştür1.  

2013 yılı çalışma programı şu başlıklar altında belirlenmiştir.

1. Ören Yeri Temizlik Çalışmaları

2. Kazı Çalışmaları

a.  J 3 (18) ve J 3 (13)  Açmaları

b.  J 3 (22) ve J 3 (17) Açmaları

* Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Korkutreis mahallesi Necatibey Caddesi 40/10 06100, Sıhhıye-
Ankara/TÜRKİYE. aykut_cinaroglu@hotmail.com

 Arkeolog Duygu ÇELİK, Korkutreis mahallesi Necatibey Caddesi 40/10 06100, Sıhhıye-An-
kara/TÜRKİYE. sin_duygu@hotmail.com 

1 2013 yıllında Alaca Höyük’de gerçekleştirilen kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖ-
SİMM, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çorum Valiliği, Alaca Höyük Beldesi 
Belediye Başkanlığı, Alaca Höyük Arkeolojik Kazı Çalışmalarını Geliştirme ve Destekleme 
Derneği, Yüksel İnşaat ve Denizbank aynî ve nakdî katkı sağlamışlardır. Kazımıza destek 
sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.

 Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu’nun başkanlığında, Prof. Dr. Zafer İlbars kazı başkan yardımcı-
sı ve Samsun Müzesi uzmanlarından Arkeolog Salih Kurudere’nin bakanlık temsilciliğinde 
2013 yılı kazı çalışmaları başlamıştır. Kazı Heyet Üyeleri, Prof. Belkıs Dinçol, Arkeolog Semra 
Çınaroğlu, Prof. Dr. Yavuz Okan, Prof. Dr. Emin Candansayar, Arkeolog Ergun Kaptan, Yrd. 
Doç. Dr. Metin Alparslan, Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan, Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, Dr. 
Yıldırım Gündoğdu, Dr. Evren Gündoğdu, Arş. Gör. Ali Güney, Arkeolog Özgecan Aydın 
MA, Arkeolog Duygu Çelik MA,  restoratör Abdurrahim Çulha ve Sebahat Baylassın ve Ço-
rum Hitit Üniversitesi, Hacettepe, İstanbul ve 9 Eylül Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla 
2013 yılı çalışmaları yürütülmüştür.



176

c.  J4 (2) Açması

3.  Konservasyon Ve Restorasyon Çalışmaları

a. Taşınmaz kültür varlıklarının konservasyon, konsolidasyon ve küçük 
onarım çalışmaları,

b. Taşınır kültür varlıklarının konservasyon, konsolidasyon ve restoras-
yon çalışmaları.

4. Etütlük Deposu Tasnif, Düzen Çalışması Ve Koruma Önlemleri

1. ÖREN YERİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Bahar aylarındaki yoğun yağmurlar, doğal olarak bütün kazı yerlerinde 
olduğu gibi Alaca Hüyük’te de fazla miktarda otların büyümesine, yer yer 
toprak kaymasına neden olmuştur. Kazıdan önce, Alaca Höyük’ün turizme 
açık bir ören yeri olması nedeniyle alanın genelinde temizlik ve küçük onarım 
çalışması öncelikli programımız olmuştur. Alaca Höyük’teki ve yeni dönem 
kazılarında açığa çıkartılan mimarî buluntuları âdeta görünmez hale getiren 
otlar temizlenmiş, ardından bütçemizin el verdiği ölçüde höyüğün genelinde 
ot temizliği yapılmıştır. 

 

2. KAZI ÇALIŞMALARI

Alaca Höyük 2013 yılı kazı çalışmaları yeni karolojlama sisteminde 2 ( J3 
ve J4 alanları) ayrı alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Alaca Höyük kazı 
çalışmaları 10x10 m. ölçülerindeki açmalarda yürütülmektedir. Açmalar to-
pografik haritadaki karolaj sisteminde 5 farklı açmanın sınırları içerisinde 
kalmıştır.     

2013  Yılında Kazısı Yapılacak Alanlardaki Çalışma Amacı

- Höyüğün kuzeydoğusunda yer alan J 3 alanı oldukça geniş bir alanı 
kapsamaktadır. 10x10 metre ölçülerinde 2 farklı açmada kazı çalışma-
ları yapılmıştır. Bu alanda kazı yapılmasındaki amaç 1998 yılında tespit 
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ettiğimiz ve ‘II. istinat duvarı’ olarak isimlendirilen yapının devamının 
araştırılması ve 2007 yılında açığa çıkartılan Hitit yapı kalıntısının üze-
rine Frig yapısının yerleştirildiği bir mimarî yapı grubunun devamının 
tespit edilmesi için bu alanda çalışmalar yapıldı.     

- J3 alanının güneyinde kalan bir diğer çalışma alanımız olan J 4 alanı 
ise daha önceki yıllarda ‘Maden Atölyesi’ olarak tanımlanan yapının 
batısında kalan bölgedir. Bu alanda 2009 yılında yapılan çalışmalarda 
atölye yapısının kalıntılarına ulaşılmış ve düzgün bir mimarî ele geçi-
rilmemiştir. Açığa çıkarılan bu bağımsız duvar parçalarını belgelendir-
me işlemleri 2009 yılında yapılmış ve 2013 yılında bu alanda daha eski 
kültür katlarının araştırılması için kazı çalışmaları yürütülmüştür 

1. J 3 (22-17) AÇMALARI

Höyüğün kuzey-batısında kalan J3 (22) ve J 3 (17) karalojlarında 10x10 m. 
ölçülerinde açılan açmada çalışmalar başlamıştır. Açmanın geneline vurulan 
kazmada atık yüzey toprağı kaldırıldıktan sonra seviye inme çalışmalarında 
açmanın doğusunda Frig kültür katına ait yapı kalıntıları tespit edildi, ancak 
açmanın batısında steril olmayan bir toprak yapısı ile karşılaşıldı. Açmanın 
bu bölgesinde yapılan çalışmalarda, birbiri içine girmiş 3 adet kuyu tespit 
edildi (K10,11,12) ve yine bu kuyuların hemen üzerinde köylülere ait bir ocak 
da açığa çıkarıldı. Bu ocağın çevresi taşlarla örülmüş dairesel formda olup 
48x58 cm. çapındadır. Bu alanda içerisinde Osmanlı Dönemi köy malzemele-
ri, Geç Roma, Bizans kültürüne ait cam bilezik parçaları karışık olarak bulun-
muştur. Ele geçirilen karışık malzemenin bu alanda açılmış kuyular nedeniy-
le oluştuğu anlaşılmıştır.

Açmanın doğusunda seviye inme çalışmalarında açığa çıkartılan taş dizi-
leri kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Yapının batı kö-
şesi, bir üst kültürün çöp çukurları nedeniyle tahribata uğramıştır. Bu yapının 
4 odası tespit edilmiştir (Resim: 2,3).

 A yapısı O1= Bu odanın sadece batı köşesi korunmuştur. Korunan duvar-
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lar D1 ve D4. Duvarlar orta büyüklükte yassı taşlardan inşa edilmiştir. Oda 
içerisindeki dolgu topraktan çok az seramik ele geçirilmiştir. Odanın korunan 
genişliği 110 cm. boyutundadır.   

A yapısı O2 = Odanın kuzey ve doğu duvarları açığa çıkarıldı 454x131cm. 
genişliğindedir.  Odanın içerisinde dolgu toprak temizlik çalışmaları esna-
sında bir adet Geç Frig Dönemine tarihlenen riton ele geçirildi. Üzeri panel-
le sınırlandırılmış geometrik motifli kırmızı astarlı bir kaptır. Kabın ağız ve 
kulp kısmı kırıktır (Resim: 4). Ayrıca bu buluntu ile birlikte çok sayıda parçalı 
hâlde seramik buluntu ele geçirildi.

A yapısı O3= Odanın genişliği 110x90 cm.dir. Açmanın güneyinde yer 
alan bu odanın içerisinde dolgu toprak temizliği sonrasında odanın kuzey 
köşesinde taş döşemeli bir taban görüldü. Ancak çok küçük bir kısmı korun-
muş durumdaydı. 4 odalı bu yapının belgelendirme işlemi yapıldıktan sonra 
kaldırıldı. 

Seviye inme çalışmalarında Yine Geç Frig Dönemine tarihlenen bir başka 
yapı ile karşılaşıldı. Farklı istikamette ilerleyen ve sadece kuzey-doğu köşesi 
korunmuş bu yapı O20 olarak adlandırıldı. Ayrıca 2007 yılında tespit ettiği-
miz yapının duvarı da bu açmaya doğru ilerlemiştir.  Odanın tabanında kü-
çük taş döşemeler tespit edildi. Ancak düzgün bir özellik göstermedi.  

Ele geçirilen bu mimarî buluntular doğrultusunda I. kültür katı içerisinde 
değerlendirilen ve 2 farklı mimarî evreye sahip olduğu daha önceki kazı çalış-
malar sırasında da tespit ettiğimiz Alaca Höyük’te Geç Frig kültür katı, 2013 
yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen mimarî kalıntılarla da 2 farklı evreyle 
temsil edildiği anlaşılmıştır. Bu alandaki kazı çalışmalarımız gelecek yıllarda 
devam edecektir.

2.  J 3 (18-13)  AÇMALARI

Höyüğün kuzey batısına yer alan J 3 (18) ve (13) açmalarında istinat du-
varının devamını tespit edebilmek için 10x10 m. ölçülerindeki açmada kazı 
çalışmaları yapıldı. 
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  Seviye inme çalışmalarında açmanın batısında taş yığınları yoğun ola-
rak görülmeye başlandı ve bu alanda çıkarılan malzeme Geç Frig Dönemi 
seramiği ağırlıklıdır. Taş yığınlarının temizliği ile alttan düzenli bir taş dizisi 
tespit edilmiş olup mimarî bir bütün gözlenmemiştir. Ancak taşların doğu-
batı ve kuzey-güney istikametinde uzanmakta olduğu saptanabilmiştir. Bu 
yığıntı taşların temizlik çalışmaları sonucunda açmanın güney-batısında O17 
(O=oda) olarak adlandırılan bir mimarî buluntu tespit edildi. Bu odanın ku-
zey-doğu ucu korunmuştur. Batı kısmı K13 (K=kuyu) tarafından tahrip edil-
miştir. Frig Dönemini yansıtan çok sayıda etütlük parça yanında envanterlik 
eserler de ele geçirilmiştir. Ayrıca Frig mimarî enkazı Hitit İmpratorluk yapısı 
üzerinde yer aldığından, temizlik çalışmalarında seviye indikçe Hiti İmpara-
torluk Dönemine ait seramik kalıntıları taşların aralarından gelmektedir. Frig 
kültür katına ait enkazın içerisinden, baskı yüzeyinden şematize geyik tasviri 
yer alan bir adet damga mühür ve çanak-çömlek ele geçirilmiştir.

 Açığa çıkarılan enkaz, 2013 yılı açmasının güneyinde bulunan 2005 ve 
2007 yıllarında tespit edilen Frig yapısı ile bütünlük oluşturmuştur. Daha ön-
ceki yıllarda açığa çıkarılan bu mimarî kalıntının kuzeye doğru bozulduğu 
gözlenmiştir. Aynı seviyelerde açmanın doğusunda II istinat duvarının he-
men önünde bağımsız ‘D 5’ olarak isimlendirilen ve 2005 yılından bu yana tek 
parça hâlinde gelen bu yapı, II istinat duvarının kistli toprağı ile Frig yapıları 
arasında kalmaktadır. İnşaat tekniği açısından Hitit mimarî tarzını yansıtma-
maktadır.  Ayrıca işlevi konusunda da net bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

Açmanın batısında, 2013 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalarda 1998 
yılından bu yana yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan II istinat duvarının 10 
metrelik kısmı daha açılmış ve 96 metreye ulaşmıştır. İstinat duvarının üze-
rinden yer yer kırmızı, kistli kayaç türünden bir tabaka görülmektedir. Bu 
toprak yapısı bir hat gibi bütün duvar boyunca gözlenmiştir. Bu nedenle, 
kistli toprak yapısı daha sonradan bu duvarın üzerine serilmiştir. II. istinat 
duvarının 2013 yılında açılan bölümü, K17 ve K18 (K=Kuyu) tarafından tah-
rip edilmiştir. Duvarın tahribata uğramış kısımları orijinaline sadık kalınarak 
onarılmıştır. (Resim: 5,6)  
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1998 yılından bu yana açığa çıkarılan II istinat duvarı höyüğün topografik 
eğimine uygun olarak güneyden kuzeye doğru yükselmekte olup irice taşlar-
dan yapılmış 1,5 metre yüksekliğindedir. 

Duvarın teknik yapısında alttan üste doğru bir eğim oluşturulmuştur. Du-
varın irice taşlarının düzgün kenarları şehre bakan kısma gelecek şekilde yer-
leştirilmiş ve orta kısmı ise küçük taşlarla doldurularak sıkıştırılmıştır. Duvar 
mabet-saray yapısına paralel uzanmaktadır. Çok iyi bir işçilikle yapılmış ol-
duğu görülen II istinat duvarının, duvar örgü işçiliği mabet-saray binasındaki 
duvar işçiliğinden farklı değildir. Gerek duvar örgü tekniği gerekse bu sevi-
yede ortaya çıkarılan çanak –çömlek kalıntıları M.Ö. II. binyıla tarihlendiril-
mesine yardımcı olmuştur. Daha önceki yayınlarda Hitit kentini çevreleyen 
bir savunma sisteminden bahsedilmektedir. Bu savunma sistemi inşa edilir-
ken kentin içinden ve dışından büyük ölçüde toprak çekildiği bildirilmiştir. 
Çekilen bu toprakla yükseltilen sur bazı istinat duvarları ile desteklenmiştir. 
Böylece yığılan toprağın kayması önlenmiş ve suru sağlamlaştırmıştır. Heye-
timizce tespit edilen bu istinat duvarının da toprak sete dayandırıldığı açık 
bir şekilde belirlenmiştir.   

Hitit İmpratorluk Dönemine tarihlendirdiğimiz bu duvar daha önceki ya-
yınlarımızda da belirtiğimiz gibi sur duvarının bir parçası mı, yoksa şehir 
surlarını kuvvetlendiren bir teras duvarı mı olduğu sorusuna cevap aranmış-
tır. Sorularının karşısında bunun bir sur duvarı değil, teras duvarı olduğu 
anlaşılmıştır.  

Açmanın batısında seviye inme çalışmalarında enkaz hâlindeki Frig ya-
pıları temizlendikten sonra alt seviyede güçlü bir şekilde Hitit İmparatorluk 
Dönemi yapı kalıntıları ele geçirildi. Frig yapısının enkazı temizlendi ve altta 
yine bir enkaz hâlinde duvar ile karşılaşıldı. Bu duvarın batı istikametine doğ-
ru yıkılmıştır. Ancak temizlik sırasında temellerinin sağlam ve güçlü bir şe-
kilde geldiği anlaşılmıştır. Aynı seviyelerde açmanın güneybatısında düzgün 
bir taban özelliği göstermeyen devamlılığı da olmayan taban (?) tespit edildi. 
Bu taban üzerinde Hitit İmparatorluk Dönemi tepsi parçaları ele geçirilmiştir.

2013 yılında 4 odasının 2 tanesi tam olarak açılan ve diğer ikisinin sade-
ce bir köşeleri tespit edilen bu yapı işlevi belli olana kadar ‘B yapısı’ olarak 
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isimlendirildi. Bu yapının 2007 yılında açığa çıkarılan diğer bölümlerinin 
üzerinde Frig tabakası mevcuttu. Bu nedenle, yapının tam planını çıkarmak 
mümkün değildi. Bu nedenle bu kazı mevsiminde bu yapının alt seviyedeki 
mimarîsinin planını çıkarmak mümkün olabilmiştir. B yapısı 8 odadan oluşan 
bir yapıdır. Ancak 6 odası tam olarak açığa çıkarılmıştır. 2013 yılında O5 ve 
O6 (O=Oda) tamamen açığa çıkartılmış; O8 ve O7’nin ise bir kısmı açılabil-
miştir (Resim: 7, 8). 

B yapısı O5 açmanın güneyinde yer almaktadır. Odanın dört duvarı da 
sağlam olarak ele geçmiştir. Ölçüleri 240x115 400x120 150x130 410x130’dur. 
İçerisindeki dolgu toprak yumuşak açık kahverengi bir tondadır. İçerisinden 
çok az sayıda amorf seramik ele geçirilmiştir. Tabanı tespit edilememiştir. Bu 
odanın içerisinde bir riton parçası ve tablet parçası ele geçirildi (Resim: 9,10). 
Ayrıca çanaklar ve kapaklar bu alanda ele geçirilen diğer buluntulardır. O5 
seviyesinde ele geçen tablet Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenmektir. Ri-
tüel bir tablet olup tören talimatnamesi içermektedir.  

B yapısı O6 açmanın kuzeyinde yer almaktadır. O5’te tespit edilen aynı 
özellikler burada da mevcuttur. Ölçüleri birbirine çok yakındır. Odanın dört 
duvarı da sağlam olarak ele geçirilmiştir. Ölçüleri 240x115 400x120 150x130 
410x130’dur. O6’nın kuzey duvarının küçük bir bölümü Frig kuyusu tarafın-
dan tahrip edilmiştir.  İçerisindeki dolgu toprak yumuşak açık kahverengi 
bir tondadır. Oda içerisindeki dolgu toprakta çok az sayıda amorf seramik 
ele geçirilmiştir. Tabanı tespit edilemedi. Bu alanda yoğun bir şekilde Hitit 
İmparatorluk Dönemi büyük tepsi parçaları amorf olarak ele geçirilmiştir. B 
yapısının içerisi zamanında boşaltılmıştır.  

 B yapısı O5 ve O6’nın temel duvarları açığa çıkarıldıktan sonra sert top-
rak zemin devamlılık göstermedi. Tespit edilen taban(?) özelliğini yitirmiş 
topaklı bir toprak yapısına dönüşmüştü. Yapının temizliği esnasında O5 ve 
O6’nın doğusunda duvarın devamında taş bir dolgu ile karşılaşıldı. Ancak 
bu taş dolgu sadece yüzeydeydi, çünkü bu dolgunun alt kısımlarında toprak 
dolguya dönüşüyordu. Bu dolgu, odaların küçük bir kısmında tespit edildi 
odaların genelinde temizlik yapıldı ve temelleri açığa çıkarıldı. Bu çalışmalar 
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sonucunda ele geçirilen bu duvarların temel duvarları olduğunu içerisinin 
desteklenerek asıl duvarın bundan sonra yükseldiği anlaşılmıştır. 

B yapısı O5 ve O6’nın ortak duvarı üzerinde büyük blok taşlar açığa çıka-
rıldı. Açmanın batısında kalan bu taşların eşik taşları olması muhtemeldir. 
Gelecek yıllarda B yapısının batı bölümünde yapılacak kazılar sonucunda ya-
pının işleyişi hakkında daha kesin sonuçlara ulaşılacağı kanaatindeyim.  

B yapısı höyüğün kuzey batısında yer almaktadır. Daha önceki kazılarda 
açığa çıkarılan küçük mabet olarak isimlendirilen yapı ile paralel konumlar-
dadır. Her iki yapıda aynı kodda bulunmaktadır. B yapısı batı bölümündeki 
odaların sıralanışı küçük mabedin kuzey kanadıyla benzerlik göstermektedir. 
Ancak B yapısının tamamı açılmadan kesin bir sonuca varmak doğru değil-
dir. B yapısı,  kuzeyde O6 ile sona ermiştir. Batıya doğru devam etmektedir. 
Batı kanadında yapılacak kazılar sonucunda daha net bilgilere ulaşılacaktır. 

3. J4 (2) AÇMASI   

Bir diğer çalışma alanımız olan J 4 alanı ise daha önceki yıllarda ‘Maden 
Atölyesi’ olarak tanımlanan yapının güney-batısında kalan bölgedir ve bu 
alan 2009 yılında yapılan çalışmalarda söz konusun yapının kalıntılarının de-
vamına ulaşılmış ve düzgün bir mimarî ortaya çıkarılmamıştır. Bu nedenle bu 
alanda açığa çıkarılan bağımsız duvar parçalarının belgelendirme çalışmaları 
2009 yılında yapılmıştır. Bu seneki çalışma programımız kapsamında bu alan-
da çalışmalar yürütülmüş olup bağımsız duvarlar kaldırılmıştır.

Seviye inme çalışmalarında Eski Tunç Çağına tarihlendirilen bağımsız 
O15 (O=Oda) , T37 (T=Taban), T36, O16 ve E 6 (E=element), F1 (F=Fırın) ka-
lıntıları ilk evrede açığa çıkartılan sabit buluntulardır. Bu evrede açığa çıkar-
tılan T 36 ve 37 (T=taban) epeyce tahribat görmüştür. Küçük bir alan da tespit 
edilebilmiştir. Bu taban kalıntısının üzerinde bir adet ip delikli minyatür çöm-
lek envanterlik olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bu seviyede çok sayıda küçük 
buluntu ortaya çıkarılmıştır. Bunlar üzeri bezemeli ağırşaklar ve boncuk ta-
neleridir. Bu ağırşaklar üzerindeki bezemeler kralı mezarlarda açığa çıkarılan 
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eserlerdeki süslemelerle aynıdır.  Yine bu seviyede ele geçen bir grup seramik 
parçaları önemli özellik taşımaktadır. Alaca Höyük’ün yerel seramik reper-
tuarı için de farklı hamur ve katkı özelliğine sahip çark yapımı kap parçaları 
ele geçirilmiştir. Aynı alanda açmanın güneyinde 2009 kazı çalışmalarında ele 
geçirilen çark yapımı depaslar ve tankartlarla aynı hamur ve form özellikle-
rine sahiptir.  

Bu seviyede ele geçirilen diğer buluntu grubu damga baskılı mühürlerdir.  
Mühürler içinde geometrik motifli olanların dışında hayvan patisi (kedi) şeklin-
de islenmiş olanlar da vardır. Mühür form olarakta hayvan ayağı şeklindedir.

Bu evrenin altında Eski Tunç Çağı 2. mimarî evrede birbiri üzerine gelmiş 
12 adet silo açığa çıkarıldı (Resim: 11). Bu siloların tabanları beyaz sıvalıdır. Hiç 
biri sağlam olarak ele geçirilmemiştir. Birbiri üzerine gelen farklı seviyelerdeki 
silolar aslında birer yenileme evresi özelliği taşımaktadır. Çünkü bu siloların 
hepsi aynı özellikleri göstermektedir. Bu silolar beyaz sıvalı ve yuvarlak plan-
lıdır. Çoğunlukla içleri taşla yığılmıştır. Taş örgülü olması muhtemeldir. Çap-
ları birbirine yakındır. SL 10 (SL=silo) içerisinde ezme taşları ve depolama kabı 
olan çift kulplu bir çömlek de ele geçirildi, ancak tabanı eksiktir. 

Aynı mimarî evrede açmanın batısında O18 olarak isimlendirilen yapı açı-
ğa çıkarıldı. Odanın batı köşesi diğer açmanın içinde kalmıştır. Yine aynı sevi-
yede O 18 yakınlarında içi dışı farklı tek kulplu iri bir çanak da ele geçirilmiştir. 

 Eski Tunç Çağı 2. mimarî evrede bir grup hayvan figürini ve idol ele ge-
çirilmiştir. Bunlardan iki idol farklı merkezlerdeki E.T.C II olarak kesin tarih-
lendirilmesi yapılmış buluntularla benzerlik göstermektedir.   

Seviye inme çalışmalarında siloların altından Eski Tunç Çağı 3 mimarî ev-
rede açmanın güneybatı ucunda bağımsız bir duvar ile bu duvarın güneyinde 
yuvarlak planlı bir yapı açığa çıkarıldı.  Bu yapının içerindeki dolgu toprakta 
yanık bir tabaka tespit edildi. Ayrıca yapının güney kesimi yıkılmıştır. Yapı-
nın iç dolgusu temizlendi ve beyaz sıvalı bir taban açığa çıkarıldı. Bu yapı-
nın tabanında ve duvarlarında yer yer yanık izleri gözlenmektedir. Bu yapı 
toprağın içine oyularak yapılmış, iç kısmı düzgün taşlarla örülmüş ancak dış 
kısmındaki toprak tam bir kayaç şeklinde ve sertliğindedir. Taşlar arasında 
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bağlayıcı malzeme çamur harçtır. Tabanı beyaz bir sıvalı ile kaplıdır. Aşağı-
dan yukarıya doğru eğimli yapılmıştır. Üst kısımda bir açıklık görülmektedir. 
Bu açıklığın geldiği yerlerde ve duvarın yüzeyinde yer yer is izlerine rastlan-
mıştır. Tespit ettiğimiz bu yanık izleri ve kül nedeniyle fırın olması muhtemel 
bir yapıdır (Resim: 12). Bu mimarî evrede yapının kuzeyinde bir adet emzikli 
çaydanlık ele geçmiştir.  Yine Eski Tunç Çağı 3. mimarî evrede açmanın orta-
sında aynı seviyede dikdörtgen planlı içerisinde çok yoğun bir ahşap kalıntı-
sına rastlanmış mimarî kalıntı tespit edilmiştir. Ancak bu mimarî yapının batı 
köşesi üst evrenin siloları tarafından tahrip edilmiştir. J4 (2)  açmasında yap-
tığımız çalışmada E.T.Ç tarihlendirilen 3 farklı mimarî evre tespit edilmiştir.   
Bu alanda çalışmalarımız gelecek sezonda devam edecektir. 

 3.  KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

a. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Konservasyon, Konsolidasyon ve Küçük Ona-
rım Çalışmaları,

Eski ve yeni dönem kazılarında Alaca Höyük’te açığa çıkarılan mimarî bu-
luntuların her yıl olduğu gibi 2013 yılında da,  iklim koşulları nedeniyle oluşan 
deformasyonları küçük onarımlar kapsamında konservasyonları yapılmıştır. 

b. Taşınır Kültür Varlıklarının Konservasyon, Konsolidasyon ve Restorasyon 
Çalışmaları.

Alaca Höyük’te 2013 yılı kazı çalışmaları sonucunda ele geçirilen taşınır 
kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyon çalışmaları her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yapılmıştır. Restoratörlerimiz tarafından ele geçirilen envanter-
lik tam eserlerin restorasyon gerektirecek olanlarının temizlik ve birleştirme 
işlemleri yapılmış, tam olarak ele geçirilen eserlerin ise temizlik işlemleri ya-
pılmıştır. Müzeye envanterlik olarak teslim ettiğimiz her türlü malzeme gru-
bundan eserin uygun yöntemlerle onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak 
müzeye teslim edilmiştir. Ayrıca etütlük mahiyette olan parçaların ise temiz-
lik işlemleri yapılarak etütlük deposuna kaldırılmıştır.
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Resim 2:  J3 (22-17)  açmalarındaki Geç Frig Döne-
mi A yapısı ve 2005 ve 2007 yılındaki Geç 
Frig yapılarının genel planı

Resim 1: Alaca Höyük Ören Yeri genel planı ve 2013 yılı kazı alanı 
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Resim 3:  J3 (22-17)  açmalarındaki Geç Frig Dönemi A yapısı genel görünüşü

Resim 4: J3 (22-17)  açmalarındaki Geç Frig Dönemi A yapısı O2 (O=oda) içerisinde bulunan boya 
bezemeli riton
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Resim 5: II istinat duvarının 2013 yılında açığa çıkarılan kısmın batıdan görünüşü

Resim 6: II istinat duvarının 2013 yılında açığa çıkarılan kısmın onarımdan sonraki görünüşü
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Resim 7:  J3 (18-13) açmalarındaki Hitit İmparatorluk Dönemi B 
yapısının genel planı

Resim 8:  J3 (18-13) açmalarındaki Hitit İmparatorluk Dönemi B 
yapısının kuzeyden görünüşü
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Resim 9: J3 (18-13) açmalarında Hitit İmparatorluk 
Dönemi B yapısının O5 (O=Oda) içerisinde 
ele geçirilen tablet parçası

Resim 10: J3 (18-13) açmalarında Hitit İmparatorluk 
Dönemi B yapısının O5 (O=Oda) içerisinde 
ele geçirilen boğa başı
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Resim 11:  J4 (2)  açması Eski Tunç Çağı 2. Mimarî Evresinde açığa çıkarılan bazı silolardan genel 
görünüş

Resim 12: J4 (2)  açması Eski Tunç Çağı 3. Mimarî Evresinde açığa çıkarılan yuvarlak planlı yapı 
fırının (?) genel görünüşü ve kesit planlarıgörünüş
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tesi Arkeoloji Bölümü’nden Doktora öğrencisi Ahmet Tercanlıoğlu, Yüksek Lisans öğrenci-
lerilerinden Semra Karabıyık, Serdal Gündoğdu ve Ayşe Yıldırım ile Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Ömer Ercan, Ahmet Eren Arslan, Mu-
rat Gezer, Murat Akbuğa, Samet Aydın, Emin Taşpınar, Samet Aşçı, Yusuf Kemal Sayan, 
Havva Özcan, Hülya Kazi, Hakkı Arda Şakacı, Ahmet Eren Aşan, Çağatay Aydın, Şevki Ka-
ğan Çakıroğlu, Oğuzhan Kocaman, Ferhat Reyhani, Oğuzhan Gönder, Ramazan Berşe ve 
Enes Yıldız katılmıştır. Kazı çalışmalarına izin veren ve maddî yönden destekleyen Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Erdek Belediye’sine, 
Balıkesir Valiliği İl Özel İdaresi’ne, Erdek Kaymakamlığı’na, Erdek Özel İdaresi’ne, Atatürk 
Üniversitesine ve Bakanlık temsilcisi Sebahattin Gül’e teşekkür ederim.
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2010 yılında tapınağın zemin seviyesindeki krepis basamağının doğu-batı 
uzunluğunun 116.23 m. olduğu ortaya konmuştu2. Bu boyutlarıyla Tapınak, 
Roma Dönemi Anadolu tapınaklarının en büyüklerindendir. 

Olasılıkla MS 1. yüzyılda Iupiter adına inşa edilmeye başlandı, ancak M.S. 
10 Kasım 117 yılında meydana gelen depremde, kentteki diğer yapıların yanı 
sıra henüz inşaat hâlindeki tapınak da zarar gördü ve Roma İmparatoru Had-
rianus M.S. 124 yılında çıktığı Anadolu gezisi sırasında Kyzikos’a geldiğin-
de maddî yardımda bulundu3. Bu destekle Mimar Aristeinatos denetiminde 
tapınağın inşasına tekrar başlandı. Maddî desteği nedeniyle de tapınağın 
İmparator Hadrianus’a adandığı söylenebilir. Böylece Kyzikos, Anadolu’da 
Smyrna, Pergamon ve Ephesos’tan sonra imparator tapınağı yapan kent ol-
muştur.

M.S. 167 yılında tapınağın açılışı ile ilgili olarak tapınağın hemen kuzeyin-
de yer alan Agora’da yaptığı konuşmada Filozof Aristides’in “Evvelce gemici-
ler dağların şekillerine bakarak adaları birbirinden ayırıyorlardı. Şimdi tapınağınız 
dağların yerine geçti. Şehriniz fenerlere ve işaret bayraklarına gerek kalmadan ge-
micilere yol gösteren tek şehirdir.” demesi de tapınağın görkemini vurguluyor. 

Mimar Aristeinatos’un denetiminde yapılan, 8x16 sütunlu ve dipteros 
planlı olduğunu düşündüğümüz4, Korinth düzenindeki tapınak, doğu-batı 
yönünde uzanan yedi tonoz üzerine inşa edilmiştir. Bu gün yalnız üçü görü-
lebilmektedir.

2013 yılı kazılarına 26 E-H, 29 H, 30 H-I, 31 H, 32 - 33 D-H ve 34 A-H aç-
malarında batıya, kuzeye ve doğuya doğru çalışmalar yapılmıştır (Çizim: 1, 

2 N. Koçhan, “The Temple of Hadrian at Cyzicus in Light of Excavations” Cyzique, une cite 
majeure et méconnue de la Propontide antique, Paul Verlaine Universite, Colloque 3 et Mars 2011 
Metz-Fransa; N. Koçhan, K. Meral, “ Kyzikos 2010” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 257-
270, Ankara, 2012.

3 N. Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimarî Kalıntıları (Bursa 2011) 77; N. Koçhan,“New Proposals  
On  Cyzicus Hadrian Temple” Centre de Recherche Universıtaıre Lorrain D’Histoire. Cyzi-
que, cité Majeure et Méconnue de la Propontide Antique.  Metz, 2014, 283.

4 N. Koçhan, “New Proposals On Cyzicus Hadrian Temple” Centre de recherche Universıtaıre 
Lorrain D’Histoire. Cyzique, cité Majeure et Méconnue de la Propontide Antique. Metz, 2014, 
292.
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Resim: 1). 2010 yılı çalışmalarında ortaya çıkmaya başlayan ve tapınağın ba-
tısındaki basamaklar ile tonozların bir kısmına inşa edilen geç dönem (Orta-
çağ) yapısının işlevini belirlemeye yönelik 24 E, 25 E-G, 26 E-H ve 27-28 G- H 
açmalarında da çalışma sürdürülmüştür.

Tapınağın güneybatı köşesinde yer alan ve gerek farklı işçilik gösteren 
duvar kalıntıları, gerekse duvarlarında tapınağa ait mermer parçalarının kul-
lanılmasından dolayı geç döneme tarihlediğimiz bu yapı hakkında daha de-
taylı bilgi edinmek için çalışmalarımızı sürdürdük (Çizim: 1). Çalışmalarımız 
esnasında doğu, kuzey ve güney yönde ilerlenmiş ve doğuya doğru devam 
ettiği anlaşılan 2 adet tonoz kalıntısıyla karşılaşılmıştır (Çizim: 2, Resim: 2). 
Tonozlar büyük oranda tahribat görmüştür. Tonozlardan kuzeydekinin üze-
rinde yukarı doğru açılan ve üzeri düz taş ile kapatılmış bir havalandırma 
boşluğu tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu tonozların batısında, tapınağın batı 
yönünde de içinde havalandırma boşluğu olan tonoz kalıntısıyla karşılaşıl-
mıştır. Bu da tapınağın kısa kenarlarında da havalandırma boşluklarına yer 
verildiğini ortaya koymaktadır (Çizim: 2, Resim: 4). 

2013 kazı döneminden önce, özellikle tapınağın güney uzun kısmında 
sıkça karşılaştığımız pitoslar5, bu kazı döneminde de 32H açmasında ortaya 
çıkarıldı (Çizim: 3). Tapınağın batı köşesine yakın kısımda ortaya çıkarılan 
pithosların çapları (1.46 m.), önceki yıllarda ortaya çıkarılan pithoslarla aynıdır 
(Resim: 5). Pithosların içleri tamamen toprak ve taş parçacıklarıyla doluydu. 
Olasılıkla Ortaçağda kuru gıda malzemelerini depolamak için kullanılan pit-
hoslar, deprem ve diğer faktörlerden kaynaklanan yıkımlar sonucu tapınağın 
mimarî malzemelerinin altında kalmış, onarılmayacak derecede tahribat gör-
müştür. 

Bu kazı döneminde boyutlarına göre alınlık ya da frize ait olabilecek ka-
bartma parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 6-8). Ele geçirilen buluntular daha 
çok savaşçıların giysili vücut parçaları, miğferli asker başlarıdır. Bunların 

5 A. Yaylalı-V. Özkaya, “ 1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II 
(1995) 313; N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, A. C. Has, “Kyzikos 2009” 32. Kazı Sonuçları Top-
lantısı 1. Cilt, 188, Resim:1.
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yanı sıra büyük boyutuyla dikkat çeken bir kartal pençesi ile boğa başı bulun-
muştur (Resim: 9).

Bu dönem kazılarının belki de en önemli buluntusu Korinth sütun başlı-
ğıdır (Resim: 1). 32E, 33E açmalarında yer alan başlığın yüksekliği 2.50 m., alt 
çapı ise 1.90 m.dir (Resim: 10, Çizim: 3). Korinth sütun başlığında alt ve üst 
sıralarda sekizer olmak üzere toplamda 16 tane akanthus yaprağı bulunmak-
tadır. Sütun başlığının en üst kısmında yer alan abakusun korunan uzunluğu 
2.80 m. ve yüksekliği 0.33 m. olup, üstte İon kymationu ve altta Lesbos kymati-
onu yer almaktadır. Vitruvius’un verdiği ölçülere göre sütun başlığının yük-
sekliği abakusun yüksekliğinin yedi katı olmalı ve buna göre sütun başlığının 
yüksekliği 2.31 m. olmalıydı6. Yine Vitruvius’un verdiği ölçülere göre sütun 
başlığının yüksekliği sütun çapına eşit, yani 2.13 m. olmalıydı7. Bu da tapı-
nağın sütun başlıklarının Vitruvius’un verdiği bilgilerle uyumlu olmadığını 
göstermektedir. Bu sütun başlığı tapınağın batı kenarının güney tarafındaki 
sütunlardan birine ait olmalıdır (Çizim: 2). Asıl bulunması gereken yerden 
yaklaşık 20-22 m. uzakta bulunmuştur. Sütun başlığının ölçülerine en yakın 
benzeri Lübnan’daki Baalbek Jupiter Tapınağı’nda yer almaktadır. Ancak Ba-
albek Iupiter Tapınağı sütun başlıklarının yüksekliği 2.50 m.nin altındadır8.

Vitruvius, Korinth düzenindeki tapınaklarda Dor düzeni elemanlarının da 
yer alabileceğini belirtir.9 Bunu doğrulayabilecek guttaelı bir mimarî parça da 
ele geçirilmiştir. 

Olasılıkla tapınağın krepis basamakların kaplanmasında kullanıldığını 
düşündüğümüz ve daha önce tapınağın güneydoğu kısmında in situ ele geçi-
rilen kaplamaların bir benzeri mermer blok parçası da bulundu.

2013 kazı döneminde tapınağın mimarî unsurlarının yapım aşaması hak-
kında bilgi verecek, kaba hatları oluşturulmuş; ama tamamlanmamış sütun 
parçalarına da rastlanmıştır. Bu sütun parçalarında özellikle sütun kannelur-

6 Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap (Çev. Dr.S.Güven, 1990) IV.I, 11.
7 Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap (Çev. Dr.S.Güven, 1990) IV.I, 1.
8 P. Sabel, Baalbek Keeps its Secrets, Stone World, Sep. 2002, 19,9, ProQuest Central, s. 158
9 Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap (Çev. Dr.S.Güven, 1990)IV.I,1
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larının işlenme tarzı açıkça ortaya konulabilecek aşamadadır. Tamamlanma-
mış sütun tanburları, kullanıma açılmasına rağmen, tapınağın tamamen biti-
rilmemiş olduğunu göstermektedir.

Kazı çalışmalarımız sırasında güneybatı kısımda kandiller de bulundu 
(M.S. 3. yy.). Bulunan kandillerin ikisinde herhangi bir figür olmamasına kar-
şın, kulp kısmı kırık olan bir kandilin discus bölümünde aşınmış kanatlı Eros 
figürü yer almaktadır (Resim: 11).

Önceki kazı dönemlerinde de belirttiğimiz gibi tapınağın mimarî eleman-
ları alınarak Bursa ve İstanbul’daki yapılarda kullanıldığı gibi, kireç yapımın-
da da kullanıldığını gösteren kalıntılara bu kazı döneminde de rastlanmıştır 
(Resim: 12).

Kazı sonunda bulunan eserler bilimsel açıdan incelendi, çizimler yapıldı, 
çalışma alanı temizlendi, alanın fotoğrafları çekildi. 2013 yılı Kyzikos Antik 
Kentinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen, 18 (on sekiz) adet envan-
terlik eserden, taşınır nitelikte olan toplam 17 (on yedi) adet eser Bandırma 
Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilmek üzere yetkililere teslim edildi. 1 
adet taşınmaz eser de gerekli resmî işlemler yapılarak kazı alanında bırakıldı. 
Kazı çalışmalarımızda ayrıca 18 (on sekiz) adet etütlük eser bulunmuştur.
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PhrYGia hiEraPoliS’i (PamUKKalE)
2013 Yılı Kazı VE rESToraSYon Çalışmaları 

Francesco D’ANDRIA*

Kış döneminde ara verilen (10 Aralık 2012 tarihinden 11 Mart 2013 tarihine 
kadar) tiyatrodaki restorasyon çalışmalarına Denizli Valiliği ve Denizli Mü-
zesi işbirliğinde yeniden başlandı; çalışmalar Haziran ortasında skenefron-
sun mermer I. düzeninin yeniden yerine yerleştirilmesiyle (anastylosisi) sona 
erdi. Kazı ve restorasyon çalışmaları 20 Haziran’da temsilci Mehmet Sevim’in 

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

 2013 Yılı Kazı ve Onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, Arkeologlar: Prof. Dr. 
Francesco D’Andria, başkan; Dr. Riza Haluk Soner, kazı başkan yardımcısı; Prof. Dr. Ma-
nuela De Giorgi; Dario Corritore, Laura Manganelli, Caterina Polito; Doktora öğrencileri: 
Sara Bozza, Renato Caldarola, Massimo Limoncelli, Pio Felice Panarelli, Rosangela Ungaro; 
Yüksek lisans öğrencileri: Simona Catacchio, Marco Carmine Esposito, Raffaella Guerrieri; 
Öğrenciler: Ottavia Motolese.

 CNR-IBAM Lecce, Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar: 
Dr. Maria Piera Caggia, Giacomo Di Giacomo, Tommaso Ismaelli, Ilaria Miccoli, Giuseppe 
Scardozzi.

 CNR-ICVBC Firenze, Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi Enstitüsü: Dr. Susanna 
Bracci, Emma Cantisani, Cristiano Riminesi, Barbara Sacchi.

 CNR-IGAG Roma, Çevresel Jeoloji ve Jeomühendislik Enstitüsü: Dr. Mauro Brilli.
 Torino Politeknik: Arkeologlar: Dr. Donatella Ronchetta; Mimarlar: Alessia Cerruti, Federico 

Manino, Paolo Mighetto, Francesca Rossetti, Eduardo Rulli; Mühendis: Dr. Franco Galvagno.
 Paris “La Sorbonne” Üniversitesi: Dr. Elisabetta Neri.
 Messina Üniversitesi: Dr. Lorenzo Campagna; Alessio Toscano Raffa; Öğrenciler: Cristina Pa-

pale, Marta Venuti.
 Roma “La Sapienza” Üniversitesi: Prof. Dr. Francesco Guizzi, Marco Galli, Dr. Alister Filippini, 

Michela Nocita.
 Oslo Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Rasmus Brandt,  Dr. Sven Markus Arhens, Kjetil Bort-

heim, Erika Cappelletto, Indgjerd Hallvard, Austin James David Hill, Maria Malherbes Jen-
sen, Henrike Kiesenwetter, Anne Nyquist, Helene Russ, Irene Ringheim Selsvold, Barbara 
Megan Wong, Camilla Cecilie Wenn; Çizimci: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Antropologlar: 
Prof. Dr. Erika Hagelberg, Gro Bjørnstad.

 Bordeaux I Üniversitesi: Doktora öğrencisi: Caroline Laforest; Öğrenciler: Leonie Rey.
 Soprintendenza del Piemonte: Mimarlar: Dr. Filippo Masino, Giorgio Sobrà.
 Lecce’den restoratörler: Mario Catania, Daniela Pricci. 
 İstanbul’dan restoratörler: Sina Noei, Ali Kemal Alim, Eren Demirer, Mısra Kaya.
 İtalyancadan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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gelmesiyle başladı ve 28 Eylül tarihinde sona erdi. Frontinus Kapısı’nın blok-
larının restorasyon ve Ploutonion’un kazı çalışmalarına, Denizli Müzesi işbirli-
ğinde ve Sayın Vali Abdülkadir Demir’in desteğiyle Ekim ve Kasım aylarında 
da devam edildi. Tüm Denizli topraklarında arkeolojik çalışmalara verdiği 
destek için Sayın Vali’ye olan şükranlarımı belirtmek isterim.

Çalışmalara, İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Lecce Salento Üniver-
sitesi, Torino Politeknik, Roma La Sapienza Üniversitesi, Messina Üniversi-
tesi), CNR IBAM (Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü), IGAG (Çevresel 
Jeoloji ve Jeomühendislik Enstitüsü), ICVBC (Kültürel Mirasın Korunması ve 
Değerlendirilmesi Enstitüsü, Norveç Oslo Üniversitesi ve Fransa Bordeaux 
Üniversitesi’nden yaklaşık olarak 70 tekniker ve araştırmacı katıldı. Restoras-
yon çalışmalarına Sina Noei’in yönetiminde bir Türk ekip ve Lecce’den Mario 
Catania yönetiminde İtalyan bir ekip katıldı. Şantiye çalışmalarında yaklaşık 
olarak 80 Türk işçi ve tekniker yer aldı. 

Denizli Müzesi Müdürü Hüseyin Baysal’a, Denizli Kültür Müdürü Meh-
met Korkmaz’a, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 
Abdullah Kocapınar’a, Kazılar Şubesi’nden D. Melik Ayaz’a ve Nihal Metin’e 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Çalışmalar aşağıdaki İtalyan kurumlarının (Üniversiteler Bakanlığı, Dı-
şişleri Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Lecce Salento Üniversitesi), Hi-
erapolis Dostları Derneği’nin, İtalyan ve Türk sponsorların (Fowa, Monte dei 
Paschi-Siena, Lecce Quarta Caffè, Denizli Kömürcüoğlu Mermer) desteğini 
aldı; New York J.M. Kaplan Vakfı, Aziz Philippus Kilisesi’ndeki restorasyon 
çalışmalarını destekledi. FIAT-Tofaş ve Koç-Vakfı sponsor olarak tiyatrodaki 
restorasyon çalışmalarına katıldılar; Tofaş CEO’su Kamil Başaran’a ve Tofaş 
Müdürü Selçuk Öncer’e projeye verdikleri destek için en içten teşekkürlerimi 
sunarım. UDAŞ-International Consulting Inc. Müdürü arkadaşım Cafer Sait 
Okray her zaman Hierapolis kazılarının yanında yer almıştır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Sevim’e 
(Anadolu Medeniyetleri Müzesi) programımızı en iyi şekilde gerçekleştirme-
mizi sağlayan yardımları için teşekkür ederim.
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Antik topografya araştırmaları1

“Marmora Phrigiae” projesi çerçevesinde araştırma çalışmalarının iki 
amacı vardır: 1) Hierapolis territoryumundaki mevcut taş ocaklarının belge-
lenmesi ve kentteki yapı şantiyelerine malzeme sağlayan sistemin incelenme-
si, 2) Hierapolis arkeolojik haritasının tamamlanması.

İlk araştırma çerçevesinde, Hierapolis territoryumunda mevcut antik 
mermer, alabaster ve çok renkli breş ocaklarının belgelenmesi ve sistemli çi-
zimlerinin yapılmasına başlandı. Ocakların, webGIS sistemine yerleştirilmesi 
için GPS aracılığıyla coğrafî olarak yer tanımlaması yapıldı. Daha sonra ocak-
lardan petrografik ve izotopik analizler yapılmak üzere taş örnekleri alındı. 
Ana mermer ocakları Marmar Tepe ve Gök Dere Vadisi’nde belirlendi, breş 
ocakları ise, Kuzey Nekropolis’in hemen kuzeyinde yer almaktadır. Alabaster 
ocakları daha da özelliklidir, traverten tepelerin içi kazılarak uzun ve derin 
çukurlar açılarak oluşturulmuştur. Pek çok yerde yan kenarlardan çıkarılan 
blokları kaldırmak için iskele yapmak üzere kullanılan hatıl delikleri mevcut-
tur. Bazı yerlerde, yakın zamanlarda yeniden taş çıkarıldığı tespit edildi.

Taş ocaklarında yapılan benzer bir örnekleme çalışması kent alanındaki 
tüm mermer anıtlara ve Hierapolis nekropolislerindeki bazı lâhitlere uygu-
landı; inceleme, kullanılan taş malzemenin kökenini belirleme amacını taşı-
maktadır. Ayrıca, Proto-Bizans sur duvarının doğu ve güney bölümlerinde 
devşirme olarak kullanılan mimarî öğelerin sistemli olarak araştırılmasına 
başlandı.

Araştırmanın ikinci konusu olarak ana kazı alanlarındaki çizimlerin gün-
cellenmesi ön görülmüştür (Ayrıca 2013 döneminde yapılan başka kazılar 
da dâhil edilmiştir; Hamam-Kilise ve 15. stenopos alanı). Kent alanını geçen 
sismik fayın meydana getirdiği çatlakların belgelenmesi ve haritalanmasına 
başlandı.

1 Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
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Kuzey Nekropolis, 163d No.lu Mezar2

Mezarın hypogheumlu odasının içindeki sekilerin altında yoğun kalıntı ihti-
va eden bölümün kazı çalışmalarına devam edildi. Tüm ve eksik olmak üzere 
toplam 20 adet iskelete ait kemikler bulundu. Mezarın sonundaki bölüm de 
kazıldı, buradakiler kafatasları ve uzun kemiklerden oluşan ikincil gömüdür. 
Mezarda toplam bireye ait iskelet tespit edildi. 

İlginç buluntular arasında tüm keramik ve cam unguentariumlar, 3 adet 
altın küpe, altın yüzük, bronz şişe ve iki adet kandil yer almaktadır (İ.S. I-II.
yüzyıl). Laboratuvarda kemiklerin incelenmesine devam edilmektedir.

Hamam-Kilise3

Restorasyon projesi için hazırlık kapsamında arkeolojik araştırmalar baş-
latıldı. Yapının merkezi salonunda ve nartekste yapılan üç adet sondaj, Proto 
Bizans Kilisesi’nin opus sectile döşemesine ulaşılmasını sağladı; nartekste ise 
döşeme mermer levhalardan oluşmaktadır. Orta Bizans Döneminde bu bö-
lümün apsisle bağlantısını sağlamak üzere yıkıntılar (olasılıkla VII. yüzyılda 
meydana gelen deprem nedeniyle) arasında bir güzergâh oluşturulmuştu. Şu 
ana kadar anıtın hamam işlevine yönelik bir yapıya rastlanmadı. Nartekste 
Osmanlı Dönemine ait konut işlevi, bulunan Kütahya keramikleriyle (XVI-
XVII) birlikte doğrulanmış oldu.

Merkezî salonun doğu tarafındaki büyük tonoz için metal borularla ha-
zırlanan destek yerleştirildi, böylece 2014 yılında statik mühendislerinin, ya-
pının sağlamlaştırılması için en uygun çözümü saptamak amacıyla gerekli 
incelemeleri yapmaları mümkün olacaktır (Resim: 1). Anıtın kuzeybatı köşe-
sindeki duvar yapısında ciddî statik problemler yaratan boşluklar traverten 
bloklarla tamamlandı.

2 Caroline Laforest, Bordeaux 1 Üniversitesi.
3 Mimar Paolo Mighetto, Torino Politeknik; arkeolog Dr. Renato Caldarola, Salento Üniversi-

tesi, Lecce.
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Frontınus Kapısı4

2013 yılı kazı çalışmalarında, Frontinus Kapısı restorasyon ve anastylosis 
projesi çerçevesinde şantiyenin organizasyonu yapıldı ve anıtın birinci düze-
ninin son bölümündeki öğelerin korunma durumlarının ve 1961 yılı restoras-
yonu sırasında yapılan dolgu tabakalarının kontrol edilmesi amacıyla geçici 
bir iskele kuruldu (Resim: 2). Daha sonra, birinci düzenin traverten korniş ve 
altındaki mermer yazıtlı levhadan oluşan son iki bölümünde çalışıldı. 1961 
yılında yeniden yerlerine yerleştirilmiş olan traverten kornişler iç dolgula-
rından ayrıldı ve kapının kaidesinin olduğu yere aynı düzende yerleştirildi. 
Aynı şekilde yazıtlı levhalar doğru şekilde yerlerine yerleştirilmek üzere kal-
dırıldı. Çıkarılan levhalar, koruma ve restorasyon işlemleri için bekleyen, mü-
zeden alınan yazıtlı bloklarla birlikte yerde bir araya getirildi. Yine bu çalışma 
döneminde, kapının ve kulelerin ikinci düzeninin anastylosis uygulaması için 
hazırlık çalışmaları yapıldı. Etrafta yer alan ve daha önceden tespit edilen 
başka mermer ve traverten mimarî öğeler de toparlandı ve attikanın alt lysisi 
yerde düzenlendi. Sonunda kulelere ait tüm bloklar düzenlenmiş oldu. Mer-
mer ve traverten bloklar miller ve özel bir yapıştırıcı ile bağlandı ve boşluklar 
tamamlandı.

Trıton Nymphaeumu5

Blokların incelenmesi çalışmalarıyla birlikte yürütülen kazı çalışmaların-
da, Frontinus Caddesi’nin batı tarafında, İ.S. VII. yüzyılın ikinci yarısında 
meydana gelen depremle tahribata uğramış, plateiaya açılan İmparatorluk 
Dönemi dükkânlarının cephesi ortaya çıkartıldı. Proto Bizans Dönemi yapı-
larının yıkıntıları, İ.S. VII. yüzyıl depreminden sonra oluşan kalker tabakaları 
ve traverten kanallarla âdeta mühürlenmiştir. Çok sayıda kiremit ve keramik 
parçaları ve kaldırımın doğu sınırında tamamıyla devşirme malzemeyle ya-
pılmış bir portikoya ait sütun parçaları dikkat çekmektedir.

4 Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik.
5 Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.
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Bunların üzerinde ise, Orta Bizans Dönemine tarihlenen yeni bir yerleşim 
tabakası yer almaktadır. Böylece doğu-batı doğrultulu bir yolun da parçası 
olduğu yeni bir kent düzenlemesi ortaya çıkarılmıştır. 

Apollon Kutsal Alanı6

 Apollon Kutsal Alanı’ndaki çalışmalarda, restorasyon ve tapınak yapıla-
rının mimarî incelemesi gerçekleştirildi.

Tapınak Nymphaeumu’nun batısında yer alan ritüel işlevli theatronun, 
projesi Koruma Kurulu tarafından onaylanmış olan restorasyonu tamamlan-
dı. Oturma basamaklarındaki kalker birikinti tabakaları temizlendi. Kırılmış 
bloklar yapıştırıldı ve boşluklar hidrolik kireç ya da traverten ile tamamlandı 
(Resim: 3). 

Bizans Döneminde yerinden çıkarılan oturma basamaklarının ilk sırası-
nın yerine yerleştirilmesine başlandı. Bloklar temizlendi ve sağlamlaştırıldı. 
Küçük tiyatronun tüm oturma basamaklarının birleşme yerlerinin hidrolik 
kireçle düzenlenmesine başlandı.

Severianus Dönemine (İ.S. III yüzyıl başları) tarihlenen A Tapınağı’nın in-
celenmesi çalışmalarında tek tek blokların kataloglaması ve çizimleri tamam-
landı. İ.S. I. yüzyıla tarihlenen C Yapısı’nın incelenmesine başlandı, malzeme-
nin kataloğunun hazırlanması, grafik belgelemesi ve fotoğraflanması yapıldı. 
Anıtın temizlenmesinden sonra tapınağın tamamlayıcı çizimleri yapıldı (plan 
ve kesit).

18 No.lu Stenopos7

104. insulanın kuzeyini sınırlayan yol olan 18. stenoposta arkeolojik çalış-
malar, toprak ve taşla dolmuş olan kanalizasyonun içindeki suyun drenajını 

6 Dr. Tommaso Ismaelli, IBAM-CNR.
7 Dr. Dario Corridore, Salento Üniversitesi, Lecce.
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kolaylaştırarak konut alanındaki duvar Resimlerinin in situ korumasını sağ-
lamak için yapıldı (Resim: 4). 

Yola ait traverten döşeme levhaları mekanik araçlarla kaldırıldıktan sonra, 
kısmen ana kayaya kazılmış, kısmen orta büyüklükteki taşlarla yapılmış olan 
kanal ortaya çıkarıldı; tabanında Antik Çağda meydana gelen depremlerden 
kaynaklanan çok sayıda çatlak mevcuttur.

Yolun yan duvarlarının temizlenmesi, 104 No.lu insuladaki konut alanına 
ve antik yerleşimin merkezî kısmına su getiren pişmiş toprak su yolu sistemi-
nin ortaya çıkarılmasını sağladı.

Eş zamanlı olarak, yol döşeme levhalarını taşıyan yan duvarların güvenli-
ği için, sağlamlaştırma ve tamamlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Tiyatro8

Restorasyon çalışmaları, Denizli Müzesi, Valilik Özel İdaresi ve Hierapo-
lis Kazıları işbirliğinde Mart-Haziran ayları arasında yoğunlaştırıldı. Mermer 
skenefronsun sütunlarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirildi: Dokymei-
on mermeri 14 monolit sütun, yıkılması sonucunda parçalara ayrılmıştır. Ye-
niden düzenleme çalışması için, öncelikle değme yüzeyleri elle temizlendi, 
daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservas-
yon Merkez Laboratuvarı teknik raporu (25/10/2010 tarihli rapor) uyarınca 3 
adet fiberglas Ø 20 mm. çubuğun yerleştirilmesiyle sağlamlaştırıldı; çubuklar 
ve değme yüzeyi araldit ile bağlandı (bileşim: 75% araldit ve 25% katalizör). 

Sütunlar yeniden düzenlendikten sonra boşluklar, araldit, iri taneli kum 
ve mermer tozu ile tamamlandı. Tamamlamalar için restoratörler, alçı plâka 
kalıpları kille sıkıca kapatıp yukarıda sözü edilen hamuru içine akıtmışlardır 
(Resim: 5).

8 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce; mimarlar Paolo Mighetto, Torino 
Üniversitesi, Filippo Masino, Giorgio Sobrà, Soprintendenza del Piemonte; mühendis Franco 
Galvagno; arkeolog Haşim Yıldız
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Heyet restoratörü Mario Catania’nın önerisiyle skenefronsun traverten des-
tek duvarındaki bağlantılarda kullanılmak üzere bir harç karışımı tespit edildi.

Düz ve eğimli aedikulaları oluşturan arkhitravların ve kornişlerin oturma 
düzlemlerinin tamamlanmasına başlandı. Değme yüzeyleri, elle mekanik ola-
rak pisliklerden ve biyolojik oluşumlardan temizlenerek hazırlandı. Bunlar, 
daha sonra çok sayıda küçük fiberglas çubuk yerleştirilerek araldit ile kapatı-
lacaktır. Alçı plâka kalıplar ve kapatma kili hazırlandı, araldit dolgu yapıldı 
ve daha sonra antik yüzey en az 1 cm. kesildi ve yüzey üzerinde çalışıldı.

Eksik mermer bloklar Afyon mermerinden yeni bloklarla tamamlandı. 

Böylece kuzeyde ve güneyde genişletilen çalışmalarla tüm birinci düzenin 
anastylosisine başlandı. Kaideler, sütunlar ve pilasterler orijinal podyumların 
üzerine yerleştirildikten sonra, aedikulalar, Pamukkale Arkeoloji Müzesi’nde 
orijinalleri saklanan tanrı figürlerinin kopyalarının hazırlanmasıyla tamam-
landı. Alınlığın içinde yer alan Apollon-Helios büstüne, iki bin yıl önceki ori-
jinal hâlinde olduğu gibi, altın yaldız metal ışın tacı yerleştirildi (Resim: 6-7).

Sövelerin sağlamlaştırılmasından sonra esas giriş kapısının yeniden mon-
tajına başlandı. Ana giriş kapısının üzerinde yer alan, günümüzde Arkeoloji 
Müzesi’nde korunan imparator ailesi frizinin kopyası hazırlanarak orijinal 
yerine yerleştirildi.  

Sahne binasının sağlamlaştırılması amacıyla çelik kemer ve destek öge-
lerinin yapısal detayları hazırlandı. Metal sağlamlaştırma destek yapılarının 
doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için Mühendis Galvagno, tüm metal yapı-
ların maruz kalacağı koruma ve son tamamlama işlemleriyle ilgili detaylı bir 
rapor hazırladı (Resim: 8). 

Mimar Filippo Masino ve Giorgio Sobrà, alana yayılmış ve müze depo-
larında olan tüm mermer blok ve parçaların detaylı bir listesini hazırladılar.

Kuzeydoğu Nekropolis9

Norveçli Ekip Tarafından Kazısı Yapılan Mezarlar:

C91 Mezarı: Mezarın kazısına devam edildi ve doğu ve batı sekileri tam 

9 Prof. Dr. Rasmus Brandt, Dr. Sven Ahrens, Oslo Üniversitesi.
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olarak ortaya çıkarıldı, sekiler arasındaki koridorun kazısı yapıldı. Alt taba-
kalarda kemik sayısı dikkat çekici bir şekilde azaldı. Az sayıda keramik, cam 
ve demir parçaları ile kiremit ele geçirildi. 

C92a Mezarı: (Mezar sahibinin adı Patroklos’tur), mezar olasılıkla deprem 
nedeniyle kötü durumda korunagelmiştir. Buluntular Roma Dönemi özelli-
ği taşımaktadır; mezar yeniden kullanılmamış gibi gözükmektedir, yıkıntısı 
Roma kontekstini mühürlemiştir. 

Malzeme Çalışması:

1. İnsan kemikleri: 2007 yılında başlayan insan kemiği araştırmalarındaki 
sayı 2215 kemiğe ulaştı, yaklaşık 115.000 parçadan oluşmaktadır ve yaklaşık 
413 kilogramdır. Özel kemikler ve yaş gruplarından seçilen kemikler üzerin-
de daha kapsamlı bir araştırma yapılacaktır. 

2. Diyagnostik keramik, cam, metal objeler incelendi, çizimi yapıldı ve fo-
toğraflandı.

Ploutonion10

2013 yılı araştırmaları 20/06/2013 tarihinden 22/09/2013 tarihine kadar 
ve Ekim ile Kasım aylarında Denizli Müzesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. 
Çalışmalar, termal suyun çıktığı fayın bulunduğu yerde, yeraltı tanrıları Ha-
des ve Kore’nin kutsal alanı ünlü Ploutonion’un doğu ve kuzey alanlarında 
yürütüldü. Aynı yerde CO2 sızıntısı olayı da doğrulanmaktadır.  

Doğu tarafta kazı 50x20 m. (1000 mq)’lik geniş bir alanı kapsadı, Orta 
Bizans Dönemine (İ.S. VIII-X. yüzyıllar) tarihlenen konut alanına ait duvar 
yapıları ortaya çıkarıldı. İki konut alanı saptandı, döşeme seviyesi ve girişle-
ri belirlendi. Yapının duvarları mermer ve traverten devşirme öğelerle inşa 
edilmiştir.

10 Dr. Pio Panarelli, Salento Üniversitesi, Lecce; bzk. F. D’Andria, Il Ploutonion a Hierapolis di 
Frigia, in Istanbuler Mitteilungen 63, 2013, pp. 157-217.
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 Kazı alanının doğu sınırı boyunca, Kutsal Alan’ın Hellenistik temenosunu 
oluşturan büyük traverten bloklarla yapılmış, kuzey-güney doğrultulu bü-
yük bir duvar gün ışığına çıkarıldı. 

Theatronun kuzeyindeki araştırmalar, traverten oturma basamaklarının al-
tında, boğaların Strabon’un tasvir ettiği şekilde kurban edildikleri, Ploutonion 
mağarasının önündeki alana getirilmesini sağlayan bir koridor ortaya çıka-
rıldı (Resim: 9): hayvanlar, Nysa ve Magnesia’daki benzer kutsal alanlarda 
olduğu gibi toprağın derinliklerinden çıkan gazı solumaları sonucunda boğu-
luyorlardı. Kuzey sınırda, sıra dışı tipte yedi adet sütunun korunageldiği Dor 
düzeninde bir portiko ortaya çıkarıldı. Bunlar, Geç Hellenistik Döneme tarih-
lenmektedirler, sütun gövdeleri yivsizdir, istemli olarak taslak hâlinde bıra-
kılmıştır. Böylece zarif işçilikli sütun başlıları ile karşıtlık oluşturmaktadır, bu 
tip Kibyra’da ve Roma Porta Maggiore’de karşımıza çıkmaktadır (Resim: 10).  

Theatronun cephesinin önündeki Bizans atıkları kaldırıldı; kazı çalışmaları, 
termal kaynak seviyesine kadar, mağaranın girişindeki Ion sütun başlıklı altı 
yarım sütunlu anıtsal cepheyi tamamıyla gün ışığına çıkardı; ortada mağa-
raya girişi sağlayan kemer ortaya çıkarıldı. Pagan Kutsal Alanı’nın en kutsal 
bölümünü saklayan bloklar arasında son derece önemli iki mermer heykel 
bulundu: Birincisi, silindir formlu bir öğenin etrafına sarılmış yılanı betimli-
yor (Resim: 11). Bu heykelin yeraltı dünyasıyla bağlantılı açık bir sembolizmi 
vardır ve Acta Philippi’de Havari’nin yeraltı yılanı Ekhidna’yı öldürdüğü-
nün anlatıldığı hikayeyi hatırlatmaktadır. İkinci heykel, 1.50 m. yüksekliğin-
de, Yeraltı Dünyası’nın kapısının bekçiliğini yapan üç başlı köpek Kerberos’u 
betimleyen heykeldir: heykeltıraş olasılıkla Anadolu’nun çoban köpeği kan-
galdan etkilenmiş olmalıdır (Resim: 12). Diğer buluntular arasında, mermer 
Aphrodite başı ve çok sayıda, mağaranın önünde gece yapılan kült etkinlikle-
riyle ilgili kandiller sayılabilir. 

Bu sene, ilk defa kazılarda Hierapolis’in Arkaik Dönemine ait veriler or-
taya çıkarıldı. Mağaranın üzerindeki kayada Kybele kültü için tipik olan ba-
samaklı sunaklar tespit edildi. Phrygia kültürüyle sıkı sıkıya bağlı aynı tanrı-
çayla ilişkilendirilen, İ.Ö. VI. yüzyıla tarihlenen kabartmalı bir tören kabı par-
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çasının üzerinde, Phryg çifte flütü, elymos, çalan bir kişi betimlenmiştir, bu 
müzik âleti Kybele rahiplerinin tipik atribüsüdür (Resim: 13). Magna Mater 
Kutsal Alanı’nın yer aldığı Roma Palatino’da bulunan önemli bir kabartmada 
da karşımıza çıkmaktadır; bu şekilde Romalılar Phryg tanrıçasını Kybele diye 
adlandırmışlardır. 

Aziz PhiliPPus Kilisesi - AyAzmA11

2013 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütüldü. Arkeolojik araştır-
malar, Ayazma ile Aziz Philippus Kilisesi arasındaki alanda gerçekleştirildi. 
Bu alanda hazine avcıları tarafından geçtiğimiz yüzyıllarda açılmış büyük bir 
çukur bulunmaktadır, nekropolisi tahrip etmişlerdir. Çukurun içinde yapılan 
kazı, küçük taşlar ve harç ile yapılmış, güney-batıya doğru açık olan, Roma 
Dönemi mezar yapılarına ait duvar yapılarını ve mermer lâhit parçalarını or-
taya çıkardı. Ayrıca mermer lâhitlere ait parçalar tespit edildi. Çukuru doldu-
ran mimarî bloklar çıkarıldıktan sonra, Roma Dönemi yapılarının üzeri, Pro-
to-Bizans Dönemi döşeme seviyesine ulaşıncaya kadar kapatıldı. Güneybatı 
tarafta, Selçuklu Kulesi’nin yanında, iki adet, taş ve tuğla levhalardan oluş-
turulmuş sandukalı iki çukur mezar saptandı ve kazıldı; bu mezarlar, Aziz 
Philippus Kilisesi’nin etrafında gelişen Orta Bizans Dönemi Nekropolisi’ne 
ait olmalıdır.

Koruma Kurulu tarafından onaylanan templonun anastylosisi projesini 
gerçekleştirmek üzere, Aziz Philippus Kilisesi’nin templonunun olduğu yer-
de derin bir sondaj açıldı. 

Aziz Philippus Kilisesi’nin templonunun restorasyonu sayesinde yapının 
sekiz adet sütunu ile onlara ait kaide, başlık ve epistylium yerlerine yerleştiril-
di (Resim: 14). Bloklar daha önceden 2012 yılında sağlamlaştırılmış ve yapış-
tırılmıştı, bu sene orijinal yerlerine çelik mil ve fiberglas kullanılarak yerleşti-
rildi. Boşluklar modern traverten ve hidrolik kireç ile tamamlandı.

11 Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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Aziz Philippus’un mezarının önündeki alanda, dört adet opus sectile pano-
nun (3 x 1,5 m.) sağlamlaştırılmasına başlandı (Resim: 15). 

Epigrafya Araştırmaları12

Ploutonion alanında giriş kemerinde yer alan ithaf yazıtlı yeni arkhitrav 
blokları ve bazı onur yazıtları okundu. 

Aziz Philippus Kilisesi alanında bazı mezarlara ait yazıtlar ve İsa’ya yaka-
ran bir graffito okundu. Piskoposluk damgası taşıyan geç antik döneme ait bir 
unguentarium parçası bulundu. 

Yayınlanması amacıyla kuzeydoğu nekropoliste yer alan yazıtların detaylı 
bir gözden geçirilmesi yapıldı.

Malzeme üzerinde yapılan çalışmalar ve konservasyon

Hierapolis sit alanını şekillendiren özel olaylar sonucunda bozulmaya uğ-
ramış eserlerin korunma durumlarıyla ilgili araştırmalar başlatıldı; aşağıdaki 
çalışmalar gerçekleştirildi:

-   Apollon Kutsal Alanı’ndaki A, B ve C yapılarından, Ploutonion’dan, 
Mermer Stoa’dan ve Tiyatro’nun ikinci ve üçüncü düzeninin frizine ait 
bazı parçalarından, patina, kireç ve mermer ile harçlardan mikro boyu-
tunda parçalar alındı.

-  Farklı kontekstlerde, Aziz Philippus Kilisesi’nde ve Ploutonion’da mer-
merlerin korunma durumları incelendi, bu çalışma, in situ olarak, zarar 
vermeyen analitik metotların uygulanması ile gerçekleştirildi (renk öl-
çüm yöntemi ve sünger ile su emdirme yöntemi);

-  Aziz Philippus Kilisesi’ndeki bazı sıva parçalarındaki pigmentler, za-
rar vermeyen analitik yöntemler uygulanarak belirlendi.

12 Francesco Guizzi, Roma “La Sapienza” Üniversitesi.
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-  Aziz Philippus Kilisesi’ndeki harç ve sıvalardan örnekler alındı.

Phrygia Hierapolis’i dizisinde Tomba Bella’ya ayrılan VI No.lu monografi 
Ilaria Romeo tarafından hazırlandı ve yayınlandı13; Hierapolis rehber kitap-
ları dizisinde Türkçe olarak Francesco D’Andria tarafından: “ Cehennem’den 
Cennet’e” yayınlandı, bu kitapta son yılların en önemli iki buluntusu su-
nulmaktadır14. Denizli Valiliği’nin işbirliğinde, ziyaretçiler için, İsa’nın 
Havarisi’nin Kutsal Alanı ile ilgili olarak hazırlanan broşür Türkçe, İngilizce, 
İtalyanca ve Rusça olarak yayınlandı.

13 Ilaria Romeo, Dario Panariti, Rosangela Ungaro, La Tomba Bella. Un heroon giulio-claudio e il 
suo sarcofago, Hierapolis di Frigia VI, İstanbul 2014, Ege Yayınları, ISBN No: 9786054701391.

14 Francesco D’Andria, Cehennem’den Cennet’e Hierapolis (Pamukkale) Ploutonion. Aziz Philippus‘un 
Mezarı ve Kutsal Alanı, Ege Yayınları, İstanbul 2014, ISBN No: 9786054701452.
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Resim 1: Hamam-Bazilika. Tonozu destekleyen 
demir borulardan oluşan iskele.

Resim 3:  Apollon Kutsal Alanı. Theatronun resto-
rasyonu. 

Resim 2:  Frontinus Kapısı. İkinci düzenin restorasyon çalışma-
larının başlaması.
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Resim 5:  Tiyatro. Skenefronsun birinci düzeninin restorasyonu.

Resim 4: 18 No.lu stenopos. Drenaj kanallarının düzenlenmesi.
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Resim 7:  Tiyatro. Anastylosis çalışmalarından sonra skenefronsun birinci düzeni.

Resim 6:  Tiyatro. Porta rhegianın restorasyonu ile Septimius Severus kabartmasının kopyasının 
yerine yerleştirilmesi.



219

Resim 8:  Tiyatro. Sahne arkasındaki mekanın içindeki çelik destek ke-
merleri.

Resim 9: Ploutonion. Mağaranın önündeki alanın kuzey girişi.
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Resim 11: Ploutonion. Mağaranın girişinin önündeki alan; sağda yılan heykelinin bulu-
nuş anı.

Resim 10: Ploutonion. Yivsiz dor düzeninde sütunlu kuzey portiko.
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Resim 13: Ploutonion. Phryg flütü çalan betimi kabartmalı vazo parçası (İ.Ö. VI. yüzyıl).

Resim 12: Ploutonion. Mermerden Kerberos heykeli.
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Resim 15: Aziz Philippus Kilisesi. Restorasyondan sonra mezar ve opus sectile taban döşemesi.

Resim 14: Aziz Philippus Kilisesi. Templonun anastylosisi (sponsor Kaplan Vakfı).
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zEYTinliaDa 2013 Kazı Çalışmaları VE
arKEoParK ProJESi

Nurettin ÖZTÜRK*
Berna KAVAZ

Balıkesir İli Erdek İlçesi Yalı Mahallesi sınırları içinde yer alan Zeytinliada 
kazıları (Çizim: 1) 2013 yılı sezonu 03.07.2013-12.09.2013 tarihlerinde yapıl-
mıştır (Resim: 1). 

Bandırma Müzesi denetiminde, Doç. Dr. Nurettin Öztürk’ün bilimsel so-
rumluluğunda yürütülmekte olan Zeytinliada 2013 kazıları, 3 Temmuz-12 
Eylül günlerinde arkeolog ve öğrencilerden oluşan toplam 22 kişilik bir ekip-
le, müze temsilcisi Zeliha Doğan’ın gözetiminde verimli bir sezon geçirmiştir.

KUZEY AÇMASI

Mehmet Kayhan MURAT

Adanın kuzeyinde bulunan günümüz betonlarının sökülmesi iş ve işlem-
lerine kazının ilk günlerinde başlanmış olup betonların sökülmesinin ardın-
dan bu noktada çalışmalara ara verilmiştir. Bu sırada mevcut çalışma alanına 
yaklaşık 1-2 metre mesafede kilisenin dış duvarında bulunan  (jamatun olarak 
adlandırılan holün kuzeyinde) atık toprak alınarak bu nokta temizlenmiştir.

Ağustos ayının ikinci yarısında ise betonların temizlendiği alanda 4x2 
m.lik boyutlarda yeni bir açma açılmış ve -120 metre derinliğe ulaşılana dek 

* Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi, Erzurum/TÜRKİYE. nuret38@yahoo.com. Gsm: 0532 746 73 55 

 Arş. Gör.Berna KAVAZ, Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Elemanı, Niğde/TÜRKİYE, bernakavaz@gmail.com

 Kazımızın asal ödeneğini gönderen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Erdek 
Belediyesi’ne içten teşekkür edeim.
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çalışılmıştır. Açmanın kesitlerinde dağılmış iskelet kalıntıları ve -120 metrede 
yer yer tahrip olan mermer zemine rastlanmıştır (Resim: 2).

BATI AÇMASI (YER ALTI KİLİSESİ)
Gencay GÜLOĞLU

Adanın batısında yer alan açmada çalışmalara beden terbiyesince yapılan 
günümüz duvarının sökülmesi ile başlanmıştır (Resim: 3). Bu çalışma sıra-
sında yer kazanmak amaçlı doldurulan alan içinden yaklaşık 20 kamyon taş 
cüruf çıkarılmıştır. Bu olayın gerçekleştirilmesinde ilk aşamada yapıya zarar 
verdiği anlaşılmaktadır. Zamanla kıyıya paralel olarak uzanan yüksek duvar 
ve zemindeki günümüz betonlarının kaldırılmasının ardından kazı çalışmala-
rına devam edilmiş ve -460 cm. derinlikte tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar 
neticesinde bu alanda yeraltı kilisesi olduğu değerlendirilen yapının kalıntı-
ları açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Özellikle açığa çıkarılan apsisin büyük öl-
çüde sağlam olması önemlidir. Kalıntıların izleri ışığında erken dönem haç 
planlı olduğu ortaya konmuştur. Apsis yapısının örgü sistemi doğu kilisesi 
ve büyük ayazmadaki sarkık örgü sistemleriyle birebir benzerdir. Bunun yanı 
sıra açmada yapılan çalışmalarda çok sayıda kilise mimarîsine ait yapı ele-
manları, 9 (dokuz) adet sikke ve iki adet kuş başı (Resim: 5) ve 2 adet panter 
başı (Resim: 6) ele geçirilmiştir. Batı açmasında çok sayıda seramik parçası ele 
geçirilen diğer buluntular arasındadır (Resim: 7). Batı açmasında kazı çalış-
malarının tamamlanmasının ardından açığa çıkan kilise temellerinin ve apsis 
yapısının doğa koşullarından etkilenmesini engellemek maksadı ile geçici bir 
çatı örtüsü ile kaplanması yoluna gidilmiştir.

RESTORASYON VE KONSERVASYON 
Abdullah LEYGARA

Mermer KAPI

Mermer kapının sütunundaki kırıkların yapıştırılması için, sütun parçala-
rı tek tek çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak 12 parçadan oluşmaktadır. Parçaların 
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öncelikle temizlikleri yapılmıştır. Ardından gruplar hâlinde donatısız olarak 
yapıştırılarak 12 parçalık set 5 parçaya indirgenmiştir. 5 parça hâline gelen sü-
tunun taban kısmı, 2 parça hâlinde ölçüleri büyük ve ağır bir durumdadır. Bu 
2 parçanın yapıştırma işleminde donatı kullanılmıştır. Parçalar üzerinde nok-
talar belirlenip aksları çizilmiştir. Çizilen akslar üzerinden delikler açılmıştır. 
Delme işleminde eseri aşırı vibrasyondan korumak ve zarar vermemek için 
delme işlemi kademeli olarak kalınlaşarak istenilen çapa ulaşılmıştır. Delikler 
her iki taraftan da 5 cm. derinlikte ve çapları 10 mm.dir. Delme işleminden 
sonra donatılarda yerleştirilerek epoksi ile yapıştırılmıştır. 

Sütunun taban kısmı yapıştırıldıktan sonra, bu kısım yerine yerleştirilmiş-
tir. Sütunun kalan parçaları yerine yerleştirilen taban kısmının üzerine dik açı 
ile donatısız bir şekilde yapıştırılması planlanmış ve gerekli yerleşim, düze-
nek ona göre ayarlanmıştır. 

Gerekli düzenek ayarlandıktan sonra kalan parçaların sütunun taban kıs-
mı üzerine donatışız bir şekilde epoksi ile yapıştırılmıştır. Tüm yapıştırma 
işlemlerinden önce parçaların yapışacak olan yüzeylerine paralodi B72 ile bir 
film tabakası sürülmüştür. Yapıştırma işlemi için Model Form Epoksi R5 kul-
lanılmıştır. Tüm bu işlemlerin ardından parçalar birleştirilerek mermer kapı 
yerine dikilmiştir (Resim: 8).

Vaftiz Havuzu

Vaftiz havuzuna ait kırık parçaların yerleri tespit edilerek, gerekli temizlik 
çalışmaları yapıldıktan sonra parçalar yerlerine yapıştırılmıştır. Yapıştırma 
işlemi için Model Form Epoksi R5 kullanılmıştır. Yapışacak olan yüzeyler 
üzerinde %5’lik paraloid B72 ile bir film tabakası oluşturulmuş ve ardından 
epoksi ile yapıştırılmıştır. Vaftiz havuzunun eksik olan ve ele geçirilmeyen 
parçaların yerleri ise kalıp dökme yöntemi ile tamamlanmıştır. Kalıbın çıka-
rılmasından sonra zımpara çekilerek restorasyon işlemi sonlandırılmıştır (Re-
sim: 9). 
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Diğer mimarî elemanlar

Lâhit kapaklarının kırık parçaları tespit edilerek gerekli temizlik çalışma-
ları yapıldıktan sonra parçalar yerlerine yapıştırılmıştır. Yapıştırma işlemi 
epoksi R5 ile gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Bu iki lâhit kapağında da ya-
pışacak olan parçalar büyük ölçekte olmasına rağmen, yapıştırma işleminde 
donatı (metal veya fiberglass konstrüksiyon) kullanılmamıştır. Yapıştırılacak 
olan parçaların et kalınlıkları donatı kullanımına uygun değildir. Kullanım 
durumunda taşı patlatma olasılığı yüksek olup risk taşımaktadır. Yapışacak 
olan yüzeyler üzerinde paraloid B72 ile bir film tabakası oluşturulmuş ve ar-
dından epoksi ile yapıştırılmıştır. Bu lâhit kapağının yapıştırma işlemlerinde 
paslanmaz çelik (krom-nikel) donatılar kullanılmıştır. Lâhit kapağı yeterli bü-
yüklüğe ve et kalınlığına sahiptir. Bu ağırlıktaki parçaların yapıştırma işlem-
lerinde donatı kullanımı uygun görülmektedir. Öncelikle parçaların temiz-
likleri yapılmıştır. Bu işlem sert plâstik fırçalar ve su kullanılarak yapılmış-
tır. Temizlik işleminden sonra yapıştırma işlemine geçilmiş, yapışacak olan 
yüzeylerde kullanılacak donatılar için delikler açılmıştır. Öncelikle açılacak 
olan delikler için taşın yapışacak olan yüzeyinde noktalar belirlenip aksları 
çizilmiştir. Ardından çizilen akslar üzerinden delik açma işlemine geçilmiştir. 
Delikler, büyük parçada 10 cm. diğerinde ise 7 cm. derinliğinde olup çapları 
10 mm.dir. Bu birimlere göre yerleştirilen donatıların çapları 8 mm.dir. Yine 
yapıştırma işleminden önce yüzeyler üzerinde paraloid B72 ile bir film ta-
bakası oluşturulmuş, ardından donatılarda eklenerek epoksi ile yapıştırma 
işlemi tamamlanmıştır.

KORUMA ÇALIŞMALARI

Koruma çalışmaları kapsamında batı açmasında yer alan yer altı kilisesi-
nin üstü  geçici bir çatı ile kapatılmış ve korumaya alınmıştır (Resim: 11). Yine 
bu kapsamda doğu kilisesinde yer alan vaftiz havuzunun zarar görmemesi 
için ahşap renkli pimapen cam ile kapatılmıştır (Resim: 12). Yürüme yolları 
güneşten zarar görmemesi için koruma katkılı boya ile boyanmıştır. 
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ARKEOPARK PROJESİ ÇALIŞMALARI

Ören yeri turizme açılacağı için yine adanın girişine bilet gişesi yapılmıştır 
(Resim: 13). Arkeopark projesi içerisinde yer alan kamera koruma sistemi içe-
risinde kamera kabloları döşenmiştir. Bu kamera sistemi ile ören yeri 24 saat 
izlenilecektir. 

2007-2013 yıllarında aralıksız devam eden kazı çalışmaları neticesinde 
adanın mimarîsinin büyük kısmı ortaya çıkmıştır. 2013 yılından itibaren kazı 
faaliyetleri dışında restorasyon ve konservasyon çalışmalarına ağırlık veril-
mektedir. Bu bağlamda önümüzdeki kazı sezonunda Zeytinliada’da açığa 
çıkarılan yapı kalıntılarının üst örtü ile kaplanması, koruma önlemlerinin alı-
nabilmesi gibi iş ve işlemlerin yürütülebilmesi, restorasyon ve konservasyon 
projelerinin oluşturularak hayata geçirilebilmesi için öncelikle kazı alanının 
mevcut durumunu ortaya koyacak alan rölevesinin çıkarılması gerekmekte-
dir. Tarafımızdan konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda 3D lazer tara-
ma yöntemi ile kazı alanı rölevesinin çıkarılabilmesi için gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır.  İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar 
Müdürlüğü’den Uğur Genç, Melih Ekinci ve Fatih Şahin Restorasyon ve Kon-
servasyon çalışmalarını yapmışlardır. Bakanlığımızca yeterli ödenek aktarımı 
yapılmasının uygun görülmesi ve yapılması hâlinde hizmet alımı yoluna gi-
dilerek ölçüm çalışmaları yaptırılacaktır.
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Resim 1: Zeytinliada havadan görünüm

Çizim 1: Zeytinliada planı



229

Resim 2: Kuzey açması

Resim 4: Yer altı kilisesi Apsis’i

Resim 3: Batı açması geç dönem duvar yapısı
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Resim 5: Batı açmasından ele geçen buluntular

Resim 6: Batı açmasından ele geçen panter başları

Resim 7: Batı açmasından ele geçen seramik parçaları
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Resim 8:  Restorasyonu tamamlanmış mer-
mer kapı

Resim 9: Vaftiz Havuzu restorasyon işlemi
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Resim 10: Ambon parçası restorasyon 
işlemi

Resim 11: Batı açmasının üstünün kapatılması işlemi
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Resim 13: Bilet gişesi

Resim 12: Vaftiz Havuzunun ahşap renkli pimapenle korunmaya alınması
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oYlUm hÖYüK, 2013

Atilla ENGİN*
Engin ÖZGEN

Olcay ZENGİN KOŞAN
Filiz AY ŞAFAK

Aydoğan BOZKURT

Oylum Höyük 2013 yılı kazı çalışmaları, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla-
rında yürütülmüştür. Yazarlar dışındaki kazı ekibi üyeleri; ODTÜ Arkeomet-
ri Bölümü’nden Arkeozoolog Araş. Gör. Derya Silibolatlaz Baykara, Antropo-
log Gülender Eligüzel, Biyolog N. Dilşad Dağtaş, Restoratör Baran Yeşilyurt, 
Coğrafyacı Meriç Şafak; Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğ-
rencileri Abdülhamit Enginoğlu, Aylin Karadağ, Ceylan Sinem Yaldız, Emre 
Tuzen, Habibe Güneş, Hilal Yıldız, Mehmet Fatih Yıldız, Nizam Haliloğlu, 
Sefa Aygel, Uğur Yüksel, Umut Tural Gülümser, Ülkü Türkoğlu, Yasemin 
Ekici ve Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans öğrencisi Melike 
Tekeci’den oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak Kilis Müzesi’nden Nurcan 
Çilesiz görev yapmıştır.1

* Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
58140- Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: aengin@cumhuriyet.edu.tr.

 Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Merkez Öğretim Üyesi Lojmanları No: 9/5, 
Bilkent/Ankara/TÜRKİYE. E-İleti: eiozgen@bilkent.edu.tr.

 Yrd. Doç. Dr. Olcay ZENGİN KOŞAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeo-
loji Bölümü, 58140- Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: zolcay@yahoo.com.

 Araş. Gör. Filiz AY ŞAFAK, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
58140 - Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: filizaysafak@gmail.com.

 Araş. Gör. Aydoğan BOZKURT, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, 58140-Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: abozkurt@cumhuriyet.edu.tr.

1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakan-
lık Temsilcisi Sayın Nurcan Çilesiz’e, Kilis Valiliği’ne ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne, 
Kilis Belediyesi’ne, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdullah Aldemir’e, Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Faruk Kocacık’a ve tüm kazı ekibine teşekkürlerimizi 
sunarız.
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2013 yılı çalışmaları, höyüğün kuzeybatı yükseltisi üzerinde devam et-
miştir. Bu çalışmalar, 10 x 10 m. boyutlarındaki L21, K21, K23, L23 ve m. 23 
açmaları ile 5 x 10 m. boyutlarındaki J20a2b2, J23b, K20a2b2 ve L22a1b1 açma-
larında sürdürülmüştür (Resim: 1).

KUZEYBATI ALAN ÇALIŞMALARI

K23, L23 ve M23 Açmaları

Kazı alanının güneyinde bulunan K23, L23 ve M23 açmalarındaki çalış-
malar, eş zamanlı ve birbirlerine paralel olarak, önceki kazı sezonunda ortaya 
çıkarılan Geç Demir Çağı yapı katı ile L23 açmasındaki masif Roma yapı ka-
lıntısının2 kaldırılması ile başlamıştır. Bu çalışmalarla birlikte K23, L23 ve M23 
açmaları ile güneydeki K22, L22 ve M22 açmaları arasındaki profil duvarı da 
kaldırılmıştır.

Doğu-batı yönünde yan yana bulunan K23, L23 ve M23 açmalarında, 2012 
kazı sezonunda açığa çıkarılan Geç Demir Çağı yapı katına ait taş temel du-
varları kaldırılmış, altta Geç Demir Çağına ait daha eski bir yapı evresi or-
taya çıkarılmıştır.  Üst tabaka tarafından büyük ölçüde tahrip edilen ve çok 
azı korunmuş küçük taş temeller ve kerpiç duvarlar ile temsil edilen bu yapı 
evresinde de evler, L23 açmasında ortaya çıkarılan ve kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan sokağın doğu ve batısında yer almaktadır. Bu yapı evresine 
ait sokak, farklı bir sokak dolgusu ile üstteki sokak seviyesinden belirgin ola-
rak ayrılmaktadır. Yaklaşık 3 m. genişliğindeki sokağı, doğu ve batısındaki 
iki yapının duvarı sınırlandırmaktadır. Kuzeye doğru bir eğimle uzanan so-
kağın kuzeyinde, seramik parçaları ve yoğun küçük taşlardan oluşan dolgu 
daha kalındır. Sokağın iki yanında, farklı yönlerde uzanan taş temel ve kerpiç 
duvar uzantıları, çok mekânlı ve sokağa paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapılara işaret etmektedir. M23 açmasının 
güneydoğu köşesinde, bu alandaki yapı ile bağlantılı, kısmen korunmuş bir 
ocak kalıntısı tespit edilmiştir. 

2 Özgen vd. 2014: 160-161, Res. 2.
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2012 yılı çalışmalarında L23 açmasında Roma devrine ait masif kerpiç ya-
pının kuzeybatı köşesi açığa çıkarılmıştı.3 Açmanın güney profili içine giren 
yapının taş temel duvarı altında, Geç Demir Çağı’na ait bir çukurun, yapı 
inşa edilirken boşaltıldığı ve taşlarla doldurulduğu anlaşılmıştır. Böylece ma-
sif yapının altındaki gevşeklik giderilerek yapının daha sağlam bir zemine 
oturması sağlanmıştır.

Kaldırılan Geç Demir Çağı yapı katının altında L23 açmasında, aynı sokak 
üzerinde yer alan çok mekânlı evlerden oluşan Orta Demir Çağı yapı evresi 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Orta Demir Çağından itibaren üç yapı evresi 
boyunca aynı sokağın kullanılmaya devam etmesi, uzun süreli bir yerleşim 
geleneğini yansıtır. Bu yerleşim evresinde de sokağın doğusunu ve batısını 
birer ev duvarı sınırlandırmaktadır. Sokağın batısındaki yapının sadece üç 
mekânı kısmen korunmuştur. K23 açmasının kuzeybatı köşesinde ve orta bö-
lümünde kısmen korunan kerpiç sıraları, yapının batısında bir kerpiç terasın 
varlığına işaret eder. Sokağın doğusunu sınırlandıran, taş temel duvarı, doğu 
kenarda küçük taşlarla oluşturulmuş kısa bir duvarla güçlendirilmiştir. Ya-
pılar, çok mekânlı küçük odalardan oluşmaktadır. Taş temelli duvarların bir 
kısmı üzerinde az sayıda kerpiç sırası korunmuştur. M23 açmasının kuzey 
ve güney köşelerinde, iki farklı yapı ile bağlantılı iki ocak (Resim: 3) ile aç-
manın kuzey bölümünde bir fırın kalıntısı tespit edilmiştir. Sokağa paralel 
olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan yapılar, üst yerleşim evreleri-
ne ait yapı temelleri ve çok sayıda yuvarlak çukur tarafından büyük ölçüde 
tahrip edilmiştir. Çapları 1.5-2 m., derinlikleri ise 1-2.5 m. arasında değişen 
çukurların genelinde, özellikle çukur tabanları üzerinde beyaz kireçli bir sıva 
görülmektedir. “Silo” olarak değerlendirilen bu çukurlar, işlevini yitirdikten 
sonra çöplük olarak kullanılmıştır. M23 açmasında açığa çıkarılan bir çukur-
da, beyaz sıvalı çukur tabanı üzerinde (M23/ÖZA 113) yarısı korunmuş bir 
amforaya ait parçalar ele geçmiştir. 

Devam eden çalışmalarda, Geç Demir Çağı çukurları dışında, Orta Demir 
Çağının daha erken bir evresine tarihlenen ve tüm açmalara yayılan onlarca 

3 Özgen vd. 2014: 161.
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benzer karakterde onlarca çukur ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). L23 açma-
sındaki çalışmalarda, sokak dolgusu altında da üç çukurun tespit edilmesi, 
Orta Demir Çağının daha erken bir evresinde höyüğün kuzeybatı yükseltisini 
oluşturan bu alanın silo çukurları için kullanılmış olduğunu göstermektedir. 
L23 açmasındaki çalışmalarda, silolarla temsil edilen Orta Demir Çağının bu 
daha erken yapı evresinde, karışık moloz toprağı (L23/ÖZA 90) içerisinde 
40 x 40 x 16 cm. boyutlarında kırık bir bazalt ortostat parçası ele geçirilmiştir 
(Resim: 4). Bir yüzünde alçak kabartma tekniğinde, geyik türü bir hayvana ait 
boynuz olarak değerlendirilen bir tasvir bulunmaktadır. M.Ö. 2. binyıla ait 
bir ortostat parçası olduğu düşünülen kabartma, Orta Demir Çağının erken 
yapı evresinde kırılarak öğütme taşı olarak biçimlendirilmiştir.   

K23, L23 ve M23 açmalarında paralel yürütülen kazı çalışmalarında, Er-
ken Demir Çağı yerleşim tabakasına ulaşılmıştır (Resim: 5). Yanık kırmızı 
kültür toprağı ile belirgin olarak ayrılan GTÇ tabakasının hemen üzerinde 
yer alan bu yapı evresi, Geç ve Orta Demir Çağına ait onlarca çukur ve yapı 
duvarları tarafından çok büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu yapı katı, M23 
açmasının özellikle güney yarısında yoğun küllü ve kerpiç molozlu toprak 
yapısı ile dikkati çekmektedir. Çok azı korunmakla birlikte, her üç açmada da 
görülen, farklı yönlerde uzanan taş temel ve kerpiç duvar parçaları, kuzey-
batı-güneydoğu yönünde uzanan çok mekânlı ev planlarını yansıtmaktadır. 
L23 açmasındaki kerpiç yapı ile K23 açmasındaki, açmanın güneydoğu köşe-
sinden çıkan ve kuzeybatıya doğru yönelen ve güneye dönerek bir mekânı 
sınırlandıran kerpiç duvar nispeten iyi korunmuştur. K23 açmasındaki kerpiç 
duvarın batısı temel seviyesinde bir taş sırası ile desteklenmiştir.

J23b Açması

K23, L23 ve M23 kazı alanını batı yamaca doğru genişletmek ve farklı dö-
nemlere ait mimarî kalıntıları daha geniş bir alanda incelemek için batı yamaç 
üzerindeki J23b açmasında kısa süreli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Dik ya-
maç eğimi nedeniyle açmanın 5 X 10 m. boyutlarındaki doğu yarısında çalışıl-
mıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde, yüzey toprağının hemen altında Geç 
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Demir Çağına ait, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kerpiç bir duvar ile 
kerpiç teras dolgusu açığa çıkarılmıştır (Resim: 6).Yamaç erozyonu nedeniyle 
kerpiç duvar ve kerpiç terasın batı bölümleri korunmamıştır. Yamaç eğimi 
nedeniyle basamaklandırılan açmanın batı bölümünde ise Orta Demir Çağına 
ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu yapı katı, açmanın kuzeydoğu 
köşesindeki kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir taş temel duvarı ile 
açmanın güneydoğu köşesinde yer alan, kısmen taban altına yerleştirilen alt 
kısmı korunmuş bir erzak küpü ile temsil edilmektedir. Taş temel duvarının 
batı bölümü yamaç erozyonu nedeniyle korunmamıştır.

