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KÖRTİK TEPE 2014 KAZISI

Vecihi ÖZKAYA*
Feridun S. ŞAHİN
Yılmaz S. ERDAL

Marion BENZ

Dicle’nin batı yakasında, ekolojik çeşitliliğiyle prehistorik yerleşimler için 
zengin ve değişken imkanlar sunan Körtik Tepe’deki kazı çalışmaları, bir yıl 
aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izinleri, DSİ’nin sağladığı parasal olanaklarla Diyarbakır Müzesi başkan-
lığında 2000 yılından bu yana sürdürülen Körtik Tepe arkeolojik kurtarma 
kazıları, farklı üniversitelerden yapılan katılımlarla disiplinler arası işbirliği 
sonucu 01 Ağustos 2014 - 26 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş1; 
süreç sonucunda Diyarbakır Müzesi’ne 817’si envanterlik, 250’si etüdlük ol-
mak üzere, toplam 1067 eser kazandırılmıştır. Çalışmalar kapsamında, 5.00 x 
5.00 m.lik 25 açmada kazılar yapılmış; her açmada yaklaşık 1.50-5.50 m. arası 

* Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE. 
 Uzm. Feridun S. ŞAHİN, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Yılmaz S. ERDAL, Hacettepe Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
 Dr. Marion Benz, Freiburg Üniversitesi, ALMANYA.
1 Arkeoloji dünyasında bir çok açıdan ilkleri yaşamamıza neden olan Körtik Tepe kazılarına 

sağladıkları izin ve emsalsiz destekleriyle, Sayın Melik Ayaz’ın kişiliğinde Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına; her zorluğu aşmamızda canla başla bizimle koşturan 
Arkeolog Nilüfer Babacan ve Arkeolog Burcu Öztoprak’a; sağladıkları maddi destekle çalışma-
larımızı gerçekleştirmemizi sağlayan DSİ yetkililerine; her konuda ve her ortamda çalışmaları-
mızı destekleyen ve yürütmemizi sağlayan Diyarbakır Müzesi Müdür vekilleri  Mehmet Enez, 
Mehmet Çelebİ ve müze çalışanlarına, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Y. Selim Erdal’a; 
arkeolog ve öğrencilerime; Bakanlık Temsilcisi olarak çalışmalarımıza katılan Seyithan Ayde-
mir, Gökhan Akkul, Müjdat Saklıgöl ve Nizamettin Orhan’a; bizimle sofrasını paylaşan Pınar-
başı (Serikani) Köyü sakinlerine minnettarlığımı bildirir, şükranlarımı sunarım
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değişen değişken derinliklere ulaşılmıştır (Harita: 1). Höyüğün mimarî karak-
terini belirlemek ve bütünlüğe ulaştırmak amacıyla, konut kalıntıları sapta-
nan açmalardaki çalışmalar, söz konusu kalıntıların bulundukları seviyelerde 
bırakılmış ve gerekli belgeleme işlemlerinden sonra devam edilmek üzere ko-
rumaya alınmıştır. Aşamalı olarak derinleştirilen diğer açmalarda elde edilen 
sonuçlar ile dip katmanlara kadar kazılan açmalardaki veriler, stratigrafinin 
bir çok açıdan doğrulanmasını sağlamıştır.

Daha önceki kazı mevsimlerinde çalışılmış ve yeterli derinliğe ulaşılama-
mış bazı açmaların yanı sıra, höyük yerleşiminin değişik alanlarında yoğun-
laştırılan çalışmalarda birbirini izleyen ve tamamlayan verilere ulaşılmıştır. 
Yerleşimin kuzey kuzeydoğu kesimdeki karakterini ve yayılımını belirlemek 
amacıyla sekiz ayrı açmada (A59, A139, A140, A141, A142, A143, A149, A150) 
başlatılan çalışmalarda farklı derinliklerde önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ön-
ceki kazıların devamı niteliğinde tekrar çalışma kapsamına alınan A59 (G23-
1) açmasındaki kazılar -113 cm./-300 cm. derinlikleri arası devam ettirilmiş; 
höyüğün genel kültürel karakterini yansıtan çakmaktaşı, obsidyen alet parça-
ları ve yongaları ile midye kabukları ve hayvan kemikleri ortaya çıkarılmıştır. 
Bir bütünlük yansıtmasa da, konut tabanlarına ait oldukları anlaşılan dere 
taşı döşenerek oluşturulmuş tabanların devamını saptamak amacıyla aynı 
alanda A139 (G22-2) açmasındaki çalışmalarda -5.31 m. derinliğe inilmiştir. 
Açmada dönem yerleşiminin özelliklerini yansıtan küçük bulguların yanı 
sıra, 2.23 ve 2.27 m. derinliğinde höyüğün mimarî dokusunun vazgeçilmez 
unsurlarından iki silo tabanı (S83 ve S84) yer alır. Ayrıca, -300  cm. derinliğin-
de D,C;2 karelajlarını kapsayan ortamda saptanan kuzey-güney doğrultusun-
daki hoker mezarın ortaya çıkarılması alanın PPNA dönemindeki yerleşimi-
nin açık belgesi olmuştur. Femurunda aşı boyası barındıran bireyle birlikte, 
mezar hediyesi olarak obsidyen ve çakmaktaşı parçaları bulunmuştur. 