J20a2b2 Açması

2013 yılı çalışmalarında, kazı alanını kuzeye doğru genişletmek üzere J20 
ve K20 açmalarının 5 x 10 m. boyutlarındaki güney yarılarında kazı çalışma-
ları yapılmıştır (Resim: 1). J20a2b2 açmasında yapılan kısa süreli kazılarda, 
yüzey toprağının hemen altında Helenistik ve Roma Dönemlerine ait yapı 
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Açmanın doğu bölümünde Roma 
dönemine ait kerpiç bir duvar ile olasılıkla bir teras dolgusuna ait kerpiç sı-
raları ve Helenistik Döneme ait, büyük oranda tahribat görmüş düzensiz taş 
temel uzantıları tespit edilmiştir.

K20a2b2 Açması

İlk kez 2013 yılında kazılara başlanan K20 açmasının güney yarısında 
sürdürülen çalışmalarda, açmanın güneybatısında yüzey toprağının hemen 
altında Roma Dönemine tarihlenen kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 
büyük bir yapıya ait kerpiç duvarlar açığa çıkarılmıştır (Resim: 8-9). Yaklaşık 
1,5 m. kalınlığındaki kerpiç duvarlar yaklaşık 40 x 40 x 12 cm. boyutlarında 
kare kerpiçlerle inşa edilmiştir. Masif Roma kerpiç yapısının duvarları olduk-
ça derin temel çukurları içerisine oturtulmuştur. Yapının kuzeybatı-güney-
doğu yönünde uzanan duvarında taş temel kullanılmazken, daha derin bir 
temel çukuruna sahip kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kerpiç duvarın 
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altında ise kalın bir taş temel duvarı tespit edilmiştir. Temel duvarında, altta 
büyük taşlar, üstte ise genellikle yumruk büyüklüğünde küçük taşlar ve be-
yaz kireçli kalın bir harç kullanılmıştır. Harcın üzerinde ve kerpiç sıralarının 
altında belirgin ince-uzun ahşap hatıl izleri görülmüştür (Resim: 8). Bu duva-
rın altında yer alan, olasılıkla Geç ya da Orta Demir Çağına ait bir kül çukuru 
da boşaltılarak taş ve harçla doldurulmuş, böylece duvarın sağlam bir zemine 
oturması sağlanmıştır. 

Yaklaşık 2 m. derinliğinde derin bir temel çukuruna sahip masif Roma ya-
pısı, en üstteki Helenistik dönemden Geç Tunç Çağı (GTÇ)’na kadar uzanan 
yaklaşık 2 m. derinliğindeki kültür tabakalarına zarar vermiştir. Bu neden-
le, yapı katları açmanın kuzeydoğu bölümünde korunmuştur. Açmanın bu 
bölümünde Helenistik Çağ’a ait mimarî kalıntılar, batı bölümü Roma yapısı 
tarafından tahrip edilmiş olan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan taş te-
mel duvarları ve iki çukur ile temsil edilmektedir (Resim: 9). 

Açmanın kuzeydoğu bölümünde devam eden çalışmalarda, Geç Demir 
Çağı’na ait yapı katı tespit edilmiştir. Bu yapı evresi, yaklaşık kuzey-güney 
yönünde uzanan bir kerpiç duvar uzantısı, sıkışmış toprak zemin seviyesi ve 
yuvarlak silo çukurları ile temsil edilmektedir. Masif Roma yapısının duvarı 
altında kalan Geç Demir Çağı çukurlarından biri boşaltılarak taşla dolduru-
lurken, diğerinin beyaz kireçli taban seviyesi Roma duvarı altında tespit edil-
miştir. Devam eden çalışmalarda ise Orta Demir Çağına ait bir sıkıştırılmış 
toprak zemin seviyesi ile 1-2 m. arasında değişen çaplarda çukurlar açığa çı-
karılmıştır. 

Roma yapısı dışında, sayıları 8’i bulan, farklı boyutlardaki Orta ve Geç 
Demir Çağı çukurlarının Erken Demir Çağı yapı katını büyük ölçüde yok et-
tiği anlaşılmıştır. Roma yapısına ait kalıntıların kaldırılmasına paralel olarak 
açmanın kuzeydoğu bölümünde yapılan derinleşme çalışmalarında, yanık 
kırmızı toprak rengi ile ayırt edici olan Geç Tunç Çağı yerleşim tabakasına 
ulaşılmıştır. Bu yapı katında batı açma duvarı içerisine giren kuzeybatı-gü-
neydoğu yönünde uzanan bir kerpiç duvar dışında herhangi bir mimarî ka-
lıntıya rastlanmamıştır. Kerpiç duvarın doğusundaki alanda tespit edilen 
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sıkışmış toprak taban, duvarın doğudaki bir mekânı sınırlandırdığını düşün-
dürmektedir. 

K20a2b2 açmasındaki çalışmalar GTÇ yapı katı seviyesinde sonlandırıl-
mıştır.

L22a1b1, L21 ve K21 Açmaları

L22 açmasının kuzey yarısı ile L21 ve K21 açmalarında Orta Tunç Çağı 
(OTÇ) I ve Erken OTÇ II yapı katlarında çalışmalar sürdürülmüştür. Para-
lel yürütülen bu çalışmalarla, önceki kazı sezonlarında kuzeybatı bölümü ve 
kerpiç teras kısmı açığa çıkarılan OTÇ I’e ait büyük Anıtsal Kerpiç Yapı’nın4  
doğu bölümünü ortaya çıkarmak ve Erken OTÇ II’de yerleşim ve çöplük alanı 
olarak kullanılan mimarî kalıntılar ve kalın kül katmanını incelemek amaç-
lanmıştır. Batısı ve kuzeyi kerpiç terasla desteklenmiş anıtsal OTÇ I yapısı, 
yanarak son bulmuş büyük bir kompleks görünümündedir. Önceki kazı se-
zonlarında açığa çıkarılan yan yana iki büyük mekânı mutfak işlevindedir.5 
Yapının doğu bölümünde ise mutfak mekânları ile bağlantılı bir ara duvarla 
ikiye bölünmüş “L” biçiminde bir koridor ile olasılıkla bir merdiven odası/
boşluğu olarak değerlendirilebilecek küçük bir dikdörtgen mekân açığa çıka-
rılmış, ancak henüz mekân tabanlarına ulaşılamamıştır (Resim: 10). K21, L21 
ve L22 açmalarında sürdürülen çalışmalarda, yapının kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan doğu duvarı belirlenmiştir. Yaklaşık 40 x 40 x 12 cm. bo-
yutlarında kare kerpiçlerle inşa edilen, 1.65 m. genişliğindeki duvarın doğu-
sundaki alanda da yoğun yapı molozuna rastlanması, yapının doğuya doğru 
devam ettiğini ve bu alanda başka mekânlar ve belki bir iç avlunun buluna-
bileceğini düşündürmektedir. L22 açmasının kuzey yarısında (L22a1b1) yapı-
lan çalışmalarda duvarın doğusundaki kerpiç molozlu alanda yağmur suları 
ile gelen akıntı toprak tabakası dikkat çekicidir. K21 açmasının ise 6 x 5 m.lik 

4 Bkz. Özgen vd. 2011: 59, Res. 6; 2012: 500-501, Res. 5; 2013: 323-324, Res. 3; 2014: Res. 166-167, 
12-14.

5 Bkz. Özgen vd. 2013: 323-324, Res. 3; 2014: Res. 166-167, 12-14.
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kuzeydoğu bölümünde yoğunlaşan çalışmalarda farklı olarak, L21 açmasının 
batı yarısında da tespit edilen yanık kırmızı renkli kerpiç molozla karşılaşıl-
mıştır. Anıtsal yapının batı bölümünde geniş bir alanda görülen ve yangın 
tahribatının neden olduğu, kırmızı yanık kerpiç molozu içinde açığa çıkarılan 
düzensiz sıkıştırılmış toprak taban parçaları ile üzerindeki kırılarak dağılmış 
seramik parçaları (Resim: 11), yapının bu bölümünün iki katlı olduğuna ve 
yangın sırasında çöktüğüne işaret etmektedir. 

OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı’nın doğu bölümündeki kazılarda henüz ta-
ban seviyesine ulaşılamamış olduğundan, 2014 yılı çalışmalarında, bu alanda 
kazı çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Anıtsal Kerpiç Yapı’nın 
yıkılmasından sonra, Erken OTÇ II’de bu alanın bir süre iskân görmediğini ve 
çöplük alanı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.6 2013 yılı çalışmalarında 
K21 açmasının kuzeydoğu kesimi ile L21 açmasının batı yarısı ve L22 açması-
nın kuzey yarısında yürütülen çalışmalarda, Anıtsal OTÇ I yapı katı üzerinde 
bu çöplük tabakasına ait kül katmanı ile karşılaşılmıştır. Batıya doğru bir me-
yille uzanan kül katmanı içinde yoğun seramik parçaları ve hayvan kemikleri 
dışında çok sayıda pişmiş topraktan insan ve hayvan figürinlerine ait parçalar 
(Resim: 12), kemik ve bronz objeler ile kireçtaşından kabartmalı bir stel parça-
sı ele geçirilmiştir. Kireçtaşı stel üzerinde etek kısmı korunan bir insan figürü 
yer almaktadır. Aynı döneme ait sağlam bir kireçtaşı stel, Oylum Höyük’ün 
kuzeydoğu yamaç açmalarında yürütülen çalışmalardan da bilinmektedir.7

L22a2b2 açmasında sürdürülen çalışmalarda, üst tabakalardan devam 
eden ve içindeki buluntulara göre GTÇ’ye tarihlendiği anlaşılan iki büyük yu-
varlak silo (L22/ÖZA 143, 156) çukuru kazılmıştır. Yaklaşık 2.5 m. çapında ve 
2 m. derinliğindeki siloların tabanının ve duvarlarının kalın bir kireçli harçla 
sıvandığı anlaşılmıştır. İşlevini yitirdikten sonra çöplük olarak kullanılan ve 
içlerine taşlar atılan çukurlardan birinde (L22/143) iyi korunmuş bir bronz ok 
ucu ele geçirilmiştir. GTÇ’da daha az sayıda görülen silo çukurlarının, Demir 

6 Bkz. Özgen vd. 2013: 324-325, Res. 1.
7 Bkz. Özgen vd. 1997: Taf. 3: 3.
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Çağı silo çukurlarına göre genellikle daha büyük boyutlu olduğu görülmek-
tedir. 

L22a2b2 ve L21 açmalarında yapılan çalışmalarda Erken OTÇ II’ye ait ba-
sit toprak mezarlar açığa çıkarılmıştır. Bu mezarlar, Erken OTÇ II’de çöplük 
olarak kullanılan batıdaki alana doğru daha geç bir evrede yayılan konutlarla 
bağlantılıdır. Oval çukurlar içerisine hoker tarzda yatırılmış bebek, çocuk ve 
yetişkin bireylere ait mezarlar, Geç OTÇ II mezarlarının aynı geleneği yan-
sıtan öncüleridir (Resim: 13). Mezarlarda bir yön birliği görülmez. İskeletler 
oldukça kötü korunmuştur. Genellikle mezar eşyası açısından fakir olan me-
zarlara, bazen bir ya da birkaç pişmiş toprak kap ile yıldız başlı bronz iğneler 
bırakılmıştır (Resim: 14). Kaplar baş çevresine yerleştirilirken, olasılıkla kefen 
benzeri kumaşı tutturmada kullanılan bronz iğneler omuz ya da göğüs üze-
rinde bulunmaktadır.

L22a2b2 açmasındaki çalışmalarda, açmanın kuzeydoğu köşesinde, bü-
yük kısmı önceki kazı sezonunda L21 açmasında açığa çıkarılan Erken OTÇ 
II yapı katına ait bir yapının taş temelli kerpiç duvarı ile aynı döneme ait 1 
bebek, 1 çocuk ve 4 yetişkin mezarı ortaya çıkartılmıştır. Bebek (L22/ÖZ 151), 
çocuk (L22/ÖZA 146) ve bir yetişkin (L22/ÖZA 153) mezarında buluntu ele 
geçirilmemiştir. ÖZA 153 numaralı yetişkin mezarında ölünün bacakları yana 
doğru kıvrılmış ve farklı olarak yan değil, göğsü üzerinde yatırılmıştır. ÖZA 
149 numaralı yetişkin mezarına iki pişmiş toprak kap ve bir yıldız başlı iğne 
bırakılırken, ÖZA 151 numaralı yetişkin mezarına sadece iki yıldız başlı iğne 
bırakılmıştır. ÖZA 148 numaralı yetişkin mezarında ise pişmiş toprak bir kap 
ile birlikte Geç OTÇ II mezarlarından bilinen kapaklı fayans bir kap ele geçi-
rilmiştir (Resim: 14). 

L21 açmasında yapılan çalışmalarda ise biri bir çocuğa (L21/ÖZA 153), 
diğeri bir yetişkine (L21/ÖZA 164) ait iki basit toprak mezar tespit edilmiştir. 
İki mezarda da herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Çocuk mezarı çöplük 
evresine ait kül katmanı içerisine yerleştirilirken, yetişkin bireye ait mezar 
Erken OTÇ II’ye ait bir yapının taş temel seviyesinin altında açığa çıkmıştır. 

L21 açmasının doğu yarısında, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan 
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Erken OTÇ II yapı katının8 kerpiç duvarları kaldırılmış, taş temel seviyesine 
ulaşılmıştır. Bu seviyede iki yapı arasındaki boşlukta farklı bir mezar türüne 
rastlanmıştır (Resim: 15). İki konut arasındaki, daha önce sokak olarak kul-
lanılan boşluğa geç evrede bir oda mezar (L21/ÖZA 160) yerleştirilmiştir. 
Kuzeyini ve güneyini ev duvarlarının sınırlandırdığı mezarın doğu yönü taş 
temelli kerpiç bir duvarla kapatılırken, batı yönünde duvar yapılmamıştır. 
Yaklaşık 3 x 2 m. boyutlarında dikdörtgen planlı olan oda mezar, OTÇ II için 
çok karakteristik olmamakla birlikte, yerleşim içi gömüt özelliği ile OTÇ II ölü 
gömme geleneğine çok yabancı değildir.9 Mezarda yapılan çalışmalarda 4’ü 
yetişkin ve 1’i çocuk olmak üzere ait 5 bireye ait iskeletler açığa çıkarılmıştır. 3 
yetişkin ve 1 çocuğun aynı anda yan yana gömüldüğü, üst seviyede yer alan 1 
yetişkin bireyin ise daha sonra gömüldüğü anlaşılmaktadır. Ölülerin tamamı 
hoker pozisyonda büzülmüş olarak yan yatırılmıştır. İlk gömülen yetişkinler-
den ikisinin başı doğu yönde, odanın güneyindeki bir yetişkin ve bir çocuğun 
başı ise batı yöndedir. İlk gömülen bireyler sağ tarafları üzerine yan yatırılır-
ken, daha sonra gömülen yetişkin birey sol tarafı üzerine, başı doğu yönde 
mezara yerleştirilmiştir. Oda mezar, eşya bakımından olukça fakirdir. İske-
letlerden sadece biri ile bağlantılı olarak 3 mezar eşyası ele geçirilmiştir. İlk 
gömülen bireylerden biri olan bir yetişkine ait iskeletin başı arkasında pişmiş 
topraktan küçük bir testi ve göğsü üzerinde bronz bir iğne ile kavkı bir kolye 
ucu ele geçirilmiştir. Diğer bir yetişkin iskeletinin ağzı hizasına yerleştirilen 
küçükbaş hayvan çene kemiği ölü yemeği ile ilişkili olmalıdır. Önceki kazı 
sezonlarında açığa çıkarılan Geç OTÇ II mezarlarında, genellikle ağız hizası-
na bırakılan kaplar içindeki küçükbaş hayvanlara ait çene ve ayak kemikleri, 
hayvanların bu uzuvlarının özel bir ölü yemeği için kullanılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Modern Oylum sakinleri tarafından ekibimize höyüğün güney eteklerin-
deki bir evin içinden kuzeye doğru uzanan taş örgülü bir tünelin varlığı ile il-

8 Özgen vd 2014: 162, Resim 7.
9 Özgen ve Helwing. 2001: Abb. 4.
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gili bilgi verilmiştir. Mahalle sakinleri tarafından “höyüğün kapısı” olarak ad-
landırılan bu yapının yaklaşık 30 yıl önce kazıldığı, daha sonra ise evin duvarı 
örülerek kapatıldığı öğrenilmiştir. Bahsedilen yapının, hemen güney etekte 
yer alan M.Ö. 2. binyıl bazalt sur duvarına yakınlığı nedeniyle bir “potern” 
olabileceği düşünülerek, söz konusu evin kuzeyindeki sokakta arkeojeofizik 
çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu alanda manyetik gradiometrik ve GPR-
yer radarı ile yapılan ölçümlerden elde edilen anomali haritalarında, poter-
nin varlığına işaret eden bir ize rastlanmamıştır. Mahalle sakinleri tarafından 
bahsedilen taş yapının, höyüğün kuzeydoğu ve güney yamaçlarında görülen 
Erken Tunç Çağı III-IV’e ait tahrip edilmiş bir oda mezar olması olasıdır.

Söz konusu alan dışında, höyüğün çalışılmayan üst bölümünde, 22.000 
m2’lik 6 farklı alanda da manyetik gradiometrik ve GPR-yer radarı ölçümleri 
yapılmış, elde edilen anomali haritaları ve veriler ilerde kullanılmak üzere 
kaydedilmiştir.

OYLUM HÖYÜK İÇİN LOKALİZASYON ÖNERİSİ: ULİSUM / ULLİS

Oylum Höyük’te son yıllarda ele geçirilen yazılı belgeler ile krali mühür ve 
mühür baskıları10, M.Ö. 2. binyılda yerleşmenin bir yönetim merkezi olduğu 
konusunda şüphe bırakmamaktadır. Ancak bu belgelerde Oylum Höyük’ün 
antik adına işaret eden bir ipucuna maalesef ulaşılamamıştır. Kanımızca Oy-
lum Höyük’ün antik adı ile ilgili en önemli ipucunu Alman kartograf Richard 
Kiepert’in 19. yüzyılın sonlarında hazırladığı harita vermektedir.11 Kiepert 
haritasında, D5 numaralı Halep paftasında, Oylum Höyük adının hemen ba-
tısına, bugün unutulmaya yüz tutmuş olan “Illizi Baghtshesi” (İllizi Bahçesi) 
yazılmıştır.12 Önerimiz, modern Kilis (Osmanlı Döneminde Killis) adı ile de 
fonetik açıdan benzerlik gösteren “İllizi/İllis” adının, Naram-Sin’in Suriye 

10 Bkz. Dinçol ve Dinçol 2011; Donbaz 2011; 2014; Engin (baskıda), Özgen vd. 2012: Res. 14; 
2013: 324, Res. 2, Res. 10; 2014: 162, Res. 5.

11 Kiepert 1904-1907: D5 Haleb.
12 Bu mıntıka adı, günümüzde “İllezi/Ellezi” olarak daha çok Oylum Höyük’ün kuzeyinde 

yer alan Akpınar’ın batısındaki bahçelerin bulunduğu alana verilmiştir. Bu durum, Roma 
döneminde yerleşim merkezinin Oylum Höyük’ten hemen kuzeyindeki Akpınar Höyüğü’ne 
taşınmış olması ile bağlantılı olmalıdır.
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seferinde bahsi geçen antik Ulisum/Ullis ile aynı yer olduğudur. Metne göre 
Akkad kralı Naram-Sin, daha önce hiçbir kralın yapamadığını yapmış ve tan-
rı Nergal’in yolunu açmasıyla Kuzey Suriye’de yer alan Armanum (Halep ?) 
ve Ebla’yı fethetmiş, böylece “Sedir Dağları” (Amanoslar) ve “Yukarı Deniz”i 
(Akdeniz) almıştır. Bu savaşta kral, tanrı Dagan’ın yardımıyla galip gelmiş, 
tanrı “Fırat’ın kıyısından Ulisum’a kadar olan toprakları” ona vermiştir. Ak-
kad belgesine göre Ulisum/Ullis, tıpkı Oylum Höyük gibi bir sınır kentidir. Bu 
seferin sonunda Akkad ordusu Akdeniz’e kadar ulaştığından, Ulisum/Ullis 
daha çok Doğu Akdeniz kıyısında aranmaktadır. Bize göre söz konusu belge-
de geçen ve modern “İllizi” adı ile fonetik açıdan benzerlik gösteren Ulisum/
Ullis/İllis Oylum Höyük ile eşlenmelidir. Bu lokalizasyon önerimiz, “Prof. Dr. 
Engin Özgen’e Armağan” kitabında gerekçeleri ve ipuçları ile birlikte yayın-
lanmıştır.13 
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Resim 2:  K23, L23 ve M23 açmaları, Orta Demir Çağı yapı katı.

Resim 1: Kuzeybatı çalışma alanı.
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Resim 5: K23, L23 ve M23 açmaları, Erken Demir Çağı yapı katı.

Resim 3: M23 açması, O. 
Demir Çağı ocağı 
(M23/ÖZA 84).

Resim 4: L23 açması, bazalt ortostat parçası.
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Resim 6: J23b açması, Geç ve Orta Demir Çağı mimarî ka-
lıntıları.

Resim 7: J20a2b2 açması, Roma ve Helenistik Dönem mimarî kalıntıları.
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Resim 9: K20a2b2 açması, Roma ve Helenistik mimarî kalıntılar.

Resim 8: K20a2b2 açması, masif Roma yapısı.
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Resim 11: K21 açması, Anıtsal OTÇ I yapısı, ikinci kata ait seramik parçaları 
(K21/ÖZA 188).

Resim 10: Anıtsal OTÇ I yapısı.
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Resim 13: L211a2b2 açması, Erken OTÇ II basit toprak mezarı (L22/ÖZA 148).

Resim 12: Erken OTÇ II pişmiş toprak figürinleri.
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Resim 15: L21 açması, Erken OTÇ II oda mezarı (L21/ÖZA 160).

Resim 14: L211a2b2 açması, Erken OTÇ II basit toprak mezarı (L22/ÖZA 148).
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“SıxTEEnTh PrElımınarY rEPorT on ExcaVaTıonS 
aT ziYarET TEPE (DiYarBaKır ProVıncE),

2013 SEaSon”
Timothy MATNEY”
John MACGINNIS

Dirk WICKE
Kemalettin KÖROĞLU

The seventeenth and final field season of the current excavation campaign 
at Ziyaret Tepe, the Late Assyrian city of Tušhan, was conducted between 
July and September of 2013. Prof. Timothy Matney served as the scientific 
director. Our senior staff included: Dr. John MacGinnis of Cambridge Uni-
versity, Dr. Dirk Wicke of the University of Mainz, and Prof. Dr. Kemalettin 
Köroğlu of Marmara University. We were pleased to welcome the new direc-
tor of the regional Diyarbakır Archaeological Museum, Mehmet Akif Bilici, 
and appreciate his help in making the 2013 field season a success. Our able 
government representative was Esma Bedirhanoğlu, also of the Diyarbakır 
Archaeology Museum. We acknowledge her contribution to our expedition. 
Previous preliminary reports of our work, ongoing since 1997, can be found 
in earlier editions of this journal, as well as in Anatolica (Matney 1998; Matney 
and Somers 1999; Matney and Bauer 2000; Matney et al. 2002; Matney et al. 
2003; Matney and Rainville 2005; Matney et al. 2007; Matney et al. 2009; Mat-
ney et al. 2011).

* Timothy MATNEY, Department of Anthropology and Classical Studies, University of Akron, 
Akron, OH 44325-1910 USA/ABD.

 John MACGINNIS McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambrid-
ge/İNGİLTERE.

 Dirk WICKE, Institut für Ägyptologie und Altorientalistik, Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz/ALMANYA.

 Kemalettin KÖROĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı, Marmara Üni-
versitesi, İstanbul/TÜRKİYE.
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Ziyaret Tepe is situated within the broad alluvial floodplain of the Tigris 
River approximately 20 km west of its confluence with the Batman Su and 
just east of the modern city of Bismil. The site falls within the impact area of 
the soon to be completed Ilisu hydroelectric dam. As reported earlier, Ziyaret 
Tepe has a long occupational history spanning the Early Bronze through Mid-
dle Iron Ages, with periodic later occupational levels in the Late Iron/Hel-
lenistic, Late Roman, Medieval, and Ottoman periods. However, the zenith 
of occupation at Ziyaret Tepe was as an urban center in the 9th through 7th 
centuries BC during the Late Assyrian period. Historical inscriptions explain 
that the city of Tušhan was re-founded following a hiatus brought about by 
the Middle Assyrian political collapse of the 12th century BC. In 882 BC, King 
Ashurnasirpal II claims to have rebuilt the city which was continuously occu-
pied by the Assyrians until its abandonment in 611 BC after the collapse of the 
imperial heartland (Grayson 1991; Roaf in Matney et al. 2002: 49-51). These 
Assyrian historical accounts correlate closely with the architectural history 
and stratigraphy of the excavated remains at Ziyaret Tepe.

Ziyaret Tepe comprises a high citadel mound in the northern part of the 
site, surrounded by an extensive lower town to the east, south, and west. Ex-
cavations took place in five areas in 2013 [Fig. 1]. In 2013, Dr. Wicke com-
pleted his excavations on the high citadel mound in Operation AN. Prof. Dr. 
Köroğlu returned to Operation K in the southern lower town, an area previ-
ous excavated in 2003 and 2004. Dr. MacGinnis excavated in two new areas of 
the southern lower town – Operations Y and Z – as well as directing a small 
probe (Operation W) inside a large public building excavated over the course 
of a decade starting in 2001. Finally, we also continued our subsurface electri-
cal resistivity survey of the western lower town at Ziyaret Tepe in hopes of 
clarifying the nature of the public buildings found there via excavation and 
geophysical prospection. This report will focus on the excavations.

Excavations in Operation AN: the Bronze Palace

Since its initial discovery in 2000, our primary interest in Operation AN 
has been to untangle the complex ground plan and chronology of an Assyrian 
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palace which we refer to as the “Bronze Palace” (Matney et al. 2011: 69-72). 
The main task for this final season was to solve some questions related to the 
building techniques of the Bronze Palace and to explore the pre-Late Assyrian 
phases. To pursue these issues, work concentrated in trenches N1000 E1170 
and N1000 E1160, where a deep sounding was first opened in 2009. The west 
section of this excavation area had eroded heavily during the last few years; 
therefore, it was cut back by 2m to the west along its full length with a goal of 
adding to our plan of the building and clarifying the nature of the rooms that 
lay to the west of the previous excavations. 

Three primary building phases have been documented in the Bronze Pal-
ace: Phase I (7th century BC), Phase II (mid-8th century BC), and Phase III 
(possibly 9th century BC). In the northern part of the 2013 western extension, 
it was possible to trace the remains of the Phase II walls delimiting Room 19 
[Fig. 2]. The collapse of the Phase II building in Room 19 included fragments 
of painted wall plaster, similar to those described in earlier reports from Room 
7, but in poor condition. Immediately below, an earlier building phase (Phase 
III) followed the same basic plan supporting the conclusion that the Phase II 
palace immediately followed the Phase III palace chronologically, using its 
old walls as foundation. 

By excavating through the palace floors, we were able to observe subfloor 
construction techniques used by the Assyrian builders. As documented ear-
lier, the Bronze Palace had an extensive internal drainage system. In 2013, we 
exposed canal N-835 that led into cess-pit N-865 [Fig. 3]. Incorporated in the 
brick lining of the canal was half a brick with a gameboard scratched into it 
(N-835, ZT 41642) [Fig. 4]. The canal was cut by pit N-811, and a baked brick 
with semicircular hole in a direct line to the east running through wall N-265 
indicates its point of origin. The canal and cess-pit would have served Room 
6. Another drainage system, excavated previously in this area, serviced Room 
9. The cess-pit was completely preserved with false vaulting in situ but was 
only reached in the final week of excavation. The uppermost six courses of 
the cesspit are mudbrick. The seventh course from the top mixes limestone 
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blocks and bricks. From the eighth course downward the sides of the cess-pit 
are made of unworked or roughly hewn limestone blocks of small to medium 
size. The bricks and stones are covered with a whitish layer of salt or phyto-
liths. The pit itself was empty for the top 1.40m and comprised rather soft, 
blackish-greyish material with a few bones and brick fragments.

 By the end of the 2013 season, the occupational history within the Bronze 
Palace was clear. The earliest occupation remains discovered at the bottom of 
Room 6 did not reveal any clear architectural features. Wall N-539 and stone 
paving N-363 are to be dated to the Middle Assyrian period based on stratig-
raphy, a preliminary reading of the pottery, and the unusual thick (ca. 12 cm) 
bright orange bricks laid in light-grey mortar comprising N-539. However, 
the construction of stone wall foundation N-839 is than typical Middle Assyr-
ian wall foundations and Dr. Wicke has argued on stratigraphic grounds that 
N-839 must represent a pre-middle Assyrian phase and, accordingly, that the 
deposits of N-854, N-857 and N-858 underneath ought to be considered as 
Late Bronze Age or earlier. In clearing Rooms 6 and 2, work was considerably 
hampered by the presence of two large pits. One of these pits (N-829) con-
tained an unbaked clay tablet was found (ZT 41575) mixed with brick rubble 
that was thrown into the pit while building up the foundation to that room 
[Fig. 5]. The tablet, to be published fully in a subsequent publication, is early 
Late Assyrian in date and lists 25 cloth garments. In sum, this season has 
greatly contributed to confirm the phasing of the ‘Bronze Palace’ at Ziyaret 
Tepe. Before the Late Assyrian building was constructed, there must have 
existed a Middle Assyrian predecessor building incorporating a stone-paved 
courtyard and considerable mudbrick walls.

Excavation in Operation K: Assyrian private housing

Operation K is located in the southern lower town, in an area associated 
with the Late Assyrian city wall. The first excavations in Operation K were 
conducted under the supervision of Dr. John MacGinnis in 2003 and Prof. 
Dr. Kemalettin Köroğlu in 2004. During these previous two seasons, an area 
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of 20m by 10m was excavated, resulting in the discovery of the city wall run-
ning SE-NW direction, and a domestic residence constructed immediately 
inside the city wall. The city wall was constructed of mudbrick on top of an 
artificially raised terrace. The area outside of the wall was deeply trenched, 
creating a large moat in order to increase the city’s defenses as well as to di-
rect rain water coming from a small tributary to the south through channels 
situated outside the walls and ultimately draining into the Tigris River. The 
2013 work in Operation K aimed at exposing the eastward continuation of the 
Late Assyrian domestic building discovered during the 2003-2004 excavation 
seasons, and to determine its phases of use, complete plan, and function.

Previous excavation in Operation K had unearthed a building comprising 
four rooms (A-D), a courtyard (E) and a semi-open space to the north of the 
courtyard, dated to the 8th – 7th centuries BC. It is evident from in situ tannurs 
that two rooms (A and E) were used for cooking purposes. The courtyard 
to the north was paved with pebbles and re-used bricks, with a deep well 
(K-098) in the middle. The mudbrick walls were 80-90cm thick and Prof. Dr. 
Köroğlu’s excavations showed two phases of occupation. New excavations in 
2013 were conducted to the east of the area dug in 2003-2004 in trench N750 
E920. In 2013, the eastern half of Room C and two additional rooms were 
discovered. The plan of the Operation K building now comprises eight rooms 
[Fig. 6, showing late phase walls]. Five of these rooms (B, A, C, G and H) are 
situated on a NW-SE axis, adjacent to one another and parallel to the city 
wall for the course of about 20m. The newly excavated part of the building 
in Operation K also had two occupational phases and it was confirmed that 
the same ground plan was repeated in both phases. The mudbrick founda-
tions of the later phase walls are somewhat better preserved than those of the 
earlier phase. Individual mudbrick sizes of both phases are similar, ranging 
between 38cm and 40cm on a side. The wall coursing system is a course of 
two full-bricks followed by a course of one half-brick on either side of a full-
brick yielding wall thicknesses are 80-90cm, identical to those discovered in 
2003-2004.
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Room C was 3m by 3m in extent and has floors and associated artifacts 
corresponding to the both phases The northern and eastern walls of the earlier 
phase were discovered at foundation level. The most important unit of this 
phase is a simple earthen grave dug into the mud floor aligned in a north-
south direction. The head of the skeleton inside the grave is on the north, 
with the skull facing eastwards. The right hand was placed on the stomach, 
and the left hand was resting to the left side of the face. In the later phase (K-
125), the floor was raised by approximately 20cm and a hearth (K-151) was 
placed above the earlier phase grave. Immediately beneath this later phase 
floor, there are two burials running parallel to the eastern (grave K-117) and 
southern (grave K-119) walls. There are no finds in the graves except a vessel 
base in grave K-119, where only the foot bones of the body are preserved. The 
entrance to Room C is reconstructed to be in the north. A possible baked brick 
threshold of the earlier phase and the pivot hole/door socket of the door were 
discovered on the northern wall in the northeast corner of the room. The later 
phase door must be on wall K-080 that runs in the same direction.

The two rooms east of Room C had their northern walls were damaged 
by numerous later pits. In some cases the walls can only be traced below the 
foundation floor level on the floors of the pits. Some mudbrick remains of a 
wall dividing rooms G and H were discovered at the bottom of a later phase 
pit. Room G is 3.0m X 2.5m in extent. Of the earlier phase walls of this room, 
the southern wall is discernable, whereas the other walls can only be traced 
as foundations. There are no in situ finds on the floor of the earlier phase. The 
western (K-111), northern (K-136) and southern walls K-110) of the later phase 
are discernable. The floor of this phase is not preserved, most likely due to its 
proximity to the surface. Room H was poorly preserved. The mud floor (K-
129) of the earlier phase of Room H was exposed. However, the later phase 
floor could not be identified. The northern and southern walls of the earlier 
phase of this room are discernable, whereas only the traces of the eastern and 
western could be revealed. In the later phase, all walls (K-127, K-132, K-152) 
but the western wall were delimited.
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The damage caused by the later phase buildings and pits is more extensive 
to the north side of the Late Assyrian building. The fact that the entrance to 
Room C and Room E is in this area and that traces were uncovered of a pos-
sible paved threshold in wall K-122 between Courtyard E and the open area 
suggest that the area to the north of rooms G and H was used as a general 
purpose space. In 2013, in addition to Late Assyrian pottery, the finds of two 
fibula fragments, one stone vessel fragment, one stamp seal and two beads 
aided the dating of this building in Operation K. It is notable that this material 
is of a generally lower quality and quantity than found at other more substan-
tial domestic residences across Ziyaret Tepe, suggesting that this was an area 
of commoner housing. 

In Operation K, on the northern side of the trench N750 E920, remains of 
a completely different character than typical Late Assyrian architecture were 
discovered just below the surface. The poorly preserved architecture of this 
occupational level consists of two drainage pipes and associated rows of oval 
paving stones, and groups of stones that could be post holes or bases of some 
sort were found. Similar rows of stones were discovered in previous excava-
tion seasons both in Operations K and T and the analysis and dating of this 
later occupational layer continues in the 2014 study season.

Work in Operation K in 2013 allowed for the clarification of some previ-
ously indistinct details and correction of various earlier assessments made 
after the first excavations in 2003-2004. For instance, it is now understood that 
the courses of mudbrick which we considered to be benches in Room A and 
Room C are the walls of the earlier phase (cf. Matney and Rainville 2005: 33-
35; Fig. 10). It is also understood that after the destruction of the earlier phase 
building, the rubble was cleared to the foundation level and the earlier phase 
floors were raised by 15-20cm. In the later phase, the building was shifted 80-
90cm southwards and was rebuilt using the same plan. There is no evidence 
of fire or destruction in the Late Assyrian buildings. There is also continuity 
in use through both phases. Room C, excavated in 2013, appears to have been 
chosen for intramural burial during both phases. This situation is similar to 
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Room A and Room E, excavated in 2003-2004, being used as possible kitchens 
with tannurs in both phases. Consequently, it can be argued that there is not 
a long occupational gap between the two phases. 

Operation W

Operation W was the designation given to renewed investigations into 
certain features in the administrative complex excavated between 2001 and 
2010 as Operation G and Operation R. It consisted of two trenches designed 
to investigate specific questions. The first trench was placed in the area of 
Courtyard 11 [Fig. 7]. This is the southern of the two courtyards of Building 2, 
measuring 11 m (east-west) by 11.5 m (north-south) and paved with black and 
white river pebbles laid in a checkerboard mosaic. On the whole the pave-
ment of Courtyard 11 was neatly laid but there were four areas where the 
pavement had been cut into and then relaid with much larger and rougher 
blocks (G-341, G-342, G-343, R-298). Our working theory was that these were 
graves. In order to test this theory we decide to excavate one of the features 
(G-341). Removal of the upper stones revealed a layer of hard brown clay 
30cm thick, initially devoid of inclusions but in its lower part containing peb-
bles and some potsherds. Below this was an irregular pebble/cobble surface 
which in turn immediately overlay a much more substantial cobble surface 
which was well laid though not arranged in checkerboard squares in the man-
ner of the upper pavement. This was clearly the pavement of a major earlier 
phase. These irregular features cut into courtyard 11 are not graves, bur per-
haps simply repairs, if not overly elegant ones. 

Trench 2 was excavated in Operation W was sited in order to come down 
onto Room 10, the larger of the two archival rooms where cuneiform tablets 
were recovered in earlier seasons. Based on the discovery from Trench 1 that 
there was a major earlier phase to the building, the aim of Trench 2 was to 
investigate whether evidence for administrative use could be recovered from 
this earlier phase. We excavated the remaining parts of the floor levels as they 
had been left in 2002 (north of the trench) and 2003 (south of the trench). The 
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floor matrix consisted of red clay with patches of pebbles and cobbles as well 
as fragments of bitumen and some patches of ash. In this matrix we found 
a cuneiform tablet (ZT 44030) and a possible sealing (ZT 44031) [Fig. 8]. Re-
moval of these surfaces came down onto a subfloor constructed of pink clay, 
which had a door socket in situ on the western side, establishing the location 
of the entrance into this room. Removing this packing exposed another sur-
face, which consisted of a layer of broken mud brick overlying the floor, into 
which a pit for a pithos had been cut, the rim lined by a square of baked half-
bricks. Excavating down further we reached the wall and upper floor level of 
the expected lower building phase. Below that floor level was a level of clay 
packing which in turn overlay a lower floor level. This lower level, which is 
on the same elevation as the lower cobble surface found in Trench 1, had a 
small door socket in situ on the western side and was associated with a large 
number of pithos fragments, further evidence of the protracted use of this 
space in this capacity.

Excavations in Operation Y

Operation Y was situated at the southwest edge of the lower town. The 
objective of the 2013 season was to investigate an area of architecture adjacent 
to the city wall, identified through geophysical survey, where the wall turns 
a corner. Preliminary interpretations of the geophysical maps suggested the 
presence of a large public building lying just inside the wall at this point. An 
initial area of 20m x 10m was opened at the beginning of the season compris-
ing the grid squares N790 E820 and N800 E820. The recovered archaeology 
belonged to two main phases of activity; the Late Assyrian architecture of 
Tušhan’s lower town and a later, probably Medieval, phase of pits, cobbled 
features and human burials. This report will concentrate on the Late Assyrian 
levels except to note that four poorly preserved human burials found in the 
southern part of the excavation, overlying and slightly cutting the remains of 
the Late Assyrian city wall were of Medieval date based on their orientation 
and lack of grave goods.
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Late Assyrian City Wall

The main feature of the Neo-Assyrian period architecture in Operation 
Y is the lower town’s city wall (Y-024) [Fig. 9]. The city wall intrudes into 
the southern half of square N790 E820, running SW-NE from the southwest 
corner of the square, making a right-angled turn and running southeast into 
the eastern section of the square. The city wall is very substantial at this point 
and, although the full width of the wall does not lie within the trench, it is at 
least 4.70m wide at this point. The manner in which the wall makes its 90° 
turn is unusual. Rather than making a square corner with square bricksin 
straight rows, the corner is constructed as a curve with concentric rows of 
bricks fanning out to make the turn. The bricks of the city wall vary in color, 
composition, and quality. Most bricks are fairly well made from a fine, hard, 
pale, silty clay, but poorer quality bricks are interspersed within the wall, 
made of courser reddish and greyish clays and siltier stony material suggest-
ing numerous repairs or building episodes. 

One possible explanation of why the Assyrian builders chose to construct 
a curved rather than a square corner is that a roadway was intended to run 
around the inside of the wall. An extremely hard-packed clay-rich deposit (Y-
031) runs against the curve of the wall in a 2.40m wide strip. The heavily com-
pacted clay contains frequent small-medium sized pebbles and a moderate 
amount of pot sherds, making it a very hard, durable construction. The place-
ment of a roadway along the inside of the wall would have allowed troops and 
supplies to move along the defensive wall to and from the Operation Q gate-
way to the southeast, and a curved bend rather than a sharp corner here would 
have greatly eased the passage of people, animals and wheeled vehicles.

The only other element of Neo-Assyrian architecture preserved in Opera-
tion Y is the mudbrick wall (Y-029) of a building, which runs parallel to the 
northwest face of the city wall in the western part of the trench. It seems that 
only one course of this wall survives, suggesting that the building was delib-
erately levelled after it fell out of use. According to our stratigraphic recon-
struction, it appears that after the completion of the city wall and the roadway 
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(Y-031), the area immediately inside the wall was temporarily occupied by a 
large building that was subsequently levelled leaving only trace remains of a 
wall (Y-029).

Operation Z

Operation Z, located on the SW area of the Lower Town, was excavated 
at the end of the 2013 season. The area was selected for investigation due 
to features identified through previous geophysical survey. The excavations 
revealed a phase of later occupation with modest architecture comprising a 
low stone wall, and associated plaster floor; this phase has been preliminarily 
dated to the Late Assyrian period. An earlier more substantial phase of ar-
chitecture, also of Late Assyrian date, includes a substantial SE-NW running 
mudbrick wall (Z-005) [Fig. 10]. To the north of the wall, a pebble stone floor 
(Z-009) was found. To the south, a stone foundation (Z-014) running SE-NW 
was identified which may represent an internal dividing wall for a room. A 
partially preserved plastered surface (Z-019) represents the floor level for the 
Late Assyrian occupation. It is clear from the results of Operation Z that the 
large building seen in the geophysical survey was located near the corner of 
the city wall defined in Operation Y.

Concluding remarks

The final excavation season at Ziyaret Tepe produced a number of impor-
tant results. Perhaps most interestingly, we see a highly conservative city plan 
that remains stable throughout the Late Assyrian period. In the Bronze Pal-
ace, the location of the palace remains stable across three centuries. Likewise, 
the general use of space in the Late Assyrian period in two phases of Opera-
tion K and Operation W parallel this trend. While modification of existing 
structures was common, it would appear that the overall urban fabric of Late 
Assyrian Tušhan, established by royal decree in 882 BC, showed remarkable 
conventionality through subsequent generations before its abandonment at 
the end of the Assyrian empire.
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Fig. 1: Topographic plan of Ziyaret Tepe showing the areas of excavation, 
2000-2013.

Fig. 2: Plan of the Operation AN Bronze Palace, Phase II. This plan shows the 
location of Room 19 discovered during the 2013 excavations.
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Fig. 3: Photograph of Late Assyrian drainage channel in Operation 
AN.

Fig. 4:  Photograph of Late Assyrian mudbrick gaming board (ZT 
41642, N-835).
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Fig. 5: Early Late Assyrian cuneiform tablet (ZT 41575, N-829) found in a pit 
in the Bronze Palace AN.

Fig. 6: Plan of the Operation K building showing the later phase of Late Ass-
yrian domestic structures adjacent to the city wall.
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Fig. 8: Clay sealing (ZT 44031, W-005) with multiple seal impressions.  The amalgamated imp-
ression includes a winged genie, perhaps another figure, the sebetti (seven stars), at least 
three individual bright stars, and a small collection of cuneiform signs. One seal consists 
of the sebetti and a star under which is a bull.  Another has a few signs of cuneiform and 
either a squat figure or tree, the third only preserves the bottom part of the winged genie.

Fig. 7:  Photograph of the excavations in Trench 1 in Operation W showing the successive layers 
of cobble courtyard in the building.
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Fig. 9: Plan of the Operation Y city wall in the Late Assyrian phase.
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Fig. 10: Plan of the main Late Assyrian phase occupation in Operation Z. 
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SiDE 2013 Yılı Kazı VE araşTırmaları

Hüseyin Sabri ALANYALI*

Side Antik Kentinde 2013 yılı Çalışmaları 02 Temmuz-10 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaları destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Anadolu Üniversitesi’ne, An-
talya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Manavgat Kaymakamlığı’na, Side 
Belediyesi’ne, Side Müze Müdürlüğü’ne, Karl Franzens Üniversitesi, Münih 
Alman Arkeoloji Enstitüsü, Gerda Henkel Stiftung ve Antalya Müzesi’nden 
görevlendirilen Bakanlık temsilcimiz Süleyman Atalay’a göstermiş oldukları 
tüm katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

1. Kazılar

Kazılar üç farklı alanda yürütülmüştür.

1.1. Attius-Philippus Suru

F. ALANYALI
S. ERKOÇ

K. PIESKER 

2009-2012 yılları arasında Dionysos tapınağında yapılan arkeolojik çalış-
malar ve şehrin yerleşim tarihçesine dair önemli sonuçlar, hemen yakınındaki 
Attius Philippus surunun araştırılmasını bir zorunluluk hâline getirmiştir. 

* Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Eskişehir/
TÜRKİYE.
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Yarımadanın en dar yerinde şehri ikiye bölen, kuleleri doğuya bakan sur 
duvarı, burada muhtemelen devşirme olarak kullanılan ve M.S. 4. yüzyıla ta-
rihlenen bir yazıttan dolayı literatürde Attius Philippus Suru olarak isimlen-
dirilmiştir. Surun hemen dışında, Agora, hamam-imparator salonu komplek-
si, ayrıca bir hamam yapısı, piskoposluk sarayı, sütunlu caddeler, dükkânlar 
ve oturma birimleri gibi, büyük umuma açık yapılar yer almaktadır. 

Yaklaşık 350 m. uzunluğundaki sur duvarı, güneyde ve kuzeyde deniz 
surları ile birleşmektedir. Kentin güney ve kuzey deniz surları arasında uza-
nan bu duvar, dört kule ve bunların arasında uzanan yüksek sur bedeninden 
oluşmaktadır. Bu yeni inşa edilen ve kenti bölen sur duvarı, tiyatronun sah-
ne binası, sütunlu cadde üzerindeki Tak gibi daha eski yapıları da duvarın 
bir parçası olarak içine almaktadır. Tiyatro sahne binası, duvarın bir parçası 
olarak kullanılmaya başlayınca Hyposkenion ve Parados’lar doldurulmuş, 
buradan Agora’ya açılan kapılar ise duvarla örülerek kapatılmıştır. Side’nin 
tarihsel süreç içindeki kentsel gelişimine ve dönüşümüne dair tartışmaların 
en önemli konularından biri, Attius Philippus surunun ne zaman ve ne amaç-
la ya da hangi amaçlarla inşa edildiğidir. Bugüne kadar, M.S. 4. yüzyıl ya 
da hemen sonrasında, Arap saldırıları ile ilişkilendirilerek 7/8. yüzyıl, ya da 
11/12. yüzyılda yapıldığına dair Geç Antik Çağdan başlayan ve Orta Bizans 
Dönemine kadar uzanan çeşitli tarihler önerilmiştir. Surun yapılışına dair tar-
tışmalar bugüne kadar öncelikle kentteki önemli tarihsel gelişmelerden yola 
çıkarak ortaya atılmıştır (Resim: 1).

Dionysos Tapınağına ve ayrıca iki farklı yapıya ait olan mimarî parçalar 
Mustafa Büyükkolancı tarafından Agora’nın güneyinde esasen sahne binası-
nın hemen arkasında ve batı Parados’ta yapılan kazılar sonucunda 2000’li yıl-
ların başında ele geçirilmiştir. 2009 yılından itibaren Dionysos Tapınağı’nda 
yaptığımız araştırmalar göstermiştir ki, en geç M.S. 6. yüzyılın ortasında tapı-
nağa ait mimarî parçaların çoğu artık buradan taşınmış ve yapı tamamen içi 
ve dışı ile birlikte işlik olarak yaklaşık 640 yılına esasen 7. yüzyılın ortasına 
kadar kullanılmaya devam etmiştir. Bu durumda kesinlikle surun bu tarihler-
de burada yer aldığını ve işliklerinde hemen surun arkasına konuşlandırıldı-
ğını söylememiz yanlış olmayacaktır. 
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Bu yıl Attius Philippus surunun dış yüzünde, 2 numaralı kulenin hemen 
yanında çalışmalar yoğunlaşmıştır. Burada ki kazı ve araştırma çalışmaları 
Bakanlığımızın maddî katkıları ile Anadolu Üniversitesi ekibi tarafından, su-
run belgeleme çalışmaları ise Gerda Henkelstiftung adına Mimar Katja Pies-
ker tarafından yürütülmüştür. 

Özellikle 3 numaralı sur bedeninde yapılan araştırmalarda, üç farklı ev-
reye ait, üst üste yerleştirilmiş, üç farklı duvar örgüsü tespit edilmiş bulun-
maktadır. En altta tespit edilen masif konglomera bloklar yapıya ait en erken 
evreyi oluşturmaktadır. 2. evreye ait olduğunu düşündüğümüz duvar dev-
şirme malzemeden ve oldukça düzgün kesilmiş taşlardan örülmüştür. Attius 
Philippus Suru olarak isimlendirdiğimiz sur da bu duvardır. Bir başka ifade 
ile, ‘Attius Philippus Suru’ bu alanda mevcut daha eski bir duvarın üzerinde 
yükseltilmiştir. 3. evreye ait olduğu düşünülen kısımda ise duvar küçük dev-
şirme bloklar ve tuğla parçaları ile harç kullanılarak örülmüştür. Bu evrede 
duvarın içinde savunmaya yönelik mazgal deliklerinin konduğu görülmek-
tedir. 

Surun önünde, stoanın hemen arkasında yer alan mekânlarda tarafımız-
dan yürütülen arkeolojik kazılarda tespit edilen stratigrafi, alandaki sur ön-
cesi dönemlere, surun yapım ve kullanım evrelerine yönelik önemli tarihsel 
bulgular kazandırmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında alanda toplam 4 farklı evre tespit edilmiştir; En 
eski ve ilk evre masif steril kum tabakasından oluşmakta, bunun hemen üs-
tünden ele geçirilen M.S. 2. yüzyıla tarihlenen ama herhangi bir mimarî ka-
lıntı ile ilişkisi olmayan seramik parçaları ise alanın M.S. 2. yüzyıldan önce 
hiç bir şekilde imara açık olmadığına işaret etmektedir. Tykhe Tapınağı ça-
lışmaları sırasında da benzer sonuçların elde edilmesi sur çizgisinin dışında 
kalan alanın muhtemelen 2. yüzyıldan itibaren imara açılmış olabileceğine 
işaret etmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalar bu bakımdan 
büyük önem taşımaktadır. İkinci evrede yani M.S. 4. yüzyılın sonunda bu ala-
na arkasında su kanalı ve deposu bulunan, yerleri mozaik kaplı dükkânların 
yerleştirildiğini görüyoruz (Resim: 2). Üçüncü evrede esasen, M.S. 5. yüzyılın 



276

ortalarında ise bu mekânların bir yangınla terkedildikleri tespit edilmiş olup 
sırtlarını surun 1. Evresine ait düzgün konglomera bloklardan oluşan duva-
ra dayamaktadırlar. Tonozla örtülü çatılarına ait bir parça masif konglomera 
blokların hemen üstünde günümüze kadar korunmuştur. Attius Philippus 
Suru’nun, en altta tespit edilen masif konglomera blokların hemen üstüne, 
bir başka ifade ile terkedilen mekânların ise tonoz seviyesinden itibaren bu-
raya inşa edildiğini görmekteyiz. Bu mekânların terk ediliş tarihi olan M.S. 5. 
yüzyılın ortası veya hemen sonrası Attius Philippus suru için terminus ante 
quem’dir. Bu sonuçlar “müze alanı” araştırmalarının sonuçlarını da destekler 
niteliktedir. 

1.2. Müze Alanı Kazıları

F. ALANYALI

2013 yılında kazı ve araştırma çalışmalarını yoğunlaştırdığımız en önemli 
alanlardan biri “Müze Alanı”dır. “Müze Alanı” olarak isimlendirdiğimiz yer, 
bugün Side Müzesi olarak kullanılan hamamın hemen güneybatısında bulun-
maktadır. Bu alan A.M. Mansel’in kent planında H2 olarak işaretlenmiş olup 
etrafı çeşme yapıları (T1 ve T2) ve Attius Philippus Suru ile çevrilmiştir. Sur 
burada güneydeki deniz surları ile birleştirilmiştir. Ayrıca, surun kuzeybatı ke-
narı boyunca uzanan ve Side’ye su getiren kanal, H2 alanının doğu duvarı üze-
rinden güneybatıya doğru uzanmaktadır. Bu durum, kanalın geç antik Çağda 
çeşitli değişikliklerle işlevini sürdürdüğüne işaret etmektedir (Resim: 3).

Şimdiye kadar tam olarak araştırılmamış bu alanda çalışmamızın sebeple-
rini ise şöyle sıralayabiliriz: 

1- Attius Philippus suruna dair bilgilerimizi arttırmak. 

2- Daha önce detaylı bir biçimde araştırdığımız Dionysos Tapınağı ve oto-
park alanı gibi, bu alanda, şehrin merkezinde yer alan, hem tiyatro araştırma-
ları için hem Side şehrinin tarihsel süreç içindeki dönüşümünü tespit edebile-
ceğimiz bir alan olması. 
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3- Side Müzesi Türk restorasyon tarihinin en önemli ve en erken örnekle-
rinden biridir. Sayın Jale İnan ve Mustafa İnan’ın bilimsel, Ragıp Devres’in 
maddî katkıları ile hamam restore edildikten sonra yeniden fonksiyon veri-
lerek hâlen Müze olarak kullanılmaktadır. Yapı taşıdığı bu değerlerle bizim 
için çok özeldir. Bu Müzeyi yakın bir tarihte batıya doğru genişletmek için bu 
alanın arkeolojik araştırması tamamlanmaya çalışılmaktadır. “Müze Alanı” 
olarak isimlendirdiğimiz çalışma alanı da batıya doğru uzanacak müzenin 
önemli parçalarından biri olacaktır. 

4- Son sebep ise 2009 yılından bu yana belki de bir Bouleuterion’a ait ola-
bileceğini düşündüğümüz merdivenler burada çalışmamız gerektiği duygu-
sunu kamçılamıştır. 

2013 yılı çalışmaları sonunda, bu alanda kent tarihi için önem taşıyan 4 
yapı evresi tespit etmiş bulunmaktayız. 

I. Bu alanda şimdiye kadar tespit edilen ilk yapı evresi Geç Hellenistik/Er-
ken Roma Dönemine aittir. Bir yapıya ait büyük bloklar tespit edilmiş ancak 
yapıya henüz plan ve fonksiyon bakımından açıklık getirilememiştir. Bu yapı 
muhtemelen hemen karşı çaprazında yer alan Dionysos tapınağı ile çağdaş 
olmalıdır. 

II. İkinci evrede esasen M.S. 2. yüzyılın ortasında, alanın tesviye edilerek 
buraya anıtsal bir binanın yerleştirildiğini görüyoruz. Yapının zeminini kap-
layan mermer levhalar yer yer tespit edilmiştir. Bu anıtsal yapı Tiyatro başta 
olmak üzere, 2. yüzyılda kuzeye doğru yönü değiştirilen Dionysos Tapınağı 
ve Tykhe Tapınağı gibi yapılarla aynı yapı programının bir parçası olmalıdır. 
Bu anıtsal yapının dış duvarları ile konturları açıkça okunmaktadır. Ancak, 
henüz fonksiyonu hakkında konuşmak için biraz daha araştırmaların ilerle-
mesini beklemek daha doğru olacaktır. Yarım daire planlı bu yapının önün-
deki anıtsal merdivenler, hemen karşısındaki “yönü değiştirilen ve uzatılan 
Dionysos Tapınağı’nın ön cephesine ait basamaklarla” birbirine bakarken, 
yine aynı yapı programının parçası olan Tak yapısı ile birlikte anıtsal bir mey-
dan oluşturmaktadırlar. 
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III. 3. Evrede yani M.S. 5. yüzyılın ortasına gelindiğinde ise bu alanda 
yapılan bazı değişikliklerle yapının yeni bir fonksiyonla buraya eklenen bir 
mekân, hemen yanında yukarıdaki kanala uzanan merdivenlerle kullanılma-
ya devam ettiğini görüyoruz. Sökülen merdivenlerden geriye kalan radyal 
temel duvarları alanda hâlen görülmektedir. Yine bu 3. evrede, Roma Dö-
nemine ait yarım daire planlı yapının köşesinin ve merdivenlerinin bir kıs-
mının H1 adını verdiğimiz sisterne tarafından kesildiğini açıkça tespit etmiş 
olduk. Belki de bu araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, Attius Philip-
pus Suru’nun bu evrede esasen, 5. yüzyılın ortasında buraya kanalla birlikte 
yerleştirilmiş olmasıdır. 

IV. 4. evrede, bir önceki evreden yaklaşık bir yüzyıl sonra esasen, 6. yüzyı-
lın ortalarına doğru bu alandaki merdivenlerin büyük oranda söküldüğünü 
ve alanın üzerinden su borularının geçirildiğini görüyoruz. 

1.3. AA Bazilikası

H. S. ALANYALI

Ş. YILDIRIM

2013 sezonunda Side AA Bazilikasında yapılan kazı ve sondaj çalışma-
larında, yapıda devam eden restorasyon çalışmalarının daha sağlıklı yürü-
tülebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, kapı eşiklerinde ve duvar diplerinde 
kontrol amaçlı sondajlar açılmıştır. Martyrionun batısında açılan sondajların-
da elde edilen sonuçlara göre, bu bölümün özgün durumunda bir kapı açıklı-
ğının barındırdığı söylenebilir (Resim: 4).

Yapının duvarlarının üst kotlarında ve örtü sisteminde gerçekleştirilen 
çalışmalarda, duvarlara binecek yükün taşınabilirliği problemini çözebilmek 
için, duvarların toprak altında kalan bölümlerinin sağlamlığından emin ol-
mak gerekmekteydi. Açılan sondajlarda duvarların alt bölümlerine herhangi 
bir müdahâlenin yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.
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Kilisenin kuzey nefinde yapılan çalışmaların temel amacı, kuzey duva-
rının durum tespiti ile nişlerin bu mimarî içerisindeki konumlarının ortaya 
çıkarılmasıdır. Nişler içindeki dolgular açılarak, özgün zemin durumu an-
laşılmış ve tabanlarının mermer levhalarla kaplanmış olduğu görülmüştür. 
Kilisenin kuzey duvarında üstten birkaç sıra taşın orijinal duvar malzemesi 
olmadığı ve aslında duvarın oldukça düşük kotta korunabildiği görülmüştür. 
Kuzey duvarın, batı bölümde hâlen var olan alt kat pencere izinin kotuna ka-
dar kaldırılarak sağlamlaştırılması ve kuzeyindeki özel alandan soyutlanması 
amaçlanmaktadır.

Kuzey nefteki 12 No.lu nişin içerisinde yapılan kazılarda bir dönemde nişin 
içine gömü yapıldığı tespit edilmiştir. Mezarda iki kişinin aynı anda gömül-
düğü gözlemlenmiştir. Mezarda, tarihlendirmeye yardımcı olacak herhangi 
bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır, şu andaki veriler de AA Bazilikası’nın 
kuzey nefinin içerisinde yer alan nişe yapılmış olan bu gömünün bazilika 
işlevini kaybetmeden önce mi, yoksa kaybettikten sonra mı yapıldığı konu-
sunda yetersiz kalmaktadır. 2006 yılında kilise ve çevresinde yapılan temizlik 
ve sondaj çalışmalarında güney nefteki nişlerden bazılarının da yine mezar 
olarak kullanılmış olduğu görülmüştür (Resim: 5).

AA Bazilikası’nın narteksinin kuzeyinde yer alan dikdörtgen planlı ek 
mekân, 5.67 m. kotuna kadar dolgu içermekteydi. Dolgunun 4.17 m. kotuna 
kadar olan bölümü büyük oranda, daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 
buraya atılmış olan mermer mimarî plâstik kırıklardan ve 20. yüzyıl çöple-
rinden oluşmaktaydı. Bu bölümde yapılan çalışmalarda ele geçirilen mimarî 
plâstik parçalar kataloglanmış ve belgelenmiştir. 4.17 m. kotunda dolgu sona 
ermiş ve 3.94 m. kotuna kadar, yaklaşık 23 cm. kalınlığında bir kültür taba-
kası tespit edilmiştir. Yer yer yanık bölümlerin görüldüğü bu alanda ele ge-
çirilen arkeolojik veriler yapının Orta Bizans Dönemine ışık tutmaktadır. 23 
cm. kalınlığındaki toprak tabakası kaldırıldığında mekânın zemininin renkli 
tesseralarla oluşturulmuş mozaik döşeme olduğu görülmüştür. Geometrik ve 
bitkisel bezemenin bir arada görüldüğü bezeme kompozisyonunun oluştur-
duğu zemin döşemesi, yer yer tahribat görmüş durumdadır. Mozaiğin be-
zeme üslubu Geç Antik Dönem için yaygın olan beğeniye işaret etmektedir.
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Mekânın içinde bir takım mimarî eklemelerin olduğu görülmektedir. İç 
köşelerde birer tane ve uzun olan doğu ve batı duvarların da ikişer tane duvar 
payesi yerleştirilmiştir. Mozaik zeminin üzerine oturan payeler, daha geç bir 
evrede bir ikinci katın kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Mekânın 
batısında, güney köşe paye ile ortadaki paye arasına inşa edilmiş bir merdiven 
ise kullanım konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır. Mekânda gerçekleş-
tirilecek detaylı rölöve çalışmaları sonrasında mekânın dönüşüm şekli için 
daha kesin öneriler getirilebilecek ve restitüsyon önerileri hazırlanabilecektir. 

1.4. Doğu Kapısı Kazıları 

P. SCHRRER

U. Lohner-URBAN

2013 yılının bir diğer önemli kazı alanı ise Doğu Kapısı’dır. Doğu Kapısı 
Projesi Graz Karl Franzens Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter Scherrer ve Dr. 
Ute Lohner başkanlığında 2011 yılından bu yana sürdürülmektedir. 

2013 yılında yapının olası erken safhalarındaki planının anlaşılabilmesi 
için kapının avlu kesiminde ve A kapısı bölgesinde yeni sondajlar açılması 
planlanmıştır. Kapıdan kentin içine doğru yönelen yolun araştırılması da di-
ğer bir amaç olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda A kapısı ve kapıya doğu 
tarafından bitişik sur duvarı arasında kalan alanda bir sondaj (Sondaj A); B 
Mekânının batı duvarı çevresinde (Sondaj B) ve avlunun kuzeybatı köşesinde 
(Sondaj C) yapının orta bölgesindeki mimarî düzenlemeyi anlamak amacıyla 
da toplam iki sondaj açılmıştır (Resim: 6).

Her üç sondajda da yapılan çalışmalar ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
Sondajların en alt tabakasındaki kumlu ve çakıllı alandan gelen seramik bu-
luntular genel olarak çok karakteristik özellikler taşımamakla birlikte, bazı ti-
pik form ve hamur özellikleri ile M.Ö. 1. yüzyıla tarihlendirilebilir. Sondajlar-
da en erken seramik örnekleri duvarların en alt seviyesine işaret eden kumlu 
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tabaka ile bunun hemen üstündeki çakıllı tabakadan gelmiştir. Bugüne kadar 
yapılmış olan araştırmaların sonucuna göre bu safha kapının kullanıldığı en 
erken evredir. Bütün sondajlarda bunun hemen üzerindeki katman; sadece 
seramik buluntulara dayanılarak M.S. 1. yüzyılın II. yarısı - 2. yüzyıl içlerine 
tarihlendirilebilir. Bu evre M.S. 3. yüzyıla tarihlenebilecek bir diğer evre ile 
hemen ardından gelen ve 2012 yılında Sondaj 1/12’de tespit edilmiş olan M.S. 
4. yüzyıldaki büyük ölçekli bir dolgu ile izlenmektedir. Bu evrede B açma-
sında ve B bölgesinin ortalarında saptandığı kadarıyla; kapı yapısında bazı 
inşa faaliyetleri olmuştur. Alandaki büyük ölçekli dolgu tabakasının farklı 
duvarların hemen üstünden başlaması dikkat çekicidir. Bu nedenle Sondaj A 
ve Sondaj B’de saptanmış olan su teknesi ve boru sisteminin M.S. 3. yüzyıla 
tarihlendirilmesi mümkündür. Yapının en son kullanım evresi M.S. 6. yüz-
yıldır. Sondaj A’da bulunan ve A Kapısı’na doğru ilerleyen bir tabanda çok 
miktarda M.S. 6. yüzyılın I. yarısına tarihlendirilen seramik parçaları saptan-
mıştır. Mansel’in 1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği kazılar sırasında daha üst 
seviyelerde çalışıldığı için eldeki buluntulara göre bu tarihi, kapı yapısının 
son evresi olarak kabul etmemizi gerektirmektedir. 

2. Mimarî Araştırmalar

2.1. P Tapınağı Mimarî Çalışmaları

G. KAYMAK

K. G. von Lanckoroński’nin 1890 yılında “P Tapınağı” olarak isimlendir-
diği yapıda, ilk arkeolojik kazılar 1947’de A. M. Mansel tarafından başlatıl-
mıştır. Mansel, çalışmalarında yapının alt katını oluşturan podyum ve hemen 
üzerindeki cellaya olan anıtsal giriş kısmında yoğunlaşmıştır. İlk restitüsyon 
denemesi ise 1951’de L. Merey tarafından yapılmış ancak bu çalışma sadece 
plan ile sınırlı kalmıştır. Tarafımızca bu yapıda yeniden çalışmalara başlan-
masındaki amaç, tapınağın mevcut durumunun belgelenmesinin yanı sıra 
bundan sonraki mimarî analizlerinin kaynağını teşkil edecek, restitüsyon ya-
pılmasına temel oluşturacak araştırmaları yerinde yapmak, hassas ve güveni-
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lir ölçümlere dayanan belgeler elde etmektir. Bu yıl günümüzdeki kalıntıla-
rıyla bile yarım daireyi aşan bir plan tipine sahip olduğunu ele veren cellanın 
fotoğraflarla belgelenmesi ile yetinilmiş, çizim ve ölçüm yoluyla belgelenme-
sini daha sonraki kampanyalara bırakıp öncelikle tapınağın ön kısmında yer 
alan sütunlu giriş elemanı olan portiğin mimarî yapısını oluşturan sistemin 
çözümüne ışık tutması amacıyla bağlamından koparak günümüze kadar gel-
miş olan çok miktarda mimarî bloğun 1:10 ölçekli taş çizimlerine, fotoğraflar-
la belgeleme ve değerlendirilmesine odaklanılmıştır.

3.2. Epigrafi Çalışmaları

3.2.1. Sidece Çalışmaları 

M. ZİNKO

C. ZİNKO

Side Müzesi koleksiyonunda yer alan ve aşağıda belirtilen Sidece yazıtlar 
yeniden incelenmeye başlamıştır. 

S01: Adak Yazıtı, Sidece ve Grekçe, “Artemon - Çift dilli yazıt” denilen 
eser, S03: Doğu Kapısı’nda bulunmuş olan Uzun Strategos Adak Yazıtı, Si-
dece, S04: Doğu Kapısında bulunmuş olan Kısa Strategos Yazıtı, Sidece, S09: 
İsim Listesi, Sidece, S08 No.lu yazıt, yayınlarda Side Müzesi’nde Herakles Ka-
barması üzerinde yer aldığı belirtilen yazıtı ne yazık ki göremedik. Aynı şekil-
de S07 taş bir kabın ağız kısmına ait parça üzerindeki yazıt müze deposunda 
yer almaktadır. Bu yazıtta incelenememiştir.

Müze deposunda yer alan yeni buluntu mermer stel üzerinde iki satır dört 
kelimeden oluşan bir yazıtı (S13) incelememiz sağlanmıştır.

Üç kelimenin açık bir şekilde Sidece veya Küçük Asya’ya ait kişi ismi 
olduğu anlaşılabilmiştir. Bu isimlerden birisi (isto) S09 No.lu yazıttaki İsim 
listesinde yer almaktadır. Dördüncü kelimenin okunuşu ve anlamı hâlen çö-
zülememiştir.
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3.2.2.Grekçe ve Latince Araştırmaları

J. NOLLé

2013’te Side’deki araştırmam sürecinde 20 adet yeni yazıt kaydedilmiştir. 
Bunlardan bazıları sadece fragmanken bazıları tamdır ve yazıtlar Side tari-
hi acısından belli bir önem taşımaktadır. Yazıtların arasında en ilginç olanı, 
M.Ö. 78-75 yıllarında Roma’nın Doğu Akdeniz’deki korsanlara karşı yaptığı 
seferlere önderlik etmiş ve Isauria’daki dağlık alanları ele geçirilmiş olan ünlü 
Roma komutanı Publius Servilius Isauricus’a ithaf edilmiş olan onur yazıtına 
ait fragmandır. Bu yazıt, Side’nin bu savaştaki rolünü daha açık bir şekilde 
anlamamıza olanak tanıyacaktır. 

Diğer yazıtların çoğunluğu, Roma İmparatorluk Döneminde Side’de dü-
zenlenen oyunlarla ilgili olup biri de Geç Antik Döneme aittir. Bu yazıtlardaki 
metinlerin kesin olarak belirlenebilmesi ve devamında anlamlandırılması için 
araştırmaların önümüzdeki aylarda da sürdürülmesi gerekmektedir. Çok il-
ginç olan bir diğer metin de, İmparator Hadrianus’a ithaf edilmiş ve şimdiye 
dek bilinmeyen bir onurlandırma yazıtıdır. Zira, Side’de, üzerlerinde çok ace-
leyle kazınmış iki onurlandırma yazıtının yer aldığı anıtların varlığı bilinmek-
tedir. Bunların da, Hadrianus’un Side’ye ziyaretiyle ilgili olduğu söylenebilir. 

Bu yılki araştırma çalışmaları, Side yazıtları üzerine yapılacak yeni incele-
meler için bir başlangıç noktası olmuştur. Sürdürülmesi planlanan çalışmalar 
ile bu önemli Pamphylia kentinin tarihini daha derin ve daha iyi bir şekilde 
anlaşılacaktır.

3.3. Sikke Çalışmaları 

A. T. TEK

Side 2013 kazılarında bir tanesi hariç, tamamı bronz, toplam 430 sikke ele 
geçirilmiştir. Bunlardan 308 tanesi İç Sur duvarı önündeki sondajlardan, 60 
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tanesi müze alanı içerisindeki theatron (odeion/bouleterion) kazısından, 39 
tanesi Doğu Kapısı kazısından, 24 tanesi Bazilika civarında yürütülen temiz-
lik çalışmalarından ve diğerleri de yüzey buluntusu olarak ele geçirilmiştir. 
Ele geçirilen sikkelerin çok büyük bir kısmı henüz temizlenmemiştir. Ancak 
formatlarına bakıldığında çok büyük bir yüzdesinin Geç Roma dönemine ait 
olduğu görülmektedir. 

Bazilika kazılarında ele geçirilen sikkeler arasında 1 adet (SD-2013-S-372) 
Bizans anonim A2 (MS 976-1030/35) ve 1 adet (SD-2013-S-373) anonim I (MS 
1075/80) gurubuna giren örnek ele geçmiştir. Aynı yerde 2013’te bulunan 2 
adet (SD-2013-S-374 ve SD-2013-S-376) Selçuklu sikkesi ile bu bulgular bu se-
zonun geç dönem buluntularını temsil etmektedir. Side’de günümüze ulaşan 
herhangi bir Selçuklu yapısı bilinmemektedir. Ancak ilk kazılardan itibaren 
kayda geçen geç dönem sikke bulgularının tesadüfî olamayacak kadar fazla 
sayıda olması, Side’nin belki köy niteliğinde ufak bir yerleşim / iskele / ka-
rakol olarak Geç Bizans-Selçuklu-Beylikler ve Erken Osmanlı dönemlerinde 
yaklaşık 16. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürmüş olması gerektiğini 
işaret etmektedir. 

3.4. Cam Çalışmaları 

A. T. TEK

2013 yılı cam buluntuları arasında en önemlileri, Sur duvarındaki APS 
2013 sektöründe açılan Sondaj 1a, kasa 4’de ele geçirilen toplu bir buluntu 
grubudur. Burada 15 civarında serbest üfleme tekniğiyle yapılmış cam kaba 
ait birleşebilir parçalar toplu halde bulunmuştur. Bu kaplar bir adet şişe ve 
diğerlerinin tamamı aynı formda kadehlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir 
içki servis takımının burada yansıtıldığını düşünebiliriz. Gerek şişe, gerek-
se kadehlerin kesin formları ancak bunlar üzerinde yapılacak restorasyon/
konservasyon çalışmaları ve çizimlerinin tamamlanmasından sonra anlaşıla-
bilecektir. Ancak bu tarz kadehlerin M.S. 450 yıllarından itibaren ortaya çık-
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tıklarını ve Akdeniz civarındaki kazılarda genellikle M.S. 640/650 yılların-
daki tahribat katmanlarına kadar formları çok fazla değişmeden görülmeye 
devam ettiklerini düşünürsek, Side gurubu ancak ve ancak aynı konteksteki 
diğer bulgular yardımıyla tarihlenebilir (Resim: 7).

2013 yılının diğer ilginç bir cam buluntusu APS 2013 sektöründe Sondaj 
3b, Kasa 32’de ele geçirilen ve insan başı şeklinde kalıba üfleme tekniğiyle 
yapılmış bir cam kap parçasıdır. Bu tarz eserlerin bilinen örneklerinin büyük 
bir kısmı Anadolu kökenlidir. Bu eserlerde tanrılar, Eros/Putti/küçük çocuk-
lar, grotesk figürler (dil çıkaran satyrler gibi) ve zenciler tasvir edilmiştir. Side 
örneği muhtemelen Eros / Putti / Küçük çocuk gurubuna girmektedir. 

3.5. Seramik Çalışmaları

Dilek Şen YILDIRIM

B.S. Alptekin ORANSAY

2013 yılı seramik çalışmalarında öncelikli olarak ‘AA’ Bazilika (AABaz13), 
Attius Philippus Suru (APS’13) ve Müze (Müz’13) civarında açılan sondajlar-
da ele geçirilen seramiklerin belgelenmesi ve Side’nin devam etmekte olan 
seramik corpus çalışmalarına ek, yeni formlar ve varyantlar tespit edilmiştir. 
Seramik buluntuları Hellenistik Dönemden Geç Roma Dönemine uzanan ge-
niş bir zaman dilimine tarihlenmektedir.

Hellenistik Dönem örneklerinin erken grubunu M.Ö. 4-3.yy. siyah astarlı 
kaliteli seramik örnekleri oluşturmaktadır. Ele geçirilen diğer örnekler arasın-
da tabak ve kâse formlu örnekler arasında dudak kenarı içe çekik (Ekhinus) 
kâse formları ve ağız kenarı dışa doğru genişleyen M.Ö. 3.-1. yy. tabak form-
ları görülmektedir (Resim: 8).

Erken ve Orta Roma Dönemi malzemesi arasında genel olarak M.Ö. 1. yy. 
ortasından M.S. 3. yy. sonuna kadarki döneme tarihlenen Doğu Sigillatası A 
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ve Doğu Sigillatası D grubu örnekleri ile Sagalassos Atölyesi’nin erken örnek-
leri mevcuttur (Resim: 9).

Geç Roma Dönemi seramikleri diğer yıllara benzer şekilde en yoğun bu-
luntu grubunu oluşturmaktadır. Buluntuların içerisinde LRD grubu sera-
mikleri önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. LRD grubunun en yaygın 
formlarının yanı sıra, Geç Roma Dönemine geçiş örnekleri sayılabilecek var-
yantlar ve formlar tespit edilmiştir (Resim: 10).

Geç Antik Döneme tarihlenen amphoralar içerisinde LRA 1 ve LRA 4 
amphora parçaları yoğun olarak ele geçirilmeye devam etmiştir. Ek olarak, bu 
yıl açılan ‘APS13’ (Attius Philippus Suru 2013) sondajlarında, çok yoğun bir 
şekilde ‘pinched handle’ (çimdik kulp) amphora parçaları ile ‘Pamphylian amp-
hora’ tipinde amphora parçaları ele geçirilmiştir. M.S. 1.- 4. yy. da üretildiği 
kabul edilen söz konusu amphoraların Pamphylia bölgesi üretimi oldukları 
bilinmektedir (Resim: 11).

Side’nin Ortaçağ Dönemine ilişkin seramik bilgileri Bazilika çalışmaları 
kapsamında açılan ‘Kuzey-batı ek mekân’ kazılarında ele geçirilmiştir. Sayıca 
az olan buluntular içerisinde tek renk sırlı seramik dip parçaları ile az sayıda 
da olsa iki farklı amphoraya ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Sırlı sera-
mik parçaları içerisinde ‘slip coated glazed ware’ tipi bezemeli dip parçasıyla, 
zeuxippus ware grubuna ait olabilecek yeşil sırlı seramik dip parçası ele geç-
miştir. Her iki form M.S. 12. yy. sonu- 13. yy. özellikleri barındırmaktadırlar.

3.6. Kent Planı Çalışmaları 

S. AYDAL

A. YURTSEVER

Bilindiği gibi bugüne kadar Side antik kentinde çeşitli zamanlarda birçok 
ekip tarafından uzun süreli çalışmalar yapılmış, kent planı ve tek yapı ölçe-
ğinde yapılan çalışmaların birçoğu çok çeşitli yerlerde yayınlanmıştır. Hâlen 
Side antik kenti üzerinde devam eden çağdaş yaşam nedeniyle, birçok alt 
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yapı çalışmaları ve yeni yapı gereksinimleri üretilmeye çalışılmakta, bir taraf-
tan da antik kent içerisinde kazı, onarım, koruma, sağlıklaştırma çalışmaları 
çeşitli ekipler tarafından devam ettirilmektedir.

Side antik kentinin bu özel durumu, antik kent ve çağdaş yaşamın birlikte 
devam etmesinin değiştirilemezliği, bugüne kadar antik kentte var olan bir-
çok kalıntının, yeni yerleşim dışında olan kentlere oranla daha hızlı ve yoğun 
kaybedildiği gerçektir.

2012 yılında: Side antik kentinin daha iyi okunabilmesi, hâlen var olan 
antik kalıntıların plan ve işlevlerinin saptanabilmesi, günümüz yerleşimi ile 
birlikte görülebilmesi, gelecekte yapılacak projeler için alt yapı oluşturması, 
bilimsel yayınlar için kullanılması amacı ile belirlenen sınırlar içerisinde tüm 
antik ve modern yapıların gerçek koordinatları ile sayısal ortama aktarılması-
na (antik kent planının yapılmasına) karar verilmiştir.

2013 yılında yapılacak antik kent planı ile modern imar planının uyumlu 
olması amacı ile, aynı koordinatlarla (AYTRF 30) yüzeyde tespiti yapılabilen 
tüm antik kalıntılar ölçülmüş, daha önceki yıllarda, çeşitli amaç ve yöntem-
lerle yapılan, antik kente ait tüm anıt ve kalıntılara ait planların tek paftada 
toplanabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmış, arazide gerekli ölçüler alın-
mıştır. Sayısal imar planında çağdaş yaşam gereği var olan, ancak antik kent 
planında kullanılması düşünülmeyen ayrıntılar ve antik kent sınırları dışında 
kalan imar planı çalışmalarına ait ölçü ve çizimler temizlenmiştir.

Yapılan çalışmaların büro değerlendirmelerine yılın geri kalan zamanında 
da devam edilerek, hesap ve çizimlerinin bitirilerek, okunabilir bir ölçekte 
baskıya hazır hâle getirilmesi öngörülmüştür. 

4. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

4.1. Agora-Tiyatro Kompleksindeki Restorasyon Çalışmaları

2013 yaz döneminde, Side Antik Kentinde yapılan mimarî koruma çalış-
maları iki temel çalışmayı kapsamaktadır:
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4.1.1 Tykhe Tapınağı Çalışmaları

D. ÖZKUT

R. YILMAZ

26 Kasım 2011 tarihinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu tarafından rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri onaylanan Tykhe 
Tapınağı’nın uygulamasına Nisan 2012 tarihinde başlanmış, uygulama Ey-
lül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Proje, konsept olarak, Tykhe Tapınağına 
ait ve mevcut bulunan mimarî elemanların üç boyutlu olarak sergilenmesini 
önermektedir. Bu konsept bağlamında, özgün mimarî elemanlara “minimum 
müdahale” ilkesi esas alınmıştır. Fiziksel ve yapısal olarak iyi durumda olan 
bu mimarî elemanlar oldukları gibi, fiziksel ve yapısal olarak orta durumda 
(derin çatlak, kırık, parça kopması, vb) olan mimarî elemanlar, strüktürel olan 
sorun yaratmamaları açısından sağlamlaştırılarak, özgün teknikler kullanı-
larak yapıdaki yerlerine yerleştirilmişlerdir. Tapınağın ayakta durabilmesi 
için gerekli olan çelik konstrüksiyon imitasyon malzeme ile bütünleştirilerek 
kullanılmıştır. Ayağa kaldırma-tamamlama uygulamasında kullanılacak olan 
mimarî eleman tam boyut vermediği durumda, strüktürel açıdan gerekiyor-
sa, imitasyon malzeme ile tümlenmiştir 

Bu bağlamda, yapının sunumu kapsamında doğru bilgi verebilmesi ama-
cıyla, mimarî parça envanterinde bulunan ve kullanılabilir durumda olan 3 
adet kaset elemanı yapıda yerine yerleştirilmiş, kullanılabilir durumda olan 
4 adet arşitrav ayağa kaldırma–tamamlama uygulaması kapsamında kulla-
nılmıştır. Tapınak uygulamasında, özgün parçanın detayları baz alınarak beş 
adet imitasyon kaide kullanılmıştır. 

Bu uygulamalar, uygulama tamamlandığı tarihten itibaren, tüm 2013 yılı 
boyunca izlemeye alınmıştır. Kullanılan imitasyon kaplama malzemesinin, 
dış etkilere ve iklim koşullarına nasıl tepki vereceği gözlenmiştir. Bu kap-
samda, imitasyon malzemede bir miktar renk değişikliği olmuştur. Bu renk 
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değişikliğinin normal sınırlar içinde kaldığı kabul edilmiştir. 2012 yılında, 
uygulama tamamlandıktan sonra yapılması gerekli polisaj işlemi özellikle 
yapılmamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu işlem uygulandığı takdirde, bu renk 
değişimi ortadan kalkacaktır. 

Bunun yanı sıra, çelik konstrüksiyonla desteklenen sistemde herhangi bir 
deformasyon olup olmadığı da gözlenmektedir. 

4.1.2. Tiyatro-Latrina Çalışmaları

D. ÖZKUT

R. YILMAZ

2012 kazı döneminde, Side Tiyatrosu’nda Ticaret Agorası’na bakan cep-
hesinde yapıya bitişik olarak bulunan Latrina’ya ilişkin ön değerlendirme 
çalışmaları yapılmıştır. 2-boyutlu eskizler üzerinde, malzeme bozulmalarına 
ve yapısal deformasyonlara ilişkin ilk gözlemler tamamlanmıştır. İç mekânda 
özellikle tonozda açılmalar olduğu gözlenmiş, duvarlarda ise tiyatro cephe-
sindeki dükkânlar yönünde bir deformasyon olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
ileri derecede rutubetten kaynaklı olarak, kararma ve yosunlanma gibi mal-
zeme sorunları ön plana çıkmaktadır (Resim: 12).

2013 kazı döneminde ise, Latrina’nın taşıyıcı sistemi ile organik bir bağı 
bulunan, tiyatro yapısının sahne duvarı ile dükkânlara ilişkin ön değerlen-
dirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, Latrina ile birlikte, sahne duvarı 
ve dükkânların bir sistem dâhilinde bir arada ele alınması gerekliliği anlaşıl-
mıştır. Ayrıca, sahne binasının alt kotunda yer alan tonozlu mekânların da, 
sahne duvarının stabilliğini etkilediğinden, dikkatli bir belgeleme çalışması 
ile değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, gerekli plan 
kot şemalarını ve kesitleri içeren eskiz çalışmalarına başlanmıştır. Yine yapı-
sal deformasyonların yanı sıra malzeme bozulmaları üzerine ilk çalışmalar 
başlamıştır. İnşa edildiği dönemden bu yana çok sayıda müdahale gördüğü 
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anlaşılan söz konusu mekânlardaki malzeme ve yapım tekniği çeşitliliği an-
laşılmaya çalışılmıştır. Latrina projesini etkileyecek mekân sınırları tanımlan-
mıştır. 

4.2. Tapınaklar Bölgesi Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Çalışmalar

S. SAYIN

Side antik kentinde en önemli eksiklerden biri, hâlen planlanmış bir “gezi 
güzergahı”nın bulunmamasıdır. Bu amaçla, kent de anıtsal nitelikteki mimarî 
yapıların daha iyi gezilip görülmesini ve tanıtılmasını amaçlayan bir gezi 
güzergâhı oluşturulmaya çalışılmakta ve bu konsept içinde kalan yapılarda 
süratle arkeolojik araştırmaların ve koruma çalışmalarının yapılmasına baş-
lanmış bulunmaktadır. Side Apollon Tapınağı (N1), Athena Tapınağı (N2) ve 
AA Bazilikası’nda (Liman Kilisesi) yapılması planlanan koruma ve düzen-
leme çalışmaları da bu projenin en önemli parçalarından biri olarak büyük 
önem taşımaktadır (Resim: 13).

Alan içerisinde yer alan Apollon Tapınağı’nın kuzeybatı köşesi ayağa 
kaldırılmıştır. Restorasyon çalışmaları gerçekleştirildiği dönem içerisinde en 
başarılı çalışmalardan biri olmuş, kısa bir sürede Tapınak kültür turizmi açı-
sından tiyatrodan sonra antik Side kentinin sembolü hâline gelmiştir. Hatta 
Tapınak restorasyondan sonra Türkiye’nin tanıtımında kullanılan en önemli 
görüntülerden birini oluşturmaktadır. 

İki yıl öncesine kadar Tapınaklar ve Bazilika alanı “içinden motorla ge-
çilen”, “araçların dönmek için manevra yaptıkları” bir alan olarak kullanıl-
maktaydı. Apollon ve Athena Tapınakları ile AA Bazilikası kentin en önemli 
yapıları olması yanında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan kesimdir. Bu vah-
şi kullanıma ve eserlere verilen zararı önlemek için alanın tahsisi eski Side 
Belediyesi’ne verilmişti ve Kazı Başkanlığımızın danışmanlığı ve gözetimin-
de alanın hem koruma altına alınması, hem de kontrollü ziyaretin yapılma-
sı için proje çalışmalarına başlanmıştır. 2012’in Mayıs ayı içerisinde alan 3D 
lazer tarama ile dokümantasyonu yapılmış ve projelendirilmeye başlanmıştır.
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AA Bazilikası’nın restitüsyon çalışması üç ayrı pafta hâlinde projelendiril-
miştir. Birincisinde, çalışma sırasında kullanılan bilgi kaynakları ve güveni-
lirlikleri için bir lejant oluşturulmuş, proje buna göre renklendirilmiştir. İkin-
cisinde, dönemleme çalışması yapılmış, tespit edilen altı dönem için lejant 
oluşturulmuş, ekler ve değişiklikler bu dönemler için hazırlanan lejant doğ-
rultusunda renklendirilerek gösterilmiştir. Sonuncuda ise, müdahale kararla-
rını oluştururken restitüsyon çalışmalarından faydalanılan kısımlar renkli bir 
şekilde gösterilmiştir.

Çalışma sonucunda, Bazilika’nın üçüncü boyutuna zemin katta, birinci ve 
ikinci derecede güvenilirlikte bilgiler yardımıyla ulaşılmıştır. Ancak, ikinci 
kata, üst örtüye ve orta bazilikanın üst örtüsüne dair bilgilere üçüncü ve dör-
düncü derece güvenilirlikte bilgilerle ulaşılabilmiştir.

2012 yılı içerisinde tamamlanan projelendirme aşaması sonucunda 2013 
yılında Antalya Valiliği’nin katkıları ile özellikle AA Bazilikası, Şapel, Mart-
yrion yapılarında konsültasyon ve restorasyon çalışmaları başlatılmış ve 
bu çalışmalar 2014 yılının Haziran ayı başına kadar devam etmiştir. AA 
Bazilikası’nda öncelikle yapının planı okunur hâle getirilmiştir. Apsis ve yapı 
duvarları eldeki orijinal malzemenin elverdiği ölçüde tamamlanmış ve ya-
pının mimarîsine ait detaylar aslına uygun tümlenmiştir. Bema ve Narteks 
sütunları binanın yıkılmasından sonra iç kısmına inşa edilen şapel yapımında 
kaldırıldığı için herhangi bir müdahale yapılamamıştır (Resim: 14).

Bazilika’ya organik olarak birleştirilmiş olan Martyrion yapısının kubbe, 
kapı ve penceresindeki bozulmalar günümüze ulaşan izler takip edilerek ta-
mamlanmış ve özellikle çatı sistemindeki bozulmaları engellemek için keping 
yapılmıştır.

Şapel yapısının üst örtü sistemi tümüyle tahribat gördüğü ve yapı mal-
zemesinin devşirme olması ve özensiz inşaatı nedeniyle diğer yapılara göre 
daha yeni olmasına rağmen oldukça yıpranmıştır. Yapının kuzey-güney doğ-
rultusunda ikiye ayrılarak yıkılacak şekle gelmişti. Yapının hem ayakta kalan 
duvarları onarılmış, hem de tavan kısmın çelik konstrüksiyonla güçlendiril-
miştir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 6

Resim: 5
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 10

Resim: 9
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Resim: 12

Resim: 11
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Resim: 14

Resim: 13
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BUrGaz (Palaia KniDoS) 2013 Yılı Çalışmaları 

Numan TUNA*
Nadire ATICI

İlham SAKARYA
Elizabeth S. GREENE
Justin LEIDWANGER

1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz ören 
yerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çev-
re Değerlerini Araştırma Merkezi (TAÇDAM) ve T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı adına Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 2013 
yılı çalışmaları için gerekli malî destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM 
bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanmıştır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi TAÇDAM ve BAP Projeleri kapsamında Burgaz 2013 yılı çalışmaları 
desteklenmiştir. Sualtı çalışmalarına ise Brock Üniversitesi’nin (Kanada) araş-
tırma fonundan kaynak sağlanmıştır.

2013 yılı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heye-
tine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Anadolu Medeniyet-

* Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştır-
ma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE. (tnuman@metu.edu.tr)

 Dr. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Mer-
kezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE. (natici@metu.edu.tr)

 Ar. Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araş-
tırma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE. (sakarya@metu.edu.tr) 

 Assoc. Prof. Dr. Elizabeth S. GREENE, Depart. Classics, Brock Univ., L2S 3A1 St Catharines/
KANADA. esgreene@brocku.ca

 Dr. Justin LEIDWANGER, Aegean Materıal Culture Lab, Univ. of Toronto, KANADA. 
jleidwa@hotmail.com
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leri Müzesi’nden Arkeolog Tevfik Göktürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
TAÇDAM’dan Dr. Nadire Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya,  Ezgi Sevimli (ar-
keolog), Burcu Taş (konservatör), ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden 
Araş. Gör. Volkan Demirciler,  Araş.Gör. Mina Şentek Eroğlu, Araş. Gör. Der-
ya Baykara, ODTÜ, Hacettepe, Dokuz Eylül, Mersin, Kocaeli, Muğla ve Mus-
tafa Kemal üniversitelerinden arkeoloji, mimarlık ve şehir bölge planlama 
öğrencileri Ömer İbrahim İnel, Deniz Utku Karataş, Gökçe Kuzey, Melek Nur 
Balcı, Bahar Oğuş, Eda Özmen, Emre Biçer, Orhan Kaya, Hüseyin Tanrıkulu, 
Defne Gül Kayaoğlu ve Cansu Karamurat katılmışlardır. Kazı, konservasyon 
ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 35 işçi ile yürütülmüştür.

Burgaz Ören yeri batık limanlarında sualtı çalışmaları ise, Dr. Elizabeth 
Greene (Brock University, Canada) yönetiminde Dr. Justin Leidwanger (Stan-
ford University, USA), Dr. Baverly Goodman Tchernov (Haifa University, 
Israel), Megan Anderson (Texas University USA), Megan Daniels (Canada), 
Yael Braun (Israel), Megan Collier (USA), Rohi Jaijel (Israel), Karl Krusell 
((USA), Tyler Laughlin (USA), Molly McMeekin ((Canada), Troy Nowak 
(USA), Tessa Little (USA), Anne Parker (USA), Nairouz Qubty (Israel), Lana 
Radloff (Canada), Grace Tsai (USA), Sarah Wilker (USA) ve Can Sarıkaya’dan 
(Hacettepe Üniv., öğrenci) oluşan bir ekip ile yürütülmüştür.

2013 yılı çalışmaları 2012 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve kamusal 
kullanımda olduğu düşünülen yapıların devamını anlamak amacıyla B11 
alanı ile önceki yıllarda kazılan NE ve SE sektörleri arasındaki bağlantıyı an-
lamak amacıyla NE sektörüne yakın bir alanda yürütülmüştür. Bu alandaki 
çalışmalarda NE sektörü yakınında görülen ve günümüzde tarla sınırını da 
oluşturan kot farkının Antik Dönem yapılanması ile ilişkisinin açıklığa kavuş-
turulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda iki sektörde yaklaşık 625 
m2lik bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Şekil: 1).

Burgaz Ören yeri batık limanlarındaki sualtı çalışmalarında ise, Brock 
Üniversitesi ve Stanford Üniversitesinden sualtı arkeologlarından oluşan bi-
lim heyeti ile Burgaz kazılarını yürüten ODTÜ bilim heyetinin eşgüdümünde 
işbirliği sürdürülmüş, antik yerleşimin dört limanında (L1-L4) araştırmalara 
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Arkaik-Hellenistik dönemlerin deniz çevresine odaklanarak devam edilmiş-
tir. 2013 yılı çalışmalarının temel amacı, söz konusu limanların gelişimi, deği-
şen kullanımları ve ekonomik önemi ile beraber karadaki yerleşimin tarihsel 
gelişim sürecindeki ilişkilerinin anlaşılması olmuştur. Bu çalışmalar kapsa-
mında dört limandaki yüzey buluntularının haritalanması ve belgelenmesi 
ile beraber L1 limanında iki alanda, L2 limanında açma çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir (Şekil: 1).

I. SEKTÖR

Kamusal yapıların devamının saptanması amacıyla B11 tarlasında 
NE.17.2.A, NE.17.2.B, NE.17.1.D, NE.16.2.B, NE.16.1.C, NE.16.3.A, NE.16.3.B, 
NE.16.3.C, NE.16.3.D, NE.16.2.C, NE.16.2.D, NE.17.2.D, NE.17.3.A, SE.18.1.A, 
SE.18.1.D açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür (Şekil: 2).

2013 yılı B11 tarlasında, yürütülen çalışmalar sonucunda İ.Ö. 4. yüzyıl başı 
- 3. yüzyıl sonundan, İ.S. 2. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar uzanan zaman 
diliminde bir yapılanma sürecinin devam ettiği gözlenmiştir (Resim: 1).