A59 ve A139 belirlenen dokuların devamını tespit amacıyla kazılan diğer 
açmalardan biri olan A140 (H22-3)’da, üst katmanlarda geç dönem tahribatı-
nın oluşturduğu tahribat dışında, -502 cm.ye derinliğe ulaşılan derinliğinin 
tamamı PPNA dönemini ilgilendiren kalıntı ve bulgulardan oluşmaktadır. 
Çok sayıda küçük bulguların eşlik ettiği mimarî doku, benzerlerine göre kü-

3
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çük çakıl taşlarıyla daha özensiz döşenmiş yaklaşık eşit boyutlara sahip dört 
silo tabanından oluşmaktadır2 (Resim: 1).

A140’ın doğusundaki mimarî dokunun devamını ortaya çıkarmak amaçlı 
başlatılan çalışmalar A149 (H23-4), A141 (H23-2), A142 (H24-2), A143 (H25-2) 
ve A150 (I24-3) kodlu açmalarda devam ettirilmiştir. A149’da 502 cm. derin-
likte sonlandırılan çalışmalar sonucunda; 140 cm. derinlikte S99 ve 250 cm. 
derinlikte S100 No.lu iki ayrı silo tabanı daha ortaya çıkarılmıştır. Taban ölçü-
leri ve döşemleri açısından benzerlerinden farklı olmayan söz konusu silola-
rın alandaki yoğunluğu, yerleşimin belirli bölümlerinin bilinçli olarak besin 
depolama alanları için düzenlendiğini düşündürmektedir. Ayrıca silo örnek-
lerinin farklı derinliklerde saptanması da, geleneğin başlangıçtan var olduğu-
na kanıt oluşturmaktadır. Bu mimarî dokulara eşlik eden PPNA dönemi ka-
lıntıları arasında iki mezar yer almaktadır.3 Alanda dönemi ilgilendiren diğer 
bulgular ise, açma genelinde varlıklarına tanık olunan obsidyen parçaları ve 
taş aletlerden oluşmaktadır. Yerleşimin daha erken evrelerinin olası varlığına 
işaret eden belirtilerden dolayı daha sonra devam edilmek üzere 509 cm. de-
rinlikte sonlandırılan A141’deki çalışmalar kapsamında, her seviyede PPNA 
yerleşimin varlığına tanıklık eden bulguların yanı sıra, 120 cm. derinlikte A1 
karelajında Y115 olarak kodlandırılan döneme özgü yuvarlak planlı bir ko-
nutun kısmen korunmuş kalıntıları saptandı. Buna eşlik eden diğer mimarî 
kalıntılar ise, üç adet silo tabanıdır.4 (Resim: 2). Ayrıca, ölü armağanlarından 
yoksun olmakla beraber, dönemin sosyo-kültürel dokusuna kendi açıların-
dan katkı sağlayabilecek özelliklere sahip PPNA mezarlarda alandaki önemli 
kalıntılar arasında yer alırlar. Mimarî doku açısından kalıntı içermeyen A142 
(H24-2) açmasındaki 573 cm. derinliğe kadar devam ettirilen çalışmalarda 
Orta Çağ dönemini ilgilendiren dört ayrı mezarın yanı sıra, PPNA dönemin 

2 Söz konusu tabanların S80, -131 cm. derinlikte B,C,D-1,2,3 karelajlarında; S82, -162 cm. derinli-
ğinde D,E-4,5 karelajlarında; S88 -201 cm. derinliğinde C,D-1,2,3 karelajlarında ve S91, -197 cm. 
derinliğinde C,D-1 karelajlarında ortaya çıkarılmıştır.

3 Mezarlardan ilki, -172 cm. derinlikte C,D;2,3 karelajlarında yarı-hoker tarzda gömülmüş aşı 
boyalı ve ölü armağanlarından yoksundur (M1_YNC). Diğeri ise, -300 cm. derinliğinde E1,E2 
karelajlarında saptanan ve bız parçası, boynuz, çakmaktaşı, obsidyen ve hayvan kemiklerinden 
oluşan mezar armağanlarına sahiptir (M2_YVG).

4 S86 kodlu taban -143 cm. derinliğinde D,E-2,3 karelajlarında; S87 -181 cm. derinliğinde B,C,4,5 
karelajlarında; S89 kodlu silo ise -214 cm. derinliğinde C,D-2,3 karelajlarında tespit edilmiştir.
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yerleşim nezdindeki ölü gömmeye ilişkin inanış biçimleri konusunda ek bil-
giler sunan ve armağanlarından yoksun iki mezar daha ortaya çıkarılmıştır.

A141 ve A142’nin devamında yer alan ve aynı amaçlar doğrultusun-
da gerçekleştirilen A143 (H25-2) açmasındaki kazı çalışmaları, 539 cm. de-
rinliğe kadar devam ettirilmiş; bunun sonucunda Orta Çağ evresini de 
kapsamak kaydıyla PPNA döneminin bütün evrelerini yansıtan kalıntılar 
saptanmıştır. Çakmaktaşı ve obsidyen parçaları ile kemik ve taş aletlerden 
oluşan küçük bulguların yanı sıra, PPNA dönemini ilgilendiren mimarî 
kalıntılar, ağırlıklı olarak silo tabanlarından oluşmaktadır.5 (Resim: 3).  
Alanın Ortaçağ’ı ilgilendiren kalıntıları ise iki mezardan oluşmaktadır. Dor-
sal düzende yatırılmış iskelet içeren mezarlardan ilki 152 cm. derinlikte ve C3 
karelajında saptanmış olarak basit bir dokuya sahip iken; ikinci mezar -221 
cm. derinliğinde A,B;1, 2, 3 karelajlarında olup mezarda iki adet birey yer 
almaktadır. Sandık mezar tekniğinde taş dokulu oval alana gömülmüş iskelet 
benzerlerinden farklı doku yansıtmaktadır.

Höyüğün kuzey yakasında çalışılan son açma olan A150 (I24-3), alanı kap-
layan ve stratigrafik yapılanma konusunda ayrıntılı bilgiler veren çok sayıda-
ki silo tabanı nedeniyle -346 cm. derinlikte sonlandırılmış; gerek silo tabanları 
altında, gerekse alan derinliğindeki dokunun algılanması amacıyla gelecek 
sezonlarda çalışmaların devamına karar verilmiştir. Alanda tespit edilen kül-
türel doku, höyük genelinde belirlenen ile aynı doğrultudadır. Buna göre üst 
katmanlarda, kısmen PPNA dokuyu da tahrip etmiş olan Orta Çağ; alt kat-
manlarda ise özgün PPNA yerleşim kalıntıları yer alır. Orta Çağ’ı ilgilendiren 
bulgular, höyüğün genelinde olduğu gibi, biri hariç, tamamı basit ve arma-
ğansız mezarlardan oluşmaktadır. Toplam altı mezarla temsil edilen döneme 
özgü mezarların sadece birinde ölü armağanı bulunmuştur. PPNA dönem 
ise iki mezarla temsil edilmektedir. Az sayıdaki mezara karşın, alanın PPNA 
kültürel dokusu ortaya çıkarılan çok sayıdaki silo tabanı ile daha iyi anlaşıl-

5 Tabanları dere taşlarıyla döşenmiş yaklaşık dairesel tasarlı siloların ilki (S81) -145 cm.; ikincisi 
(S85) -174 cm.; üçüncüsü (S90) -226 cm.; dördüncüsü ise (S92) -264 cm. derinliklerinde saptan-
mıştır.
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mıştır.6 (Resim: 4). PPNA kültürel dokusunu destekleyen diğer bulgular ise, 
taş ve kemik aletlerden oluşmaktadır.