En erken evrede İ.Ö. 4. yüzyıl başına tarihlenen, Hellenistik Dönem dik-
dörtgen planlı yapının dış sınırlarını D620, D621, D652 ve D674 duvarları, iç 
mekân bölümlenmelerini ise D641, D645, D647 duvarlarının belirlediği düşü-
nülmektedir. Bu duvarlar arasında kalan alanlarda taşlı dolgu üzerinde hora-
san ve çakıldan oluşan bir düzlem gözlenmiştir (Resim: 2). 

En geç evrede İ.S. 1. yüzyılın birinci yarısı ile 2. yüzyılın son çeyreği arasın-
da kullanım gördüğü düşünülen, Roma Dönemine ait işlik olduğu düşünülen 
üç adet yapı ve duvarlar açığa çıkarılmıştır:

16.2.B, 17.1.D, 17.2.A ve 17.2.D açmalarında D622, D637, D646, D650 ve 
D651 duvarlarının dış sınırlarını, D636, D639, D640 ve D649 duvarlarının da 
iç mekânlarını oluşturduğu düşünülen, tam bir dikdörtgen özelliği göster-
meyen yapıda bulunan dolia, buna bağlı kireçli düzlem ve bu kontekstten 
elde edilen buluntular ışığında bu yapının şarap ya da zeytinyağı üretiminde 
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kullanılan bir işlik olabileceği düşünülmektedir (Şekil: 3). D638, D646, D650 
duvarları üzerinde yapı içinde geçişleri sağlayan kapı girişleri olduğu düşü-
nülmektedir. D636, D637 ve D649 duvarlarının tahribata uğradığı anlaşılmış, 
yapının batı yönünde de mekânlarının olduğu düşünülmektedir (Resim: 3). 

17.3.A, 16.3.A, 16.3.B açmalarında D642, D643 ve D644 duvarlarının dış sı-
nırlarını, D648, D656 duvarlarının da iç mekânlarını oluşturduğu düşünülen 
Roma Dönemi dikdörtgen planlı bir yapı açığa çıkarılmıştır (Şekil: 3). 16.3.C 
ve 17.3.D açmasındaki D619 ile D635 duvarlarının bu yapının avlusunu oluş-
turduğu, bu alanda açığa çıkarılan kuyunun da bu yapıya ait olduğu düşü-
nülmektedir. Bu yapının ve 17.2.A açmasında işlik olduğu düşünülen yapının 
çağdaş olması ve planları arasındaki benzerlik göz önüne alındığında bu ya-
pının da işlik olarak kullanılmış olabileceği anlaşılmaktadır (Resim: 4). Elde 
edilen buluntular bu alanın cam atölyesi olarak kullanım görmüş olduğunu 
düşündürmüş ise de, yapının bu amaca uygun olarak işlik faaliyetlerine iliş-
kin bütünleyici veri sağlanamamıştır.

16.2.D ve 16.3.A açmalarında bulunan, duvar örgü teknikleri arasındaki 
farklılıklara bakılarak, D642 ile D651 duvarlarına D670, D672 ve D673 (16.2.C, 
16.3.B) duvarlarının daha geç dönemde eklenerek iki kademeli yapılanma 
evresi sonunda, en az iki iç mekândan oluşan, dikdörtgen planlı olduğu an-
laşılan Roma Dönemi yapısı çalışmalarla açığa çıkarılmıştır. Elde edilen bu-
luntulara göre yapının hangi amaçla kullanıldığı hakkında kesin bir yargıya 
varılamamış olmakla beraber, diğer iki yapı ile ilişkilendirildiğinde bu yapı-
nın da İmparatorluk ve Geç Roma Dönemine ait bir işlik olarak kullanıldığı 
düşünülmektedir.

2005 yılı çalışmalarında B11 tarlasında SE.17.1.D, 17.1.C ve 18.1.D açma-
larında yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan ve iri konglomera bloklardan 
oluşan duvarlarla tanımlanan yapılanmanın stratigrafisini ve Akropol sur du-
varı ile olan ilişkisini anlamak amacıyla SE.18.1.A ve SE.18.1.D açmalarında 
çalışmalar yürütülmüştür (Şekil: 2).

SE.18.1.A ve SE.18.1.D açmalarında yürütülen çalışmalar sonucunda D317 
duvarının ilk kullanım evresinin İ.Ö. erken 5. yüzyıl olduğu anlaşılmıştır. 
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Duvarın kuzeyindeki sondaj çalışmalarında İ.Ö. 6. yüzyılın 2. yarısında ana 
kaya üzerine serilmiş olan yoğun çakıllı-kumlu dolgu ile bu alanda en erken 
yerleşim faaliyetlerinin başlamış olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, D317 
duvarının güneyinde SE.18.1.A açmasında yürütülen ve ana kayaya kadar 
sürdürülen sondaj çalışmalarında ana kayanın kuzeye doğru yaklaşık olarak 
25 cm eğim gösterdiği saptanmıştır; bu alandaki en erken evrenin ise duvarın 
kuzeyine göre daha geç, İ.Ö. 5. yüzyıl başları olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5).

II. SEKTÖR

NE sektöründeki çalışmalarda ise, NE ve SE sektörlerinde kazılmış alanların 
bütünlüğünü sağlayarak konut Klâsik Dönem yerleşim planı hakkında bilgi-
lerimizi genişletmek, ve önceki yıllarda NE sektöründe kazılmış alanların gü-
neybatısında gözlenen ve günümüzde tarla sınırı olarak kullanılan kot farkının 
Antik Dönem yapılanması ile ilişkisini görmek amacıyla NE.5.4.B, NE.6.4.A, 
NE.6.3.B, NE.6.3.C, NE.6.3.D, NE.7.3.A, NE.7.3.D, NE.6.3.A, NE.6.2.C, NE.6.2.D 
ve NE.7.2.D açmalarında çalışmalar yürütülmüştür (Şekil: 4).

NE.5.4.B, NE.6.4.A, NE.6.3.B, NE.6.3.C, NE.6.3.D, NE.7.3.A, NE.7.3.D, 
NE.6.3.A, NE.6.2.C, NE.6.2.D ve NE.7.2.D açmalarında yürütülen çalışmalar 
sonucunda daha önceki yıllarda NE sektöründe açığa çıkarılmış olan konut 
alanı ile ilişkili veriler elde edilmiş (Resim: 6), sektörün güneydoğusunda yer 
alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu cadde ve kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultulu kısmen açılmış olan sokak ile sınırlanan yapı adasına ait konutlar kıs-
men ortaya çıkarılmıştır (Şekil: 5).

5.4.B, 6.3.D, 6.3.B, 6.3.C, 7.3.D, 7.3. A açmalarında yapılan çalışmalarda 
güneybatıdan D662 ve güneydoğudan D668 parsel duvarları ile sınırlanan 
ilk olarak İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iskân edilmiş ikinci yapı 
evresi ise İ.Ö. 4. yüzyıl başına tarihlenen bir konutun güneybatı kısmı açığa 
çıkarılmıştır. Erken iskân evresinde D665 ve D664 duvarları ile iç mekân bö-
lünmeleri sağlanan konutun açığa çıkan güney kısmında bu sezon yapılan 
çalışmalarda üç kapalı mekân tespit edilmiştir (Şekil: 5). İkinci yapı evresinde 
ise iç mekân duvarlarından D664 duvarı iptal edilerek yerine aynı doğrultu-
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da uzanan D661 duvarı ile buna dik olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 
D681 ve D663 duvarları inşa edilmiş olmalıdır. Böylece ikinci yapı evresinde 
konutun iç mekân sayısının dört olduğu düşünülmektedir (Resim: 7). 

2005 yılında çalışılan 5.5.A açmasından 6.6.C açmasına kadar uzanan ve 
aynı zamanda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu caddeyi sınırlandıran, D54/ 
D130 numaraları ile kaydedilmiş duvarın söz konusu konutun kuzeybatı par-
sel duvarı olabileceği düşünülmektedir (Şekil: 5). Buna göre 2013 yılı çalış-
malarında devamı ortaya çıkarılan konuta giriş caddeden,  kuzeybatı parsel 
duvarıyla sınırlanan bir açık mekândan sağlanmış olmalıdır. Konutun kuzey-
doğu parsel duvarının 2005 yılında açığa çıkarılan D275 numaralı duvar olup 
söz konusu konuta bitişik ikinci bir konut ile ortak kullanılmış olmalıdır. Şim-
diye kadar açığa çıkarıldığı kadarıyla D54/D130, D275, D668 ve D622 parsel 
duvarları ile sınırları belirlenen konutun güneybatısında peristasis oluşturan 
D660 duvarının muhtemelen başka bir konutun kuzeydoğu parsel duvarı 
olduğu anlaşılmaktadır. Arazi çalışmaları verilerine göre, açığa çıkarılan iki 
konutun güneydoğu parsel duvarlarından itibaren yapı adasının ortasında, 
diğer konutlarla ortak kullanıma açık bir alan olabileceği düşünülmektedir.

6.3.A, 6.3.B ve 6.3.C açmalarındaki çalışmalarda kuzeyden D660 peristasis 
duvarı ve bu duvarla köşe yapan, ancak tahribata uğramış olan D679 duvarı ile 
doğudan sınırlanan bir konuta ilişkin veriler sağlanmıştır (Şekil: 5). Bu konuta 
ait iki iç mekân duvarı (D666 ve D667) 6.3.A açmasında ortaya çıkarılırken 
D667 duvarının İ.Ö. 4. yüzyıl sonrasında iptal edildiği anlaşılmıştır (Resim: 
8). D660-D666 ve D667 duvarları ile tanımlanan mekânın bir kapalı mekânı 
olduğu saptanmıştır. Bu konutun doğu sınırını belirleyen D679 duvarı doğrul-
tusunda 6.2.D açmasında ortaya çıkarılan ve olasılıkla İ.Ö. geç 4. yüzyıl-erken 
3. yüzyılda kullanılmış olduğu düşünülen kuyu, bu parsel duvarının olasılıkla 
İ.Ö. geç 4. yüzyılda tahrip edilmiş olduğunu göstermektedir (Resim: 9).

SUALTI ÇALIŞMALARI

Temmuz-Ağustos 2013 tarihlerinde Brock Üniversitesi ve Stanford 
Üniversitesi’nden sualtı arkeologlarından oluşan bilim heyeti ile Burgaz ka-
zılarını yürüten ODTÜ bilim heyetinin eşgüdümünde işbirliği sürdürülmüş, 
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antik yerleşimin dört limanında (L1-L4) araştırmalara Arkaik-Hellenistik dö-
nemlerin deniz çevresine odaklanarak devam edilmiştir. 2013 yılı çalışmala-
rının temel amacı, söz konusu limanların gelişimi, değişen kullanımları ve 
ekonomik önemi ile beraber karadaki yerleşimin tarihsel gelişim sürecindeki 
ilişkilerinin anlaşılması olmuştur. 2013 yılı çalışmaları büyük ölçüde 2011 ve 
2012 yıllarında yapılan yüzey araştırma ve kazı çalışmalarının devamıdır. 

Bu çalışmalar kapsamında dört limandaki yüzey buluntularının haritalan-
ması ve belgelenmesi ile beraber L1 limanında iki alanda, L2 limanında açma 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı çalışmalarında L1 limanı ve Deniz 
Duvarı arasında ‘water dredges’ yöntemi ile iki açma (birinin 2012 yılında ya-
pılan çalışmanın devamı olarak) kazılmıştır; Diğer çalışma alanları ise şunlar 
olmuştur: L1 Limanı ortasındaki açma (2012 yılının devamı), L2 Limanı batı 
mendireği üzerinde açma çalışması, L2 ve L3 limanlarının birleşme nokta-
sında kent savunma duvarlarına ait izlerin belgelenmesi. Ayrıca, ön jeofizik 
araştırmaları ile L1 Limanı ve çevresinden çevresel arkeoloji için arkeoloji ça-
mur ve toprak örnekleri ‘coring’ yöntemi ile toplanmıştır. 

L1 Limanı ve bitişikteki Deniz Duvarı’nda çalışmalar buradaki yapılanma-
ların Klâsik dönem kent savunma duvarları ile olan ilişkisi ve Hellenistik Dö-
nemdeki stratigrafik konteksi anlamaya yönelik olmuştur (Resim: 10). Çalışma-
lar ilk olarak Deniz Duvarı ile L1 Limanı’nın kuzey mendireği birleşme nokta-
sında yer alan 1 No.lu açmada başlatılmıştır. 2012 yılı çalışmalarının devamı 
olarak 2013 sezonunda yedi adet 2x2 m. alanda kazılar genişletilmiştir. 2 No.lu 
açma sadece 2x2 m. alanda olmak üzere L1 limanı ortasında, 3 No.lu açma ise 
1 No.lu açmanın 30 m. kuzeyinde dört adet 2x2 m. alanda gerçekleştirilmiştir. 

L1 Limanı 1 No.lu açmadaki sonuçlara göre, Deniz Duvarı’nın moloz taş-
lardan oluşan dolgu üzerine büyük taş blokların yerleştirilerek (sadece bir taş 
sırasının korunduğu) inşa edildiği anlaşılmıştır. 2 No.lu açmada yapılan ça-
lışmalarda 1.40 m. derinlikte liman tabanına ait verilere ulaşılmıştır. Buradan 
alınan ‘coring’ örneklerine göre, L1 Limanı’nın en son kullanıldığı dönemler-
de günümüz deniz seviyesinden en az 3.5 m. daha derinliğe sahip olabileceği 
anlaşılmıştır.  
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L1 Limanı çevresinde yapılan sualtı kazı çalışmalarında ele geçirilen ça-

nak-çömlek örnekleri çoğunlukla Geç Klâsik ve Erken Hellenistik dönemlere 

aittir. 1 No.lu açmada ise Arkaik/Erken Klâsik amphora ve kandil parçaları 

ele geçirilmiştir. Ele geçirilen buluntulara göre, L1 limanı daha çok Hellenis-

tik Dönem öncesinde kullanılmış olabileceği anlaşılmıştır. 

L2 Limanı’nda 4 No.lu açmada dört adet 2x2 m. boyutlarında alanda çalı-

şılmıştır (Resim: 11). Batı mendirek üzerinde yer alan bu açmalarda yapılan 

çalışma sonuçlarına göre deniz duvarının 4.2 m. genişliğinde olduğu saptan-

mıştır. Duvarın dış yüzleri kabaca yonulmuş iri bloklardan, iç kısımları moloz 

dolgu ile inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu duvarın, günümüzdeki deniz seviye-

sinin 1.10-1.25 m. altında başlayan moloz taşlardan oluşan en az 16 m. geniş-

liğinde bir dolgunun üzerine oturduğu görülmüştür. 4 No.lu açmada yapılan 

çalışmalarda deniz duvarının en iyi korunmuş bölümünde dört sıra taş blok 

sırasının dikdörtgen örgülü olduğu görülmektedir. 

L2 Limanı’ndaki çalışmalarda küçük buluntularının büyük bölümü sualtı 

tabanının en üst 25-65 cm. seviyesinde ele geçirilmiştir. Bunlar çoğunlukla 

Geç Klâsik ve Hellenistik Döneme, az sayıdaki buluntu ise Geç Roma Döne-

mine tarihlenmektedir. Buluntuların bu kompozisyonu burada yer alan Elit 

Otel’in inşaatı sırasında atılan arkeolojik depositler ile ilişkisinin açıklık ka-

zanması için gelecek yılda yapılacak daha ayrıntılı çalışmalarla anlaşılması 

mümkün olacaktır. 

L2 Limanı ile L4 Limanı arasında yüzeyde görülen duvar kalıntılarının 

buradaki olası eski kıyı çizgisinin ve Geç Klâsik Dönem savunma duvarları-

nın ilişkisinin anlaşılmasında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışmalar Elit 

Otel’in bulunduğu taşınmazın önemli arkeolojik potansiyele sahip olduğunu 

da göstermiştir.  

2013 yılı çalışmaları sonunda açılmış bulunan dört sualtı açması sit ala-

nı ve çevresinin korunması amacıyla geridönüşümlü tekstil ile kaplanarak, 

üzerleri tekrar aynı denizel dolgu malzemesi ile kapatılmıştır. 
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 ÇEVRE DÜZENLEME, RESTORASYON-KONSERVASYON, 
ZOOARKEOLOJİ ve ARKEOBOTANİK ÇALIŞMALARI

2013 yılı kazı sezonunda metal, seramik, cam ve pişmiş toprak objelerin 
konservasyonu ve önceki yıllara ait konservasyonu yarım kalmış objelerin de 
konservasyonu yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 351 adet objenin konservas-
yonu yapılmıştır. Bu buluntulardan müzelik eser niteliğinde olan 67 adedi 
Marmaris Müzesi’ne teslim edilmiştir. Diğerleri etütlük buluntular listesi tu-
tanağı ile Kazıevi Deposu’nda koruma altına alınmıştır. 

Metal objeler içinde önemli bir grubu oluşturan sikkelerden 2013 yılı kazı 
sezonu boyunca 87 adet ele geçirilmiş ve laboratuvarda tümünün konservas-
yonu yapılmıştır. Bunlardan 12 adet sikke envanterlik, 26 adet sikke etütlük 
olarak ayrılmıştır. 2013 kazı sezonunda 32 adet pişmiş toprak objenin konser-
vasyonu gerçekleştirilmiştir. 8 adet pişmiş toprak obje birleştirilmiş, alçı ile 
tümlenmiş ve boyanmıştır. 9 adet pişmiş toprak obje ise sadece yapıştırılarak 
birleştirilmiştir.

2013 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen arkeo-botanik çalışmalarında 
toprak örnekleri suda yüzdürme yöntemi ile Light Fraction (Hafif Kalıntı) 
ve Heavy Residue (Ağır Çökelti) olmak üzere iki gruba ayrıştırılmıştır. Suda 
yüzdürme işleminin tamamlanmasının ardından ayrıştırılan malzemelerden 
hafif kalıntıların (LF) tamamı  ve ağır çökeltilerden (HR) 2 tanesi tasnif edil-
miştir. 2013 yılında ayrıştırılmış fakat tasnifi yapılmamış ve  tasnifi yapılan 
malzemelerin toplam 25 adet içinde ODTÜ Arkeoloji laboratuvarında çalışıl-
mak üzere seçilmiştir.  

Burgaz Kazısı 2013 yılı zooarkeolojik çalışmalarında 2012 yılı Kuzey Doğu 
Liman Sektörü’nden (B11 Tarlası) elde edilen 650 parça hayvan kemiği mal-
zemesi tanımlanmış ve bilimsel çalışma yapılması için kayıt altına alınmıştır. 
Toplamda 2012 yılına ait iki kasa hayvan kemiği gözden geçirilmiştir. 2013 
yılı çalışmalarında ise sığır, domuz, koyun/keçi ve atlara ait kemiklere rast-
lanmıştır. Seçilen hayvan kemiği örnekleri laboratuvar çalışması yapılması 
amacı ile Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Bölümü 
Laboratuvarına gönderilecektir. Hayvan kemiği çalışmalarının ikinci aşama-
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sı olan laboratuvar araştırması kapsamında kemiklerin temizlenip türlerine 
göre ayrılması, ölçüm ve istatiksel değerlendirmelerinin yapılması ve arkeo-
lojik alan çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi, diyet, ekonomi, kasaplık aktivitesi, 
olası hayvansal ritüelleri ve  hayvan üretim çalışmaları gibi geçmiş dönem 
insanlarının alışkanlıkları ve yaşam tarzlarına ışık tutması hedeflenmiştir. 

Kazıevi deposunda bulunan etütlük ve diğer buluntuların rafları yeniden 
gözden geçirilmiş ve burada bulunan kasalardaki açma/dolgular itibarıyla 
tasnif edilmiş tüm etütlük ve diğer örneklerin (çanak-çömlek, kemik, toprak, 
metal) bulunduğu rafların düzenlenmesi ve listelenmesi güncellenmiştir. 

L1 Limanı bitişiği  B11 tarlasında ve NE Sektöründeki genişletilen kazı 
alanlarında çevre düzenlemesi için kazı ve yüzey tarım topraklarının atılma-
sı sağlanmış ve ören yerinin doğal görünümünün korunması sağlanmıştır. 
Farklı yıllarda kazılan alanların tümü bütünleşik olarak dikenli tel çitler ile 
çevrilerek koruma altına alınmıştır. Önceki yıllarda kazılan alanların bozulan 
çitleri (SW ve NE sektörleri) her yıl olduğu gibi onarılmıştır. Ayrıca, kış ayla-
rında yağmur sularının kazı alanlarına birikiminin engellenmesi için mevcut 
akaçlama kanalları ihya edilmiş, yenileri açılmıştır. 
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maYDoS KiliSETEPE hÖYüĞü KazıSı
2013 SEzonU Çalışmaları

Göksel SAZCI*

Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalar 24.06.2013 tari-
hinde başlayıp 10.09.2013 tarihinde sona erdirilmiştir.1 Çalışmalar ev ve arazi 
grubu olmak üzere iki grup hâlinde sürdürülmüş ve arkeolojik çalışmalara 
paralel olarak kazı deposu ve çevresinin iyiliştirme çalışmaları da gerçekleş-
tirilmiştir. 

Arazi Çalışmaları

Arazi çalışmalarına geçen yıllarda açılan D3.3, D3.4, D4.1, D4.2, D4.3 ve 
D4.4 karelerinde devam edilmiştir (Resim: 1a- b). 

D3.2 Karesi’ndeki çalışmalar: Şu ana kadar höyükte ulaşabildiğimiz en eski 
tabakaları barındıran D3.2 açmasında, biriken döküntü toprağın atımına ve 
geçen yıllarda ortaya çıkarılan ve Orta Tunç Çağına tarihlenen tabakaların 

* Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, 
Çanakkale/TÜRKİYE. gsazci@yahoo.de, gsazci@comu.edu.tr 

1 Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarına 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Göksel Sazcı, Yrd. Doç. 
Dr. Derya Yılmaz,  Devrim Çalış Sazcı, M.A., Yrd. Doç. Dr.  Dr. Can Yümni Gündem, Araş. 
Gör. Meral Mutlu, Arkeolog Mürsel Seçmen, restoratörümüz Gürkan Çağan, Yüksek Lisans 
öğrencilerimiz Bora Barın ve Canan Özbaş, öğrencilerimiz Ayşe Özge Akbaş, Deniz Uzun, 
Tunç Eskikaya, Aycan Ergin, Aylin Badem, Nilay Talay, Gözde Özge Şengüler, Elif Tercan, 
Ebru Günaydın, Mustafa Can Baştopuz, Emre Doruk ve Zeynep Nisan Armağan ekip üyesi 
olarak katılmışlardır. Kazımıza Bakanlık temsilcisi olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi arke-
ologlarından Sn. Özgür Çavga eşlik etmiştir. 

 Desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ne, Çanakkale Valisi Sn. Ahmet Çınar Bey’e, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Sn. Şinasi Haznedar Bey’e, Eceabat Kaymakamı Sn. Nurettin Dayan Bey’e, Eceabat Be-
lediye Başkanı Sn. Kemal Dokuz Bey’e, Aygaz A.Ş.’ye ve Instap’a Maydos Kilisetepe Höyüğü 
Kazısı Ekibi  olarak çok teşekkür ederiz.
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araştırılmasına devam edilmiştir. Tespit edilen tabakalar yoğun bir tahribata 
uğramış ve mimarî kalıntılar doğudan batıya ve kısmen güneyden kuzeye 
doğru bir eğimle yıkılmış durumdaydı ve önceki yıllarda burada yapılan ça-
lışmalarda üç tane yapı evresi ve bir de kuzeyde en altta yalnızca bir teras 
duvarından oluşan dördüncü bir evrenin olduğu anlaşılmıştı.

Çalışmalarımıza geçen yıl tespit edilen evrelere ait mimarî kalıntıların  kal-
dırılması ile başladık. Kaldırılan duvarların altında çıkan alanların kazılması 
neticesinde çeşitli yüksekliklerde taş ve kemik âletlerle birlikte ağırşaklara ve 
tüm  kaplara rastlanmıştır (Resim: 2a). Ayrıca açmanın güneydoğu kısmında 
bulunan pithosun etrafı kazılmaya devam edilmiş ve kuzeyinde ikinci bir pit-
hosun varlığı anlaşılmıştır. Ele geçirilen seramik buluntuları Bölgede İlk Tunç 
Çağından Orta Tunç Çağına geçiş dönemine denk gelen Troia V dönemin-
de olduğumuzu göstermektedir. Özellikle söz konusu dönemin tipik volütlü 
kapları çok sayıda ele geçirilmiştir (Resim: 2b). 

Bu yılki çalışmalarımızda 3. yapı evresinin altında ve 4. evre olarak isim-
lendirdiğimiz teras duvarı arasında bir başka mimarî evre daha tespit edil-
miştir. Bu evreye ait kuzeydoğu- güneybatı yönünde bir temel kalıntısı ile bu 
temele bağlanan kuzeybatı- güneydoğu yönünde  başka bir temel kalıntısı 
tespit edilmiştir (Resim: 3a-b).

D3.2 açmasında tespit edilen evrelerin her dördünün de aynı plan sistemi-
nin devamı olduğu gözlemlenmiştir. 

Açmanın batı kesminde yoğun bir biçimde döküntü taşlar bulunmaktay-
dı. 2013 kazı sezonunda bu taşlar büyük ölçüde kaldırılmış ve teras duvarının 
üst kısmına ait olabilecek taş sırasına rastlanmıştır. 

D3.4 Karesi’ndeki çalışmalar: 2012 yılında açılan bu açmada yoğun miktar-
da höyüğün tepe kısmından traşlanan ve bu alana yığılan döküntü toprak 
bulunmaktaydı. Bu alanda yapılan çalışmalar daha çok döküntü toprağın 
kaldırılmasına yönelik olmuştu. Önceki yıllarda döküntü toprak bu alandan 
büyük ölçüde kaldırılmış, Bizans Dönemi ile kısmen Arkaik/ Geometrik dö-
nemlere denk gelen tabakalar araştırılmıştı. D3.4 karesindeki çalışmaların bu 
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yılki amacı  Arkaik/ Geometrik dönemlerin altında, özellikle Son Tunç Çağı-
na tarihlenen yapıları açığa çıkarmaya yönelik olmuştur.

D3.4 açmasındaki çalışmalara Geometrik-Arkaik Döneme ait  iki evreli 
taş döşemenin kaldırılması ile başlanmıştır. Geçen yılki çalışmalarda bu taş 
döşemelerin tam olarak hangi amaçla yapıldığını anlayamasak da silo altlığı 
olarak kullanılmış olabilecekleri tahmin etmiştik. Bu yıl açmada yaptığımız 
çalışmalar bu düşüncemizi destekler niteliktedir. Çünkü buradaki alanın Son 
Tunç Çağından itibaren işlik alanı olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

Kaldırılan taş döşemelerin altında Balkan kavimlerine ait tabakaya ulaşıl-
mıştır. Bu tabakaya ait kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kötü durum-
da bir duvar kalıntısı ile tam D3.4 açması ile D4.2 açması arasındaki profilde 
kilden yapılmış yuvarlak bir silo yeri tespit edilmiştir. Aynı şekilde açmanın 
batı kısmında da silo olarak kullanılmış kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
bir kil duvar ile hemen altında taş döşeme tespit edilmiştir. Ele geçirilen bu-
luntulardan alanın bu dönemde de işlik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.  

D3.4 açmasındaki bir sonraki evre Son Tunç Çağının ikinci evresine ait ta-
bakadır. Bu evrenin ağır bir yangın geçirdiği anlaşılmıştır. Açmada ele geçiri-
len buluntulardan bu alanın Son Tunç Çağının ikinci evresinde de işlik olarak 
kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim: 4). Açmanın güneybatı kısmında üzeri sıvalı 
kalın bir taban  ortaya çıkarılmıştır. Taban üzerinde çok sayıda kömürleşmiş 
bitki kalıntılarıyla birlikte taş âletler ele geçirilmiştir. Batı kısımda ise yine 
muhtemelen silo olarak kullanılmış altı taş döşeli bir mimarî kalıntı bulun-
muştur. Ayrıca çalışılan alanda çok sayıda çukur yerleri tespit edilmiştir. İçe-
risindeki buluntulardan çukurların bazılarının çöp çukuru, bazılarının pithos 
çukuru olarak kullanıldığı bazılarının ise kenarlarının kalın bir kil tabakası ile 
sıvalı olmasından ötürü silo olarak kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim: 5). Bu ev-
rede ele geçirilen ilginç buluntulardan bir tanesi de taş bir kapaktır (Resim: 6). 
Bu buluntu aynı zamanda Maydos Kilisetepe Höyüğü’nün önemli bir ticaret 
rotası üzerinde olduğunu da göstermektedir. Kapak Minos tipli bir kapaktır 
(Warren 1969, 68- 69) ve ilk defa Minos kültürüne ait bir buluntu Çanakkale 
Boğazı içerisinde bulunmuştur. 



322

2013 Kazı sezonunda D3.4 karesinde ulaşabildiğimiz en erken evre Son 
Tunç Çağının ilk evresine ait kalıntılardır. Bu evreye ait açmada kuzeydo-
ğu-güneybatı yönünde uzanan bir temel kalıntısı tespit edilmiştir (Resim: 
4). Üzerindeki yangın izlerinden ve eğiminden duvarın ağır bir tahribat gör-
düğü anlaşılmıştır. Duvarın batı kenarında serpantin taşından yapılmış, kı-
rık bir asa başı parçası ele geçirilmiştir (Resim: 7b). Benzerlerine Karadeniz 
Bölgesi’nin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde (Romanya, Moldavya, Ukrayna) 
rastlanan bu tür asa başları (Boroffka - Chişinău 1998), bize Maydos Kilisetepe 
Höyüğü’nün ticarî bir üs olarak kullanıldığını göstermesi açısından önem arz 
etmektedir. Aynı tür buluntunun bir ikincisi bu yılki Maydos Kilisetepe Hö-
yüğü Kazıları’nda D4.3 karesinde ele geçirilmiştir (Resim: 7a). 

D4.1 Karesi’ndeki çalışmalar: D4.1 Karesi’ndeki çalışmalar kısıtlı bir alanda 
gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda açmanın birçok ye-
rinde Son Tunç Çağı Dönemine ait yapılar ortaya çıkartılmıştı. Yalnızca batı 
kısmında kazılmamış bir alan vardı. Bu alanda yapılan çalışmalarda Son Tunç 
Çağına tarihlenen dikdörtgen evlerin arka kısımlara denk gelen duvarlarının 
nasıl göründükleri konusunun aydınlatılması hedeflenmişti. Alan hem daha 
önceleri burada Bizans Döneminde gerçekleşen teraslama çalışmalarından 
ötürü, hem de höyüğün yamacında bulunması nedeni ile erozyondan olum-
suz etkilenmişti. Ancak yine de yapılan çalışmalar neticesinde Son Tunç Çağı 
yapılarının arka kısımlarının nasıl oldukları konusunda bir fikir edinilmiştir. 
Burada ortaya çıkarılan duvarların yapıların diğer duvarlarına göre nispeten 
daha kalın olduğu ve yer yer bastiyon gibi çıkıntılar yaptığı gözlemlenmiştir 
(Resim: 1b ve Resim: 4). Bu da yapıların arka duvarlarının bize savunma du-
varı gibi kullanıldığı göstermektedir. 

D4.2 Karesi’ndeki çalışmalar: D4.2 Karesi’ndeki çalışmaların iki alanda yo-
ğunlaştırılması düşünülmüştü; birinci alan Son Tunç Çağı buluntularının de-
vamının bulunmasına yönelik olan çalışmalar, ikinci alan ise önceki yıl ortaya 
çıkaılan ve Geometrik Döneme tarihlenen oval evin daha detaylı araştırılma-
sına yönelik olan çalışmalar.

Çalışmalara açmanın kuzey kısmında Son Tunç Çağı tabakalarına ulaşıl-
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mayı hedeflenen alanın kazılması ile başlanmıştır. Kazılan alanın kuzeydoğu-
sunda Bizans Dönemine ait büyük bir çukur tespit edilmiştir. Çukurun içeri-
sinde tüm olarak 1 adet kaba kap, 1 adet üzeri sırlı yağdanlık, 2 adet bronz 
çan, 1 adet taş boncuk ve 1 tane demir halka bulunmuştur (Resim: 8). Bu 
çukurun batısında ise ikinci bir çukur tespit edilmiştir. Geometrik Dönemde 
açıldığı anlaşılan ikinci çukurun içinde bir rölyef parçasının dışında (muhte-
melen alt katlardan karışmış) kayda değer buluntu yoktur.

 Thrak dönemlerine ait, içerisinde mimarî kalıntıya rastlanmayan bir ta-
bakanın altında Son Tunç Çağına tarihlenen yangın tabakasına rastlanmıştır. 
Yangın tabakası içerisinde çevre duvarları kerpiç duvardan yapılmış bir silo 
yeri tespit edilmiştir. Yangın tabakası içerisinde bronz bir ok ucunun (Resim: 
9) bulunması, açılan her alanda görülen bu büyük yangının dışarıdan gelen 
bir saldırı sonucu olduğu düşüncemizi güçlendirir niteliktedir.

Açmada ikinci çalışma alanımız olan güney kısımda yapılan çalışmalarda 
geçen yıl tespit edilen oval ev araştırılmıştır. Evin içerisinde yapılan kazılarda 
ikinci daha erken bir evre olduğu anlaşılmıştıt. Bu ilk evreye ait yapının orta-
sında bir ocak yeri ortaya çıkartmıştır. Ayrıca yapının ikinci evresinde ortada 
bulunan direk yeri bu ilk evrede yapının duvarlarının daha ince olması sebe-
biyle kuzeydeki duvarın hemen önündedir. Yapının kuzeybatısında bir giriş 
yeri tespit edilmiştir. Girişin kuzeyindeki alan ince bir duvar ile bölünerek 
ayrı bir alan oluşturulmaya çalışılmıştır (Resim: 10). 

D4.3 Karesi’ndeki çalışmalar: D4.3 Karesi’nde Son Tunç Çağına tarihlenen 
yapıların daha iyi anlaşılabilmesi için açmanın kuzeydoğusunda geçen yıl 
kaldırılan Bizans duvarı altında kalan alan ile açmanın batısında bulunan 
yaklaşık 3 m.lik bir alan incelenmiştir. 

Açmanın kuzeydoğusundaki alanda 11 numaralı duvarın devamı ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 4). Ayrıca 11 numaralı duvar ile 22 numaralı duvarın 
köşe yaptığı alanda ince bir duvarla kare formunda şekillendirilmiş silo yeri 
tespit edilmiştir. Silo yapısının içerisinde bir adet tek kulplu fincan bulun-
muştur (Resim: 11b). Bu buluntudan yak. 1- 1,5 m. batıda, 22 numaralı duva-
rın batısında benzer formda yine tek kulplu bir sürahi ele geçirilmiştir (Resim: 
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11a). Bu kap formları bölgeye yabancıdır ve özellikle Bulgaristan’ın doğusun-
daki Son Tunç Çağına tarihlenen kıyı yerleşmeleri için tipiktir. 

Bu buluntular dışında bu yılki kazılarımızda daha önce rölyefli kerpiçler 
üzerinde görülen motiflere seramik üzerinde de rastladık (Resim: 12). Benzer 
seramik örneklerine, Bulgaristan’da Orta ve Son Tunç Çağına tarihlenen Vra-
titsa yerleşmesi (Hristova 2011) ile Kara Yunanistan’da, Selanik’in batısında 
bulunan Kastanas yerleşmesindeki Orta Tunç Çağına tarihlenen 19. tabaka-
sında rastlanmaktadır (Hänsel 1989, 53; Hochstetter 1984, Taf.1 5-7) . Bu bu-
luntular da yine Maydos Kilisetepe Höyüğü’nün Son Tunç Çağındaki ticarî 
liman özelliğini yansıtması açısından önemlidir. Bu buluntuların yanısıra 22 
numaralı duvarın kuzeyindeki alanda az önce bahsettiğimiz taştan bir asabaşı 
ele geçirilmiştir (Resim: 7a). 

Açmanın batı kısmında yapılan kazılarda ise 22 numaralı duvarın tahribat 
görmüş uzantısı ile yine Son Tunç Çağına tarihlenen bir duvar topluluğu or-
taya çıkarılmıştır (Resim: 4). 

Geçen kazı sezonunda tespit edilen megaron yapısının önünde de çalışma-
lar gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan çalışmalar höyükteki stratigrafi üzeri-
ne önemli ipuçları vermiştir. Megaron yapısının yanmamış olması, içerisinde 
önceki yıllarda yapılan kazılarda hiç rölyefli kerpiç parçası bulunmamış ol-
ması ve stratigrafik olarak Son Tunç Çağına tarihlediğimiz yapıların üzerinde 
bulunması onun daha geç bir evreye yani Balkan kavimleri göçleri dönemine 
tarihlenmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak yapı tekniği ve mimarî pla-
nının Balkan kavimlerinin mimarîsinden farklı olması ve altındaki Son Tunç 
Çağı yapılarıyla benzerlik göstermesi, Balkan kavimleri saldırısından kurtu-
lan yerel halkın da yeni gelen idarî sınıfla birlikte yaşadığını gösterir. Ayrıca 
bu evreye ait ocak yapıları da detaylı bir biçimde incelenmiştir. Ocak yapıla-
rının büyük taşlardan oluşan bir alt yapısı, onun üzerinde küçük ve yuvarlak 
çakıl taşlarından yapılmış ikinci bir taş tabakası, üzerinde ise midye parçacık-
ları ve kilden yapılmış bir kaplama tabakası ve en üstte de ocak platformunun 
yer aldığı gözlemlenmiştir. Geçen yıl tespit edilen iki ocağın yanı sıra bu yıl 
da ocak platformu tahribata uğramış üçüncü bir ocak yeri tespit edilmiştir. 
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D4.4 Karesi’ndeki çalışmalar: 2012 kazı sezonunda açılan D4.4 karesinde Ge-
ometrik-Arkaik Döneme tarihlenen oval yapılarla, Son Tunç Çağı- Erken De-
mir Çağı’na  tarihlediğimiz bir megaron yapısı tespit edilmişti. Bu yılki çalış-
malarımızda söz konusu yapıların daha detaylı araştırılması hedeflenmiştir. 

Çalışmalara Geometrik-Arkaik Döneme tarihlediğimiz 2. Oval Yapı’nın 
içerisinde ve dışında yapılan kazılarla devam edilmiştir (Resim: 13a). Yapı’nın 
içerisinde yapılan kazılarda iki adet ocak yeri tespit edilmiştir. Ocak yerlerin-
den bir tanesi düz kil platformdan oluşurken ikinci ocağın çevresi taşlarla at 
nalı biçiminde çevrelenmiştir. Ayrıca ikinci ocağın ortasında da in situ bir kap 
bulunmuştur (Resim: 13b). 

2. Oval yapının temellerinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda ikiden 
fazla evreye sahip olduğu anlaşılmıştır. Stratigrafik olarak oval yapıların al-
tında da ise geçen yıl tespit edilen megaron evresi gelmektedir.   

Seramik Bahçesi Çalışmaları

Yayın ve genel dokümentasyona yönelik ev ve seramik bahçesi çalışma-
ları kazı çalışmalarına paralel olarak  sürdürülmüş, 2013 yılında ortaya çı-
kan seramiklerin tamamı çalışılmış, özellikle oval yapıların içerisinden çıkan 
seramikler detaylı incelenmiş, bunun yanı sıra seçilen parçaların fotoğraf ve 
çizimleri yapılıp tamamlanmıştır. Ayrıca küçük buluntuların da dokümen-
tasyon işlemleri tamamlanarak temizlenmesi, konservasyon ve restorasyonu 
yapılmıştır. 

Bu işlere paralel olarak eskiden su deposu olarak kullanılan yapı temiz-
lenmiş, onarılmış ve yeni elektrik sistemi çekilerek kazı deposu hâline dö-
nüştürülmüştür. Çevre düzenlemesi kapsamında ören yerine ve kazı evine 
bilgilendirme panoları asılmıştır.

Arazide geçen yıl kış mevsiminde oluşabilecek tahribata karşı aldığımız 
önlemlerin çok faydalı olduğu gözlemlenmiş ve yine kazı sonrasında restora-
törümüzün raporu doğrultusunda açılan açmaların etrafına yağmur sularının 
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oluşturabileceği erozyona karşı kuru duvar örülerek setler oluşturulmuş ve 
açmaların içi geotekstil maddesi ile kaplanmıştır. 
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Resim 1b: Açmaların karelaj içerisindeki konumları

Resim 1a: Açmaların karelaj içerisindeki konumları
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Resim 3a: D3.2 açmasında tespit edilen yeni evre

Resim 2a: D3.2 açmasında bulunan İTÇ dö-
nemine ait tüm kaplar 

Resim 2b: D3.2 açmasında ele geçirilen volüt-
lü seramik örnekleri
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Resim 3b: D3.2 açmasında tespit edilen yeni evre
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Resim 4:Maydos Kilisetepe Höyüğü Son Tunç Çağı mimarîsi
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Resim 6: Minos tipli taş kapak

Resim 5: D3.4 açmasında ortaya çıkartılan kenarları kille sıvanmış çukur
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Resim 8: D4.2 açmasındaki Bizans çukurundan çıkan buluntular

Resim 7: Mantar başlı asa başları 
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Resim 9- D4.2 açmasında Son Tunç Çağı yangın tabakasında bulunan bronz ok ucu

Resim 10- D4.2 ve D4.4 açmalarında ortaya çıkarılan Geometrik Döneme tarihlenen oval yapı
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Resim 11- D4.3 açmasında bulunan sürahi ve maşrapa

Resim 12- Rölyefleri kerpiçler üzerindeki motiflerin seramik üzerinde uygulamaları
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GÖKÇEaDa-YEniBaDEmli hÖYüK
2013 Yılı Kazıları

Halime HÜRYILMAZ*
Derya YALÇIKLI

I. GİRİŞ

Kuzey Ege Denizi’nin ulaşım yollarının kesişme noktasında bulunan Gök-
çeada, uygun coğrafî koşulları nedeniyle Ege takımadaları içinde özgün bir 
konuma sahiptir. Bünyesinde barındırdığı mükemmel olanaklar, adada çağ-
lar boyunca devam eden yerleşim serüveninin neden yakın zamanlara kadar 
sürdüğünün anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Günümüzde sahil yerleşme-
si olarak bilinen Kale Köyü’n 1,7 km. güneyinde konumlanan Yenibademli 
Höyük, adanın sistemli arkeolojik kazılarının öncülüğünü yapmaktadır. Za-
manın akışı içinde karadan deniz yönüne doğru alüvyonla dolmaya başla-
yan Büyükdere vadisinin aşağı kesiminde yer alan bu eski yerleşim birimi, 
iki teras ve tepe düzlüğünden oluşmaktadır. 1996-2013 yıllarında höyükte 
sürdürülen kazılar, yerleşimde üç kültür döneminin varlığına işaret etmekte-
dir. Bunlar yeniden eskiye doğru: 1- Rum asıllı vatandaşların kültürü, 2- Geç 
Bronz Çağ  kültürü, 3- Erken Bronz Çağ (EBÇ) II (Ege kronolojisine göre) kül-
türü şeklinde sıralanmaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri ile yürütülen Gökçeada-Yenibademli Höyük kazıla-
rı, 10 Temmuz – 14 Eylül 2013 tarihlerinde sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları, 

* Prof.  Dr.  Halime   HÜRYILMAZ,  Hacettepe   Üniversitesi   Edebiyat   Fakültesi   Arkeoloji  
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri 
Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma-
lar Birimi (Proje No. 013A701001 kapsamında) ve Gökçeada Kaymakamlığı 
tarafından maddî olarak desteklenmiştir1. Kazı Döneminin büyük bir bölü-
münde, Bakanlık temsilciliği görevini Aphrodisias Müzesi’nden Umut Do-
ğan üstlenmiş ve kazının son günlerinde Çanakkale Arkeoloji Müzesi Mü-
dürlüğü adına temsilcinin görevini Zülküf  Karakuş sürdürmüştür2. Geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da buluntuların restorasyonu Mustafa Kulkul tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Arkeobotanik örnekler, Hacettepe Üniversitesi Biyolo-
ji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Emel Oybak - Dönmez tarafından 
incelenmiştir. Büyük bir fedakârlıkla ve özveriyle çalışan Hacettepe ve Dum-
lupınar Üniversiteleri’nin öğrencileri3,  kazıda deneyimlerini artırmışlardır. 

                                         

II. KAZI EVİ PROJESİ

Uzun yıllar konaklama sorununu herhangi bir ücret ödemeden Gökçeada 
Belediyesi’nin tahsis ettiği Kuzu Limanı’ndaki  Petrol Ofisi Lojmanları’nda 
aşmayı başaran ekibimiz,  06.02.2013 tarihinde lojmanları boşaltmak zorunda 
kalmıştır. Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesi neticesinde lojman sahasının satışa 
çıkarılması ve mevcut binaların yıkım kararından sonra, kazıya ait tüm eş-
yalar Mal Müdürlüğü binasının altındaki depolara taşınmıştır. Önümüzdeki 
yıllarda barınma konusunda  herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için ge-

1 2013 yılında kazı ödeneğinin kullanılması konusunda  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, İl Özel İdaresi’nin ve Ça-
nakkale Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün mensupları, her türlü kolaylığı göstermişlerdir. 
Kültür varlıklarına duydukları saygı ve ilgi gereğince Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sn. 
Prof. Dr. Murat Tuncer ve Gökçeada Kaymakamı Sn. Muhittin Gürel kazımızdan yardımları-
nı esirgememişlerdir. Anılan kurumların değerli yöneticilerine ve elemanlarına desteklerin-
den dolayı şükranlarımızı sunarız.   

2 Meslektaşlarımıza   kazı  çalışmaları  sırasında gösterdikleri kolaylık nedeniyle teşekkür ede-
riz.

3 2013 yılı kazılarına Hacettepe Üniversitesi’nden Elif Burcu Güven, Fatma Özer, Coşkun Fırat 
Ayvazoğlu, Sercan Kaan Alkan, Burcin Hin, Aydın Babacan, Tolga Özaltın, Rabia Güntülü 
Kütük ve Gizem Bilgin; Dumlupınar Üniversitesi’nden Fatih Baytaroğlu katılmışlardır. Yu-
karıda isimleri anılan meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve kazıda emeği geçen ada halkının 
gençlerine candan teşekkür ederiz.  
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rekli girişimlerde bulunularak  kazı evi projesi uygulamaya konmuştur. Söz 
konusu proje kapsamında kazıya ait ödeneklerden  ilgili Genel Müdürlüğün 
onayı ile 7 adet konteynırın alımı Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından gerçek-
leştirilmiştir4.  Kazı evi amacıyla kullanılacak olan konteynırların alt yapı ça-
lışmaları, her zaman takdirle karşıladığımız Gökçeada Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Elektrik projesinin devreye sokulmasından sonra, kazı 
ekibimiz geçici olarak barınılan okuldan bir daha taşınarak yeni kamp yerine 
kavuşmuştur (Resim: 1).

III. KAZI ÇALIŞMALARI

2013 yılı kazı programı kapsamında höyüğün tepe düzlüğünde olmak 
üzere, iki kontrol sette (F/G 10, G 9/10) ve üç açmada (G 9, F 10 ve G 10) 
kazılara devam edilmiştir.

A- F/G 10 Kontrol Setin Kazısı

F 10 ve G 10 açmaları arasında önceki yıllarda kazılmayan kuzey-güney 
doğrultulu kontrol sette yürütülen çalışmaların amacı, her iki açmada be-
lirlenen mimarî kalıntıların uzantılarının tespitine yönelik olmuştur. Yüzey 
toprağının yaklaşık 0,10 m. altında rastlanan I. yapı katı mimarlık kalıntıları-
nın (Çizim: 1) büyük çapta tahribat görmesine karşın, doğu ve batı yöndeki 
yapılara ait temellerin uzantıları oldukları anlaşılmıştır. Kontrol setin kuzey 
yönünde açığa çıkarılan 4 numaralı kalıntı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
lu olup ufak ve orta büyüklükte taşlarla örülmüştür. Söz konusu kalıntının 
doğu yönünde saptanan ve 2013 yılında G 9/10 kontrol setinde  ortaya konan 
bölümü ve önceki yıllarda G 9 açmasında tespit edilen uzantısı dikkate alındı-
ğında, 6 m.yi aşan uzunluğu yapının uzun yönüne işaret etmiştir. Bunun örgü 
taşları arasında ele geçirilen el yapımı ve şevron bezekli tutamaklı kapak par-
çası, anılan kalıntının EBÇ II dönemine tarihlendirilmesine destek vermiştir. 

4 Bu konuda yardım istemlerimizi zaman geçirmeden karşılayan Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün mensuplarına, Çanakkale İl Özel İdaresi elemanlarına, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün personeline, ayrıca Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin yö-
neticilerine  şükran borçluyuz.
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Yukarıda değinilen temel kalıntısına paralel olmak üzere benzer nitelik-
teki taşlarla örülen 3 numaralı  mimarî kalıntının, G 9 ve G 10 açmalarındaki 
bölümleriyle, uzunluğunun 8,50 m.yi aştığı tespit edilmiştir. Bu ölçü yapının 
uzun yönünü çağrıştırmıştır. Kontrol set içinde kalan örgü taşlarının arasında 
ele geçirilen pişmiş topraktan bir figürin başı ve Troia I Dönemi  çağdaşı kap 
parçaları, söz konusu kalıntının EBÇ II dönemine tarihlendirilmesini müm-
kün kılmıştır. 

Kontrol setin güney yarısında tespit edilen 2 numaralı mimarlık kalın-
tısının yönü, kuzeydekiler gibi olup, önceki yıllarda F 10 açmasında ortaya 
konan uzantısı ile birlikte 4,5 m.yi aştığı saptanmıştır. Çalışılan alanın doğu 
tarafındaki G 10 açmasında kuzeydoğu uzantısı günümüze ulaşmayan bu 
kalıntının, yapının uzun ya da kısa yönüne aidiyeti kesinlik kazanmamıştır. 
Yapının yönüne yeterli ölçekte veri sağlamayan 2 numaralı yapı temelinin 
taşlarının arasında sadece bir taş ağırlık ele geçirilmiştir. Kuzey kesimdeki 
yapı kalıntılarıyla aynı düzlemde tespit edilen taş örgülü temel parçasının, 
EBÇ II döneminden günümüze ulaşmış olması muhtemeldir. 

Kontrol setin güney yönünde belirlenen 1 numaralı kalıntının yönü diğer-
lerinden farklı olup kuzeybatı-güneydoğu istikametindedir. Kuzeybatı ucu F 
10 açmasındaki yapı temeline bağlanan kalıntının sağladığı bilgi,  bu alanda 
yer alan  bir yapının köşesini ortaya koyması açısından önemli olmuştur. Gü-
neydoğu uzantısı kazılmayan alan içinde kalan  bu yapı temelinin örgü taşla-
rı arasında bulunan keramik örneklerinin biçimleri Troia I Dönemi kaplarını 
anımsatmıştır. 

B- G 9/10 Kontrol Setin Kazısı

G 9 ve G 10 açmaları arasında kalan doğu-batı doğrultulu kontrol sette yü-
rütülen çalışmaların hedefi, her iki açmada önceki yıllarda açığa çıkarılan ya-
pıların eksik kalan bölümlerinin tamamlanması şeklinde özetlenebilir. Top-
lam altı temel parçasının ortaya konabildiği kontrol setteki kalıntılar (Çizim: 
2), batıdan doğuya doğru 1-6 arasında numaralandırılmıştır. Batı yönde yer 
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alan ve I. yapı katına ait olan 1 ve 2 numaralı temel parçaları, EBÇ II döne-
minin iki ayrı yapısına işaret etmiştir. Kuzeydoğu uzantıları G 9 açmasında 
önceki yıllarda tespit edilen ve birer bölümleri 2013 yılında F/G 10 kontrol 
setinde bulunan söz konusu mimarlık kalıntıları, yapıların uzun yönlerine ait 
oldukları yönünde ip uçları sağlamıştır. Bunların yer aldıkları düzlemde ele 
geçirilen el yapımı keramik örnekleri, Troia I Dönemi kaplarının karakterin-
dedir. Diğer buluntular arasında yer alan bir ezgi taşı ve bir alt öğütme taşı, 
yerleşimde alışılagelen eserlerdendir. 

Çalışılan sette II. yapı katına işaret eden 5 numaralı  temel parçası, G 9 
açmasındaki yapı temeli ile mimarî bütünlük sağlamıştır. Taş örgüsü içinde 
herhangi bir buluntunun rastlanmadığı kalıntının doğu yönündeki dolgu-
sunda, pişmiş topraktan bir figürin başı ve el yapımı mutfak kaplarına ait 
parçalar bulunmuştur. 

Kontrol setin batı yarısında tespit edilen 3 ve 4 numaralı temel parçaları, 
III. yapı katının temsilcileri olmuştur. Bunlardan 3 numaralı olanı, kuzeybatı-
güneydoğu yönde inşa edilen dikdörtgen plânlı bir yapının arka duvarına 
temel oluşturmuştur. Bu temel kalıntısına 90˚’lik bir açı ile birleşen 4 numara-
lı kalıntı ise, uzun duvarın kuzeybatıdaki bölümünün tanımlanmasını sağla-
mıştır. Üst yapı katlarındaki taş örgülü temellerden daha dar görünen her iki 
kalıntının örgülerinde,  itinalı bir işçilik dikkati çekmiştir. Söz konusu kalıntı-
ların düzleminde herhangi bir küçük buluntuya rastlanmamıştır. 

Kontrol setin doğu yarısında açığa çıkarılan 6 numaralı mimarlık kalıntısı 
(Resim: 2), girişi kuzeybatı yönde bulunan dikdörtgen plânlı  yapının uzun 
duvarının bir bölümünü temsil etmiştir. Her iki yöndeki uzantılarıyla birlikte 
, uzunluğu 9 m.yi aşan yapı temelinin taş örgüsünde ve dolgusunda Troia I 
karakterli tünel kulplu ve omurgalı olan bir çanağın parçaları bulunmuştur. 
6 numaralı temel parçasının kuzey yönündeki kültür dolgusunda yanık dal 
parçalarına, tahıl ürünlerine, kil kanca sapına, çömlek ve şevron bezekli üç 
ayaklı bir testinin parçalarına rastlanılmıştır. Yangın geçiren bir düzlemden 
elde edilen buluntular, yapının yangına maruz kaldığını ve bazı eşyaların 
kurtarılamadığını düşündürmüştür. 
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C- G 9 Açmasının  Kazısı   

2012 yılında G 9 açmasının kuzey yönünde, sadece üst sıra taşları görülen 

ve EBÇ II dönemine tarihlenen kuzeybatı-güneydoğu istikametindeki yapı te-

melinin (Çizim: 3), en alt taş sırasına ulaşmak için kuzey yönünde derine inil-

miştir. Korunan yüksekliği 0,47 m. olan  kalıntının kuzeybatı ucuna yakın bir 

kesimde, ikinci temele rastlanmıştır. Birbirine bağlanan bu kalıntılar megaron 

plânlı bir yapıyı anımsatmış olmakla birlikte, mevcut kalıntıların küçük öl-

çekte kalması öngörülen plân tipine ihtiyatla yaklaşılmasına neden olmuştur. 

Yükseklikleri uyumlu görünen yapı temellerinin arasında kalan dolguda, ya-

nık bir alan ve kuzey profilde yatay sıra halinde küp parçaları tespit edilmiştir 

(Resim: 3). Yanık alandan gelen bir alt öğütme taşı ve bunun doğu yönünde 

bulunan pişmiş topraktan ağırşak, yapının sınırlı envanterini oluşturmuştur. 

Öğütme ve yün eğirme işlerine tanıklık eden bu tür buluntular, onların tipo-

loji skalasında değişikliğe neden olmamıştır. 

Sınırlı verilerle tanımlanan yapının, güney yönünde yer alan dolguda ya-

pılan çalışmalar sırasında, güney profil hizasında olmak üzere başka bir yapı-

nın temel taşlarına ulaşılmıştır. Açma içinde kuzeydoğu yönündeki uzantısı 

tahribata uğramış bu yapı kalıntısının sadece üst üste dizilen iki taş sırası be-

lirlenmiştir. Hakkında fazla bilgi elde edilemeyen  kalıntının doğu tarafında, 

etrafı tek sıra taşla çevrelenen ve iç kısmında kül ve kömür taneleri içeren ba-

sit bir ocak tespit edilmiştir. Doğu ve güney bölümleri kesitlerin içinde kalan 

ocağın tabanı hafif çukurlaştırılmıştır.

Açmanın kuzey ve güney yönlerinde ortaya konan EBÇ II döneminin ya-

pıları arasında kalan dolguda, hafıza taşı olarak yorumlanan bir adet taş je-

ton, iki silex  dilgi, bir ağırşak, bir kil kanca parçası ve kemikten süs iğnesi 

(Resim: 4), üç mablak ve iki delici ele geçirilmiştir. Buluntular genel anlamda 

Yenibademli’nin âlet ve gereç tiplerinde değişikliğe neden olmamıştır. Diğer 

yapı katlarından da bilinen benzer buluntular, yerleşimin üretim ekonomisin-

de rol oynayan  gelenek ve göreneklerinde sürekliliğe işaret etmiştir. 
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D- F 10 Açmasının Kazısı

İlk defa 2013 yılında kazılmaya başlanan F 10 plân karesinin, güney kesi-
mindeki F 10 açmasında, önce kuzey yönde 1980’li yıllarda açılan çöp çukuru-
nun güney sınırı saptanmıştır. Kuzey yönden 0,50 m.lik bölümü açma içinde 
kalan çöp çukurunun, doğu-batı yönündeki genişliği 2,80 m. olarak ölçülmüş-
tür. Yakın zamandaki tahribattan büyük çapta etkilenmeyen açmada, EBÇ II 
dönemine verilen dört yapı katının kalıntılarına ulaşılmıştır (Çizim: 4). 

 I. yapı katının tanımlanmasını sağlayan 1 ve 2 numaralı yapı temelleri, 
yüzeye çok yakın olmakla birlikte, inşa edilen yapının kuzeybatı-güneydo-
ğu istikametinde olduğunu göstermiştir. İçten genişliği 3 m. olan bu yapının 
iç dolgusunda küçük buluntu niteliğinde herhangi bir esere rastlanmamıştır. 
Açmanın güney kesiti hizasında tespit edilen dağınık durumdaki irili ufaklı 
taşlar, mimarî bütünlük sağlamamıştır. Enkaz görünümü sergileyen söz ko-
nusu  taşlar, olasılıkla açmanın güney yönünde henüz kazılmayan alanda yer 
alması beklenen bir yapının inşa malzemelerinden olsa gerektir. Bunların ara-
sında ele geçirilen kemik delici ve günlük mutfak kaplarına ait parçalar, Troia 
I Dönemine ait örneklerle benzeşmektedir. 

Açmanın kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde yer alan 3 ve 4 numaralı  
temel parçaları, II. katın mimarlık kalıntılarındandır. Farklı yönlerde gelişen 
ve iki ayrı yapıya işaret eden taş örgülü temellerden 3 numaralı olanın, gü-
neydoğu yönündeki uzantısı kazılmayan alanda kalmış, kuzeybatı ucu ise 
kesintiye uğramıştır. Bunun örgüsünde kullanılan taşların yanal kayma özel-
liği göstermesi (Resim: 5), deprem olgusunu çağrıştırmıştır. 3 numaralı temel 
parçası gibi geniş görünen 4 numaralı yapı temelinin, kuzeydoğu ucu, 1980’li 
yıllarda açılan çöp çukuru tarafından tahrip edilmiş, güneybatı uzantısı ise 
açmanın batı kesiti  içinde kalmıştır. Doğu yönünde yarım daire şeklinde bir 
ocak kalıntısı dışında, anılan kalıntı ile ilişkili herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır.  

III. yapı katına ait  5 numaralı yapı temeli, küçük ölçekte de olsa açmanın 
doğu yönündeki kesitte izlenebilmiştir. Henüz en alt taş sırasına ulaşılama-
yan söz konusu kalıntının, yorumlanması bu yıl için mümkün olmamıştır.        
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Açmanın kuzeydoğu dörtlüğünde tespit edilen 6 numaralı yapı kalıntısı, 
IV. yapı katına aittir. Kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan kalıntının bir ucu 
çöp çukuru tarafından tahrip edilmiş, diğer ucu ise 5 numaralı yapı temelinin 
inşası sırasında kaldırılmıştır. Yan yana iki sıra hâlinde dizilen taş örgüsünde 
oluşan ötelenme, tektonik bir olguyu akla getirmiştir. 

Genel anlamda F 10 açmasındaki mimarlık kalıntıları değerlendirildiğinde, 
dört yapı katı arasında hiatus’un olmadığı sonucuna varılmıştır. Yangın gibi 
dramatik olayların gözlenmediği yapı katlarında ele geçirilen kap kacak par-
çalarının sınırlı ölçekte kalması ve güçlü bir ekonominin göstergesi sayılan 
madenî buluntuların saptanmaması, yapılarda barınan insanların ekonomik 
profilinin düşük düzeyde olduğunu düşündürmüştür. II. ve IV. katların temel 
parçalarındaki yanal kaymalar ve ötelenmeler, küçük çaplı da olsa, EBÇ II dö-
neminde kuzey Ege’de sık tekrarlanan tektonik hareketlere kanıt teşkil etmiştir. 

E- G 10 Açmasının Kazısı

G 10 açmasının kuzey kesitinin görünümüne engel teşkil eden enkaz ni-
teliğindeki taşların kaldırılmasından sonra, kesitte bir yapı temelinin güney 
yüzü açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). EBÇ II döneminin III. yapı katına ait olan 
bu yapı temeli, 1999 ve 2000 yıllarında G 10 açmasında kısmen ortaya ko-
nan dikdörtgen plânlı bir yapının eksik kalan bölümünün tamamlanmasını 
sağlamıştır. İçten  ölçüleri 3,80 x 11,60 m. olan söz konusu yapı, üstündeki 
katın yapısı ile aynı yönde tasarlanmış olmasına rağmen, kısmen güneye kay-
dırılmıştır. Yerleşimde uzun yapı geleneğinin benimsendiğini gösteren  III. 
katın yapısının batı yönünde  0,40 m. kalınlıkta yangın izleri belirlenmiştir. 
Bu izler yapının doğu yönüne yayılmamıştır. Kısa bir sürede söndürüldüğü 
tahmin edilen yangından etkilenmeyen buluntular arasında bir alt öğütme 
taşı, beslenme rejiminde rol oynayan hayvan kemikleri, kıyı avcılığına işaret 
eden patella ve deniz minaresine ait kabuklar yapının envanterini belirlemiş-
tir. Açmanın güney bölümünde önceki yıllarda açığa çıkarılan  II. yapı katının 
mimarlık kalıntılarına, gelen ziyaretçilerin kent şemasını algılamaları açısın-
dan dokunulmamıştır. 
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IV- YANBİLİM DALLARI 

A- Restorasyon Çalışmaları

Küçük buluntu restorasyonu bağlamında olmak üzere, 2011 yılına ait 2 tes-
tinin ve 2012 yılında bulunan  6 testinin, 4 çömleğin ve 1 taç biçimli kapağın 
restorasyonu gerçekleştirilmiştir. G 9 açmasındaki  EBÇ II dönemi yapı kat-
larında bulunan söz konusu örnekler, Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. Envanterlik değerde bulunan örneklerden biri (Resim: 7) bugüne 
kadar Yenibademli’de ele geçirilen kaplar arasında üniktir. Dışa eğik ağızlı, 
boyundan dört kulplu ve düz dipli olan çömleğin yakın benzeri  Limni adasın-
daki Poliochni5 yerleşiminin mavi döneminin erken evresinden bilinmektedir.

 

B- Bitkisel Kalıntıların İncelenmesi

G 9/10 kontrol setinin kazılması sırasında ele geçirilen arkeobotanik kalın-
tılar, Prof. Dr. Emel Oybak-Dönmez tarafından incelenmiştir. İlgili uzmanın 
tespitlerinden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır:

Açma G9/10
Kontrol Set

G9/10 
Kontrol Set

Kova/Örnek No. 158 159

Buluntu Yeri Tahıl
küpünün yanı

Çömlek 
parçalarının     

çevresi
Tahıl
Triticum dicoccum
(Çatal Siyez Buğdayı) Dane 270 662

Baklagil
Lathyrus clymenum Tohum - 1137
Lathyrus sativus (Mürdümük) Tohum - 95
Meyve Bitkisi
Vitis vinifera (Asma) Tohum - 743

5 L. Bernabò-Brea, Poliochni. Città preistorica nell’isola di Lemnos, 1964, Tav. LIII, a.
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C- Sürtmetaş ve Yontmataş Endüstrisinin İncelenmesi

Küçük eser niteliğinde tüm ya da noksan olan taş buluntuların hammadde 
tespiti MTA, Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerine mensup uzmanlar tara-
fından oluşturulan taş borsasının yardımıyla mümkün olmuştur. İki kontrol 
sette, üç açmada ve yüzeyde ele geçirilen buluntular hammaddelerine göre 
tasnif edildiğinde, ağırlık noktasının andezit yönünde olduğu anlaşılmıştır. 
Dayanıklı olan bu hammaddeden en fazla öğütme taşları üretilmiş ve bunları 
ezgi taşları ile çekiç taşları izlemiştir. Dokumacılıkta kullanılan ağırlık, jeton 
biçimli nesne ve balta türü buluntuların yapımında kumtaşı tercih edilmiş-
tir. Silex dilgi ya da yonga türü buluntuların hammaddelerini oluşturmuştur. 
Perdah âletlerinde hammadde olarak kullanılan  boynuz taşı  sınırlı kalmıştır. 
Adanın doğal kaynakları arasında yer alan ve höyüğün yakın çevresinde de 
mevcut olan söz konusu hammaddeler, yerleşimcilerin yerel kaynaklardan 
yararlandıklarını ve gerekli materyal için denizaşırı yolculuklar yapmadıkla-
rını düşündürmüştür.  

D- Hayvan Kemiklerinin İncelenmesi

2013 yılı kazı döneminde çalışma alanlarından toplanan kemik buluntula-
rın, küçükbaş hayvanların kemiklerinden üretildikleri anlaşılmıştır. İğne, deli-
ci ve mablak türü âletlerden oluşan buluntu topluluğunun büyük grubunu de-
liciler ve mablaklar  temsil etmiştir. Kemik âlet skalasında tip bakımından de-
ğişiklik yaratmayan buluntular, kalite bakımından üstün olmayıp bütün yapı 
katlarında rastlanan örneklerdendir. Boru biçimli kemiklerin uzunlamasına 
kesilmesiyle elde edilen delicilerin pek çoğunda bir uça işlev kazandırılmıştır. 
Koyuna ait tibia ve keçiye ait metatarsus kemiklerinin kullanıldığı mablaklarda, 
işçilik düşük düzeyde kalmıştır. Buluntular genel anlamda, yerleşimin besin 
ekonomisinde önemli bir paya sahip olan hayvanların et ve süt ürünlerinin 
yanı sıra, kemiklerinin de âlet yapımında değerlendirildiklerini göstermiştir. 

V- KORUMA VE GÜVENLİK  ÖNLEMLERİ

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından sağlanan 
jeotekstil, hava koşullarından etkilenme riski bulunan höyükteki mimarlık 
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kalıntılarının üzerine serilmiştir. Açma içindeki tabanların ve dört yöndeki 
kesitlerin korunabilmesi için, aynı malzemeden yararlanılmıştır. Koruma ön-
lemleri bağlamında gerçekleştirilen bir diğer faaliyet, höyüğün güney yönün-
deki paslanan ve ezilen kafes telin yenilenmesi şeklinde olmuştur. Arazideki 
koruma önlemlerinin yanı sıra, Yenibademli Höyüğe ait İlçe Halk Kütüpha-
nesi altındaki deponun güvenliği için pencerelerine demir korkuluk yaptırıl-
mıştır. 

Kazı evinin güvenliği açısından alınan tedbirler, tüm pencerelerin saçla 
kapatılması ve demir korkuluk taktırılması yönünde olmuştur. 
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Çizim 2: G 9 / 10 kontrol setinin mimarlık kalıntıları.

Çizim 1: F / G 10 kontrol setinin 
mimarlık kalıntıları.
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Çizim 3: G 9 Açması’nın mimarlık kalıntıları.

Çizim 4: F 10 Açması’nın mimarlık kalıntıları.
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Resim 2: G 9 / 10 kontrol setinde 6 numaralı kalıntının görünümü.

Resim 1: Yenibademli Höyüğe ait kazı evinin görünümü.
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Resim 4: G 9 Açması’nda bulunan kemikten süs iğnesi.

Resim 3: G 9 Açması’nın mimarlık kalıntıları ve yanık alan.
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Resim 5: F 10 Açması’nın 3 numaralı yapı temelinde oluşan ya-
nal kayma.

Resim 7: Restore edilen dört kulplu çömlek. 

Resim 6: G 10 Açması’nın kuzey kesitinde yapı temeli ve yangın 
izleri.
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Soli/PomPEioPoliS 2013 Kazıları

Remzi YAĞCI*

2013 Soli/Pompeipolis Kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 1 Temmuz-10 Ağustos 2013 
tarihleri arasında, Prof. Dr. R. Yağcı başkanlığında 1 Yrd. Doç. arkeolog, 1 ha-
rita mühendisi, 1 mimar,  6 arkeolog, 1 çizimci, 1 restoratör, 25 İşçi, 10 öğrenci-
den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak 
kazıya B. Demir eşlik etmiştir.

Prof. Dr. O. Tekin Soli Pompeiopolis kazılarından çıkan sikkeler (1999-
2013); Prof. Dr. M. H. Sayar ise yazıtlar üzerine çalışmak üzere kazıyı ziyaret 
etmişlerdir.  Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, konaklama ve 
lojistik desteklerinden dolayı Mersin Valiliğine, Mezitli Belediyesi’ne, “Ar-
keoloji Günleri” kapsamında Mersin İlindeki kazı başkanlarını buluşturarak 
bildirilerin sunulmasını sağlayan İçel Sanat Kulübüne teşekkür ederiz.

Soli Pompeiopolis kazıları 2013 sezonunda önceki yıllarda olduğu gibi iki 
alanda sürdürülmüştür.

A. Sütunlu Cadde

Sütunlu Cadde’nin güney ucunda karşılıklı olarak restore edilen 14 sü-
tunun bulunduğu alanın kuzeyindeki açmalarda, yeni restorasyon alanları 
oluşturmak; Sütunlu Cadde’de Hellenistik tabaka, Roma dükkânları ve cad-
deye ilişkin alt yapı düzenleri ile ilgili konteksti ve tabakalanmayı açığa çıkar-

* Prof. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü 
Tınaztepe Yerleşkesi Buca-İzmir/TÜRKİYE. remzi.yagci@deu.edu.tr
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mak amacıyla E7-E11 F7-F8; B ve C 11-13 D12 plan karelerinde kazılar sürdü-
rülmüştür. Bu plan karelerin bir kısmında sondaj niteliğindeki kazılara 2012 
yılında başlanmıştı. 2013 yılında özellikle doğu portikoda E7-E11 dizisinde 
bulunan dükkânların bodrum katları Geç Hellenistik tabakaya dek derinle-
şilerek açığa çıkarılmıştır (Resim: 1-3). Tarihsel ve arkeolojik olarak Sütunlu 
Cadde’nin portikolarında üst tabakalar deprem izlerinin (M.S. 525) yanı sıra 
Sasani Kral Shapur’un (M.S. 256) istilası ve Tigranes (M.Ö.83) baskını ile ile 
ilgili olabilecek arkeolojik tabakaları kapsamaktadır.

Söz konusu plan karelerdeki kazı çalışmalarının ayrıntıları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.

E7 Plan karesinde doğu portikosu üzerinde yer alan E plan karesinde E7/
E8 plan karelerin kesişim alanında bulunan kanal çevresinde temizlik yapıl-
mıştır. E7 plan karesinin batı köşesinde yer alan bir pithos ile bu pithosa biti-
şik ve onun güneyinde yer alan Roma İmparatorluk Döneminde çöp çukuru 
olarak kullanılmış rögarda, 2012 yılında Geç Hellenistik - Erken Roma dö-
nemlerine ait unguentaria, amphoriskos ve kandiller bulunmuştu. 2013’te ise bu 
buluntulara ek olarak Hellenistik  “Batı Yamacı” kâse ve Roma dışalım (batı) 
terra sigillata parçaları dağınık halde açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).

E9 Plan karesinde, Sütunlu Cadde’nin doğu sütun sırasının kuzeydoğu-
sunda bulunan ve 2012 yılında çalışması yapılan E9 plan karesinde 1,20 m. ça-
pındaki pithosun içinin temizlenmesi üst seviyeden (3,41 m.) başlanmıştır. 3,36 
m. de pithosun doğu kesitinde in situ kırık bir amphoraya (kaide seviyesi 2,91 
m.)  rastlanmıştır (Resim: 5). Amphoranın içinde kırık biçimde birçok farklı 
kap parçasına rastlanmış olması seramik çöplüğü olarak kullanıldığı fikrini 
akla getirmiştir. Çalışma sonucunda amphora yerinden kaldırılmış, içerisinde 
bulunan Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemine tarihlenen tümlenebilir 
bazı büyük kapların restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Pompeiopolis’te dö-
nemsel geçişin arkeolojik verileri E9’da açıkça görülmektedir.

E10 Plan karesinde (Resim: 6) A ve B duvarları arasında yapılan çalışmalar 
sırasında 3,21 m. derinliğinde, biri A duvarının altına giren ve diğeri büyük 
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ve küçük havuzun güneybatısında olmak üzere iki pithosa rastlanmıştır. P1 ve 
P2 olarak adlandırılan pithoslardan P2’nin üzerine havuzların inşa edilmesi 
sebebiyle çok küçük bir kısmı ele geçirilmiştir. P2’nin seviye inme çalışmaları 
sırasında ele geçirilen balık kemikleri ise önceki senelerde havuzların işlevi 
için ortaya atılan ‘balık tuzlama havuzu’ savını destekler niteliktedir. P1’in 
ise çalışmaları 2,72 m. seviyesine kadar devam etmiş ve özellikle doğu du-
varında yanık bir tabakanın tüm pithos boyunca devam ettiği gözlenmiştir. 
P1’in doğusunda ele geçirilen taş dibek ise akla ilk olarak pithosun silo olarak 
kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Elde edilen taban ve bulguları iyi bir stratigrafi vermektedir. T1 euthy-
nteheria ile aynı seviyede olduğu göz önünde bulundurulduğunda; M.S. 2-3. 
yy.da tamamlandığı düşünülen İmparatorluk Dönemi Sütunlu Cadde’sine ait 
olduğu ve bu dönemde kullanıldığı kabul edilebilir. A duvarının kuzeyinde 
ve güneyinde kalan harç tabakası bu taban ile bağlantılı olduğundan dolayı 
söz konusu duvarın kullanımı için M.S. 2. yy.ın ilk yarısını terminus ante quem 
olarak önermek uygun olacaktır.

B duvarının ise, Hellenistik duvarın üzerine inşa edildiği 2012 senesinde 
açılan büyük havuzun alt seviyesinden açıkça görülmektedir. Söz konusu du-
varın üzerinde T1’in harcının olması sebebiyle duvar, M.S. 2. yy.dan önce, 
Hellenistik Dönemden sonra yapılmış olmalıdır.

Yaklaşık 3,35 m.de ortaya çıkan ve T3 olarak adlandırılan zemin kuvvetli 
ve sağlam bir yapıdadır. T3 tabanının altında yaklaşık 3,20 m. derinliğinde 
ise bir yangın tabakası tespit edilmiştir. T3 tabanının üzerinden gelen terra 
sigillatalar genel olarak M.Ö. 1.-M.S. 1. yy.lara tarihlendirilmektedir. Aynı se-
viyeden Batı Yamacı seramiği parçaları da bulunmuştur (Resim: 6). 

Sonuç olarak,  3,20 m. kotlarında tespit edilen yanık tabakanın M.Ö. 1. 
yy.da Tigranes yangını olarak geçen tabaka olduğunu, 3,35 m. seviyesindeki 
T3 tabanının Pompeius Magnus tarafından Pompeiopolis kentinin kurulu-
şunda kullanılan bir taban olduğunu düşündürmektedir.  T2 tabanı M.S. 1 
- M.S. 2. yy.a tarihlendirilebilir. 
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E11 plan karesinde, Sütunlu Cadde’nin doğu portikosu üzerinde bulunan 
E11 plan karesindeki kazılara 6,24 m. de başlanmış ve 3,35 m. seviyesinde ta-
mamlanmıştır. Bu plan karede bir bronz ölçek bulunmuştur. E 11’in genelin-
deki seramik buluntusuna bakıldığında üstteki katmanlarda oldukça yoğun 
kiremit ve Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ait oldukları gözlem-
lenmiştir. Tabaka değişiminde ise yoğun bir şekilde terra sigillata parçalarına 
rastlanmıştır. Taban çevresindeki çalışmalarda Hellenistik Dönem ve Roma 
Dönemine ait kandil ve kandil parçaları, minyatür kap, alabastron ve günlük 
kullanım kaplarına ait parçalar bulunmuştur. Bu plan karede yapılan çalış-
ma sonucunda 3,74 m. seviyesinde bulunan tabanın E10 plan karesinde T2 
olarak adlandırılan tabanla aynı seviyelerde olduğu gözlemlenmiş vbu taban 
M.S. 1-2. yy.lara tarihlenmiştir. Üst kotta 3,83 m. seviyesinde bulunan tabanın 
ise; doğu batı doğrultulu duvarın tabanı (2.-3. yy.) olduğu görülmüştür. Kazı 
çalışmaları sırasında bulunan bir adet bronz sikke M.Ö. 2.-1. yy.a yani Geç 
Hellenistik Döneme tarihlenmiştir (Resim: 7)

F7-F8 plan karesinde, Sütunlu Cadde’nin güney ucunda, F7/F8 plan ka-
resindeki çalışmalar 6,13 m. seviyesinden başlamıştır. 5,73 m. seviyesinde 
ele geçirilen bir adet kandil kalıbı eşsiz bir örnektir. Hellenistik Dönem bir 
mühürlü amphora kulbu da açığa çıkarılmıştır (Resim: 8).  Diğer buluntular 
arasında iki adet ağırşak, üç adet bronz sikke, bir adet kandil sayılabilir. Plan 
karenin kuzey kesitinde 4,79 m. seviyesinde Bizans Dönemine ait su kanalı-
nın blok taşlarına ve zemine rastlanmıştır 

Plan kare içerisindeki seramik bulguları ise, üst seviyelerde Roma Döne-
mine ait günlük kullanım kaplarına ait parçalar ele geçirilmiş, alt seviyelerde 
ise ilgi çekici parça olarak İtalya üretimi batı sigillatası yanında birçok doğu 
sigillata parçasına, Hellenistik Döneme ait Batı Yamacı kap parçasına ve bir-
çok günlük kullanım kabına ait buluntularına rastlanmıştır.

B. Soli Höyük (Resim: 9-10)

2013 sezonunda Soli Höyük’teki çalışma alanları: G-6 plan karesi, G-5/G-6 
servis yolu, H-6 plan karesi, H-6/H-7 servis yolu, G-6/G-7 servis yolu, 
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H-5/H-6 servis yolu, G-4 plan karesi, G-4/G-5 servis yolu, G-5 plan karesi, 
H-5 plan karesidir (Resim: 9).

G-6 plan karesi çalışmaları 18,50 m. seviyesinde başlatılmıştır. Yamaç ev-
lere bakan plan karede kuzey-güneybatı doğrultulu birbirine paralel A ve 
B olarak adlandırılan duvarların bitiminde, iri ve düzenli dere taşlarından 
oluşan 18,40 m. seviyeli tabana rastlanmıştır. Yine 18,50 m. seviyesinde, ön 
yüzünde Athena başı, arka yüzünde baykuş ve yanında ‘Soleion’ yazıtlı Geç 
Hellenistik Döneme tarihli bir sikke yüzey buluntusu olarak kaydedilmiştir. 
G6’da 18,23 m.de çalışmalar sonlandırılmıştır.

H6 Plan karesinde Rhodos üretimi ve Arkaik Döneme tarihlenen bej as-
tarlı, üzerinde örgü, dil ve bitkisel bezemeler bulunan oinokhoeye ait 27 adet 
gövde ve 1 adet kulp parçası bulunmuştur. Bu plan karedeki Roma Dönemi 
kule kalıntısı olan büyük bloklardan üçü kaldırılmıştır. Blokların altında plan 
karedeki dere taşı Arkaik döşemenin sürmediği gözlenmiştir.

H-6/H-7 servis yolundaki kazı çalışmaları 19,24 m.de başlatılmıştır. Ser-
vis yolunda terastaki Büyük Bina’nın ana duvarına ait yeni bir bölüm ortaya 
çıkarılmıştır. 18,39 -17,68 m. seviyeleri aralığından 1 adet boğa başlı tekne fi-
gürini (Resim: 10) önemli buluntular arasındadır. 

G6 plan karesinde servis yolunu G6 plan karesinin taban tesfiye seviye-
sine (18,23 m.) ulaştırmak için yürütülen çalışmalar sırasında, çakıl taşı taba-
nın yanında, üzerinde İon kymationu bezemesi bulunan kırmızı boyalı 2 adet 
tümlenebilir mimarî terra cotta bulunmuştur. Servis yolu çalışmaları 18,23 m. 
seviyesinde sonlandırılmıştır.

G5 Plan karesinde, bir adet Geç Tunç Çağına ait Kıbrıs Beyaz Astarlı (White 
Slip) II grubuna ait siyah çizgi bezemeli kulp önemli buluntular arasındadır. 

Sonuç 

Tüm bu çalışmaların amacı, gelecek yıllarda doğu terastaki büyük yapı 
seviyesine inilerek Arkaik yapı kümeleri (tapınak? ve diğer akropol yapıları) 
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kontekstinin bütünüyle açığa çıkarılmasıdır. Sütunlu Cadde’nin güney ucu 
restorasyonunun sürdürülebilmesine yönelik olarak, doğu ve batı portikoları 
ile bu portikoların arasında kalan cadde bölümünün temizlik çalışmaları ta-
mamlanmış; üzerleri jeo-tekstil ile örtülerek koruma altına alınmıştır. Doğu 
portikodaki Roma dükkânlarının Geç Hellenistik Dönemden Bizans Döne-
mine kadar olan stratigrafik evreleri mimarî (taban, duvarlar, havuz, kanal, 
alt yapı ve mekânlar) ve arkeolojik (sikke, seramik, küçük buluntu) olarak 
belirlenmiştir. Dükkânlarda Bizans Döneminden başlayarak mimarî olarak 
işlevsel değişikliklere gidildiği ve yer yer de yıkıma uğratıldığı açıkça görül-
mektedir. Özellikle kanal sistemlerinin farklı dönemlerde iç içe girdiği göz-
lenmiştir. 2013’ün en alt seviyesinde belirlenen tarihsel olarak olasılıkla M.Ö. 
83’teki Tigranes yangınından sonra Hellenistik Dönemden Roma Dönemine 
geçiş evresi (M.Ö. 66/65) Hellenistik Batı Yamacı ve Roma Doğu sigillataları 
ve Hellenistik sikkeler ile mühürlü amphora kulpları sayesinde aydınlatıl-
mıştır.

Soli Höyük’te ise ‘Arkaik Teras’ olarak adlandırılan Doğu Yamacı plan ka-
relerinde ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların bütünlüğü ve arkaik kontekstin 
höyük üzerinde tamamen açığa çıkarılması amacıyla tesviye ve kazı çalışma-
ları yapılmıştır. Açığa çıkarılan duvar uzantıları ile karışık malzeme (örneğin 
Geç Tunç seramik parçaları ile WS II kulp) arkaik terasta Roma Döneminden 
başlayarak sonraki uygarlıkların ağır tahribinin varlığını ortaya koymuştur. 

Soli Höyük 2013 kazıları Sütunlu Cadde’deki restorasyona yönelik kazı 
ve temizlik çalışmalarının aksamaması için zaman zaman Sütunlu Cadde’ye 
ağırlık verilerek sınırlı iş gücü ile gerçekleştirilmiştir. Soli Höyük de Sütunlu 
Cadde gibi kazı bitiminde jeo-tekstil ile örtülerek dış etkenlere karşı koruma 
altına alınmıştır.
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Resim 1: Sütunlu Cadde 2013 Doğu portikosu E açmaları

Resim 2: Sütunlu Cadde 2013 Doğu portikosu E açmaları çizim



358

Resim 3: Sütunlu Cadde 2013 kazıları genel 
görünüm

Resim 4: Sütunlu Cadde E7/8 açması ve buluntular
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Resim 5: Sütunlu Cadde E9 açması ve buluntular
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Resim 6: Sütunlu Cadde E10 açması ve buluntular
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Resim 7: Sütunlu Cadde E11 açması ve buluntular
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Resim 9: Soli Höyük 2013 mimarî çizim Resim 10: Soli Höyük Boğa başlı tekne 
biçiminde Arkaik kült nesne-
si(?)

Resim 8: Sütunlu Cadde F7/8 açması ve buluntular
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DEVrET hÖYüK 2013 Yılı KazıSı VE ilK SonUÇlar

Atila TÜRKER*

GİRİŞ

Devret Höyük, Amasya İl merkezinin 40 km. kuzeybatısında, Merzifon 
İlçesi’nin 28 km. güneydoğusunda, Suluova İlçesinin 13 km. güneyinde ve 
Kanatpınar (eski Gödelez) Köyünün 2 km. kuzeydoğusundaki “Devret 
Mevkii”nde konumlanmaktadır1. Höyük, literatürde Kanatpınar Höyüğü 
olarak da bilinmektedir2. Devret Höyük, doğu-batı yönündeki sedimanter 
ve şist kayaçlardan oluşan Çakırdağ’ın metamorfik çöküntüsünden Suluova 
Ovası’na dikey uzanan bir sırtı üzerinde konumlanmaktadır. Güneyden ku-
zeye doğal teraslar şeklinde alçalan sırtın her iki tarafında yine kuzeye doğru 
genişleyen iki vadi vardır. Vadinin tabanından mevsimlik yağışlarla biriken 
sular (Cin Deresi), Suluova’ya hayat veren ve Yeşilırmak’la birleşen Tersakan 

* Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER, Nevşehir HBV Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Avanos Yolu 50300 Nevşehir/TÜRKİYE. atila.turker@nevsehir.edu.tr

1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
08.05.2013 tarih ve 88954 sayılı yazıları ekindeki “51337267-160.02.00(05) sayı ve 08/05/2013 
tarihli Devret Höyük Arkeolojik Kazı ve Sondaj İzin Belgeleri” ile T.C. Amasya Valiliği’nin 
15.07.2013 tarih ve 60832631/903-07-756 sayılı olurlarına istinaden 16.07.2013 günü Amas-
ya Müzesi Müdürü idarî başkanlığında ve tarafımızın Bilimsel danışmanlığındaki bir ekiple 
16.07.2013-09.08.2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına bu raporun yazarı 
dışında Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, Nevşehir Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Elemanları Uzm. Derya Bozkurt, Öğrt. Gör. Fevzi Volkan Güngördü, Arkeolog T. 
Murat K. Turan, Amasya Müzesi Fotoğrafçısı Şahin Kul ile Nevşehir HBV Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü öğrencileri Görkem Aksu, Eray Özgüroğlu, Yeşim Arabacı, Gülten Gökçe 
ve İpek Abacı katılmışlardır. Çalışmaya katılan ekip üyeleri dışında araştırmamıza destek 
veren Ahmet Kaya (İl Kültür ve Turizm Müd.), Rahmi Atasoy (Amasya Bel. İmar ve Şehir-
cilik Müd.), Doç. Dr. Şevket Dönmez ve E. Emine Naza Dönmez (İstanbul Üniv.), Muzaffer 
Doğanbaş, İhsan Polat (Amasya Müzesi), Davut Kaymak (Suluova Kaym. Har. Teknikeri), 
Menderes ALAN (Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müd.), Erdoğan Çiçek (Nev-
şehir HBV Üniv. Gen. Sekr.) ve Turan Demir’e (Amasya Güzel San. ve Spor Lisesi Müd. Yrd.) 
katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

2 Özsait, M. (1989) “1987 Yılı Amasya-Suluova Tarihöncesi Araştırmaları”, VI. AST, sf. 288.



364

Çayı’na dek inmektedir3. Çakırdağı’nın ovaya uzanan sırtındaki Devret Hö-
yük, ova ve yol kesiminde bakıldığında açık gözle görülmesi zor bir konum-
da bulunmaktadır. Belirli bir dar açıdan ve dikkatli bir gözle bakıldığında 
seçilebilmektedir. Ayrıca Kanatpınar yolunun 1 km. kadar içerisinde, traktör 
yolunun 300 m. kuzeyinde yolu olmayan bir yürüyüş mesafesindedir (Resim: 
1). Bu konumunun da etkisiyle Devret Höyük, büyük ölçüde definecilerin 
kaçak kazılarına maruz, kazı öncesi yapılan keşif çalışmalarında büyük bir 
tahribatla karşılaşılmıştır: Höyüğü doğu-batı yönünde kesen 33 m. uzunlu-
ğunda, kimi yerinde 6 m.ye dek derinleşen ve ortalama 4 m. genişliğinde bir 
tahribat yarması oluşturulmuştur; bu tahribat doğu ucunda 8 m. ve batı ucun-
da 6 m.ye dek açılmaktadır. Ayrıca höyüğün doğusunda kalan vadiden tünel 
kazmak suretiyle höyüğe 20 m. kadar alttan girilmiş ve böylece höyüğün alt 
tabakalarında büyük çöküntülere sebep olmuştur. Bunlar dışında; höyüğün 
kuzey yamacında üçünün çapı 5 m.den az olmamak üzere toplam 7, batı ve 
güney kesiminde yine birinin çapı 5 m.den küçük olmamak üzere 5 adet ka-
çak kazı çukuru tespit edilmiştir. Kuzey yamacının batı kesimindeki çukur 
yine etekten başlamak suretiyle höyüğün ortalarına dek uzayan tünel şek-
linde açılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında yine bazı kaçak kazı çukurlarının 
olduğu ve bunların zamanla dolduğu gözlenmiştir (Resim: 2).

Höyükteki kazı çalışmalarına başlamadan önce ölçüm çalışmaları yapıl-
mış ve nirengi atılarak her biri 10 x 10 m. olmak üzere, GPS/GNSS verileri 
coğrafî koordinat sistemi ITRF/ITRF96 tabanlı veriye dönüştürülerek plan 
kareler oluşturulmuştur (Harita: 1). Bu çalışmalar sonucu höyük üst kodu 
622.78 m. ölçülmüştür. Höyük, güneyden 10 m. ve kuzeyden 12 m. yüksekli-
ğindedir. Höyük çizgisinin kaybolduğu kutur dikkate alındığında, doğu-batı 
yönünde 50 m. ve kuzey-güney yönünde 60 m. olduğu ölçülmüştür. Höyük, 
doğusundaki vadiye 5 m. kadar yaklaşmaktadır.

3 Bölgenin jeomorfolojisi için bkz. Alp, D. (1972) Amasya Yöresinin Jeolojisi (İstanbul Üniversi-
tesi Monografileri 22), İstanbul; Zeybek, H.İ. (1998) Amasya Ovası’nın ve Yakın Çevresinin Fiziki 
Coğrafyası (Dr. Tezi), Samsun.
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KAZI ÇALIŞMALARI

İleriki yıllara yönelik uzun süreli planlama yapmak ve öncelikle defineci 
tahribatıyla oluşturulmuş kesimleri belgelemek amacıyla dört alanda kazı ça-
lışmaları hedeflenmiş, yatay ve dikey tabakalanmanın kayıt altına alınmasını 
sağlayacak kod sistemiyle çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Doğu Açması (G/4-5 Plan Kare; AC Alanı) 

Höyüğün doğu ucundaki vadiye bakan yamaçta 621.38 m. kodunda baş-
layan çalışmalar 617.89 m. kodunda, toplam 3.50 m.lik bir derinleşme çalış-
masıyla son bulmuştur. Açmanın kuzey ve doğu kesimi iyi koruna gelmiştir; 
güney, doğu ve kuzeydoğu kesimi ise -kimi yerinde 2 m.ye varan 5 x 6 m. 
genişliğinde çukurların oluştuğu- defineci tahribatına maruz kalmıştır (Re-
sim: 3).

AC1a-c seviyesi (Tabaka I): 0.30 m.lik derinleşme sonrasında höyüğün batı 
kesitinin kuzey yarısında mimarî buluntulara ulaşılmıştır. Orta boy düzensiz 
moloz taşlarla örülmüş 0.70 m. genişliğindeki temel duvarı, açama kesitinden 
doğu yönünde 1.40 m. uzandıktan sonra kuzeye doğru dönmektedir; bu yön-
deki korunan uzunluğu 0.90 m.dir. Duvarın sonraki doğu ve kuzey uzantıları 
ile güneyde kalması gereken kısımları tahrip edildiğinden korunamamıştır. 
Duvarının kuzey-güney kesiminin altında, aksı 0.10 m. içeride kalan ikinci 
duvar, bu kısmı dışında korunamamıştır. Üstündeki duvarla yöndeş olmakla 
birlikte duvarın her iki kenarında nispeten daha iri, yassılaştırılmış ve basitçe 
düzeltilmiş taşları bakımından farklılaşır. Batı kesi içerisinde dağılmış hâlde 
görülen orta boy taşların teşkil ettiği duvar koruna gelmemiş olmakla birlikte 
sıkıştırılmış toprakla yapılmış taban yapısı üst seviye duvarlarının temas et-
mediği dar alanda gözlenmiştir. 

AC2 seviyesi (Tabaka II): Toprak görece sertleşmiş ve açık kahve rengini 
almıştır. Bu seviyenin tamamında, kimi yerde kümeleşen ancak belirgin bir 
mimarî arz etmeyen iri boy taş dağılımları gözlenmiştir. 
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AC3a-d seviyesi (Tabaka III): Loc. 5: Kimi yerleri çöp çukurları ve doğu ucu 
toprak kayması ile tahribata uğramış olan sıkıştırılmış taban yapısı ilk seviye-
yi tanımlayan tek unsurdur.  Bunu izleyen seviyede tesviye edilmiş bir kulla-
nım alanına rastlanmıştır. Son iki seviye tabanlar arasında 0.30 m. kalınlığın-
da, yanarak kızıllaşmış toprak, kırık kerpiç atıkları ve yoğun kül kümelerinin 
yer aldığı tesviye dolguları gözlenmiştir. Her iki tabanda bir bütünlük arz 
etmeyen mimarîye ait orta boy taşlar vardır. Tabanlar, doğu kesimde yamaç 
erozyonundan dolayı kaybolmaktadır. Tabakanın son evresinde ayrıca çapla-
rı 0.50 m.ye ulaşan ancak çeperleri bozularak tabanları korunagelmiş fırınlara 
ait yanmış kerpiç izlerine de tesadüf edilmiştir. 

AC4a-b seviyesi (Tabaka IV): III. Tabakanın taban ve dolguları kaldırıldıktan 
sonra toprak renginin yeniden kahverengiye döndüğü, mimarî unsurlara ait 
koruna gelmiş temel yapılarının bulunduğu tabaka, onarım ve tabanları bakı-
mından iki evrelidir. Doğu-batı yönünde uzanan orta ve iri taşlarla örülmüş 
duvarın korunmuş ikinci sırasının hizasına taban dolgusu yapılmıştır. Doğu 
kesitine yakın ve güney kesitinden buna dikey uzanan ikinci bir duvar üst 
tabaka tarafından tahrip edilmiştir. Doğu-batı duvarının kuzey paralelindeki 
orta boy taşlarla tek sıra örülmüş üçüncü duvar, ilk duvara paraleldir; ortaya 
çıkan plan, tek geniş odalı ve dar koridorlu bir yapı karakterindedir. Bunun 
erken evresinde (AC4b) açığa çıkarılan duvar yapılarının temeli hizasında, 
üst tabakanın tesviye çalışmaları sırasında kısmen tahrip edilmiş bir taban ya-
pısı daha bulunmuştur. Bu seviyede özellikle kumsal gevşekliğinde ve safran 
sarısı rengindeki ana toprağın kaygan zeminini üzerine yerleşmek için kalın 
bir taban alt yapısı için sıkıştırılmış dolgu yapıldığı gözlenmiştir. 

AC5 seviyesi (Tabaka V): Höyüğün ana toprağını oluşturan kumul kıvam-
daki safran sarısı seviye içine yapılmış, üst evre yapısının 0.40 m. altından 
kuzeye devam eden bir yapı açığa çıkarılmıştır. Doğu kesitine yakın kuzey-
güney doğrultusunda uzanan, köşe yaparak tekrar batıya yönelen duvarlarla 
çevrilmiş bu mekân, üst seviyenin 0.40 m. çapındaki ocağı tarafından tahrip 
edilmiştir.

Araştırılan son tabaka itibariyle açmanın güney kesiminde ana toprağa 
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ulaşıldığı ancak kuzey kesiminde kültür tabakasının devam ettiği görülmüş-
tür.

Kuzey Açması (E/4b Plan Kare; E Alanı) 

Kaçak kazılar sonucu tahrip edilen ve kemerli girişi toprak yüzeyinde kıs-
men açığa çıkarılan dromoslu alanın belgelenmesini hedefleyen açmada 4x4 
m.lik bir sondaj açması oluşturulmuştur. Höyüğün ortasındaki defineci yar-
masından sonra en büyük ikinci tahribat unsuru bu alandadır. Oluşturulan 
açmanın doğu kesiminde 2x3 m. ebadında ve yaklaşık 1.5 m. derinliğindeki 
tahribat çukurunun tünel kazılarak güney yönde genişletildiği anlaşılmıştır. 
Ayrıca bu tünel, açmanın kuzeydoğu yönünde ilerleyerek daha geniş bir alanı 
tahrip etmiştir (Resim: 4). 

E1 seviyesi (Tabaka I): 619.83 m. kodunda başlayan kazı çalışmaları, mezar 
odasına ait mimarî taşların büyük ölçüde yerinden sökülerek tahrip edildiği 
anlaşılmıştır. 1.4 m.lik derinleşme çalışmalarının ardından yapının temel se-
viyesine ulaşılmıştır. 

E2 seviyesi (Tabaka III): Üst seviye yapısının tahrip ettiği alanın özellikle 
kuzey ve batısında gevşek toprak yapısının nispeten sertleştiği ve grimsi kah-
verengi toprağının kahverengi bir ton aldığı gözlenmiştir. 

Defineci tahribatı tabakanın altına tünel şeklinde devam ettiğinden muh-
temel bir çöküntünün önüne geçmek için bu alandaki çalışmalar, 618.50 m. 
kodunda tamamlanmıştır.

Batı Açması (E/4a Plan Kare; B Alanı) 

Höyüğün batı kesiminde, defineci çukuru höyüğün batı yamacında, ara-
zinin sert eğimi dikkate alınarak 5x4 m. ölçülerinde oluşturulan açmada kazı 
çalışmasına 618.77 m. kodunda başlanmış, 615.73 m. kodunda tamamlanmış-
tır (Resim: 5).

B1 seviyesi (Tabaka II): Kazının 0.25 m.si itibarıyla açmanın kuzey kesiti-
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ne yakın, doğu-batı doğrultusunda alçalarak süre giden 1.0 m. genişliğinde, 
boyları 0.50 m.yi bulan taşlarla örülmüş duvar yapısına ve sıkıştırılarak sert-
leştirilmiş açık kahverengi toprak dokusuna tesadüf edilmiştir.  Kaçak kazılar 
sonucu tahrip edilmekle birlikte alanın güney kesiminde de benzer taş döşe-
melerine rastlanmıştır. Ortalama 1.2 m. kalınlığındaki duvara ait iri taşlarla 
aynı zamanda açmanın batı kesiti yakınında tek sıra döşeme şeklinde bir bo-
zaj oluşturulduğu görülmüştür. 

B2a-c (Tabaka III): Üst tabaka bozajının tahrip ettiği alanın orta kesimin-
de zayıf taban yapısı gözlenmiştir (B2a). Tabanın altında yanmış kerpiçlerin 
tesviye edildiği kalın bir enkaz aşamasından sonra ikinci tesviye dolgusuyla 
karşılaşılmıştır; her iki (B2a-b) tesviye dolgusunun kalınlığı 0.90 m.yi bulmak-
tadır. İlk iki seviyeden sonra sıkıştırılmış ve rengi koyu kahveye çalan, yer yer 
yangın izleri gözlenen kullanım alanı açığa çıkarılmıştır (B2c). 

B3a-c seviyesi (Tabaka IV): Bu seviyede birinin üç, diğerinin iki kesik duvarı 
korunagelmiş iki hücre planlı yapı açığa çıkarılmıştır; yapıların iki sıra orta 
boy taşlarla örülmüş temel kalıntısı koruna gelmiştir (B3a). Açmanın güney-
batı köşesi yakınından kuzeydoğu yönünde hafif kavis yaparak devam eden 
üç ince duvar hattı birbirine yaslanarak 1.5 m. kalınlığında bir duvar meyda-
na getirmiştir. Batı yamacını kuşatan ve onarım safhasına (B3b-c) sahip bu 
duvar yapısı bir berkitme görünümü arz etmektedir.

B4 seviyesi (Tabaka V): Üstteki berkitme temeli seviyesinin altından itibaren 
tesviye edilmiş ve yer yer yangın izleri gösteren dolgunun altında dağılmış 
fakat güney-kuzey aksı belirgin iki sıra orta boy taşla örülmüş bir duvar ya-
pısı açığa çıkarılmıştır. 

Açığa çıkarılan duvar yapıları yerinde korunduğundan alan daralmıştır 
ve 615.73 m. kodunda derinleşme çalışmalarına son verilmiştir. Bu seviyede 
ana toprağa henüz ulaşılamamıştır.

Güney Açması (E/5 Plan Kare; D Alanı) 

Defineci yarmasının güney bitişiğinde, nirengi noktasının batısında kalan 
alanda, kültür toprağının çökme ihtimalinin olduğu tahribatın doğu kesitin-
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den 2.80 m., batı kesitinden 4.30 m. daraltılarak plan kare güney hattının 5 
m.lik kısmıyla sınırlandırılmıştır. Kazı çalışmaları 622.51 m. kodunda başlan-
mış ve 619.83 m. kodunda tamamlanmıştır (Resim: 6). 

D1a-b seviyesi (Tabaka I): Yüzey toprağının kaldırılması ardından gözlenen 
sığ kül birikintilerinin olduğu ilk seviyenin (D1a) ardından, açmanın ortala-
rında, güney kesitinden başlayıp kuzeyde tahribat alanına dek devam eden 
kesimde, en geniş yerinde 1.10 m.ye dek genişleyen yüzeyi düzgün kesilmiş 
orta ve iri boy taşlarla yapılmış taban döşemesi açığa çıkarılmıştır (D1b). Ta-
ban döşemenin büyük bir kısmı tahribata maruz kalmıştır. 

D2a-e seviyesi (Tabaka III): Höyük toprağının hemen ilk 0.10 m.si itibarıyla 
doğu kesitinde orta ve küçük taşlarla tek sıra örülmüş şekilde açığa çıkan 
duvar yapısının temelleri, batı yönünde ilk tabakanın (D2a-b) taş taban döşe-
mesinin altına doğru ilerlemiştir (D2b);  bu temel duvarlarının üzerinde orta 
boy taşlarla basitçe tek sıra örülmüş 0.90 x 1.10 m. ölçülerinde bir sandık oda 
gözlenmiştir (D2a). Bu mimarî unsurlar kaldırıldıktan sonra açmayı ortalayan 
ve güney-kuzey yönünde uzayan iri ve orta boy taşlarla örülmüş 0.4 m kalın-
lığında bir duvar yapısı açığa çıkarılmıştır. Duvarın doğu yarısındaki temel 
hizasında bir taban gözlenmiştir (D2c). Açığa çıkarılan duvarın doğusunda 
kalan taban kaldırıldığında 0.25 m. kalınlığındaki enkazının altında aynı ka-
rakterde ikinci taban yapısı açığa çıkarılmıştır (D2d). Derinleşme çalışmaları 
sonrasında D1b tabanı ve D2a duvarı tarafından batı yarısı büyük ölçüde tah-
rip edilmiş olan yer yer koruna gelmiş taban kalıntıları gözlenmiştir (D2e). 

D3a-b seviyesi (Tabaka IV): Açmanın batı yarısında sürdürülen derinleşme 
çalışmalarında IIIe tabanının hemen altında, D2a duvarına paralel doğrultu-
da bir duvar yapısı daha ve ona dikey birleşen, iri taşlarla örülmüş ve üst 
kısmında kerpiç kalıntısı kısmen korunmuş bir duvar açığa çıkarılmıştır. Du-
varın güneyinde, duvar temel seviyesinde büyük ölçüde korunmuş taban ya-
pısı (D3a-b) ve tabanın altında tesviye edilmiş yanmış kerpiç döküntüleriyle 
dolgulanmış kızıl renk almış toprak seviyesine ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları 
bu seviyede sonlandırılmıştır.
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BULUNTULAR VE DEĞERLENDİRME

Mimarî ve Tabakalanma

Höyüğün mimarî ve tabakalanması konusunda Doğu (G/4-5 plan kare, 
AC Alanı), Batı (E/4a plan kare, B Alanı) ve Güney (E/5 plan kare, D Alanı) 
Açmaları kapsamlı bilgi sunmuştur. Sadece AC Alanı’nda kesintisiz beş taba-
ka saptanmış ve ana toprağa inilmiştir. B Alanı’nda I., D ve E Alanları’nda ise 
II. tabakalara rastlanmamıştır. D ve E Alanları’nda diğerlerine göre daha az 
derinleşilmiştir (tabakalanma önerisi için bkz. Tablo 1).

Yerleşimin I. tabakası (AC1a-c, D1a-b ve E1), çoğunluğu ETÇ olmak üzere 
Selçuklu-Bizans ve Demir Çağı keramik buluntularıyla “Karışık Birikim” ola-
rak tanımlanabilir. II. Tabaka (AC2 ve B1), iri taşlarla örülmüş duvar temeli, 
bozaj ve sıkıştırılmış toprak dokusuyla tanımlanmaktadır ve ETÇ III ortası/
sonu buluntuları vermiştir. III. tabaka (AC3a-d, B2a-c, D2a-e ve E2), çoğun-
lukla 0.10 m. ile 0.40 m. arası kalınlıktaki tesviye dolguları, taban ve yüzeyi 
sertleştirilmiş kullanım alanları ile mimarîye işaret eden kerpiç artıkları ve 
seyrek dağılım gösteren çoğu orta boy taşlarla karakterize olmaktadır. Kimi 
dolgu seviyelerinde yanmış toprak ve küllü alanlara tesadüf edilmiştir. Açığa 
çıkarılan mezarların (bkz. aşağıda) çoğu yine III tabakaya aittir. Bu tabaka, 
buluntuları itibarıyla ETÇ II sonu – ETÇ III başına tarihlendirilmiştir. IV. ta-
baka (AC4a-b, B3a-c ve D3a-b), mimarîsi en iyi korunagelen seviyedir. Doğu 
Açması’nda doğu-batı doğrultulu orta boy iki taş sırasıyla örülmüş ve doğu 
ucunda çatallanan duvar temelinin 4.60 m. uzunluğundaki kısmı ile Batı Aç-
ması’ndaki 1.10 m. kalınlığında genişçe kavis yapan berkitme duvarı, en iyi 
koruna gelmiş mimarî unsurlarıdır. Doğu Açması’ndaki tek taş sıralı mekân 
ile Batı Açması’ndaki duvar kalıntısı, V. tabaka unsurlarıdır. Bu son iki tabaka 
ETÇ II ve GKÇ/ETÇ I dönemlerine tarihlenebilmektedir.

Ölü Gömme Geleneği

Devret Höyük 2013 yılı kazılarında üçü küp, diğerleri basit toprak olmak 
17 mezar tespit edilmiştir. Tanımlanamayan az sayıdakilerin dışında basit 
toprak mezar gömülerinin tamamı hoker pozisyonundadır ve tümünün baş-
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ları batıya yöneliktir; bunlardan üçünün gövdesi kuzeye, diğerleri güneye 
bakmaktadır. Mezarlardan sekizinin dışında ölü hediyesine rastlanmıştır. 
Hediye sayısı çoğunda tek iken, üç mezara birden fazla ölü hediyesi bırakıl-
mıştır. Hediyeler, pişmiş toprak kap ve/veya bronz eserlerden oluşmaktadır 
(bkz. Tablo 2). 

AC3c seviyesinde bulunan MC-2 mezarının küpü üzerinde; ağız kenarı al-
tında ip delikleri açılmış, boynun alt kesiminde içi parmak baskıyla çukurlaştı-
rılmış dört iri memecik kabartmalı, gövdenin üst yarısında karşılıklı kabartma 
şeklinde verilmiş keman gövdeli idol kabartması yer almıştır. Anadolu ETÇ 
idol tipleri içerisinde tanımlanmakla birlikte, küp yüzeyinde kabartma şeklin-
de yer alması yönüyle nadir bilinen örneklerdendir; bunun farklı bir versiyonu 
Alaca Höyük’te açığa çıkarılmıştır4. Küp içindeki buluntular bronz iğne, hele-
zoik bronz bilezik ve bir çift helezoik gümüş küpeden oluşmaktadır. Küpün 
güneye bakan ağzına hemen bitişik, küçük çentiklerle bezenmiş, boyunlu ve 
iyi perdahlanmış bir çömlek bırakılmıştır (Resim: 7). Mezara küçük çömlek 
bırakmak âdeti MB-3, MB5, MD-2 ve MD-4 mezarlarında da görülmektedir.

AC4a seviyesinde bulunan MA-2 basit toprak mezarı, bronz mızrak ucu, 
yassı bronz balta, ip delikli biley taşı, teber biçimli ucu taraklı (dişli) sap de-
likli balta5 ile iki adet bronz delici uç ile en çok buluntu veren örnek olmuştur 
(Resim: 8). Doğu Açması AC3 seviyesinde defineci tahribatıyla dağınık du-
rumda tespit edilmiş bir diğer mezarda ise yine bir bronz mızrak ucu ile bir 
sap delikli bronz balta bulunmuştur6. Mezarlarda en çok tesadüf edilen bronz 
eser ise iğneler olmuştur (MB-3, MB-4 ve MC-2, bkz. Tablo 2). 

4 Bilgi, Ö. (2012) Anadolu’da İnsan Görüntüleri: Klasik Çağ Öncesi, İstanbul, sf. 256, R 57.
5 Amasya’nın doğusunda, Tokat yolu üzerindeki Mahmatlar’da benzer formda ancak ucu sey-

ret tek sıra üçgen dişli baltalarla karşılaştırılabilir, bkz. Koşay, H.Z. - M. Akok (1950) “Amas-
ya Mahmatlar Köyü Definesi”, Belleten XIV/55, 481-485’de Res. 14/1-3; ayrıca karşl. Stronach, 
D.B. (1957) “The Development and Diffusion of Metal Types in Early Bronze Age Anatolia”, 
AS VII, 89-125’de sf. 121 vd., Fig. 12.

6 Sap delikli baltaların tipolojik karşılaştırmaları için topluca bkz. Yıldırım, T. (2011) “Resu-
loğlu Mezarlığında Ele Geçen Bir Grup Sap Delikli Balta”, Yay. Haz. A. Öztan – Ş. Dönmez, 
Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar / Knowledge Production 
From the Black Sea to the Euphrates Studies Presented in Honour of Önder Bilgi, Ankara, 457-
469’da Tablo I. 
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Küçük Buluntular

Bronz eserler: Yukarıda, ölü gömme gelenekleri başlığı altında değer-
lendirilen eserler dışındaki diğer bronz buluntular, yine yassı baltalar, ok 
ve mızrak uçları, kesici ve delici uçlar, iğneler, alt yarısı kopmuş bir tören 
çubuğu ve gaga ağızlı bir testiden oluşmaktadır. Bronz eserlerin toplamı 20 
adettir. Bronzlar üzerinde henüz analiz yapılmamış olmakla birlikte, Orta 
Karadeniz’de çok yaygın olduğu üzere bunların bakıra arsenik karıştırılarak 
elde edilmiş oldukları düşünülebilir7. Baltalar, iğneler, keski-kalemler, ok uç-
ları, mızrak uçlarılar, asa/çubuk, bilezik, testi ve yassı obje parçası, bulunan 
bronz eser gruplarıdır. Mezarlar ile kimi mezara ait olması gereken tahribatlı 
alanlarda bulunmuşlardır (Resim: 9). 

Taş Eserler

Bulunan iri taş eserler içbükey ezgi taşları, söve ve biley taşından oluş-
maktadır. Yüzeyleri düzeltilmiş veya tam yuvarlatılmış perdah ve küçük ezgi 
taşları ile ip delikli bir masat, diğer bir taş buluntu grubunu teşkil etmek-
tedir. Dilgi, keski ve kazıyıcılardan oluşan taş âlet endüstrisi büyük ölçüde 
çakma taşından mamuldür. Höyüğün doğusunda, yerleşime yaklaşık 10 km. 
mesafedeki Çakmaktepe, çakmaktaşının çok yoğun bulunduğu mevkidir ve 
bu kesimden getirilip işlendikleri, ayrıca üretim artıklarının azlığı dikkate 
alındığında yerleşim dışında çekirdek hâline getirildikleri düşünülebilir. Bu-
lunan az sayıdaki obsidyen parçaları ise bölge dışından getirilmiş olmalıdır. 
Yarısı kırık, zımpara taşından yapılmış genişçe sap delikli gürz, kazının bu 
nitelikteki tek örneğidir.

7 Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgesi kalay ve arsenikli bakıra dair bkz. Esin, U. (1969) Kuan-
tatif Spektral Analiz Yardımıyla Anadolu’da Başlangıcından Asur Ticaret Kolonileri Çağına Kadar 
Bakır ve Tunç Madenciliği, İstanbul;  Eaton, E.R. - H. Mckarrell (1976) “Near Eastern Alloying 
and Some Textual Evidence fort he Early Use of Arsenical Copper”, World Archaeology 8, 169-
191; de Jesus, P.S. (1980) The Development of Prehistoric Mining and Metallurgy in Anatolia, Part 
i and ii (BAR Intern. Series 74), Oxford; Muhly, J.D. (1985) “Sources of Tin and the beginnings 
of Bronze Metallurgy”, AJA 89, 275-291; Stech, T. – Pigott, V.C. (1986) “The Metal Trade 
in Southwest Asia in the Third Millennium B.C.”, Iraq 48, 39-64; Weeks, L.R. (2004) Early 
Metallurgy of the Persian Gulf. Technology, Trade, and the Bronze Age World, (ASPR Monograph 
Series), Boston.
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Figürünler

Güney Açması tahribat dolgusu içerisinde ele geçirilen sivrilerek son bulan 
stilize kollarını her iki yana doğru omuz hizasını hafifi geçecek şekilde açmış, 
incelerek son bulan stilize başlı, düz dibine doğru genişleyerek inen piyon 
gövdeli pişmiş toprak figürin buluntusunun tek kolu kırıktır. Anadolu’da az 
sayıda örnekle karşılaştırılabilen bu figürün, GKÇ’ye tarihlenen Tokat yöre-
sindeki Turhal-Ulutepe8 örneklerini andırmakla birlikte, Devret Höyük bu-
luntusu stilize unsurları bakımından biraz daha geç döneme, ETÇ içerisine 
tarihlenmelidir.

Bulunan diğer iki figürün hayvan biçimlidir ve Doğu Açması AC4a-b dol-
gusu içerisinde ele geçirilmiştir. Kemikten işlenen ilk örneğin alt kısmı dik 
durabilecek şekilde düzeltilmiş, gövde kısmı perdahlı izlenimi verecek oran-
da düzeltilmiş, üst kısmında ise burun ve kulak çıkıntıları oluşturacak şekil-
de işlenmiş, iki küçük göz deliği oyulmuştur. Pişmiş topraktan yapılan diğer 
örneğin gövde arka yarısı koruna gelmemiştir; öne doğru uzanan iki küt aya-
ğa, uzun boyuna, nispeten uzun çıkıntılı burna, burnun her iki yanında iğne 
delikli göz izine ve biri hafif öne düşürülmüş iki kulağa sahiptir (Resim: 10).     

Ağırlıklar ve Dokumacılık

Biri taş ve diğer üçü pişmiş toprak olmak üzere ağırşaklar, iki adet ip de-
likli tezgâh ağırlığı, bir tane tezgâh ağırlığı tipinde ancak delikleri açılmamış 
taş ağırlık ve bir kap gövde parçasından yuvarlatılarak elde edilmiş ortası 
delikli ağırlık, kazılarda ele geçirilen dokumacılıkla ilgili eserlerdir. Bunlar 
ip eğirme, dikiş ve dokuma ile ilgilidir. Görece az sayıdaki bu âletlerin yanı 
sıra değişik objelerin üzerinde dokuma izleri koruna gelmiştir: MB-4 mezarı-
nı bronz iğnenin üst yarısına sarılmış ip, Güney Açması’nda bulunmuş küçük 
çömleğin gövde üst yarısı boynunda, Güney Açması MA-2 mezarının yassı 

8 Dönmez, Ş. (2007) “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Önmeli Bir Geç Kalkolitik - İlk Tunç Çağı 
Yerleşmesi: Turhal-Ulutepe”, Yay. Haz. G. Umurtak, Ş. Dönmez, A. Yurtsever, Refik Duru’ya 
Armağan / Studies in Honour of Refik Duru, İstanbul, 75-84.
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bronz baltasının tek yüzünde alt yarısında ve yukarıda değinilen gaga ağızlı 
bronz testinin kulbu ve ağız kenarı içi dâhil gövdesinin tamamında dokuma 
kalıntıları görülmüştür. 

Tekil Buluntular

Doğu Açması AC2-3 dolgusu içerisinde ele geçirilen bir serpantin mühür, 
düğme başlı küçük tutamaklıdır ve baskı yüzeyinde basitçe kazınmış bir artı/
çarpı vardır. Anadolu’da Geç Kalkolitik Çağdan Erken Tunç Çağı sonuna dek 
pek çok kontekste görülen tiplerdendir. Doğu Açması AC2 dolgusunda bu-
lunan bir pişmiş toprak tekerler modeli, İkiztepe Tepe I “Geçiş Çağı” bulun-
tusuna9 bire bir benzerdir. Yukarıda değinilen kemik figürün dışındaki diğer 
kemik eser, üst yarısı kopmuş bir delici/iğnedir; Devret Höyük’te bu iki nes-
ne dışında hayvan kemiği atıklarının yok denilecek kadar az bulunduğu notu 
burada ifade edilebilir. Bir diğer tekil buluntu, yaklaşık 1/4’ü koruna gelmiş 
bir mermer bilezik parçasıdır10. Batı Açması’nda bulunan mezarlarla ilişki-
li olması gereken ve Anadolu’da altın örnekleriyle de tanınan11 siyah parlak 
perdahlı bir de kulak tıkacı bulunmuştur (Resim: 11). 

Keramik

Höyük yüzeyinde ve ‘Karışık Birikim’ olarak adlandırılan ilk üç seviyede 
çoğunluğu ETÇ olmak üzere Selçuklu-Bizans ve aralarında boya bezemeli ör-
neklerin de olduğu Demir Çağ keramik parçaları bulunmuştur. Karışık Biri-
kim itibariyle kazısı yapılan en alt koda kadar ETÇ ve GKÇ özellikli keramik 
gözlenmiştir. Tabakalara göre keramik buluntularına genel hatlarıyla bakıla-
cak olursa, durum şöyledir:

9 Alkım, U.B., H. Alkım, Ö. Bilgi (2003) İkiztepe II. Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci 
Dönem Kazıları (1976-1980), (TTKY V/39a), Ankara, sf. 121, Lev. LXXV.13.

10 En yakın örnekleri Oymaağaç kazılarının GKÇ tabakalarında bulunmuştur, karşıl. için bkz. 
http://www.nerik.de/ausgrabung/funde/index.php

11 Duru, R. (1972) “Anadolu’da Bulunmuş Altın Kulak Tıkaçları”, Belleten XXXVI/142, 123-135. 
Bölge’de sayıca ve tip olarak Resuloğlu Höyük kazısı bilgi vermiştir, bkz. Yıldırım, T. (2011) 
“Resuloğlu Kazısı ve Anadolu Arkeolojisi ’ne Katkıları”, 1. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sem-
pozyumu, Çorum, 11-28’de Res. 15.
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En alt tabakalarda (AC5 ve B4) koyu gri ve siyah renkli koyu yüzlü mallar-
dan oluşan görece kaba ve kötü pişmiş kaplarda geniş ve yatay düzenlenmiş 
oluk bezemeler ve az sayıda devetüyü renkli mallarda derin ve düzensiz çizi 
bezemelerin kullanılmış olması yaygın özelliktir. AC4, B3 ve D3 seviyeleri 
itibarıyla “Koyu Yüzlü Açkılı Mallar” baskın bir oranda ortaya çıkmıştır; üst 
tabakalara doğru sayıca ve form ile bezeme açısından çeşitlendiği gözlenmek-
tedir. “Kırmızı Açkılı Mallar” ve “Hamuru Renginde Bırakılmış Devetüyü/
Bej Rengi Mallar” mevcut olmakla birlikte sayıca azdır. Koyu Yüzlü Açkılı 
Mallar iri, orta ve küçük boyludurlar; orta ve küçük boy kapların çok iyi açkı-
landığı ve parlak görünüm kazandırıldıkları dikkati çekmektedir. Tüm kap-
ların dudaklarında çoğunlukla pişirmeden kaynaklanan bej veya kızıl renk 
değişimleri oluşmuştur. Önceki tabakanın gövde üzerindeki renk değişimi 
lekeler, büyük ölçüde kaybolmuştur. Bezemelerde çentik, nokta, memecik, 
yatay, dikey ve çapraz, oluk ve çizi bezemeler hâkimdir; bezemeler önceki 
tabakaya göre gittikçe daha düzenli, ince ve çeşitlilikte gelişim göstermiştir 
(Resim: 12). 

SONUÇ YERİNE

Devret Höyük, ilk bakışta görülebilecek ve sürekli denetim altında izle-
nebilecek zorlu bir arazi konumunda yer almaktadır. Nitekim bu zorlu ara-
zi koşulları nedeniyle definecilerin sürekli hedefi olmuş, nihayet büyük bir 
defineci yarması ve büyük kazı çukuru tahribatına maruz kalmıştır. İlk kazı 
sezonunda açığa çıkarılan eserlerin niteliği dikkate alındığında, korunması 
ve belgelenmesi gereken pek çok kültürel miras unsurunun yok edildiği tah-
min edilebilir. Bu tahribatın önüne geçmek, taşınır ve taşınmaz kültürel miras 
unsuru taşıyan eserlerinin bilim dünyasına etkili bir biçimde tanıtılması ge-
rekmektedir. Bugün devlet ve özel müzelerinde, özel koleksiyonlarında satın 
alma yoluyla veya kaçakçılardan ele geçirilmiş pek çok eser mevcuttur. Ben-
zer durum, Anadolu kökenli eserin sayıca azımsanmayacak düzeyde Dünya 
müzelerine yayılmış olmasıyla da malumdur. Bu genel tablo içinde Amas-
ya yöresine bakılacak olursa; burasının kaçak kazıların sonucu en çok tahrip 
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edilmiş yerler arasında olduğu anlaşılacaktır. Doğantepe’de (Zara) bulunan 
Hitit bronz heykelciği12, Devret Höyük’ün hemen kuzeyinde, Merzifon ilçe 
sınırlarında bulunan Oymaağaç ve Göller yerleşimleri (veya mezarlıkların-
dan) kaçak kazılar sonucu ele geçirilen ETÇ madenî ve pişmiş toprak eser-
leri13 ile yine Merzifon yöresinde bulunmuş ETÇ çömlekleri14 kaçak kazılar-
la çıkarılmış ve bugün Amasya Müzesi’nde korunan eserlerden bazılarıdır. 
Devret Höyük’te yapılan tahribat ve yurtdışına kaçırılmış olması muhtemel 
pek çok eser, Anadolu kültürel miras değerlerinden birisinin daha bu yollarla 
yok edildiğinin üzücü bir kanıtıdır. 

12 Alp, S. (1961) Amasya Civarında Zara Bucağında Bulunan Hitit Heykeli ile Diğer Hitit Eser-
leri / Eine Hethitische Bronzestatuette und Andere Funde aus Zara bei Amasya, Anadolu / 
Anatolia VI, 191-216/-243.

13 Tahsin Özgüç bu eserlere ilişkin düştüğü notta, bu gibi eserlerin bölgede çok sayıda bulun-
duğunu ancak yine bunların çok sayıdaki örneğinin yurt dışına kaçırıldığını ifade etmiştir, 
bkz. Özgüç, T. (1978) Maşat Höyük Kazıları ve Çevresindeki Araştırmalar / Excavations at Maşat 
Höyük and Investigation in its Vicinity, (TTKY V/38), Ankara, sf. 31 vd.

14 Dönmez, Ş. (2001) “Amasya Müzesi’nden Merzifon Kökenli Dört Çömlek”, Olba IV, 27-30.
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Tablo 1: Devret Höyük geçici tabakalanma önerisi.

Harita 1: Devret Höyük topografik planı ve 2013 yılı açmaları.
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Resim 2: “Defineci Yarması” ve tahribat çukurları.

Tablo 2: Devret Höyük mezarları ve buluntularının dağılımı.

Resim 1: Devret Höyük, kuzeyden genel.
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Resim 5: Batı Açması (E/4a plan kare; B alanı). 

Resim 3: Doğu Açması (G/4-5 plan kare; AC alanı). 

Resim 4: Kuzey Açması (E/4b plan kare; E alanı).
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Resim 7: AC3c seviyesi MC-2 mezarı ve buluntuları.

Resim 6: Güney Açması (E/5 plan kare; D alanı). 
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Resim 9: Devret Höyük 2013 yılı bronz buluntu örnekleri.

Resim 8: AC4a seviyesi MA-2 mezarı buluntuları.
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Resim 12: Devret Höyük 2013 yılı keramik örnekleri.

Resim 10: Devret Höyük 
2013 yılı figü-
rün buluntula-
rı.

Resim 11: Devret Höyük 2013 yılı tekil küçük buluntuları.
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orDU ili faTSa ilÇESi cınGırT KaYaSı KazıSı 2013 

Ayşe F. EROL*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 07.02.2013 gün ve 27525 sayılı izinleri ile Fatsa İlçesi Cıngırt 
Kayası kazısı, Ordu Müze Müdürlüğü başkanlığında, bilimsel danışmanlı-
ğımda bir ekiple 8 Temmuz 2013- 19 Ağustos 2013 tarihlerinde kazı çalışmala-
rı, 20-24 Ağustos 2013 tarihleri arasında kazı evinde ofis çalışmaları yapılarak 
gerçekleştirilmiştir.1 

Giriş

Fatsa İlçesi Yapraklı Köyü sınırları içinde yer alan Cıngırt Kayası, deniz 
seviyesinden 200 m. yükseklikte olan iki parçalı bir tepe üzerinde, Kavak-
lar Deresi yakınlarında, denize ve vadiye hâkim bir konumda yer almaktadır 
(Resim: 1). 

Antik Çağda Phadisane (Fatsa) Pontus Bölgesi’nde, Thermodon (Ter-
me Nehri) ile Iasonion Burnu (Yason) arasında kalan Sidene yöresinde yer 

* Yrd. Doç. Dr. Ayşe F. EROL, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Tekni-
kokullar-Ankara/TÜRKİYE. aferol@gazi.edu.tr

1 Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yet-
kililerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İş-
letmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Ordu Valiliği’ne, Ordu İl Özel İdare Müdürlüğüne, Ordu 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına, Fatsa Kaymakamlığı’na, Fatsa Be-
lediye Başkanlığı’na, Ordu Müze Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına, Fatsa Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne, çalışmaya ekip üyesi olarak katılan Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
doktora öğrencisi Deniz Tamer, Yüksek Lisans öğrencileri Emin Sarıiz, Ertaç Yıldırım, Aslan 
Yıldırım, Büşra Ünsal, Pelin Şahin, Lisans öğrencileri Kadriye Kaya, Gülşah Doğru, Adnan 
Menderes  Üniversitesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Esen Aktaş,  arkeologlar Nesrin 
Korkmaz, Serap Hatipoğlu, Nihan Tekgöz, Restarator Şinda Dal, Harita Mühendisi Hamza 
Akdeniz  ve kazıya destek veren Fatsalı tarih gönüllülerine, şahsım ve ekibim adına teşekkür-
lerimi sunmayı borç bilirim.
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alır2 (Resim: 2). Phadisane’nin içinde yer aldığı Sidene yöresi adını, Sidenos 

Çayı’nın (Bolaman Çayı) denize döküldüğü yerde konumlanan Side isimli 

kaleden almaktadır.3 Strabon, Sidene yöresinde deniz tarafında yer alan tah-

kimli üç kaleden söz etmektedir.4 Bunlar; Khabaka5 (Ünye/Kaleköy), Phabda6  

(Cıngırt Kayası ?) ve Side7/Polemonion8  (Bolaman) kaleleridir (Resim: 2). 

2012 ve 2013 yılı kazı çalışmaları, haritada gösterilen taralı alanlarda, Cın-

gırt Kayası’nın zirve kısmında ve kuzey yamaçta, 10x10 m.lik açmalarda 5x5 

m.lik sektörlerde yürütülmüştür (Resim: 3). Kazılan alanlardan elde edilen 

veriler iskânın Pontus kralı VI. Mithradates (M.Ö. 120-63) Döneminden baş-

layarak, Roma ve Bizans Dönemlerindeki sürekliliğini kanıtlayan veriler sun-

muştur. Kazı çalışmalarından elde edilen veriler Helenistik Dönemden başla-

yarak kronolojik olarak aşağıda sunulmaktadır.

Cıngırt Kayası Zirve Kısmı Çalışmaları

Zirve kısmında kazılan alanlardan ortaya çıkan mimarî; kayalık bir coğ-

rafya olması  nedeniyle, ana kayadan yani doğada hazır bulunan malzeme-

den büyük ölçüde istifade edildiği, ana kayanın girintili yüzeylerinin, sarım-

tırak renkte sıkıştırılmış toprak bir tabanla düzleştirilerek kullanıldığı, ana 

2 Arrianos’un kayıtlarında “…Thoaris’ten (Zindan Dere) Oinoe’ye (Ünye) 30 stadia; Oinoe’den 
Phigamous Irmağına (Yevis Deresi) 40 stadia, oradan Phadisane kalesine 150 stadia, oradan 
Polemonion kentine 10 stadia, Polemonion’dan Iasonion burnu olarak adlandırılan yere 
130 stadia bulunur” ifadeleri yer almaktadır  Bkz. Arrianus. 2005, 31. Sözü edilen ölçüler 
Phadisane’nin Fatsa yakınlarına lokalize edilmesine imkan sağlar bkz. Olshausen - Biller 
1984, 154,  273.

3 Strabon. XII. III. 16.
4 Strabon. XII. III. 16.
5 Strab. XII. III. 16;  Wilson 1960, 199; Olshausen - Biller 1984, 120. 
6 Strab. XII. III. 16;  Wilson’ın 1960 yılında tez kapsamında bölgede yaptığı yüzey araştırma-

larında, Phabda’nın Kahveler Deresi yakınlarındaki Cıngırt Tepesi’ne lokalize edilebileceği 
yönünde bir öngörüsü bulunmaktadır bkz.  Wilson 1960, 199.

7 Strabon. XII. III. 16.
8 Söz konusu kale Fatsa’nın doğusunda yer alan Bolaman’a lokalize edilmektedir  bkz. Wei-

mert 1983, 152; Side kalesinin bulunduğu bölge M.Ö. 34 yılında bölgede yapılan düzenleme-
ler kapsamında Marcus Antonius tarafından Pontus kralı olarak atanan Polemon’a ithafen, 
“Polemonion” olarak adlandırılmıştır bkz. Oktan, 2008, 70.
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kaya arasındaki boşlukların bosajlı büyük kesme blok taşlarla doldurularak 
mekânların oluşturulduğu bir düzenlemeyle karakterize olduğunu göster-
mektedir (Resim: 4). Temel seviyesinde bosajlı kesme blok taşlardan oluşan 
duvar kalıntıları ortaya çıkarılmış olup taşların birbirine demir kenetlerle tut-
turulduğuna gerek taşlar üzerinde görülen kurşun akıtma izleri ve kalıntı-
ları gerekse kazılan sektörlerden ele geçirilen demir kenet parçaları tanıklık 
etmektedir (Resim: 5). Ele geçen çok miktarda ve çeşitli boyutlarda çiviler, 
taş temel kalıntılarının üzerinde yükselen ahşap mimarîye işaret etmektedir. 
Kazılan alanlarda taş döküntü dolgu içinde kömürleşmiş ahşap parçalarına 
rastlanması bu öngörüyü desteklemektedir. Çok sayıda stroter ve kalypter 
parçalarının ele geçirilmesi, üst örtünün çatı kiremidiyle kaplı olduğunun ka-
nıtlarıdır (Resim: 4). Söz konusu mimarî kalıntılar Helenistik Dönem duvar 
örgüsü karakteri göstermekte olup kazdığımız alanlardan ele geçirilen kon-
teks malzemeler de dönemsel olarak mimarîyi desteklemektedir. 

VI. Mithradates Dönemine tarihlenen  (M.Ö. 120-63)  bronz sikkeler özel-
likle vurgulanması gerekli materyal arasındadır.9 Ele geçirilen sikkeler arasın-
da Amisos, Sinope, Amastres, Dia darplı olanlar bulunmaktadır10 (Resim: 6). 

Geç Helenistik Döneme tarihlenen seramik grupları arasında; kalıp ya-
pımı seramikler, bunlar arasında Delos üretimi ve Histria taklidi olanlar,11 
Bergama kırmızı astarlı seramik grupları, Ephesos gri hamurlu seramikleri, 
Knidos üretimi skyphoslar (Resim: 7), kırmızı boyalılar grubu, beyaz zemin 
üzerine kırmızı boyalı seramikler12 (Resim: 8), balık tabakları, iğ biçimli un-

9 Cıngırt Kayası kazılarından ele geçirilen sikkelerle ilgili değerlendirmeler için bkz. Erol-Ta-
mer 2013, 159-181.

10 VI. Mithradates Dönemi üniter sikke politikası kapsamında darp edildikleri izlenimi veren 
bronz sikke tipleri arasında: Zeus başı-kartal, Ares başı-kın içinde kılıç, Aegis-Nike, Dionysos 
başı-Thyrsos, Athena başı-Perseus, Perseus-iki pileus arasında bereket boynuzu bulunmak-
tadır bkz. Tekin 1999, 12; Imhoof-Blumer, VI. Mithradates Dönemi bronz sikkelerini yedi gru-
ba ayırarak, kronolojik sınıflandırmasını yapmıştır  bkz. Imhoof-Blumer 1912, 169-192;  Söz 
konusu dönem sikkeleri Tekin’in çalışmasında, Pontos, Paphlagonia ve Bithynia Bölgeleri 
kapsamında ele alınarak 28 tip altında, sikke basan kentlerle birlikte listelenmiştir bkz. Tekin 
1999, 9-11; Wroth, VI. Mithradates Dönemi sikkelerini 11 tip altında incelemiştir bkz. Wroth 
1964, XV-XVI.

11 Benzer malzeme için bkz. Dupont 2013, Fig. 14, 3, 6.
12  Benzer malzeme için bkz. Tekkök -Biçken 1996,  76, Fig. 8c.
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guentariumlar13 damga mühürlü ticarî amphora kulpları14 ve ticari amphora 
kaideleri bulunmaktadır (Resim: 9). Seramik buluntular ön değerlendirmele-
re göre Ege havzası, Karadeniz’in doğu ve batı kesimiyle deniz yoluyla olan 
iletişimi ortaya koymaktadır. 

 Söz konusu döneme tarihlenen taş ve pişmiş toprak ağırşaklar,15 pirami-
dal16 ve diskoid17 tezgâh ağırlıkları (Resim: 10) ve bronz iğ kancası18 (Resim: 
11) gibi buluntular yerleşimde dokumacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği-
nin verilerini sunarken, kurşun piramidal olta ağırlığı,19 serpme ağlarda kul-
lanılan katlanmış dikdörtgen kurşun ağırlıklar20 ve bronz olta iğnesinin (Re-
sim: 11) ele geçirilmiş olması, burada balıkçılık aktivitelerinin olduğuna ışık 
tutan kanıtlar olarak değerlendirilmelidir.21 

Metal eserler arasında farklı tipolojide ok uçları,22 murç, sürgülü anahtar 
gibi demir objeler ve bunun yanında iğ kancası, olta iğnesi, kilit aksamına ait 
olabilecek parçalar23, farklı boyutlarda çiviler gibi bronz eserler de bulunmak-
tadır (Resim: 11). 

Cıngırt Kayası’nda Roma ve Bizans Dönemlerinde iskândaki süreklilik ka-
zılardan elde edilen verilerle kanıt bulmaktadır.

 Bazı sektörlerde ortaya çıkarılan düzensiz taşlardan ve araları toprak harç 
ve küçük moloz taşlarla doldurularak oluşturulan duvar kalıntıları (Resim: 
12) ve bunların çevresindeki taş döküntü dolgu içinden ele geçirilen Roma 
İmparatorluk Dönemi bronz sikkeleri (Resim: 12); duvar kalıntılarının ve taş 

13 Benzer malzeme için bkz. Hellström 1965, 26-27, lev. 12/171, lev. 34/171.
14 Sinop üretimi benzer malzeme için bkz. Garlan-Tatlıcan 1997,  349, Fig. 10.
15 Benzer malzemeler için bkz  Bouzek 1996, 155, Fig. 11.25/3, 11.25/4; Davidson-Thompson 

1975 , 95,  Fig. 43/5, Fig. 43/9;  Davidson 1952  lev. 78/1219.
16 Benzer malzeme için bkz. Davidson-Thompson 1975, 82, Fig.33/15, 33/103, Fig.33/17.
17 Benzer malzeme için bkz. Popovic-Vranic 2006, 325, lev. 6/ 70.
18 Benzer malzeme için bkz. Waldbaum 1983, lev. 58/1003.
19 Benzer malzeme için bkz.  Kletter 2013,   10,  Fig. 4-5, 8,  Fig. 2-3,  18,  Fig. 11-13.
20 Benzer malzeme için bkz.  Ayodeji  2004,   384 ,Fig. 77/ii; Casasola 2007, 113, Fig.17/A.
21 Cıngırt Kayası’nın coğrafi konumuyla denize olan yakınlığı ve iletişimi, kazılardan elde 

edilen olta iğnesi, kurşun olta ve ağ  ağırlıklarıyla birlikte ele alındığında, burada balıkçılık 
aktivitesinin gerçekleştirildiğine ve ele geçirilen balık tabaklarına dayanarak besin maddesi 
olarak balık tüketildiğine işaret etmektedir.

22 Benzer malzemeler için bkz. Bishop – Coulston  2009, 60, Fig.29/ 3c,  90, Fig.47/ 3b, d, e, 137, 
Fig. 82/ 2; Horvat  2002, 185, levha.14/ 13, 15, 8,  185,  Feugere 1994.

23 Benzer malzeme için bkz. Erten 2013, levha. 31.
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döküntü dolgunun tarihlendirilmesi açısından önemli verilerdir. Bahsi geçen 
sikkeler Roma İmparatorluk Dönemi kapsamında Alexander Severus, Volisi-
anus-Gallus, 1. Valerianus ve Gallianus Dönemlerine (M. S. 3. yüzyıl) tarih-
lenmektedir.

Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen seramik grupları arasında; ticarî 
amphoralar,24 siyah astarlı kaseler, Çandarlı Doğu Sigillata C grubu kase 
formlarını taklit eden yerel üretimler, kahverengi astarlı kâseler, siyah, kır-
mızı ve kahverengi astarlı rulet bezemeli tabaklar yer almaktadır (Resim: 13).

Söz konusu döneme tarihleyebileceğimiz metal buluntular arasında; ok 
ucu,25 mızrak ucu, spatul,26 bıçak27 gibi demir buluntular, balıkçılıkta olta ve 
serpme ağlarda kullanılan kurşun piramidal28 ve katlanmış dikdörtgen ağ 
ağırlıkları29 yer almaktadır (Resim: 14).  

Yerleşimim Bizans Döneminde iskân gördüğüne, kazılan alanlarda üst 
seviyelerde açığa çıkan Bizans Dönemine ait olabileceği düşünülen taban dü-
zenlemesi işaret etmektedir (Resim: 15). Yüzeyden ele geçirilen malzemeler 
arasında 1 adet kurşun mühür, üzerinde Meryem’e hitap monogramı taşı-
makta olup (Resim: 15), benzer malzemeyle yapılan tarihlendirmeye göre M. 
S. 7- 8. yüzyıllara tarihlenmektedir.30 Kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen 
Bizans Dönemine tarihlenen yeşil ve sarı sırlı seramik parçaları (Resim: 15) 
ve bunun yanında çeşitli boyutlarda demir çiviler31, bronz kemer tokası32 gibi 
metal buluntular (Resim: 15), yerleşimin Bizans Dönemine tanıklık eden bu-
luntular arasındadır.

Roma ve Geç Antik Döneme (M. S. 2- 4. yüzyıllar)  tarihlenen kadehler, 
kâseler, bardaklar ve şişelerden oluşan cam buluntular ele geçirilen malzeme-
ler arasındadır.

24 Benzer malzeme için bkz.  Kassab Tezgör  2010, 168, levha. 3,3; 98, 2.
25 Benzer malzeme için bkz.  Bishop – Coulston  2009, Fig.81/ 8,  136; Fig.106/ 14, 167.
26 Benzer malzeme için bkz. Baykan 2009,  katalog  no:198, 149.
27 Benzer malzeme için bkz. Waldbaum 1983, levha.15/ 198.
28 Benzer malzeme için bkz. Kletter 2013, 16, Fig. 9-10.
29 Benzer malzeme için bkz. Galili , Rosen, Sharvit, 2002,  188, Fig. 7.
30 Bulgurlu, 2007, 21, 24, katalog  no. 61, 89; Erol, Ünal, 2012, 117-122.
31 Benzer malzeme için bkz. Gerstel,  Munn 2003, 187, fig. 47.
32 Benzer malzeme için bkz. Russell  1982,  140, fig.8.
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Cıngırt Kayası zirve kısmının güneyine doğru P20 açması güneybatı sek-
törde (Resim: 3) yer alan khamasorion mezarların temizlik çalışmaları yapıl-
mıştır. Söz konusu 4 adet mezar doğu-batı aksında olmak üzere yan yana yer 
almaktadır. Mezarlardan en batıdakinin temizlik çalışmaları sırasında, taban 
seviyesinde iğ biçimli bir unguentarium parçalar hâlinde ele geçirilmiştir. Söz 
konusu buluntu paralel malzemeyle M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Me-
zarların Geç Helenistik Döneme tarihlenmesi açısından bahsi geçen buluntu 
önem arz etmektedir. 

Cıngırt Kayası Kuzey Yamaç Çalışmaları

Diğer bir çalışma alanı ise kuzey yamaçta yer almaktadır (Resim: 3). Söz 
konusu yamaçta tespit edilen kaçak kazı sonucu ortaya çıkan 120 cm. yük-
sekliğindeki duvarın takibi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır (Resim: 16). 
Söz konusu kuzey duvarı kuzeydoğu-güneybatı aksında uzanmaktadır. 14 
m. uzunluğunda olup, derinleşilen kısım 217 cm.dir (Resim: 16). Bahsi geçen 
duvarın doğu ve batı köşelerinden güneye doğru dönüş yaparak devam ettiği 
ortaya çıkarılmıştır. Güneye doğu dönüş yapan duvar arazinin eğimine göre 
yer yer blok taşlarla, yer yer ana kayadan istifade edilerek uzantısı devam et-
tirilmiştir. Arazinin eğimine göre ana kayanın basamaklandırılarak güneyde 
yer alan ana kaya kütlesine ulaştığı açığa çıkarılmıştır (Resim: 21). Ana kaya 
kütlesinin üzerinde kurban çukuru ve buna bağlı kan oluklarının yer alması 
(Resim: 16), burasının bir sunu kayası olduğuna, söz konusu alanın da açık 
hava kutsal alanı olarak düzenlendiğine işaret etmektedir. Kazdığımız alan-
lardan az sayıda da olsa kaba ve kaliteli seramikler ele geçirilmiştir. 

Bahsi geçen alan 500 metre kare boyutunda teraslama yapılarak oluşturu-
lan açık hava kutsal alanı karakterindedir. Kutsanan bu kayalığı sınırlamak 
ve ayinler yapmak için bir teras düzlemi oluşturulmuştur. Söz konusu alanın 
kazısı henüz tamamlanmamıştır. Alanla ilgili öngörülerimiz seneye yapaca-
ğımız kazılarla netlik kazanacaktır.
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Resim 1: Cıngırt Kayası coğrafi konumu

Resim 2: Pontus Bölgesi tarihî coğrafyası, Olshausen - Biller 1984, 273.
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Resim 3: Cıngırt Kayası topografik harita üzerinde çalışılan alanlar
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Resim 5: Duvar kalıntıları üzerindeki demir kenet ve kurşun akıtma izleri

Resim 4: Cıngırt Kayası zirve kısmı planı



395

Resim 6: Cıngırt Kayası VI. Mithradates  Dönemi bronz sikkeleri

Resim 7: Cıngırt  Kayası  Geç Helenistik Dönem seramikleri
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Resim 8: Cıngırt  Kayası  Geç Helenistik Dönem seramikleri

Resim 9: Cıngırt  Kayası  Geç Helenistik Dönem seramikleri
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Resim 10: Cıngırt  Kayası Geç Helenistik Dönem ağırşak ve tezgâh ağırlıkları

Resim 11: Cıngırt  Kayası Geç Helenistik Dönem kurşun, demir,  bronz buluntular
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Resim 12: Cıngırt  Kayası  Roma ve Bizans Dönemi mimarî kalıntıları ve Roma İmparatorluk 
Dönemi sikkeleri

Resim 13: Cıngırt Kayası Roma Dönemi seramikleri
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EUromoS 2013 Yılı Çalışmaları
Abuzer KIZIL*

Taylan DOĞAN

Euromos 2013 yılı çalışmaları temizlik, kazı, çevre düzenlemesi ve resto-
rasyon çalışmalarından ibarettir1.

1) Temizlik Çalışmaları

Kentte kazı çalışmalarına başlanılmadan önce mimarî kalıntıların, yoğun 
bitki örtüsünden dolayı görünemez hâle geldiği ve kış şartlarından çoğu kül-
tür varlığının erozyondan kaynaklı toprak altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu 
tespitler ışığında önce kent genelinde fotoğraf çekim çalışmaları yapılmış ve 
daha sonra genel temizlik çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu çalışmalar, 
Güney Nekropol, Tiyatro, Agora ve Tapınak’ta sürdürülmüştür (Resim: 1).

2) Kazı Çalışmaları

2013 yılı Euromos kazı çalışmaları Güney Nekropol, Tiyatro ve Agora ol-
mak üzere üç farklı sektörde gerçekleştirilmiştir (Plan: 1).

* Yrd. Doç. Dr. Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. Email: ayzer65@gmail.com.

 Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. Email: dgntaylan@gmail.com.

1 Euromos 2013 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Muğla İl Özel İdaresi’nin maddî destekleri ile 03 
Temmuz 2013-9 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Euromos 2013 yılı çalışmaları,  
Yurtiçi ve yurtdışı arkeoloji ve arkeoloji ile ilişkili çeşitli meslek dallarında çalışan bilim in-
sanları (Epigraf, Numismat, Restoratör, Eskiçağ Tarihçisi) ile oluşan 23 heyet üyesi ve yurtiçi 
çeşitli üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden oluşan 18 öğrenciden 
oluşan bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. İnterdisipliner bir ekip tarafından yürütülen 2013 yılı 
kazı çalışmalarına, Bakanlık temsilcisi olarak Eskişehir Müzesi uzmanlarından Arkeolog M. 
Zeki Bürkük iştirak etmiştir.
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2.1) Güney Nekropol

Gerek doğal nedenlerden gerekse insan eliyle oldukça tahribata uğrayan 
Güney Nekropol’ün en dikkat çekici mezarı olan anıt mezar kompleksini, 
restorasyon ve konservasyon çalışmalarına hazır hâle getirmek amacıyla me-
zar çevresinde ve mezar içinde çalışmalara başlanmıştır. Kazı çalışmaları ön-
cesinde dört adet mezar odasından oluşan mezar kompleksine ait odalarda 
yapılan temizlik çalışmaları sırasında bazı odaların iki katlı oldukları tespit 
edilmiştir. Bu tespitler ışığında mezar kompleksinin önünün kazılarak altta 
yer alan mezar odalarının ortaya çıkarılması, dokümantasyonunun gerçek-
leştirilmesi ve restorasyonunun yapılmasına hazır hâle getirilmesi kararlaştı-
rılmıştır (Resim: 2). 

Çalışmalar sonucunda Geometrik Dönemden Roma Dönemine kadar sü-
reklilik gösteren ve farklı mezar tiplerinin olduğu 13 adet mezar ortaya çı-
karılmıştır. Söz konusu mezarlardan üç tanesi Geç Geometrik Döneme, iki 
tanesi Arkaik Döneme, bir tanesi Hellenistik Döneme ve yedi tanesi Roma 
Dönemine tarihlendirilmişlerdir (Resim: 3).

2.1.1)  Geç Geometrik Dönem Mezarları

Nekropol’de Anıt Mezarın önünde 20x30 metrelik alanda yapılan çalış-
malar sırasında Geç Geometrik Döneme ait yalnızca üç adet mezarın sap-
tanmış olması Geometrik Dönem mezarlarının nekropol alanı içinde çok sık 
olmadığına şimdilik kanıt oluşturmaktadır. Yön birliği izlenmeyen mezarlar, 
arazinin fiziki yapısına uygun olarak farklı doğrultularda yapılmışlardır. Ye-
rel, kabaca işlenmiş kireç taşından elde edilmiş olan dörtgen planlı mezar-
ların mimarî dizaynına bakıldığında 11 No.lu mezarın kist mezar, 20 ve 27 
No.lu mezarların ise plâka tekne tarzında inşa edildikleri görülmüştür. Geç 
Geometrik Döneme ait birbirinden farklı özelliklere sahip olan mezarlarda 
ele geçirilen iskeletlerin antropolojik analizleri yapılmamakla birlikte, antro-
pologlarca yapılan ön gözlem ve incelemeler yaş ve cinsiyet ayırımının ya-
pılmadığını, kimi mezarlarda tekli gömünün, kimisinde ise toplu gömünün 
yapıldığını göstermiştir. 
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a) 11 No.lu Mezar

Ana kayanın oyulmasıyla elde edilmiş dikdörtgene yakın bir çukur içinde 
yer alır2.  Mezarın çevresine örülen duvar, yarı işlenmiş yerel kayrak taşların 
üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Mezarın tabanı, kısmen ana kayanın 
düzleştirilmesi kısmen de plaka taşların kullanılmasıyla oluşturulmuştur3. Ka-
ria bölgesinde genellikle işlenmemiş plaka taşlarla kapatılan bu tarz mezarların 
aksine 11 No.lu mezarda zeytin yağı pres taşları kapak olarak kullanılmıştır4. 

Pres taşları kaldırılıp içerisindeki dolgu toprak alındıktan sonra mezarda 
19 yaşından küçük bir erkek,  19 yaşından küçük bir kadın ve 30 yaşlarında 
bir erkek olmak üzere toplamda üç bireyin kemiklerine rastlanmıştır. İskelet 
kalıntılarının yanı sıra mezarda iki minyatür lekythos5, bir pişmiş toprak ağır-

2 Mezarın uzunluğu 2.21 m, derinliği 1.11 m.dir. Genişliği batı bölümde 0.58 m, doğu bölümde 
ise 0.47 metredir.

3 Kuru duvar tekniği ile örülmüş kist mezar olarak isimlendirebileceğimiz 11 No.lu örneği-
mizin benzer örnekleri Karia bölgesinde sıklıkla rastlanan bir mezar türüdür. Ancak araştır-
macılar tarafından kist mezar dışında örgü tekne mezar gibi farklı isimler de kullanılmıştır. 
Boysal bu tip mezarları “kist tomb” mezar grubuna dahil etmekle birlikte (Boysal, 1970, 76.), 
Submyken Döneminde itibaren kullanımlarının başladığını bildirmektedir (Boysal, 1970, 77). 
Boysal dışında Akarca (Akarca, 1971, 3.) ve Aslan-Kızıl (Arslan-Kızıl, 2007, 83.) da bu te-
rimi kullanmayı tercih etmişlerdir. Örgü tekne terminolojisi ise Göğebakan Demir, Söğüt, 
Tırpan-Söğüt, Özdemir ve Ekici tarafından tercih edilmiştir. Bkz. Göğebakan Demir, 2010, 
41.;  Söğüt, 2012, 564.;  Tırpan-Söğüt, 2005, 371 vd.; Özdemir, 2012, 458.; Ekici, 2012, 241. Farklı 
varyasyonları olan bu tür mezarların bazen yalnızca bir tarafı taş örülmekte ya da yalnızca 
ana kaya içine açılan bir çukurdan ibaret olabilmektedir. Bkz. Aslan-Kızıl, 2007, 83.; Polat, 
2009, 136, fig. 2. Standart bir yön birliğine sahip olmayan, açılan çukur içerisine kısmen işlen-
miş plâka taşlarla kuru duvar tekniğiyle örülen ve birleştirici malzeme olarak çamur harcın 
kullanıldığı dikdörtgen planlı bu mezarların benzerleri Bozukbağ, Börükçü, Aldağ, Beçin, 
Belentepe ve Mengefeden bilinmektedir. Bkz. Tırpan-Söğüt, 2005, 378.; Özdemir, 2012, 458.  

4 Bu dönem mezarların genellikle sal taşı olarak isimlendirilen büyük boyutlu taşlar ile kapa-
tıldığı bilinmektedir (Akarca, 1971, Lev. XIV, Mezar 4.; Polat, 2009, 135, fig.1.; Erdoğan-Ay-
taçlar, 2012, Resim 4.; Arslan-Kızıl, 2007, fig.3.; Göğebakan Demir, 2010, Resim 31. 06BM47 
No.lu Mezar.; Ekici, 2012, 245, Res. 1 ve 2.; Özdemir, 2012, 459.). Üç parça hâlinde ortaya çıka-
rılan pres taşlarından ikisi birleşerek tek bir pres taşını oluştururken, diğer üçüncüsü ayrı bir 
pres taşının parçasıdır. Tek bir pres taşına ait olan iki taş bloğunun uzunluğu doğudan batıya 
doğru sırasıyla 0.85 m., 0.75 m. ve genişlikleri ise 1.12 m., 1.20 m.dir. Söz konusu pres taşının 
ölçülebilen toplamda en uzun kısmı 1. 60 m. iken en geniş yeri 1.20 m. olarak ölçülmüştür. 
İkinci bir pres taşına ait olan ve kazıma geometrik desenlere sahip üçüncü taş bloğunun ise 
ölçülebilen en uzun yeri 0. 74 m. iken en geniş yeri 1. 68 m.dir.

5 Karia bölgesinde sıklıkla ele geçirilen bu tür minyatür kaplar için henüz bir terminoloji bir-
likteliğinin oluşmadığı görülür. Form açısından 11 No.lu lekythoslara çok yakın iki örnek 
Akarca ve Polat tarafından lekythos olarak adlandırılmıştır (Akarca, 1971, 19, Lev. IX.44; Po-
lat, 2009, Drawing 7, 8, fig. 10, 11.). Bir başka örnek Arslan-Kızıl tarafından testi olarak isim-
lendirilirken, Paton ve Bulba’nın sürahi, Özgünel’in oinokhoe ve Evren’in maşrapa terimlerini 
tercih ettikleri görülmüştür (Paton, 1887, fig. 5; Evren, 2000, 25, Lev. 12e; Özgünel, 2006, 109, 
Lev. IVb.; Arslan-Kızıl, 2007, 85, Fig. 7.1.; Bulba, 2005, 21-47.). Bu çalışmada ise form ve beze-
me açısından en yakın örnekleri göz önünde bulundurularak lekythos ismi tercih edilmiştir.
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şak6 ve üç bronz fibula7 ele geçmiştir. Ayrıca mezara ait olduğu düşünülen ve 
üzerinde lekythoslardan biri ile benzer motif taşıyan bir adet boyun ve omuz 
parçası8, kapak taşlarının hemen altında batı kısa duvar üzerinde tespit edil-
miştir. Hediyelerin mezar içindeki dağılım durumuna bakıldığında olasılık-

6 Benzer formda iki ağırşak Mengefe Mevkii 07MM34 No.lu Geometrik dönem mezarından ele 
geçirilmiştir (Özdemir 2009, 37, 207.).

7 Fibulalar, mezar hediyelerinin metal buluntu grubunu oluşturur. Mezarda ele geçirilen üç 
fibula, Blinkenberg’in tipolojik sınıflandırmasına göre Tip 3 ve Tip 4 sınıfı altında değerlendi-
rilebilir (Blinkenberg, 1926, 17.). Buna göre 4 ve 5 No.lu fibulaları, Blinkenberg’in ara dönem 
fibulaları olarak isimlendirilen Tip 3 sınıfına, 6 No.lu fibulayı ise Tip 4 sınıfına dâhil etmek 
mümkündür (Blinkenberg, 1926, 17.). Mengefe Mevkii, Hüsamlar ve Belentepe Geç Geomet-
rik dönem mezarlarında 4 ve 5 No.lu fibulaların benzer örnekleri ele geçirilmiştir (Mengefe 
örnekleri için bkz. Özdemir, 2009, Lev. V; Hüsamlar Geç Geometrik dönem mezarlarından 
gelen örnekler için bkz. Erdoğan-Aytaçlar 2012, 278-279, Resim 5.; Belentepe Geç Geometrik 
dönem mezardan ele geçirilen fibula için bkz. Erdoğan-Aytaçlar ,2012, 283, Resim 13.). Ayrıca 
İasos, Didyma, Milas, İzmir çevresi ve Ephesos’ta benzer örnekler bulunmaktadır (Caner, 
1983, 35-39, Tafel 4. 49-58.).  Fibulalardan 6 No.lu olanı Blinkenberg tarafından Adalar olarak 
isimlendirdiği Tip 4 sınıfına girmektedir (Blinkenberg, 1926, 79.). 6 No.lu fibula, Tip 4’ün 
gelişkin bir seviyesinde yer almakta olup daha geç bir safhanın ürünüdür.  Caner bu tip fibu-
laların erken Geometrikten Arkaik Döneme kadar kullanıldığını belirtir (Caner, 1983, 44,45.). 
6 No.lu fibulanın benzer örnekleri için bkz. Erdoğan-Aytaçlar, 2012, 362, Resim 5.; Diler, 2002, 
231, Çizim 3, Gömüt 2.; Arslan-Kızıl, 2007, fig. 10/10.; Akarca, 1971, Lev. IV. 12.; Özdemir, 
2009, 65. Lev. VI.

8 Söz konusu omuz parçası, diğer mezar hediyeleri olan minyatür lekythoslardan birine ait 
olmalıdır (Gerek hamur ve firnis rengi, gerek cidar kalınlığı ve gerekse bezeme bakımından 
minyatür lekythoslardan biri ile aynıdır. Ancak parça çok fazla aşındığı için restorasyon aşa-
masında birleştirilememiştir). Omuz üzerinde yatay iki ince firnis bant ile sınırlandırılmış 
alanda birbirine bağlı yatay dört adet içi çapraz taralı baklava motifi (Birbirine köşelerinden 
bağlı içi çapraz taralı baklava bezeğinin yer aldığı yayınlar için bakınız Kunisch, 1998, 99, 
39f.) bulunmaktadır. İçi taralı baklava motifi, Özgünel tarafından Attika kökenli bir bezeme 
olarak tanımlanır (Özgünel, 2006, 64.). Bu motif, Erken Geometrik Dönemden itibaren Attika 
bezeme repertuarında karşımıza çıkmaktadır (Brann, 1962, Pl.17. 295.). İthaka’da Protogeo-
metrik örneklerin varlığı (Colstream, 1968,  Pl. 47.g,h.) bilinmekle birlikte Argos’ta da benzer 
örneklerine Orta Geometrik dönemde rastlanır (Colstream, 1968,  Pl. 24.j.). Karia bölgesinde 
ise bu örneğe en yakın bezeme Beçin’den bir lekythos üzerinde yer almaktadır. Akarca’nın 
Geç Geometrik döneme tarihlediği lekythosun omuz ve gövde üzerinde köşelerden birbirine 
bağlı içi çapraz taralı yatay baklava dilimleri yer alır (Akarca, 1971, Lev. 9.44.). Beçin’den bir 
başka örnekte de bezemenin yakın bir örneği bulunmaktadır (Skyphos üzerinde yer alan 
bu örnek için bkz. Akarca, 1971, Lev. 15.5.). Dirmil’de Orta Geometrik döneme tarihlenen 
omuzdan kulplu bir amphoranın omzu üzerinde, yine Dirmil’den Geç Geometrik Döneme 
tarihlenen bir oinokhoenin boyun bölümünde alt alta iki friz içinde benzer bezemeyi görmek-
teyiz (Dirmil amphorası için bkz. Özgünel, 1976, Şek.5, Lev. 6a; Oinokhoe için bkz. Özgünel, 
1976, 17, Lev. VIIIb, Şek. 6.). Ayrıca Efes Müzesi’nde yer alan bir Geç Geometrik Döneme ait 
oinokhoenin omuz üzerindeki metop içinde benzer bir örnek bulunmaktadır (Evren, 2000, 9, 
13, Lev. 1, 2.).
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la mezarın ilk sahibi olan bireye ait kemiklerin güneybatı köşeye toplandığı, 
diğer buluntu ve kemiklerin ise bir düzen arz etmedikleri gözlemlenmiştir9. 

b) 20 No.lu Mezar

Plâka tekne olarak tanımlayabileceğimiz bu mezarın yapımında kuzey 
uzun kenarında bir, doğu kısa kenarında bir, güney uzun kenarında iki ve 
tabanında üç adet olmak üzere toplam yedi adet plâka taş kullanılmıştır. Ka-
pağa ait taşların tamamı ve batı kısa kenar ile kuzey uzun kenara ait taşların 
bir bölümü bulunamamıştır. Roma Dönemine ait anıt mezarın önüne çekilen 
set duvarının hemen önünde ve ortalama 0.05 m. alt seviyesinde yer alan me-
zar olasılıkla bu duvarın inşa evresinde tahrip edilmiştir10. Mezar içinde bir 
adet diş, ikişer cm. uzunluğunda iki adet kemik parçası ve bronz bir kolyeye 
ait parçalar ele geçirilmiştir. Mezar içinden kolye dışında herhangi bir bulun-
tunun ele geçmemiş olması ve kolyenin bir benzerinin bulunamayışı, mezarın 
tarihlendirilmesi için kesin bir yargıda bulunmayı mümkün kılmamıştır. An-
cak 27 No.lu Geç Geometrik Dönem mezar ile aynı cins taşların kullanılması 
ve benzer inşa tekniğine sahip olması mezarın Geç Geometrik Döneme ait 
olduğuna dair olasılıkları güçlü hâle getirmektedir.

c) 27 No.lu Mezar

27 No.lu mezar, anıt mezar kompleksine ait en kuzeyde yer alan odanın 
kuzey duvarının hemen dibinde ortaya çıkarılmıştır. Mezarın Roma Dönemi-
ne ait anıt mezarın inşası sırasında tahrip edilmemiş olması büyük bir şans-
tır.  Kısmen ana kayanın oyulması ile oluşturulan mezar üç adet taş levha 
ile kapatılmıştır.  Batı kısmında üç adet yarı işlenmiş plâka taş kullanılırken, 

9 Çoklu gömülerin gerçekleştirildiği mezarlarda sonraki gömü yapılacağı zaman genellikle 
daha erken olan gömünün kemik ve buluntuları mezarın bir köşesine toplanmaktadır. Aynı 
uygulamayı Euromos mezarları ile oldukça benzer özellikler taşıyan mezarların bulunduğu 
Milas-TKİ kazılarında (Erdoğan-Aytaçlar, 2012, 361.) ve Beçin mezarlarında da görmekteyiz 
(Akarca, 1971, 3.).

10 0.24 m. derinliğe sahip mezarın uzunluğu 0.99 m ve genişliği 0.66 m. olarak ölçülmüştür.
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mezarın diğer kısımları için herhangi bir taş sırası kullanılmayıp ana kayadan 
yararlanılmıştır11. Nerede gerçekleştirildiği tespit edilemeyen ilk kremasyon-
dan arta kalan kemikler mezar tabanında bir tabaka oluşturacak şekilde ser-
piştirilerek mezarda ikincil kremasyon geleneği uygulanmıştır12. Mezardan 
dağınık bir biçimde az sayıda kemik parçası, bir tabak ve bir kısmı tabağın 
üstüne denk gelecek şekilde oturtulan bir fincan13 ele geçmiştir.

2.1.2)  Arkaik Dönem Mezarları

Güney Nekropol 2013 yılı kazı çalışmalarında Arkaik Döneme tarihlendi-
rilen iki adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mezarlardan biri birincil 
kremasyon iken diğeri ikincil kremasyondur.

a) 10 No.lu Mezar

2013 çalışmaları sonucunda 11 No.lu mezarın güneydoğusunda yer alan 
ve 10 No.lu mezar olarak numaralandırılan bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Bi-
rincil kremasyon olduğu saptanan 10 No.lu mezarın bilinçli olarak ana kaya 
oyuğu içine yapıldığı anlaşılmaktadır. Mezara ait buluntuların bir bölümü 
bitişikteki 11 No.lu mezarın kapak taşı üzerinde ele geçirilmiştir. Dağınık bir 
biçimde az sayıdaki kemik parçaları dışında mezardan bir tabağa, iki adet 
lydiona, iki adet kotyleye ait parçalar, bir adet kapalı kap gövde parçası ve 
demir bir bıçağa ait parçalar ele geçirilmiştir. Mezar buluntularından kotylele-
rin14 Geç Geometrik, tabağın Oryantalizan ve lydionların15 Arkaik Döneme ait 
oldukları anlaşılmıştır. 

11 Mezarın uzunluğu 1.06 cm, genişliği 0,72 m ve derinliği 0.30 m olarak ölçülmüştür. Benzer bir 
biçimde yalnızca bir tarafı taş ile örülen bir diğer mezar Beçinde ortaya çıkarılmıştır (Aslan-
Kızıl, 2007, 83.).

12 Benzer bir uygulama Börükçü Nekropolü’nde de görülmektedir (Göğebakan Demir, 2010, 
41.).

13 Benzer örnek için bakınız Akarca, 1971, Lev. VII/25; Arslan, 2009, 54, Resim 4.
14 Benzer örnekler için bkz. Özgünel, 1977, 9, Abb. 2 a ve b.; Özgünel, 2006, Levha LI a,b., Levha 

LIII a,a1.; Evren, 2000, Lev. 20c, Lev. 21b.; Bulba, 2005, Ko. 20, 22, 27.; Türkoğlu, 2008,  K35, 
Şek. 18c-Lev. 14c.

15 Wrigley, 2011, 107.; Baughan, 2010, 293, 517, No. 146.; Söğüt, 2012, 565, Fig. 26.; Bilgin et al, 
1996, 218 fig. 14a, 221.
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b) 25 No.lu Mezar

Arkaik Döneme tarihlendirilen diğer mezar ise 25 No.lu mezar olarak 
numaralandırılmış olup anıt mezar kompleksinin kuzeyden birinci odası-
nın önünde yer almaktadır. Mezarın üstü yan yana düzgün bir hat oluşturan 
üç adet kayrak taş ile kapatılmış, kremasyon alanının etrafı ise düzgün bir 
sıra oluşturmayan dağınık moloz taşlarla çevrelenmiş izlenimi vermektedir.  
Kapak taşlarının kaldırılmasından sonra ikincil kremasyona ait küllü alanın 
küçük bir alanı kapsadığı görülmüştür16. Yanık alan içerisinde ele geçirilen 
buluntulardan tarihlemeye yardımcı olabilecek tek buluntu bir kâseye ait ağız 
parçasıdır. Söz konusu kâsenin benzerlerinden yola çıkarak mezarı M.Ö. 6. 
yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirmek mümkün olmuştur17. 

2.1.3) Hellenistik Dönem Mezarları

Güney Nekropol’de Klâsik Dönem mezarlarının varlığı bilinmekle birlik-
te 2013 yılı kazı çalışmalarında Klasik Döneme tarihlendirilebilecek herhangi 
bir mezara rastlanmamıştır. 2013 yılı çalışmalarında Hellenistik Döneme ait 
sadece bir adet mezar ortaya çıkarılmıştır.

a)26 No.lu Mezar

Üç farklı tipte kiremit ile oluşturulan mezarın kuzey kısmında oval kire-
mitler,  güneyinde ve kısa kenarlarında ise düz kiremitler kullanılmıştır18. Me-
zarın üst kısmını örten kiremitler büyük oranda tahribata uğramıştır. İskele-
tin bacaklarının bulunduğu kısımda kiremitler birbirine çatılarak, kafatasının 
olduğu kısımda ise oval kiremitler ile kapatılarak mezar oluşturulmuştur19.  

16 Mezarın uzunluğu 1.30 m., genişliği 0.70 m. olarak ölçülürken, derinliği 0.05 m. ile 0.51 m. 
arasında değişmektedir.

17 Özer, 1998, 23, Şek. 4.30.
18 Mezarın uzunluğu 1.84 m., genişliği 0.40 m. ve derinliği 0.44 m. olarak ölçülmüştür.
19 Genellikle mezarların uzun ve kısa kenarlarında düz kiremitlerin, kapakta ise oval kiremitle-

rin kullanıldığı sıkça görülen bir durumdur. Fakat bu mezarda farklı olarak başka bir teknik 
kullanılmış ve mezarın üzerini kapatmak için kuzeyde oval kiremitler, güneyde ise düz kire-
mitler kullanılmıştır. Olasılıkla bu durum bilinçli bir teknik yaratma amacıyla değil gömüyü 
yapanların elinde var olan malzemenin kullanımıyla ilişkili bir durumdur.
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İskeletin kafatası kuzeybatıda, ayakları güneydoğuda olmak üzere kuzey-
batı–güneydoğu doğrultulu uzanmıştır. Mezardan ele geçirilen tek buluntu 
Hellenistik Döneme tarihlendirilen bir adet bronz sikkedir20. 

2.1.4) Roma Dönemi Mezarları

2013 yılı çalışmalarında Roma Dönemine tarihlendirilen yedi adet mezar 
ortaya çıkarılmıştır. 17, 22, 23, 24 ve 28 olarak numaralandırılan mezarların 
epeyce tahribata uğradığı gözlemlenmiştir. Söz konusu mezarlardan az sayı-
da Roma Dönemine tarihlendirilen seramik gövde parçaları dışında herhan-
gi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Çalışmalar sırasında Roma Dönemine ta-
rihlendirilen 19 ve 21 No.lu mezarların sağlam korunduğu gözlemlenmiştir.  
Ayrıca bu mezarların dışında 2013 yılı çalışmaları ile ortaya çıkarılan Roma 
Dönemi mezar kompleksine ait bir odanın dromosundan ele geçirilen bulun-
tuların çokluğu ve çeşitliliği dikkat çekicidir.  

a) 19 No.lu Mezar

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kiremit mezarın dış kenarları harçlı bir 
duvarla desteklenmişken üstü yine moloz taşlarla kapatılmış bir durumday-
dı21. Mezar, dört adet kalypter kiremidin birbirine çatılması ve kapama amaçlı 
kiremitlerin üzerinde biri yedi parça, diğeri tek parça olmak üzere iki amp-
horaya ait gövde parçalarından oluşturulmuştur. Kiremitler kaldırıldığında 
inhumasyon bir gömüyle karşılaşılmıştır. Oldukça iyi korunmuş olan iskelet 
yetişkin bir bireye aittir. Mezardan bir kaba ait 68 adet kırık cam parçası dı-
şında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

20 İskeletin boyun kısmında ele geçirilen sikke olasılıkla ağızdan düşmüştür. Sikkenin ön yü-
zünde, çelenk içinde ayakta durmuş Zeus betimi yer alır. Sol elinde asa, sağ elinde kartal 
tutmaktadır. Arka yüzünde ise boğa betimi yer almaktadır.

21 Mezarın duvar örgüsü içinde kiremitle kapatılmasının nedeni kiremitlerin dış etkenlerden 
zarar görmemesi amacıyla istinat duvarları olarak kullanılmış olmalıdır. Mezarın uzunluğu 
1.92 m., genişliği 0.40 m. ve derinliği 0.67 m. olarak ölçülmüştür.
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b)  21 No.lu Mezar

Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu mezar, uzun kenarlarda birer adet tam 
kiremidin çatılması ve kısa kenarlarda birer adet kırık kiremit parçasının kul-
lanılmasıyla oluşturulmuştur22. Kiremitler kaldırıldıktan sonra bir kız çocu-
ğuna ait olabilecek kafatası ve bacak kemikleriyle karşılaşılmıştır. Mezar için-
de biri karın hizasında, diğeri sağ kulak hizasında olmak üzere iki adet altın 
küpe ve bir adet kapalı kap gövde parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kapalı 
kap seramik gövde parçası ve küpe, mezarı Roma Dönemine tarihlememiz 
için yeterli kanıtlardır.

c) Anıt Mezar Kompleksinin E Odasına Ait Dromos

Güney Nekropol’deki çalışmalar öncesinde dört odadan oluşan mezar 
kompleksinin 2013 yılı çalışmaları sonucu yedi odadan oluştuğu saptanmış-
tır. İlk defa 2013 yılı çalışmaları ile ortaya çıkarılan üç odanın defineciler ta-
rafından tahrip edildiği gözlemlenmiştir. Ancak ortaya çıkarılan bu oda me-
zarlardan E odasına ait olan dromosun defineciler tarafından şans eseri fark 
edilmediği görülmüştür. Çatıdan girilen mezar odasının kapısı iç taraftan itil-
mek suretiyle açılmış ancak odanın dromosuna girilmediği ele geçen çok sa-
yıdaki buluntudan anlaşılmaktadır. Girişi tuğlalar ile kapatılan dromosun yan 
duvarları orta boyutlardaki yarı işlenmiş taşlardan oluşmaktadır. 1.60x1.50 
m. ölçülerindeki dromosta yapılan çalışmalar sırasında Roma Dönemine ait 
çeşitli formlara sahip çok sayıda seramik parçası, oldukça korozyona uğramış 
20 adet sikke, çok sayıda tam olarak korunmuş kandil ve kandil parçası ile 
üzerinde yazıt olan biri seramik diğeri kiremit olan iki parça ele geçirilmiştir. 

Sonuç olarak 2013 yılı çalışmaları ile Güney Nekropol’de açığa çıkarılan 
mezarların tamamının anıt mezar kompleksinin temel seviyesinde oldukları 
gözlemlenmiştir.  20x30 metrelik bir alanda Geç Geometrik, Arkaik, Hellenis-
tik ve Roma Dönemine ait mezarların yan yana açığa çıkarılmaları arazinin 

22  Mezarın uzunluğu 0.90 m., genişliği 0.36 m. ve derinliği 0.36 m. olarak ölçülmüştür.



410

topoğrafik yapısıyla ilişkili olmalıdır. Zira arazinin jeolojik yapısı derinleme-
sine birden çok mezarın üst üste inşa edilmesine olanak tanımamaktadır (Çi-
zim: 1).

2.2) Tiyatro

Tapınağın yaklaşık 1 km. kuzeydoğusundaki Çevrek Mevkisi adı verilen 
tepenin yamacına inşa edilen Tiyatro, kentin önemli yapılarından biri olup 
ovaya hâkim bir konumda yer almaktadır (Plan: 1). İyi korunmamış olan ti-
yatronun caveasında birkaç oturma sırası ve sahne binasının kuzey köşesi ko-
runabilen kısımlardır. 

Temizlik çalışmaları ile başlayan Euromos 2013 yılı Tiyatro çalışmaları, 
sahne binasının kuzey bölümünü açığa çıkarmak amacıyla 10 x15 m.lik açma-
da iki farklı alanda gerçekleştirilmiştir.  Birinci çalışma alanı, sahne binasının 
kuzey dış hattını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sahne binasının ku-
zey dış kısmında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında plâka taşların dik ola-
rak yerleştirilmesi ve üstünün yine plâka taşlarla kapatılmasından oluşan bir 
kanal ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucunda sahne binasına kadar açığa 
çıkarılan kanalın, orkestrada biriken suları tahliye amacıyla oluşturulmuş bir 
drenaj sistemi olduğu açıktır (Resim: 4). 

Tiyatrodaki ikinci çalışma, sahne binasının niteliğini anlamak ve bölüm-
lerini açığa çıkarmak amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 
sahne binasının içinde ve önünde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda se-
viye inme çalışmalarında yaklaşık bir metre kadar yamaçtan akan dolgu top-
rak açma dışına çıkarıldıktan sonra epeyce tahribata uğramış ince bir toprak 
taban üzerinde yer alan çok sayıda kiremit parçası ile karşılaşılmıştır. Taban 
üzerinde steril bir tabaka ile karşılaşılmamış ve ele geçirilen buluntular M.Ö. 
3. yüzyıldan23 M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına24 kadar süreklilik göstermektedir. 

23 Alanda ele geçirilen en erken buluntulardan biri olan ve aynı zamanda Tiyatro’nun ilk inşaa 
evresiyle çağdaş Kos amphorası dip parçası benzer buluntulardan yola çıkarak M.Ö. 260-250 
yıllarına tarihlendirilmiştir (Şenol, 2009, 131.).

24 M.S. 1. yüzyıl ilk yarısına tarihlenen kandil parçası ile birlikte bu alanın Roma Döneminde 
doldurulmuş olduğuna dair kanıt oluşturmaktadır (Brooner, 1930, Type XXI; Hellström 1965, 
51; 82, Plate 24, fig. 53-54; Perlzweig, 1961,  Plate 4.).



411

Sahne binasının içinde ve önünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen seviye 
inme çalışmaları sonucunda sahne binasının en kuzeyinde yer alan mekânın 
temel duvarları ve sahne binasının önünde yer alan sütun kaidelerinin otur-
duğu taş temel açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mekânın ölçüleri göz önü-
ne alınarak Tiyatro sahnesinin tamamı ile karşılaştırılmalar yapılmış ve bu 
hesaplamalar sonucunda sahne binasının üç mekândan oluşabileceği öngö-
rülmüştür. Ancak ilerleyen yıllarda alanda gerçekleşecek kazı çalışmaları ile 
bu durum kesinlik kazanacaktır (Resim: 5). 

2013 yılı Tiyatro çalışmaları ile ele geçirilen en geç buluntu M.S. 3 yüzyıla 
tarihlendirilmiştir. Dolayısıyla M.Ö. 250-200 yıllarına ait olduğu önerilen25 Ti-
yatronun son kullanım evresi için şu anki verilerle M.S. 3 yüzyılın26 terminus 
oluşturduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 

2.3) Agora

Euromos antik kentinin önemli yapılarından bir diğeri olan Agora düz ve 
açık bir alanda yerleşiktir (Plan: 1). Milas-Selimiye karayolunun hemen doğu-
sunda yer alan Agora’nın mimarî kalıntıları yoldan rahatlıkla görülebilmek-
tedir. Kentin merkezinde yer alan Agora kareye yakın dört bir yanı stoalarla 
çevrelenen bir mimarî yapı özelliği sergilemektedir. 

Temizlik çalışmaları ile başlayan 2013 yılı agora sektörü kazı çalışmaları 
Doğu Stoanın güney başlangıç bölümünde her biri 10x10 m. ölçülerinde olan 
Doğu Stoa I ve Doğu Stoa II açmaları olarak isimlendirilen iki açmada gerçek-
leştirilmiştir (Resim: 6). Birbirinin devamı niteliğinde olan bu açmalarda kazı 
yapılmasındaki temel amaç; alandaki mimarî yapılaşmayı tespit etmek, do-
kümantasyonunu yapmak ve söz konusu alanı restorasyon ve konservasyon 
çalışmalarına hazır hâle getirmektir.

Doğu Stoa I Açması’nda yüzey toprağının alınmasıyla çalışmalara baş-

25 Ferrero, 1990,  177.
26 Tiyatro çalışmaları sırasında en geç buluntu Roma İmparatoru Gallienus’a ait M.S. 258 yılına 

tarihlenen bir adet bronz sikkedir (Webb et al., 1972, Plate II. 30.).
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lanmıştır. Yüzey toprağının alınması sırasında Roma Dönemine tarihlenen 
çok sayıda seramik ve çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiştir. Seviye inme 
çalışmalarında kuzey-güney doğrultulu düzgün bir hat oluşturan taş blokları 
açığa çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan bu taş bloklarının Doğu Stoa’nın en gü-
neyinde doğu kesitinin içine doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Bu alanda 
taş blokları L biçimli bir yapı sergilemiştir. Söz konusu yapının içinde yapılan 
seviye inme çalışmaları sırasında sıkıştırılmış topraktan yapılmış bir taban 
ve tabanın üzerinde ise çok sayıda in situ Roma Dönemine ait seramik parça-
ları, çatı kiremitleri ve künk parçaları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Alanda 
ortaya çıkarılan malzeme çoğunlukla M.S. 1. ve 4. yüzyıl arasına tarihlendi-
rilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sırasında in situ seramik parçalarının 
arasında Caracalla (M.S. 211-217) dönemine tarihlenen yoğun korozyona uğ-
ramış bir adet düşük değerli gümüş sikke26 ele geçirilmiştir.

Doğu Stoa II açmasındaki çalışmalar yüzey toprağının alınmasıyla başlan-
mıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında yer yer çok az korunmuş sıkıştırılmış 
killi topraktan oluşturulan bir taban tespit edilmiştir. Tabanın altında moloz 
taşlardan oluşturulan bir dolgu ortaya çıkarılmıştır. Dolgu içerisinde cılız bir 
yangına ait olabilecek izler tespit edilmiştir. Alanda seviye inme çalışmaları 
sırasında Doğu Stoa I’de açığa çıkarılan ve Doğu Stoa II’de devam eden taş 
bloklarının Doğu Stoa boyunca kuzeye doğru devam ettikleri görülmüştür. 
Doğu Stoa II sınırları içinde bu taş bloklarının alt sınırlarında üçünün cephe 
kısımlarında Helenistik Döneme ait onurlandırma yazıtları tespit edilmiştir. 
Onurlandırma yazıtlarının yer aldığı bu ortostat bloklarının üzerine yatay 
olarak yerleştirilen taş bloklardan bazılarının üzerinde heykellere ait olabi-
lecek ayak izleri saptanmıştır (Resim: 8). Yapılan gözlemler sonucunda ayak 
izlerinin farklı yönlere baktığı ancak hiçbirinin agoraya bakmadığı anlaşıl-
mıştır.

Doğu Stoa I ve Doğu Stoa II olarak adlandırılan açmalarda sürdürülen ça-
lışmalar sonucunda her iki açmanın aynı tabakalanmaya sahip oldukları göz-
lemlenmiş ve alanda çok sayıda mimarî parça ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). 

26 Hirsch, 1994, 44, Tafel 33/832.
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3) Çevre Düzenlemesi Çalışmaları

3.1) Gezi Yolu Güzergâhı

Her antik kentte olduğu gibi Euromos’a gelen ziyaretçilerin de hiçbir 
zorluk çekmeden, rahat bir şekilde kentin kalıntılarını görebilmelerini sağ-
lamak en az diğer çalışmalar kadar önemlidir. Bu amaçla yapılan gezi yolu 
güzergâhı çalışması tapınak-tiyatro ile tapınak-tonoz çatılı anıt mezar arasını 
teşkil etmiştir (Plan: 1). Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde uygulanan yön-
tem ve teknik tamamen topoğrafya ve doğaya uygun ve saygılı bir perspek-
tifte olmuştur (Resim: 10). 

3.2) Seyir Terası

Ziyaretçilerin dinlenebilecekleri ve tapınak alanını rahatlıkla seyredebile-
cekleri bir alan olarak düşünülen seyir terası, tiyatro yolu üzerinde, tapınağın 
kuzeyindeki yamaca inşa edilmiştir. Teras, 5.70x6.00 metre ölçülerinde 1.50 m 
.yüksekliğinde, arka plandaki kule yapısının görüntüsüne ve dokusuna zarar 
vermeden, taşıyıcı elemanları, tabanı çevre korkulukları emprenye edilmiş 
kereste ile yapılmıştır (Resim: 11).

4) Restorasyon Çalışmaları

4.1) Anıt Mezar Restorasyon Çalışmaları

Euromos Zeus Lepsynos tapınağına giden stabilize yolun her iki tarafına 
yayılan ve değişik tipte mezarların görüldüğü Güney Nekropolü’nün göz-
le görülen en önemli mezar yapısı olan anıt mezar kompleksinin korunması 
amacı ile restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlk ola-
rak; kalıntıların etrafında oluşan ve kökleriyle yapıya zarar veren ot ve ağaç 
kökleri temizlenmiştir. Daha sonra zamanla bozularak yıkılma durumuna 
gelen yapıya basınç yapan, akıntı toprak kaldırılmıştır. Duvarlarda ve çatıda 
meydan gelen göçmeler neticesinde oluşan boşluklar onarılmıştır. Malzeme 
olarak, mümkün olduğunca mezara ait olan taşlar ve çevredeki doğal kireç 
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taşı blokları kullanılmıştır (Resim: 12). Gerekli restorasyon ve sağlamlaştır-
maları yapılan mezar, etrafı bir ahşap çitle çevrilerek koruma altına alınmıştır.

  

4.2) Küçük Buluntu Restorasyon Çalışmaları 

Kazı çalışmaları sonucu ele geçirilen ve Euromos Laboratuvarına getiri-
len seramik, metal ve cam malzemeden oluşan küçük buluntular üzerinde 
uzman bir restoratör çalışmıştır (Resim: 13).  Eserlerin farklı malzemelerden 
oluşması ve farklı korunma durumlarına sahip oluşları, restorasyon ve kon-
servasyon işlemlerinde de farklı yöntemlerin uygulamasını gerekli kılmıştır. 
Uygulanan yöntemler genellikle mekânik temizlik, tamamlama ve eserin 
mevcut durumunun koruma altına alınması biçiminde olmuştur. Restoras-
yon ve konservasyon işlemleri bitirilen eserler önce delinmiş kendi boyutla-
rına uygun polietilen poşet içerisine, daha sonra ethafoam içerisine yerleştiri-
lerek paketlenmiştir. Paketlerin içerisine nem kontrolünü sağlamak amacıyla 
slikajel konulmuştur. Paketleme işlemi objenin yapıldığı malzemeye göre de-
ğişmekle birlikte genellikle objenin kendi formunda bir süngerin kesilmesi ve 
baloncuklu naylon ile desteklenmiş kutu içerisinde koruma altına alınması 
biçiminde gerçekleşmiştir. 
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Plan 1: Euromos Ören Yeri kent planı.

Çizim 1: Güney Nekropol kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan mezarlar. 
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Resim 2: Güney Nekropol Anıt Mezar kompleksi kazı çalışmaları öncesi durum.

Resim 1: Temizlik çalışmaları.
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Resim 5: Tiyatro çalışmaları sonrası durum.

Resim 4: Tiyatro su tahliye kanalı.

Resim 3: Güney Nekropol kazı çalışmaları sonrası durum.
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Resim 7: Agora in situ ortaya çıkarılan seramikler.

Resim 6: Agora havadan görünüm ve 2013 yılı kazı alanı.
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Resim 9: Agora 2013 yılı kazı çalışmaları sonrası durum.

Resim 8: Agora çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ayak izleri ve yazıtlar.
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Resim 11: Seyir terası.

Resim 10: Gezi yolu güzergâhları.
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Resim 13: Küçük buluntu restorasyon çalışmaları.

Resim 12: Anıt Mezar restorasyon çalışmaları.



424



425

2013 Yılı TrallEıS Kazıları
Emin YENER*

Aslı SARAÇOĞLU
Aynur CİVELEK
Yalçın GÜLÇİN
Osman AYDIN

Şadiye ATICI
Mehmet Nuri TOKGÖZ

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izniyle Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda 
sürdürülen Tralleis antik kenti 2013 yılı kazı sezonu çalışmalarının ilk bö-
lümünü, antik kentin bitki ve otlardan temizlenerek çevre düzenlemesinin 
yapılması ve alt yapı sorunlarının giderilmesi yönündeki çalışmalar oluştur-
muştur1. Bu amaçla 2012 yılı kazı sezonunda başlanılan çalışmalara, 2013 yı-
lında da devam edilmiştir. 

* Emin YENER (Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü), Aydın/TÜRKİYE. eyener49@gmail.com.
 Aslı SARAÇOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi (Bilimsel Danışman), Aydın/TÜRKİYE. 

saracogluasli@gmail.com
 Aynur CİVELEK Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üye-

si, Aydın/TÜRKİYE. civelekaynur@yahoo.com
 Yalçın GÜLÇİN Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE.
 Osman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE.
 Şadiye ATICI Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE.
 Mehmet Nuri TOKGÖZ Selçuk Üniversitesi, Aydın/TÜRKİYE.
1 2013 yılı Tralleis antik kenti kurtarma kazısı çalışmaları, Aydın Arkeoloji Müzesi 

Başkanlığı’nda, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu bilimsel danışman-
lığında sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarına ekip üyesi olarak Yrd. Doç. Dr. Aynur Civelek, 
Arş. Gör. Dr. Aydın Erön, Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri Yalçın Gülçin, Osman 
Aydın, Şadiye Atıcı, Arkeolog Mehmet Nuri Tokgöz, Restoratör Melike Dikmenli ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencileri katılmıştır. Sürdürülen kazı ça-
lışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Aydın Valiliği, Aydın İl Özel İdaresi, Aydın İl Kültür Müdürlüğü, Aydın Belediyesi, Adnan 
Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, Aydın Ticaret Odası’nın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kazı çalışmalarında emeği geçen tüm ekip üyelerine ve Tralleis antik kenti kazısına katkı ve 
destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.



426

2013 kazı sezonunda farklı alanlarda yapılan çalışmaların ilkini Hamam-
Gymnasion yapısının kuzeyindeki Sütunlu Cadde çalışmaları oluşturmuştur 
(Resim: 1-2). Bu caddeye ait çoğu sağlam ya da tamamlanabilir nitelikteki 
mimarî parçalar ortaya çıkarılmış, rölöve, restitüsyon ile restorasyon proje-
si hazırlanmış ve hazırlanan proje Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu çalışmaların ardından, alanın güçlendi-
rilmesi ve ayağa kaldırılması için alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 
Hamam-Gymnasiumu İmparatorluk Salonu’nun batısında (Resim: 3), Ha-
mam-Gymnasiumu batı duvarı önünde (Resim: 4-5) ve Sigillata Akıntı Top-
rak alanında (Resim: 6) kazı çalışmaları yürütülmüştür. 

2013 kazı sezonu etkinliklerinin ikinci bölümünü restorasyon, konservas-
yon, koruma ve onarım çalışmaları oluşturmuş ve Hamam-Gymnasiumu ya-
pısının farklı bölümlerinde restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları yapıl-
mıştır (Resim: 10). Özellikle de bu çalışmalar Hamam-Gymnasium yapısı ile 
bağlantılı işlik ve havuzlarda (Resim: 11) caldariumun hypacaust sisteminde 
(Resim: 12) ve batı salonunun taban mozaiğinde (Resim: 13) ağırlık kazanmış-
tır. Ayrıca Hamam-Gymnasium yapısının mekân ve tahribat görmüş duvar-
larında koruma, sağlamlaştırma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 

Tralleis antik kentinde 2013 yılı kazı sezonu çalışmaları aşağıdaki başlıklar 
altında yürütülmüştür. 

1. Kazı ve sondaj çalışmaları.

2. Tamamlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri.    

3.  Restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları.

4. Alt yapı Sorunlarının giderilmesi ve çevre düzenleme çalışmaları.

5. Kazı buluntularının değerlendirilmesi.
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1.  Kazı ve Sondaj Çalışmaları

a) Hamam-Gymnasium Yapısı Kuzeyindeki Sütunlu Cadde Kazı Çalışmaları 
(Resim: 1-2)    

Yalçın GÜLÇİN
Osman AYDIN

         

Hamam-Gymnasium yapısı kuzeyindeki Geç Roma Dönemi dükkânlarının 
önünde 2012 yılı sezonunda başlatılan çalışmalar, 2013 kazı sezonunda da 
devam etmiştir. Sütunlu Cadde çalışmaları, daha çok batı yönünde sürdü-
rülmüş, yapılan çalışmalarda bu alanda, yaklaşık İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen 
kompozit düzenli başlıklar,  kırık ya da sağlam durumda granit sütunlar, bu 
sütunlara ait kemer bağlantıları ve bu alana ait çok sayıda mimarî elemana 
ulaşılmıştır (Resim: 2). Sağlam durumda ele geçirilen sütunların yükseklik-
leri yaklaşık 2. 70 m., çapları ise 60 cm. olarak tespit edilmiştir. Mimarî ele-
manların yoğunluğuna rağmen yapılan kazı çalışmaları zeminin çok tahribat 
gördüğünü göstermiştir, kazı çalışmalarında ele geçirilen mimarî buluntular, 
çok sayıdaki sütun ve kompozit düzenli başlıklar ise fotoğraflanıp arşivlen-
dirilmiştir. 

‘Sütunlu Cadde’ olarak adlandırılan bu alanda yapılan kazı çalışmaların-
da mimarî buluntuların ve yapı elemanlarının yoğunluğuna rağmen, seramik 
buluntuya pek rastlanmamıştır. Bununla birlikte, Roma İmparatorluk Döne-
mine ve Bizans Dönemlerine ait sikkeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen granit 
sütun ve kompozit düzenli başlıkların sağlam ya da tamamlanabilir nitelikte 
olması bu alanın restorasyonu için gerekli çalışmaların yapılabilmesine ola-
nak sağlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu kaynakla bu alanın rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projesi uzman bir ekip tarafından hazırlanmış ve proje Aydın 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapılan 
bu çalışmaların ardından, kazı ekibi sağlam ya da tamamlanabilir durumdaki 
sütunların ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Alt yapı ve 
sütunların üzerine yerleştirileceği zemin oluşturma çalışmalarına, 2013 kazı 
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sezonunda başlanmış ve bu alanın ayağa kaldırılması yönünde yürütülecek 
olan çalışmalar 2014 kazı sezonunun öncelikli hedefleri arasına alınmıştır.  

b) İmparatorluk Sarayı’nın Batı Tarafında Sürdürülen Kazı Çalışmaları (Resim: 
3)

Mehmet Nuri TOKGÖZ

Daha önceki dönemlerinde kazısı yapılmış Hamam-Gymnasium yapı 
kompleksi İmparatorluk Salonu duvarlarında koruma çalışmaları yapılmış, 
etrafındaki taş ile moloz yığınları temizlenerek düzenli biçimde istiflenmiş ve 
yapının etrafı temizlenmiştir. Ayrıca batı tarafdaki kod farklılığını gidermek 
amacıyla bu alanda kazı çalışması yürütülmüş, kod seviyesinin düzeltilme-
sine ve yıkıntı durumdaki taşların düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıl-
mıştır. Kazı çalışmalarının yanı sıra bu mekânın duvarlarında ve çok tahribat 
görmüş bölümlerinde koruma ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.  

c) Hamam-Gymnasium Yapısının Batı Duvarı Önünde Sürdürülen Kazı Çalış-
maları (Resim: 4-5)

Mehmet Nuri TOKGÖZ

Hamam-Gymnasium batı duvarı önünde sürdürülen kazı çalışmaların-
da, yapının önünü tamamen kapatan, görsel ve plan açısından mekânların 
bağlantısını kesen yıkıntı toprağın kaldırılması hedeflenmiştir. Bu alandaki 
görsel ve plansal görünümü bozan toprak yıkıntı, sürdürülen kazı çalışmala-
rıyla temizlenmiş ve restorasyonu yapılarak düzenlenmiştir. Bu alanda ayrıca 
yıkıntı durumdaki duvarlarda taşları yerlerine koymak amacıyla çalışmalar 
yapılmış, düşen taşlar tekrar kaldırılmış, duvarlarında derz ve dolgu çalışma-
ları yapılmıştır. 
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d) Sigillata Alanı Akıntı Toprak Kazı Çalışmaları2 (Resim: 6)

Aynur CİVELEK
Şadiye ATICI

2006-2008 yılları arasında, Tralleis antik kentinin güneybatı yamacında 
Sigillata Alanı Akıntı Toprak adı verilen alanda yapılan çalışmalarda çok 
miktarda, Roma İmparatorluk Dönemine ait “Terra Sigillata B” olarak adlan-
dırılan ve Tralleis üretimi olduğu bilinen seramiklerden ele geçirilmiştir. Ye-
rel üretim olduğu saptanan bu malzeme hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olmak amacıyla, 2006-2008 yıllarında yapılan çalışmalara, 2013 sezonunda da 
devam edilmiştir.  Çalışmalar güneyden kuzeye doğru yükselen yamaçta, gü-
ney-kuzey doğrultusunda ve 131,05 m. seviyesinde başlamıştır.  

Yüzeyden itibaren, yoğun olarak terra sigillata grubu seramik, cam ve me-
tal parçaları ile terrakotta figürinler bulunmuştur. Bu alandaki çalışmalar, 
kuzey-güney yönünde 3 m. doğu-batı yönünde ise 5 m. lik bir alanda sürdü-
rülmüştür. Güneyden kuzeye doğru ilerleyen çalışmalarda, açmanın güne-
yinde seramik buluntuların azaldığı görülmüştür. Daha sonraki günlerde ise 
bu azalma tüm açma geneline yayılmıştır. Ele geçirilen malzemeler arasında 
seramiklerin yanı sıra, kiremit parçaları ile bir figürin ayak parçası bulun-
muştur. Açmanın doğusunda ise güney bölümün tersine seramiklerin daha 
yoğunlaştığı, pişmiş toprak künklerin yer aldığı ve toprak renginin grileştiği 
belirlenmiştir.

İlerleyen zamanlarda “Sigillata Alanı Akıntı Toprak I” olarak adlandırılan 
ilk açmanın,   kuzeyinde “Sigillata Alanı Akıntı Toprak II” ismi verilen ikinci 
bir açmada daha çalışmalara başlanmıştır. 2006 yılı çalışmalarının sürdürül-
düğü alana daha yakın mesafede olan bu bölümde çalışmaların sürdürülme-
sindeki amaç, geniş bir alanda seramik yoğunluğunun belirlenmeye çalışıl-
masıdır. Yüzey toprağının en yüksek kesiminin 131.97 m. seviyesinde olduğu 

2 Bu alandaki çalışmalar Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeo-
loji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur Civelek başkanlığında sürdürülmüş-
tür.
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belirlenen alandaki çalışmalar, yaklaşık olarak 130.64 m. seviyesinde sonlan-
dırılmıştır. Bu alanın temizlenmesi sırasında çok yoğun seramik buluntusu 
tespit edilmiştir. Bu seramik buluntuları arasında yoğunluğu özellikle terra 
sigillata tabak ve kâseler oluşturmuştur (Resim: 7).  

Sigillata Alanı Akıntı Toprak I açmasının kuzey kesitini, Sigillata Alanı 
Akıntı Toprak II açmasının kuzey kenarı oluşturmuştur. Bu kesit üzerinde -30 
cm. civarında taş katkılı ve harçlı bir tabaka gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar-
da doğudan batıya doğru daralan, 49 cm. ile 70 cm. arasında değişen genişliğe 
sahip harçlı bir taban açığa çıkarılmıştır. Sigillata Alanı Akıntı Toprak II’nin 
güney kenarı boyunca uzanan bu harçlı tabanın doğudan batıya doğru alçala-
rak devam ettiği belirlenmiştir. Doğu yönde 130,48 m. seviyesinde olan taban, 
batı uçta 129. 80 m. seviyesine inmiştir. Devam eden çalışmalarda, açmanın 
kuzey kısmındaki toprağın yumuşak bir dokuya, güney kısmının ise daha 
taşlı, sert dokuya sahip olduğu gözlenmiştir. Açmanın kuzeydoğu köşesin-
de kuzey duvarına 20 cm. mesafede kömür kalıntılarına rastlanmıştır. Ayrıca 
yapılan çalışmalar açma seviyesinin harçlı taban boyunca eğim yaptığını gö-
rülmüştür.

Ayrıca bu alandaki çalışmalarda güney duvarından 1,05 m. uzaklıkta do-
ğu-batı uzantılı ve yaklaşık 55 cm. genişlikte bir taş duvar örgüsüne rastlan-
mıştır.  Duvar dolgusu içinden, pişmiş topraktan silindir biçimli, bir ucunda 
palmet, diğer ucunda rozet motifi olan bir çömlekçi mührü ele geçirilmiştir 
(Resim: 8, Çizim: 1). Yine aynı alanda, dört adet graffitolu seramik parçası 
ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin ardından bu harç-
lı taban ve duvarının bir çömlekçi atölyesine ait olduğu düşünülmüş ve bu 
alandaki çalışmalar 129.18 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Tralleis’te daha 
önceleri bu alanda sürdürülen çalışmalarda yerel üretim olduğu belirlenen 
Sigillata B grubu seramikler çok yoğun biçimde ele geçmekle birlikte, palmet, 
rozet ve konsantrik daire biçimli çömlekçi mühürleri şimdiye pek ele geçi-
rilmemiştir. Dolayısıyla bu mührün bulunması, seramik yapım atölyelerinin 
çalışma yapılan alanın yakınlarında olabileceği konusunda fikir vermiştir. 
Ancak bu konuyla ilgili daha sağlam ve bilimsel nitelikte verilere ulaşmak 
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daha sonrasında bu alanda sürdürülecek çalışmaların genişletilmesi ve yeni 
verilerin elde edilmesi ile mümkün olabilecektir. 

2- Tamamlanan Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

a) Hamam-Gymnasium Yapı Kompleksi Batı Duvarı Rölöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projesi (Çizim: 2)

Anadolu’nun önemli Hamam-Gymnasium yapılarından Aydın İlinin 
simgesi durumundaki Tralleis Hamam-Gymnasiumu; taşıyıcı sorunları, 
strüktürel problemleri, fiziksel etkenlere bağlı oluşan malzeme yaşlanması 
ve yıpranması nedeniyle çalışmalara başlandığı günden itibaren, restoras-
yonunun yapılması hedeflenen en önemli yapılar arasında yer almıştır. Bu 
amaçla sorunları ve tahribat durumunu içeren bir rapor, 2012 yılı kazı sezo-
nunda T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün bilgilerine sunulmuştur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün oluru ve sağladığı ödenekle yapının projesinin hazırlanmış 
ve proje Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylan-
mıştır.    

  

b) Sütunlu Cadde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (Çizim: 3)

2012 yılı kazı sezonunda başlatılan ve 2013 yılı kazı sezonunda devam 
ettirilen Hamam-Gymnasium yapısının kuzeyindeki Geç Roma Dönemi 
dükkânlarının önünde ortaya çıkarılan Sütunlu Cadde’ye ait kompozit dü-
zenli başlıklar, sütunlara ait kemer bağlantıları ve kırık ya da sağlam durum-
da granit sütunların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi uzman bir ekip 
tarafından hazırlanmış ve proje Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu tarafından onaylanmıştır.
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3.  Restorasyon, Koruma ve Onarım Çalışmaları

a) Sütunlu Cadde’de Uygulama ve Ayağa Kaldırmaya Yönelik Alt Yapı Çalış-
maları (Resim: 9)

2012 ve 2013 yıllarında kazısı yapılarak 2013 kazı sezonunda projesi hazır-
lanan ve projesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
onaylanan Sütunlu Cadde olarak adlandırılan alanın ayağa kaldırılması için 
gerekli alt yapı çalışmalarını başlatmıştır. Bu alanın ayağa kaldırılması yö-
nünde yürütülecek olan çalışmalar, 2014 kazı sezonunun hedefleri arasında 
yer almaktadır.  

b) Hamam-Gymnasium Yapısı Duvar ve Mekânlarında Yapılan Koruma, Ona-
rım ve Restorasyon Çalışmaları (Resim: 10)

Hamam-Gymnasium yapısının tahribata uğramış duvarlarında koruma 
ve sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle de bu onarım-
larda Hamam-Gymnasium alanının merkezinde yer alan gezinti mekânları 
ile bağlantılı duvarlarda yoğunlaşılmış, doğal şartlar sebebiyle oluşan tahri-
batı gidermek amacıyla orijinal taşlar ve harç kullanılarak çalışma yapılmıştır. 

c) Hamam-Gymnasium Yapısı ile Bağlantılı İşlik ve Havuzlarda Yapılan Koru-
ma, Onarım ve Restorasyon Çalışmaları  (Resim: 11) 

Hamam-Gymnasium yapısının tahribat görmüş, tuğladan yapılmış ve 
farklı biçimlerde atölye ya da işlik olarak kullanılmış bölümlerinde sağlam-
laştırma, koruma ve onarım çalışmaları yapılmış, özellikle de havuz ile işlik-
lerin sınırları ve kenar bordürleri yeniden düzenlenmiştir. 

   

d) Hamam-Gymnasium Yapısı Caldarium -Hypacaust Sistemi Koruma, Onarım 
ve Restorasyon Çalışmaları (Resim: 12)

2013 yılı kazı sezonunda, Tralleis Hamam-Gymnasium yapısının kuzey-
batısında yer alan caldarium bölümünde ve bu sisteme bağlı pişmiş toprak 
hypocaust tuğlalarında, zaman içersinde meydana gelen kırılma, formlarında 
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dağılma ve tahribatı gidermek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma-
ların temelini, dağılan ve tahribata uğrayan tuğla plâkaların birleştirilmesi, 
mevcut plakaların eski formuna döndürülmeye çalışılması ve hypocaust dik-
melerinin orijinalliğinin yeniden sağlanması oluşturmuştur.

 

e) Hamam-Gymnasium Yapısı Batı Salonu Taban Mozaiklerinde Sürdürülen 
Koruma, Onarım ve Restorasyon Çalışmaları

Bugüne kadar farklı dönemlerde kazısı tamamlanmış mozaikli alanlar-
da tahribatın durdurulması ve oluşan kayıpların giderilmesi amacıyla 2013 
yılı kazı sezonunda, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başlatılmıştır. 
Yapılan onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarında eserlerde meydana gelen 
tahribatın durdurulması, oluşan kayıpların giderilmesi ve eserlerin varlığının 
sürdürebilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla uzman bir restoratör denetimin-
deki ekip tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle Hamam-Gymnasium 
yapısı batı salonu taban mozaiklerinin üzerini kaplayan ot ve bitki örtüsü te-
mizlenmiş,  kenar bantları onarılmış, derz aralarında harç onarımı yapılmış 
ve sökülen tesseraların araları sağlamlaştırılmıştır. 2013 yılı kazı çalışmalarını 
sonlandırmadan önce, onarım yapılan alanın kış şartlarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla, mozaiklerin üzeri jeotekstil ile kapatılmıştır.     

4. Alt Yapı Sorunlarının Giderilmesi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 

2012 yılı kazı sezonunda, T. C. Aydın Valiliği İl Özel İdaresi ve Aydın Tica-
ret Odası’nın katkılarıyla, Tralleis antik kenti kazılarında görev alan personel 
ve öğrencilerin konaklamasına yönelik konteynır alımı gerçekleştirilmiş ve alt 
yapı sorunların giderilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca ziya-
retçilerin kullanımına yönelik Aydın İl Özel İdaresi’nin desteği ile danışma 
konteynırı alımı yapılmıştır. Bu konteynırlar, Aydın Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu’ndan alınan izinler doğrultusunda yerleştirilmiş ve kazı evi-
nin bulunduğu alanın etrafı tel örgüyle çevrilmiştir. 2013 yılında, daha önceki 
dönemde başlatılan alt yapı eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalar 
devam ettirilmiştir. Bu çalışmaların yanısıra kazı alanındaki muhtelif taş, tuğla 
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yığıntılarının, yapıları arasındaki bağlantıyı bozan ve görüş açısını daraltan 
toprakların temizlenmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

5. Kazı Buluntularının Değerlendirilmesi

Tralleis 2013 yılı kazı sezonunda, “Hamam-Gymnasium” yapısında ve 
“Sigillata Alanı Akıntı Toprak” kazı çalışmalarında, Terra Sigillata olarak ar-
keoloji literatürüne geçmiş, kendine özgü teknik ve görünüme sahip günlük 
sofra kapları ele geçirilmiştir (Resim: 7). Antik Dönemde Tralleis’te yoğun 
biçimde üretildiği bilinen ve Plinius’un da bahsettiği3 Terra Sigillata B türü bu 
kaplar, kentin özellikle Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi sera-
mikleri için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hem önceki sezonlarda, hem de 
2013 yılı kazı sezonunda yoğun biçimde ele geçirilen bu malzemelerin değer-
lendirilmesi ve yayına hazırlanması daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu 
sezonda da çalışma kapsamına alınmıştır4. 

2013 yılı kazı çalışmalarında bulunan bir diğer malzeme grubu terrakotta 
figürinler olmuştur. Bu tipteki buluntuların büyük çoğunluğu Sigillata Alanı 
Akıntı Toprak kazı çalışmalarında bulunmuştur. Buluntular arasında gro-
teskler, erkek ve kadın başları ve bir adet at başı yer almaktadır. Hellenistik 
Dönemde siyasi ve ekonomik yönden iyi bir durumda bulunan Tralleis’te 
hem heykeltraşlık hem de terra-kotta figürin olarak çok sayıda sanatsal eser 
üretildiği bilinmektedir5. Bugüne kadar muhtelif zamanlarda yapılan kazı-

3 Plinius, NH, XXXV, 35. 46.
4 Tralleis üretimi Sigillata B türü kaplarla ilgili bkz. J. W. Hayes, Late Roman Pottery, 1972, 

9-10; D. Erol, Tralleis Kenti Kazılarında Ele Geçen Baskılı Terra Sigillata, Adnan Meneres Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2004, 1 vdd; 
T. Takaoğlu “New Lights on the Origins of Eastern B Ware, Anadolu Arkeolojisine Katkılar, 65. 
Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, İstanbul 2006, 263-265; A. Civelek, “Terra Sigilla-
ta, Sinter Astarlı Seramikler”, ASanat 128, 2008, 57-62.

5 Tralleis Heykeltraşlığı ile ilgili bkz. G. P. Oikonomos, “Ek tou ergasteriou ton Tralleon”, Arc-
hEph 1923, 59 vd; H. Sichtermann, Der Knabe von Tralleis”, AntPl 4, 1965, 71-85; H. P. Laubs-
cher, “Skulpturen aus Tralles, zu einem neuen Zweifigurenrelief”, IstMitt 16, 1966, 115-129, 
115-129; H. Steuben, “Der Knabe von Tralles-Hellenistisches und Klassizistisches”, IstMitt 22, 
133-140;  1972, 133-140; A. Linfert, Kunstzentern Hellenistischer Zeit, Studien en Weiblichen 
Gewandfiguren, Franz Steiner Verlag: Wiesbaden 1976, 99; R. Özgan, Yunan ve Roma Devri 
Tralleis Heykeltraşlığı, 1982, 1 vdd; N. Atik, “Tralleis”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 75, 1996, 6 vd; 
B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture II, The Style of Ca. 200-100 B.C., Wisconsin 2008, 274 vd. 
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larda bu durumla bağlantılı olarak yoğun bir terra-kotta figürin buluntusuna 
rastlanmış ve bu eserler kazı ekibi tarafından farklı dönemlerde yayınlanmış-
tır6. Ayrıca Aydın Müze Müdürlüğü başkanlığında daha önceki dönemlerde 
yapılan kurtarma kazılarda ele geçirilen ve döneminin özelliklerini yansı-
tan çok sayıdaki terra-kotta figürin üzerine bir doktora tez çalışması olarak 
hazırlanmıştır7. 2013 yılı kazı sezonunda Tralleis’te ele geçirilen terra-kotta 
figürinler teknik açıdan değerlendirilecek olursa, örneklerin nerdeyse tama-
mı kentin sanatsal açıdan en aktif olduğu Hellenistik ve Erken İmparatorluk 
Dönemi’nin özelliklerini yansıtmaktadır. Hamurlarının çoğunlukla mikasız 
ya da az mikalı olduğu belirlenmiştir. En çok tercih edilen renkler ise açık 
kahve, kırmızı ve sarının tonları olarak gözlemlenmiştir.

2013 yılı kazı sezonunda sürdürülen çalışmalarda, Terra Sigillata B türü 
kaplar ve terra-kotta figürinler yanında, bir adet kırık Hellenistik Döneme 
ait bir bölümü kırılmış fusi formlu (iğ biçimli) unguentarum8, kandil, piramidal 
tezgâh ağırlığı ve diskoid bir ağırşak ele geçirilmiştir. Ayrıca 2013 yılı kazı 
sezonunda Sütunlu Cadde kazı çalışmalarında, 153. 20 m. kodunda boyun-
dan altı kırık mermerden bir Pan başı ile 152.01 m. kodunda bir adet üzerinde 
erkek başı olan büyük ölçüde kırık kaplama parçası bulunmuştur.

6 A. Saraçoğlu, “2006-2007 Tralleis Kazılarında Ele Geçen Bir Grup Terra-kotta Figürin”, 4. 
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir 2010, 481-495; 
M. Çekilmez, “Aydın Müzesi’nden Bir Grup Terra-kotta Figürin”, 4. Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir 2010, 165-180. 

7 M. Çekilmez, Tralleis Güney Nekropolü Terra-kotta Figürinleri, Adnan Menderes Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aydın 2014. 

8 Tralleis kazılarında daha önceki dönemlerde ele geçirilen unguentariumlarla ilgili bkz. A. 
Saraçoğlu, “Hellenistic and Roman Unguentaria from the Necropolis of Tralleis”, Anadolu/
Anatolia, 37, Ankara 2011, 1-42. 
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Çizim 3: Sütunlu Cadde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi.

Çizim 2: Hamam-Gymnasium yapı kompleksi batı duvarı rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projesi. 

Çizim 1: Pişmiş toprak çömlekçi mührü.
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Resim 3: İmparatorluk Sarayı’nın batı tarafında sürdürülen 
kazı çalışmaları.

Resim 2: Hamam-Gymnasium yapısı kuzeyindeki Sütunlu 
Cadde kazı çalışmaları. 

Resim 1: Hamam-Gymnasium yapısı kuzeyindeki Sütunlu Cadde kazı çalışmaları. 
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Resim  6:  Sigillata alanı akıntı toprak kazı çalışmaları.

Resim 5:  Hamam-Gymnasium yapısının batı duvarı önünde 
sürdürülen kazı çalışmaları.

Resim 4:  Hamam-Gymnasium yapısının batı duvarı önünde 
sürdürülen kazı çalışmaları.



439

Resim 9: Sütunlu Cadde’de uygulama ve ayağa kaldırmaya yönelik 
alt yapı çalışmaları. 

Resim  8: Pişmiş toprak çömlekçi mührü.

Resim  7:  Terra Sigillata tabak ve kâseler.
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Resim 12: Hamam-Gymnasium yapısı Caldarium-Hypaca-
ust sistemi koruma, onarım ve restorasyon çalış-
maları.

Resim 11: Hamam-Gymnasium yapısı ile bağlantılı işlik ve 
havuzlarda yapılan koruma, onarım ve restoras-
yon çalışmaları.

Resim 10: Hamam-Gymnasium yapısı duvar ve mekânla-
rında yapılan koruma, onarım ve restorasyon ça-
lışmaları. 
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ait seviyelerden Alt Paleolitik, B Gözü’nde ise Holosene ait seviyelerden Geç 
Neolitik Dönem ile Kalkolitik Çağa ait buluntular gün ışığına çıkarılmıştır. 

I. “E” Gözü Kazısı 

Karain Mağarası E gözü kazıları, 2013 yılı itibarıyla toplam 4 plan kare-
de gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 5 jeolojik seviyede 19 
arkeolojik seviye kazılmıştır. Bu yıl kazısı gerçekleştirilen plan karelere ait 
arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo 1’de 
görülebilir.

KARAİN E 2013 KAZILAN PLAN KARELER
Plan 
kare 

Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye
Başlangıç 
Kotu (m.)

Bitiş Kotu 
(m.)

I 14 90* VI - 14.10 - 14.20
I 17 90* VI - 14.10 - 14.20
I 18 72 – 90 V.1.2, V.2, V.3, VI - 12.30 - 14.20

I 19 72 – 90*
V.1, V.1.2, V.2, 

V.3, VI
- 12.30 - 14.20

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

2013 yılı E gözü kazılarında yoğunlukla I 18 ve I 19 plan karelerinde çalışıl-
mıştır. Her iki plan karede; 72. arkeolojik seviyeden başlanmış, 90. arkeolojik 

Rüya Sert, Ezgi Başak, Gamze Doğan, İsmet Berkan Erdem, Elif Tatlı, Mustafa Yörür, Emine 
Kızılırmak, Musa Anıl Küçükbabuccu, Caner Özdem, Berrin Hatice Kılınç, Eda İnanır, Gül-
tekin Barış Karatekin, Derya Özdemir, Erdem Kaya, Görkem Cenk Yeşilova, Gökhan Uçar, 
Emin Karagöz, Sümeyye Nur Çakın ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ise, Side Müzesi 
Müdürlüğü elemanı Arkeolog Melih Kılınç temsil etmiştir. Adı geçen heyet üyeleri ve öğren-
ciler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisine özverili çalışmalarından ötürü teşekkürleri-
mizi bir borç biliyoruz. Ayrıca kazılarımıza izin veren ve maddî olarak destekleyen Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne de teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz. Büyük bir te-
şekkürümüz ise kazıdan çıkan seramikleri inceleyerek bizi bilgilendiren Doç. Dr. Ayşegül 
Aykurt ve Yrd. Doç. Dr. Nurperi Ayengin ile fosiller hakkında bilgilerini esirgemeyen Dr. 
Serdar Mayda ve Doç. Dr. Cihat Alçiçek’edir.
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seviyenin tabanına inilmiştir. Söz konusu plan karelerin rahat bir şekilde ka-
zılabilmesi için “J” ve “K” plan karelerinin denk geldiği alana geçici bir demir 
iskele kurulmuştur. Plan karelerin sınırı tam olarak belirlendikten sonra arke-
olojik kazılara geçilmiştir. En son 2011 kazı sezonunda çalışılmış olan I 14 ve 
I 17 plan karelerinde2 ise birer arkeolojik seviye inilmiştir (I 14/90, I 17/90). 

2013 yılı E gözü kazılarında toplam 5 farklı jeolojik seviyede çalışılmıştır. 
Söz konusu jeolojik seviyeler yapısal özelliklerine göre V.1, V.1.2, V.2, V.3 ve 
VI olarak isimlendirilmişlerdir.

V.1. jeolojik seviyesi, yeşilimsi renkte ve genelde topaklar halinde bir se-
diman yapısı sergilemiştir. Bu yapıyla yalnızca I 19 plan karesinin güneybatı 
köşesindeki küçük bir alanda karşılaşılmıştır. Genelde doğu-batı yönünde az 
bir eğimle uzanan V.1 jeolojik seviyesi I 19 ile I 20 plan karelerinin kesişim 
noktasında dik bir açıyla dibe doğru dalmaktadır. Bu jeolojik birimin kazısı 
I 19 plan karesinin 76 ile 81. arkeolojik seviyeleri arasında (-12.70 – -13.30) 
gerçekleştirilmiştir.  

Bir diğer jeolojik seviye olan V.1.2,  I 18 ve I 19 plan karelerinde gözlemlen-
miştir. V.1.2 genelde yumuşak bir sediman yapısına sahip olmasına rağmen 
kimi zaman sert kısımlarla da karşılaşılmıştır. Yer yer konkresyonların ve 
kalsit kuşakların gözlemlendiği V.1.2 bol miktarda küçük boyutlu radyolarit 
çakılı bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle V.1.2’nin yağışlı ve mağa-
ra içerisine akıntıların gerçekleştiği bir evreyi temsil ettiği söylenebilir. V.1.2 
seviyesi sertlik açısından değişkenlik gösterdiği için kazılar, kimi zaman ma-
layla kimi zaman da çekiç ve keski yardımıyla gerçekleştirilebilmiştir. I 18 
plan karesinde 72-76. (-12.30 – -12.80), I 19 plan karesinde ise 72-74. arkeolojik 
seviyeler arası (-12.30 – -12.60) V.1.2.’ye denk düşmektedir (Çizim: 2). 

Bu yılki kazılar esnasında karşılaşılan bir diğer jeolojik birim ise V.2’dir. I 
18 ve I 19 plan karelerinde gözlemlenen V.2. jeolojik seviye, E gözündeki taba-
kalaşma içerisinde yer alan lokal bir oluşumdur. Dolayısıyla yatay olarak tüm 
alana yayılmış bir seviye değildir. Oldukça sıkı ve çok sert bir yapıda olması, 
bu oluşumun kalsit minerali açısından zengin tavan akıntıları sonucu mey-

2 Yalçınkaya ve diğ.; 2013: 6, 7.
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dana geldiğini göstermektedir. Esasen V.2 oluşumunun, belli bir noktadan 
başlayıp bir koni şeklinde aşağı kotlara doğru genişlemesi de bu düşünceyi 
desteklemektedir. V.2 içerisinde yer yer orta ve küçük boyutlu kalker dökün-
tüler dikkat çekmektedir. Bu kalkerlerin V.2 içerisinde oldukça iyi bir şekilde 
korundukları görülmüştür. Dolayısıyla bu seviyenin oldukça sert bir yapıya 
dönüşmesini sağlayan bileşenler, aynı zamanda içindeki malzemeye de ol-
dukça iyi bir koruma ortamı sağlamıştır. V.2 jeolojik birimi hem I 18 hem de 
I 19 plan karelerinde 72. ve 76. arkeolojik seviyeler arasında (-12.30 – -12.80) 
gözlemlenmiştir (Çizim: 2). 

I 18 ve I 19 plan karelerinin kazısı esnasında karşılaşılan bir diğer jeolojik 
birim ise V.3’ tür. V.3 genelde oldukça sert ve bol konkresyon içeren bir ya-
pıdadır. Bu birim içerisinde sıklıkla kalsit kuşakları da gözlemlenmiştir. I 19 
plan karesinin batı kısmına doğru olan bazı alanlarda ise daha yumuşak bir 
sediman yapısı söz konusudur. V.3 seviyesi içerisinde, özellikle VI. jeolojik 
seviyeyle olan sınırına doğru çok geniş boşluklar oluştuğu tespit edilmiştir. 
Bu boşluklar, VI. jeolojik seviyenin yumuşak sedimanlarının zamanla eroz-
yona uğraması ve akması sonucunda oluşmuşlardır. V.3 jeolojik birimi; I 18 
plan karesinde 72-86. (-12.30 – -13.80), I 19 plan karesinde ise 72-87. arkeolojik 
seviyeler (-12.30 – -13.90) arasında kazılmıştır (Çizim: 2).

E gözünde yer alan dolguların en altında VI. jeolojik seviye yer almakta-
dır. Bu seviye üst kısımlarda oldukça yumuşak ve nemli bir yapıdayken taba-
na doğru bazı noktalardaki kalsitik oluşumların da etkisiyle sertleşmektedir. 
Özellikle I 14 plan karesinin bulunduğu alanda ise neredeyse taşlaşmış bir 
sediman mevcuttur. Bu yıl kazısı gerçekleştirilmiş olan tüm plan karelerde, 
bu jeolojik birime ait sedimanlar kazılmıştır. I 14 ve I 17 plan karelerinde 90. 
(-14.10 – -14.20); I 18 plan karesinde 81-90. (-13.20 – -14.20) ve I 19 plan kare-
sinde ise 80-90. (-13.10 – -14.20) arkeolojik seviyeler, VI. jeolojik seviyeye ait 
sedimanları içermektedir (Çizim: 2). 

E Gözü Arkeolojik Buluntuları

2013 yılı E gözü kazılarında çalışılan tüm plan kareler, Alt Paleolitik Döne-
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me ait buluntular içermektedir. Yontmataş endüstri bağlamında bakıldığında 
V.1 jeolojik biriminden herhangi bir buluntu ele geçirilmemiş, en çok buluntu 
veren seviyenin V.3 olduğu tespit edilmiştir.

Yontmataş endüstride, kullanılan hammadde açısından radyolarit olduk-
ça baskındır. Bunun yanı sıra Karain çevresinde çok fazla rastlanmayan çak-
maktaşı da endüstri içerisinde kullanılmış olan hammadde cinslerinden bir 
tanesidir. Çok az sayıda olmakla birlikte kalker üzerine yapılmış örnekler de 
mevcuttur.  

V.1 dışındaki tüm seviyelerde yontma taş endüstri içerisinde düzeltisiz 
yongaların baskın olduğu tespit edilmiştir. Bunlar genelde küçük boyutlu ve 
geniş topuğa sahip parçalardır. Az sayıda olmakla birlikte iri yongalara da 
rastlanmıştır. Yongalardan sonra en sık rastlanan öğeler ise çekirdek ve çe-
kirdek parçalarıdır. Bu örneklerin tümü şekilsizdir. Âletler arasında ise en 
yoğun olarak düzeltili yongalar dikkat çekmektedir. Düzeltili yongaları; ya-
tay kenar kazıyıcı, tek düz kenar kazıyıcı, yöneşen kenar kazıyıcı ile az sayıda 
da olsa dişlemeli ve çontuklu âletler izlemektedir (Çizim: 3). Ayrıca hemen 
hemen tüm seviyelerden yontma işlemini işaret eden yontma artıkları ve kıy-
mıklar da ele geçirilmiştir.  

E Gözü Fauna Buluntuları 

Bu yılki kazılarda genel olarak büyük boyutlu memeli hayvan kemik ve 
dişleriyle birlikte yırtıcı hayvanlara ait kemikler de ele geçirilmiştir. Bunların 
dışında V.1.2 ve VI jeolojik seviyelerinden bol miktarda mikro fauna kalıntısı 
tespit edilmiştir.

II. “B” Gözü Kazısı

Karain Mağarası B Gözü kazıları 2013 yılı kazı sezonunda 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 12 ayrı plan karede 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 4). Toplam 2 ayrı jeolojik seviye içinde 5 arkeolojik 
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seviye kaldırılmıştır. Adı geçen plan karelere ait arkeolojik ve jeolojik seviye-

ler Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

KARAİN B 2013 KAZILAN PLAN KARELER

Plan kare
Arkeolojik 

Seviye
Jeolojik Seviye

Başlangıç 
Kotu (cm.)

Bitiş Kotu 
(cm.)

I 11 16* H.V -370 -380
I 12 16, 17* H.V -370 -390
I 13 16* H.IV -370 -380
I 13 16, 17, 18, 19* H.V -370 -410
I 14 16* H.IV -370 -380
I 14 16, 17, 18, 19* H.V -370 -410
J 11 15, 16, 17* H.V -360 -390
J 12 15* H.IV -360 -370
J 12 15, 16, 17, 18* H.V -360 -400
J 13 15, 16* H.IV -360 -380
J 13 16, 17, 18* H.V -380 -400
J 14 15, 16, 17* H.IV -360 -390
J 14        17, 18, 19* H.V -380 -410
K 11 15* H.IV -360 -370
K 11 16, 17* H.V -370 -390
K 12 15, 16* H.IV -360 -380
K 12 16, 17, 18* H.V -370 -400
K 13 15, 16* H.IV -360 -380
K 13 16, 17, 18* H.V -370 -400
K 14 15, 16, 17* H.IV -360 -390
K 14 17, 18, 19* H.V -380 -410

Tablo 2:* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye

Bu yıl kazılan seviyelerin tamamı Holosen dolgulara ait olup, kazısı yapı-

lan jeolojik seviyeler yukardan aşağıya doğru H.IV, H.V olarak sıralanır (Çi-

zim: 5). Bu sezon içinde gerçekleştirilen B gözü kazı çalışmaları, mevcut kazı 
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alanını Pleistosen seviyelere kadar indirme amacıyla yapılmıştır. Katlaşımın 
eğimi kuzey-batı yönünde olduğundan, kazı alanındaki karelerde Pleistosen 
seviyeler farklı kotlarda açığa çıkmaktadır. Başlangıçta I karelerinde batıdan 
doğuya doğru ilerleyen kazı çalışmaları J ve K karelerinde kuzey yönünde 
sürdürülmüştür. Kazı alanının güney bölümünde yer alan I plan karelerinin 
kazıları sırasında bu plan karelerden birer arkeolojik seviye kazıldıktan sonra 
bunların kuzeyinde bulunan J plan karelerinde de yine birer arkeolojik seviye 
kaldırılmıştır. Tüm kazı alanında aynı arkeolojik seviyenin tabanına inildiğin-
de, tekrar I plan karelerine dönülerek tüm alanda yatay bir yüzey yakalanma-
ya çalışılmıştır.

Kazı, I 14 plan karesinde H.IV jeolojik seviyesi ile başlatılmış, daha sonra 
kazının ilerleyen aşamalarında 19. arkeolojik seviyede 3 cm. kazılmış ve böy-
lece plan karenin tamamında Pleistosen katlaşımın ilk seviyesi olan P.I.1’e 
ulaşılmıştır. 16. arkeolojik seviyeden başlayan I 14 plan karesinin kazısı 19. 
arkeolojik seviyede sonlandırılmıştır. I 13 plan karesinde 19. arkeolojik sevi-
yede Pleistosen seviyeye ulaşılırken; I 12 plan karesinde 17. arkeolojik seviye-
de; I 11 karesinde ise 16. arkeolojik seviyede Pleistosen seviyeye ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla yukarıda sözü edilen dolgu eğimi bu şekilde kendini göstermiştir.

Kazı alanında Pleistosen seviyelere ulaşılan diğer plan kareler J 11, J 12, J 
13, J 14, K 11, K 12, K 13, K 14 olarak sıralanabilir. Kazı sırasında Holosen se-
viyelerden Pleistosen seviyelere geçiş, dikkat gerektiren bir çalışma yöntemi 
izlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle kazı, zaman zaman oldukça yavaş 
ilerlemiştir.

B gözünde bu sezon yürütülen kazı çalışmaları sırasında, bir önceki kazı 
sezonunda ortaya çıkarılan kazık çukurlarının devamı tespit edilmiştir3. 2012 
yılı kazı sezonunda 16 kazık çukuru tespit edilmişken, bu yıl yine çeşitli kare-
lerde 19 kazık çukuru daha ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 6). Böylece Holosenin 
son evresinde açılmış olan bu çukurların sayısı 35’e ulaşmıştır. Söz konusu 
çukurlar, P.I.1’in içine girdiklerinden içlerini doldurmuş olan sedimanlar ka-

3 Yalçınkaya ve diğ., 2014: 238.
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rışıktır. Bu sedimanlarının boşaltılması ve çukurların çevrelerindeki in situ 
sedimana ulaşılması sonucunda, çukurların gerçek görüntüleri de ortaya çı-
karılmıştır. Bunların mağara içinde kulübe gibi bir düzenleme yapmak ama-
cıyla açıldığı düşünülmektedir (Çizim: 7). Kazık çukurlarının devamının bu 
kazı sezonunda da ortaya çıkması, kazı alanının kuzeyinde bulunan L plan 
karelerinin de kazılmasını gerektirmiştir. Bu nedenle kazık çukurlarının de-
vam edip etmediğinin tespit edilmesi ve söz konusu çukurların işlevininin 
tam olarak anlaşılması için L plan karelerinin kaldırılması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda L plan karelerinin üzerinde bulunan döküntü taşlar temizlenmiş 
ve önümüzdeki yıl bu alanın kazısını gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli 
hazırlıklar yapılmıştır. 

 

B Gözü Buluntuları

I 14 plan karesinin 17. arkeolojik seviyesinde (H.V) insana ait alt çene par-
çası ve parmak kemikleri ele geçmiştir. H.IV’ ün J 14 plan karesinin 16. arkeo-
lojik seviyesinde de çene parçası ve parmak kemikleri olarak insan kalıntıları 
gün ışığına konmuştur. J 12 ve plan karesinin 16. arkeolojik seviyesinde ve 
K12’nin 17. arkeolojik seviyesinde (H.V) boğa başı kabartmalı seramik parça-
ları dikkati çekmektedir (Resim: 1). Söz konusu seramik parçaları, devetüyü 
renginde olup el yapımı ve mika katkılıdır.  K 11 plan karesinin 15. arkeolojik 
seviyesinden (H.IV) bumerang biçimli tek delikli fildişinden tam bir kolye ele 
geçirilmiştir (Resim: 2).

H.IV jeolojik seviyesi Kalkolitik Çağ buluntularını içermektedir. Bu seviye-
de seramikler İlk Tunç Çağına oranla daha kalitelidir. Siyah ve krem astarlı iyi 
buluntular yanında açkısız ve devetüyü renginde kaba buluntular da mevcut-
tur. Yontmataş buluntu repertuvarı; düzeltili ve düzeltisiz yonga ve dilgiler-
den, Göllü Dağ kökenli obsidiyen dilgi ve dilgicik parçalarından, çekirdek ve 
çekirdek parçalarından, çekirdeklerin hazırlanmasına-yenilenmesine yönelik 
olarak alınmış teknolojik parçalardan, makrolitik ve mikrolitik âletler ile sa-
yıları oldukça fazla olan yongalama artıkları ve kıymıklardan oluşmaktadır. 
Makrolitler genel olarak; düzeltili yonga ve dilgiler, budanmış dilgiler, tipik 
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ön kazıyıcı formları (Çizim 8: 10-12), taş delgi ve burgu deliciler, dişlemeli ve 
çontuklu âletler, orak dilgiler ve taş kalemlerden oluşmaktadır. Mikrolitlerin 
ise büyük bir çoğunluğunu; sırtlı dilgicikler, düzeltili dilgicikler, mikrogravet 
uçlar, keski ağızlı ok uçları ve budanmış dilgicikler oluşturmaktadır Çekir-
dekler; çoğunluğu tek ve iki kutuplu olan prizmatik çekirdekler, piramit bi-
çimli çekirdekler, şekilsiz çekirdekler ve çeşitli tiplerdeki tükenmiş çekirdek-
ler ile temsil edilmektedir. Ayrıca Göllü Dağ kaynaklı obsidiyen dilgiler de bu 
seviyeden ele geçirilmiştir. Kemik buluntular ise; kemik uçlar,  bızlar, kemik 
iğneler, kemik kaşık ile işlenmiş kemik objelerden oluşmaktadır. Ancak bu 
buluntular, çoğunlukla dolguların içerisinde ya da kullanım sonucu kırılmış-
lardır. Ayrıca pişmiş topraktan ağırşak, cilalı balta ve keskiler,  vurgaç, bil-
yeler, sapan taşları, ezme ve öğütme elemanları da mevcuttur. Taş, dentalium 
ile karasal ve denizel kökenli canlıların kabuklarından üretilmiş olan ve çok 
minik örnekleri de bulunan boncuk ve takı objeleri da H.IV buluntuları ara-
sında bulunmaktadır (Resim: 3). 

H.V jeolojik seviyesi ise Geç Neolitik Döneme ait buluntularla nitelenmek-
tedir. Seramiklerin yanı sıra, yontma taş buluntular, kemik âletler ve süslen-
me objeleri, sürtme taşlar, ezme ve öğütme taşları, vurgaçlar ve sapan taşları 
diğer buluntu gruplarıdır. Yontmataş buluntu yelpazesi; düzeltili ve düzel-
tisiz yonga ve dilgiler (Çizim 8: 7, 9), çekirdek ve çekirdek parçaları, çekir-
deklerin hazırlanmasına-yenilenmesine yönelik alınmış teknolojik parçalar, 
makrolitik ve mikrolitik âletler ile yongalama artıkları ve kıymıklardan oluş-
maktadır. H.IV’te olduğu gibi bu seviyeden de obsidiyen dilgi ve dilgicikler 
ele geçirilmiştir.  Makrolitikler genel olarak; düzeltili yonga ve dilgiler, bu-
danmış dilgiler, çeşitli tiplerde ön kazıyıcılar (Çizim 8: 2), taş delgi ve burgu 
deliciler (Çizim 8: 6), dişlemeli ve çontuklu âletler ile daha az sayıda ele geçiri-
len orak dilgi (Çizim 8: 8; 9: 3) ve taş kalemlerden oluşmaktadır. Mikrolitlerin 
ise büyük bir çoğunluğunu sırtlı dilgicikler (Çizim 8: 1, 3), düzeltili dilgicikler, 
mikrogravet uçlar, keski ağızlı ok uçları (Çizim 8: 5) ve budanmış dilgicikler 
oluşturmaktadır. Çekirdekler; çoğunluğu tek ve iki kutuplu olan prizmatik 
çekirdekler (Çizim 9: 1, 2), şekilsiz çekirdekler ve çeşitli tiplerdeki tükenmiş 
çekirdekler ile temsil edilmektedir. H.V jeolojik seviyesi kemik endüstrisi; ge-
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nel olarak bızlar, işlenmiş kemik objeler, kemik kaşık, kemik iğne ile kendini 
göstermektedir (Resim 4). Ayrıca yine H.IV’te olduğu gibi taş, dentalium ile 
karasal ve denizel kökenli canlıların kabuklarından üretilmiş olan boncuk ve 
takı objeleri (Resim 5), sürtme taşlar, sapan taşları ve bir adet krom vurgaç 
H.V buluntularını tamamlamaktadır.

B Gözü Fauna Buluntuları

Karain B Gözü’nden ele geçirilen çok sayıdaki hayvan kemikleri; mikro ve 
makro fauna olmak üzere iki kategoride toplanmaktadır. Bunlardan makro 
faunaya ait olan kemiklerin tümü beslenme ile ilgilidir ve büyük çoğunluğu 
kırıktır. Bu kırılmaların nedeni genellikle antropik kökenli olup üzerlerinde 
kasaplık izlerini taşımaktadırlar. Kemik kalıntıları hem iri hem de daha küçük 
boyutlu olan ve genellikle de bovid türlerine ait örnekler olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bunlar arasında en yoğun örnekler koyun ve keçilere aittir. 

Mikro memeli kemikleri ise, mağarada insanla birlikte yaşamış olan ke-
mirgenlere ait kalıntılardır.

Mikro ve makro memeli kalıntılarının yanı sıra, yoğun olarak rastlanan bir 
diğer grup ise, denizel ve karasal yumuşakça kabuklarıdır. Bunlardan salyan-
goz gibi karasal olanların beslenmede rol oynamış olabilecekleri söylenebilir. 
Buna karşın az sayıda ele geçirilen midye kabuklarının hemen hemen tümü, 
delinerek takı olarak kullanılmışlardır. Yine denizel olan ve Holosen seviye-
lerden ele geçirilmiş bulunan dentalium’lar da ya oldukları gibi ya da kesilip 
boncuk taneleri haline getirilerek kullanılmışlardır.  

 III. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Karain Müzesi’nin yanına kurulan geçici 
laboratuvarda, kazıdan çıkarılan tüm sedimanlar su altında elenmiş ve tes-
pit edilen arkeolojik ve faunal buluntular ayıklanmıştır. İnce ve orta elekler 
içindeki sedimanlar ise kurutulduktan sonra ayrıntılı bir şekilde ayıklanarak, 
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içlerindeki mikro fauna, molüsk, tohum, boncuk ve minik yontma taş kıymık-
ları ayıklanarak tabakalarına konulmak üzere poşetlenmişlerdir. Ele geçirilen 
yontma taş ve kemik buluntular markajlanmıştır. 

Karain B Gözü’ne ait sedimanlar, yüzdürme yöntemine tabi tutulmuş ve 
içerdikleri karbon örnekleri, mikro fauna ve minik yumuşakça kabukları top-
lanmıştır. Karbon örnekleri tarihlendirmede kullanılmak üzere gölgede ku-
rutulup ayıklandıktan sonra, gün ışığından izole edilerek özel bir yöntemle 
koruma altına alınmışlardır.

Arkeolojik ya da faunal buluntular üzerine yapışmış olan sertleşmiş top-
rak topakları mekanik (motorlu, motorsuz) dişçi âletleri ile temizlenmiştir. 

Ele geçirilen eserlerin teknik çizimleri gerçekleştirilmiş ve fotoğrafları çe-
kilmiştir. Ayrıca kazısı gerçekleştirilen alanlara ilişkin plan, kesit ve detay çi-
zimler gerçekleştirilmiştir. 

Açmalara ait alanlar temizlendikten sonra fotoğraflanmış, doğal tahribat 
ve fotosentez olaylarından korunması amacıyla siyah polyesterlerle kapatıl-
mıştır. Kazıdan ele geçirilen, laboratuvarda temizliği yapılan ve markajı ta-
mamlanan etütlük buluntular tabakalarına göre poşetlenerek kazı evi depo-
suna yerleştirilmiştir.

2013 yılı Karain kazıları kapsamında yapılan bir diğer çalışma ise E 
Gözü’nde yapılan jeofizik çalışmasıdır. Buradaki amaç geçen yıl çalışılmış 
olan “J” ve “K” plan karelerinin bulunduğu alanın altında kazılabilir dolgu-
ların olup olmadığını anlamak, eğer yoksa ana kayanın konumu ve kaç metre 
derinlikte olduğu konusunda bilgi sahibi olmaktı. Bu amaç doğrultusunda 
doğu-batı istikametinde uzanan ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda olan “J” 
plan kareleri üzerinde jeofizik çalışması yapıldı (Resim: 6). Bu çalışma sırasın-
da söz konusu alan boyunca yerin altına belli aralıklarla sismik dalgalar yol-
lanarak bu dalgaların geri dönüşümü m/sn. cinsinden monitöre aktarılmıştır. 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre önümüzdeki yıllarda söz konusu alanla ilgili 
kazı planlaması yapılacaktır.
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Çizim 1: Karain E Gözü kesit çizimi

Çizim 1: Karain E Gözü kazılan plan karaler
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Çizim 4: Karain B Gözü kazılan plan karaler

Çizim 3: Karain E Gözü yontmataş buluntular
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Çizim 7: Karain B Gözü dikme çukurlarının dağılımı

Çizim 6: Karain B Gözü dikme çukurları

Çizim 5: Karain B Gözü kesit çizimi
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Çizim 9: Karain B Gözü yontmataş buluntular.

Çizim 8: Karain B Gözü yontmataş buluntular



457

Resim 1: Karain B Gözü, boğa kabarmalı seramikler

Resim 3: Karain B Gözü, H.IV süslenme objeleri

Resim 2: Karain B Gözü, tek delikli kolye parçaları
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Resim 4: Karain B Gözü, H.V kemik âletler

Resim 6: Karain E Gözü’nde yapılan jeofizik çalışmaları

Resim 5: Karain B Gözü, H.V sislenme objeleri
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2013 Yılı KUriKi hÖYüK KazıSı

Elif GENÇ*
Birgül YILDIZ-KÖSE

Çağan KÖSE

Batman İli, Merkez İlçesi, Oymataş Köyü, Kuriki Höyük 2013 yılı kazı 
çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 04.07.2013 gün 131314 sayılı izinleri ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün maddî destekleri ile gerçekleştirilmiştir1 Kuriki Höyük ilk 
kez 1988 yılında yüzey araştırmaları sırasında ziyaret edilmiş2, 2009 yılında 
Ilısu ve HES Projesi kapsamında kazılara başlanmıştır3. Kuriki Höyük 2013 
yılı çalışmaları, 05 Temmuz–11 Ekim 2013 tarihlernde Batman Müze Müdür-
lüğü başkanlığında4 ve danışmanlığımda öğretim üye ve öğrencilerin katılımı 
ile yürütülmüştür5.

* Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Balcalı-Adana/TÜRKİYE. egenc@cu.edu.tr

 Birgül YILDIZ-KÖSE, MA, Arkeolog, birguly7@hotmail.com
 Çağan KÖSE, Arkeolog, kurikihoyuk@gmail.com
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’ne izin ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
2 Algaze 1989:243, 258 Fig 2b:70 ; Algaze vd.1991:213 Fig 2b:76.
3 Genç vd. 2011-2012; Genç 2013; Genç vd.2014.
4 Batman Müzesi Müdiresi Sayın Tenzile Uysal’a ve tüm müze çalışanlarına yardımlarından 

dolayı çok teşekkür ederiz.
5 Kazıya arkeologlar; Birgül Yıldız-Köse, Çağan Köse, Eren Canca, Gökhan Mercimekçi, Sait 

İbili, Metin Ağrak, Kemal Atak, Sinan Avağ, Ayşe Arslan ve Defne Naz Güçlü, Çukurova 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri; Rabia Berfu Şeval 
Şahin, Fatma Kaya, Onur Şahin, Enes Aydemir, Nurullah Ceylan, Veysel Aşıklı, Selbi Can, 
Taşkın Doğan, Burak Can Gürer, Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bö-
lümünden Arş. Gör. Dr. Murat Bayazit, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü lisans öğrencisi Fatma Çelebi, Cumhuriyet Üniversitesi, Antropoloji Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ayşen Açıkkol Akalın, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümünden Prof.. Dr. Halil Çakan, Salih Kavak, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Ferdağ Çolak ve Bakanlık temsilcisi olarak Batman 
Müzesinden Ömer Ural katılmışlardır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.
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Kuriki Höyük, Batman İli merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş 
Köyü’nün 1 km. güneybatısında ve Batman Çayının Dicle Nehri’ne dökül-
düğü noktada yer almaktadır (Çizim: 1). Kuriki Höyük, Dicle Nehri’nin karşı 
kıyısında yer alan Hirbemerdon’a kuş uçumu 2 km., Batman Çayı kenarın-
daki Körtik Tepe’ye 4 km. mesafede, Hasankeyf’in de yaklaşık 37 km. batı-
sında bulunmaktadır. Bölgenin zengin petrol kaynağının bulunduğu Raman 
Dağı’nın hemen batısında, Batman Çayı’nın suladığı düz vadinin doğusunda, 
Batman Çayı’nın Dicle Nehri’ne döküldüğü noktada yer almaktadır. 

Kuriki Höyük, yaklaşık 250 x 100 metrelik bir alanı kaplamakta ve birbiri-
ne 70 metre mesafede bulunan iki tepeden oluşmaktadır (Resim: 1). Bu alan 
uzun yıllar çevre köylüleri tarafından tarım alanı olarak kullanılmıştır.

Kazı Çalışmaları

2013 yılında A Alanı ve A Alanı Güney Yamacı (L/19, L/20, L/22, L/23, 
M/19, M/20 plan kareleri), B Alanı (H/6, H/7), D Alanı (H/9, H/10, I/10, 
I/11) ve H Alanı (I/7, I/8) olmak üzere toplam beş farklı alanda, 14 plan ka-
rede kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 2). 

   

A Alanı ve A Alanı Güney Yamacı Kazı Çalışmaları 

Kuriki höyükteki iki yerleşim alanından biri, doğudaki A Alanı, diğeri ba-
tıdaki B Alanıdır (Resim: 2). A Alanında, önceki senelerde yaptığımız çalış-
malarda, Geç Kalkolitik Dönemden M.S. I. binyıl başlarına kadar, kesintili, 4 
tabakalı ve 11 alt evreli yerleşim saptanmıştı6. B Alanında da 4 tabaka ve 5 alt 
evre belirlenmiştir7. 

Kuriki Höyük’teki en eski yerleşim, A Alanı’nda açığa çıkarılmıştır. Sade-
ce sondaj alanında belirlenen en erken yerleşimi daha geniş alanda araştırmak 
amacıyla 2013 yılında, höyüğün doğu ve güney yamaçlarında çalışılmalar 

6 Genç vd.2011:147; Genç vd.2012:464-465; Genç 2013:229; Genç 2014:293-294.
7 Genç vd.2012:464-465; Genç 2013:230-231; Genç vd. 2014:294-295.
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yürütülmüştür. 2012 yılında höyüğün doğu yamacında, IV. Tabaka’nın iki 
mimarî evresine ait yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştı8. 2013 yılında da aynı 
alanda çalışmalara devam edilmiştir (Resim: 3, L-22/23 plan kareleri). Dört 
mimarî evrenin belirlendiği bu alanda, en üstteki 1. evreye ait bir mekânın 
kuzey ve doğu duvarları açığa çıkarılmıştır. Yapının içinden küçük bir ocak 
kalıntısı da belirlenmiştir. Kuzey duvara bitişik ikinci bir duvar ise başka bir 
yapıyla ilişkili olmalıdır. 1. evreye ait mekânın hemen altından, 2. evrenin 
taş temelli yapı kalıntısı gelmektedir. Duvarlar çok iyi korunmamış olmasına 
rağmen mekânın planı belirlenebilmektedir. Döşeme kalıntısı ve küçük bir 
çukur da bu evreye ait olmalıdır. 3. evre, höyüğün eteklerinde ortaya çıkarıl-
mıştır. Korunan kısmı ile birbirine paralel ızgara şeklinde dizili olan bu du-
varların, doğu kısımları yüzeye yakın olması nedeniyle tahribata uğramıştır. 
4. evreye ait tek bir duvar parçası ise, ızgara planlı yapının hemen altından 
devam etmektedir. Sondaj alanında, IV. tabaka 6 evreli olarak belirlenmişti9. 
Ancak bu alanda sadece 4 evre açılabildi. Gelecek yıllarda bu alanda yapı-
lacak çalışmalar IV. Tabaka’nın alt evreleri ile ilgili bilgileri daha net ortaya 
çıkaracaktır.

IV. Tabaka çanak-çömleğinin çoğu orta ve kaba kaplara aittir. Bunlar bol 
saman katkılı ve el yapımıdır. Çoğunlukla perdahlı veya kaba düzeltidir. 
Bazı parçaların yüzeyi düzeltilmeden bırakılmıştır (Çizim: 2a-e,g,ı,j,m). An-
cak bunların yanında, az sayıda, ince cidarlı, iyi pişirilmiş örnekler de vardır 
(Çizim: 2f,h,k,l; Çizim: 3). İnce cidarlı çanaklar, ya çark yapımıyla üretilmiş 
ya da tamamlanmıştır. Uruk Döneminden tanınan bazı kap formları10 IV. 
Tabaka’nın alt evrelerinde, Ninive V tipi kap formları11 (Çizim: 3) IV. Taba-
kanın üst evrelerinden gelmektedir. Buna karşılık el yapımı kaplar bütün 
mimarî evrelerde kesintisiz devam etmektedir. IV. Tabaka yerleşimi, Geç Kal-
kolitik ve Erken Tunç Çağının ilk yarısı arasına tarihlenmektedir.

8 Genç vd.2014:294 Çizim 3, K-23 plan karesi.
9 Genç vd.2012:465.
10 Algaze vd.1991:Fig.31,F,K,N,P.; Frangipane vd.2004:Şekil 8.
11 Şenyurt 2002:678, Şekil 6,1-3.; Creekmore 2007: Fig.4, I,J,L,M.
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A Alanı Mezarları

A Alanı’nın doğu yamacında, IV. Tabaka duvarlarını kesen, iki adet me-
zar açığa çıkarılmıştır. Bunlardan biri çukur içine yerleştirilen çocuk mezarı, 
diğeri yetişkine ait bir küp mezardır. Küp mezarın çömlek kapağı da korun-
muştur. Her iki mezarda da herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Demir Çağ Yerleşimi

A Alanı’nda, höyüğün güney eteklerinde, Demir Çağ yerleşim izlerine (III. 
Tabaka) rastlanmıştır (Resim: 3, L/19-20, M/19-20 plan kareleri; Resim: 4). 
Bu alanda, 5 adet taş sanduka mezar açığa çıkarılmıştır. Mezarlar, III. Tabaka 
duvarlarını bazı alanlarda tahrip etmiştir. I ve II. Tabaka’ya ait olan bu mezar-
ların yüzeye yakın olması nedeniyle kapak taşları korunmamıştır. Doğu batı 
yönlü yerleştirilen mezarlarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Ku-
riki Höyük’ün nekropol alanı, höyüğün hemen güneyindedir. Bu mezarlarla 
birlikte, nekropolün höyüğün üstüne kadar yayıldığı görülmektedir.

Demir Çağı yerleşimi üç mimarî evrelidir. Bunlardan üstteki IIIA-B evre-
lerinde, açılan bölümü ile 20 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir 
yapı bulunmaktadır (Resim: 4). Arazinin topografyasına uygun olarak, ku-
zeydoğu güneybatı yönlü inşa edilmiştir. Höyüğün güney yamacındaki bu 
yapı, alanın eğimine göre teraslama şeklinde inşa edilmiş olmalıdır. Açılan 
bölümü ile üst terasta 4, altta ise üç oda bulunmaktadır. Üstteki terasta, batı-
daki oda içinde iki adet yuvarlak taş kaide vardır. Ortadaki odalardan birin-
de, taş döşeli tabanının üstü siyah renkte bir sıva ile kaplıdır. Benzer bir sıva 
daha iyi korunmuş olan alt terastaki doğu odası tabanında da görülmektedir.

Demir Çağın IIIC evresinde de bir odaya ait sıvalı taban açığa çıkarılmıştır. 
Odanın sadece güney taş duvarı korunmuş, sıkıştırılmış toprak taban, üst ev-
relerde olduğu gibi, siyah renkte bir sıva ile kaplanmıştır12 (Resim: 5-6). Duvar 

12 Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tunç Tüken, sıvalı parçaların, ham pet-
rol ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere bir çalışma başlatmıştır. III. tabaka sıva par-
çaları ile Batı Raman Dağı petrol kuyularından alınan ham petrol örneği incelenmiş ve sıva 
parçalarının içeriğinin %85-90 oranında ham petrol türevinden meydana geldiği anlaşılmıştır.
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kenarında yuvarlak taş kaide ve sıvalı tabanın ortasında delikli taş, tabana gö-
mülüdür. Bir adet kerpiç ile iki küçük akıtacak deliği bulunan el yapımı bar-
dak (Resim: 7) sıvalı taban üstünden gelmiştir. Yakındoğu’da, özellikle petrol 
kaynağı yakınlarındaki pek çok arkeolojik kazıda, petrol ile ilişkili maddelere 
rastlanmaktadır. Bunlar mimarîde, teknelerde, kaplarda su yalıtım malzeme-
si olarak kullanıldığı gibi, aydınlatma, yakıcı madde ve merhem gibi birçok 
alanda kullanılmıştır13. Kuriki Höyük, Türkiye’nin en yüksek petrol rezervle-
rine sahip Batı Raman Dağı petrol sahasının hemen batı kıyısında yer almak-
tadır (Çizim: 1). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sayılı petrol/bitüm sızıntı 
alanları vardır14. Bunlardan biri de Batman-Raman Dağı eteğindeki Boğazköy 
sızıntısıdır15. Kuriki Höyük bitüm kaynağının Raman Dağı sızıntısından mı 
temin edildiği konusunda şu an için net bir bilgi vermek mümkün görülmese 
de, petrol kaynağına yakın olan Kuriki Höyük halkının, en azından Demir 
Çağ’da petrolü tanıdığı ve evlerinde bunu yalıtım malzemesi olarak kullan-
dığı söylenebilir.

IIIA-B evreleri çanak-çömleği, çoğunluğu çark yapımı iyi elenmiş ince ci-
darlı kap parçalarından oluşur ayrıca taşçık katkılı kaba kaplar da bulunmuş-
tur. Çanak formlarında özellikle dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar-
dan, Yeni Asur Döneminden bilinen ağız kenarı yivli çanaklara da rastlanmış-
tır16. IIIC evresinde ise çark yapımı kapların yanı sıra Erken Demir Çağından 
itibaren tanınan ağız kenarı yivli çanak ve çömlek formlarından da çok sayıda 
ele geçirilmiştir (Çizim: 4). IIIA-B evrelerinin üst teras yapısının bulunduğu 
alanda ve bunların alt seviyesinde, farklı boy ve derinlikte çok sayıda çukur 
ortaya çıkarılmıştır. Bu atık çukurların bazılarında çark yapımı kap parçaları 
ile birlikte çoğu el yapımı ağız kenarı yivli Erken Demir Çağı kap parçaları 
toplanmıştır.

13 Connan vd. 1999: 33-35.
14 Connan vd. 2013: Fig. 1.
15 Akın vd.2006: 108; Connan vd.2006: Fig.1.
16 Kozbe 2006:Res.20; Karg 2002:705-706, şekil 7,b,d; Köroğlu 1998: Resim 9(17-19,  geç Yeni 

Assur), Resim 10(1-2,5, 13-14 geç Yeni Assur); Ökse vd.2009: Resim 24,9.
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B ve H Alanı Kazı Çalışmaları

İkinci yerleşim alanı olan B Alanı’nda, ilk kez 2010 yılında çalışılmaya baş-
lanmıştır (Resim: 2). Birinci höyükte olduğu gibi burada da 4 tabakalı yer-
leşim saptanmıştır. 2013 yılında, B ve H Alanlarında çalışılmıştır. Özellikle 
M.Ö. I. binyıla tarihlenen II. ve III. tabakaları daha geniş alanda araştırmak 
amaçlanmıştır. B Alanında, II. Tabaka’ya ait bazı duvar parçaları ve taş döşe-
me kalıntısı açığa çıkartılmıştır (H/6-7 plan kareleri) Kuzeydoğu güneybatı 
yönlü uzanan taş duvarın sadece küçük bir bölümü korunmuştur. Höyüğün 
güneydoğu yamacındaki H Alanı’nda, II. Tabaka yapılarını kuzeye doğru ta-
kip etmek ve aynı zamanda B Alanı tabakaları ile olan bağlantılarını açığa çı-
karmak amacıyla kazılar yapılmıştır. İki evreli I. Tabaka yapısının bir bölümü 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). İki yuvarlak taş kaide bu yapı ile ilişkili olma-
lıdır. Kuzey duvarının hemen kenarında, sıkıştırılmış toprak taban üstünde, 
sırlı kap parçasının etrafına dağılmış 41 adet pişmemiş topraktan dokuma 
tezgâh ağırlığı ele geçirilmiştir (Resim: 9-10). Ayrıca 16 adet pişmemiş toprak 
ağırlık ve ağırşak da tabanın diğer taraflarına dağılmış olarak bulunmuştur. 
Yapı ile ilişkili olarak, sırlı kap parçası ile birlikte, Hellenistik Dönem kap 
parçaları ve Geç Demir Çağından tanınan üçgen boya bezemeliler ele geçiril-
miştir17. H Alanı I. Tabaka, A Alanı’ndaki II. Tabaka büyük yapısı ile çağdaş 
olmalıdır. Ancak, İkinci höyükteki bu alan tarımsal faaliyetlerden çok daha 
fazla etkilenmiş ve yapılar çok iyi korunmamıştır. I.Tabaka yapısının batı ve 
doğusunda, II. Tabakanın duvar ve taş döşeli taban parçaları ortaya çıkarıl-
mıştır. Ancak mimarî kalıntılar belli bir plan özelliği göstermemektedir. Çok 
dağılmış olan bu alanda atık çukurları içinden, Geç Demir Çağından Hellenis-
tik Döneme kadar tarihlenen çeşitli buluntular ele geçmiştir. Bunlar amfora, 
balık tabağı, pişmiş toprak figürün başı, çok sayıda pişmemiş topraktan do-
kuma tezgâh ağırlıkları ve ağırşakları, kemik âletler ve taş kap parçalarıdır.

D Alanı Kazı Çalışmaları

Diğer bir çalışma alanı, D Alanı’dır. Batıdaki İkici höyüğünün hemen do-

17 Köroğlu 1998: 340; 2008; Kozbe a.g.e:Fig.28-29; Laneri vd. 2006:160, Fig.13; Schachner 2004: 
506, şekil 5 alt; Ökse-Görmüş 2006:182, Fig.42; Matney vd.2007:44, Fig.16.
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ğusundadır. Burada, 2011 yılından beri çalışmalar yürütülmektedir ve üç ta-
baka belirlenmiştir. Bütün kazı alanlarında olduğu gibi, burada da çok sayıda 
çukur ortaya çıkarılmıştır. Özellikle II. Tabakanın mimarî kalıntılarını tahrip 
eden çukurlardan çoğunlukla pişmemiş topraktan dokuma tezgâh ağırlıkları 
ve ağırşaklar gelmektedir. Bazı çukurların içi yanık kül toprağı ile doludur. 
Bazılarında boyalı ve tek renkli çanak çömlek kırıkları toplanmıştır. Bazı çu-
kurlardan Geç Demir Çağ kap formları gelmektedir. Çukurların birinden ge-
yik boynuzu bir diğerinden küp ele geçirilmiştir.

II. Tabaka mimarî kalıntısı, kuzeybatı-güneydoğu yönlü inşa edilmiş olup, 
şimdilik 26 m. uzunluğunda ve 6,10 m. genişliğindedir (Resim: 11). 2,10 m. 
kalınlığındaki iki kalın duvar arası 4,5, 5 m.lik uzunlukta ve 1.90 m. genişlik-
teki bölmelerden oluşur. Mimarî kalıntı, daha çok savunma duvarı özelliği-
ni yansıtmaktadır. II. Tabaka duvarı, doğu yönde devam etmemekte ancak 
batı yönden, ikinci höyüğe doğru, duvarın daha derin seviyeden devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Koruma duvarı ile ilişkili olarak bir adet tunç ok ucu ve az 
sayıda yalın kap parçaları ele geçirilmiştir. Dolgu malzemesinden gelen az 
sayıdaki buluntu, M.Ö. 2. binyıla ait bazı kap formaları ve tunç ok ucu, De-
mir Çağ kap formları ile birlikte gelmekte ve koruma duvarının tarihlemesine 
yardımcı olmamaktadır. Duvarı tahrip eden bazı çukurlardan Geç Demir Çağ 
boyalıların gelmesi, yapının en azından bu tarihten daha erken bir döneme 
ait olabileceğini düşündürse de, bu alanda yapacağımız yeni çalışmalar, daha 
net sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Sonuç

5 yıldır süren kazı çalışmalarında, her iki höyükte, höyüklerin arasında 
ve çevresinde olmak üzere 13 farklı alanda ve 53 ayrı açmada çalışılarak 4300 
m2’lik bir alanda kazı yapılmıştır. 

1) Ana toprağa her iki höyükte ve güney yamaçtaki mezarlık alanında ula-
şılmıştır.  

2) Ana toprak üzerindeki en erken yerleşim izlerine bu üç alanda da rast-
lanmıştır. Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağına tarihlenen bu ilk yerleşim 
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izleri, B Alanı’nda tek mimarî kalıntı verirken, A Alanı’nda 2 farklı evre ve 
bunların 6 alt safhası saptanmıştır.

3) İkinci yerleşim Demir Çağına tarihlenmektedir. Üç farklı mimarî evre-
nin tespit edildiği ikinci yerleşimde, Erken Demir Çağı yivli kaplarına sadece 
A Alanı’nda rastlanmaktadır. Bu nedenle, Demir Çağında ilk kez A Alana 
yerleşilmiş, daha sonra yerleşim alanı genişlemiş, her iki höyüğe ve höyükle-
rin çevresine yayılmış olmalıdır.

4) Üçüncü yerleşim M.Ö. I. binyıl sonları-M.S. I. binyıl başlarına tarihlen-
mektedir. Helenistik- Roma-Part Dönemi yerleşim izlerine sahiptir ve her 
iki höyüğün üst seviyelerinde rastlanır. A Alanı’ndaki büyük yapı ve H Ala-
nı’ndaki yapı kalıntısı, bu döneme ait olmalıdır. Höyüklerin arasındaki alanlar-
da, bu döneme ait izler, tarımsal aktiviteler nedeniyle çok iyi korunmamıştır. 
Çok sayıda çukur bu döneme tarihlenebilir. Çalışmalarımız sürerken, Ubeyd 
boyalıları ve M.Ö. 2. binyıl ait kap parçaları da tespit edilmiş olmasına rağmen, 
bunların hangi mimarî ile bağlantılı olduğu henüz belirlenememiştir. Önü-
müzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalar belki bu soruna ışık tutabilecektir. 
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ve 20 işçi ile birlikte 17.06.2013-15.08.2013 tarihlerinde toplam 60 günde ger-
çekleştirilmiştir1.  

Kazı çalışmaları, Tokat Müzesi tarafından 1987-1990 yıllarındagerçekleş-
tirilen kurtarma, sondaj kazı çalışmaları sırasında açığa çıkartılan Roma Ha-
mamı ve Bizans Kilisesi kalıntılarının bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından kamulaştırılan alanlarda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, Roma 
Hamamı ve Bizans Kilisesi olarak adlandırılan alanlarda 17-23 Haziran 2013 
tarihlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildikten sonra daha ön-
ceki çalışmalar sırasında ortaya çıkartılan ve yaptığımız çalışmalar sırasında 
açığa çıkarılacak kalıntıları plan üzerine işleyebilmek amacıyla alanların tü-
münü kapsayacak şekilde karelaj sistemi oluşturulmuştur.

I. Roma Hamamı (Plan: 1-2 ve Resim: 1)

Sebastopolis antik kentinde Tokat Müzesi tarafından, 1987-1990 yılları ara-
sında gerçekleştirilen kurtarma, sondaj kazı çalışmaları sırasında2 açığa çıkar-
tılan hamam kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalar başlatılmıştır.  

Hamam yapısında bir kısmı açığa çıkarılan ve caldarium olarak adlandırı-
lan3 sekizgen mekânın güney duvarının merkezinde yer alan praefurnium’un 
işlevini tam olarak anlayabilmek için öncelikle bu alanda çalışmalara ağırlık 
verilmiştir. Bu amaçla, hamamın güneyinde gerçekleştirilen kazı çalışmala-
rıyla günümüzdeki bir yapıda devşirme malzeme olarak kullanıldıkları anla-

1 Kazı çalışmalarına izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, çalışmalarda yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Tokat Valiliği’ne, Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, maddî katkıla-
rı sayesinde çalışmaları yürüttüğümüz Tokat İl Özel İdaresi’ne, çalışmaları yakından takip 
ederek bize desteklerini esirgemeyen Sulusaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na, 
çalışmalar sırasında misafirperverliklerini sergileyen Sulusaray halkına ve özverili bir şekil-
de çalışan tüm  kazı ekibi elemanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2  Özcan, B.; “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti”, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 19-20 
Nisan 1990, Ankara, s. 265-266; Özcan, B.; “Sulusaray-1990 Kurtarma Kazısı”, II. Müze Kurtar-
ma Kazıları Semineri, 29-30 Nisan 1991, Ankara, s. 172-173.

3 Kohl, M.-Matoğlu, M.-Alkan, A.; “Tokat-Sulusaray/Sebastopolis: Temizlik Çalışmaları ve 
Ziyaretçiler İçin Bir Gezi Güzergâhı Oluşturulmasında İlk Adımlar”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 
33/4, Ankara, 2012, s.565.
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şılan mermer blok taş ve sütun parçası ortaya çıkarılmıştır. Seviye inme çalış-
maları sırasında Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine ait seramik parçaları 
ile üst yapıya ait olduğu düşünülen çok miktarda kiremit parçaları bulun-
muştur. Ayrıca bu çalışmalar sırasında yüzeyden -270 cm. derinlikte hama-
mın doğu-batı doğrultusunda uzanan kesme blok taş duvara ulaşılmıştır. Bu 
kesme blok taş duvarın üzerinde dışa doğru profil veren yine kesme blok taş 
sıraları yer almaktadır. Bu kısmın da üzerinde yaklaşık 60 cm. yükseklikte 
korunmuş harçlı moloz duvar kalıntısı bulunmaktadır. Bu durum bu duvar 
kalıntısının tonozlu bir mekâna ait olabileceğini düşündürmektedir. Seviye 
inme çalışmalarına devam edilmesiyle daha önceki yıllarda açığa çıkarılan 
praefurnium’un, çift sıra tuğladan örülen kemerli arka cephesi açığa çıkarıl-
mıştır. Bu çalışmalar sırasında, praefurnium’a açılan ateşin yakıldığı herhangi 
bir oda şimdilik tespit edilmemiştir. Ancak ileriki yıllarda yapılacak çalışma-
larla böyle bir odanın olup olmadığı anlaşılacaktır.

Hamam yapısının güneyinde başlatılan kazı çalışmaları, kamulaştırılan 
alanın bu yöndeki kısıtlamalarından dolayı doğu yönüne kaydırılmıştır. Bu 
alandaki çalışmalar sırasında daha önce ortaya çıkarılan kesme blok sıra taşla-
rın güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 1 m. kadar devam ettikten sonra son-
landığı görülmüştür. Yapılan seviye inme çalışmalarında -140 cm. derinlikte 
geç döneme ait yangın tabakasına ulaşılmıştır. Yine burada -180 cm. derinlikte 
tahribat görmüş bir mermer kurnanın (?) yanı sıra yoğun miktarda kiremit 
parçalarına rastlanmıştır. -226 cm. derinliğe ulaşıldığında ise, devşirme malze-
me olarak kullanıldığı anlaşılan, sol kısmı kırılmış üçgen alınlık içerisinde yu-
nus balığı figürünün betimlendiği, alt kısmı kırık ve kayıp bir şekilde mermer 
stel veya tavan kaseti parçasının  (?) bulunmuş olması bu yapının sonraki dö-
nemlerde değişik amaçlar için kullanılmış olduğunu akla getirmektedir. Aynı 
zamanda bu açmada -270 cm. derinlikte, sekizgen planlı caldarium olarak ad-
landırılan mekânın doğusunda başlattığımız çalışmalarda tuğladan örülmüş 
kalıntılara ulaşılmıştır. Üç tarafı tuğladan örülmüş duvarlara sahip bu mekân, 
191 cm. uzunluğunda ve 140 cm. genişliğindedir. Güney duvarının ortasına ve 
zemine yakın noktada konumlandırılan ve havuza su akışını sağlayan pişmiş 
topraktan su künkünün varlığı tespit edilmiştir. Hem bu mekânın caldarium 



478

olarak adlandırılan mekâna bitişik olması hem de yukarıda bahsettiğimiz su 
künkünün varlığı bu mekânın havuz (alveus) olduğunu düşündürmektedir 
(Resim: 2). Bu havuzun kuzeye doğru devam edip etmediğini anlamak için ça-
lışmalar karşısındaki açmada devam ettirilmiştir. Burada yapılan çalışmalarla 
burada ortaya çıkarılan 230 cm. uzunluğunda ve 230 cm. genişliğinde olan 
bölümün de havuz olarak kullanıldığına dair izler tespit edilmiştir. Bu durum-
la ilgili olarak -300 cm. derinlikte havuzun alt kısmında bulunan hypocaust 
sistemine ait tuğla ayaklar (pilae) ortaya çıkarılmıştır. Havuzun ısıtılması için 
kullanılan bu tuğla ayaklar (pilae) tahribat görmüştür. Bununla birlikte duvar-
lara bitişik olarak tespit edilen tuğla ayakların (pilae) bazılarının in situ oldu-
ğu görülmüştür. Güney ve kuzeyde yer alan bu iki mekânın karşılıklı olarak 
yerleştirildiği görülmektedir. Ayrıca caldarium olarak adlandırılan oktogonal 
mekânın daha önce ortaya çıkarılan hypocaust sistemine ait tuğla ayaklarının 
(pilae) mekânın kazılmamış kuzey bölümünde var olup olmadığını anlamak 
amacıyla bu bölümde de kazı çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmalar-
da mekânın bu kısmında tahrip olmuş durumda tuğla ayakların (pilae) devam 
ettiği ve bu ayakların 33x32 cm. ölçüsüne sahip dörtgen bir alt kısımdan, üst 
kısmının ise 21 cm. çapında yuvarlak tuğlalardan oluştuğu görülmüştür. Böy-
lece caldarium olarak adlandırılan bu mekânın tamamı kazılarak gün yüzüne 
çıkartılmıştır (Resim: 3). Böylece bu mekânın 6.50x6.43 m. ölçülerine sahip se-
kizgen bir mekân olduğu anlaşılmıştır.  

Hamam yapısının ısıtma sisteminin merkezini tespit etmek amacıyla daha 
sonraki çalışmalarımızı güneydoğu istikametinde sürdürdük. Burada yapı-
lan çalışmalarda farklı derinliklerde, korozyona uğramış durumda bir tane 
delikli sikkenin yanısıra bir tanesi kırık olmak üzere 2 tane daha sikke ele 
geçirilmiştir. Yine burada yaptığımız çalışmalarda, -190 cm. derinlikte yangın 
tabakasının gözlemlendiği alanda künk parçalarına rastlanmıştır. Yapılan ça-
lışmalarda -200 cm. derinlikte ortaya çıkan duvar kalıntısı, hamam yapısının 
doğuya doğru devam ettiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, -230 cm. de-
rinlikte hypocaust sistemine ait kül tabakasına rastlandı. Biraz daha alt sevi-
yelerde hypocaust sistemine ait tuğla ayakların (pilae) oturduğu zemine -243 
cm. derinlikte ulaşıldığından çalışmalar burada bu şekilde sonlandırılmıştır.  
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Daha önceki yapılan çalışmalarda sütunlu yapı olarak adlandırılan bölü-
mün doğuya açılan dikdörtgen iki kapının hangi mekâna açıldığını anlaya-
bilmek amacıyla çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan ça-
lışmalar sırasında açmanın kuzeyinde -55 cm. derinlikte Osmanlı Dönemine 
ait bir adet pipo ile İon sütun başlığı parçası bulunmuştur. -60 cm. derinlikte 
harçlı bir duvar kalıntısına ulaşılmıştır. -130 cm. derinlikte kül tabakasının, 
-135 cm. derinlikte ise zemin seviyesinde yer alan kuzey-güney doğrultusun-
da uzanan blok taşların var olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısı ile bu harçlı 
duvar kalıntısının en yüksek korunan kısmının 75 cm. olduğu görülür. Bu 
doğrultuda uzanan blok taş sırası üzerinde iki payandanın yer aldığı görül-
mektedir. Yine bu duvarın tam karşısında yaptığımız çalışmalarda -150 cm. 
derinlikte, blok taş sırasına ulaşılmış olup bu taş sırasının üzerinde yükselen 
iki payandanın karşısındaki duvarda yer alan payandalara simetrik gelecek 
şekilde yerleştirildiği görülmüştür. Burada yer alan blok taştan birisinin oriji-
nal yerinden aşağıya doğru kaydığı gözlemlenmiştir. Bahsettiğimiz karşılıklı 
iki blok taş sırası arasındaki kot farkı arazinin eğiminden kaynaklanmaktadır. 
Bununla birlikte bu payandalar arasında yer alan bir blok taşın, daha geç dö-
nemde kaldırılarak yapının orijinal taş malzemesinden farklı bir taştan olmak 
üzere birbirine paralel iki taşın yerleştirilmesiyle bir ocağın oluşturulduğu, 
içinden çıkan yoğun kül tabakasından anlaşılmaktadır. 

Yine bu alanda yaptığımız çalışmalarda, farklı derinliklerde aşırı derecede 
korozyona uğramış iki adet sikke ele geçmiştir. -183 cm. derinlikte üzerinde 
meander motifinin bulunduğu kemik objeye rastlanmıştır. Seviye inildikçe, 
üzerinde boya izlerinin görüldüğü, bitkisel ve geometrik motiflerin yanı sıra 
kuş figürlerinin arasında haç motifinin betimlendiği çok sayıda bu türden ke-
mik obje, üzerindeki çivileriyle birlikte ele geçirilmiştir (Resim: 4). Bu durum, 
bu objelerin muhtemelen süsleme amacıyla duvara monte edilerek kullanıl-
mış olduğunu ve aynı zamanda bu motifler arasında haç işaretinin bulunması 
bu yapının sonraki dönemlerde farklı amaçlar için kullanılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. Yine burada yaptığımız çalışmalarda, -200 cm. derinlikte 
yoğun şekilde yığın hâlinde künk ve kiremit parçalarına, -206 cm. derinlikte 
ise hypocaust sistemine ait kare form bir altlık üzerinde yükselen yuvarlak 
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formda tuğla ayaklara (pilae) rastlanmıştır. Ayrıca bu alanda yaklaşık 11 cm. 
uzunluğunda 5 cm. yüksekliğinde, Geç Roma Dönemine ait pişmiş toprak 
kandil tam olarak ele geçirilmiştir (Resim: 5). Hypocaust sistemine ait tuğla 
ayakların (pilae)  bir kısmının günümüzde açıldığı anlaşılan su kuyusundan 
dolayı oldukça tahrip edildiği de gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, işlevine 
dair henüz bir açıklama getiremediğimiz bu mekânda çok sayıda tuğla ayağın 
yer alması oldukça dikkat çekicidir. 

Daha sonraki çalışmalar, yukarda bahsettiğimiz hypocaustlu mekânın 
doğu sınırını oluşturan taş blok sırasının hamam yapısının dış sınırını oluş-
turup oluşturmağını anlamak amacıyla bu yönde gerçekleştirilmiştir. Burada 
yaptığımız çalışmalar sırasında -128 cm. derinlikte 1 adet metal obje ile -141 
cm. derinlikte deniz kabuğu ele geçirilmiştir. -130 cm. derinlikte hypocaustlu 
mekânın doğu sınırını oluşturan taş blok sırasının arka tarafında profilli blok 
taş sırasının var olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda -218 cm. de-
rinlikte doğu-batı doğrultusunda uzanan harçlı duvar kalıntısının yanı sıra 
çalışma alanının doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan diğer bir 
harçlı duvar kalıntısı da tespit edilmiştir. Seviye inme çalışmalarında kuzey-
güney doğrultusunda -275 cm. derinlikte çalışma alanının doğu kısmındaki 
duvara paralel şekilde uzanan üstü harçlı taşlarla kapatılmış, iç kısmı ise piş-
miş topraktan yapılmış kanal sistemi bulunmuştur. Açığa çıkartılan bulgular-
la buranın işlevine dair kesin bir değerlendirme yapabilmek henüz mümkün 
değildir. 

II. Bizans Kilisesi (Plan: 3-4 ve Resim: 6)

Daha önce yapılan çalışmalarla4 üç apsisli ve üç nefli büyük bir kilise ol-
duğu anlaşılan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan kilisenin apsislerinin dış 

4 Özcan, B.; “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti”, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 19-20 Ni-
san 1990, Ankara, s. 266-269; Özcan, B.; “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti”, II. Müze Kur-
tarma Kazıları Semineri, 29-30 Nisan 1991, Ankara, s. 171-172.; Kohl, M.-Matoğlu, M.-Alkan, A.; 
“Tokat-Sulusaray/Sebastopolis: Temizlik Çalışmaları ve Ziyaretçiler İçin Bir Gezi Güzergâhı 
Oluşturulmasında İlk Adımlar”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 33/4, Ankara, 2012, s.562-564.
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konturlarını belirgin hale getirmek amacıyla çalışmalar öncelikle bu alanda 
temizlik çalışmaları ve gerekli görülen yerlerde dolgu toprağının kaldırılma-
sıyla başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında güney apsisin güney sınırını belir-
leyen duvarının hemen yanında,  -185 cm. derinlikte kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda yerleştirilen 183 cm. uzunluğunda sırt üstü uzanmış vaziyette 
bir insan iskeleti sağlam şekilde ele geçirilmiştir. Bu seviyeden itibaren yoğun 
şekilde su çıkmasına rağmen iskeletin tahribat görmeden günümüze ulaştığı 
görülmüştür. İskelet güney apsisin güney duvarına paralel olarak uzanmak-
tadır. Baş kısmı güneybatıya, ayakları ise kuzeydoğuya bakan iskeletin elleri 
sağ el altta, sol el de üstte olmak üzere göğüs altına gelecek şekilde yerleşti-
rilmiştir.   

Kilise yapısının güney sınırını belirlemek amacıyla başlatılan kazı çalış-
masında, -100 cm. derinlikten itibaren yangın tabakası gözlemlenmiştir. Aynı 
seviyede güney apsisin uzantısı şeklinde temel kalıntılarına ulaşılmış ve bu 
temelin doğu-batı doğrultusunda uzandığı görülmüştür. -110 cm derinlikte 
yoğun bir şekilde görülmeye başlayan kiremit parçaları, -160 cm.ye kadar de-
vam etmiştir. Yine aynı açmada -160 cm. derinlikte yakın döneme ait olduğu 
düşünülen tabakadan yanmış ahşap kalıntıları görülmüştür. -210 cm. de tes-
seralar ele geçirilmeye başlamış ve açmanın kuzeydoğu köşesinde -230 cm. 
derinlikte bir sikke bulunmuştur.

Güney apsisin içinde -180 cm. derinlikte apsisi kuzey-güney doğrultusun-
da kesen kilise yapısının orijinal planını bozan daha geç döneme ait duvar 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. 

Orta nefin batısında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda -170 cm. derinlikte 
tekrar tesseralar ele geçmeye başlamıştır. Yoğun bir şekilde çıkan bu tessara-
lar, kilisenin duvar veya tavanlarında zengin mozaik kompozisyonların var-
lığını kanıtlayacak niteliktedir. -185 cm. derinlikte çalışma alanının kuzeybatı 
kısmında Bizans Dönemine ait oksitlenmiş bir adet sikke bulunmuştur. Yine 
bu alanda yaptığımız çalışmalarla mermer zemin döşemesine (opus sectile) 
ulaşılmıştır. Döşeme kuzeyde -220 cm. güneyde -245 cm. derinlikte yer al-
makta olup döşemede yer yer çökmelerin olduğu gözlemlenmiştir. Bununla 
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birlikte bu alanda -190 cm. ve -240 cm. derinlikler arasında yangın tabakasının 
varlığı tespit edilmiştir. Yangın tabakası zemin döşemesinin hemen üzerinde 
başlamış ve bu tabakada bol miktarda kiremit parçası ele geçirilmiştir. 

-160 cm. derinlikte orta nef ile güney nefi birbirinde ayıran duvarın batıya 
bakan yüzeyinde fresk tespit edilmiştir. Freskte iki satır hâlinde baş kısmı 
tahribattan dolayı eksik bir yazıtın olduğu görülmektedir. Korumaya yönelik 
olarak bu seneki çalışmalar kapsamında freskin tamamı açığa çıkarılmamıştır 
(Resim: 7).

Kuzey nefin bir transepte sahip olup olmadığını anlamak amacıyla bu 
alanda başlattığımız çalışmalarda, -80 cm. derinlikte çalışma alanının kuzey-
batı köşesinde İon tarzında bir sütun başlığı ele geçirilmiştir. -230 cm. derin-
likte kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 2 sütun parçası, temel ka-
lıntıları ve gider deliğine sahip L biçiminde basit görünümlü küçük bir havuz 
bulunmuştur. Bu havuzun gider deliğinin üzeri kiremit plâkalarla kapatılmış 
olup plâkaların çöktüğü yerde gider de çökmüştür. Havuzun kuzeyinde ka-
lan ve kısa kenarlardan biri sayılabilecek kısım 57 cm. ve tam güneyde kalan 
ve en uzun kenar olan kısmı ise 90 cm. uzunluğundadır (Resim: 8). Alanda 
yine aynı derinlikte içi toprak ve taş ile dolmuş bir pithos ele geçirilmiştir. 
Pithosun ağız kısmı kısmen sağlam ve bazı yerleri kırılıp dışa ve içe doğru 
dağılmıştır. Bununla birlikte yine bu alanda içi kül dolu yaklaşık 40. cm. de-
rinliğinde bir tandırın varlığı da gözlemlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle 
buranın geç dönemde kullanılmış bir mutfak olabileceğini düşünmekteyiz. 
Yine burada yaptığımız çalışmalarda -250 cm. derinlikte oksitlenmiş metal 
objeler ve üzerinde delikler bulunan yuvarlak metal bir obje ile yuvarlak me-
tal bir gülle ele geçirilmiştir. -260 cm. derinlikte zemin döşemesine ulaşılmış, 
çalışma alanının güneybatısında çalışmalar devam etmiş ve büyük bir sütun 
parçası gün yüzüne çıkarılmıştır.

Orta nefte daha önce yaptığımız çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan opus 
sectile döşemesinin hemen yanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda,  -140 
cm. derinlikte yan yana düzgün blok taşlar ve bezemeli büyük bir mimarî 
eleman ele geçirilmiştir. Seviye inme çalışmasına devam edilip kuzey-güney 
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yönünde, tam orta kısmında bir haç işareti bulunan mimarî bir parça bulun-
muştur. Çalışma alanının kuzeybatı kısmında -195 cm. derinlikte üzerinde 
tam 1 harf (E) ve bu harfin sağında ve solunda harflere ait izlerin yer aldığı bir 
fresk parçası ele geçirilmiştir. -220 cm. derinlikte zemine ulaşılmış ve bu ze-
minde opus sectile döşemenin var olduğu görülmüştür (Resim: 9 ve Çizim: 1). 
Renkli taşların belirli geometrik şekillere göre kesilmesi ve geçmeli bir desene 
göre birleştirilmesi suretiyle meydana gelen bu döşeme süslemesinin yaklaşık 
1000 yıllarından sonra moda olduğu bilinmektedir. 11. yüzyıl onarımlarında 
İznik Ayasofyası’nda,  Latin İstilâsı (1204-1261) sonrası Studios Manastırı’nda 
(İmrahor Camii), ve 11. yüzyıl onarımları sırasında Aziz Nikolas Kilisesi’nde5 
(Noel Baba Kilisesi), yapıldığı düşünülen zemin döşemeleri ile Sebastopolis 
Bizans Kilisesi’nde görülen zemin döşemeleri malzeme ve biçim bakımından 
oldukça benzerlikler taşımaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz taban döşemelerinin arasında muhtemelen bir 
ambona  ait olan kaide ile çevresinde çeşitli mimarî parçalara rastlanmıştır. 
Bu mimarî parçaların bir kısmının bu ambona ait olabileceği diğer parçaların 
ise bema etrafını çeviren templon kısmına ait olabileceği düşünülmektedir. 
Yine bu alanda -270 cm. derinlikte zemin döşemesi üzerine yıkılmış mimarî 
yapı elemanları ile birlikte, uç kısmında palmet motifi olan metal bir obje ele 
geçirilmiştir. Bununla birlikte, orta kısmında kenet bağlantısına sahip bir sü-
tun başlığı bulunmuştur. Başlığın bir yüzeyi muhtemelen bir dağ aslanını? 
betimleyen hayvan kabartması ile süslenmiştir. 

Güney apsis duvarının dışında ve doğu istikametinde, -160 cm. derinlikte 
kenarları kesme taşlarla belirlenmiş bir mezarda çalışmalar başlatılmıştır. Me-
zarın doğu-batı doğrultusunda uzandığı görülmüştür. Daha önceki mezarda 
olduğu gibi bu mezarda da suyun bu seviyeden itibaren gelmeye başladığı, 
ancak diğer örnekten farklı olarak mezarda bulunan insan iskeletinin tahri-
bata uğramış olduğu gözlemlenmiştir. Bu seneki çalışmalarımız bu şekilde 
sonlandırılmıştır. 

5 Doğan, S.-Çorağan, N.-Bulgurlu, V.-Alas, Ç.-Fındık, E.-Apaydın, E.; Demre-Myra Aziz Nikola-
os Kilisesi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2014, s. 55 vd.
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Sonuç

Yaptığımız kazı çalışmaları sırasında Roma Hamamı’nda daha önce bir 
kısmı açığa çıkarılan caldarium bölümünün kazılmayan diğer kısmı da kazı-
larak bu alanın tamamı açığa çıkarılmıştır. Ayrıca caldarium bölümüne doğu 
yönünde bitişik vaziyette karşılıklı iki tane alveus ortaya çıkarılmıştır. Hama-
mın güneydoğusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda çok sayıda hypoca-
ust sistemine ait çok sayıda tuğla ayak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu 
mekânın işlevi hakkında değerlendirme yapabilmek henüz mümkün değil-
dir. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalar hamam 
yapısının planını ortaya koyacaktır.

Yine yaptığımız çalışmalar sırasında kilisenin çok az bir kısmı ortaya çıka-
rıldığından kilisenin kesin tarihlendirmesi henüz yapılamamaktadır. Bunun 
yanı sıra gün yüzüne çıkartılan zemin döşemelerinin Roma ya da Bizans Dö-
nemine ait olup olmadığı meselesi de gelecek kazılarda netleşecektir. Ancak 
şunu ifade etmeliyiz ki, Tokat ve çevresi Türkler’in Anadolu’ya gelmesiyle 
beraber 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Danişment Beyliği’nin merke-
zi olduğu için, bu tarihten sonra bu mozaiklerin kilisede yapılmasının pek 
mümkün olmayacağını düşünmekteyiz. 

Kilisede yaptığımız çalışmalar sırasında çeşitli seramik parçaları, metal ob-
jeler ve yeşil, mavi, siyah renklerde ve ayrıca altın yaldızlı tesseralar ele geçi-
rilmiştir. Tesseralar çalışma alanının büyük bir kısmına yayılmış olduğundan 
bunların muhtemelen yapının duvar veya tavan mozaiğine ait süsleme parça-
ları olduğu ve zemine dağıldıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, Bizans 
Dönemine ait çeşitli seramik parçalarının üzerinde genelde bitkisel motifler 
yer almakta olup bu motiflerin yanı sıra geometrik motifler de görülmektedir. 
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Çizim 1: Bizan Kilisesi Opus Sectile’nin çizimi

Plan 1: Roma Hamamı’nın hava fotoğrafı üzerine işlenmiş plan
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Plan 3:  Bizans Kilisesi’nin hava fotoğrafı üzerine 
işlenmiş planı

Plan 2: Roma Hamamı planı
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Resim 1: Roma Hamamı

Plan 4:Bizans Kilisesi planı
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Resim 4: Roma Hamamı’nda ele geçirilen kemik obje

Resim 2: Roma Hamamı - Güney Alveus

Resim 3: Roma Hamamı - Caldarium
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Resim 7: Bizans Kilisesi orta nefin güney duvarında bulunan fresk.

Resim 5: Roma Hamamı’nda ele geçirilen kandil

Resim 6: Bizans Kilisesi hava fotoğrafı
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Resim 9: Bizans Kilisesi - Opus Sectile

Resim 8: Bizans Kilisesi kuzey apsisi içinde bulunan geç dönem kalıntılar
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GorDion 2013

C. Brian ROSE*

2013’te, iki aylık sezonumuz süresince özellikle mimarî konservasyon ve 
yenilenen kazıya ağırlık vererek çok çeşitli aktivitelere giriştik. Geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da daha önceki kazı sezonlarında bulunmuş olan malze-
menin çalışılmasına büyük önem verdik. Aslında bu çalışma, 2012 sezonunun 
sonunda inşa ettiğimiz yeni ve geniş seramik depomuz sayesinde önceki yıl-
lara kıyasla daha kolay oldu. 

Yaz süresince kazı alanında 10’dan fazla sektörde çalıştık. Ayrıca 35’ten 
fazla bilim insanı ve uzman da Haziran ve Temmuz aylarının çeşitli zamanla-
rında kazı ekibine katıldı. 

Konservasyon ve Restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’deki arkeoloji projelerinin başkan-
larından enerjilerinin büyük çoğunluğunu arkeolojik konservasyona ve 
yerleşim yerinin düzenlenmesine ayırmalarını istedi. Tüm Akdeniz ülkeleri 
bu doğrultuda durmadan ilerliyor, biz de bu isteği bu yaz bütün kalbimiz-
le benimsedik. Gordion’un konservasyon programı Penn’in Tarihi Koruma 
lisans üstü programının himayesinde ve Prof. Frank Matero, Angelo Lanzo 
ve Elisha del Bono’nun gözetiminde yürütülüyor. 2013 yılındaki mimarî kon-
servasyon Erken Frig Teras Binası, ya da sanayi bölgesi , Erken Frig çakıltaşı 
mozaiği ve Erken Frig şehir kapısında yapılmıştır. Bu bölgelerin tamamı M.Ö. 
9. yüzyıla tarihlenir. Erken Frig Teras Binası iki uzun yapı sırasından oluşur 

* Charles Brian ROSE, Mediterranean Section, University of Pennsylvania Museum of Arc-
haeology and Anthropology, 3260 South St., Philadelphia, PA 19104, AMERİKA B.D. Mail: 
roseb@sas.upenn.edu.
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ve her yapı sırasında sekiz bina bulunur.1  Bu yapı sıraları 16 m. genişliğinde-
ki meydanın iki yanında konumlanmıştır. Bu binalar teksil ürünleri ve tahıl 
işleme gereçleriyle doludur. 

Bu yapıların duvarları M.Ö. 800’de Gordion’un iç kalesine hızla yayılan 
büyük ve yıkıcı bir yangın sonucu ağır hasar görmüş, duvar taşları çok fazla 
çatlamış ve yayılmıştır.2 Yaz süresince üçüncü ve beşinci odalardaki birkaç 
duvarın konservasyon çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar doğrultusun-
da kırılmış bloklar epoksi ile tamir edildi ve duvarları daha dayanıklı hâle 
getirmek amacıyla duvar içlerine paslanmaz çelik hâlatlar monte edilerek 
güçlendirildi. Önceki yıllarda olduğu gibi, konservasyonu yapılmış olan 
duvarların üzerleri jeotekstille kaplandı. Nemin taş duvarın içine işlemesini 
engellemek amacıyla jeotekstilin üzerini kerpiçle çevrelenmiş, kökleri derin 
olmayan çimlerden yumuşak bir örtü ile kapattık.

İç kale höyüğünün doğusunda kalan bir elit kamu binası olan Megaron 
2’nin içinde Rodney Young tarafından bulunan çakıltaşı mozaiğinde yapılan 
konservasyon çalışmaları da devam etti .3 Bu mozaik hâlâ şimdiye kadar bu-
lunmuş en erken çakıltaşı mozaik olma özelliğini koruyor (M.Ö. 9. yüzyıl) ve 
bir araya gelmiş küçük hâlılara benzeyen karmaşık, çok renkli geometrik mo-
tifler barındırıyor. Bu mozaik 1950’lerde gün yüzüne çıkarıldığında Gordion 
Müzesi’ne taşınmak amacıyla parçalara bölünmüştü, ancak bu panellerin şu 
anda ciddî şekilde konservasyon ve restorasyona ihtiyacı var. J. M. Kaplan 
Fonu’nun cömertliği sayesinde çakıltaşlarının tekrar derzlendirilerek sabit-
lenmesi ve daha iyi sergi imkanı sunacak yeni panel desteklerinin tasarlan-
ması için gerekli uygulamalarda ilerleme kaydedebildik. 

1 Frig çağında şehrin gelişimi ile ilgili bilgi için, bknz: G. Kenneth Sams, “Gordion. Explora-
tions over a Century,” In The Archaeology of Midas and the Phrygians, ed. L. Kealhofer, 12-21. 
University of Pennsylvania Museum, Philadelphia; C. Brian Rose, “Introduction: The Archa-
eology of Phrygian Gordion,” In The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas, ed. 
C.B. Rose, 1-21. University Museum Press, Philadelphia; Mary M. Voigt, “Gordion as Citadel 
and City,” In: Cities and Citadels in Turkey: from the Iron Age to the Seljuks, ed. Scott Redford and 
Nina Ergin. Leuven: 161-228.

2 C. Brian Rose and Gareth Darbyshire, eds. 2011. The New Chronology of Iron Age Gordion. 
University Museum Press, Philadelphia.

3 Dieter Salzman, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken. DAI Archäologische Fors-
chungen 10, Berlin, 4, 6-8, 78, 93-94 nos. 46-56; Young 1958:143; Rodney S. Young, “Early 
Mosaics at Gordion,” Expedition 7(3), 1965: 4-13.
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Diğer büyük konservasyon projesi Anadolu’daki en iyi korunmuş Demir 
Çağı şehir kapısı olan Gordion’daki Erken Frig Kapısı idi (M.Ö. 9. yüzyıl). 
Fakat, 1999 depreminden sonra kapının Güney Duvarı’ndaki taşlarda esneme 
meydana geldi ve bu esneme giderek kötüleşti. Bu nedenle hasarlı duvarın 
düzelmesini sağlayacak ve başka bir deprem olması durumunda bile sağlam 
kalmasını sağlayacak dört yıllık bir restorasyon programı hazırladık. İmar 
planı Prof. Frank Matero ile yapı mühendisi David Biggs tarafından, J. M. 
Kaplan Fonu’nun cömert desteği ile geliştirildi. 

Güney Kapı Duvarı’nın her iki yanında duvarın temelinin sağlamlığını 
ve duvara dayanan dolgunun uyguladığı basıncı kontrol etmek amacıyla iki 
sondaj açıldı. Diğer bir amaç da 1950’lerde açılmış olan Erken Frig Kapısı için-
deki çakıllı rampanın açığa çıkarılması idi. Açmanın batı yarısındaki bölüm-
de 0.2 derinlikteki rampanın iyi korunmuş olduğunu gördük; kapı duvarının 
temeli 2.0 m. derindedir, ahşap kullanılmadan dolgu taşı ve toprak ile inşa 
edilmiştir.

Temelin sağlam olduğunu, fakat esneme yapan taşların yerinden sökülüp 
taşlar üstünde basınç uygulayan moloz dolgu kesildikten sonra tekrar yer-
leştirilmesi gerektiğini keşfettik. Bu da bu yıl, esnemeden etkilenmiş 4 metre 
(11 adet) taşın kapının güney duvarındaki yerinden sökülmesi gerektiği an-
lamına geliyor. Bunun için duvarın yanına yeni bir yapı iskelesi kurulması ve 
tamir edilen kaplama taşlarının yerlerine kenetlenmesi için paslanmaz çelik 
bantların yatay bir şekilde duvarın içine monte edilmesi gerekecek. 

Gordion’un iç kalesini çevreleyen ziyaretçi yolunun uzun zamandır iyi-
leştirilmeye ihtiyacı vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da haklı olarak bu 
iyileştirmeyi 2013 yılının asıl amaçlarından biri hâline getirmemizi istedi. Bu 
amaçla iç kale höyüğün etrafına on bir yeni çift dilli bilgi panosu yerleştirildi. 
Böylece artık ziyaretçiler Gordion yerleşimlerinin bütün tarihine ulaşabile-
cek. Elisa del Bono ile Angelo Lanza ziyaretçi yoluna 100 metreden uzun yeni 
taş merdivenler yerleştirdi ve yürüyüş yolu da kepçe ya da önden yükleyici 
ile düzleştirildi. Sezonun sonuna doğru yerleşim yerinin etrafını 400 metre 
boyunca saran eski dikenli tel örgüyü kaldırıp yerine yeni, çinko kaplama 
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çelik tel örgü koyduk. Bu sayede yerleşim yerinin görünüşünü göze çok daha 
güzel görünür hâle getirdik. On bir bilgi panosuna ek olarak, höyüğün orta-
sına da on iki yeni pano ekledik. Böylece ziyaretçilerin megaronların ve teras 
binalarının her birini rahatça bulabilmelerini sağladık. 

Kazı

2007 yılında yeni kazıya moratoryum uyguladım, çünkü yayınlama hızı 
bizim istediğimiz kadar süratli gitmiyordu. Ama, son üç yılda altı yeni Gor-
dion cildi yayınlandı ve iç kale höyüğün tarihi ve topografyasına ilişkin bir 
takım önemli sorulara cevap verebilmek için yeni kazıların yapılmasının 
gerekli olduğu bir noktaya geldik. Bundan dolayı iç kalenin Erken, Orta ve 
Geç Frig dönemlerindeki gelişimi ile ilgili bilgilerimizi geliştirmek amacıyla 
2013’te  yeni kazılara başladık. Aynı zamanda yerleşim yerinde konservasyon 
ana planının bir kısmını uygulayabileceğimiz alanı seçmek istiyorduk.  Bu 
sayede kazı ile konservasyon el ele yürüyebilecekti. 

Hedefimizdeki kazı alan, iç kalenin pek incelenmemiş alanlarından biri 
olan, höyüğün ortasından geçen ve neredeyse 600 yıl boyunca şehrin ana ge-
çiş yolu olarak kullanılmış gibi görünen devasa bir sokaktı. Bu bölgede Rod-
ney Young tarafından çok az kazı yapılmış olduğundan dolayı Gordion’da 
höyüğü bu kadar etkili bir şekilde ikiye bölen böylesi devasa bir sokağın ne-
den yapıldığı sorusu hâlâ açığa kavuşmadı. 

Sokağın girişinin yakınlarında yapılan uzaktan algılama (remote sensing) 
sonucu bu bölgede taş ve kerpiçten anıtsal bir yapının izleri görüldü. Biz de 
açmayı bu bölgede açtık. Bu alan daha önce Rodney Young tarafından kazıl-
mış Mozaikli Bina’nın hemen altında olduğundan avantajlı bir konumdaydı.4  
Mozaikli Bina çokrenkli çakıltaşı mozaikleriyle ön plana çıkan ve muhteme-

4 Rodney S. Young, “Gordion – 1950,” University Museum Bulletin 16.1 (May, 1951), 6-10; 
Rodney S. Young, “Progress at Gordion, 1951-1952,” University Museum Bulletin 17.4 (De-
cember, 1953), 9, 14-17; Rodney S. Young, “Gordion: Preliminary Report—1953,” American Jo-
urnal of Archaeology 59 (1955), 1-2; Rodney S. Young, “Early Mosaics at Gordion,” Expedition 
7(3) 1965, 6-7; Brendan Burke, “The Rebuilt Citadel at Gordion: Building A and the Mosaic 
Building Complex,” In The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas, ed. C.B. Rose, 
pp. 202-218.
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len bölgenin Pers yöneticisi için yapılmış olan görkemli bir yapıdır. Bu ya-
pının ve çevresindeki alanın konservasyonu her zaman amaçlarımızdan biri 
olmuştu ve bu nedenle yeni kazı, yerleşim yerinde ziyaretçiler için yeni bir 
alanın vitrine çıkarılması amacıyla düzenlenen daha büyük bir programın 
parçasını oluşturdu. 

11 x 14 m. boyutlarındaki açmada altı buçuk hafta boyunca çalışmalar sür-
dü. Bu açmada Erken Frig döneminden (M.Ö. 9. yüzyıl) Erken Roma Dönemi-
ne (M.S. 1. yüzyıl) kadar uzanan dönemlere ait bulgular elde edildi. Yapılan 
en önemli keşif, basamaklı taş rampa ya da teras duvarın üzerindeki destek-
siz duvardır. Bu yapı açma boyunca güneybatı-kuzeydoğu yönünde 9 metre 
uzunluğunda devam ediyor. Duvarın açmanın sınırlarının dışında da devam 
ettiği açıkça bellidir. Uzaktan algılama sonuçlarına göre duvar doğuya doğru 
en az 20 metre ve batıya doğru yaklaşık 10 metre daha devam ediyor. Başka 
bir deyişle muazzamdı. 

Hem rampa hem de üzerindeki desteksiz duvar kireçtaşı bloklarla geniş 
dikdörtgen şeklinde inşa edilmişti. Rampaya ait 13 basamağı ortaya çıkardık 
ancak rampa muhtemelen 3-4 metre daha aşağı doğru devam ediyor. Bu da 
demek oluyor ki rampa ve rampanın desteklediği duvar yaklaşık 10 metre 
boyunca yükseliyordu. Bunun iç kale sur sisteminin bir parçası olduğu açıkça 
bellidir ve muhtemelen bir kapıya bağlıdır. 

İç kale höyüğün içinde bu duvarın yapı tekniğine benzer şekilde inşaa 
edilmiş diğer korunmuş duvarlar Erken Frig Dönemine (M.Ö. 9. yüzyıl) ta-
rihleniyor. Ayrıca rampanın başladığı yer Orta Frig Dönemine tarihlenen ana 
kapıdaki rampadan çok daha derinde olduğundan bizim kazdığımız duvar 
ve rampa muhtemelen Erken Frig Dönemine tarihleniyor. Kesin tarih vere-
bilmek için gelecek yıl bu bölgeyi daha detaylı bir şekilde incelememiz gere-
kiyor, ama eğer bu tarih doğruysa iç kalenin anıtsal istinat duvarlarının daha 
M.Ö. 9. yüzyılda kullanılmaya başlandığına dair ilk kanıtı açığa çıkardık de-
mektir.5 

5 Anadoludaki diğer bir glasi için, bknz: Göksel Sazı, “Maydos Kilisetepe Höyüğü. 2010 Yılı 
Kazıları,” In: Kazı Sonuçları Toplantısı 34 (2012): 389-408 (Gelibolu Yarımadasında Maydos 
Kilisetepe Höyüğu).
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Bu tarih, açmada bulunan diğer iki yapının tarihine de uyuyor. Rampanın 
güneyinde ve ona dik olarak, çoğunlukla şekil verilmemiş yumuşak beyaz ki-
reçtaşlarından kabaca yapılmış bir duvar vardı. Bu duvarın görünen genişliği 
3 metrenin hemen altında ve açmanın güney kenarına doğru 4 metre boyunca 
devam ediyor. 

Yapının yıkıntıları arasında sekiz tane ardıç ağacı kerestesi bulduk; bunlar 
dolgu taşlarını korumak ve dengeyi artırmak için kullanılmıştı, dendrokrono-
lojik tarihlemede  İ.Ö. 9. yy.a tarihlendirildi. Bu da ağaçların önce Erken Frig 
Kapısı inşasında kullanıldığını, sonra da Orta Frig Kapısında kullanıldığını 
akla getirir.

Duvarın doğu yüzü ana kapıda görülen Orta Frig dolgu malzemesiyle 
dikkat çekici bir benzerlik taşıyor. Bu durumda kaba duvar, ana kapıda ya-
pılmış olduğu gibi, aslında höyüğün bir yanından başka bir istinat duvarına 
kadar uzanan ve Erken Frig basamaklı rampasına değecek şekilde yapılmış 
olan Orta Frig dolgu malzemesinin kalıntıları olabilir. 

Açmanın kuzeyinde uzaktan algılama görüntülerinde de görülen başka 
bir anıtsal yapı vardı. Her ne kadar kesinlikle emin olabilmek için daha fazla 
araştırma yapmamız gerekse de, bu aradığımız kapı olabilir. Yapı pembe/
mor ve kırmızıdan sarı, yeşil, koyu gri ve gri/beyaza kadar değişen farklı 
renklerde bloklardan oluşuyordu. Yapılış tekniği yapının Orta Frig Dönemi 
(M.Ö. 8./7. yüzyıl) olabileceğini işaret ediyor. Bu yapı M.Ö. 400 yılı civarında 
bir depremle yıkılmış gibi görünüyor ve duvarın taşları açmanın kuzey tara-
fına yığılmıştı.6  

Açma, iç kale höyüğün güney yamacında olduğundan kazılması pek 
kolay değildi. Açma başkanları Sarah Leppard ve Simon Greenslade’e ve 
onların yardımcıları Penn lisansüstü öğrencileri Lucas Stephens ve Kurtis 
Tanaka’ya, Ankara Üniversitesi’nden Mehmetcan Soyluoğlu’na ve Hacettepe 
Üniversitesi’nden Hüseyin Erol’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Selz 

6 DeVries thought the earthquake dated to ca. 400: Keith DeVries, “The Gordion Excavation 
Seasons of 1969-1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 (1990): 
371-406.
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Vakfı, Harvard Üniversitesi Loeb Klasik Kütüphanesi Vakfı, Luther Replogle 
Vakfı ve Jordan Vakfı cömert maddî destekleriyle katkıda bulundular.

Jeofizik Araştırmaları

Gordion Höyüğü’nün etrafında ve üzerinde bir hafta boyunca uzaktan 
algılama araştırması yine Freiburg Almanya’daki GGH Şirketi’nden Stefan 
Giese ve Christian Hübner tarafından yapıldı. Araştırmanın iki ana hedefi 
vardı: 1) Rodney Young tarafından bırakılan büyük çöplüğün  kaldırılmasını 
da gerektiren, yeni açma ile Mozaikli Bina arasındaki alan; 2) İç kale höyüğün 
batısında kalan Frig Dönemi yerleşim alanı olan Aşağı Şehir.

Mozaikli Bina ile yeni açma arasındaki bölgede Jeofizik Ekibi hem elekt-
rik özdirenç (electrical resistivity) hem de yeraltı manyetik anomalilerini ölçen 
magnetometre kullandı. Yaptıkları çalışma hem bu yılki kazılar sırasında bu-
lunan büyük rampanın hem de rampanın kuzeyindeki büyük yapının Moza-
ikli Bina’ya doğru devam ettiğini gösterdi. 

2008 yılında Aşağı Şehir’deki jeofizik araştırmaları  çok kısıtlı şekilde ya-
pılmıştı, ancak 2013 yazında bölgeyi hayli geniş ölçekte ve çok daha sistema-
tik bir biçimde araştırmaya başladık. Önünde savunma amaçlı kazılmış bir 
hendekle birlikte muhtemelen kerpiçten yapılmış büyük bir duvarın yerleşim 
bölgesini çepeçevre sardığını keşfettik.  Elektrik özdirenci hendeğin yaklaşık 
4-5 metre genişliğinde olduğunu gösteriyor. Hendeğin genişliği Troya’daki 
yerleşim bölgesini koruyan Geç Tunç Çağı hendeğinden bir hayli büyük, bu 
yüzden de bu önemli bir keşif.7  

Yayın

Gelecek yıl üç monografın daha basılması planlanıyor: fildişi eşyalar üze-
rine Phoebe Sheftel’in, Gordion sikkeleri üzerine Ken Harl’ın ve Gordion’un 
antik çevresi üzerine John (Mac) Marson’ın çalışmaları. The Archaeology of 

7  Peter Jablonka, “Leben ausserhalb der Burg: Die Unterstadt von Troia.” In Troia: Archäologie 
eines Siedlunghügels und seiner Landschaft, edited by M. Korfmann (1996).
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Phrygian Gordion’u geçen Kasım ayında yayınladık. Bu yayın, Erken Frig Dö-
neminin başlangıcından Büyük İskender’in gelişine kadar Gordion tarihinin 
altı yüzyılını içeren 18 makalenin bulunduğu bildirileri içeren bir konferans 
cildidir.

Özellikle Başkan yardımcısı Ayşe Gürsan - Salzmann’a. Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Billur Tekkök Hellenistik ve Roma Dönemi seramik-
leri üzerine cömertçe tavsiyelerde bulundu. Bekçimiz ve ev yöneticimiz Zeke-
riya Utğu da her şeyin etkin bir şekilde çalışmasını sağladı.

2013 sezonundaki çalışmalarımız Ankara İl Kültür ve Turizm Bakanlığı 
temsilcisi Sayın Müge Küçük’ün enerji dolu desteği sayesinde, Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi Müdürü Sayın Enver Sağır ve müzenin Müdür Yardımcısı 
Sayın Hâlil Demirdelen’in yardımıyla kolaylaştı. Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, özellike Genel Müdür Sayın Abdullah Kocapınar’a, 
Kazılar Dairesi Başkanı Sayın Melik Ayaz’a, Sayın Umut Görgülü ve Sayın 
Zeynep Boz’a yardımları ve yönlendirmeleri için en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Yardımlarınız olmadan bu bültende bahsedilen başarıların hiçbiri gerçek-
leşemezdi. Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi, C.K. 
Williams II Vakfı, Selz Vakfı, Loeb Klasik Kütüphanesi Vakfı, Luther Replogle 
Vakfı ve Jordan Vakfı’na özellikle bize verdikleri destekten dolayı teşekkürü 
borç biliriz. İnternet sitemizde projeyle ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz: 
http://sites.museum.upenn.edu/gordion. 
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ESKi ahlaT şEhri KazıSı (2013)
Recai KARAHAN*

Mehmet KULAZ
Eylem GÜZEL

Türk Tarihi açısından oldukça önemli yerleşimlerden biri olan Ahlat’ta 
1966 yılında Prof. Dr. Hâluk Karamağaralı ve Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı 
tarafından başlatılan kazı çalışmaları1 2006 yılından itibaren Doç. Dr. Nakış 
Karamağaralı başkanlığında devam ettirilmiştir. Kent üzerinde 2011 yılından 
itibaren Prof. Dr. Recai Karahan’ın başkanlığındaki ekipçe yapılmaya başlanı-
lan kazı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir2.

2013 yılı “Eski Ahlat Şehri Kazıları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönelt-
mesi doğrultusunda kazı, restorasyon ve temizlik çalışmaları, ağırlıklı olarak3 

* Prof. Dr. Recai KARAHAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölü-
mü, VAN- TÜRKİYE. rkarahan@yyu.edu.tr.

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, VAN- TÜRKİYE. mkulaz@yyu.edu.tr; 

 Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL, Yüzüncü Yıl üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölü-
mü, VAN- TÜRKİYE. eyl2@hotmail.com.

1 Karamağaralı, Haluk, “Ahlat Kazıları”,  II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Edt. Oktay Belli), 
Ankara, 2007, s. 83-96.

2 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Prof. Dr. Recai Karahan ta-
rafından Bitlis İli, Ahlat İlçesi, eski Ahlat şehrinde arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için 
Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2011 tarih ve 2011/1868 sayılı kararı ile 3386 Sayılı Kanunun ile 
değişik 2868 Sayılı  “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’’, ‘’Kültür ve Tabiat Var-
lıklarıyla İlgili Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik’’ ve 22/12/2011 
tarih 260635 sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiyat Var-
lıklarıyla İlgili Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönerge’’ hükümleri kap-
samında, 3386 Sayılı Kanunla, değişik 2865 Sayılı Kanun’un 6’ıncı ve 23’üncü maddelerin-
de belirtilen taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izin 
verilmiştir. Verilen bu izin doğrultusunda Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığındaki ekipçe 
yürütülen Eski Ahlat Şehri Kazıları 2013 yılı kazı çalışmaları kazı, restorasyon ve temizlik 
aşamalarıyla sürdürülmektedir.

3 Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi BAB Başkanlığı’na, Bitlis Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığı’na, Ahlat Belediye 
Başkanlığı’na, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Ahlat halkına ve kazı ekibimizin 
değerli üyelerine teşekkür ederiz.
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210.000 metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük Tarihî Türk- İslâm Mezar-
lığı unvanına sahip olan, devasa şahide ve sandukalarıyla âdeta Ahlat’la öz-
deşleşen Ahlat Selçuklu (Meydan) Mezarlığı’nda3 (Resim: 1) sürdürülmüştür. 

ESKİ AHLAT ŞEHRİ 2013 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Eski Ahlat Şehri kazı başkanlığının 2013 yılı kazı programı doğrultu-
sunda 15.06.2013- 11.10.2013 tarihlerinde yürütülen kazı çalışmaları, Sel-
çuklu Meydanlık Mezarlığı’nın güney girişinin doğusunda yer alan Kadılar 
Bölümü’nün kuzey uç noktasında bulunan LM 16-17 Akıt Açması ile Mey-
danlık Mezarlığı’nın kuzey girişinin güneyinde yer alan IH 5-6 Açması’nda 
yapılmıştır. Yüzeyde yapılan temizlik çalışmalarından sonra bu alanlarda 
sistematik bir şekilde seviye indirme çalışmalarına geçilmiş, çalışmaların her 
aşaması fotoğraf, gözlem fişi ve buluntu envanter fişleri ile kayıt altına alın-
mıştır.

Kazı çalışmalarının yanı sıra mezar şahidelerinin üzerinde oluşan liken 
tabakası uzman restoratörler ve konservatörler tarafından temizlenmiştir. 
Zamanla eğilen ve hatta kırılma tehlikesi gösteren bazı mezar şahideleri ve 
zemin blokajları bozulmuş sandukalar, uzman ekibimiz tarafından düzeltilip 
sağlamlaştırılarak pasif restorasyonları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların 
tümü (kazı, konservasyon ve restorasyon) günübirlik fotoğraflanarak arşiv-
lenmiştir.

LM 16-17 Akıt Açması 

Meydanlık Mezarlığı’nın güney girişinin doğusunda yer alan Kadılar 
Bölümü’nün kuzey uç noktasında bulunan LM 16-17 olarak paftada belirtil-
miş akıtta temizlik çalışması yapılarak seviye indirme çalışmaları tamamlan-

3 Karamağaralı, Beyhan. Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1992; Uluçam, Abdüsselam. Ortaçağ ve 
Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı –II-Bitlis, Ankara, 2002,  s.184; Ahlat tarihçesi için ayrı-
ca bkz. Turan, O. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ankara 1965, s. 100-101.; Beygu, 
Abdurrahim Şerif. Ahlat Kitabeleri, İstanbul 1932, s .55; Yinanç, Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi, 
Selçuklular Devri I-Anadolu’nun Fethi, İstanbul 1944, s. 55- 56.
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mıştır (Resim: 2). Akıt içerisinde derine doğru inildikçe ortaya çıkan düzgün 
kesme taş duvar kalıntıları ile kabayonu taşlar, daha sonra akıtta yapılacak 
muhtemel restorasyon çalışmaları için açmanın hemen ilerisine düzgün bir 
şekilde istiflendirilmiştir. Açmanın farklı yönlerinde dağınık hâlde irili ufaklı 
bulunan kemik parçalarına rastlanmıştır. Bulunan bu kemik parçalarının in 
situ fotoğrafları çekildikten sonra özel naylon torbalara konularak havayla 
temas etmeleri engellenmiştir. Saklama kapları içerisinde antropologların in-
celemesi için kazı evi deposunda muhafaza altına alınmıştır.

Açmanın doğu kısmında ağız kısmı kırık, gövdesinin muhtelif yerlerinde 
ise çatlakları olan bir küp bulunmuştur. Bulunan bu küp, öncelikle mevcut 
konumu korunarak fotoğraflanıp belgelendikten sonra her parçası numara-
landırılarak kayıt altına alınmış ve envanter kaydı yapılmıştır. Daha sonra 
kazı evi laboratuvarında uzman restoratörlerimiz tarafından temizlenip tüm-
lenerek orijinal hâli kazandırılmaya çalışılmıştır.  Ayrıca seviye indirme çalış-
maları sonrasında açmadan tahliye edilen farklı kademelerdeki toprağın elek 
aşaması esnasında 8 adet korozyona uğramış sikke bulunmuştur. Bu sikkeler 
fotoğraflanıp envanter kaydı yapıldıktan sonra laboratuvar ortamında uzman 
restoratörler tarafından korozyon temizliği yapılarak, küp ile birlikte teslim 
tutanakları ve envanter fişleri hazırlanarak Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim 
edilmiştir.

IH 5-6 Açması

Meydanlık Mezarlığı’nın kuzey girişinin güneyinde yer alan  40 m. x 40 
m. ölçülerine sahip bu açmada temizlik çalışması yapılarak seviye indirme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Alanda 20 cm. derinliğe inilerek kısmen veya 
tamamen toprak altında kalmış olan mezar sandukaları kısmen veya tama-
men ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bu sandukaların üzerinde yer alan kaba 
toprak tabakası kaldırılarak sandukalarda mevcut olan süsleme unsurları 
belirginleştirilip sandukalarda var olan yazıların okunabilir hâle getirilmesi 
sağlanmıştır. 
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MEZAR TAŞLARINDA RESTORASYON VE YÜZEY TEMİZLİĞİ

Kazı çalışmalarının yanında yapılan restorasyon ve yüzey temizliği netice-
sinde, mezar şahidelerinin üzerinde oluşan liken tabakası uzman restoratör-
ler tarafından temizlenmiş kırılan ve eğik durumda olan şahideler üzerinde 
restorasyon çalışmaları yapılarak, mezar taşlarının yeniden ayağa kaldırılma-
sı sağlanmıştır.

Pasif Restorasyonu Yapılan Mezar Taşları

Ahlat Meydan Mezarlığı’nın çok geniş bir alana sahip olması ve bünyesin-
de binlerce şahide ve sandukayı bulunduruyor olmasından dolayı yapılacak 
müdahâlelerde aciliyet arz eden (aşırı eğilmeye bağlı kırılması kuvvetle muh-
temel olan) taşlara öncelik verilmiştir (Resim:  3).

İlk olarak mezarlık alanının tamamında yüzyıllar boyu süren bakımsızlığa 
bağlı olarak giderek güçlenen yabanî otların tamamı biçilip mezarlık alanı 
dışına taşınmıştır. Alandaki ot ve çöp temizliği sağlandıktan sonra mezarlığın 
karelanj haritasına bağlı kalınarak alan taraması yapılmış ve müdahâle gerek-
tiren mezar taşları önceliklerine göre derecelenmiştir. Müdahâle gerektiren 
taşların pafta üzerindeki konumlandırılmaları yapılıp fotoğrafları çekilerek 
müdahâle öncesi mevcut durumları arşivlenmiştir. Belgeleme işlemi tamam-
lanıldıktan sonra yıkık ve eğik durumda olan mezartaşlarının restorasyon iş-
lemine geçilmiştir.  

Mezartaşlarının Eğilme Nedenleri 

Ahlat Meydan Mezarlığı’nda eğik olan şahide ve zemin blokajı bozulmuş 
sandukalara müdahâle edilirken aynı zamanda bunların oluşma sebepleri de 
araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda yapılan tespitler aşağıda sıralanmış-
tır:

1- Şahidelerin toprağa gömülü alt kısımlarının eğri kesilmiş olması, za-
manla meydana gelen toprak hareketleri, kar ve yağmur sularının zemini 
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yumuşatmasıyla şahidelerin eğik kesilmiş yöne doğru yatmasına neden ol-
muştur (Fotoğraf: 4).

2- Tipoloji olarak şahide ve sandukalardan meydana gelen Ahlat Mezar 
Taşlarının hemen altında da defin için kesme blok taşların şekillendirdiği kır-
ma çatılı çatma ikinci bir kabrin yapılmış olması, (Resim: 5)  zamanla içe doğ-
ru meydana gelen göçmeler yüzünden sanduka ve şahidelerin derine doğru 
batıp yanlara doğru açılarak zemin blokajının bozulmasına neden olmuştur. 

3- Şahidelerin eğilip yıkılmalarının önüne geçmek için kullanılan bilezik 
taşlarının mezarların çoğunda eksik olması bazı mezar taşlarında eğilmeye 
sebebiyet vermiştir. 

4-  Mezarlık alanının gevşek bir zemine sahip olması eğilme olayını hız-
landırmıştır. 

5-  Mezarlık alanında oldukça fazla olan kaplumbağa ve köstebek gibi can-
lıların toprak zemininde oluşturdukları boşlukların uzun vadede topraktaki 
nem oranının değişmesi ile oluşan boşlukların çökmesi sonucu taşlarda eğril-
melere sebebiyet vermiştir.

Eğik Durumdaki Mezar Taşlarının Ayağa Kaldırma Çalışmaları 

Çalışmanın başında,  üç demir ayağın bir noktada birleştirilip calaskalın 
sabitleneceği üçayak (tripot) oluşturulur. Oluşturulan bu üçayağa calaskal sa-
bitlendikten sonra blokajı bozulmuş olan şahide üzerine onu ortalayacak şe-
kilde yerleştirilerek ayaklar sabitlenip üzerlerine ağırlık bindirilir (Resim: 6). 

Calaskala bağlanan sapan (polyester kuşaklar) müdahâle edilecek taşa sa-
rılıp sabitleme işlemi yapıldıktan sonra taş gergiye alınır. Böylelikle taşın top-
rak altında kalan kısmının çevresi taşa zarar verilmeyecek şekilde açılmaya 
başlanır.

Çevresi açılan şahide dikkatli bir şekilde yukarıya doğru çekilerek askıya 
alınıp zemin blokajı yapılır. Bu aşamadan sonra askıya alınmış olan taş yerine 
oturtularak dip kısmının kesimine göre eksik olan tarafı yine Ahlat taşından 
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düzgün kesilmiş taşlarla desteklenir. Yerine yerleştirme aşamasında su tera-
zisi kullanılarak taşın, toprağa 90 derecelik bir dik açıyla oturması sağlanır.

Şahide zemine dengeli bir şekilde yerleştirildikten sonra taşın tekrar yan-
lara doğru eğim almaması için çevresi yine Ahlat taşı veya volkanik kökenli 
taşlarla doldurulup üzerine elenmiş toprak eklenerek sıkıştırma yapıldıktan 
sonra işlem sonlandırılmış olur. 

Zemin blokajı bozulmuş sandukalar da ise, yine aynı sistem ve teknikler 
kullanılırken sanduka tipolojisine göre uygulanan müdahâle şekli değişir. 
Eğik vaziyette olan bir yekpare sandukada, önce sandukanın çevresi açılıp 
ardından sanduka zemini yatık olduğu taraftan desteklenerek teraziye alı-
nırken, çatma lâhit formlu sandukalarda sandukanın her blok parçasına ayrı 
ayrı müdahâle edilerek şahide ile orantılı olacak şekilde zemin blokajı yapılır.

Tüm bu işlemlerin bitirilmesinin ardından mezarda çevre düzenlemesine 
geçilip mezar çevresinde kar ve yağmur sularının dolup zemini gevşeterek 
mezar şahidesi veya sandukasında statik dengenin bozulmasına sebebiyet 
vermemesi için tesviye işlemi yapılır. Yapılan tüm bu müdahâleler sırasıyla 
fotoğraflanarak arşivlenir. 

2013 yılı kazı sezonunda alan içerisindeki zemin blokajı bozulmuş, şahide-
li ve sandukalı toplam 66 adet mezarda düzeltilme ve sağlamlaştırma çalış-
maları yapılmıştır (Resim: 7).

Şahidelerin zamanla eğilip kırılarak yok olmasının önüne geçmek amacıy-
la bilezik taşı olmayan 10 şahideye bilezik taşı yapılmıştır (Resim: 8). 

Mezar Şahidesi Temizleme Çalışmaları

Şahidelerde biyolojik bozulma türlerinden biri olan ve otsu-odunsu bit-
kiler grubunda yer alan likenlerin yoğun olarak oluşturduğu bir tahribat gö-
rülmektedir. Yüzeyde bulunan likenlerin yumuşatılarak yüzeye zarar verme-
den uzman restaratörler tarafından yapılan temizlik çalışmalarında Kadılar 
Bölümü olarak adlandırılan alanda 47 mezar taşı likenlerden arındırılmıştır  
(Resim:  9-10).
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Mezar Taşı Okuma Çalışmaları 

Kazı sezonunda en fazla önem verilen konulardan bir diğeri de mezar 
taşı okuma çalışmalarıdır. Selçuklu Meydan Mezarlığı içerisinde yer alan bir-
çok kabrin başucu ve ayakucu şahideleri ile sandukalarında yer alan Arapça 
ve Farsça yazılar uzman epigraflar tarafından okunmuş, okunan bu mezar 
taşları kayıt altına alınarak dosyalanmıştır. Dosyalama işlemi sırasında oku-
nan mezar taşı fotoğraflanmakta, Arapça ya da Farsça olan orijinal metinler 
ile bunların Türkçe ve İngilizce tercümesine yer verilmektedir. Bu metinler 
levhâlar hâlinde mezar taşlarının yanına yerleştirilmeye başlanmıştır. Yapı-
lan bu çalışmalar sonucunda 69 şahidenin kitabeleri çözümlenmiştir. 
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Resim 1: Selçuklu Meydan Mezarlığı genel görünüm

Resim 2: LM 16-17 Açması’nda ortaya çıkarılan akıtın genel görünümü
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Resim 3: Eğik Durumdaki Mezartaşı (Pafta No: H-6 Mezar No: 3206)

Resim 4: Mezar şahidelerinin toprağa gö-
mülü bölümlerinin alt kısımla-
rından eğri kesilmesinin neden 
olduğu eğilme (Pafta No.H-6.
Mezar No 3227).

Resim 5: Yüzeydeki mezar sandukasının alt kıs-
mında yer alan kesme blok taşlar ile 
örülmüş kırma çatılı defin bölmesinden 
görünüm.
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Resim 7: Resim 6’daki mezartaşının restorasyon sonrası düzeltilmiş hali

Resim 6:  Üç ayağın desteklediği calaskalın ve kuşakların eğri taşı sabitlemek ve dengeye almak 
için hazır hale getirilmesi
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Resim 9: Şahidenin temizlenmemiş arka yüzü (Pafta 
No. MN 23 Mezar No.357)

Resim 8:  Bilezik Taşı eklenmiş şahidelerden bir örnek
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Resim 10: Şahidenin likenlerden temizlenmiş hali (Pafta No. MN 23 Mezar No.357)
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SinoP BalaTlar KiliSESi KazıSı 
2012 VE 2013 Yılı Çalışmaları

Gülgün KÖROĞLU*
Filiz İNANAN

Eda GÜNGÖR ALPER

Sinop şehir merkezinde bulunan Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerine ait evreleri kapsayan en önemli tarihî eserlerden biri 
olan ‘Balatlar Kilisesi’ arkeolojik kazıların başlamasıyla birlikte kente gelen 
turistler için de önemli bir ziyaret yeri hâline gelmiştir. Burası surlardan son-
ra gerçek kimliğiyle tanımlanabilen yegâne yapı olması açısından çok dikkat 
çekicidir. Çevresi yoğun yapılaşmaya maruz kalmış yapı kalıntısından gü-
nümüze iki büyük haç planlı yapı ile dikdörtgen planlı büyük bir salon ulaş-
mıştır. 2010 yılında başlayan kazı çalışmaları hâlen bu üç yapı kapsamında 
sürdürülmekte ve sadece yapının değil,  kent tarihinin de bilinmeyen pek çok 
yanını ortaya çıkarmaya devam etmektedir. Roma imparatorluk hamamları-
nın ne denli büyük yapılar olduğu göz önünde bulundurulursa günümüzde 
‘Balatlar Kilisesi’ olarak tanınan hamam olarak inşa edilip daha sonra kilise, 
manastır ve mezarlık olarak kullanılan yapı kalıntısının sadece küçük bir bö-
lümünün toprak üstünde görülebildiği, büyük bir bölümünün ise hâlen top-
rak altında olduğu anlaşılır. Mevcut yapının çevresinde yapılan araştırmalar 
yapının kuzey, kuzeybatı ve doğu yönde büyük ek mekânlara sahip olduğu-
nu göstermiştir (Çizim: 1). 

* Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti-Şişli İstanbul/TÜRKİYE. gulgun.koroglu.27@hotmail.
com

   Öğr. Gör. Dr. Filiz İNANAN, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, sanat Tarihi Bölü-
mü, Bursa/TÜRKİYE.

   Arş.Gör.Dr. Eda GÜNGÖR ALPER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arke-
oloji Bölümü, İzmir/TÜRKİYE.
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Bakanlık temsilcisi olarak 2012 yılı kazı çalışmalarına sanat tarihçisi Atilla 
Can, 2013 yılı çalışmalarına ise Serkan Camcı eşlik etmiştir1. Kazının giderleri 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanmıştır. Çalışmala-
rımız Sinop Valiliği İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sinop 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından da 
manevî olarak desteklenmektedir.

KAZI ÇALIŞMALARI (Çizim: 2)

Kazı çalışmaları, en üst seviyedeki Geç Osmanlı Dönemine ait Rum Or-
todoks Manastır’ına ait mezarlığının kazılmasıyla başlamıştır. Yapı 1924 yı-
lındaki mübadeleye kadar manastır kilisesi ve Ortodoks Hıristiyan hâlk için 
mezarlık alanı olarak da kullanılmıştır.  Mezarlığının sadece Balatlar ile sınırlı 
kalmadığı yapının çevresine yayıldığı, yeni inşaatlar sırasında gün ışığına çı-
karılan mezarlardan dolayı da anlaşılmaktadır. Manastırın mezarlığı olarak 
I no.lu mekân kullanılmıştır. Bu mekânın 17. yüzyıldan önce de Rum Orto-
doks manastır kilisesi olduğu anlaşılır. Meryem Ana ve Başmelek Mikail’e 
adanmış olan manastır kilisesinin 17. yüzyıl ilk yarısında çöken tonozunun ve 
tahribat gören resimlerinin yenilendiği, kilisedeki yazıt ile belgelenmiştir. 14-
16.yüzyıllarda Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemine ait özellikle seramik 
buluntularının kazılar sırasında ele geçirilişi yapının dinî fonksiyonlu kulla-
nımının yanı sıra başka işlevler için de kullanıldığına işaret eder niteliktedir. 
Kazılarda ortaya çıkarılan bir evre 12-14. yüzyıllara aittir. Bu dönemde yapı 
topluluğunun dinî amacın yanı sıra sivil amaçlar için de kullanılmış olduğu 

1 Kazı çalışmalarımıza emeği geçen tüm bilim insanlarına, öğrencilerimize ve Sinoplu dostla-
rımıza içtenlikle teşekkür ederiz (İsmet Ağaryılmaz, İzzet Duyar, Kemalettin Köroğlu, Domi-
nique Kassab Tezgör, Esra Keskin, Feray Korucu, Ayşe Alev Direr Akhan, Saadet Gündoğ-
du, Fethi Ahmet Yüksel,  Ümit Yıldırım,  Hüseyin Sami Öztürk, Durmuş Gür, Sanem Soylu 
Yılmaz, Gökben Ayhan, Selen Buse Altıntaş, Nihan Erim, Canan Böbrek, Emre İncesu, Belkıs 
Meha Abufaur, Burak Akbay, Ali Celeptaş, Alperen Buğur, Duygu Irmak, Nesim Doğuş Ye-
lekçi, Duygu Şenel, Dila Tütüncüoğlu, Ogün Geylan, Ömer Türk, Kadir Toğan Özdoğan, 
İbrahim Güler, Çağlar Koca, Şahika Merve Akçap, Hilal Küntüz, Gizem Ogan, Ezgi Köpük, 
Fulden Andaç, Dilara Toprak, Özlem Osmanoğlu, Hazal Çatalbaş, Burcu Kenar, Murat Gey-
ve, Hale Çelik, Özlem Eyüp, Nermin Kalkınoğlu bu yıl ekipte yer almışlardır. Sinoplu fotoğ-
raf sanatçıları Tülin Dizdaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Evrim Sönmez çalışmalarımız sırasında kazı 
fotoğraflarımızı çekerek çalışmamıza büyük katkılarda bulunmuşlardır). 
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anlaşılır. Erken Bizans Döneminde yapı topluluğunun bazı bölümleri, yeni 
serbest bırakılan tek tanrılı dine hizmet etmesi amacıyla kilise ve manastıra 
dönüştürülmüştür. Roma hamamının sıcaklık bölümü (caldarium) olan VIII 
No.lu mekân kilise, batısındaki haç planlı ılıklık (tepiderium) bölümü ise avlu 
(atrium) olmuştur. İlk inşa edildiği Geç Roma Döneminde büyük bir hamam 
ve spor yapısı (palaestra) olan kompleks şehir surlarının dışında yer alır. Anıt-
sal boyutlara sahip olduğu anlaşılır. Şehir hâlkının yanında gemi ile şehre 
ticaret için gelen denizciler tarafından da kullanılmış olmalıdır.

Yapının alternatif olarak taş ve tuğla dizilerinden oluşan kalın duvarları, 
ilk inşa edildiği dönemden sonraki kullanım evrelerinde, değişen kullanım 
ihtiyaçlarına göre kesilip oyularak şekillendirilmiş ve 20. yüzyıl sonlarına de-
ğin kullanılmıştır. 2010 yılında başlayan kazı çalışmalarımız yapıdaki farklı 
dönemlere ait kullanım evrelerindeki değişimleri ve buluntularıyla birlikte 
ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 

2012 ve 2013 yılları kazılarında iki haç planlı yapının yanı sıra hamamın 
palaestrası olduğu düşünülen dikdörtgen planlı X No.lu mekânda sürdürül-
müştür. 

VIII No.lu Mekân

Geç Roma Döneminde (2/3. yüzyıl) hamam olarak inşa edilen yapı toplu-
luğunun alt katında, ısıtma sistemi (hipokaust) bulunan Lâtin haçı planlı olan 
biriminin (VIII No.lu mekân)  hamamın caldarium’u olduğu kazılar sonucu 
belirlenmiştir. Yapının güney haç kolu büyük havuz, diğer haç kollarının iki 
yan tarafında ise karşılıklı küçük havuzlar 2011 ve 2012 yılı kazılarında or-
taya çıkarılmıştır (Resim: 1 ve 2).  Haç planlı yapı, Geç Roma İmparatorluğu 
döneminde Hıristiyan inancın serbest bırakılıp daha sonra da resmî din ilân 
edildiği 4-6 yüzyıllarda kiliseye dönüştürülerek kullanılmıştır. Caldariumun 
kiliseye çevrildiği dönemde doğu haç kolu kilisenin en kutsal kabul edilen 
birimi olduğundan, doğu haç koluna bir apsis ve templon eklenmiş olmalıdır. 
Ancak bu kısım henüz kamulaştırılmadığından bu alanda kazı çalışması ya-
pılamamaktadır. Haç planlı yapının kuzey, batı ve doğu haç kolundaki Roma 
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Dönemine ait karşılıklı küçük havuzları doldurularak gömü yeri olarak kulla-
nılmıştır. Özellikle apsisin yer aldığı doğu haç kolundaki mezarlarda çok sa-
yıda bebek ve küçük çocuk aynı mezar içine gömülmüştür (Resim: 3). Yine bu 
dönemde orta mekâna kripta için dikdörtgen biçimli çukur açılmıştır. Yapının 
kuzey ve batı haç kollarında bulunan kapılarının çerçeveleri bu dönemde ke-
silerek genişletilmiş olmalıdır. Roma mimarî geleneğinde simetri anlayışının 
hâkimiyeti göz önünde bulundurulursa, yapının orjinalinde doğuda da bir 
geçişin olması gerektiği anlaşılır. 

2012 yılı kazılarında ağırlık VIII No.lu mekândaki çalışmalara verilmiş-
tir. Bu kapsamda 2010 ve 2011 yıllarında açılan açmalarda derinleşerek çalış-
malara devam edilmiştir. Yapının tümü yüzeyden -2 m. derinliğe kadar olan 
seviyede Geç Osmanlı Dönemine ait (18-19 ve 20. yüzyılın ilk çeyreği) Hıris-
tiyan mezarlarıyla doludur. Bu mezarlarda yapılan çalışmalar sırasında cam 
bilezikler, boncuklar, koku şişeleri, Çanakkale seramikleri ile Avrupa’dan 
ithâl porselen parçaları ele geçirilmiştir. Mezarlık seviyesinin altında yapının 
tonozuna ait düzensiz kalın bir katman hâlinde kiremit, tuğla, kireç taşları, 
sıva ve harç kalıntıları bulunmuştur. Özellikle VIII g açmasında ele geçiri-
len tonozun iç yüzeyini kaplayan sıvalı yüzeylere ait parçalarda beyaz zemin 
üzerinde kırmızı, yeşil ve siyah boya ile yapılmış stilize bitkisel desenlerde 
resim izleri bulunmaktadır. Erken Bizans’tan Orta Bizans Dönemine kadar 
geçen sürede yapının ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. VIII No.lu biri-
min bu ara dönemde tonozlarının çökmüş olduğu ve kullanılmadığı anlaşılır. 
Güney haç kolundaki moloz yıkıntı içinden 11. yüzyıla ait bronz Bizans sik-
kesi ele geçirilmiştir. Bu buluntu güney haç kolundaki kilise kalıntısının son 
kullanım evresine ait olmalıdır. Yapının duvarlarının üst bölümleri ve tonoza 
ait yıkıntılar 3 m.ye yakın bir molozun birikmesine neden olmuştur. Bu biri-
kintinin üzerinde 18-20. yüzyıl ilk çeyreği arasına tarihlenen Rum Ortodoks 
mezarlık evresi vardır.

Haç kollarının birleştiği merkezdeki kareye yakın dörtgen planlı bir ze-
min 2012 yılı çalışmalarında tamamen ortaya çıkarılmıştır. Düzgün zeminin 
(0 kodundan 3.35 m. derinde)  üst üste 3 ayrı sıva tabakasıyla kaplı olduğu gö-
rülmüştür. En üst seviyedeki kireç harcıyla kaplı çimento benzeri bir sıvanın 
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altında, içinde bol tuğla kırıkları olan başka bir sıva tabakası vardır. En altta 
ise kare tuğlaların olduğu gözlenmiştir. Jeofizik çalışmalarının gösterdiği ve-
riler yardımıyla tam merkezde bir çukur alan saptanmış, zeminin dikdört-
gen biçiminde kesilmesiyle oluşturulmuş, dikdörtgen biçimli çukurun gömü 
için ve rölik sandığı için kullanıldığı belirlenmiştir. Roma Dönemi hamamı-
nın sıcaklık bölümünün altında bulunan bu bodrum kat, içinde sıcak buharın 
dolaşması için pişmiş toprak tuğladan örülmüş yüksek ayaklı ve kemerli bir 
sisteme (hipokaust) sahiptir.  Yapının 4 ya da 5. yüzyılda kiliseye çevrildiği dö-
nemde apsisle aynı eksende (doğu-batı) olan orta mekânın merkezindeki bu 
alan zeminin düzgün bir şekilde kesilip delinmesiyle ve hipokaustun kemer 
aralarının doldurulup sıvanmasıyla küçük bir hücre şeklindeki bir kriptaya 
dönüştürülmüştür. Bu hücrenin kuzey tarafında doğu-batı doğrultusunda bir 
dar bir set vardır. Çukurun üst seviyesinde çok sayıda insan kemikleri olmak-
la birlikte daha aşağıda dikdörtgen biçiminde özel olarak oluşturulmuş me-
zar çukuruna gömü yapılmıştır. 2013 yılı kazı çalışmaları sırasında mermer-
den yapılmış bir rölik mahfazasının kapağına ait akroter parçası bulunmuştur 
(Resim: 4). Ortodoks ve Katolik Hıristiyan inancında önemli bir yeri ve değeri 
olan kutsal kalıntıların korunduğu mahfazalarının form ve boyutları çeşitlilik 
gösterebilmektedir. Erken Bizans Döneminde yaygın olarak kullanılan taş ya 
da mermer rölik mahfazaları kutu, sandık ya da dikdörtgen prizması biçimli 
gövdesi olan lâhit şeklindedir. Bu tipteki rölikerlerin kapakları genellikle siv-
ri çatı formunda olup çoğunun dört köşesinde akroter biçimli çıkıntılar bu-
lunur. Kazı çalışmaları sırasında gün ışığına çıkarılan parça lâhit formlu bir 
rölik mahfazasının akroter bölümüdür2. 8.7 cm. yükseklik, 8.5 cm. genişlik ve 

2 Ortodoks ve Katolik Hıristiyan inancında önemli bir yeri olan Grekçe leipsanon, Latince reli-
quia olarak adlandırılmış geriye kalan, kalıntı anlamına gelen ve Türk sanat tarihi terminolo-
jisine rölik terimiyle yerleşmiş olan kelime ile kutsal kişilerden geriye kalan fiziksel kalıntılar 
anlatılmak istenmektedir. Kutsal kişilerin kalıntıları sadece Hıristiyanlık için değil tüm tek 
tanrılı dinler açısından da değerli kabul edilmiştir . Sadece kutsal kişilerin kemik, saç ve sakal 
gibi bedenlerine ait parçalar değil, onlarla temas eden giysi, kumaş, kullandığı eşyalar ile 
onların parçaları, mezarını aydınlatan kandilin yağı, toprak, su ve benzeri nesneler de birer 
rölik olarak kabul edilmişlerdir. Böylece iki farklı rölik türü vardır. Asıl rölik kutsal kişilerin 
kemik ve saç gibi fiziksel kalıntılarını, ikinci derecede rölik ise (temas rölik) kutsal kalıntılarla 
temas eden ya da aynı alanda kalarak kutsallaşan nesneleri temsil eder. İkinci derece rölikler 
kutsal kişinin fiziksel varlığıyla bir arada olduğundan dolayı kutsallaşmışlardır.
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10.9 cm. uzunluğa sahiptir. Akroterin her iki yüzünde kazıma olarak yapılmış 
haç tasvirleri vardır. Kapağın altında, sandukaya oturması için şekillendiril-
miş çıkıntı bulunur.

Yapının güney haç kolu, diğerlerine göre daha uzundur (Resim: 5). 2012 
yılında yapının güney haç kolunda (VIIIg), duvarlarına ait taşları sökülerek 
alınmış kareye yakın dörtgen biçimli bir plana sahip, tek nefli küçük bir şapel 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. İki sütunlu bir templonu olan şapelin zeminin-
de, batısındaki eşik taşında ve duvar temel çukurlarında Roma Dönemine ait 
tuğla ve işlenmiş taş levhâların devşirme olarak kullanılmış olduğu görülür.  
Devşirme taşlar, mermer levhâlar ve tuğlalarla zemini döşenmiş olan küçük 
kilisenin apsisi Roma yapısının doğu duvarındaki basamağın kesilip oyul-
masıyla oluşturulmuştur. Templonun iki sütunu güneybatı yönde devrilerek 
döşemenin ezilmesine sebep olmuş, sütunlardan biri 3 parçaya bölünmüş, 
diğeri ise kuzeybatı yöne sağlam bir şekilde devrilmiştir. Bu şapelin hemen 
kuzeyine bitişik olan kare planlı bir yapının kalıntıları belirlenmiştir. Özellik-
le bu alanda gerçekleştirilen kazılarda zeminde çok sayıda mezar ortaya çı-
karılmıştır. Erken Bizans Dönemine ait mezarlar için havuzun tabanı kesilmiş 
ya da oyulmuştur. Bu alanda bulunan üç adet mezarda çoklu gömü olduğu 
görülmüştür. 

2013 yılında şapel yerinde bırakılarak batısı ve kuzeyindeki alanda de-
rinleşilmiştir. Bu birimin orijinalinde Roma hamamı caldariumunun büyük 
havuzu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Duvarların alt kısmında ve zemininde 
kalın bir tabaka hâlinde Horasan harç sıva bulunmaktadır. Zeminini dikdört-
gen formlu büyük mermer plâkalarla kaplı olduğu anlaşılan havuz içinde 
çok sayıda kırık mermer parçası ve taban harcını oluşturan yüzey üzerinde 
mermerle kaplı olduğunu gösteren izler belirlenmiştir. 2010-2013 yıllarında 
kazı alanında bulunan mimarî plâstik elemanlar güney haç kolundaki şapel 
çevresine toplanarak bu mekân içerisinde açık bir sergileme alanı oluşturul-
muştur. Havuza ait olduğu anlaşılan sıva izleri ile havuz kenarını oluşturan 
duvarın tuğla kalıntıları belirlenmiştir. Tıpkı doğu haç kolunda olduğu gibi 
daha geç bir kullanım evresinde eklenen kare biçimli iki adet taş örme paye 
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ya da ayak kalıntısı da bu alanda ortaya çıkarılmıştır. Bu ayakların üst örtüyü 
desteklemek için sonradan eklenmiş olması mümkündür.  Bu evrede payele-
rin aralarına duvar örülerek haç kolu tamamen kapatılmıştır. 

Latin Haçı planlı VIII No.lu mekânın kuzey  (VIIIb 1-4 açmaları) ve batı 
kollarında (VIIIc 1,2,5,6 açmaları) kareye yakın dörtgen formlu havuzlar 
yaklaşık 50 cm. derinliğe sahiptir. Havuzun duvarları ve zemini içinde tuğ-
la kırıkları olan pembe renkli yaklaşık 5 cm. kalınlıkta bir harç tabakası ile 
kaplıdır. Kazılar sırasında bu harçlı yüzeylerin renkli mermerlerle kaplanmış 
olduğunu gösteren çok sayıda 1.25 cm. kalınlığında kırık mermer levhâların 
parçalarına ulaşılmıştır. Harçlı tabaka ile havuz tabanı arasındaki dolguda 
profilli mermer parçaları ile cam ve taştan yapılmış yaklaşık 0.50 cm. boyutla-
rında mozaik taneleri ele geçirilmiştir. 

Kazı çalışmalarının ilerlemesinden sonra VIII No.lu mekânın batısında-
ki haç planlı salona geçilmiştir. İki mekân arasında kapının eşik taşı vardır. 
Geç dönemde kapının çerçevesi düzenli olmayan bir şekilde kesilerek kapı 
açıklığı büyütülmüştür. Eşik taşı, biri dikdörtgen diğeri köşeli U şeklinde ke-
silmiş iki parçanın birleştirilmesiyle oluşturulmuş dikdörtgen şeklindedir. 
Ortasındaki dikdörtgen biçimli açıklığa renkli mermerden bir blok yerleşti-
rilmiş olmalıdır. Ancak bu alan boşaltılmış olarak bulunmuştur. Bu alanda 
yapılan temizlik çalışmaları sırasında bir mobilya ya da kutuya ait olabileceği 
düşünülen üzerinde kazıma ve kabartma zencerek desenleri işlenmiş kemik 
bordür parçaları, fildişi plâkalar (Resim: 6), Doğu Roma İmparatoru I. Iustini-
anus Dönemine (6. yüzyıl) ait bronz sikke ile birlikte ele geçirilmiştir.

I No.lu  Mekân

I No.lu  mekân, Orta Bizans Döneminde ve Geç Osmanlı Dönemine ait 
Rum Ortodoks Manastırı’nın kilisesi olarak kullanılmıştır. Bu alanda resto-
rasyon başlatılması planlandığından zemininde kazı yapılmaksızın sadece te-
mizlik yapılmıştır. Gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarında zeminde mezarlara 
ait olması muhtemel anomaliler belirlenmiştir. Roma hamamından günümü-
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ze üst örtüsüyle ulaşan yegâne yapısıdır. Roma hamamının soyunmalık bölü-
mü (apodyterium) olması muhtemeldir. Kilisenin zemini, restorasyon çalışma-
larının tamamlanmasından sonra kazılacağından burasının gerçek kimliği ve 
kullanım evreleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler henüz bulunmamaktadır. Yapının 
kuzeyinde bulunan yuvarlak kemerli geçiş, kilise olarak kullanıldığı dönem-
de moloz taşla örülerek kapatılarak sadece pencere açıklığı bırakılmıştır. 

  

II No.lu  Mekân

Orta Bizans ve Geç Osmanlı Dönemine ait Rum Ortodoks Manastırı’nın 
kilisesi olarak kullanılmış olan I No.lu mekânın narteksini oluşturan dörtgen 
planlı alan II No.lu mekân olarak adlandırılmıştır. II No.lu mekânın zeminin-
de yapılan ilk çalışmalarda (yaklaşık 2.50 m. seviyelerinde) Geç Osmanlı (18-
20. yüzyıl) Döneminde ait Ortodoks Hıristiyan inancındaki bireylere ait gö-
mülerle karşılaşılmıştır. Bu mezarların kaldırılmasından sonra yaklaşık 3.50 
m. seviyelerinde (gömü alanı olarak II. tabaka olarak adlandırılan seviyede) 
buluntuları sayesinde 12-13. yüzyıllara tarihlendirilebilen mezarlar gün ışı-
ğına çıkarılmıştır. Mezarların içlerinde sedef ve steatit’den yapılmış haç sar-
kaçlar ele geçmiştir (Resim: 7). 12-13. yüzyıla tarihlendirilen mezarların hem 
II, hem de III No.lu alanlarda gün ışığına çıkarılması Geç Osmanlı Dönemine 
ait manastırın kilisesi olan I No.lu mekânın kilise olarak ilk kullanım evresi-
ni daha erkene taşımamızı olanaklı hâle getirmiştir. Bu yapıda 1985 yılında 
bir çalışma gerçekleştiren Bryer ve Winfield’da Palaiologos etkili (Geç Bizans 
Dönemi)  resimlerle süslenmiş olduğunu belirtikleri kilisenin resimlerinde iki 
ayrı evre olduğunu yazmışlardır3. 

II ve III No.lu mekânlarda olduğu gibi tüm kazı alanında ortaya çıkarılan 
gömülerde uygulanmış olan gömü geleneği, 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 
geçen süreçte benzer özellikler göstermektedir. Mezarlar Roma hamamının 
birimlerinin zemini oyularak, duvarları kesilerek basit moloz ya da düzen-
li kesilmiş taş ve Roma yapısından sökülen tuğlaların üst üste dizilmesi ya 

3 A. Bryer – D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of  the Pontos I, Washington 
D.C., 1985.
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da örülmesiyle yapılmıştır. Mezarların üzeri kayrak taşları ya da çevreden 
toplanmış iri ve yassı taşlarla örtülmüştür. İskeletlerin başı batıda, ayakları 
doğuya gelecek şekildedir. Mezarların çoğunda 2-3 ya da daha çok sayıda 
birey yan yana ya da üst üste gömülmüştür. Kafatasları çoğunda mezarın batı 
kesimindeki en son gömülen iskeletin başının çevresine düzenli bir şekilde 
yerleştirilmiştir. Bazı mezarlarda ise kemikler tümüyle karışmıştır.  En erken 
Hıristiyan mezarları, Roma yapısının ilk kiliseye dönüştürüldüğü 4-6. yüzyıl-
lar arasına tarihlendirilir. Erken dönem mezarlarında gömü hediyesi bulun-
madığından tarihlendirme konusunda zorluk çekilmektedir. 

II no.lu mekân doğu batı doğrultusunda 5.90 m., kuzey güney doğrultu-
sunda 3. 60 m. ölçülerine sahiptir. Bu alanda 4.40 m. seviyelerinde çoğunu 
günlük kullanım kaplarının oluşturduğu sırsız kırık seramik malzemenin ala-
nın taban seviyesinin doldurulmasında kullanıldığı görülmüştür. Dikdörtgen 
plana sahip bir birim olan bu mekânda yapılan çalışmalarda mekânın kuzey 
ve güney duvarlarında 60 cm. çapında genişliğe sahip yuvarlak kemerli ka-
nalların olduğu görülmüştür (Resim: 8). Güneydeki kanal III No.lu mekânın 
altına doğru uzanmaktadır. Kuzeydeki ise X No.lu mekânın a7-a6 açmaları-
nın altına doğru ilerlemektedir. Roma Dönemi hamam kompleksinin ısıtma 
veya su sistemiyle bağlantılı olan yuvarlak kemerli açıklıklar ve yine kazı ça-
lışmaları sonrasında mekânın güney tarafında bulunan 2.60 m. uzunluğunda 
içten 76 cm. genişliğinde olan ve doğu yönüne doğru belirli bir eğimde yapı-
lan suyolu? 2013 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan en önemi mimarî kalıntı 
grubunu oluşturmuştur. 

III No.lu  Mekân 

VIII No.lu mekânın (Roma Dönemi caldariumu’nun) batısında, tepiderium 
(ılıklık) olarak kullanılmış olması muhtemel haç planlı yapının kuzey ve gü-
ney yönünde karşılıklı havuzlar (III ve IVc) vardır. Bizans Döneminde VIII 
No.lu yapının kiliseye çevrildiği dönemde bu bölüm avlu (atrium) olarak 
kullanılmak üzere doldurularak düz ve geniş bir alan elde edilmiş olmalıdır. 
Tepidarium’un kuzey havuzu olan III. No.lu mekân kuzey-güney doğrultuda 
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2.31 m., doğu-batı yönünde 5.74 m. ölçülerindedir. Bu alandaki kazı çalışma-
larında en üstte Geç Osmanlı Dönemi ve Orta Bizans Dönemine ait mezarlar 
bulunmuştur. Farklı seviyelerdeki mezarlar havuzun Erken Bizans’tan Geç 
Osmanlı Döneminde kadar gömü alanı olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu 
mezarların üst seviyede olanları taş sıralı basit toprak gömü şeklindedir. Gele-
neğe uygun olarak mezar içinde çok sayıda birey gömülmüştür. Alt seviyede 
ise daha erken döneme yani Orta Bizans Dönemine ait mezarlar için havuzun 
tabanı ya da kenarları oyularak mezar çukurları oluşturulmuştur. İlerleyen 
çalışmalarda mezarların kaldırılmasından sonra gerek duvar üzerinde, gerek-
se havuz tabanında horasan harcı sıva kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Taban 
seviyesinde çıkan zemin kaplamada kullanılmış mermer parçaları ve mermer 
plakaların harç üzerinde yarattığı izler mekânın havuz olarak kullanıldığını 
göstermektedir. 

Haç planlı yapının IVa plan karesi ile III No.lu plan karesi arasında moloz 
taştan yapılmış duvar görünümündeki mimarî elemanın sonradan doldurul-
muş bir alan olduğu ve buranın gerçek bir duvar olmadığı anlaşılmıştır.  Bu 
sebeple III No.lu mekân içerisinde daha rahat bir çalışma ortamı yaratabil-
mek için bu alan kazı sezonun ilk günlerinde ortadan kaldırılmıştır. Kaldırı-
lan duvar görünümlü basit yıkıntının altından yine farklı dönemlere ait (Geç 
Osmanlı ve Orta Bizans) mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Duvar örgü elemanı 
olarak Roma Dönemine ait çok sayıda devşirme malzemenin kullanıldığı gö-
rülmüştür. Alan içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında açılan mezarlar tüm 
belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra kaldırılmıştır. Batı duvara bitişik 
şekilde olan mono blok bir taştan yapılmış büyük su oluğu ortaya çıkarıl-
mıştır (Resim: 9).  Geç Osmanlı döneminde in situ olarak bulunduğu yerden 
alınan bu büyük taş objenin iki uzun yan tarafına iki sıra taş konulup içi daral-
tılarak, gömü için kullanılıp üzeri beş yassı taş blokla kapatılmıştır.

IVc No.lu  Mekân

2012 yılında yapılan kazı çalışmaları sonrasında sınırları belirlenen IVc 
mekânındaki Roma Dönemine ait havuzda, 2013 yılı kazı sezonunda çalışma 
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yapılmıştır. Muhtemelen Erken Bizans Döneminde geniş ve düz bir zemin 
elde etmek için havuz kenarları kırılmış, havuza ait çukur da 3-5. yüzyıllar 
arasına tarihlendirilen günlük kullanıma ait sırsız seramik parçalarıyla dol-
durulmuştur. Havuzun güneydoğu köşesinde bulunan yine erken döneme 
tarihlendirilen küçük ebatlı bir mezar içinde yapılan çalışmalarda da yaklaşık 
45 adet bebek ve küçük çocuğa ait iskeletle karşılaşılmıştır.

IVe No.lu  Mekân (Resim: 10)

Roma Dönemi hamamının tepidariumu olarak düşünülen haç planlı ya-
pının batı kesiminde gerçekleştirilen çalışmalarda kuzey ve güneyde yarım 
daire biçiminde eksedralar ortaya çıkarılmıştır. Kuzey duvarda olan eksedra 
muhtemelen geç dönemde kesilerek bir geçide dönüştürülmüştür. Güney 
duvardaki eksedrada kesilmiştir. İki eksedra arasındaki zemine ait döşeme-
nin çökerek tahribata uğradığı görülmektedir. Çöken kısım toprak ve taşla 
doldurulmuştur. Burası temizlendiğinde bir bodrum kat ortaya çıkarılmıştır. 
Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip bu mekânın üzerinin orijinalinde 
çapraz tonozla örtülü olduğu fakat daha geç bir dönemde tavanının çöktüğü 
anlaşılır. Mekânın doğu yönündeki sağır duvar sonradan örülmüş olmalıdır. 
Batı tarafında ise kapı benzeri bir açıklığın olduğu görülmüştür. Ancak bu kı-
sım açmanın batı sınırında kaldığı için mimarîsine ait kesin bir bilginin veril-
mesi 2013 yılı çalışmaları sonucunda da mümkün olmamıştır. Büyük ve derin 
bir açıklık hâline gelen mekânda gerek zemin gerekse duvarlarda yaptığımız 
gözlemler kaba kireçli sıva ile (harç) kaplı bu mekânın ince bir işçilikle oluş-
turulmuş bir alan olmadığını göstermiştir. Mekânın zemininde ikisi 120x93 
cm. ölçülerinde, üçüncüsü ise daha küçük boyutlu olan yuvarlak formlu çu-
kurların pithoslar için kullanılmış olması mümkündür. Bu çukurların sonraki 
dönemde açıldığı düşünülmektedir.  

IVd No.lu  Mekân (Resim: 11) 

IVe No.lu mekân, kuzey yönde yuvarlak bir kemerle IVd No.lu mekâna 
bağlanmaktadır. Burada yaratılan giriş koridoru, IV d No.lu mekân içerisin-
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de 1.50 m. kadar içeriye uzanmaktadır. Mekân içerisinde kuzey yöne doğru 
bakan girişin önünde yer alan eşik taşının 1.50x40 cm ölçülerinde olduğu gö-
rülmüştür. Yine aynı mekân içerisinde girişin sağ ve sol taraflarında girişin 
yaratmış olduğu dikdörtgen planlı hücre biçimli iki mekân tespit edilmiştir. 
Girişin doğu yönünde bulunan hücrenin 1.58 x1.30 m. batı yönünde bulu-
nan hücrenin ise 1.20 x 1.00 m. ölçülerinde olduğu görülmüştür. Mekânın batı 
yönünde 6.22 m. uzunluğunda bir ölçüye sahip bir duvar ortaya çıkarılmış-
tır. Genişlik ölçüleri açmanın batı yönünde çalışmalar tamamlanmadığı için 
netleştirilememiştir. IVd No.lu mekânın kuzey doğu ve güneydoğu duvar-
ları üzerinde mekânın alt seviyelerinde kırmızı, mavi, yeşil, beyaz damarlı 
bir mermer görünümünü veren duvar resimleri kalıntılarına rastlanmıştır. 
Bununla ilgili olarak resimleri korumak için acil önlem alınmıştır. Hidrolik 
kireç harcı ve dere kumu karışımı restoratörler tarafından basit önlem olarak 
resimlerin duvarlardan ayrılmaya başladığı noktalar üzerine resimlerin ilk te-
mizliği yapıldıktan sonra duvarlar üzerine tatbik edilmiştir. 5.36 m. derinliğe 
sahip bu mekânın geç evreye ait tabanı ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyinde basit 
toprak gömü tarzında küçük bir bebek mezarı bulunmuştur. Bu alanda yoğun 
miktarda 12-13. yüzyıla ait seramik parçaları çok miktarda bronzdan yapılmış 
‘Y’ biçimli fitil tutucusu, kurşundan yapılmış ortası delikli fitil tutucusu, cam 
kandiller, çubuklu kandiller, pencere camı parçaları, kemik süsleme bordür-
leri, pişmiş topraktan yapılmış figürünler bulunmuştur. 

Vc ve VI No.lu  Mekân (Resim: 12)

Vc ile VI No.lu mekânlar arasında, daha geç bir dönemde (muhtemelen 
13. yüzyıl?) yapılmış 1.70 çapında, 0.60 m. derinliğinde yuvarlak biçimli dış 
konturları olan bir ocağa ait büyük bir çukur belirlenmiştir. Uzun zaman kul-
lanıldığı anlaşılan ocağın taşla düzleştirilmiş tabanı üzerinde yoğun kireç ta-
bakası,  yanmış toprak ile sıva kalıntılarının olduğu görülür. Bu büyük ocağın 
yemek pişirme işleminden daha çok işlik ya da mermeri yakarak kireç elde 
etmek amacıyla kullanılmış olması mümkündür. 

VI No.lu mekân olarak adlandırdığımız dar koridorlara sahip bölüm, 
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Roma hamamında servis işleri için hizmetkarlar tarafından kullanılan hipo-
kausta, ocağa ya da başka bir bölüme geçiş sağlayan bir birim olmalıdır. Bu-
rada bulunan yuvarlak kemerli dar bir dehliz, doğudaki birkaç basamaktan 
sonra yapının güneydoğusuna doğru eğimli bir şekilde devam etmektedir. 
Bu koridorun önüne muhtemelen geç bir dönemde eklenmiş olan moloz taşla 
örülmüş duvar 2013 yılı çalışma sezonunda kısmen kaldırılmıştır. Ancak bu-
rası kazı alanının kamulaştırılmamış yan parseline doğru çıktığı anlaşıldığın-
dan buradaki koridor takip edilememiştir. 

X No.lu Mekân:

Roma Dönemi hamamının dikdörtgen planlı palaestra olması muhtemel 
ve planda X No.lu mekân olarak adlandırdığımız alan üzerinde 2012 yılında 
başlanan kazı çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. d9/d8/d7/d6/
d5/d4/c8/c7/c6/c5 plan kareleri ile a8/a7/a6/a5/a4/a3 plan kareleri üze-
rinde 2013 yılı çalışmalarının yoğunluk kazandığı alanlar olmuştur.  2.30- 2.50 
m. seviyelerinde Geç Osmanlı Dönemine ait (17-20. yüzyıl) ait Rum Ortodoks 
mezarlığı belirlenmiştir.

Mezarlar üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bu alanların bel-
geleme işlemleri tamamlanmıştır. Özellikle d8 ve d9 No.lu plan kareler içe-
risinden yapıya girişi sağlayacak mekânın mimarî kalıntıları kısmen ortaya 
çıkarılmıştır. Bu giriş kısmının büyük bir kısmı komşu parselde kaldığından 
mimarînin bütünü ortaya çıkarılamamış, bununla ilgili doğru bilgiye henüz 
ulaşılamamıştır. 

X No.lu  mekân a3-a4 No.lu  plan karelerde yapılan çalışmalarda burası-
nın  VIII No.lu  mekâna giriş sağlayan bir alan olduğu tespit edilmiştir. Geç 
döneme ait olduğu sanılan büyük kemerli girişte yapılan temizlik ve seviye 
indirme çalışmaları sırasında alt seviyelerde orijinal girişin eşik taşı ortaya 
çıkarılmıştır  (Resim: 13). Sonraki dönemlerde (Bizans ya da Osmanlı dönem-
lerinde girişin ihtiyaç doğrultusunda genişletildiği anlaşılmıştır. Yuvarlak 
biçimli girişin iki yanına yaklaşık 1 m. uzunluğunda iki duvar çıkıntısı ek-
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lenmiştir. Bunlarının kapı üzerine yapılan sundurma ya da yağmur saçağı 
için yapılmış olması muhtemeldir. Girişin güney kesiminde duvar yüzeyinde 
bulunan Horasan harcına ait sıva kalıntıları burasının bir su toplama yeri ya 
da bir sarnıç olarak kullanıldığı fikrini akla getirmektedir. 

I no.lu  mekânın (Roma Döneminde apodyterium?,  Bizans ve Osmanlı 
Dönemi kilisesi)  X No.lu  mekânla bağlantısını sağlayan yuvarlak kemerli 
bir geçiş, sonradan moloz taşla doldurularak örülmüş ve burada bir pencere 
oluşturulmuştur. Burasının geçiş olarak kullanıldığı döneme ait eşik taşı ola-
bilecek mermer blok hâlen alt seviyelerde görülebilmektedir. 

X No.lu mekânın kuzeybatısında belirlenen duvar çıkıntısı güneye doğru 
dönmekte olup muhtemelen bir eşik taşıyla birleşmektedir (Resim: 14). Orta-
da kalan bölümde kalın bir tabaka hâlinde Horasan harcı vardır. Burası büyük 
salonun ana girişi ya da henüz işlevini çözemediğimiz başka bir mimarîye ait 
bir bölüm olmalıdır. Kamulaştırmaların gerçekleştirilip açmanın genişletil-
mesinden sonra ayrıntılı olarak çalışılacaktır.

ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER ÇALIŞMALAR

Ahşap Koruma Çatısı

İsmet AĞARYILMAZ

VIII. No.lu mekânda 2010 yılı kazıları sırasında ortaya çıkarılan Geç Os-
manlı Dönemine ait din adamı mezarlarının bulunduğu alanın üzeri Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile ahşap bir sundurma 
ile örtülmüştür.

Mimarî Plâstik Elemanların Değerlendirilmesi (Esra Keskin)

Kazı alanındaki çalışmalar sırasında ele geçirilen tüm mimarî plâstik ele-
manlar tek tek incelenip, yazılı ve görsel kayda geçirilmiştir. Sütun gövdeleri, 
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sütun başlıkları, payeler, eşik taşları, silmeler, levhâlar, kapı-pencere söveleri, 
süpürgelikler, bantlar, plâkalar vs. belgelenmiştir. Böylelikle restorasyon aşa-
masında yapının dönemi içerisindeki mimarî özellikleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bir araya getirilen eserler VIII No.lu mekânın güney kesiminde 
sergilenmiştir. 

2013 yılında bir pencere dolgusunda moloz taşların arasında ele geçirilen 
mermerden yapılmış küçük bir lâhit biçimli olan rölik mahfazasının kapağına 
ait akroter parçası bu yılın en ilgi çekici envanterlik eseri olmuştur. Benzerleri 
çoğunlukla 6. yüzyıla tarihlendirilen bu röliker parçası VIII No.lu salonda-
ki Erken Bizans Dönemi kilisesinin kriptasında muhafaza edilmiş olmalıdır. 
Daha geç bir dönemde in situ bulunduğu yerden çıkarılarak parçalanmış ol-
malıdır. Bu taş sandık içinde İsa’nın çarmıhına ait küçük bir ahşap parçası ya 
da Hıristiyan inancı için kutsal kabul edilen bir kutsal kişinin kemik ya da 
eşyası saklanmış olmalıdır.  

Heykel ve Figürinler

Zeynep Erdem KOÇEL

Kazı alanında mermer ve pişmiş topraktan yapılmış küçük boyutlu insan 
ve hayvan figürleri bulunmuştur. Ele geçirilen bütün parçalardan eserlerin 
bilinçli olarak kırıldığı anlaşılmıştır. Bir erkek başı, bir erkek figürüne ait ba-
cak parçaları, parmaklar, pişmiş topraktan yapılmış aslan yelesi, arslan pen-
çesi, sfenks ayağı, bir hayvan tasvirine ait dirsek ve ayak parçası ve bir insan 
figürüne ait kol ve ayak kemiği bulunan parçalar arasında yer almıştır. 

X No.lu mekânın kazılması sırasında karışık toprakta bulunan Roma Dö-
nemine ait camdan yapılmış iki minik kameo yüzük kaşı üzerinde de Eros 
figürü işlenmiştir.
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Çanak Çömlek Buluntularıyla İlgili Çalışmalar

Dominique KASSAB TEZGÖR

Eda GÜNGÖR ALPER

Filiz İNANAN

Alandan karışık olarak erken Roma Döneminden - Geç Osmanlı Döne-
mine kadar geçen tüm dönemlere ait çok sayıda seramik, cam, kemik, bronz 
ve demirden yapılmış malzeme ortaya çıkarılmıştır. Geç 5. yüzyıl ithâl siyah 
firnisli kâse ve tabak parçaları Klâsik ve Helenistik Dönemlere ait daha ba-
sit firnisli kâseler, Roma Dönemine ait terra-sigilatta kandil, testi parçaları, 
aralarında Helenistik döneme ait amforalar, Geç Roma Dönemine ait kırmızı 
astarlı seramikler yoğun olarak bulunmuştur. 

Orta Bizans Dönemine ait beyaz hamurlu mal grubuna ait kaide ve amorf 
gövde parçalarının çoğunu 12 - 14. yüzyıla ait Konstantinopolis ve Marmara 
bölgesinde üretilmiş şeffaf sır altına yeşil ve kahverengi boya bezemeli çanak 
parçaları oluşturmaktadır. Kırmızı hamurlu gruplarda ise ‘Ege kapları’ olarak 
tanımlanan ince sgraffito, kazıma, astar boyama, çok renkli kazıma ve Zeuk-
sippos mal gruplarının yoğunlukta olduğu ait kaide, ağız ve gövde parçaları 
vardır. Ortaçağda kullanılmış sırsız günlük kullanım kapları arasında küp, 
testi ve pişirim kapları bulunmaktadır. 

Pişmiş topraktan yapılmış Osmanlı İmparatorluğunun farklı dönemlerine 
ait lüleler Gökben Ayhan tarafından değerlendirilmektedir.  

Antropolojik Çalışmalar

İzzet DUYAR

2012 ve 2013 kazı çalışmaları sırasında çok sayıda mezarın tespiti yapılıp 
ve bu mezarlar üzerinde gerekli çalışmalar yapılıp belgelenmiştir. Bu mezar-
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lardan 13. yüzyıla ait dört mezar farklılık arz ettiği görülmüştür. İki mezarın 
karışık bebek, diğer iki mezarın ise karışık çocuk-yetişkin bireylere ait mezar 
olduğu tespit edilmiştir. Hıristiyan inancıyla paralel ölü gömme gelenekleri-
nin devam ettiği mezarlarda bireylerin çoğunlukla iki elleri karında birleşik 
pozisyonda gömüldüğü görülmüştür. Bazı mezarlarda ise bireylerin bir eli 
karında bir eli göğüste olacak şekilde gömüldüğü tespit edilmiştir. Açılan me-
zarlarda incelenen iskeletlerde belirgin omurga hastalıkları,  meslekî uğraşla-
ra bağlı oluşan deformasyonlar olduğu görülmüştür.
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Çizim 2: 2012-2013 yıllarında kazı çalışmaları gerçekleştirilen plan kareler



530

Resim 1: 1-VIII No.lu salon batıdan doğu haç koluna (ap-
sise) bakış

Resim 2: VIII No.lu mekân batı haç kolu
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Resim 5: VIII No.lu mekânın güney haç kolundaki şapel ve 
mezarlar

Resim 3: VIII No.lu mekân kuzey ve doğu haç kolları

Resim 4: 2013 yılı kazılarında ele geçen 
mermerden yapılmış küçük bir la-
hit biçimindeki rölik mahfazasının 
akroter parçası
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Resim 6: Bizans Dönemi kemik obje parçaları Resim 7: Orta Bizans Dönemi mezarlarında 
bulunan haç sarkaçlar

Resim 8: II No.lu mekândaki kanallar ve IVc mekanındaki Roma Dönemi havuzu
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Resim 11: IVd No.lu mekân

Resim 10: IVe mekânı

Resim 9: Taş su oluğu
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Resim 12: X No.lu mekân a3-a4 plan karelerindeki geçit ve eşik taşı

Resim 13: X No.lu mekân ad8-d9 plan karelerindeki mimarî kalıntılar
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limYra 2013 

Martin SEYER und MITARBEITER*

Die Kampagne 2013 in Limyra, die unter der Leitung von Martin Seyer 
und der stellvertretenden Grabungsleiterin Zeynep Kuban stattfand, dauer-
te vom 19. Juli bis 28. September1. Unser Dank gilt der Generaldirektion für 
Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus für die 
Erteilung der Grabungsgenehmigung, Herrn Yaşar Yılmaz (Konya) für das 
Entgegenkommen und die Hilfe, die er der Grabung als Regierungsvertreter 
entgegenbrachte, sowie dem Belediye Başkanı von Sahilkent, Herrn Dr. Ömer 
Çırpar, für seine vielfältige Unterstützung der Grabung.

Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik in Limya

M. SEYER, S. BAYBO, P. BES

Der Forschungsschwerpunkt „Urbanistik in Limyra wurde in der Kam-
pagne 2013 fortgeführt. Anhand zerstörungsfreier Forschung wie geophysi-
kalischer Untersuchungen sowie der 3D-Erfassung wichtiger Strukturen 
mithilfe eine Laserscanners konnte mit der Schaffung einer soliden Grund-

* Dr. Martin SEYER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1, A-1190 
Wien – ÖSTERREICH.

 Doç. Dr. Zeynep KUBAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, TR-34469 Mas-
lak, Istanbul/TÜRKİYE.

1 An der Kampagne nahmen folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil: N. Açar, H. Ak-
tur, Ö. Atlağan, S. Baybo, E. Bayırlı, E. S. Bellibaş, P. Bes, P. Brandstätter, G. Cephaneciğil, H. 
Eichner, K. Erbulan, R. Hügli, S. İzgi, A. T. Kılıçoğlu, İ. Kosova, C. Kurtze, H. Lotz, J. Martin, 
S. Mayer, J. Novacek, Ö. Özcan, M. V. Pons, G. Rantitsch, K. Scheelen, U. Schuh, Ç. Seçkin, M. 
Serangeli, F. Seren, S. Seren, K. Sewing, M. G. Somçelik, A. Taşğın, N. E. Tekin, C. Tokgöz, S. 
Türkkan, I. Uytterhoeven, B. Üzümkesici, M. Wörrle, B. Yener-Marksteiner, N. Zimmermann
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lage begonnen werden, die eine optimale Auswertung aller weiteren Ergeb-
nisse der Feldarchäologie gewährleistet. Darüber hinaus wurde die Aufar-
beitung bereits in den Jahren 2011 und 2012 gemachter Funde weitergeführt. 

Geophysik

M. SEYER

Während der Kampagne 2013 fanden in Limyra erstmals geophysikali-
sche Prospektionen statt, wobei insgesamt 18.593 m2 mittels Geomagnetik und 
23.294 m2 mittels Georadar in Kombination der verschiedenen Methoden un-
tersucht werden konnten2. Die Prospektionen konnten in mehreren Arealen 
Limyras durchgeführt werden, in denen die innerstädtischen Bebauungsst-
rukturen festgestellt werden sollten: Ein repräsentativer Ausschnitt der byzan-
tinischen Weststadt sowie Teile der Oststadt, Parzelle 18 im Bereich westlich 
des römischen Theaters und das Areal nördlich der Grabungsdepots (Abb. 1). 
Von besonderer Relevanz sind die Messungen in der West- und der Oststadt.

Vorläufige Ergebnisse in der Weststadt Limyras

Die Weststadt (Abb. 2) lässt eine dichte Bebauung erkennen, wobei zwei 
verschiedene Ausrichtungen zu unterscheiden sind. Die eine verfolgt im We-
sentlichen den Verlauf der im Jahr 2012 entdeckten Stadtmauer aus hellenis-
tischer Zeit. Diese lässt im südwestlichen Bereich des untersuchten Areals ei-
nen Verteidigungsturm sowie mehrere rechteckige Strukturen erkennen, die 
möglicherweise ebenfalls im Zusammenhang mit der Organisation der Ver-
teidigung stehen. Das Areal unmittelbar innerhalb der Stadtmauer zeigt die 
Grundrisse verschiedener Gebäude mit unregelmäßigem Charakter, bei de-
nen es sich um komplexere Anlagen handelt, die im Lauf der Zeit des Öfteren 
überbaut wurden. In einem Abstand von etwa 20 m südöstlich des Kenotaphs 
für Gaius Caesar konnte ein massives Steinpodium mit einer Nord-Süd Erst-

2 Die Arbeiten wurden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Wien) unter 
der Leitung von Dr. Sırrı Seren durchgeführt.
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reckung von etwas mehr als 20 m ausgemacht werden, bei dem es sich allem 
Anschein nach um das Fundament bzw. das Podium eines Tempels handelt. 
Da es außerhalb der hellenistischen Stadtmauer gelegen ist, liegt eine grobe 
Datierung dieser Struktur in die römische Kaiserzeit nahe, doch ist auch nicht 
auszuschließen, dass es den Unterbau eines monumentalen hellenistischen 
oder kaiserzeitlichen Grabbaus darstellt.

Unmittelbar innerhalb der Stadtmauer befindet sich ein Rundbau mit ei-
nem Durchmesser von etwa 6 m, über dessen Funktion zurzeit noch nichts 
Genaues gesagt werden kann. Da seine Mauern jedoch bis zur untersten ge-
messenen Tiefe reichen und die hellenistische Stadtmauer in seinem Bereich 
außerdem ausgerissen ist, könnte es sich durchaus um einen Brunnen bzw. 
ein Nymphäum handeln. Für die Interpretation spricht auch der Umstand, 
dass die Fläche um diese Struktur ohne weitere Befunde ist, was eine Plat-
zanlage an dieser Stelle suggeriert. Östlich des Rundbaus setzt eine Straße 
an, die in ost-westlicher Richtung direkt auf das entsprechenden Tor in der 
byzantinischen Stadtmauer südlich des Ptolemaions führt. Die Datierung die-
ser Straße lässt sich noch nicht exakt bestimmen, doch dürfte sie in der römi-
schen Kaiserzeit bzw. der Spätantike entstanden sein. Offensichtlich wurden 
im Zuge ihrer Errichtung ältere Gebäude überbaut. Nach Norden hin wur-
de sie über eine längere Distanz hinweg von einer Säulenstellung begrenzt. 
Die Orientierung der Bauten nördlich dieses Straßenabschnitts unterscheidet 
sich von jener in den anderen Bereichen der Weststadt und scheint sich dem 
Verlauf der Straße anzupassen.

Vorläufige Ergebnisse in der Oststadt

Wie die Ergebnisse der geophysikalischen Prosektion in der Oststadt zei-
gen, war diese ebenfalls dicht bebaut (Abb. 3). Auch in diesem Stadtteil konn-
te die in den Jahren davor bereits teilweise ergrabene Einfallsstraße in die 
Stadt weiterverfolgt werden, die zunächst geradlinig, in weiterer Folge in ei-
nem Bogen nach Norden die gesamte Breite der Oststadt durchzieht. Auch in 
diesem Areal handelt es sich um eine Hallenstraße, die zumindest über einen 
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längeren Abschnitt hinweg nach Norden von einer Säulenstellung begrenzt 
ist.

Die Messungen lassen außerdem ein intensives Bebauungsschema erken-
nen, das durch repräsentative Gebäude, kleinere Bauten mit regelmäßigen 
Raumstrukturen sowie Platzanlagen und kleinere Straßenverläufe gekenn-
zeichnet ist. Unter den repräsentativen Gebäuden sind vor allem drei Struktu-
ren zu erwähnen, deren Räume um einen Hof bzw. ein Peristyl angelegt sind 
und die wohl als Wohnbauten wohlhabender Familien Limyras in spätan-
tik/frühbyzantinischer Zeit zu interpretieren sind. Der genaue Grundriss der 
im Jahr 2012 entdeckten, mutmaßlichen Synagoge Limyras lässt sich anhand 
der geophysikalischen Untersuchungen nicht zweifelsfrei feststellen, doch ist 
zu erkennen, dass für dieses Versammlungs- und Gebetshaus mehrere älte-
re Bauten zusammengelegt wurden. Die Bebauung in der Oststadt folgte im 
untersuchten Areal auffallender Weise keiner einheitlichen Ausrichtung, son-
dern orientierte sich am bogenförmigen Verlauf der Hauptstraße.

Die ersten Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen zeigen ein-
drucksvoll, welch großes archäologisches Potenzial Limyra auch weiterhin 
zu bieten hat. Vor allem für den Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik der 
Stadt von hellenistischer bis in byzantinische Zeit bieten diese Untersuchun-
gen eine vielversprechende Grundlage, die in Zukunft noch gezieltere und 
planmäßigere Grabungen und Forschungen ermöglicht.

Cam Çalışmaları

S. BAYBO

Limyra 2013 Sezonu Depo Çalışmaları kapsamında 2011 ve 2012 Kazı 
Sezonlarında Doğu Kapı ile Batı Kapı kazılarında çıkarılan cam buluntular 
formlarına göre gruplandırılmış, çizimleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 2011-2012 Doğu Kapı kazılarında 82 
adet profilsiz, 68 adet profilli, 676 adet pencere camı, 4 adet kulp, 1 adet hatalı 
yapım, 18 adet modern, 234 adet irili ufaklı cüruf, 137 adet üretim artığı kesik, 
54 adet cam külçe kırığı, 3 adet eritme potası parçası, 2 adet boncuk şekilli, 
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6 adet kandil çubuğu ve 42 adet kadeh ayağı parçası bulunmuştur. Bulunan 
cam fragment sayısı toplam 1329 adettir.

2011-2012 Batı Kapı kazılarında 307 adet profilsiz, 155 adet profilli, 59 adet 
pencere camı, 11 adet kulp, 1 adet cam ağırlık, 7 adet hatalı yapım, 9 adet 
modern, 21 adet cüruf, 1 adet üretim artığı kesik, 1 adet boncuk şekilli, 6 adet 
kandil çubuğu ve 76 adet kadeh ayağı parçası bulunmuştur. Bulunan cam 
fragment sayısı toplam 654 adettir.

Özellikle Doğu Kapı 2012 kazı sezonunda ele geçirilen 600 adet kırık pen-
cere camı, 232 adet cam cüruf, 133 adet üretim artığı kesik cam, 49 adet ham 
cam külçe parçası ve cam eritme potasına ait olabilecek üç büyük keramik 
parçası aynı alanda bulunmuştur (Res. 4). Bu buluntuların bir aradalığı alan-
da cam üretimini destekleyen bulgular olarak değerlendirmeye alınmıştır. 
Kazılar sırasında belli bir mimarî içinde cam üretimine veya cam ocağına ait 
olabilecek in situ ele geçirilen buluntular söz konusu değildir. 

2011-2012 Doğu Kapı kazılarında mimarî kalıntılar ve bezeksel buluntu-
lar bu alanda bir Geç Roma Dönemi sinagogun varlığını göstermiştir. Farklı 
renklerdeki 600 adet kırık pencere camı (250 uçuk mavi, 239 yağ yeşili, 88 
mavimsi yeşil, 14 uçuk yeşil ve 9 sarımsı şeffaf renklerde) parçasının ya bu 
alanda bulunan sinagogun pencerelerine ait olabileceği ya da kırık camların 
eritilerek yeniden kullanıldığı cam atölyesine ait olabileceği varsayılabilir.

Limyra 2013 Sezonu cam buluntu çalışmaları kapsamında farklı kazı se-
zonları ve farklı kazı alanlarından çıkan camlardan 25 başlık altında 75 adet 
cam parça saptanıp seçilerek arkeometrik analizleri yapılmak üzere Gazi Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bö-
lümü’nün Arkeometri Laboratuvarı’na gönderilmiştir.

Late Antique/Early Byzantine Pottery

P. BES

The ceramics study in 2013, as part of broader research on urban develop-
ments in Limyra, focused on the pottery excavated in 2011 and 2012 at the 
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Ost- and Westtor. The chronology of the material was studied, which aims 
to contribute to better understand the history of these city gates especially in 
Late Roman-Early Byzantine times. This study showed that most of the pot-
tery could be dated to the sixth and seventh centuries AD; a small part com-
prises so-called residual (older) and intrusive (younger) pottery. Possibly, the 
stratigraphic layers in which this pottery was found at both city gates were 
deposited in relation to building activities in the mid-seventh century AD, as 
the majority need not postdate this period. This was a turbulent time for the 
Eastern Mediterranean, and since Limyra was near to the sea, the city may 
have deemed construction or refurbishment of its fortifications necessary.

This Late Roman-Early Byzantine pottery also reveals important clues for 
the economic exchange that Limyra was involved in. The pottery was mostly 
imported from places in the Eastern Mediterranean: large quantities of trans-
port amphorae from Cilicia and the southern Levant are found. Wine and 
olive oil were amongst the products that were transported in these amphorae, 
which not only tell us what for example the citizens in Limyra were using 
in their houses, but also offer us insights into the larger flow of (agricultu-
ral) goods during this period. Amphorae were also imported from elsewhere: 
smaller quantities were arriving from Tunisia, the Aegean and some areas 
around the Black Sea (Fig. 5). Pottery that was used on the table was most-
ly coming from Cyprus and the Turkish south coast, with small quantities 
of bowls and dishes being imported from western Turkey and Tunisia. For 
cooking purposes, the inhabitants of Limyra used vessels that are thought to 
have been manufactured in the wider region around the city.

Bauaufnahme des sog. Bischofspalastes

K. SEWING

Während der Kampagne 2013 wurde im Rahmen des Forschungsschwer-
punktes zur Urbanistik in Limyra mit der bauhistorischen Untersuchung des 
sog. Bischofspalastes begonnen (Abb. 6). Dieser ca. 60 m x 45 m große Ge-
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bäudekomplex befindet sich in der byzantinischen Oststadt südöstlich der 
Bischofskirche. Erste Untersuchungen des Gebäudes fanden bereits im Jahr 
1989 und während der 90er Jahre statt3. Währenddessen festigte sich eine 
Deutung des Gebäudes als Palast des Bischofs von Limyra, was in erster Linie 
aufgrund seiner Nähe zur Bischofskirche erfolgt war4. Zuvor war der Kom-
plex jedoch bereits vorsichtig als Thermenanlage interpretiert worden5.

Eine bauhistorische Untersuchung der gesamten Anlage sollte daher in 
erster Linie den Fragen nach Funktion und Zeitstellung des Gebäudes nach-
gehen. Hierfür wurde der gesamte Komplex zunächst tachymetrisch ver-
messen, um im Anschluss daran händisch einen steingerechten Grundriss 
anfertigen zu können; zudem wurde ein 3-D-Laserscan durchgeführt (Abb. 
7). Bereits die ersten Ergebnisse lassen erkennen, dass das Gebäude zahlrei-
che Bauphasen aufweist, wobei die ältesten Strukturen wahrscheinlich bis in 
die Kaiserzeit zurückreichen. Für den Großteil des Bauwerks sind allerdings 
spätantike Phasen unter intensiver Verwendung von Spolien in Kombination 
mit Bruchsteinmauerwerk sowie Ziegeln festzustellen.

Zahlreiche Fragmente von Wandabstandhaltern in den Wänden deuten 
darauf hin, dass der gesamte südliche Bereich des Gebäudes als Thermenan-
lage gedient hat6. Auch die Größe der Räume, ihre Gleichförmigkeit und die 
Ausrichtung der Durchgänge auf die zentrale Apsis im Osten des Gebäudes 
sprechen für diese Theorie7. Zudem lassen sich östlich des Bereichs um die 

3 Zur Sondage im südöstlichen Bereich des Gebäudes s. zuletzt R. Jacobek, Bericht über die 
byzantinischen Aktivitäten in Limyra 1986–1990, in: J. Borchhardt und Mitarbeiter, Grabun-
gen und Forschungen in Limyra aus den Jahren 1984–1990, ÖJh 61, 1991/1992 Beiblatt, 173; 
zu den Arbeiten der 1990er Jahre im Nordwesten des Gebäudes s. zusammenfassend A. Pülz 
– P. Ruggendorfer, Kaiserzeitliche und frühbyzantinische Denkmäler in Limyra: Ergebnisse 
der Forschungen in der Oststadt und am Ptolemaion (1997–2001), MitChrA 10, 2004, 64–67.

4 Zur Deutung als Bischofspalast und zum Straßensystem der Oststadt s. Pülz – Ruggendorfer 
2004, 55–57. 64–67.

5 Hierzu Jacobek 1991/1992, 173. 
6 Diese Art der Wandheizung ist typisch für Lykien und findet sich zudem sowohl in der 

Nordtherme Limyras als auch in der Theatertherme. Zuletzt bei U. Schuh, Die Theaterther-
men von Limyra: Ergebnisse der Ausgrabungen 2007–2009, in: M.Seyer (Hrsg.), 40 Jahre Gra-
bung Limyra. Akten des internationalen Symposions Wien, 3.–5. Dezember 2009 (Wien 2012) 
287–299, bes. 289 f.

7 Zur Architektur lykischer Bäder s. A. Farrington, The Roman Baths of Lycia. An Architectural 
Study (Exeter 1995) 3–7.
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Apsis kleinere Raumeinheiten feststellen, die möglicherweise für die Versor-
gung der Thermen angelegt waren. Der etwas jüngere nördliche Bereich des 
Gebäudekomplexes war mit dem südlichen durch mindestens zwei Durch-
gänge verbunden. Wandabstandhalter konnten hier nicht festgestellt werden, 
doch wird es sich bei diesen Räumen um Anbauten gehandelt haben, die dem 
Thermenkomplex gedient haben.

Die ersten Ergebnisse der bauhistorischen Aufnahme dieses Gebäudekom-
plexes machen eine Interpretation als Bischofspalast sehr unwahrscheinlich. 
Das Fehlen eines großen repräsentativen Saals sowie kleinerer Nebenräume 
weisen bereits darauf hin. Auch die Trennung der Bischofskirche und des 
sog. Palastes durch eine breite Straße sprechen gegen diese Interpretation8. 
Vielmehr handelt es sich bei dem Bau um eine für Lykien typische Therme-
nanlage, deren früheste Phase wohl kaiserzeitlich zu datieren ist und die be-
sonders in der Spätantike mehrere Umbauten und Vergrößerungen erfuhr.

Studies on Late Antique/Early Byzantine Archaeological Remains

I. UYTTERHOEVEN

Between 9 and 13 September 2013 Inge Uytterhoeven (Koç University 
Istanbul) focused on the archaeological remains belonging to the Late Antique 
and Early Byzantine occupation phases of Limyra in preparation of a research 
project with Martin Seyer dedicated to these later time periods. Although se-
veral constructions currently preserved at Limyra go back to Late Antiquity 
and the Early Byzantine Period, thus far the major research focus has been on 
the earlier phases of the urban past, with special attention for monumental 
constructions, such as the Classical Heroon and the Hellenistic Ptolemaion. 
This leaves open several possibilities for the investigation of the town’s de-
velopment during the less-studied Late Antique and Early Byzantine times. 

8 Eine Typologie für Bischofsresidenzen ist nach bisherigem Kenntnisstand nicht abzuleiten. 
Es lassen sich lediglich Argumente für oder gegen eine solche Deutung finden. S. hierzu U. 
Real, Bischofsresidenzen in der Spätantike. Eine Untersuchung zu ihrer Struktur, Entwick-
lung und Identifizierung (Diss. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1998) 163.
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During the brief study stay on the site it was intended to obtain a first ge-
neral appreciation of the different building remains that took an important 
place in the late Antique and Early Byzantine cityscape of Limyra. The attenti-
on thus went to buildings that were newly constructed during the later phases 
of the city’s occupation (e.g. the so-called ‘Bishop’s Palace’; several churches; 
Late Antique/Early Byzantine house in the north of the West City), but also to 
pre-existing monuments, such as the Cenotaph of Gaius Caesar, which must 
still have been prominently present in the later city. This field recognition was 
complemented with the study of earlier excavation reports and publications to 
place the material remains in their broader research framework. Additionally, 
a brief look to the architectural fragments from the excavations carried out in 
the area surrounding the Cenotaph in the early 1970’s, including numerous 
pieces of decorated sham architecture and chancel fragments, suggested that 
this zone was in Late Antique and Early Byzantine times occupied by a church.

The first impression of the site obtained in this way will form the basis for a 
future, more thorough, investigation of Late Antique and Early Byzantine Li-
myra and of the processes of continuity, change and transformation the town 
underwent at the contact point between Classical Antiquity and later times.

Forschungen an den Thermen am römischen Theater

B. YENER-MARKSTEINER, J. NOVÁČEK, K. SCHEELEN

Die Forschungen an der kleinen Badeanlage westlich des römischen The-
aters wurden in der Kampagne 2013 mit einer Untersuchung der Wandmale-
rei, der Fortsetzung der anthropologischen Arbeiten sowie der Aufnahme der 
Keramik weitergeführt.

Keramik

B. YENER-MARKSTEINER

Tiyatro Hamamı olarak adlandırılan yapıdan ele geçirilen seramik mal-
zemenin değerlendirme çalışmalarına 2013 sezonunda da devam edilmiştir. 
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Malzemeye yönelik üç hafta devam eden seramik depo çalışmalarında 2009 
yılı malzemesi tamamlanmıştır. 2010 yılında yapının güneybatı dış kısmın-
daki açmalarda ( Li10-Q18-13 und Q18-15) 2008 yılında da karşılaşılan (Q18 
6/4)9 nerdeyse sadece seramik paraçalarından oluşan katmanın batı yayılımı-
na rastlanmış ve malzeme değerlendirmesinde bu katmandan gelen sera-
miklere öncelik verilmiştir. Seramik buluntuları ön değerlendirmesi yapının 
dışındaki bu alanın M.S. 2. yüzyıl sonu - 3. yüzyıl başına ait seramik mal-
zemesiyle doldurulduğunu göstermektedir. Ender de olsa katmanın üst ta-
bakalarında rastlanan M.S. 6./7. yüzyılda ait seramik parçaları bu işlemin 
yapının Erken Bizans Dönemindeki kullanım everesinde gerçekleştirildiğini 
gösterir. Yapının güneybatı köşesinde açılan sondajın (Li10-Q18-11) alt taba-
klarında ise çok sayıda Hellenistik Dönem seramiğine rastlanmıştır (Res. 8).

Anthropologie (Abb. 9)

J. NOVÁČEK10 − K. SCHEELEN11

Die Untersuchung der Skelette aus den Ausgrabungen in den Thermen am 
Theater der Jahre 2008–2010 fand zwischen dem 23. Juli und dem 10. August 
2013 in Limyra statt. Im Rahmen der anthropologischen und paläopatholo-
gischen Untersuchung wurden die Skelettfunde aus insgesamt 18 Befunden 
ausgewertet, die mindestens 20 Individuen zuzuordnen sind. Unter diesen 20 
Individuen befanden sich Subadulte sowie Erwachsene, im Alter von Pränatal 
(ein nicht ganz geburtsreifer Fetus, der während oder kurz nach der Frühge-
burt starb) bis hin zur Altersklasse Senilis (ein Frauenskelett, das sich auf ein 
Alter von deutlich über 60 Jahren einschätzen ließ). Insgesamt wurden Skelet-
te von zwölf Kindern, zwei Jugendlichen und sechs erwachsenen Individuen 
untersucht, von denen sich drei Männer und drei Frauen identifizieren ließen.

9 M. Seyer − U. Schuh, Limyra Kazı ve Araştırmaları 2008. Excavations and Research at Limyra 
2008, ANMED 7, 2009, 45–48

10 Institut für Anatomie und Zellbiologie, Zentrum Anatomie, Universitätsmedizin Göttingen
11 AG Paläopathologie, Institut für Anatomie und Embryologie, Zentrum Anatomie, 

Universitätsmedizin Göttingen; Institut für Biologie und Chemie, Universität Hildesheim
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Die paläopathologische Untersuchung ergab eine Reihe von patholo-
gischen Veränderungen der Skelette der mittelalterlichen Bevölkerung 
von Limyra. Besonders häufig waren Erkrankungen aufgrund von Mange-
lernährung. Beinahe sämtliche der bisher untersuchten Kinderskelette wie-
sen Knochenveränderungen auf, die zum typischen Bild eines chronischen 
Vitamin-C Mangels (Skorbut bzw. Möller-Barlow-Krankheit) passen. Häufig 
konnte auch eine Anämie diagnostiziert werden. Als Ursache für sie kommen 
nicht nur Protein- und Eisenmangel in Frage, sondern auch eine Malariaer-
krankung oder anderer Parasitenbefall (z.B. Wurmbefall des Darmtraktes), 
was in Limyra mit seinen zahlreichen stehenden Gewässern nicht verwun-
dern kann. Auch diverse Entzündungen der Atemwege zeigten sich bei vie-
len der Skelette. In einigen Fällen ließen sich chronische Mittelohrentzündun-
gen diagnostizieren. Die Gebisse der bisher untersuchten Individuen zeigten 
nicht das typische Bild einer starken Abnutzung der Zähne, wie sie für eine 
bäuerliche, hauptsächlich von stärkehaltigen Nahrungsmitteln lebende Po-
pulation charakteristisch wäre. Die beobachteten Zahnfleischtaschen und an-
dere krankhafte Veränderungen der Zähne und des Zahnhalteapparates deu-
ten eher auf einen erhöhten Fleischkonsum, einhergehend mit mangelnder 
Mundhygiene, hin. Die Gelenke der erwachsenen Individuen zeigten häufig 
Spuren von Abnutzung im Sinne von Arthrosen oder Arthritiden, die dem 
Alter nicht angemessen waren und somit auf eine körperliche Überbelastung 
hindeuten.

Geologische Arbeiten

G. RANTITSCH – W. PROCHASKA

Um den Anstieg des Grundwassers in der Ausgrabung Limyra (Saklısu 
Köy) besser zu verstehen, wurde die Umgebung der Stadt in der Zeit zwi-
schen 6. und 11. September 2013 geologisch untersucht. Das in der Ausgra-
bung austretende Wasser wurde durch Leitfähigkeitsmessungen charakteri-
siert und für eine chemische Analyse beprobt. Die Höhenlage der Quellen 
wurde durch DGPS (Ch. Kurtze) vermessen.
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Der Burgberg von Limyra besteht aus den mit ca. 35° nach SW (225°) unter 
die Alluvialebene von Finike einfallenden kretazischen Beydagları Kalkstei-
nen. Am Hangfuß befindet sich auf Höhe 5,20- 4,90 m ein Karstwasser-Ho-
rizont, der im untersuchten Bereich vier Quellen speist. Das Wasser fließt 
Richtung Süden ab. Der Stadtbereich von Limyra befindet sich auf einem 
Schuttfächer, der an einem tektonischen Graben westlich des Burgberges an-
setzt. Das Karstwasser dringt in den oberen Teil des Schuttfächers ein und 
tritt aufgrund dessen interner Struktur an mehreren Stellen zwischen 3,40 m 
und 4,88 m zu Tage, bzw. ist in Sondagen der Grabung als Grundwasser er-
kennbar. Die Leitfähigkeit des Wassers streut zwischen 460 und 520 µS. Öst-
lich des Untersuchungsgebietes im Tal des Alakır-Cay, welches die in Limyra 
anstehenden Kalksteine durchbricht, zeigen Messwerte um 320µS ein anderes 
Einzugsgebiet an.

Der Beydağları Kalkstein ist von zahlreichen Störungen durchzogen, die 
sich in steilen NO-SW orientierten Bruchwänden auswirken. Diese Störun-
gen und ein ausgeprägtes Kluftsystem bestimmen die intensive Verkarstung 
des Kalksteines und dadurch die Wasserwegigkeit durch das Hinterland. Die 
intensive Schüttung der Quellen ist durch das große hydrologische Einzugs-
gebiet zu erklären.

Die Radiokarbon-Datierung einer Aschenlage in der Nähe des Osttors, die 
eine aufgrund von Wasserproblemen höher gelegte Straße überlagert (1145 
±50 a BP, Radiokarbon-Labor der Universität Bern) belegt einen Anstieg des 
Karstwassers an die damalige Oberfläche bis zum 9. Jahrhundert.

Im Stadtgebiet bildet der Schutt aus anthropogenen Aufschüttungen und 
Massenbewegungen aus einem Graben im NW des Theaters den Aquifer für 
dieses Wasser. Der Wasserspiegel zeigt im zentralen Stadtbereich eine De-
pression, in der das Grundwasser nach Süden abfließt. Hier trifft sich eine 
nach SO gerichtete Wasserströmung aus einem Schuttfächer mit einer nach 
S gerichteten Wasserströmung aus dem Quellhorizont. Am Kenotaph in der 
Weststadt spiegelt sich das Karstwasser auf Höhe des Bergwasserspiegels.

Die hydrogeologischen Befunde unterstützen ein Modell des spätantiken 
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bis byzantinischen Wasseranstieges unter der Stadt Limyra. In dem Modell 
verursachen überregionale tektonische Bewegungen eine Absenkung des 
Südhanges des Toçak Dagı. Dies verstärkt die Wirkung von Massenbewe-
gungen aus einem tektonischen Graben im NW der Stadt. Gemeinsam mit der 
anthropogenen Aufschüttung wird dadurch das ansonsten westlich vorbeif-
ließende Karstwasser in das Stadtgebiet geleitet, was im zentralen Stadtgebiet 
zu einer relativen Grundwasserhebung von mindestens 1m führte.

Inventarisierung der Depots

S. MAYER − U. SCHUH

Die digitale Erfassung der Bestände des Grabungsdepots in Limyra stellt 
seit vielen Jahren ein Derivat dar. Um die Auffindbarkeit des Fundmaterials 
zu erleichtern, wurde daher in der Kampagne 2013 mit einer vollständigen 
digitalen Inventarisierung der Funde begonnen. Dafür wurde vorerst eine 
Excel-Tabelle angelegt, in der sämtliche maßgebliche Informationen zu Fun-
dorten und -umständen sowie Bearbeitungsstatus und aktueller Standort 
jeder einzelnen Fundnummer erfasst werden. Eine Erweiterung um Anga-
ben zu zeichnerischer und fotografischer Dokumentation ist geplant. Um die 
Anwendbarkeit dieses Aufnahmeverfahrens zu überprüfen, wurde mit der 
Inventarisierung der Funde der jüngsten Grabungen begonnen.

Die Funde der Grabungen in den Theaterthermen sowie jene der Gra-
bungen am Ost- und am Westtor wurden vollständig erfasst. Gleichzeitig 
wurde im Zuge der Inventarisierungsarbeiten analog zur Fundaufnahme 
der Grabungen in den Theaterthermen 2007–2010 eine Fundstatistik der 
Grabungen auf Parzelle 18 (= Theaterthermen) der Jahre 1995 und 1996 
(Architekturteile, Glas, Keramik, Kleinfunde, Knochen, Ziegel) erstellt und 
das Fundmaterial zur weiteren Bearbeitung vorbereitet. Ebenso wurde eine 
Fundstatistik der Grabung am Osttor 1995 (Architekturteile, Keramik, Klein-
funde, Knochen, Ziegel) erstellt, um eine vollständige Bearbeitung der Funde 
und Befunde der aktuellen Grabungen der Jahre 2011/2012 zu erleichtern. 
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Darüber hinaus wurden die Funde der sog. Weststadt-Grabungen 2002–
2005 und das byzantinische Fundmaterial der Grabungen der 1990er-Jahre 
vollständig inventarisiert und neu geordnet. Für die Kampagne 2014 ist eine 
Fortsetzung der Inventarisierungsarbeiten geplant, sodass auch die Funde 
früherer Grabungen digital abrufbar sind.

Restaurierung, Denkmalpflege und Site Management

M. SEYER

Südmauer der byzantinischen Oststadt

Der in der Kampagne 2012 begonnene teilweise Wiederaufbau der sehr 
schlecht erhaltenen Südmauer der byzantinischen Oststadt mit im unmittel-
baren Bereich liegenden Originalblöcken wurde in der Kampagne 2013 wei-
tergeführt. Dazu konnten auf eine Länge von etwa 60 m zwei Mauerscharen 
bis zur Südost-Ecke der Stadt aufeinandergesetzt werden. Um die origina-
len Scharen von den aufgesetzten unterschieden zu können, wurde unter die 
aufgesetzten Blöcke ein Vlies aus Glasfasern (kece) gelegt. Diese Maßnahme 
des partiellen Wiederaufbaus der Mauer erwies sich nicht nur als notwendig, 
um die ehemaligen Grenzen der Stadt wieder deutlich sichtbar zu machen, 
sondern versteht sich auch als Beitrag zur Erhaltung und Denkmalpflege, da 
die Wurzeln mehrerer Bäume bereits den antiken und byzantinischen Baube-
stand zu zerstören drohten. 

Wie in der Kampagne zuvor konnten auch 2013 mehrere als Spolien ver-
baute Architektur- und Reliefblöcke, Skulpturfragmente (Abb. 10) sowie In-
schriften (Abb. 11) entdeckt werden, die in das Depot bzw. den Steingarten 
der Grabung gebracht wurden.

Çocukların Limyrası

Z. KUBAN

Doç. Dr. Zeynep Kuban’ın yönetiminde İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katkılarıyla üçüncü kez Çocukların 
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Limyrası projesine devam edildi. Harabelerin ileriye dönük korunmasını 
sağlamaya yönelik bir aidiyet hissinin geliştirilmesi için planlanmış olan bu 
çalışmada köy çocuklarıyla (5-12 yaş grubu-yaklaşık 70 çocuk) Limyra, köyün 
kendi tarihi, bugünü ve yarını ile ilişkili konuları kapsayan eğlendirerek eği-
ten atölyeler düzenlenmekte. Tiyatro, müzik, resim, maket, boya gibi aktivi-
teleri ortak bir paydada buluşturan bu 10 günlük çalışma (bir çeşit yaz okulu) 
yine köy halkına açık bir tiyatro piyesi ile sonlandı (Res. 12). Çocukların dışın-
da büyüklerin de yaşadıkları köyün içindeki harabeleri olumlu deneyimle-
meleri için antik tiyatroda gece sineması seansları ve son gösterideki tiyatro 
piyesinin ardından ortaklaşa organize edilmiş olan bir piknik yapıldı.
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Abb. 2:  Limyra, Weststadt. Amplitudenflächenplan und archäologische Interpretation im Tie-
fenbereich von 1,0–1,5 m

Abb. 1: Limyra, Lage der Messflächen und Interpretation der linearen Strukturen
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Abb. 3: Limyra, Oststadt. Amplitudenflächenplan 
und archäologische Interpretation im Tie-
fenbereich von 0,8–1,2 m

Abb. 4: Limyra, Grabung in der Oststadt. Glasfragmente 
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Abb. 6: Limyra, sog. Bischofspalast. Grundriss 

Abb. 5: Limyra, Grabung in der Weststadt. Amp-
horenfragment (sog. carrot amphora)
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Abb. 7: Limyra, sog. Bischofspalast. 3D Laserscan des Grundrisses 

Abb. 8: Limyra. Thermen am Theater. Helle-
nistische und vorhellenistische Kera-
mik

Abb. 9:  Limyra, Thermen am Theater. Grab 
387, Schädel einer älteren Frau
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Abb. 12: Limyra, Çocukları Limyrası, Abschlussaufführung im Theater

Abb. 10: Limyra, byzantinische Mauer der Ost-
stadt. Spolie mit unechtem Löwenkopf-
Wasserspeier

Abb. 11: Limyra, byzantinische Mauer der 
Oststadt. Griechische Inschrift
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1 Kazı çalışmalarına izin veren ve maddî olarak destekleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’ne, ayrıca maddî desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dekanlığı’na teşekkür ediyoruz.

2 Kazı çalışmalarına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans öğrencilerimizden Savaş Akkaş, Mustafa Yörür, 
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Suluin kazısının Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliği görevini ise Ba-
lıkesir Müzesi araştırmacısı Arkeolog Fatih İşleyen üstlenmiştir3. Kazı ekibi, 
Karain kazı evinde konaklamış ve kazı evinin bütün olanaklarından yararlan-
mıştır4. 

II. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2013 yılı kazı çalışmalarına başlamadan önce gerçekleştirilen hazırlık çalış-
maları şöyle sıralanabilir:

1) Kazı evi, kazı evinin çevresi, çadır kurulan alanlar ile kazı evi depo-
sunun temizlikleri gerçekleştirilmiş daha sonra bu alanlar zararlı böcek ve 
sineklere karşı ilaçlanmıştır.

2) Suluin Mağarası’nın yaklaşık 300 m. güneydoğusunda yer alan karstik 
su kaynağı mağaraya ulaşımda ve kazı malzemesinin taşınmasında en büyük 
engeldir. Bu engeli aşmak için karstik su kaynağının üzerine geçici bir köprü 
kurulmuştur.

3) Suluin Mağarası’nın önünde yer alan ovanın karstik su kaynağına yakın 
bölümü, kış ve bahar aylarında gerçekleşen yoğun yağışlardan dolayı batak-
lık hâline gelmiştir. Öncelikle bu bataklık alanda yer alan sazlar kesilerek bir 
taban oluşturulmuş ve sazlardan oluşan tabanın üzerine de ahşap pâleler yan 
yana yerleştirilerek, bataklık üzerinden ovanın kuru olan kısmına geçilmiştir. 
Bu suretle mağaraya en kısa ve en kolay yoldan ulaşım sağlanmıştır. 

4) Ulaşım sorununun aşılmasından sonra kazıda kullanılan malzemeler 
mağaraya taşınmıştır.

5) 5x5 m. ebadındaki bir açmadan oluşan Suluin Mağarası kazı alanı, tüm 
bir yıl boyunca gerek tabiat şartlarından kaynaklanabilecek tahribatlara, ge-
rekse fotosentez olayına karşı siyah polyesterden yapılmış bir paysa çadırı ile 
kapatılmaktadır. Bu nedenle bu koruyucu çadır kaldırılmış, hem kazı alanı-
nın içi hem de çevresinin genel bir temizliği yapılmıştır.

3 Kazı ekibi ile uyum içinde çalışan Sayın İşleyen’e teşekkür ederiz.
4 Her yıl olduğu gibi bu yıl da maddî ve manevi desteğini esirgemeyen Karain Kazısı Başkanı 

hocamız Sayın Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’ya şükranlarımızı sunuyoruz.
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6) Kazı alanının üzerine 10x6 m. genişliğinde bir gölgelik branda gerilmiş-
tir.

7) Doğu-batı ve kuzey-güney yönlerindeki ana aks telleri gerilerek, 1 m. 
aralıklarla ana akslar üzerinden aşağı sarkıtılan şakullerle kazı alanının plan 
kareleri oluşturulmuş, nivo ile gerekli kontrol ölçümleri yapılmış ve alan ka-
zıya hazır hale getirilmiştir.

8) Son olarak kazı toprağının elenip yıkanması ve flotasyon işlemleri için 
mağaranın giriş kısmında açık hava laboratuarı kurulmuştur.   

 III. ARKEO-JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

2013 yılı Suluin Mağarası kazılarına başlamadan önce kazı alanında arkeo-
jeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki amaç, geçmiş yıllarda 
kazısı yapılmış olan H, I ve J plan karelerinde (toplam 15 m²lik bir alan) yak-
laşık 2,5 m. derinlikte karşılaşılan büyük kaya bloklarının altında arkeolojik 
dolgu olup olmadığını anlamaktı.

Söz konusu çalışmada 4 serim yapılmıştır. Bu serimlerden biricisi açma-
nın doğu kenarı, ikincisi batı kenarı, üçüncüsü kuzey kenarı ve dördüncüsü 
de tekrar doğu kenarı boyunca gerçekleştirilmiştir. İlk olarak açmanın doğu 
kenarına “p jeofon” denilen 12 adet aparat düz bir hat boyunca zemine saplan-
mıştır. Ardından yerin altına sismik “p” (primer) dalgaları yollanarak bu dal-
gaların geri dönüşü m/sn. cinsinden monitöre aktarılmış, aynı işlem sırasıyla 
açmanın kuzey ve batı kenarlarında da düz bir hat boyunca tekrarlanmıştır.

Bu çalışmanın sonucuna göre ölçümlerin alınmış olduğu zeminden itiba-
ren 3-3,5 m. ile 5-5,5 m. derinlikler arasında yumuşak bir yapı tespit edilmiş-
tir. Söz konusu bu yumuşak kazılabilir alana ulaşmak için yaklaşık 2,5 m. 
derinlikte karşılaşılan büyük kaya bloklarının kırılması işlemine geçilmiştir. 
Balyoz, manivela ve hilti yardımıyla gerçekleştirilen kırma işleminden sonra 
jeofizik raporunda belirtilen yaklaşık 3 m. derinlikte, çamurumsu yapıdaki 
bol kalker döküntülü kızılımsı kahve renkli bir sedimanla karşılaşılmıştır. H 
6-7, I 6-7 ve J 6-7 plan karelerini kaplayan alan içerisinde çivi ve ipler yardı-
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mıyla zemine karelaj yapılmıştır. Söz konusu alanda – 6.90 m. kotuna denk 
gelen 37. arkeolojik seviyeden itibaren planlı bir şekilde kazılara devam edil-
miştir. Bu alandaki kazılar esnasında belli kotlarda örnek olarak toplanan se-
dimanlar sulu eleme işleminden geçirilmiştir. – 8.80 m. kotuna kadar devam 
edilen çalışmalar sonucu herhangi bir kültür katı veya arkeolojik bulgu ile 
karşılaşılmamıştır. Ulaşılan bu derinlikte mağaranın doğal tabanıyla bağlan-
tılı olduğu düşünülen büyük kaya bloklarıyla karşılaşıldığı için bu noktadaki 
çalışmalara son verilmiştir. Kazılmış olan bu alan daha sonra Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 143751 sayılı izinle-
riyle sondaj alanından çıkan kaya ve toprakla doldurulmuştur. 

IV. KAZILAR

2013 yılında gerek arkeo-jeofizik çalışmalarına ve gerekse bu jeofizik çalış-
malarından sonra sondaj kazısına öncelik verildiğinden, arkeolojik kazılara 
fazla yoğunlaşmak mümkün olmamıştır. Bununla birlikte, 2013 yılı Suluin 
Mağarası kazılarında toplam 8 plan karede (L 6-10, K 6-8) (Çizim:1) ve 10 
farklı arkeolojik seviyede (AH 11 – 20) çalışılmıştır. Çalışılan alanlarda Romen 
rakamlarıyla ifade edilen iki farklı jeolojik seviye gözlemlenmiştir (III, IV). Bu 
sezonki kazılarda çalışılan plan kareler, arkeolojik (AH) ve jeolojik (GH) sevi-
yeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

PLAN KARE AH GH BAŞLANGIÇ 
(m.)

BİTİŞ 
(m.)

L 6 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50
L 7 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50
L 8 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50

L 9 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20 IV - 4.40 - 5.30

  L 10 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20 IV - 4.40 - 5.30

K 6 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50
K 7 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50
K 8 11, 12 III - IV - 4.30 - 4.50

Tablo 1: Suluin Mağarası 2013 yılı kazılan kareler



559

Arkeolojik kazılara L9 ve L10 plan karelerinin 12. arkeolojik seviyesinden 
itibaren başlanmıştır. 2012 yılında K9 ve K10 plan kareleri 20. arkeolojik se-
viyenin sonuna kadar kazıldığında, özellikle K10 plan karesinin kuzey pro-
filinin (yani L10 plan karesi) tamamen iri bir kalker blokla kaplı olduğu gö-
rülmüştü5. Bu nedenle gerek bu iri kalker blok ve gerekse L10 plan karesinin 
kuzeyinde bulunan bir diğer ikinci büyük kalker bloktan dolayı kazısının zor 
olacağı bilinmekteydi. L9 plan karesinde ise 13. ve 14. arkeolojik seviyelerden 
itibaren başlayan iri kalker bloklar da 19. arkeolojik seviyeye kadar devam 
etti. Dolayısıyla gerek L9 ve gerekse L10 plan kareleri dönüşümlü olarak 20. 
arkeolojik seviyenin sonuna kadar zor da olsa kazıldı. Daha önceki yıllarda 
da gözlemlendiği gibi 20. arkeolojik seviyeden itibaren arkeolojik buluntular-
da bir azalma hatta yok olma söz konusudur.                  

Bu iki plan karede IV. jeolojik seviyenin toprak yapısı görülmüştür. Arke-
olojik buluntular açısından III. jeolojik seviyeye göre çok daha zengin olduğu 
görülen IV. jeolojik seviye, koyu kahverengi, ince taneli, kısmen sert ve küçük 
– orta boyutta kalker döküntünün yoğun olduğu bir yapıdadır.

2013 yılında kazısı yapılan diğer plan kareler L 6-8 ve K 6-8 plan kareleri-
dir. Daha önceki yıllarda bu alanda tespit edilmiş olan ve L 7-8 ve K 7-8 plan 
karelerinde gözlemlenen sıvalı taban 11. arkeolojik seviyede kaldırılmıştır. 
Önce L8 plan karesinde başlatılan kazılar, dönüşümlü olarak 6 plan karede 
de devam etmiş ve hepsinde 12. arkeolojik seviyenin tabanına gelindiğinde 
arkeolojik kazılara 2014 yılında devam etmek üzere ara verilmiştir. 

Söz konusu bu 6 plan karede başlangıçta sarımsı renkte, genelde yumuşak 
ve kuru yapıda, çok fazla çakıl içermeyen III. jeolojik seviyenin hem de IV. 
jeolojik seviyenin toprak yapısı gözlemlenmiştir.

2013 yılı Suluin Mağarası kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra açma 
ve çevresinin temizliği yapılmış, kazılmış olan alanların ve açma genelinin 
ayrıntılı fotoğrafları alınmıştır. Kazı esnasında gölgelik oluşturması için aç-
manın üzerine gerilmiş olan tente söküldükten sonra kazı alanının çeşitli se-

5 Taşkıran ve diğ.,2014: 213.
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beplerden dolayı görebileceği zararları önlemek için açmanın tamamını kapa-
tacak şekilde siyah polyester çadır kurulmuştur. Son aşamada ise mağaradaki 
tüm malzeme taşındıktan sonra kazı başlangıcında ulaşımı kolaylaştırması 
için yakındaki karstik su kaynağı üzerine kurulmuş olan geçici köprü kaldı-
rılmıştır.

2014 yılında yapılacak olan Suluin Mağarası kazılarında, diğer plan kare-
lere göre daha yüksek bir kotta bulunan K 6-8 ve L 6-8 plan karelerinde belli 
bir seviyeye inildikten sonra (büyük olasılıkla 20. arkeolojik seviyenin taba-
nına kadar) açmanın tamamen kapatılması ve Suluin Mağarası kazılarına son 
verilmesi planlanmaktadır. 

    

V. ARKEOLOJİK BULUNTULAR

Suluin Mağarası 2013 kazı sezonunda, önceki yıllara oranla daha sınırlı bir 
alanda çalışılmış olmasına rağmen, sayısal ve niteliksel olarak oldukça verimli 
bir buluntu topluluğuna rastlanmıştır. Yontmataş endüstri tekno-tipolojik bir 
çeşitlilik sergilemektedir6. Hammaddeyi yoğunluk sırasına göre; radyolarit, 
çakmaktaşı ve obsidiyen oluşturmaktadır. Özellikle radyolarit ve çakmaktaşı 
parçalar çok farklı renk ve yapıyla dikkat çeker. Yerel radyolaritler endüstri 
içinde; çekirdek, âlet, düzeltisiz yonga, dilgi, dilgicik ve yongalama artıkları 
olarak en fazla görülen gruptur. Küçük çakıllar yontulduğu için radyolarit 
endüstriye ait ürünlerin boyutları da küçüktür. Daha uzak kökenli olan çak-
maktaşları, üretim artıkları olarak değil çekirdek ve âletler şeklinde varlıkla-
rını göstermektedir. Orta Anadolu kökenli oldukları düşünülen obsidiyenler 
genellikle dilgi ve dilgicikler olarak karşımıza çıkan parçalardır. Aralarında 
çok tipik örneklerin de bulunduğu bu dilgi ve dilgiciklerin, üst yüzlerindeki 
kenarlara paralel nervürleri, trapez kesitleri, nokta/çizgi toplukları, baskıyla 
yongalandıklarını kanıtlayan izlerdir (Çizim 2: 4,5; Çizim 3: 1,3,4). Baskıyla 
yongalamanın izleri obsidyenlere oranla daha az da olsa çakmaktaşı ve rad-
yolarit ürünler üzerinde de görülmektedir.  Sadece ürünler değil tek ve iki 

6 Yontmataş materyalin çizimleri, bu makalenin yazarlarından Dr. M. Beray Kösem tarafından 
yapılmıştır.
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kutuplu dilgi ve dilgicik çekirdekleri üzerinde de baskıyla yongalanma izleri 
vardır (Çizim 2: 1-3).  Doğrudan ya da aracı aygıtla yongalanmış çekirdekler 
de endüstri içinde bulunurlar (Çizim 4: 1,4,5: Çizim 5: 6). Endüstri içinde bu-
lunan çekirdek tablası ve dönümlü gibi parçalar yontmataş teknolojiye ilişkin 
önemli ipuçları vererek yongalama zincirini aydınlatmaları açısından önem-
lidir. 

Suluin Mağarası kazıları başladığından beri her sezonun en dikkat çekici 
âleleri olan keski ağızlı ok uçları bu sezonda da mikro boyutlarına rağmen 
üzerlerindeki ince işçilikle hayranlık uyandırmışlardır (Çizim 5: 4; Çizim 6: 
1-7). “Yonga, dilgi, dilgicik üzerine yapılmış, dik ya da yarı dik düzeltilerle 
yanal budamalar yapılarak şekillendirilmiş, bazen iç yüz düzeltili, bazen al-
maşık düzeltili, düzeltili ya da düzeltisiz kesici ağıza sahip ok uçları” olarak 
tanımlanan bu uçların Suluin’de, dikdörtgen/yamuk biçimli ve ikizkenar üç-
gen biçimliler olarak 2 farklı form altında görüldükleri belirtilmiştir7.Kamış 
ya da ahşap sapın uzun ana eksenine bağlanan keski ağızlı ok uçları, distal uç-
tan inceltilen sapa bir macunla monte edilerek kullanılan silâhlardır8. Suluin 
Mağarası’nda bunların takıldığı saplarla ilgili kanıtların elde edilememesine 
rağmen, sapa tek ve yatay takılarak kullanılmış olabileceklerine değinilmiş-
tir9.

Ön kazıyıcılar çeşitli alt tiplerle temsil edilmektedir (Çizim 5: 5). Düzeltili 
dilgiler (Çizim 2: 5; Çizim 3: 4,6), düzeltili yongalar, düzeltili ve düzeltisiz 
orak elemanları (Çizim 3: 5,7; Çizim 5: 1,2; Çizim 6: 10-13), çontuklu ve diş-
lemeliler,  taşkalemler (Çizim 3: 8,9), pièces esquillées ve ikili âletler (Çizim 4: 
2,3) çeşitli oranlarla endüstri içinde yer alırlar. Âletler içindeki taş delgiler 
özellikle mikro delici formdadırlar (Çizim 5: 3). Makrolitlere oranla daha az 
sayıda olan mikrolit grubu genellikle tam ve kırık parçalar şeklindeki düzel-
tili dilgiciklerden oluşur. Geometrik mikrolitler içinde değerlendirilebilecek 2 
parça ise yarımay form göstermektedir (Çizim 6: 8,9).

2013 yılı Suluin Mağarası kazısında bulunan kemik endüstri içinde ilk sıra-

7 Taşkıran, 2014a: 89.
8 Taşkıran, 2014b: 2.
9 Taşkıran, 2014b: 5.
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da yine çeşitli formlardaki bızlar yer alır (Resim 1,2,3:1,3). Özenli işçilik göste-
ren ve parçanın bütününün perdahlanıp şekillendirildiği bir bız ise Suluin’de 
bugüne kadar bulunan en karakteristik parçalardan biridir (Resim 2). Yine 
epifiz taban taşıyan iki bız, boyutlarının küçüklüğü ile dikkat çekicidir (Re-
sim 3: 1,3). Elde tutma kısmında çift delik açılmış olan bir parça bız formu 
göstermekte ancak uç kısmındaki kırık, parçanın tam olarak tanımlanabilme-
sini zorlaştırmaktadır (Resim 4: 1). Bızlar içinde tam olanların yanı sıra kırık 
parçalar da bulunmuştur. Tam olarak korunmuş bir örneklerinin olmamasına 
karşın, kemik iğnelere ait olabilecek çok sayıda kırık uç parçası vardır. Yine 
bir ucunda çok düzgün bir delik taşıyan ve takı olarak kullanıldığı düşünülen 
kuş kemiği de buluntular arasındadır (Resim 4: 2). Kuş gagası formu verile-
rek son derece detaylı olarak işlenmiş olan ancak kırık olarak bulduğumuz 
parça ise bu sezonun en özgün kemik endüstri buluntusu olarak nitelenebilir 
(Resim: 5).

Süs objeleri içinde değerlendirilebilecek ve kemik bir yüzüğe ait olduğu 
düşünülen kırık parçalar bulunmaktadır (Resim 3: 2). Ancak bu parçaları bir-
leştirmek mümkün olmamıştır. Kesilmiş ve işlenmiş bazı kemik parçalarının 
âlet formları ise tam olarak belirlenememiştir. Kemik endüstriyle ilişkilendi-
rilebilecek buluntular arasında, özellikle bız ve iğnelerin perdahlanması için 
kullanılan kum taşından bir perdah âleti yer alır. 

Kemik endüstri içinde incelenebilecek olan çok sayıda boynuz parçası bu-
lunmuştur. Bunlardan bir kısmı doğal formdadır. Avlanılan hayvanlara ait 
işlenmemiş parçalar ya da kemik âlet yapımında kullanılmak üzere mağaraya 
getirilmiş parçalar olabilirler. Sadece kemik âlet taşımalığı değil, bu âletleri 
üretirken kullanılan vurgaçların da özellikle boynuzdan seçildiklerini, ayrıca 
sadece kemik değil, bazı yontmataş taşımalıkların da boynuz vurgaçlarla üre-
tildikleri bilinmektedir.  Bulunan boynuz parçalarının bir kısmı, üzerlerinde 
çeşitli kesim ya da düzenleme izleri taşımaktadır. Bunlar arasında bulunan 
ve özellikle bir kenarından çok düzgün kesim izi taşıyan parçanın belirli bir 
amaca yönelik olarak üretildiği açıktır. Bir sap gibi kullanılmış görünmekte-
dir. Kesilmiş ve üzerinde çok düzgün çevresel yiv açılmış boynuz parçası da 
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işçilikteki özeni yansıtması açısından önemlidir. Bazı boynuz parçalar aşırı 
bozulma ve kırılma gösterdikleri için belli bir grup altında değerlendirileme-
mişlerdir.

Seramik örnekleri incelendiğinde, üst seviyelerde daha çok ele geçirilen 
koyu kahverengi astarlı seramiğin bu sene kazılan seviyelerde nerdeyse yok 
denecek kadar azaldığı, kırmızının tonlarında kendinden - gerçek astarlı ve 
açık bej renkte astarlı seramiğin ise arttığı tespit edilmiştir. Seramik kap form-
ları değerlendirildiğinde çanakların çömleklere oranla daha fazla olduğu be-
lirlenmiştir. Çanakların içinde ağzı dışa doğru açılan çanakların diğer tiplere 
göre yoğun olduğu, s profilli çanaklar ve yarı küresel gövdeli çanakların ise 
olmadığı görülmüştür. Çömlekler içinde ise yükselen kısa veya uzun boyun-
lu örneklerin diğer tiplere oranla yoğunluğu devam etmiştir. Bunun yanı sıra 
tutamak veya kulpların birleşme yerlerinden çıkarak kavis yapan kabartma 
bezemeye sahip çömleklere ait çok az örnek ele geçirilmiştir.  

Seramikler içinde bulunan ve üzerlerinde çok karakteristik motifler bu-
lunan 3 kırık parça dikkat çekicidir: İlki, boğa başı şeklindeki tutamaktır ki, 
Suluin’de daha önceki yıllarda da iki benzer örnek bulunmuştu10. Yine chev-
ron (çavuş) motifli kırık bir kulp parçası karakteristiktir. Son olarak ise yılan 
motifinin bulunduğu parça ilk defa karşılaşılan bir örnektir (Resim: 6). 

Özellikle taş, dentalium ve deniz kabuğunun hammadde olarak kullanıldı-
ğı boncuklar boyut olarak farklılık gösterirler (Resim: 7). Mikro boyutta olan-
ların yanı sıra 2-3 cm.lik boncuklar da vardır. Diziler değil dağınık taneler 
şeklinde ele geçirildikleri için tam olarak nasıl kullanıldıklarını anlamak ne-
redeyse imkânsızdır. Belki kolye şeklinde, belki bilezik ya da alınlık şeklinde, 
belki de giysilerin üzerine dikilerek dekoratif amaçlı kullanılmışlardır. Bon-
cuklar üzerinde yapılacak detaylı bir çalışma ve mikroskobik incelemeler bu 
objelerin hammadde kökenleri, üzerlerindeki deliklerin açılma ve kullanım 
şekilleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlayacaktır.

Buluntular arasında pişmiş topraktan sapan taşları, tam ve kırık parçalar 
şeklinde kaliteli çakmaktaşlarına şekillendirilmiş küçük cilalı baltalar, keski-

10  Bkz. Taşkıran ve diğ., 2012: 6,14; Taşkıran ve diğ., 2013: 27.
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ler, perdahlamada kullanıldıkları düzgün sürtme izlerinden anlaşılan perdah 
âleleri ve öğütme taşları da yer alır.

VI. SONUÇ

2013 yılında yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları Suluin Mağarası’nda tek 
dönemlik bir yerleşim olduğunu ve Pleistosen Dönemde mağaranın iskân 
edilmediğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu durumda mağaranın Ple-
istosen Dönemde iskân edilmemesinin tek nedeni henüz mağara ağzının dı-
şarıya açılmamış olması olarak düşünülebilir. Mağaranın bulunduğu alanda 
doğu-batı ve kuzey-güney yönlerde uzanan faylar olduğu görülmektedir. Bu 
fayların kırılmaları sırasında ya da büyük bir deprem sonucunda mağara ta-
vanının göçmesiyle mağara dışarı açılmış olmalıdır. Bir deprem sonucu açılan 
bu mağaraya gelip yerleşen Geç Neolitik Dönem insanları, yine kuvvetli bir 
deprem sonrasında da mağarayı terk etmişler görünmektedir. 

Suluin Mağarası arkeolojik kazıları bize Batı Toroslar’daki mağaraların sa-
dece avcı-toplayıcı topluluklar tarafından değil, aynı zamanda yerleşik hayatı 
benimsemiş Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı insanları tarafından da iskân 
edildiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen dört C14 yaşı 6.bini 
(M.Ö. 6000-5870; M.Ö. 5995-5810; M.Ö. 5990-5810 ve M.Ö. 5930-5770 kalibre 
edilmiş) işaret etmektedir. Bu bakımdan Bademağacı, Höyücek, Kuruçay ve 
Hacılar gibi Göller Bölgesi höyük yerleşimlerinin Akdeniz Bölgesi’yle olan 
ilişkilerinin tanımlanmasında ve bir takım problemlerin aydınlatılmasında 
Suluin Mağarası yerleşimi kilit bir rol oynamaktadır.

2013 yılı kazıları arkeolojik buluntular açısından daha önceki yılların yont-
mataş, kemik, sürtmetaş ve süslenme elemanlarından (boncuk ve takılar gibi) 
farklı değildir. Yontmataş endüstrisi içinde en dikkat çeken formlar yine kes-
ki ağızlı ok uçları olmuştur. Avlanmada kullanılan silâhlar olarak bilinen bu 
uçların Suluin’de hangi hayvan ya da hayvanları avlamak için kullanıldıkla-
rı henüz bilinmemektedir. Suluin Mağarası’nın o dönemdeki konumundan 
yola çıkarak bir öngörü yapılacak olursa; büyük bir göl ve bu gölün kendi-
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ne çektiği birçok hayvan, özellikle de kuşlar bu uçların yapım sebebi olmuş 
olabilirler. Ancak kesin sonuçlara ulaşmak için faunaya ilişkin çalışmaların 
yapılması kaçınılmazdır.

 Çok fazla olmayan ancak çeşitlilik gösteren arkeolojik buluntular L9 ve 
L10 plan karelerinin 12. arkeolojik seviyesinden başlayarak 20. arkeolojik se-
viyesine kadar devam eden kazılarında ele geçirilmiştir. Daha önceki yıllarda 
da değindiğimiz gibi 20. arkeolojik seviyeden itibaren arkeolojik buluntular-
da bir azalma söz konusudur. Gerek jeofizik çalışmalarının sonuçları gerekse 
20. arkeolojik seviyeden sonra hem arkeolojik buluntuların hem de arkeolojik 
dolguların kaybolması, Suluin Mağarası arkeolojik kazılarının sona erdiril-
mesi yönündeki kararımızda etkili olmuştur. Bu nedenle 2014 yılı kazı sezo-
nunda açmanın kuzeyinde yer alan 6 plan karede (K6-8; L6-8) 20. arkeolojik 
seviyenin tabanına kadar olan dolgular kaldırılarak kazıya son verilecek ve 
derhal Suluin Mağarası’nda 2007-2014 yılları arasında yapılan arkeolojik ka-
zılar ve sonuçlarıyla ilgili bir kitabın yayın hazırlıklarına başlanacaktır.
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Çizim 2: Yontmataş buluntu örnekleri Çizim 3: Yontmataş buluntu örnekleri
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Çizim 4: Yontmataş buluntu örnekleri

Çizim 6: Yontmataş buluntu örnekleri

Çizim 5: Yontmataş buluntu örnekleri
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Resim 1: Kemik bızlar

Resim 2: Kemik bız
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Resim 3: Kemik bızlar ve yüzük parçası

Resim 4: Delinmiş kemik buluntular
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Resim 5: İşlenmiş kemik

Resim 6: Yılan motifli seramik
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Resim 7: Boncuk örnekleri
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KüllüoBa Kazıları 2013
Turan EFE*

Erkan FİDAN
Deniz SARI

Murat TÜRKTEKİ

Eskişehir’in kuş uçuşu 40 km. kadar doğusunda Seyitgazi ilçesinin 15 km. 
kuzeydoğusunda ve Yenikent Köyü yakınlarında yer alan Küllüoba Höyüğü  
150 x 300 m. ebadında olup höyükte 1996 yılından bu yana Prof. Dr. Turan 
Efe’nin başkanlığında  kazılar kesintisiz sürdürülmektedir. Bu sene de  ça-
lışmalar yine  İTÇ II yerleşim planının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak 
kuzey ve batı yamaçlarda gerçekleştirilmiştir1 (Resim: 1). 

1. Kuzey Kesimde Yapılan Çalışmalar
Önceki yıllarda kuzey kesimde İTÇ II Dönemine tarihlenen yukarı yerleş-

meyi çevrelediğini düşündüğümüz evlerin arkadan dayandığı dış duvarın, 

* Prof. Dr. Turan EFE, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Erkan FİDAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü, Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Deniz SARI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE.

1 2013 yılı kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: 
 Prof. Dr. Turan Efe (Kazı Başkanı), Nesrin Demirhan (Bakanlık temsilcisi), Yrd. Doç. Dr. Mu-

rat Türkteki (Kazı Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Deniz Sarı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Fidan, 
Yrd. Doç .Dr. Sinem Türkteki, Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu (Jeoarkeolog), Deniz Ş.M.Ay Efe 
(M.A.) (Arkeolog-Desinatör), Fahrettin Ceylan (Restoratör), Araş. Gör. Volkan Dede (Coğraf-
yacı), Sezer Seçer Fidan (M.A.) (Hititolog), Shizue Miura (Arkeolog), Murat Yelkesen (Arke-
olog), Mesut Ünver (Arkeolog), Mikail Demirkol (Arkeolog), Abuzer Güneysu (Arkeolog), 
Yağızhan Çakıroğlu (Arkeolog), Fadime Arslan (Arkeolog-Desinatör), Sümeyya Dinç (Öğ-
renci), Seydi Nilgül (Öğrenci), Ufuk Özdemir (Öğrenci), Muhammet Orhan (Öğrenci), Burçin 
Aydınbek (Öğrenci), Şevkiye Akpınar (Öğrenci), İsmail Aydın (Öğrenci), Ebru Meltem Sayar 
(Öğrenci), Mertcan Kavas (Öğrenci), Sevde İgal (Öğrenci), Osman Dengiz Öğrenci), Derya 
Kurt (Öğrenci), Burcu Saygılı (Öğrenci), Elif Demirpehlevan (Öğrenci), Cezmi Düştü (Öğren-
ci), Ali Nihat Öztekmen (Öğrenci).
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Kompleks I’in arka duvarını oluşturmak üzere güneye döndüğü ve bu şekil-
de kuzeydeki uzun evler dizininin daha batıya devam etmediği anlaşılmıştı. 

Diğer taraftan, 2008 yılında yapılan çalışmalarda, AC/AD 16 Plan karele-
rine denk gelen kesimde, söz konusu duvara dışarıdan ikinci bir duvar yas-
landığı ve bu duvarın doğu tarafta kuzeye doğru bir çıkıntı yaptığı saptan-
mıştı. Bu durum,  biraz daha kuzeyde, bu kesimden başlayıp kuzeybatıya 
doğru devam eden evler dizininin söz konusu olabileceği ihtimalini gündeme 
getirmişti. Buna açıklık getirmek amacıyla 2010 yılında bu alanda kazı çalış-
maları yapılmış ve tahmin ettiğimiz gibi bu kesimden batıya doğru devam 
eden evlerin bulunduğu anlaşılmıştı.

2012 yılında ise alan biraz daha kuzeye doğru genişletilmiş ve bu şekilde 
IV E evresine ait söz konusu uzun evlerden üç tanesinin planı ortaya çıkarıl-
mıştı. Yan yana bitişik olarak inşa edilmiş uzun evlerden, tamamı kazılmış 
olan ortadakinde ve küçük bir kısmında tabanına inilmiş olan kuzeydekinde 
in situ bazı buluntular ele geçirilmişti. İşte 2013 yılında bu kesimden başlaya-
rak bu evler, Kuzeybatıya doğru takip edilmiştir.  

AC-AD 15 Plan Karesi

Kazılmasına geçen sene başlanan kuzeydeki yangın geçirmiş mekânın ta-
banına kadar inilmiştir. Ayrıca mekânın arkadan birleştiği Yukarı Yerleşme’yi 
çevreleyen duvarının parçası da ortaya çıkarılmıştır. Ancak, bu duvarın tah-
ribat sonucu, sadece son derece büyük olan alt sıra taşları korunabilmiştir. 
Mekânın içinde; ortada bir ocak ve yanında andiron parçaları, kuzey duvarı-
na bitişik fırın tabanı, fırının batısında kilden oval bir silo, batıdaki giriş kapısı 
ile ilgili olduğu tahmin edilen yanmış ahşap bir dikme ve mekân içinde bazısı 
tümlenebilir çanak çömlek parçaları ve bazı küçük buluntular ele geçirilmiştir 
(Resim:  2). 

AD 14 Plan Karesi

AD 14 plan karesinin güneybatı köşesinde, yukarı yerleşme çevre duvarı-
nın kuzeybatıya doğru devamını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen çalış-
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malarda, tahribatın neredeyse açmanın tamamını kapsayacak şekilde devam 
ettiği anlaşılmıştır. Burada da batıya dönen taş temelin alt sıra taşları korun-
muş olarak ele geçirilmiştir.  Duvar köşede, dış tarafa ilâve taş dizisiyle geniş-
letilmiş ve kuvvetlendirilmiştir.    

AC 14 Plan Karesi 

AC 14 plan karesinde sıra evlerin kuzeye doğru devamını ettiği anlaşıl-
mıştır. Açmanın kuzeyinde, kerpiç duvarın kuzeye dönüş yaparak köşe oluş-
turduktan sonra devam ettiği saptanmıştır. Odalardan birinin güneydoğu kö-
şesinde, bir üst evreye, diğer bir deyişle IV D evresine ait olması gereken bir 
fırın tabanı ortaya çıkarılmıştır.  Ayrıca açmanın kuzey kesiminde Erken İTÇ 
III dönemine ait bir mezar ve ölü hediyesi olarak bırakılmış olan çift kulplu 
derin bir kase de burada ele geçirilmiştir (Resim: 3).

AC 13 Plan Karesi

Evlerin arka duvarını takip etmek amacıyla, AC 13 plan karesinde açılan 
açmada duvarın kuzeye batıya doğru bir miktar daha devam ettiği ve sonra 
zikzak yaparak tekrar kuzeybatıya yöneldiği anlaşılmıştır.

AB 14 Plan Karesi

Burada büyük bir kısmı AC 14 plan karesinde ortaya çıkarılan tek odalı 
yapının sundurma duvarı ve bunun iç kenarına bitişik inşa edilmiş bir fırın 
tabanı açığa çıkarılmıştır. Böylelikle AC/AD 14, AB 14 ve AC 13 açmalarında, 
batıya bakan yan yana bitişik üç mekânın söz konusu olduğu anlaşılmıştır. 
Bunlardan güneydeki iki oda, aralarındaki ortak duvarın arka duvara yakın 
kısmında saptanan bir girişle irtibatlıdır. 

AB 13 Plan Karesi

AB 13 plan karesinde yapılan çalışmalarda iki odalı bir yapının küçük bir 
kısmı ortaya  çıkarılmıştır. Ön oda dikdörtgen planlıdır. Burada gördüğünüz 
bölme duvarı üzerindeki kapı iki oda arasındaki trafiği sağlamaktadır.   
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AA-AB 13 Plan Karesi

Yerleşmenin kuzeyinde yer alan AA 13 ve AB 13 plan kareleri arasındaki 
araba yolunun kaldırılması sonucunda AA-AB 13 olarak adlandırılan plan 
karede yapılan çalışmalar neticesinde, İTÇ II Döneminin erken evresine ait iki 
evreli bir kapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). 

 Kapı üst evrede çok şiddetli bir yangın geçirmiş, kerpiçler âdeta tuğlalaş-
mış ve hatta yer yer cüruflaşmıştır. Batıdaki duvar boyunca, duvara bitişik 
4  ahşap direk deliği, doğudakinin kazılan kuzey kesiminde de yine bir delik 
saptanmıştır. Bunlardan birisinin içinde yanmış ahşap kalıntısı in situ ele geçi-
rilmiştir. Kapının dış girişinde karşılıklı yerleştirilen ahşap direklerin çok daha 
kalın olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan doğudakinin etrafı dikine yerleştirilmiş 
yassı taşlarla çevrilidir. Ayrıca bir diğer dikme de kapı girişinin ortasında yer 
almaktadır. Böylece kapının üstünün bir çatı ile kapatıldığı ve koridor içindeki 
yoğun yanık dolgunun, yanan çatının döküntüleri olduğu anlaşılmıştır. 

Ön kısmında yapılan çalışmadan, kapının iki ayrı evre içerdiği anlaşılmak-
tadır. Bunlardan üstteki, İTÇ II’nin başlarına, diğer bir deyişle, IV E yangın ka-
tına tarihlenmektedir. Dolayısıyla, alttaki de IV F evresine tarihlendirilmelidir. 

 Alttaki birinci evrede henüz çok az bir kısmı açığa çıkarılmış olan gayet 
sağlam ve sert bir taban söz konusudur. Bu taban, kapı aralığını kapatan, kar-
şılıklı iki ahşap direk arasına yerleştirilen taş temelin altında da devam eder. 
Dolayısıyla bu taşlar üst evrede buraya eşiği yükseltmek için yerleştirilmiştir. 
Bu şekilde, dışarıdan kapıya doğru giderek yükselen bir meyil oluşturulmuş-
tur. Bu meyilin kerpiç tuğlalarla döşendiği anlaşılmıştır. İki büyük çöp çuku-
ru kapı girişini kısmen tahrip etmiştir. Kerpiç döşeli tabanın, bu  tabanı yük-
selmek için yerleştirilen taşların üzerinde de devam  ettiği, tahribata uğramış 
kısımda açıkça görülmektedir.

…….

AB 15 ve AB 14 Plan Kareleri

Ev dizisinin önündeki alanda herhangi bir yapı kalıntısının bulunup bu-
lunmadığını anlamak amacıyla yapılan çalışmada ise söz konusu ev dizine 
göre üst evreye tarihlenen trapez şeklindeki bir yapının ön kısmı açığa çı-
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karılmıştır. Bağımsız olarak yerleştirilmiş olan yapının önünde yer alan silo-
ların arasındaki boşluğa denk gelen kısımda da yapının girişi saptanmıştır. 
Bu yapı, cephesinin düzenlenişi itibarıyla, aynı evreye tarihlenen Büyük Av-
lu’daki IV B Evresi Trapez Yapısı ile benzeşmektedir. 

Burada daha sonra daha küçük bir alanda derinleşilmeye devam edildi ve 
yüzeyden 2.0 m. derinlikte, alanın kuzey yarısını tamamen tahrip ettiği anla-
şılan bir çukur saptandı. Önce, yaklaşık 60 cm. derinlikteki bu çukur boşaltıl-
mış ve daha sonra da çukurun dışında kalan alan çukurun taban seviyesine 
kadar kazılmıştır. Böylelikle İTÇ II’nin başına denk gelen IV E-F evrelerinde 
bu alanın boş alan olarak kullanıldığı saptanmış oldu. 

Sonuç olarak, bu kesimde yapılan çalışmalarla, Yukarı Yerleşme’nin ku-
zeydoğu köşesi ortaya çıkarılmış ve tam bu köşede, Yukarı Yerleşme kapı-
larından biri büyük oranda kazılmıştır. Kapıdan sonra ev dizisinin Yukarı 
Yerleşme’nin güneybatı köşesi ile birleşmek üzere güneybatıya döndüğü 
anlaşılmıştır. 2014 yılı hedeflerimizden biri, kapı ve yakın çevresinde kazıya 
devam ederek kapı planını tam olarak saptamak ve ev dizisinin güneybatıya 
doğru devamını da bir miktar daha ortaya çıkarmaktır.   

2. Batı Kesimdeki Çalışmalar

Diğer çalışmalar ise höyük konisinin batısında yer alan V/17, X/16 ve 
S/16 plan karelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kesimde çalışma yapılmasının 
ana nedeni, daha önceki yıllarda höyüğün kuzeybatı kesiminde büyük oran-
da açığa çıkarılmış olan Yukarı Yerleşme’yi çevreleyen duvarın ve bu duvara 
bitişik olası evlerin saptanması; diğer bir deyişle, Yukarı Yerleşme’nin kuzey-
batı kesimine ait yerleşim planının ortaya çıkarılmasıydı. Bu kapsamda ilk 
olarak V 17 Plan karesinde kazı çalışmaları yapılmıştır. 

V / 17 Plan Karesi

V 17 plan karesinin kuzeydoğu köşesinde geçen sene açılmış olan alanın 
güneybatı köşesinde yeni bir açma açılmıştır. Burada yüzey toprağının he-
men altında OTÇ’ye Geçiş Dönemi tabakaları gelmiş olup bu döneme ait 7 
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adet çukur açığa çıkarılmıştır. Bunlardan dört tanesi, yuvarlak planlı taş veya 
kerpiç duvarlı silodur; diğerleri ise çöp çukurudur. Bunlar kaldırıldıktan son-
ra, Erken İTÇ III tabakalarına inilmiştir. Bu dönemde de alanda yine çok sayı-
da çukur ve silo söz konusudur. 

Bir sonraki aşamada İTÇ II duvarlarını açığa çıkarmak amacıyla, plan ka-
renin güney kesiminde çalışılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde, önce 
Geç İTÇ II’ye tarihlenen, taş temelli ve yuvarlak planlı bir silo açığa çıkarıl-
mıştır. Bu silonun altında da kuzeydoğu- güneybatı istikametinde, açmanın 
güneybatı köşesinde, önceki yıl ortaya çıkarılmış olan duvara paralel diğer 
bir kerpiç duvar ortaya çıkarılmıştır.  İki duvar arasındaki boş alan burada 
olasılıkla mevcut olan kapıya ait ön avlu olabilir.  

X 16 Plan Karesi

V/17 plan karesinin hemen kuzeydoğusunda,  X 16 plan karesinin güney-
batı köşesinde, Yukarı Yerleşme’yi çevreleyen sıra evler hakkında bilgi edin-
mek amacıyla çalışmaya başlanmıştır. Burada da yüzeyden itibaren kalın bir 
Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi dolgusu söz konusudur. Bu döneme ait çöp 
çukurları yanında, alt sevide OTÇ’ye Geçiş Dönemine ait kuzeydoğu köşede 
kuvvetli bir duvar kalıntısı ele geçirilmiştir.

S 16 Plan Karesi

S 16 Açması’nda ise yüzeyden bir miktar derinleşildikten sonra çalışmaya 
son verilmiştir. Kayda değer bir buluntu söz konusu değildir. 

Arazideki çalışmalar yanında, kazıevinde de daha önceki yıllarda ele ge-
çirilmiş olan çanak çömlek üzerinde inceleme ve belgeleme çalışmaları yapıl-
mış ve çalışması bitmiş olan amorf çanak çömlek parçaları, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile –önceki yıllarda yapıldığı gibi- 
höyükteki U 10 derinlik sondajına gömülmüştür. Arazideki çalışmalar son-
landıktan sonra, bazı açmalar naylonla kapatılıp üzerlerine toprak atılmıştır. 

Bu seneki çalışmalarda ortaya çıkarılan 5 adet etütlük ve 25 adet envanter-
lik eser müzeye teslim edilmiştir (Resim: 5). 
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Jeoarkeolojik Çalışmalar

2013 yılı kazı sezonunda ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Ünivesitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Levent Uncu ve Araş. Gör. Volkan Dede Höyüğü’nün güney eteklerindeki 
arkeolojik tabakanın kalınlığının belirlenmesi ve bu kesiminden aktığı tah-
min edilen eski bir derenin varlığının araştırılması amacıyla jeoarkeolojik bir 
çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Bu bağlamda, höyüğün güney kesiminde AC plan karelerinin içerisinde 
bir yarısı olası dere yatağının güneyinde diğer yarısı ise yatağın kuzeyinde 
olmak üzere yaklaşık 90 m. uzunluğunda bir hat boyunca, bir delgi sondaj 
makinasıyla, beşer metre aralıklarla, toplam 7 adet delgi sondaj yapılmıştır. 
Bu delgi sondajların tamamında, 6-8 metre arasında değişen derinliklerde, 
höyüğün de üzerine oturmuş olduğu, Holosen öncesine ait karasal depolar-
dan oluşan ana kayaya ulaşılmıştır.  Bu şekilde,  ana kaya üzerinde çakıllı 
kumlu flüvyal depolar, bu alanda bugün ortadan kalkmış olan eski bir dere 
yatağının varlığını kanıtlamaktadır. Bu dolgu içinde İlk Tunç Çağına tarihlen-
dirilen bir çanak çömlek parçasının bulunması, bu dolgunun İlk Tunç Çağına 
tarihlendirilmesi bağlamında son derece önemlidir.  Akarsu depolarının he-
men üzerinde 3-5 metre kalınlığında kültür dolgusu vardır.  Koyu renkli killi 
ve siltli depolardan oluşan bu kültür katmanı, büyük ölçüde yamaçlardan 
yıkanarak getirilmiş olan keramik ve taş parçaları içermektedir. Bu depoları 
örten ve bugünkü yüzeye kadar izlenen açık renkli silt depoları ise taşkın 
ovası malzemeleri olarak tanımlanabilir. 

Önümüzdeki yıl bu araştırmalara devam edilmesi planlanmıştır. 

Çalışmalarımıza maddî destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; 
her türlü ilgi ve yardımı esirgemeyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne; Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi 
yetkilileri ve personeline; ayrıca, büyük bir özveri ile çalışan, başta Bakanlık 
temsilcimiz Arkeolog Nesrin Demirhan olmak üzere, tüm ekip üyelerine ve 
sevgili öğrencilere en içten teşekkürlerimizi sunarız.   
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Resim 1: Küllüoba topografik planı ve çalışılan alanlar (2013 yılında çalışılan alanlar kırmızı ile 
işaretlenmiştir).
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Resim 3:  AC 14 plan karesinde ortaya çıkarılan İTÇ III döne-
mine ait mezar ve ölü hediyesi.

Resim 2: AC/AD 15 açması. Uzun evler ve in situ buluntular.
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Resim 4: AA-AB 13 plankaresinde ortaya çıkarılan giriş. 

Resim 5: 2013 yılında tüm veya tüme yakın olarak ele geçirilen çanak 
çömleklerden örnekler.
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UlUcaK hÖYüK 2012-2013 Yılı
Kazı Çalışmaları1

Özlem ÇEVİK*
Osman VURUŞKAN

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Ulucak ‘beldesi’nde yer alan Ulucak Höyük 
2012-2013 yılı kazı çalışmaları Orta Tunç Çağı, Erken Kalkolitik Dönem ve 
Neolitik Dönem tabakalarının araştırıldığı 6 açmada (K13, L12, L13, O13, P13 
ve R13) sürdürülmüştür (Resim: 1).2

Belirlenen açmalar doğrultusunda yürütülen çalışmalarda daha önce VI. 
tabaka için Erken Neolitik Dönem ve V. tabaka için ise Geç Neolitik Dönem 
tanımlamaları yapılmıştır. Yeni elde edilen bulgular ve radyokarbon tarih-
lemeler ışığında, seramik dâhil kilden yapılmış hiç bir buluntunun ele ge-
çirilmediği VI. tabaka için Ön Neolitik Dönem, dal örgü ve yığma kerpiç 
mimarîyle temsil edilen V. tabakanın Erken Neolitik Dönem ve son olarak 
kerpiç mimarîyle temsil edilen IV. tabakanın da Geç Neolitik Dönem olarak 
tanımlanmasının,  tarafımızdan Batı Anadolu kronolojik ve kültürel silsilesi 
için daha doğru bir sınıflandırma olacağı düşünülmektedir. 

* Doç. Dr. Özlem ÇEVİK, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/
TÜRKİYE. arkeocevik@yahoo.com

 Osman VURUŞKAN, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/
TÜRKİYE. ozizade@hotmail.com

1 Ulucak Höyük kazı çalışmalarını destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trakya 
Üniversitesi,Tübitak, Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
(KOSBİ) ve Socotab Tütün A.Ş.’ye içten teşekkür ederiz.

2 Doç. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülen 2012-2013 yılı kazı çalışmaları; Doç. Dr. Çiler 
Çilingiroğlu-Ünlüsoy, Doç. Dr. Onur Özbek, Dr. Canan Çakırlar, Arş. Gör. Osman Vuruş-
kan, Aylan Erkal, Denise Janine Moser, Emrah Güney, Sedef Polatcan, Gökhan Murat Çoban, 
Ecenur Gökçe, Özge Ellialtı, Gence Kılıç, Fadim Koçak, Coşkun Sivil, Kemal Sevindik, Ezgi 
Buğra Akar, Çağla Ergin, Burak Günşen, Atanur Emre Şahsi, Peyman Fulya Aksoy, Mus-
tafa Çoban, Özcan Dursun, Pelin Laçın, Elvan Başdinç, Uğur Çarpar, Başak Beyen, Burçak 
Gürbüz, Gözde Özçolak ve Orkun Pınar’dan oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir. 2012-2013 
yılı kazılarında görev alan Bakanlık Temsilcileri ise; Nesrin Demir, Mustafa Baysal ve Şerif 
Söyler’dir. Tüm ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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Kazılarda elde edilen bulgular doğrultusunda Orta Tunç Çağından Ön 
Neolitik Döneme kadar araştırılan tabakalar, aşağıda dönemlere ayrılarak ele 
alınacaktır. 

Tabaka I: Orta Tunç Çağı (OTÇ)

2010 yılından itibaren sürdürülen çalışmalarla höyüğün güneydoğusunda 
ortaya çıkartılan Orta Tunç Çağına ait tabakalar yüzey toprağına yakın oluşu 
nedeniyle yapılan tarım faaliyetleri sonucunda büyük oranda tahribata uğra-
mıştır. Bu tahribatın tüm tabaka süresince gözlemlenmesi ise; yerleşim sakin-
lerinin sık aralıklarla yerleşimde yaptıkları yenileme ve değişimlerin sonucu 
olarak alt evrelerde yer alan mimarî unsurların yerlerinden sökülerek tekrar 
kullanılması ve alan temini için süpürülüp atılması ile açıklanabilir. Bununla 
birlikte R13 açmasında OTÇ’ya ait kısmen korunmuş 4 evre saptanmıştır. 

R13 açmasında yüzey toprağının hemen altında açığa çıkarılan kuzey-
doğu-güneybatı doğrultulu iki adet duvar (D1 ve D3) en geç evreyi temsil 
etmektedir. 220.00-219.67 m. seviyesinde saptanmış olan D1 açmanın batı ke-
sitinde devam etmektedir. Açma içerinde kalan kesimi 4.50 m. uzunluğunda, 
genişliği ise 1.10 m.dir. Doğu kesit önünde yer alan ve D3 olarak adlandırılan 
duvar 219.49-219.29 m. seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Tek sırası korunmuş 
olan duvarın uzunluğu 1.20 genişliği 0.45 m.dir.

İkinci evreyi mekân 45 temsil etmektedir (Resim: 2 ). Mekân 45 yaklaşık 
olarak açmanın merkezinde 219.60-218.77 m. aralığında ortaya çıkarılmıştır. 
6.00 x 4.00 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahip olan mekân tek oda-
dan oluşmaktadır. Mekânın uzun duvarları kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
lu olup kuzeybatı yönde kalan duvar büyük oranda tahribat görmüş. Yine 
güneybatı ve güneydoğu yönde uzanan iki duvarın birleşim köşesi de tah-
ribattan dolayı tespit edilememiştir. Mekânın duvar kalınlıkları 0.55 ile 0.65 
m. arasında değişmektedir. Tabanı ve kapı aralığı korunmamış olan yapının 
girişinin büyük bir kesimi tahribata uğramış olan kuzeybatı duvarında olma-
lıdır. Söz konusu mekânın kuzeybatısında kalan alanın küçük çakıl taşlarıyla 
oluşturulmuş bir açık alan(avlu?) oluşu da bu durumu destekler niteliktedir.
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Mekân 45’in altında 218.85 ile 218.39 m. seviyeleri arasında ortaya çıka-
rılan irili ufaklı çakıl taşlarından oluşan döşeme, doğu kesit önünden baş-
layarak açmanın güneybatı köşesine doğru, güneybatı-kuzeydoğu yönde iki 
uçta 0.46 m. seviye farkı oluşturarak devam eder. Bu çakıl döşeme ile iliş-
kili olarak ortaya çıkarılan biri yaklaşık olarak açmanın merkezinde, diğeri 
de doğusunda olmak üzere 2 adet fırın tabanı Orta Tunç Çağı tabakasının 3. 
evresini oluşturmaktadır. Açmanın ortasında yer alan fırın tabanı 219.05 m. 
seviyesinde ortaya çıkarılmış ve 1.00 x 0.80 m. ölçülerinde olup tabanı kırık 
seramik parçalarının döşenmesi ve seramiklerin üzerinin kil ile sıvanmasıyla 
oluşturulmuştur. Fırının hemen güneydoğusunda 219.04 m. seviyesinde ‘’Gri 
Minyas Seramiği’’ olarak ifade edebileceğimiz iki adet ilmik kulplu kâse ve 
bir adet ağırşak ortaya çıkarılmıştır. Diğer fırın ise 218.76 m. seviyesinde tes-
pit edilmiş ve 1.10 x 0.85 m. ölçülerindedir (Resim: 3). Bu fırının tabanında ise 
küçük çakıl taşları kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda R13 açmasının hemen 
kuzeyinde yer alan P13 açmasında yapılan çalışmalarda da OTÇ’nin 3. ev-
resini temsil eden 5 adet fırın tabanı açığa çıkarılmıştır.3 Bu nedenle, P13 ve 
R13 açmalarını, OTÇ’nın 3. evresinde geniş bir alana yayılmış çoklu fırınların 
karakterize ettiği belirtilebilir. 

Orta Tunç Çağı tabakasının son evresini oluşturan düzlem 3. evrede açı-
ğa çıkartılan çakıl döşemenin hemen altında yer alan 218.78-218.28 m. seviye 
aralığında tespit edilen ve D10 olarak adlandırılan duvar ile temsil edilmekte-
dir. Açmanın yaklaşık ortasından başlayarak güneybatı yönde uzanan duva-
rın tespit edilen uzunluğu 5.90 m. olup 0.60 m. genişliğe sahiptir. 

Açmada sürdürülen çalışmalar sonucunda 4. evrenin altında kuzey kesit 
önünde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir kısmı da P13 açmasında 
yer alan 218.58 m. seviyesinde, 4.80 m. uzunluk ve 0.65 m. genişliğe sahip bir 
duvar (D12) ortaya çıkartılmıştır. Bu ana duvara dik olarak dayandırılmış taş 
temel üzerine kerpiç olarak yapılmış iki adet duvar (D19 ve D20) bulunmak-
tadır. D19, 2.65 m. uzunluğunda ve 0.35 m. genişliğindedir. D20 ise 2.00 m. 

3 P13 açmasında ortaya çıkartılan fırınlar için bakınız Çevik 2013; 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 
Cilt 1, s. 146.
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uzunluğunda ve 0.55 m. genişliğindedir. İki duvar da 218.57 m. seviyesinde 
ortaya çıkarılmışlardır. Bu duvarlar arasında 1.35 m.lik bir boşluk bulunmak-
tadır. Buradan yola çıkarak bu duvarların bir ana duvara yaslandırılmış kü-
çük odalardan oluşan bir yapı grubu olduğu düşünülebilir (Resim: 4). Yine 
güney kesit önünde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve güney kesitte 
de devam ettiği görülen 5.50 m. uzunluğunda 0.60 m. genişliğinde bir duvar 
(D16) ve doğuda bununla köşe yapan 218.13 m. seviyesinde, 0.95 m. uzun-
luğunda, tahribattan dolayı genişliğinin 0.25 m.lik kesimi korunan diğer bir 
duvar (D17) açığa çıkarılmıştır. D16’nın kuzeybatısında bu duvara dik olarak 
uzanan 218.36 m. seviyesinde, 1.10 m. uzunluğunda 0.44 m. genişliğinde bir 
duvar (D14) açığa çıkarılmış, fakat D16 ile olan bağlantısı tam olarak anlaşı-
lamamıştır. 

Orta Tunç Çağı tabakalarında çanak çömlek dışında; pişmiş toprak ağır-
şaklar, ezgi taşları, çakmaktaşı âletler, bir adet konik tezgâh ağırlığı, bir adet 
kurşun boncuk ve bir adet oyun pulu sayılabilir. Bahsedilmesi gereken bir di-
ğer buluntu ise alanda tespit edilen en erken evreye ait D20’nin ortaya çıkarıl-
ması esnasında duvarın üst dolgusunda ele geçirilen ve ‘’Kilya Tipi Figürin’’ 
olarak literatüre girmiş Kalkolitik Döneme tarihlenen bir adet figürin başıdır 
(Resim: 4). Bu figürin başının üst evrenin yapmış olduğu tahribat (temel çu-
kuru açma, toprak taşıma vb.) nedeniyle buraya taşındığı söylenebilir.

Tabaka III: Erken Kalkolitik Dönem (M.Ö. 5600-5400)

Erken Kalkolitik Döneme ait bulgular höyük topografyasının tepe nokta-
sında yer alan O13 açmasında tespit edilebilmiştir. Bu alanda yapılan çalışma-
lar sonucunda Erken Kalkolitik Dönem tabakasına ait 2 evre tespit edilmiştir.

Dönemin geç evresini açmanın güneybatı köşesinde ortaya çıkarılan ve 
büyük bir bölümü kesit içinde kalan 218.42 m. seviyesinde ortaya çıkarılan 
depolamaya yönelik üç adet pithos ile yaklaşık olarak açmanın merkezinde 
bulunan iki adet çukur temsil etmektedir (Resim: 5 ).

Erken evreyi, mekân 49 temsil etmektedir (Resim: 6). Mekân 49’un kuzey 
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sınırını O13 açmasının yaklaşık ortasından başlayarak batı kesit önüne kadar 
devam eden güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu 3.20 m. uzunluğa sahip olan 
ve pise tekniğiyle yapıldığını düşündüğümüz 217.13 m. seviyesinde ortaya 
çıkarılan duvar oluşturmaktadır. Mekânın diğer duvarları ise tahribattan do-
layı tespit edilememiştir. 216.95 m. seviyesinde açığa çıkarılan mekânın taba-
nının yayılımına bakıldığında açmanın güneybatı yönüne doğru bir yayılım 
gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak mekânın bu yönde en az 
3.00 m. devam ettiği söylenebilir. Mekân içerisinde herhangi bir mimarî öğe 
ve in situ bir buluntu ele geçirilmemiştir. 

Erken Kalkolitik Dönem tabakasından ele geçirilen seramikler, kahveren-
gi, kırmızı, krem, kızıl kahve, gri ve siyah yüzeyli mallardan oluşmaktadır. 
Seramikler üzerinde görülen bezemelere bakıldığında ise, oluk, açkı, enk-
rüste, kazıma ve kazıma ve açkı bezemenin aynı anda kullanıldığı motifler 
dışında birkaç örnek üzerinde boya bezeme de görülmektedir. Ayrıca diple-
rinde hasır izi olan parçalar da bulunmaktadır. Bu dönemi karakterize eden 
en yaygın formlar arasında, içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı tabaklar, küresel 
ve omurgalı çanaklar, daralan ağız kenarlı çömlekler, dışa çekik ağız kenarlı 
çömlekler, düzleştirilmiş ağız kenarlı çömlekler ve dönemin en karakteristik 
özelliği olan mahmuz kulplar yer almaktadır. Seramik ve hayvan kemikleri 
dışında, bu döneme ait diğer buluntular arasında; ezgi taşları, pişmiş toprak 
ağırşaklar, perdah taşları, kemik bızlar, boncuklar, taş balta ve keskiler, mer-
mer bilezik parçaları, bir adet hayvan figürini ve bir insan figürini sayılabilir 
(Resim: 7). 

Tabaka IV: Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6000-5700)

Geç Neolitik Dönem tabakası höyük üzerinde şimdiye dek en geniş alanda 
araştırılan ve en iyi korunmuş durumda olan tabakayı temsil etmektedir. Bu 
tabakaya ait yeni bulgular 2013 kazı sezonunda O13 açmasında ortaya çıka-
rılan bir mekân (Mekân 12) ve bunun hemen güneyinde yer alan sokaktan 
oluşmaktadır. Bu yapılar höyük üzerinde bulunan çağdaşı yapılara bakılarak 
IVb evresine tarihlendirilmişlerdir.
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O13 açmasının kuzeyinde yer alan Mekân 12, 2002 yılında kazısı gerçek-
leştirilen ve N13 açmasında ortaya çıkarılan yapının devamı niteliğindedir. 
O13 açmasında mekân 12’nin devamının ortaya çıkartılmasıyla birlikte ya-
pının tüm sınırları belirlenmiş ve 50 m2lik bir kullanım alanına sahip olduğu 
tespit edilmiştir (Resim: 8, 9). Mekânın batı duvarının O13 açmasında kalan 
kesimi dışında bütün duvarları yaklaşık olarak 2.00 m. yüksekliğe kadar ko-
runmuştur. Dışı ve içi sıvalı olan duvarlar 3 sıra taş temel üzerine kerpiç tuğla 
olarak inşa edilmiş ve kalınlıkları 0.50 m.dir. Yapıya giriş batı duvarının mer-
kezinde yer alan 1.60 m.lik bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Mekanın 
tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış, taban doğu duvar önünde 216.85 m. 
batı duvar önünde ise 216.42 m. seviyelerinde ortaya çıkarılmıştır. Tabanda 
saptanan 0.43 m.lik doğu-batı yönündeki bu seviye farkının, mekânın büyük 
bir yangın sonucunda yıkılması ve üst yapıya ait molozların tabanı tahrip 
etmesinden kaynaklanmış olmalıdır. Mekân içerisinde tahribata neden olan 
üst yapı molozlarına bakıldığında, üzerlerinde çapları 4 ile 10 cm. arasında 
değişen ahşap hatıl izleri korunmuş dam parçaları yoğunluktadır. Buradan 
yola çıkarak yapının düz damlı olduğu yargısına varılabilir. Mekân içerisinde 
ortaya çıkarılan sabit mimarî öğeler arasında; batı duvarının yaklaşık olarak 
merkezine dayandırılmış ve bir kısmı açmanın kuzeyinde yer alan araba yo-
lunun altında kalan bir fırın ve yine batı duvarı önüne yerleştirilmiş fırının 
güneyinden başlayarak mekânın güney duvarına kadar devam eden seki yer 
almaktadır. Fırının açma içerisinde kalan bölümü 1.00 x 0.80 m. ölçülerinde-
dir. Fırının üzeri bir tabla gibi düz yapılmış olduğundan bu alanda da ısıdan 
yararlanılarak pişirme ve kurutma gibi işlemlerin yapıldığı önerilebilir. Fı-
rının hemen güneyinde yer alan sekinin taban seviyesinden yüksekliği 0.30 
m. olup genişliği 0.43 m.dir. Seki üzerinde mekânın güneybatı köşesinde yer 
alacak şekilde içerisinde karbonlaşmış tahılların bulunduğu taş bir dibek ele 
geçirilmiştir. Mekân içinden in situ ele geçirilen diğer buluntulara bakıldığın-
da özellikle buluntuların fırın ve seki çevresinde yani mekânın batı kesiminde 
yoğunlaştığı dikkati çeker. Mekânın doğu kesiminde ise sadece 3 adet ezgi 
taşı dışında buluntu ele geçmemiştir. Mekânın batı kesiminde ise yangın ve 
yapının yıkılmasından dolayı parçaları mekân içerisine dağılmış vaziyette 20 
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adet tümlenebilir kap, 8 adet sapan tanesi, 2 adet taş balta, 1 adet taş keski, 
3 adet ezgi ve öğütme taşı, dört adet havaneli, 1 adet pişmiş toprak ağırlık, 
1 adet pişmiş toprak fırça, biri taş diğerleri pişmiş topraktan yapılmış 6 adet 
hayvan figürini ve 3 adet taş ve çok sayıda deniz hayvan kabuğundan yapıl-
mış bir kolyeye ait boncuklar ele geçirilmiştir (Resim: 10).

12 No.lu mekânın kerpiç duvar enkazının büyük bir bölümü yapının gü-
neyinde bulunan alana doğru yıkılmış ve bu enkazın kaldırılması sırasında 
mekânın 1.30 m. güneyinde 217.59 m. seviyesinde doğu-batı doğrultulu 4.20 
m. uzunluk ve 0.60 m. genişliğe sahip bir kerpiç duvar daha ortaya çıkarıl-
mıştır. Bir başka mekâna ait olan bu duvar ve Mekân 12 arasında kalan 1.30 
m. genişliğe sahip açıklık bir sokak olarak değerlendirilebilir. Bu alan 216.53 
m. seviyesinde çakıllı bir tabana sahiptir. Söz konusu sokaktan çeşitli seviye-
lerde, 1 adet stilize insan figürini, 1 adet kemik bız, 3 adet taş balta ve 2 adet 
sapan tanesi ele geçirilmiştir. 

Geç Neolitik Dönem tabakalarından elde edilen seramikler, kırmızı astarlı, 
krem astarlı ve kahverengi astarlı mal gruplarından oluşmaktadır. Bunlara ek 
olarak az sayıda ele geçirilen baskı bezemeli (impresso) ve boya bezemeli mal 
grupları sayılabilir. Bu dönemi karakterize eden en yaygın formlar arasında, 
boyunlu çömlekler, kısa boyunlu ve daralan ağız kenarlı çömlekler, S profilli 
çanaklar ve kâseler yer almaktadır. Seramik ve hayvan kemikleri dışında, bu 
döneme ait diğer buluntular arasında; ezgi taşları, pişmiş toprak ağırşaklar, 
pişmiş toprak sapan taneleri,  kemik bızlar, taş balta ve keskiler, pişmiş toprak 
pintaderalar (mühür?), hayvan ve insan figürinleri sayılabilir.

Tabaka V: Erken Neolitik Dönem

Höyüğün kuzey yamacında yer alan L12 açmasında 2010 yılından itibaren 
yürütülen çalışmalarda açmanın genelinde yaklaşık olarak 2.00 m.ye yakın 
bir Roma Dönemi tahribatı söz konusudur. Roma Dönemine ait inşa ve teras-
lama faaliyetlerinin L12 açmasında Geç Neolitik Dönem tabakalarını (Tabaka 
IV) tümüyle tahrip ederek ortadan kaldırdığı ve bu alanda mimarînin Erken 
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Neolitik Dönemden itibaren sistematik olarak araştırılabildiği belirtilmelidir. 
L12 açmasında şu ana kadar V. tabakaya ait iki yapı katı (Va ve Vb) tespit 
edilmiştir. 

Seramik ve hayvan kemikleri dışında, bu döneme ait diğer buluntular 
arasında; ezgi taşları, pişmiş toprak ağırşaklar, pişmiş toprak sapan tanele-
ri,  kemik bızlar, taş balta ve keskiler, pişmiş toprak pintaderalar (mühür?), 
figürinler, taş ve deniz hayvan kabuklarından yapılmış kolye uçları ve kemik 
taraklar sayılabilir. 

Tabaka Va

Erken Neolitik Dönemin Va evresi L12 açmasının güneydoğusunda ortaya 
çıkartılan Mekân 46 ve bunun hemen batısında bulunan kuzeydoğu yönünde 
devam edan sokakla temsil edilmektedir (Resim: 11).

Açmanın güneydoğu köşesinde yer alan ve 215. 44 m. seviyesinde duvar-
larına ulaşılan Mekân 46’nın büyük bir bölümü kesit içerisinde kalmaktadır. 
Açma içerisinde kalan bölümü ise 2.04 x 1.85 m. ölçülerindedir. Mekânın 
tespit edilen kuzeybatı duvarı ve bununla köşe yapan kuzeydoğu duvarları 
üzerinde çapları 6 ile 12 cm. arasında değişen belirli aralıklarla yerleştirilmiş 
ahşap dikme delikleri ortaya çıkarılmıştır. Buradan yola çıkarak duvarların 
dal örgü tekniğiyle yapıldıkları söylenebilir. Mekânın yaklaşık olarak merke-
zinde de üst yapıyı taşımaya yönelik olabilecek 12 cm. çapında başka bir ah-
şap dikme deliği daha ortaya çıkarılmıştır. Yapının duvar kalınlıkları 28 ile 31 
cm. arasında değişmekte olup duvarların iç yüzleri sıvalıdır.  Mekânın tabanı 
tam olarak korunmamakla birlikte, sıkıştırılmış topraktan yapılmış olmalıdır. 
Mekân içerisinden 2 adet ezgi taşı hariç buluntu ele geçirilmemiştir.  

Mekân 46’nın hemen batısında yer alan ve açmanın güney kesiti önün-
den başlayarak doğu kesitine kadar devam eden 8.50 x 1.80 m. ölçülerindeki 
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu çakıllı yüzey sokak olarak tanımlanmıştır. 
İlk olarak 215.24 m. seviyesinde tespit edilen bu çakıllı yüzeyin kalınlığı 16.5 
cm.dir. Söz konusu alanda yoğun miktarda seramik, hayvan kemiği parçaları 
ile çakmaktaşı ve obsidyenden yapılmış taş âlet ele geçirilmiştir. Son olarak 
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çakıllı yüzeyin doğusunda 215.06 m. seviyesinde ortaya çıkarılan 0.40 x 0.42 
m. ölçülerindeki dairesel çukur içerisinden bol miktarda yumuşakça kavkısı-
nın (solenmarginatus) ele geçirildiği ve bunların toplu bir tüketimin atığı oldu-
ğu belirtilebilir. 

Tabaka Vb

Erken Neolitik Dönemin Vb evresi L12 açmasının güneydoğusunda 
Mekân 46’nın altında ortaya çıkarılan Mekân 51 ve bunun batısında yer alan 
Mekân 47 ile temsil edilmektedir (Resim: 11).

Mekân 51’in henüz küçük bir bölümü araştırılmıştır ve açılan bölümü 3.10 
x 2.30 m. ölçülerindedir. Yapının tespit edilen duvar kalınlıkları 15 ile 20 cm. 
arasında değişmekte ve üst evrede görmüş olduğumuz, duvar içerisine yer-
leştirilen ahşap dikme deliklerinin bulunmamış olması, bunların dal örgü tek-
niğinden farklı olarak yığma kerpiçten yapılmış olduklarını düşündürmekte-
dir. Mekâna giriş batı duvarında tespit edilen 0.70 m.lik bir kapı açıklığından 
sağlanmaktadır. Kuzey duvarı önünde 1.15 x 0.86 m. ölçülerinde kilden ya-
pılmış bir platform ve mekânın güney bölümünde de yoğun kül kalıntıları 
içeren etrafı taşlarla çevrelenmiş 0.40 x 0. 42 m. ölçülerinde dairesel bir ocak 
bulunmaktadır. Mekân içerisinden, 5 adet pişmiş toprak sapan tanesi, 1 adet 
pişmiş toprak ağırşak, 3 adet pişmiş toprak hesap taşı, 1 adet perdah taşı ve 4 
adet ezgi taşı ele geçirilmiştir. 2014 kazı sezonunda mekânın Va evresine ait 
olan Mekân 46 altında kalan bölümünün de ortaya çıkarılmasıyla daha detay-
lı bilgi sahibi olunacaktır.  

Mekân 51’in batısında duvar kalıntılarına ilk olarak 215.16 m. seviyesin-
de rastlanan ve oval bir plana sahip olmasıyla şu ana kadar ortaya çıkarılan 
V. tabaka yapılarından farklılık gösteren Mekân 47 Vb evresini temsil eden 
ikinci yapıdır. Mekân 2.80 x 2.36 m. ebadında olup duvarlarının pise ya da 
yığma kerpiçten yapıldığı saptanmıştır. Korunmuş duvar kalınlıkları 6 ile 20 
cm. arasında değişen yapının kapı açıklığı tespit edilememiştir. Mekânın gü-
neybatısında 0.73 x 0.50 m. ölçülerinde at nalı biçiminde bir ocak bulunmak-
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tadır. Buna ek olarak mekânın dışında güneydoğu duvarının hemen önünde 
konumlandırılmış 0.50 m. çapında tabanı çay taşlarıyla döşenmiş ikinci bir 
ocak da bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Mekân ilk olarak ortaya çıkarıldığı 215.16 
m. seviyesinden 214.92 m. seviyesinde tespit edilen taban seviyesine kadar 
siyah renkli bir kül tabakasıyla kaplıdır. Söz konusu yapının içinden bir adet 
baş kısmı eksik kadın figürini, 3 adet gözleri badem şeklinde vurgulanmış 
ve saç ayrıntıları detaylı olarak işlenmiş figürin başı ve 1 adet figürin bacağı 
ile ağız kenarı altında bir kurbağa kabartması bulunan seramik parçası ele 
geçirilmiştir.

Mekân 47’nin gerek plan olarak diğer V. tabaka yapılarından ayrılması, 
gerekse içerisinden ele geçirilen daha önce Neolitik Dönem tabakalarında 
benzerleri görülmemiş olan 3 adet figürin başı ve kurbağa kabartmalı sera-
mik parçasından yola çıkarak bu yapının özel işlevli bir yapı olabileceği söy-
lenebilir. Ayrıca yoğun biçimde seramik ve hayvan kemiği içermesi, uzuvları 
kırılarak atılan figürinler ve mekânın yanık dolgusuna bakılarak bilinçli ola-
rak birkaç defa yakıldığı düşünülecek olursa, bu yapının ritüele yönelik bir 
amaca hizmet ettiği öne sürülebilir. 

Son olarak açmanın doğu kesiti önünde 0.33 x 0.19 m. ölçülerindeki beyaz 
renkli kül içeren bir çukurda bilinçli olarak gömülmüş, yavru bir köpeğe ait 
olduğu düşünülen hayvan iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Yine açmanın doğu-
sunda Mekân 51’in hemen kuzeyinde bir taşın altında 0.31 x 0.19 m. ölçüle-
rindeki bir çukur içerisinden, zula niteliğinde, çok sayıda çakmaktaşı dilgi ve 
yonganın ele geçirildiği eklenebilir.

Tabaka VI: Ön Neolitik Dönem

Ulucak Höyük’ün ana toprak üzerindeki en erken tabakasını oluşturan Ön 
Neolitik Dönem, höyüğün kuzey yamacında yer alan L13 açmasında ortaya 
çıkarılan, kırmızı kireç tabanlı Mekân 42 ve 43 ile bunların güneyinde yer alan 
ocak ve fırın tabanlarıyla temsil edilmektedir (Resim: 12).4

4 Mekân 42 ve 43’ün ayrıntılı tanımı için bkz. Çevik 2013; 34. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, s. 
149-150.
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2012 kazı sezonunda VI. tabakaya ait içinde üç farklı evreye ait toplam 
13 adet ocak ve fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Bu ocak ve fırın tabanlarının 
bulunduğu alanda biri batı kesit önünde, diğeri güney kesit önünde olmak 
üzere iki adet basit toprak bebek gömüsü ortaya çıkarılmıştır. Bulunan bebek 
iskeletleri birincil gömüdür. Batı kesit önünde 213,31 m. seviyesinde ortaya 
çıkarılan ve 38 haftalık bir bebeğe ait olan ilk mezarın üstü bir ezgi taşı ile ka-
patılmıştır. Güney kesit önünde 213.09 m. seviyesinde sığ bir çukur içerisinde 
ortaya çıkarılan ikinci mezar ise 40 haftalık bir bebeğe aittir. İki mezarda da 
ortaya çıkarılan iskeletlerin pozisyonları hakkında tahribat dolayısı ile bir şey 
söylemek güçtür.5 

Açmanın doğu kesiminde ve mekânlar ile ocak ve fırın tabanlarının bu-
lunduğu kesim arasında yer alan dar alanda yapılan çalışmalarda 213.03 m. 
seviyesinde tespit edilen siyah renkli yoğun hayvan kemiği içeren dolgunun 
212.87 m. seviyesinde son bulmasıyla açmada ana toprağa ulaşılmıştır. 

Ön Neolitik Dönem tabakalarından ele geçirilen buluntu grubunu, ezgi ve 
öğütme taşları, çakmaktaşı ve obsidyenden yapılmış yongalar, kemik âletler, 
küçük boyutlu taş boncuklar, biri galen diğeri deniz hayvan kabuğundan ya-
pılmış 2 adet kolye ucu oluşturmaktadır (Resim: 13). 

5 L13 açmasında ortaya çıkarılan bebek iskeletlerinin incelemesini ve yaş tayinlerinin yapılma-
sını sağlayan Yrd. Doç. Dr. Başak Boz’a içten teşekkür ederiz.
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Resim 1: Ulucak Höyük topografik plan ve çalışılan açmalar.
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Resim 2:  R13 açması mekân 45 ve ilmik kulplu kâselerin bu-
luntu durumu.

Resim 3: R13 açması çakıllı alan ve fırın tabanları.

Resim 4:  R13 açmasında tespit edilen en erken evre mimarîsi 
ve Kilya tipi figürin başı.
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Resim 5:  O13 açması Erken Kalkolitik Dönem geç evre pithos 
ve çukurları.

Resim 6: Erken Kalkolitik Dönemin erken evresi, mekân 49.

Resim 7: Erken Kalkolitik Dönem buluntu grubu.
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Resim 9: Mekân 12’nin N13 açmasında kalan ke-
simi ve rekonstrüksiyonu.

Resim 8: Geç Neolitik Dönem, mekân 12 ve güneyinde yer alan sokak.
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Resim 10: Mekân 12 içerisinden ele geçen buluntular.

Resim 11: L12 açması Erken Neolitik Dönem yapıları.
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Resim 12: L13 açması mekân 42 ve 43’ün güneyinde yer alan ocak ve fırın tabanları.

Resim 13: L13 açması Ön Neolitik Dönem, galen kolye ucu ve taş boncuklar.
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PanazTEPE 2013 Yılı Çalışmaları

Armağan ERKANAL-ÖKTÜ*
Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN
Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI

1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç 
Çağından Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir 
gelişimin varlığını ortaya koymaktadır. Bu kültürel çerçevede, 2013 yılı kazı 
çalışmaları 19871, 19882 ve 19903-19914  ile 20125 yıllarında gerçekleştirilen ça-
lışmaların devamı niteliğinde deniz seviyesinden yaklaşık 67 m. yükseklikte 
Akropol alanının kuzey kesiminde yeniden başlatılmıştır6. 

Söz konusu kesimde daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında ele 
geçirilen buluntulara dayanarak buradaki iskânın Erken Tunç Çağına kadar 
geri gittiği anlaşılmaktadır. Bu alanlardaki kültürel kalıntılar ise yerleşmenin 
M.Ö. 2. binyılın ilk yarısı ile Arkaik-Geç Klasik Dönemde yoğunlaştığını gös-
termektedir.  

* Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Limantepe Kazı Evi, Denizci mahallesi, Harbiye Caddesi, No: 
2, Çeşmealtı, Urla-İzmir/TÜRKİYE. erkanal@hacettepe.edu.tr.
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Arkeoloji Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE. nazlic@hacettepe.edu.tr.
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1 Erkanal 1989, 59-65.
2 Erkanal 1990, 255-260; Erkanal 1991, 37-40.
3 Erkanal 1992: 451-452.
4 Erkanal 1993, 498-499.
5 Erkanal-Öktü vd. 2014, 24-36.
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Menemen Belediyesi ve BORTAR tarafından sunulan maddî ve manevî destekle sürdürül-
müştür.  Kazı çalışmaları,, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
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2013 yılı çalışmalarının genel hatlarıyla amacı surun güney kesiminde açı-
ğa çıkarılan ve sura bağlanan M.Ö. 4. ve 6. yüzyıl mimarî yapı kompleksle-
rinin birbiri ile olan bağlantı ve ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda gerçekleştirilen 2013 yılı kazı çalışmaları sonucunda 581 m2 lik 
bir alanda derinleşilerek, toplam kazılan alan 1711 m2 ye ulaşmıştır (Plan: 1).

Gerek kazılarda açığa çıkarılan iri blok taşlardan oluşan duvar uzantıları, 
gerekse yüzeyde tespit edilen iri blok taşlar, söz konusu kalıntıların doğu-
batı doğrultusunda uzanan bir sur duvarının varlığını ortaya koymaktadır 
(Resim: 1). En az iki evreli olduğu saptanan bu sur duvarı ana kaya üzeri-
ne oturtulmuştur. Sur duvarı, 1.90- 2.00 m. arasında değişen bir genişliğe ve 
2.25-3 m. arasında bir yüksekliğe sahip olup zaman içinde kuzey cephesinin 
tamir edilerek yeniden kullanım gördüğü anlaşılmaktadır.  Arazinin yapısın-
dan kaynaklanan bir eğim nedeniyle duvar güney yönde yükselerek devam 
etmektedir. Surun dönüş yaptığı doğu kesiminde ise merdiven basamakları 
şeklinde inşa edilen köşesinin büyük bir olasılıkla duvarın ağırlığını dağıtmak 
ve duvarı sağlamlaştırmak amacıyla inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 

2012 yılında olduğu gibi bu yıl yapılan çalışmaların da asıl odağını akro-
polün kuzey kesiminde uzun bir süre kullanım gördüğü ve dik açılarla iki 
dirsek ile dönüş yapan, özgün biçiminde büyük değişikliklerin olduğu söz 
konusu surun güneydoğu kesiminde gerçekleştirilen çalışmalar oluşturmak-
tadır (Resim: 2). Mimarî açıdan bakıldığında yoğun kalıntının bu kesimde 

öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-Karaaslan, Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya-
Bostancı, Arkeolog Zülfikar Akyüz, Erden Egemen Terzioğlu, Fatih Mehmet Çongur, Malik 
Ejder Demirtaş,  Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Gizem Alpaslan, 
Muharrem Başpınar, Mustafa Kemal Bektaş, Merve Çelmetekin, Ahmet Çınar, Semih Tol-
ga Çınar, Mustafa Doğan, Fatma Nur Düzyurt, Mert Gökçek, Mehmet Göktaş, İrfan Güler, 
Beyza Gülmez, Tarık Günce, Ayşe Gündoğan, Mine Ezgi Kahraman, Aysu Köysüren, Savaş 
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Dr. İlkan Hasdağlı’ya teşekkür ederiz.
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birbirine paralel olarak uzanan ve çeşitli kereler kullanım gören kalın duvar 
parçaları ile temsil edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında önceki yıllara 
ilâveten çok sayıda duvar temeli bu bağlamda değerlendirilmektedir. Bunun 
yanında, mevcut veriler sayesinde mekânların stratigrafik ilişkileri ve krono-
lojileri hakkında bazı ön değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkündür. 2013 
yılı çalışmaları sonucunda yapılan ön değerlendirmelere göre 2012 yılında 
olduğu gibi burada dört farklı yapı katının olduğu kesinlik kazanmıştır. 

1. Yapı Katı

2013 yılı çalışmaları sırasında 1. yapı katına ait herhangi bir kalıntıya rast-
lanmamıştır. Bunun nedeni bu yapı katına ait kalıntıların diğer yapı katını 
oluşturan mekânların altına doğru uzanması ve kesintiye uğramasıdır.

2. Yapı Katı

2. yapı katı ise akropolün kuzey ve doğu kısmında uzanan ve olasılıkla 
tamamı aynı sisteme ait olan duvar parçaları ile temsil edilmektedir. Güney-
doğudan gelen 1 No.lu sur duvarı batıya doğru bir dönüş yaparak 2 No.lu 
duvar ile organik bir bağlantı oluşturmaktadır (Resim: 3). Her iki duvarın 
birbiriyle birleştiği bu kısım kuzeydoğudan desteklenerek bir diş çıkıntısı 
yapmaktadır. Genel görüntü 1 ve 2 No.lu duvarların, dıştan bir koruma du-
var çemberi ile çevrelendiğini düşündürmektedir ki bu dış sıranın meyilli ya-
pısı da bu düşünceyi destekleyen unsurlar arasındadır. 1 ve 2 No.lu duvarlar 
ve dışlarındaki taş sırası genel görünüm itibarıyla örnekleri Klazomenai ve 
Phokaia’dan bilinen Arkaik Dönem kent surlarını akla getirmesi açısından da 
oldukça önem taşımaktadır. 

2013 yılı çalışmaları kapsamında söz konusu surun güneydoğu eksende 
oldukça bozularak ve arazinin doğal yapısına uydurularak devam ettiği be-
lirlenmiştir (Resim: 4). Surun bu kesimde son bulduğu ve taş örgü sırasının 
tek sıra hâlinde devam ettiği saptanmıştır. Özellikle bu kesimde sur duva-
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rının örgü sistemine bakıldığında, genel anlamda duvar örgüsündeki farklı 
onarım ve değişiklikler çeşitli yapı katı farklılıklarını da ortaya koymaktadır. 
Söz konusu durum sur duvarının yoğun erozyon nedeniyle duvar yapısında-
ki farklılıkları da gündeme getirmektedir. Ayrıca sur duvarına dayanan bazı 
kalın duvarların suru içten destekler nitelikte olması yapı ve sur bağlantıları 
açısından önemli verileri de ortaya koymaktadır. Ancak duvarların örgü sis-
teminin basit ve dayanıksız olması duvarların doğu yönde kaymasına ve yer 
yer tek sıraya düşmesine neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra geçen yıl sur duvarını destekleyen koruma çemberinin 
bu yılki çalışmalar sırasında devam etmediği vurgulanması gereken bir diğer 
husustur. Bunun nedenlerinden biri sur duvarının M.Ö. 4. yüzyıl yapılaşması 
sırasında farklı bir boyut kazandığı ve arazinin doğal yapısına uygun olarak 
güneydoğu yönünde inşa edilmiş olması farklı kullanım aşamalarının bir di-
ğer göstergesidir.

Sur duvarının kuzeyinde yapılan çalışmalar sonucunda ele geçen ve M.Ö. 
6. ve 4. yüzyıllara tarihlenen seramik örnekleri arasında 6. yüzyıl khios amp-
horası, mutfak kapları, dalgalı-çizgili krater parçaları ile 4. yüzyıl yarı kalite-
li içki kapları yer almaktadır. Söz konusu seramik örneklerinin yanı sıra bir 
adet pişmiş toprak ağırlık da bu alandan çıkan diğer buluntular arasında yer 
almaktadır.

3. Yapı Katı

Panaztepe Akropolü’ndeki ana mimarî yapılaşma ise 2012 yılı kazı çalış-
maları sırasında belirlenmiş olan ve 3. yapı katı olarak tanımlanan, sırtını ku-
zeye dayamış, güneye bakan bitişik yedi adet mekândan oluşan büyük bir 
yapı kompleksi ile temsil edilmektedir (Resim: 5). Söz konusu mekânların 
yanı sıra geçen seneki çalışmalar sırasında, kuzey ve batı duvarlarının bir kıs-
mı açığa çıkarılmış olan 6 No.lu mekânın devamı ile 7 No.lu mekân bu seneki 
çalışmalar sırasında belirlenmiştir. 6 No.lu mekân içinden ele geçirilen sera-
mik parçaları arasında M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilen khios amphora kulpla-
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rı, mutfak kapları, tek kulplu sürahi kaidesi, krater ayakları, minyatür bir kap 
ve Attika siyah firnis parçaları yer almaktadır. 

7 No.lu mekân içinden ele geçirilen ve büyük bir kısmı 4. yüzyıla tarihle-
nen seramik parçaları arasında Kuzey Ege, Güney Ege, khios, Lesbos ve Kla-
zomenai amphoraları, Lekome parçası, küçük kâseler, sürahi, yarı kaliteli içki 
ve mutfak kapları ile 4. Yüzyılın 2. çeyreğine tarihlenen tabak ya da büyük 
kylix parçası ile sürahi parçaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra M.Ö. 6. yüz-
yıla ait dalgalı çizgili seramik örnekleri, skypos parçası, siyah firnisli  skypos,  
kantharos ve kâseler, floral bezemeli örnekler, tabaklar, mutfak kapları, mor-
tar ve kraterler yer almaktadır. 

Bu mekânların genel planı ve duvar örgü sistemi, geçen seneki çalışmalar 
sırasında açığa çıkarılmış olan 1, 2, 3, 4 ve 5 No.lu mekanların duvar örgü 
sistemi ile benzerlik göstermektedir. Adı geçen mekânların yanı sıra, bu ya-
pıların güneyinde 1 No.lu avlu ortaya çıkarılmıştır. 1 No.lu avlu içinden çatı 
kiremiti parçalarının yanı sıra khios amphora parçası, masa amphorası, mut-
fak kapları ile yerel içki kapları, gri seramik örnekleri ile 4. yüzyıl siyah firnisli 
Attica kâsesi ve küçük aphoriskos, kırmızı figürlü krater ile M.Ö. 6. yüzyıl 
skypos, kalın cidarlı kâseler, yerel üretim siyah firnisli örnekler, dalgalı çizgili 
ve bantlı örnekler, kandil parçaları, dalgalı-çizgili dinos, siyah firnisli  skypos, 
siyah firnisli lekitos, mortar ve mutfak kapları bulunmaktadır.  Bunların yanı 
sıra bir adet pişmiş toprak kandil, pişmiş toprak ağırşak ve üzerinde iki adet 
aslan figürü olan bir bronz aplik (Resim: 6) ele geçirilmiştir. 

4. Yapı Katı

Akropol kesiminde bu yıl gerçekleştirilen çalışmaların asıl odağını 4. yapı 
katına ait olarak açığa çıkarılan ve güneydoğu yönde gelişen mimarî kalıntı-
lar oluşturmaktadır (Resim: 7). Önceki yıl yapılan çalışmalar sırasında açığa 
çıkarılan ve M.Ö. 4. ve 6 yüzyıla tarihlendirilen 3. yapı katına ait mimarînin 
güney kesiminde saptanan I, II ve III No.lu mekânlar 4. yapı katına dâhil edil-
miştir. Belirtilen mekânların güney duvarları bu dönem yapılarının kuzey 
duvarlarını oluşturmakta ve ikincil kullanım aşamasına işaret etmektedir. 
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2013 çalışmaları ile birlikte bu yapı katı ile temsil edilen mekân sayısı yediye 
yükselmiştir. Söz konusu mekânların oluşturduğu yapılar, bir ara duvar ile 
iki odalı bir mimarî plan modelini ortaya koymaktadır. 

IV No.lu mekân içinden M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl seramik örnekleri karışık ola-
rak elde edilmiştir. Diğer taraftan 4. yüzyıl parçalarının seramik repertuvarı 
içinde ağırlıklı olarak temsil edildiği de dikkat çekmektedir. Bu grup içinde 
4.yüzyıl khios ve Lesbos amphora parçaları, sürahi parçaları, mutfak ve içki 
kapları, kırmızı Lesbos parçaları, siyah firnisli parçaları, kantharos ve olpe 
parçaları ile 6. yüzyıl dalgalı çizgili krater, kâse parçaları ile skyphos ve kylix 
örnekleri yer almaktadır. Söz konusu seramik parçalarının yanı sıra minyatür 
hydria (Resim: 8), bardak, kantaros parçaları (Resim: 9-10) ile pişmiş toprak 
ağırşak, sürahi (Resim: 11) ve bir figürin parçası ele geçen diğer buluntular 
arasında yer almaktadır. 

V No.lu mekân içinden ele geçirilen seramik parçaları arasında M.Ö. 6. ve 
4. yüzyıl seramik örneklerinin temsil edildiği dikkat çekmektedir. Bununla 
birlikte Geç 7. yüzyıla ait olabilecek bir parça da aynı grup içinde yer almakta-
dır. V No.lu mekân içinden ele geçirilen seramik örnekleri arasında 6. yüzyıla 
tarihlenen dalgalı, çizgili parçalar, kandil örnekleri, kâse parçaları, Lidya tipi 
kotileler, bantlı seramik örnekleri ve mutfak kabı parçaları yer almaktadır. 
Diğer taraftan 4. yüzyıla tarihlenen khios ve Klazomenai amphoraları, mortar 
parçaları, içki kapları, 4. yüzyılın ikinci çeyreğine ait siyah firnisli parçalar, gri 
kâse parçaları, bir adet bronz halka ve 4. yüzyılın birinci çeyreğine ait balık 
tabağı (Resim: 12) ile bu mekân içinde bulunmuştur. 

VII No.lu mekân içinden M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl seramik örnekleri karışık 
olarak ele geçirilmektedir. Bunlar arasında 6. yüzyıla ait gri amphora parça-
ları, Geç 6. yüzyıl khios amphorası, dalgalı-çizgili parçalar ile skyphos örneği 
yer almaktadır. Diğer taraftan 4. yüzyıla tarihlenen örnekler arasında ise khi-
os ve Klazomenai amphoraları, kandil parçaları, içki kâseleri ve siyah firnisli 
örnekler bulunmaktadır. VII No.lu mekân içinden ayrıca pişmiş toprak vazo 
(Resim: 13) ile bir demir mızrak ucu (Resim: 14) önemli buluntular arasında 
yer almaktadır.  
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Bunun yanı sıra IV ve V No.lu mekanlar ile VI ve VII No.lu mekânların 
oluşturduğu yapılar arasında kalan boş alan da ikinci avlu olarak değerlen-
dirilmiştir. Bu kısımdan ele geçirilen seramik örneklerinin büyük bir kısmı 
M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Söz konusu seramik örnekleri arasında 
4. yüzyıl khios ve Klazomenai amphora parçaları, üzerinde monogram bu-
lunan amphora örneği, siyah firnisli parçalar, mutfak kabı, sürahi ve skyphos 
örnekleri ile mortarlar yer almaktadır. Seramik repertuvarı içinde düşük bir 
yüzde ile temsil edilen M.Ö. 6. yüzyıl örnekleri arasında dalgalı-bantlı sera-
mik parçaları, kotilalar, skyphos parçaları, floral bezemeli krater örnekleri bu-
lunmaktadır. Ele geçirilen seramik parçalarının yanı sıra 2 No.lu avlu içinde 
pişmiş toprak hayvan figürini de bulunmuştur. 

2013 yılında gerçekleştirilen çalışmalardan bir diğeri de yine akropol ala-
nında yapılan ön jeo-fizik araştırmalarıdır. 

SONUÇ

Panaztepe ören yeri Gediz deltasındaki konumu ile tarihî coğrafya açı-
sından önemli merkezlerden biri olup İonya ile Aiolia bölgeleri arasında yer 
almaktadır. Bu bölge genellikle ‘Güney Aiolia’ olarak tanımlanmasının yanı 
sıra antik kaynaklarda hakkında en az bilgi sahibi olunan bir bölge olarak 
da dikkati çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında,  2013 yılı çalışmalarının asıl 
odağını oluşturan ve Panaztepe’nin ‘Akropol alanı’ olarak tanımladığımız 
kesimde yürütülen çalışmalar sonucunda M.Ö. 2. binyılın başına tarihlendiri-
len yapılaşmalar yanında özellikle Arkaik-Geç Klasik Döneme tarihlendirilen 
yapı kompleksleri de önemli verileri ortaya koymaktadır.

Akropol olarak tanımladığımız ve 1987 yılında çalışmaların başlatıldığı 
bölgede yani surun kuzey ve doğu kesimlerinde M.Ö. 2. binyılın başlarına 
tarihlendirilen gerek mimarlık tarihi açısından gerekse Güney Aiolia bölge-
si araştırmaları açısından önemli bilgiler de ortaya konulmaya başlanmıştır. 
Bununla birlikte, söz konusu mimarînin özellikle Arkaik ve Klâsik Dönem 
mimarîsinin inşası sırasında tahribat gördüğü ve bu dönem kalıntılarının al-
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tına doğru bozularak devam ettiği elde edilen sonuçlar arasında yer almak-
tadır. 

Surun güney kesiminde açığa çıkartılan ve sura bağlanan mimarî yapı 
komplekslerinin birbiri ile olan ilişkileri bu yılki çalışmalarda daha iyi ve-
riler ile ortaya konulmaya başlanmıştır. Gerek yapılar arası ilişkiler gerek-
se farklı mimarî kesitlerin topografya ve stratigrafik açıdan ortaya koyduğu 
veriler Arkaik ve Klâsik Dönem mimarîsini Panaztepe özelinde çevre kültür 
bölgeleri arasında özgün ve önemli bir boyuta taşımaya başlamıştır. Akropol 
alanında önümüzdeki yıl program dâhilinde sürdürülmesi planlanan çalış-
malar güney ve doğu yönde mimarî restorasyon ve koruma ağırlıklı olarak 
detaylandırılarak bilim dünyasına sunulacaktır. 

KAYNAKÇA

ERKANAL, A. 1989, “Panaztepe Kazıları 1987 Yılı Sonuçları”, X. Kazı Sonuç-
ları Toplantısı II: 59-65.

ERKANAL, A. 1990, “1988 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XI. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 255-260.

ERKANAL, A. 1991, “Panaztepe Kazısı 1988 Yılı Raporu”, Höyük I: 37-42.

ERKANAL, A. 1992, “1990 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XIII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 447-455.

ERKANAL, A. 1993, “1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XIV. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 495-502.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., N. ÇINARDALI-KARAASLAN ve N. KOLANKAYA-
BOSTANCI 2014, “Panaztepe 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Top-
lantısı 2: 24-36.



609

Pl
an

 1
: P

an
az

te
pe

 A
kr

op
ol

 g
en

el
 p

la
nı



610

Resim 1: Sur duvarı

Resim 2: Akropol genel görünüm
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Resim 3: 2. yapı katı mimarî kalıntılar

Resim 4: Güneydoğu eksene doğru bozularak devam eden su
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Resim 5: 3. yapı katı mimarî kalıntıları

Resim 7: 4. yapı katı mimarî kalıntıları

Resim 6: 1 No.lu avlu içinde bulu-
nan bronz çift aslan apliği

Resim 8: IV No.lu mekân içinde 
bulunan minyatür hydria

Resim 9: IV No.lu mekân içinde bulunan 
kantaros

Resim 10: IV No.lu mekân içinden bulunan 
kantaros
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Resim 11: V No.lu mekân içinde bulunan sürahi

Resim 12: V No.lu mekân içinde bulunan balık tabağı par-
çaları
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Resim 13: VII No.lu mekân içinde bulunan vazo

Resim 14: VII No.lu mekân içinde bulunn demir mızrak ucu
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2013 Yılı Barcın hÖYüK Kazıları

Rana ÖZBAL*
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Mücella ERDALKIRAN
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Bursa İli, Yenişehir İlçesi’nde bulunan Barcın1 Höyük’te (Resim: 1) 2013 
kazı sezonu 24.06.2013-06.09.2013 tarihlerinde L10, L11, L12, L13, M10, M11 
ve M13 açmalarında yürütülmüştür (Resim: 2). Yerleşimde Neolitik Dönem, 
“Fikirtepe Kültürü” ve “Pre-Fikirtepe” olarak adlandırılan diğer bir deyişle, 
Fikirtepe Kültürü öncesine tarihlenen dolgularla tanımlanmıştır (Gerritsen 
ve diğ. 2013a, 2013b, Gerritsen ve Özbal 2014, Özbal ve Gerritsen 2013). Bar-
cın Höyük’te bu kültürlerle temsil edilen Neolitik Dönem, beş alt evresi (a-e) 
bulunan VI. tabakadan bilinmektedir. En altta bulunan VIe evresinin M.Ö. 
kalibre edilmiş tarihlerle 6600’e, VIa evresinin ise yaklaşık 6000’e tarihlendiği 
belirlenmiştir. 2013 sezonunda VIe evresi nispeten daha geniş alanda araş-
tırılmıştır. VIe evresi, geçtiğimiz senelerde ana toprağa ulaşılan L13 ve L14 
açmalarına ilâveten M10, M11 ve M13’te de yer yer steril dolgu hâlinde ka-
zılmıştır, dolayısıyla bu alanlarda Barcın Höyük’te ilk yerleşimin başlangıcı 
araştırılabilmiştir. Açmalarda yapılan çalışmalar, aşağıda daha detaylı biçim-
de belirtilmiştir.

* Doç. Dr. Rana ÖZBAL, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumeli Feneri 
Yolu, Sarıyer, 34450 İstanbul/TÜRKİYE. rozbal@ku.edu.tr
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1 Barcın Höyük ismi, Yenişehir Ovası’ndaki höyüğün yakınında bulunan köyden gelmekte ve 
“ç” harfi ile “Barçın” olarak değil, “c” harfi ile yukarıda belirtildiği gibi yazılmaktadır.   
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L10 AÇMASI: L10 açmasında deniz seviyesinden 225,59’dan 224,65 metre 
kotuna ulaşılarak yaklaşık bir metre inilmiştir. Geçen sezon M10 açmasın-
da saptanan yanık yapının devamı bu yıl L10 açmasında ortaya çıkarılmıştır. 
Tespit edilen temel hendekleri, yapının neredeyse aynı yere birkaç kere tekrar 
inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Doğusunda tabanına ulaşılan yapı, 
yüksek sıcaklıkta olasılıkla aniden yanmış olduğundan bu alanda çok sayıda 
in situ buluntu ele geçirilmiştir. Açığa çıkarılan buluntuların çoğu ve tabanlar, 
şiddetli yangından dolayı kararmış ve yer yer eriyerek deforme olmuştur (Re-
sim: 3). Bunun yanı sıra yapının küçük boyutlarda odalara bölündüğü, farklı 
yükseklikte platformlar ve çeşitli tabanlar içerdiği gözlenmiştir. Söz konusu 
yapının ara duvarlarından birisine dayandırılmış dikdörtgen biçimli bir silo-
nun içerisinde bol miktarda yanmış mercimek tanesi tespit edilmiştir. Ayrıca 
ev tabanında kömürleşmiş durumda fındık kabukları da bulunmuştur.

2013 sezonu kapsamında bu alanda, biri bebek, beşi yetişkin olmak üzere 
toplam altı adet mezar kazılmıştır. İskeletlerin birisi Neolitik Dönemde kazı-
lan bir çukur tarafından kesildiğinden büyük ölçüde hasara uğramış, kemik-
ler karışık bir biçimde ele geçirilmiştir. Diğer iskeletler, hoker pozisyonunda 
bazen çok sıkışık durumda küçük çukurlara yerleştirilerek yapı ile ilişkili av-
lularda bulunmuştur.

L11 AÇMASI: L11 açmasının yerleşimin ortak avlusu olduğu yapılan ça-
lışmalar sonucu kesinleşmiştir. Söz konusu alan, L11-Kuzey, L11-Güney ve 
L11-Batı olmak üzere üç farklı birim hâlinde kazılmış, buradaki dolgu deniz 
seviyesinden 225,56’dan 224,67 metre koduna kadar indirilmiştir. Bu alan-
larda özellikle M13 ve L13 açmalarının VIc tabakasında bilindiği gibi küçük 
çakıllarla döşenmiş tabanlar gün ışığına çıkarılmıştır. Olasılıkla avluda ger-
çekleştirilen çeşitli faaliyet ve işlevlerden dolayı çakılların yer yer yanmış 
olduğu gözlenmiştir. Yenilenmiş farklı çakıl tabakalarının ortaya çıkması ve 
dolayısıyla burada iskân edenlerin yeni çakıllar getirerek dış mekân özelliğini 
devam ettirmesini sağlamış olmaları alanın uzun bir dönem boyunca aynı iş-
lev için kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. Avlunun kuzeyinde bulunan 
bir duvarın iç ve dış mekânı ayırmak için yapıldığı belirlenmiştir.
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Barcın Höyük’te yetişkinlerin özellikle avlulara gömüldüğü geçmiş sezon-
larda yapılan çalışmalardan bilinmekteydi. Avlu olarak işlev görmüş olan 
L11 açmasında tümü hoker pozisyonunda altısı yetişkin ve biri bebek olmak 
üzere toplam yedi adet mezar saptanmıştır. Mezarlardan birinde gömü he-
diyesi olarak yerleştirilmiş bir kemik kaşık bulunmuştur. Birbirleri ile ilişki-
li olduğu düşünülen iki iskelet yan yana tespit edilmiştir ancak soldakinin 
ayakları sağdaki mezar tarafından kesilmiş olduğundan aynı zamanda yer-
leştirilmedikleri belirlenmiştir (Resim: 4).

L12 AÇMASI: L12 açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda 225,49’dan 
224,61 metre kotuna inilmiştir. Burada içinde tandırın da bulunduğu, üstü 
olasılıkla sundurma türü bir yapıyla örtülen yarı açık bir yaşam alanının ol-
duğu düşünülmektedir. Bu alanda ebadı 1,30’dan 1,40 metre olan kareye ya-
kın tandır (Resim: 5) ve bunun yanında odunluk olduğu tahmin edilen bir 
yapı ortaya çıkarılmıştır. Tandırın alt platformu kare olsa da üst kısmı büyük 
olasılıkla günümüzde olduğu gibi yuvarlak biçimli yapılmıştır. Tandır duvar-
larının genel mimarî geleneği olan dal örgü tekniği ile değil de çamur levha 
bloklarının yan yana dizilmesiyle yapılmış olması dikkat çekicidir. Yapının 
yüksekliği fazla olmadığından kazıkların oluşturduğu iskelete ihtiyaç duyul-
mamış olduğu düşünülebilir. Tandır, tekrar tekrar yenilenmiş ve dolayısıyla 
uzun bir süre işlev görmüştür. Yenileme sırasında ısı yalıtımı için tabanının 
küçük ve orta boyda çakıl taşları ile döşendiği ve sıvandığı belirlenmiştir. 
Tandırın güneyine bitişik düzende yapılan yakacak depolamak için kullanıl-
mış olduğu tespit edilen dikdörtgen silonun tabanında ahşap izleri korunmuş 
şekilde gün ışığına çıkmıştır. Silo yapısının altında bulunan ahşap izlerinin 
hemen altından tam durumda Fikirtepe kültürüne ait kült masası ya da tab-
lası olarak adlandırılan dikdörtgen biçimli bezemeli bir kap ele geçirilmiştir 
(Resim: 6). Tandırın batısında söz konusu alan ile ilişkili yer yer korunmuş 
çok sayıda taban kazılmıştır. Tandırın girişinde ayrıca taban üzerinde taba-
kalar hâlinde kül yığınları tespit edilmiştir. Bu küllerden botanik analizi için 
örnek alınmıştır. Söz konusu tabanın çeşitli noktalarında in situ durumda ve 
büyük oranda tümlenebilen çömlekler ele geçirilmiştir. Tandırın kuzeyinde 
tandır platformunu üst tabakalardan kesen bir yetişkin iskeleti tespit edilmiş 
ve kazılmıştır. 
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Bu alanda ayrıca aynı zamanda L11 ve L12 açmalarını birbirinden ayıran 
bir set duvarı belirlenmiştir. Set duvarının eğimli kuzey tarafının kırık çanak 
çömlek parçalarıyla örülmüş olması dikkat çekici bir özelliktir. Söz konusu 
yapının fonksiyonu bilinmemektedir, ancak L12 açmasındaki tandır ve ye-
mek hazırlama alanını kuzeydeki L11’de bulunan dış mekândan ayırma gö-
revi gördüğü öne sürülebilir.  

L13 AÇMASI: 2013 sezonunda L13 açmasındaki kazılara iki farklı alan-
da devam edilmiştir. Öncelikle açmanın kuzeyinde, 2011 yılında ana toprağa 
ulaşılan alanda, alt tabakanın gerçekten de steril olup olmadığını araştırmak 
üzere mevcut sondaj genişletilmiştir. Böylece Barcın Höyük’ün en altta bu-
lunan VIe ve VId tabakalarını ayrıntılı olarak inceleme fırsatı doğmuştur. 
Burada yürütülen çalışmalarda, höyüğün altında jeolojik kil tabakalarının 
olduğunu saptamış, bu yataklardan kil almak için büyük ve derin çukurlar 
açıldığı tespit edilmiştir. Bu çukurların içinde sürdürülen çalışmalar 221,34 
metre koduna kadar devam etmiştir. Kil çukurlarından elde edilen radyokar-
bon örneğinin M.Ö. kalibre edilmiş tarihi (2 sigma) 6657-6486’yı vermektedir.   

İkinci olarak açmanın güneyinde ana toprak üzerinde bulunan ve Barcın 
Höyük’ün en alt tabakalarını teşkil eden katmanlarda kazılar sürdürülmüştür. 
Bu kapsamda VId tabakasına tarihlenen 2,5 metre çapında ve 50 cm. derinli-
ğinde içbükey dairesel bir mimarî unsur (Resim: 7 ve 8) meydana çıkarılmıştır. 
Fikirtepe ve Pendik’te bulunan yuvarlak yapılara benzese de bu alanda çukur 
ile ilişkili çok az sayıda kazık deliği ve yapıya dair yetersiz veri ele geçirilmiş-
tir. Bu nedenle söz konusu mimarî öğenin çukur tabanlı bir konut olup olma-
dığı yapılan araştırmalar sonunda açıklık kazanamamıştır. Bununla beraber, 
bu alanda saptanan kömürlü ve kireçli dolgu tabakalardan burasının belki de 
işlik olarak kullanıldığı önerilebilir, ancak kullanımını araştırmak üzere alınan 
mikromorfolojik ve kimyasal örneklerin analizi devam etmektedir.

L13 açmasında VIe evresine inilmesi sonucunda bu katmana özgü olan 
kalın cidarlı çanak çömlekler açığa çıkarılmıştır. Söz konusu seramiklerden 
seçilen örnekler lipit analizi için ayrılmış ve Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri 
Laboratuvarı’na götürülmüştür (Özbal ve diğ. 2013). 
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M10 (KUZEY) AÇMASI: M10 kuzey açmasında 2013 sezonu dâhilinde bu-
lunan avlu, 224,55’ten 224,10 metre kotuna kadar kazılmıştır. Diğer yandan, 
açmanın doğu profil duvarına bitişik olan sondajda deniz seviyesinden 223,00 
metre kotunda ana toprağa kadar derinleşilmiştir. M10 açmasının kuzeyinde 
olasılıkla yerleşimi çevreleyen bir duvar tespit edilmiştir (Resim: 9). Duvarı 
kesen sondaj çukurunda duvarın hendeğinin 50 cm.den daha derin ve kulla-
nılan kazıkların yaklaşık 15 cm. olduğu anlaşılmıştır. Burada çevre duvarının 
uzun bir süre yenilenerek yerleşim sınırının mevcut durumunun korunduğu 
görülmektedir. 

Söz konusu duvarın kuzeyinde belki de duvar gibi çevreleme fonksiyo-
nu olan ve Marmara Bölgesi’nde diğer yerleşimlerden bilinen (Karul ve Avcı 
2013: 60-61, Özdoğan 2013: 244-247), 2,5 metre eninde bir hendek ortaya çı-
karılmıştır. Hendeklerin savunma, sembolik nedenler, su taşıma, mahâlleleri 
çevreleme gibi kullanımları açısından çeşitli sebepler öne sürülmüştür (ba-
kınız: Karul 2006). Söz konusu alanda kazı çalışmaları, hendeğin işlevini ve 
boyutunu anlamak amacıyla 2014 yılında da devam edecektir. 

M10-M11 AÇMASI YAPILAR KOMPLEKSİ: 2013 sezonu boyunca M10-M11 
açmalarında bulunan bitişik düzendeki mekânlar, Yapı 2, Yapı 3, Yapı 10 ve 
Yapı 4 kazılmıştır (Resim: 10).  

YAPI 2: Yapı 2, M10 ve L10 açmalarında yer almakta olup 2013 sezonunda 
yapılan çalışmalar L10 açması kapsamında ele alındığından yukarıda bah-
sedilmiştir (bkz. Resim: 3). 2010 yılından beri devam eden M10 açmasındaki 
Yapı 2’nin kazısı sırasında taban üzerinde bulunan ve olasılıkla tavan ya da 
ikinci bir kata ait olan yanmış ahşap kalıntıları açığa çıkarılmıştır. 

YAPI 3: Yapı 3’te kazı çalışmaları yapının güney duvarının anlaşılması-
na yönelik ilerlemiş, tabanlar kaldırılmış ve altta bulunan tabanların kazısına 
devam edilmiştir. Bu sırada yapının alt yapı evresinde ara bölme duvarının 
tespit edilmesiyle iki ayrı mekân olarak kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Yapı 
3’ün alt evresinin Yapı 2’nin alt evrelerinden biri ile çağdaş olduğu düşünül-
mektedir. Altta bulunan yapı tabanının beyaz sıva ile özenli bir biçimde sı-
vandığı görülmektedir. Buluntu açısından zengin olan Yapı 3’te, 2012 yılında 
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bulunan aşı boyası üretim ve öğütme malzemelerinin devamı 2013 sezonun-
da da gelmiştir. 

Yapı 3’ün güneyindeki duvar hendeğine yerleştirilmiş bir iskelet gün ışı-
ğına çıkmıştır. Yetişkin bireye ait olan iskeletin duvar hendeğine sıkıştırılmış 
olması, kemiklerden bazılarının eksik ve bazılarının ise yerlerinin beklenen-
den farklı şekilde tespit edilmesi dikkat çekicidir. Yetişkin mezarları, genelde 
yapıların güneyinde bulunan avlulara yerleştirildiğinden bu yapı ile ilişkilen-
dirilen mezarın belli bir özelliği olduğu düşünülmektedir. 

YAPI 10: 2012 sezonunda Yapı 10’da çok sayıda taş âlet tespit edilmiş ol-
duğundan bu mekânın olasılıkla bir işlev alanı ya da atölye olduğu düşünül-
mekteydi. Ancak alanın güneyinde iki büyük taşın altına yerleştirilmiş olan 
beş adet kadın figürini bu yorumları tekrar düşünmemize neden olmuştur. 
Figürinler, çizi ve boya bezeme tekniği ile süslenmiş olan yayvan kalçalı ka-
dın heykelcikleri şeklindedir (Resim: 11). 

Yapı 10’un alt tabanlarında, tabanı kuzey-güney istikametinde kesen çeşit-
li kazık deliklerinin sıraları tespit edilmiştir. Söz konusu kazıkların, duvarla-
rın yenilenme sürecinde sonraki yapı katlarında kullanılmış olduğu ve yapı-
ların tekrar tekrar inşa aşamalarından geçtiği belirlenmiştir.

YAPI 4: Mekânların en doğudaki örneği olan Yapı 4’de çok sayıda yenile-
me tabanı tespit edilmiştir. Genelde buluntu açısından temiz olan bu taban-
ların altında ve özellikle evlerin köşelerinde bebek mezarları bulunmaktadır. 
2013 sezonunda bu yapıda 5 adet bebek mezarı ortaya çıkarılmıştır, ancak 
herhangi bir gömü hediyesi bulunamamıştır. Açılan sondaj çukurundan ya-
pının bütün yenileme tabanlarının kazıldığı anlaşılmıştır. 

Yapı 4’ün güney duvarının geç evrede yönünün değiştiği görülmüştür. 
Önce doğu-batı istikametinde inşa edilen duvar, daha sonra güneybatı-ku-
zeydoğu yönünde yenilenmiştir. 

M11 AÇMASI: M11 açmasında kazı çalışmaları kapsamında ana toprağa 
ulaşılmıştır. Deniz seviyesinden 225,47 metre yükseklikte başlayan kazılar, 
sezon sonunda M11S açmasının doğusunda bulunan sondajda 223,57 metre 
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kotuna kadar indirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu alanın, işlik yeri, avlu 
ya da mezarlık olarak kullanılmış olduğuna dair veriler bulunmaktadır. İş-
lik yeri bağlamında M11S açmasının doğusunda yoğun olarak görülen ocak 
yerlerinin VId evresinin sonu ve VIc evresine tarihlendiği ve pişirme çukur-
larının her zaman ikişerli şekilde oldukları dikkat çekmektedir. (Resim: 12).

Bunun dışında açmada biri bebek olmak üzere tamamı hoker pozisyonun-
da toplam dokuz mezar kazılmıştır (Resim: 13). Antropolojik açıdan incele-
nen ve DNA analizi için örneklenen mezarlardan birinin sedye benzeri bir 
ahşabın üzerine yatırılmış olduğu ilgi çekicidir. Benzer ahşap mezar kons-
trüksiyonları, Yenikapı ve Ilıpınar yerleşimlerinden de bilinmektedir (Kızıl-
tan ve Polat 2013: 156-159; Roodenberg ve Alpaslan Roodenberg 2013: 89). 

M13 AÇMASI: M13 açmasının en önemli özelliği, önceki yıllarda L13’te 
saptanan çanak çömlek silsilesinin kronolojisini yeni bir sondaj ile tekrar teyit 
edilebilme olanağı sunmuş olmasıdır. Çalışmalar, özellikle sondaj niteliğin-
deki 3x6 m. boyutlarındaki bir alanda devam etmiş, sezon sonunda burada 
ana toprağa ulaşılmıştır. Bu kapsamda kuzeye doğru eğimli bir dış alan 2012 
yılında gelinen 225,80 metre başlangıç kotundan 223,10 metreye inilmiş ve bu 
sayede tabakalanma ile ilgili birçok soru cevaplanabilmiştir. Alt tabakalarda 
kemik miktarının artmasına karşın çanak çömleğin oldukça azaldığı ve bazen 
ele geçmediği gözlenmiştir. Ana toprağın üstünde bulunan tabakada pişirme 
taşları yoğun miktarlarda ele geçirilmiştir. M13 açmasında üçü yetişkin ve 
biri bebek olmak üzere toplam dört adet mezar kazılmıştır. 

GENEL SONUÇLAR: 2013 sezonu kapsamında yapılan çalışmalar, Barcın 
Höyük’te Neolitik köyün yerleşim düzeninin ve kullanımının anlaşılması açı-
sından önemli sonuçlar vermiştir. Evlerin yan yana dizili şekilde inşa edildiği 
ve tabanı çakıl serili dış mekân ve avlularla çevrelendiği belirlenmiştir (Re-
sim: 14). Önceki yıllardan mimarî yapıların, dal örgü tekniğiyle inşa edildiği 
bilinmektedir. Üst tabakalardan gelen kazık temel hendekleri, alt tabakaları 
kestiğinden mimarî yapıların tekrar tekrar aynı alanda devam ettiği gözlem-
lenmiştir. Diğer yandan yetişkin mezarlarının dış mekânlarla, çocuk ve bebek 
mezarlarının ise iç mekânlarla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 2013 sezonunda 24 
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adet yetişkin ve iki adet çocuk mezarının yanı sıra çok sayıda bebek mezarı 
kazılmıştır. Mezarlar, genelde tekli ve hoker pozisyonunda gömülmüş olarak 
bulunmuştur.

ANALİZLER: 2013 sezonu kapsamında insan ve hayvan kemiği analizi, 
işlenmiş hayvan kemiği, boncuklar, çanak çömlekler, organik kalıntı analizle-
rinin yanı sıra deneysel arkeoloji projeleri de yapılmıştır.

Hayvan kemikleri üzerinde gerçekleştirilen incelemede çok büyük bir 
yüzdenin sığır ve koyun gibi evcilleştirilmiş türlere ait olduğu belirlenirken, 
yaban domuzu, geyik, tilki, kuş cinsleri ve ördeklerin yanı sıra yumuşakça, 
kurbağa ve kaplumbağa kemiklerine de rastlanmıştır. Yanmış olan Yapı 2’de 
bol miktarda hayvan kafatası parçaları (özellikle yaban keçisi boynuzları) ve 
fare kemiği bulunmuştur. Diğer yandan antropolojik çalışmalar bağlamında, 
Neolitik Dönem insan iskeletlerinin yaş ve cinsiyet tayini ve patolojik anoma-
lileri araştırılmıştır (Alpaslan Roodenberg vd. 2013). 

Küçük buluntu analizi kapsamında işlenmiş hayvan kemikleri ve boncuk 
incelenmiştir. Bu bağlamda, Barcın Höyük’teki kazılarda 2007 yılından itiba-
ren ortaya çıkarılan yaklaşık 2500 kemik âlet üzerinde çalışılmıştır. Bu kap-
samda buluntuların tasnifi, gruplandırılması ve kullanım analizi çalışması 
yapılmıştır. Diğer yandan 2007 yılından beri yapılan kazılarda tespit edilen 
toplam 600 boncuk çeşit ve hammaddelerine göre ayrılarak dönemler arası 
farklar karşılaştırmalı ve tipolojik olarak araştırılmıştır (Baysal 2014). 

Gerek çanak çömlek özelliklerine ve gerekse eldeki yaklaşık 35 adet rad-
yokarbon tarihi sonucuna dayanarak Barcın Höyük çanak çömleklerinin Pre-
Fikirtepe diğer bir deyişle Fikirtepe öncesi bir kültüre ait olduklarını söyle-
mek mümkündür (Gerritsen, Özbal ve Thissen 2013a). M13 açmasında açılan 
sondaj sayesinde çanak çömlek silsilelerini stilistik açıdan yeniden inceleme 
olanağı olmuştur. 2013 sezonunda M11, L11, M13 ve L12 açmalarından çıkan 
seramiklerde özellikle VIe-VIc evrelerine geçiş dönemi araştırılmıştır. Yapılan 
inceleme sonucunda VId tabakasının VId1 ve VId2 olarak iki alt evreye ayrıl-
ması gerektiğine karar verilmiştir. Katkı maddesi açısından her iki alt evrenin 
çanak çömlek hamuru katkı maddesi açısından aynı olsa da dış yüzey rengi 
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açısından iki evre arasında fark bulunmaktadır. VId1’de daha açık renk ton-
ları hâkimken VId2’de koyu kırmızılar ve griler görülmektedir. Ayrıca ele ge-
çirilen tüm ve tüme yakın kaplar çömlek yapım teknolojileri hakkında önemli 
bulgular sağlamıştır. 

Organik kalıntı analizleri Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Merkezi’nde 
devam etmektedir (Özbal vd. 2011, 2012, 2013, 2014, Thissen 2010). Richard 
Evershed ve ekibinin çalışması, Marmara Bölgesi’nde M.Ö. yedinci ve al-
tıncı binyıllarda süt ürünleri kullanımının diğer tüm bölgelerden daha kap-
samlı olduğunu ve bu bölgenin süt üretimi açısından dünyada bilinen ilk 
bölge olduğunu göstermiştir (Evershed vd. 2008). Süt lipitlerinin Marmara 
Bölgesi’nde M.Ö. 6600 yıllarına ulaşması arkeoloji dünyasında tartışılan süt 
tüketimi konusuna da yeni bir boyut getirmiştir. İnsanların sütün şekeri olan 
laktozu hazmedemediklerinden dolayı süt tüketiminin hayvanlar evcilleşti-
rildikten ancak birkaç binyıl sonra mümkün olduğu düşünülmekteydi. Buna 
karşın organik kalıntı ve Neolitik insan kemiklerinin DNA analizleri, süt tü-
ketiminin özellikle Marmara Bölgesi’nde M.Ö. yedinci binyıla kadar geriye 
gittiğini kanıtlamıştır. Bu konuda kapsamlı çalışmaları bulunan ekip üyele-
rinin araştırmaları, gerek arazide gerekse arazi sonrası laboratuvarda TÜBİ-
TAK MAM’ın katkılarıyla yoğun bir tempo ile devam etmektedir. 
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TloS 2013 Kazı ETKinliKlEri

Taner KORKUT*

Tlos antik kenti 2013 yılı kazı çalışmaları 17 Haziran - 2 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazıya maddî ödenek 
sağlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyaç duyulan gıda malzeme-
lerini temin etmiştir. Rektörlük ayrıca resmî plakalı bir otomobili de kazıya 
tahsis etmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Sinop Müzesi uzmanlarından Ark. 
Mehmet Çöndür kazıda görev yapmıştır. 2013 yılı kazı programında bulunan 
Akropol, Stadyum Alanı, Kronos Tapınağı, Kent Bazilikası, Tiyatro ve Girme-
ler Mağarası gibi alanlarda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bunlara ilâve ola-
rak kaçak kazı girişimi ile tahrip edilmek istenen bir lâhitte de kazı yapılmış-
tır. Bahsedilen alanlarda gerçekleştirilen bilimsel kazı faaliyetleri kazı ekip 
listesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, 
araştırma görevlileri ve öğrencileri tarafından yürütülmüştür. Ayrıca yine 
ekip listesinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Edirne Trak-
ya Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden öğretim üyeleri 
de kazı çalışmalarına katılmıştır. Bunlardan başka Rikyo Üniversitesi’nden/ 
Japonya gelen bir mimarî ekip ise Kent Bazilikası’nda taş belgeleme, mimarî 
plan ve rölöve oluşturma çalışmalarına devam etmiştir. Kent Bazilikası zemin 
mozaiği kazısı ve konservasyonunda çalışmak amacıyla İtalya’dan gelen 2 
restoratör de ekibe katılmıştır. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile tem-
silcilerine şükranlarımı sunarım.   

* Prof. Dr. Taner KORKUT, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 
Antalya/TÜRKİYE.
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I. ALEKSANDROS LAHDİ

Çilem UYGUN

Bilsen ÖZDEMİR

Tijen YÜCEL

Cenk GÜNER

Karaveliler Mevkii’nde traktör yolunun altında kalan lâhit, mahya kirişinin 
üst kısmından tespit edilerek soyulmaya çalışılmıştır (Resim: 1). Alanın tarla 
güzergâhı üzerinde yer alması nedeniyle kaçak kazı çalışması kapağa fazla 
zarar verilmeden fark edilmiştir. Ardından lâhit kazı programına alınmış ve 
önce kapak, sonra altındaki teknenin etrafındaki dolgu boşaltılmıştır. Lâhit 
yerel kireç taşından yapılmış 197 x 80 x 137 cm. ölçülerinde dikdörtgen form-
lu bir tekne ile, 240 x 122 x 140 cm. ölçülerinde semerdam formlu bir kapaktan 
oluşmaktadır. Kapak mahya kirişindeki kırık dışında sağlam olmasına karşın, 
teknenin kuzey, güney ve batı yönlerdeki yüzlerinde kırıklar görülür (Resim: 
2). Kuzey yöndeki uzun yüzde yer alan Yunanca yazıt dışında oldukça yalın 
bir işçilik sözkonusudur. Hellenistik Döneme tarihlenen üç satırdan oluşan 
yazıtta ALEXA[NDR]OU TOU FILIPPOU (Philipposun Oğlu Alexandrosun 
Mezarı) ifadesi okunmaktadır. Uzun yüzleri düz bırakılan lâhit kapağının dar 
yüzleri kenarlarda 10 cm. ölçülerinde bir profille sınırlandırılmıştır. Batı ve 
doğu yüzlerin ortasındaki kaldırma çıkıntılarının üzerinde stilize bir sütunu 
hatırlatan hatıl profili görülür.  

Lâhdin kazı çalışmaları tekne içi ve dışı olmak üzere iki farklı alanda ger-
çekleştirilmiştir. Tekne içerisinde yaklaşık 1 metreyi bulan dolguda toplam 
4 defin tabakası saptanmıştır. Birinci tabakada 3, ikincisinde 1, üçüncüsünde 
12, dördüncüsünde 18 olmak üzere toplam 34 birey tespit edilmiştir. Tekne-
nin kuzey kenarının dışında yapılan kazılarda ise -50 cm. seviyesinden itiba-
ren seramik parçalarıyla karışık olarak kafatası, çene ve parmak kemikleri ele 
geçirilmiştir. Anatomik bir düzen göstermeyen bu parçalar üzerinde yapılan 
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incelemelerde bebek, çocuk ve orta erişkin bireylere yönelik ayrımlar yapıla-
bilmektedir. Lâhit kazısında ele geçirilen arkeolojik buluntuların büyük bir 
kısmını seramikler oluşturur. Profil veren üç parçadan ilki 1. defin tabakası-
nın üstünde ele geçirilen siyah firnisli Geç Klâsik Dönem kylix kaidesi; ikincisi 
4. tabakada bebek birey için yastık olarak kullanılmış Hellenistik Döneme ait 
karınlı testi gövdesi; üçüncüsü ise yine aynı tabakada yer alan Hellenistik Dö-
nem kaide parçasıdır. Seramik dışında cam, boncuk ve metal objeler de ele 
geçirilmiştir. Açık veya koyu renk zemin üzerine zıt renklerde cam hamuru 
kullanılarak bezenen yuvarlak boncuklar M.S. 1-3. yy. gibi geniş bir kullanım 
dönemi gösterir. 

Lâhit teknesinin yazıtlı kuzey cephesi önünde yapılan kazı çalışmalarında 
iç kısma kıyasla daha fazla buluntu ele geçirilmiştir. Teknedeki kırık seviye-
sinden itibaren kemik parçalarıyla birlikte ele geçen seramikler üzerine yapı-
lan değerlendirmede M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 7. yy. kadar uzanan form çeşitli-
liği görülür. Lâhdin kuzey cephesindeki yazıt ile başlayan Hellenistik Dönem 
kullanımına ait diğer bir buluntu ise tekne dışında ele geçirilen Herakles be-
timlemeli yüzük taşıdır. Siyah-beyaz damarlı onyx üzerine başını hafif sağa 
döndürmüş, çelenkli Herakles büstü işlenmiştir. Figürün gerek duruş pozis-
yonu gerekse yüz fizyonomisi Lysippos’un Herakles betimlemesiyle paralel-
dir. Roma Dönemine kadar sevilerek kopyalanan Herakles tipinin görüldüğü 
bu gemme derin işlenen göz, plastikliği vurgulanan saç-sakal ve her türlü de-
tayın izlendiği kaliteli işçiliğiyle Hellenistik Dönem başlarına tarihlenir. Geç 
Roma ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen seramik grubuyla lâhdin en son 
kullanım evresine ulaşılmaktadır. Dışa dönük ağızlı ve yuvarlak şişkin göv-
deli pişirme kaplarıyla da desteklenen bu tarihleme, cam grubunda ise kadeh 
altlıklarıyla paraleldir. M.S. 622-623 tarihli Constantinapolis baskılı Heracleus 
Dönemi sikke ile de netlik kazanan M.S. 7. yy. tarihi, 34 bireyin gömüldüğü 
Erken Bizans Dönemi sürecine ait olmalıdır. Sonuç olarak lâhitte gerçekleşti-
rilen kazı çalışmaları, Likya Bölgesi’nde Klâsik Dönemden Roma Dönemine 
kadar yaygın olan bu mezar grubunun Erken Bizans Dönemi içerisinde aile 
mezarı geleneğinde tekrar kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. 
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II. AKROPOL KUTSAL ALAN

Bilsen ÖZDEMİR

Tlos Akropolü’nün kuzey yamacında bir kutsal alan kompleksi yer almak-
tadır. Arazinin doğal yapısından faydalanılarak ana kayadan biçimlendiril-
miş yapı merkezde iki ana mekân ve bu mekânların dış duvarlarına bitişik 
oluşturulmuş yan bölümlerden ibarettir (Resim: 3). Kutsal alanın merkezini 
oluşturan her iki mekân farklı yükseklik seviyelerindedir. Ayrıca kendi iç-
lerinde yapısal düzenlemeleriyle de farklı işlevler gösterirler. Bunlardan üst 
seviyede konumlanmış A mekânı olarak adlandırılan bölüm kuzey ve doğu 
cephesinde yer alan kabartmalar ile ön plana çıkmaktadır. 190 x 200 cm. öl-
çülerindeki A mekânının kuzey kayalığı üzerinde boyutları 110 x 110 cm. öl-
çülerinde at üzerinde hareket hâlinde bir tanrı kabartması yer almaktadır. A 
mekânındaki diğer kabartma, alanın doğu cephesindeki kayalıkta oluşturul-
muş boğa kabartmasıdır.  

Kutsal alan kompleksinin mimarî döşem ve işlevini anlamaya yönelik 
yürütülen kazı çalışmalarına alanın iç ve dış kısmında bitki örtüsü ve mo-
loz temizliği yapılarak başlanmıştır. A mekânı yapı kompleksinin tamamın-
da olduğu gibi ana kayadan şekillendirilmiş kuzey ve doğu kaya yüzeyle-
rinde kabartma panelleri bulunan bir açık alan olarak düzenlenmiştir. Alan 
geç dönemlerde batıda ve güneyde moloz taşlarla biçimlendirilmiş basit bir 
örgü sistemiyle kapatılmıştır. Ana kayadan şekillendirilmiş alanın zemini 
yapının işlevini anlamak adına önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Zemini-
nin tamamen açılmasıyla birlikte, özellikle doğu ve kuzey kenarlarda sırayla 
konumlandırılmış çapları 15-20 cm., derinlikleri 5-10 cm. arasında değişiklik 
gösteren toplam 16 adet sunu çanağı, 1 adet kanal ve 1 adet stel yuvası tespit 
edilmiştir. Böylelikle söz konusu alanın kutsal bir mekân olarak kullanıldığı 
da kesinlik kazanmıştır.  

200 x 120 cm. ölçülerindeki B mekânı doğuda 90 cm. yükselen bir ana kaya 
duvarı ile sınırlanmıştır. Alanın açık bir mekân olarak kullanılmasından do-
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layı batı ve kuzey cephelerinde herhangi bir duvar sistemine gereksinim du-
yulmamıştır. Kazı çalışmaları sonucu B mekânının ana kaya zeminine ulaşıl-
mış ve bu bölümün A mekânına geçiş sağlayan bir ön oda olarak kullanıldığı 
görülmüştür. Yapının genel mimarî döşemi ile bağlantı kurulamayan zemin 
düzenlemeleri olasılıkla alanın geç dönemlerde taş ocağı olarak kullanılmış 
olmasıyla bağlantılıdır. 

III. TİYATRO

Taner KORKUT

Bayram AKDAĞ

2013 yılı tiyatro çalışmaları orkestra ile 1. cavea yamaçlarında yıkık vazi-
yette duran blokların kaldırılması ve alanın temizlenerek mimarî döşeminin 
açıklığa kavuşturulması yönünde planlanmıştır. Bu amaçla öncelikle orkestra 
ve cavea üzerinde bulunan mimarî blokların mevcut karelaj sistemi içerisinde 
çizim ve numaralandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada 
ise orkestra ve cavea üzerinde bulunan mimarî bloklar vinç yardımıyla taş 
tarlasına taşınmış ve burada bir taş tarlası düzenlemesi yapılmıştır (Resim: 
4). Sözkonusu mimarî bloklar içerisinde tiyatroya ait oturma sıraları, merdi-
ven blokları, prohedria koltukları ile tiyatronun en üst kısmında bulunan ve 
yapının içine doğru yıkılan tapınağa ait tiriglif-metoplar, arşitrav ve alınlık 
parçaları bulunmaktadır. Bunların dışında tiyatroya ait olmayan, başka bir 
alandan sökülüp getirilerek en alt oturma sırası üzerinde oluşturulmuş pa-
raphet duvarında devşirme malzeme olarak kullanılmış bloklar da tespit edil-
miştir. Bahsi geçen blokların bazıları üzerinde ayrıca yazıtlara rastlanmıştır. 
16/13-14 ve 17/13-14 karelajlarında bulunan blok yoğunluğunu, caveanın en 
üst orta alanında yer alan tiyatro tapınağının blokları oluşturmaktadır. Kal-
dırılan bloklardan tapınağın Dor düzenli bir tapınak olduğu da anlaşılmıştır. 
Yine aynı karelajlardaki blokların kaldırılması sonrasında 5., 6. ve 7. oturma 
sıralarını kapsayan alanda bir logeion (loca) bölümü oluşturulduğu anlaşıl-
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mıştır (Resim: 5). Logeion bölümünün büyük bir kısmı sağlam olarak günü-
müze ulaşmıştır; mekânın sadece oturma sıralarına ulaşılmamıştır. 

IV. STADYUM ALANI

Kudret SEZGİN

Tijen YÜCEL

Stadyum Alanı’ndaki çalışmalar daha önceki yıllarda düzenlenen karelaj 
sistemi doğrultusunda, kazı yapılması planlanan alanın 5 x 5 m. ölçülerinde 
toplam 22 açmaya bölünmesiyle başlatılmıştır. Açmaların kesitlerinden takip 
edilen tabakalar esas alınarak her bir açma iki tabaka şeklinde kazılarak kaldı-
rılmıştır (Resim: 6). Çalışılan stadyum düzlüğü uzun yıllar tarımsal faaliyetler 
için kullanıldığından tüm açmaların üst tabakaları karışık vaziyette çok az 
buluntu vermiştir. Tarım seviyesi altında kalan 2. tabakada ise yoğun buluntu 
tespit edilmiştir. İlk göze çarpan yoğunluk taşçık ve harçlı sıkıştırılmış zemin 
dolgusudur. Tabaka içerisinde ele geçirilen harç parçaları, mermer kaplama 
plakaları, camlar, öğütme ve ezme taşları, kandil ve ağırşaklar ve sayısal an-
lamda çok görülen çatı kiremitleri bu tabakanın konut atıklarından oluştuğu-
nu göstermektedir.

Tüm tabakaların genel yapısına ve buluntu türlerine bakıldığında ilk 22 
açma birbirine benzer özelliklere sahiptir. Farklı bir durum olarak stadyum 
düzlüğünün değişik noktalarında ana kaya kütleleriyle karşılaşılmıştır. Kaya 
kütlelerinin üzeri yoğun olarak çakıl ve kırılmış seramik parçaları ile doldu-
rulmuştur. Dolgu içerisinde Prehistorik Dönem özellikleri gösteren birkaç se-
ramik parçası da ele geçirilmiştir. 2012 yılı kazı sezonunda tespit edilen Orta 
Bizans Dönemi kanal yapısının devamının açığa çıkarılması çalışmalarına da 
devam edilmiştir. Genelde devşirme bloklar kullanılarak örülen kanal ortala-
ma 40 cm. genişliğinde ve derinliği 50 cm. olarak ölçülmüştür. Kanalın zemini 
tuğlalarla örülmüş ve üzeri de kireçle sıvanarak sızdırması engellenmiştir. 
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Stadyum düzlüğünün merkezindeki havuzun güneybatı kenarında zemin 
dolgusunun yorumlanması amacıyla 1 x 1 m. ölçülerinde küçük bir sondaj 
açılmıştır. Bu esnada düzenli biçimde yerleştirilmiş 3 blok tespit edilmiştir. 
Sıralı taş dizisinin aralarında Geometrik Döneme tarihlenen 3 adet ait seramik 
parçası da ele geçirilmiştir. Devetüyü ve pembemsi zemin üzerine pergelle 
çizilmiş iç içe dairelerden oluşan bezemelere sahip bu seramikler söz konusu 
blokların erken dönemlere ait bir mimarî döşeme ait olabileceğini düşündür-
müştür. Böylece bu alanda çalışmalara ağırlık verilmiş ve kazılar dört farklı 
açma şeklinde genişletilmiştir (Resim: 7). Yürütülen kazı çalışmaları sonucun-
da kuzeybatı-güneydoğu aksında uzanan büyük bir mimarî yapı kompleksi 
ve bu yapıyı küçük bölmelere ayıran daha basit taş sıraları tespit edilmiştir. 
Yapının sınırlarına ulaşılıp henüz genel planı çıkarılamamış olsa da, ortala-
ma 3.50 metre genişliğinde uzunlamasına bir yapı olduğu izlenimi vermiştir. 
Ortaya çıkarılan duvarlar moloz taş ve çamur harçtan oluşan ince bir yapıya 
sahiptir. Ana duvarlar ve ara bağlantı duvarları içerisinde kalan kısımda ya-
pının zemini olabilecek açık renkte kil ve kireçten yapılmış temiz bir tabakaya 
ulaşılmıştır. Bu tabaka üzerindeki tüm alan odun kömürü ve külle örtülü bir 
yanık katmanıyla kaplanmıştır. 

Bu yapının içerisindeki seviye inme çalışmaları esnasında Stadyum düz-
lüğünün ortalama 1 m. altında zengin buluntular içeren in situ bir konteks 
tespit edilmiştir. Geometrik bezekli askoslar, skyphos, testicik gibi sağlam se-
ramiklerin yanı sıra iki adet gümüş bilezik, bir adet altın boncuk ve bir adet 
pişmiş toprak arkaik kore figürü ele geçirilen buluntulardandır. Yapının kö-
şeye yakın zemini üzerinde parçalanmış durumda bir pithosun parçalarına ve 
açmanın ortasında da dikme şeklinde yerleştirilmiş bir adet mortar parçası ve 
küçük taş parçalarına rastlanmıştır. Buluntuların kaldırılmasından sonra ze-
minin hemen altına içerisinde bulunduğu yapıya paralel olarak yatırılmış bir 
adet iskelete rastlanmıştır. İskeletin yanında ise ölü hediyesi olarak bir adet 
tek kulplu skyphos ele geçirilmiştir. Alanın stratigrafisinin anlaşılmasına yöne-
lik yapı içerisinde stadyum zemininden yaklaşık 1.95 metre derinliğe kadar 
inen küçük bir sondaj açılmıştır. Bu sondaj içerisinde Geometrik Dönem özel-
likleri gösteren yoğun seramik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 8). Toprak 
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yapısının farklılaşması ve seramik türleri bu alanda değişik yapı evrelerinin 
olduğuna işaret etmektedir. 

V. KRONOS TAPINAĞI

Çilem UYGUN

Kronos Tapınağı çalışmaları alanın batısındaki exedral yapı ve onunla bağ-
lantılı duvarın mimarî planının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştiril-
miştir (Resim: 9). Tapınağın batı podyumundan 60 cm. aralık bırakılarak ko-
numlandırılmış exedral yapı doğu-batı doğrultuludur. Doğu yönde bulunan 
ve yapının en geniş yerini oluşturan 11.20 m. ölçüsündeki apsis içerisinde 
ortadaki yarım daire,  diğerleri kare olmak üzere 5 adet niş bulunur. Apsis ya-
pısına kuzey duvarının bitiminde daha üst kotta 15.10 m. uzunluğunda ikinci 
bir duvar eklenmiştir. Exedral yapının iç kısmında ise aynı duvar örgüsünün 
dökme tonozla hareketlendirildiği görülür. Büyük bir kısmı göçen tonozun 
korunan kısmında kapalı bir mekânın girişi görülmektedir.

İlk olarak genel hatlarıyla mimarî planı tanıtılmaya çalışılan exedral yapı-
nın kuzey duvarına eklenmiş geç dönem duvarı önünde kazı çalışması ger-
çekleştirilmiştir (Resim: 10). En üst seviyede 1.80 metreye ulaşan dolgu exedral 
yapının duvarında seramik ağırlıklı bir yapı gösterirken, geç dönem duvarın-
da ise moloz taş ve tuğla ağırlıklıdır. Dolgu alanında ele geçirilen seramikler 
Klasik Dönemden M.S. 5. yüzyıla kadar tarihlenir. Tapınağın basamaklarını 
da kapatan bu dolgu olasılıkla geç dönemde zemin tesviye çalışmaları için 
kentin başka bir yerinden getirilmiştir.

Apsis boyunca yürütülen çalışmalarda en kuzeydeki niş arka duvarının 
yıkılma olasılığı nedeniyle boşaltılmamıştır. Güney duvarda kapalı olan iki 
niş ise açılmış, buradaki dolgudan Kronos Tapınağı’na ait geison, podyum 
tacı ve friz olmak üzere 4 adet blok da gün ışığına çıkarılmıştır. Çizim ve 
belgeleme çalışmaları yapılan bloklar kazı sezonu bitiminde kaldırılıp taş tar-
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lasındaki tapınağa ait diğer mimarî blokların yanına yerleştirilmiştir. Böylece 
tapınağın restitüsyonundaki eksik blokların sayısı azalmıştır.   

VI. KENT BAZİLİKASI

Taner KORKUT

Satoshi URANO

Tijen YÜCEL

Kent Bazilikası çalışmaları yarım kalan güney sahın orta kapı hizasındaki 
dolgunun kesitten itibaren doğu yöne doğru kazılmaya başlanmasıyla start 
almıştır (Resim: 11). Yoğun moloz dolgusunun bulunduğu alan, kuzey-güney 
olarak ayrılmış ve açmalar batıdan doğuya doğru oluşturulmuştur. Güney 
sahının orta girişinden başlayan ilk kazı alanında yoğun olarak moloz, ki-
remit ve tuğla parçalarına rastlanmıştır. Bunların dışında düz mimarî blok, 
profilli ve bezemeli blok parçaları da tespit edilmiştir. Söz konusu dolgunun 
yan duvarlar ile üst çatının içe doğru çökmesiyle oluştuğu anlaşılmıştır. Ze-
min seviyesine gelindiğinde duvarlarda fresko parçalarına da rastlanmıştır.  

Bazilikanın güney transept bölümünde yapılan kazı çalışmaları esnasın-
da alanın moloz taş ve tuğla kullanılarak bölümlere ayrıldığı görülmüştür. 
Bazilikanın kuzey yarısı ile güney yarısındaki mimarî döşem karşılaştırıldı-
ğında bu bölümün de zaman içerisinde bir mezarlık alanına dönüştürüldü-
ğü tahmin edilmiştir. Hatta bazı mezarların özellikle yüzeyden de görülmesi 
mümkün kılınmıştır. Örneğin doğudaki apsisin hemen güneyinde kalan ilk 
mekândaki tuğla örgü ile yükseltilmiş dörtgen yapı bir mezara ait olmalıdır. 
Bu kısımda herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Benzer bir mezar yapı-
sına en güneyde düzenlenmiş mekânda rastlanmıştır. Buradaki mezar 242 x 
93 cm. ölçülerinde olup düzgün kesilmiş blok ve tuğlalarla örülmüştür. Dik-
dörtgen formda oluşturulan mezarın üst seviyesindeki ilk dolgu katmanının 
alınmasıyla iskelet parçalarına ulaşılmıştır. Yapılan antropolojik incelemeler 
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sonrasında en üst katmanda ulaşılan iki adet iskeletin küçük çocuklara ait 
olduğu anlaşılmıştır. 1 numaralı iskeletin boynunda bronzdan yapılmış haç 
formlu bir kolye sarkacı tespit edilmiştir. 2 numaralı iskeletin kafatası yakı-
nında ise 1 adet haç formlu kemik kolye ucu ele geçirilmiştir. Harçla sıkıştı-
rılmış 8 cm. kalınlığındaki dolgu toprağın kaldırılması sonrasında mezarın 
alt kısmında ikinci bir gömü katmanına ulaşılmıştır. 3 numaralı kafatası ve 
iskeletin bir çocuğa ait olduğu görülmüştür. Bu iskeletin hemen yanında daha 
kalın kemikleri olan ve yetişkin bir bireye ait olduğu düşünülen 4 numaralı 
iskelet ortaya çıkartılmıştır. 4 numaralı iskeletin sol elinde çarmıha gerilmiş 
biçimde betimlenen İsa figürlü bronz haç ele geçmiştir; sağ elinde bir yüzün-
de İsa, diğer yüzünde ise Meryem betimlemesi olan haç formlu röliker bulun-
muştur. Diğer yandan sol kol dirsek kısmında camdan bir bileziğin kola takılı 
olduğu da görülmüştür. Her iki iskelet belgelenme çalışmaları sonrasında 
kaldırılmıştır. Bu kaldırma işleminin ardından 4 numaralı iskeletin kafatası-
nın hemen altına denk gelen yerde Roma Dönemine tarihlenen rozet motif-
li kaset bloğunun örtü elemanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Mezarın 
doğu ucunda oluşan çöküntüde yer alan tuğlaların çıkarılması sonucunda, 
mezarın batısına doğru giden bir boşluğun olduğu anlaşılmıştır. Bu boşluk 
içerisinde yapılan belgeleme çalışmaları esnasında mezarın en alt katında 
başka bir gömü katmanının olduğu ve burada tek bir iskeletin bulunduğu 
görülmüştür. Böylece bu mezarın 3 farklı katmandan oluştuğu belgelenmiş-
tir. Mezarın 3. katının üzerine gelen blokların alınması sonucunda kuzey yan 
duvarın yıkılması söz konusu olacağından, Bazilika’nın güney duvarına za-
rar vermemek amacıyla mezarın 3. katının kazılmamasına karar verilmiştir. 
Güney transept bölümündeki yoğun moloz ve toprağın bulunduğu alanda 
az sayıda seramik, metal, cam parçalara rastlanmıştır. Bunlardan başka tuğla, 
kiremit ve taban döşemesinin yanında mimarî düz blok ve profilli blok parça-
ları da ele geçirilmiştir. Ele geçirilen buluntuların daha çok Orta Bizans Döne-
mine (11.-12. yüzyıllar) ait olduğu görülmüştür. Bu da yapının son kullanım 
evresine işaret etmektedir. 

Bazilika’daki kazı çalışmalarının ardından bitki kökleri yüzünden duvar-
lardan açılarak kopma noktasına gelen freskoların öncelikle temizliği yapıl-
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mıştır. Daha sonraki aşamada ise freskoların konsolidasyonu için %15 ora-
nında hazırlanan primal AC33 mevcut çatlaklardan enjekte edilmiştir. Primal 
ile konsolide edilen alanlarda harç ile bordür tarzında güçlendirme işlemine 
geçilmiştir. Böylece fresko ile destek sıva arasına bitki köklerinin girmesi en-
gellenmiş ve freskoların dökülme rizikosu ortadan kaldırılmıştır. Bazilikanın 
zemininde tespit edilen tessera mozaiklerinin ortaya çıkarılması ve pasif ko-
ruma konservasyon çalışmalarından sonra koruma altına alınması çalışmaları 
da gerçekleştirilmiştir (Resim: 12). Bu amaçla öncelikle orta sahın apsis önü 
zemin döşemesi ile kuzey transept ikinci odasında bulunan tessera mozaik-
lerinden bir bölümü kazılarak gün ışığına çıkartılmıştır. Daha sonra kuzey 
transept ikinci odada bulunan mozaik döşemenin konservasyonu işlemine 
geçilmiştir. Zemin üzerinde öncelikle temizlik işlemi yapılmıştır. Daha sonra 
önceden özel hazırlanan harç karışımı ile mevcut çatlakların doldurulması ve 
mozaik kenarlarına bordür geçilmesi işlemi yapılmıştır. Hazırlanan harç içe-
risinde; 1 ölçü kireç , ½ ölçü sarı tuğla tozu , ½ ölçü ince kum (gri), ¼ ölçü orta 
kalınlıkta kum (gri) ve su bulunmaktadır. Mozaik konservasyonu tamamlan-
dıktan sonra orta sahın apsis önünde en son aşamada oluşturulmuş mermer 
döşemde de benzer temizlik çalışması yapılmış ve mozaik için hazırlanan 
harç ile zemindeki kırık mermer parçaları birleştirilip sabitlenmiştir. Tüm bu 
çalışmaların ardından açılan zemin Delta Line ve Delta Vent N isimli mebran 
tarzı yalıtım malzemesiyle örtülmüş, bu malzemenin üzerine kum serilerek 
sağlamlaştırma yapılmış ve böylece mozaikli alan güvenlik altına alınmıştır.

VII. GİRMELER MAĞARASI/ HÖYÜĞÜ

Taner KORKUT
Turan TAKAOĞLU

Burçin ERDOĞU

Girmeler Mağarası önünde bulunan höyük oluşumunun yaklaşık 7 m. 
yüksekliğe varan bir kısmı 1985 yılında büyük ölçüde tahrip edilmiş ve ge-
riye yalnızca höyüğün en alt tabakaları kalmıştır. 2012 yılında söz konusu en 
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alt tabakalarda yapılan tespit çalışmaları Batı Anadolu’da varlığı çok iyi bilin-
meyen Aseramik Neolitik Dönem ile ilgili veriler ortaya koymuştur. 2013 yılı 
çalışmaları höyüğün kısmen geriye kalmış kalıntılarından Neolitik Dönem ile 
ilgili daha detaylı bilgiler edinmeyi amaçlamıştır. 

2013 yılı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak daha önce açılan A Son-
dajı 3 x 5 m. ölçülerinde genişletilerek 2012 yılında ulaşılan ocakların seviye-
sine inilmiştir (Resim: 13). Bu seviyede çok küçük taşlar ve sönmüş kireçten 
yapılmış sert bir taban bulunmuştur. Bu sert tabanın en az 3 kez yenilendiği 
saptanmıştır. Taban üzerinde bulunan kazık delikleri kulübe tarzı bir yapıyı 
işaret eder. Yapı dolgusundan ve onun üst seviyelerinden kemik bız parçaları 
bulunmuştur. A açmasının iç kısmında 1 x 1 metrelik alan sondaj mahiye-
tinde derinleştirilmiş ve kırmızı toprak tabakasına rastlanmıştır. Bu kırmızı 
toprak tabakası içerisinde de çakmaktaşı âlet ve hayvan kemikleri bulunmuş-
tur. Daha sonra bu alanda yapılan C 14 analizleri bu yerleşimin M.Ö. 8500 
yıllarına kadar indiğini göstermiştir. A açmasında kulübe tarzı mimarîye ula-
şılana kadar gelen taş âlet endüstrisine bakıldığında âletlerin hemen hemen 
hiç olmadığı görülür. Tanımlanabilir çakmaktaşı âletler daha sonra artmaya 
başlamıştır. Bunlar arasında ince uzun narin dilgiler, yuvarlak kazıyıcılar ve 
deliciler öne çıkmakatdır.

Girmeler Mağarası’nın B girişinin hemen doğusunda, ana kaya kenarına 
3 x 2 m. boyutlarında C sondajı açılmıştır (Resim: 14). Bu alan tahrip edilmiş 
höyüğün eteklerine doğrudur ve kayalığın üzerindeki izden bu alanın üze-
rindeki dolgunun yaklaşık 2 m. olduğu ve tahrip edildiği gözlemlenmektedir. 
Açmanın yüzeyinde Neolitik, Kalkolitik ve diğer antik çağların malzemeleri 
karışık olarak bulunmuştur. Hemen altında çanak çömlek içermeyen, fakat 
yoğun çakmaktaşı âlet ve hayvan kemiği içeren kırmızı topraktan bir dolgu 
saptanmıştır. Ayrıca burada hemen kayaların dibine yerleştirilmiş bir gömü 
de saptanmıştır. Söz konusu Neolitik gömü hocker tarzındadır ve sağ tarafına 
dönük yerleştirilmiştir. Bu açmada yarım metreye kadar inilmiş, yoğun çak-
maktaşı ve hayvan kemiklerinin devam ettiği gözlemlenmiş, fakat zeminde 
çok büyük kaya bloklarının çıkması yüzünden bu açmada kazılar durdurul-
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muştur. Çakmak taşı âletlerin içinde ince uzun narin dilgiler, yuvarlak kazıyı-
cılar ve deliciler Epi-Paleolitik gelenekli bir çanak çömleksiz Neolitik kültüre 
işaret etmektedir.

Girmeler Mağarası çalışmaları kapsamında son olarak mağaranın A gi-
rişi önünde höyükten geriye kalan profilin batı ucuna D açması açılmıştır 
(Resim: 15). Öncelikle 20 m. uzunluğundaki kesit profili tekrardan temizlen-
miştir. Profilde görülen beyaz dolguların sönmüş kireçten oluşturulmuş ter-
razzo taban olduğu anlaşılmıştır. Bu esnada tabanlarla ilişkili yaklaşık 1 m. 
korunmuş, ahşap ve çamurla yapılmış bir duvara rastlanmıştır. Duvar içten 
ve dıştan kalın kireç sıva ile sıvanmıştır. Böylece bu alanda terrazzo taban-
lı bir yapının olduğu ve yapının uzun süre yenilenerek kullanıldığı kesin-
lik kazanmıştır. Terrazzo tabanlı yapılar Aseramik Dönemde Yakındoğu’da 
ortaya çıkmış ve genellikle tapınak olarak yorumlanmıştır. Girmelerde gö-
rülen yapılar özellikle Çayönü terrazzo tabanlı bina ve Nevali Çori tapınak 
binası ile benzeşmektedir. Terrazzo tabanlı binalar M.Ö. 8000/7500 civarında 
İç Anadolu‘da görülür. Aşıklı Höyük ve Musular’da tapınak binaları olarak 
yorumlanan binalar terrazzo tabanlı ve kırmızı boyalıdır. M.Ö. 7000’lerde ter-
razzo tabanlı binalar Hacılar ve Bademağacı yerleşimlerinde tespit edilmiştir. 
M.Ö. 7000’ de İzmir Ulucak Höyük’te de terrazzo tabanlı, kırmızı boyalı ya-
pılar bulunmuştur. Girmelerde terrazzo tabanların aralarında görülen yanık 
tabakaları yapının yangınla son bulduğu izlenimi vermektedir. Yapının ritüel 
amaçlı her seferinde bilinçli olarak yakılıp tekrar yapıldığı düşünülmektedir. 
Kesit profilinin kuzey cephesinde terrazzo tabanlar ve yanık katmanları doğu 
kısma doğru da izlenmektedir. Mağaranın önüne yerleştirilmiş en az 4 adet 
yan yana konumlandırılmış terrazzo tabanlı bina bulunmaktadır. Mağaranın 
önündeki bu düzenleme yerleşimden çok ritüel amaçlıdır. Ele geçirilen çanak 
çömlekler Göller Bölgesi’nin Erken Neolitik Dönem çanak çömlekleri ile pa-
ralellik göstermektedir. Bununla da terrazzo tabanlı binaların M.Ö. 7000’lere 
ait olması gerektiği düşünülür. 

Sonuç olarak Girmeler Mağarası önündeki höyüğün alt katmanlarında 
gerçekleştirilen kazılarda yaklaşık 2 metreye yakın derinlikte çanak çömlek-
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siz bir arkeolojik yerleşimin olduğu görülmüştür. A sondajındaki mimarî 
buluntuların geldiği düzlemden 2012 yılında elde edilen M.Ö. 8000 civarına 
ait radyokarbon tarihi göz önünde bulundurulduğunda; Girmelerin çanak 
çömleksiz tabakalarının İç Anadolu’da Boncuklu Höyük ve Aşıklı Höyük gibi 
Aseramik Neolitik yerleşmeleri ile çağdaş olduğu anlaşılır. Antalya Öküzini 
Mağarası’nın Akeramik Döneme tarihlendirilen tabakları ile de çağdaştır. 

Yapılan kazı çalışmaları esnasında hiç mikrolite rastlanmamıştır. Dilgi 
endüstrisi ise Epi-paleolitik gelenekli bir Neolitik kültüre işaret etmektedir. 
Girmeler Mağarası’ndan elde edilen tarihler Ege Bölgesindeki Geç Mezoli-
tik Dönemi vurgular niteliktedir. Ege Geç Mezolitiğinde de dilgi ve mikrolit 
âletlere, özellikle geometrik mikrolitlere pek rastlanılmaz. Ancak bu bölgede 
bir yonga endüstrisi hâkimdir, dilgi endüstrisi yoktur. Bu yönüyle Girmeler 
yerleşimi Ege Mezolitiğinden farklıdır. Ayrıca Antalya Bölgesinde Öküzini 
Epi-Paleolitik tabakalarından gelen âlet endüstrisi ile de benzeşmemekte-
dir. Diğer yandan Girmelerdeki mimarî döşem kireç taban, sıvalı silolar vs. 
basit derme çatma kulübeden çok İç Anadolu Bölgesi aseramik yerleşmele-
rinde olduğu gibi, gelişkin bir mimarîye işaret etmektedir. Bundan dolayı, 
Girmeler’in çanak çömleksiz tabakaları Epi-Paleolitik/Mezolitikten çok Ase-
ramik Neolitik döneme tarihlenir.

VIII. EPİGRAFİ ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI

Recai TEKOĞLU

Önceki yıl başlatılmış kentin başlıca yazılı belge envanterinin çıkarılması 
çalışmalarına ilâve olarak bu dönemde kentin idarî ve kültürel etki alanının 
saptanmasına katkı sağlayacak buluntu ve materyallerin araştırılmasına ön-
celik verilmiştir. Bilindiği üzere antik kentler tıpkı modern kentlerde olduğu 
gibi bir idarî sınıra sahiptir. Ne var ki, Eskiçağ kentlerinin idari sınırlarını 
tespit etmemize olanak sağlayacak temel belge türleri bulunmamaktadır. Ay-
rıca çeşitli çağlar ve yönetim evreleri de dikkate alınınca hem idarî hem de 
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kültürel sınırların zaman içinde değişiklik gösterebileceği kendiliğinden an-
laşılmaktadır. 

Araştırmalar kent merkezinden başlayarak batı yönündeki ovalık ala-
na kadar uzanmıştır. Kent merkezinin çevresinde çalışmaların yoğunlaştığı 
önemli bir nokta Türbe Mahâllesi ile hemen altında kalan Düğer Köyü’dür. 
1949 yılında üstü örtülerek tamamlanan Düğer Camisi’nin dış duvarında 
antik yapı taşlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunların arasında iki tane 
yazıtlı belge bulunur. Hemen minarenin arkasında bulunan yazıt mezar kita-
besidir. Cami duvarında bulunan ikinci yazıt ise onurlandırma kitabesi olup, 
Likya ve Pamphylia eyâletlerinin baş yöneticisinin Roma İmparatoru Trai-
anus Döneminde Tlos kentine yaptığı katkılar nedeniyle bu kentin meclisi, 
hâlkı ve yaşlılar konseyi tarafından onurlandırıldığı vurgulanmıştır. Düğer 
otosanayi olarak tanımlanan alanın arkasındaki çöplük sahada biri silindir 
gövdeli mezar altarı, diğeri bir mezar steli olmak üzere Geç Helenistik Döne-
me tarihlenen iki yazılı belge daha saptanmıştır. Bunların hemen yakınında, 
aslında Helenistik Dönem özellikleri gösteren, ancak Roma İmparatorluk Ça-
ğında olasılıkla M.S. 3. yüzyıl civarında tekrardan kullanıldığı anlaşılan bir 
mezar steli daha tespit edilmiştir. Kitabenin kültür tarihine katkılarından biri, 
ölen kimsenin arkasından olasılıkla ölüm ayına denk düşen tarihte bir tür tatlı 
börek olan “plakounta”ların adak olarak dağıtıldığının vurgulamasıdır. Lik-
ya Bölgesi’nde bu gelenek ile ilk kez karşılaşılmıştır. Eski Roma’da çok yaygın 
olan bu ritüelin Anadolu’daki örnekleri çok sınırlıdır. İki kez Efes’te, bir kez 
Milet’te, bir kez de Kilikya’da Hristiyanlık dönemine tarihlenen bir yazıtta bu 
eyleme rastlanmaktadır. Düğer Köyü mahallelerinin araştırılması esnasında 
biri köyün hemen yakınındaki modern mezarlıkta, diğeri ise Gülhane adı ve-
rilen mahâlledeki antik nekropol alanında olmak üzere iki yazıt daha tespit 
edilmiştir. Ayrıca Gülhane Mahallesi’ndeki yapı grupları içerisinde 3 adet 
mezar yazıtı saptanmıştır. Develi Mahallesi’ndeki çalışmalarda bir evin bah-
çesindeki çeşitli blok parçaları arasında yazıtlı bir altar da tespit edilmiştir. 

Düğer köyü ve mahallelerindeki araştırmalar sonrasında kent merkezinin 
hemen güneyini oluşturan Akkemer mevkiine ulaşılmıştır. Burada daha önce 
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kazı ekibi tarafından bir mezarlık alanı tespit edilmiş ve kazı çalışmaları yü-
rütülmüştür. Bahsi geçen mezarlık alanının hemen alt kısmında bir lâhit tek-
nesi bulunmaktadır. Lâhit üzerinde biri tabula ansata içinde kalan, diğeri ise 
tekne gövdesinin sol kenarına kazınmış iki yazıt okunmuştur. Yapılan incele-
meler sonrasında lâhdin üzerindeki yazıtların iki ayrı dönem özelliği taşıdı-
ğı anlaşılmıştır. İlk kullanım ile bağlantılı kitabe tabula ansata içine kazınmış, 
ancak sonraki bir devirde ise yazıta ilâve yapılmıştır. Paleografik özellikleri 
açısından tabula ansata içine yazılmış olan yazıt M.S. 2. yüzyıl ortaları; köşe-
deki yazıt ise 2. yüzyıl sonları veya 3. yüzyıl başı niteliklerini taşımaktadır. 

IX. JEOLOJİK YAPI ARAŞTIRMALARI

Mümtaz ÇOLAK

Tlos antik kenti ve çevresinin jeolojik yapısını genel olarak sunan ve 
1/100.000 ölçeğinde hazırlanmış haritanın 2012 yılındaki arazi çalışmaları 
doğrultusunda detaylandırılmasına başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 
Tlos antik kenti ve yakın çevresini içeren alanlar autocad ortamında hazırlanan 
yeni harita üzerinde detaylıca işlenmiştir. 2013 yılı çalışmaları doğrultusunda 
mevcut harita batı yönüne doğru, Eşen Vadisi’ndeki höyük tarzı yükseltileri 
de içerisine alacak şekilde genişletilmiştir. 

Diğer yandan Tlos antik kenti seramik üretimini daha iyi yorumlama adı-
na kentin 5 farklı noktasından kil örneği alınmış ve bu örnekler daha sonra 
laboratuar ortamında incelenmiştir. Ayrıca bu örneklerin kimyasal analizleri 
de yapılmıştır. Tlos antik kenti seramik üretimini tespit etmek amacıyla alı-
nan kil örneklerinden temsili seramikler hazırlanmıştır. Bu temsili örnekler 
900 0C, 950 0C ve 1000 0C’de pişirilmiştir. Pişirilen temsili seramik örneklerden 
tipik Tlos seramik örneğine renk ve doku uyumu bakımından en yakın olanı 
950 0C’ de pişmiş örnek olduğu anlaşılmıştır. Bu örneğin polarizan mikroskop 
incelemesi sonucunda dokusal özellikleri ve mineral bileşimi dikkate alına-
rak petrografik özellikleri belirlenmiştir. Tlos seramiklerinde hâkim mine-
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raller kil, kuvars, kaya kırıntıları (kumtaşı) şeklindedir. 2013 yılı çalışmaları 
kapsamında kentin farklı noktalarında ele geçirelen seramiklerden örnekler 
alınmıştır. Bu seramikler de laboratuar ortamında incelenecek ve kimyasal 
analizleri yapılacaktır. Daha sonra kil analizleri ile karşılaştırma yapılarak 
Tlos seramik üretimi aydınlatılacaktır.

X. DOĞAL-KÜLTÜREL PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Zühâl KAYNAKÇI ELİNÇ

Tlos antik kentinin doğal ve kültürel peyzajına yönelik araştırmalara kent 
merkezi ve teritoryumunda devam edilmiştir. Bu esnada oldukça zengin bit-
ki türlerine rastlanmış, bunların teşhis ve değerlendirme çalışmaları hâlen 
devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda toplam 68 
familyaya ait 197 bitki türü teşhis edilmiştir. Bu bitkilerden 12 tanesinin en-
demik olduğu saptanmıştır. Ayrıca 7 adet bitkinin tıbbı-aromatik bitki kate-
gorisinde olduğu da belirlenmiştir. Bunlardan başka Dallı Servi, Doğu Çınarı 
ve Karaçam gibi türlerden oluşan toplam 30 adet anıt ağacın varlığı da tespit 
edilmiştir.
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Resim 1: Aleksandros Lâhdi

Resim 2: Aleksandros Lâhdi, çizimi
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Resim 3: Akropol Kutsal Alanı

Resim 4: Tiyatro, orkestra
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Resim 6: Stadyum alanı

Resim 5: Tiyatro Logeion bölümü
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Resim 8: Stadyum alanı Arkaik ve Geometrik Dönem seramikleri

Resim 7: Stadyum alanı Geometrik Dönem yerleşimi
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Resim 10: Kronos Tapınağı

Resim 9: Eksedral yapı



653
Resim 10: Kronos Tapınağı Resim 12: Kent Bazilikası mozaik döşeme konservasyonu

Resim 11: Kent Bazilikası
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Resim 14: Girmeler Mağarası C Sondajı

Resim 13: Girmeler Mağarası A Sondajı



655

Resim 15: Girmeler Mağarası D Sondajı
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