Höyük yerleşiminin doğu taraftaki uzantısını belirlemek amacıyla iki ayrı 
açmada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunların ilki olan A148 (K21-
3)’deki çalışmalar 523 cm. derinliğe kadar devam ettirilmiş ve bu aşamada 
sonlandırılmıştır. Yoğun yerleşime sahne olmuş merkezi kesimlere göre, 
gerek mimarî doku, gerekse bulguları açısından daha cılız bir görünüm ser-
gileyen açmanın sağladığı verilere göre, alan ve çevresinin daha çok besin 
depolama birimlerinin yapıldığı yer olmalıdır. Nitekim -296 cm. derinliğin-
de A, B, C, D 3, 5 karelajlarında S97 ile -328 cm. derinliğinde B, C 1, 2  ka-
relajlarında S98 kodlu iki silo saptanması bu belirlemi doğrular niteliktedir. 
Silo tabanları, höyük genelinde ortaya çıkarılmış olanlarla benzer nitelikte, 
işlenmemiş dere taşlarıyla döşenmiş durumda ve yuvarlak planlıdırlar. Ge-
nel bulguları açısından höyüğün kültürel karakterini kısmen yansıtan obsid-
yen parçaları ve taş aletler, açmanın belirgin bulguları arasında yer alırlar.  
A148 No.lu açmada belirlenen ve yerleşim alanının doğu yayılımını belirle-
meye yönelik çalışmaları desteklemek için, söz konusu alanın çapraz koşu-
tunda yer alan ve sıfır noktasına göre -165 cm. eğimde yer alan A151 (I27-2) 
açmasındaki çalışmalar, 438 cm. derinliğe kadar devam ettirilmiştir. Daha 
cılız yerleşim izleri gösteren alandaki bulgular, genellikle niteliksiz; ancak 
PPNA dönemi ilgilendiren kalıntılar niteliğindedir. Höyüğün mimarî karak-
teri açısından alandan edinilen genel izlenim, yerleşimin çok fazla yayılmadı-
ğı ve belirli sınırlar içinde kaldığı yönündedir. 

Höyüğün güney yakasındaki çalışmalar, A154 (L24-2), A155 (L22-1), A157, 
A158, A159, A160 ve A162 açmalarında gerçekleştirildi. A154 açmasındaki 
kazı çalışmaları -525 cm. derinliğine kadar devam ettirilmiş; PPNA dönemini 
ilgilendiren mimarî yapılanma örnekleri olarak dört adet silo tabanı ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 5). Bunlardan -182 cm. derinlikteki S108, düzenli taşlar-

6 Sırası ile-138 cm. derinliğinde B, C 4, 5 karelajlarında S102; -150 cm. derinliğinde B, C 3, 4 kare-
lajlarında S103; -160 cm. derinliğinde D 1, 2 karelajlarında S104; -161 cm. derinliğinde D, E 3, 4 
karelajlarında S105; -176 cm. derinliğinde, D, E 4 karelajında S106; -233 cm. derinliğinde E, D 1, 
2, 3 karelajlarında S113; -260 cm. derinliğinde C, D 4, 5 karelajlarında S114; -290 cm. derinliğinde 
B, C 1, 2 karelajlarında S115 kodlu taban olmak üzere toplamda sekiz örneği ortaya çıkarılmıştır.
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dan oluşurken, aynı seviyedeki S109’un orta kısmının düz bir sıra halinde 
(doğu batı yönünde) boşluk oluşturması dikkat çekici niteliktedir. 243 cm. ve 
265 cm. derinliklerinde saptanan S111 ile S112 kodlu tabanlar benzer özellik-
ler yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra, 252 cm. derinlikte bir de ocak kalıntısı 
(O14) saptanmıştır. Söz konusu mimarî kalıntıların yanı sıra, açmanın -187 
cm. derinliğinde hoker tarzda gömülü bir birey mezarı (M6) ortaya çıkarıl-
mıştır. Ölü armağanları içeren mezarda çakmaktaşı, obsidyen parçaları, balık 
omurgaları, taş kap, çok sayıda (2916 adet) taş, ve hayvan kabuğundan işlen-
miş boncuk bulunmuştur. Alanın Orta Çağ’ı ilgilendiren üst katmanlarında 
ise, beş adet mezar ortaya çıkarılmış; bunların sadece birinde ölü armağanı 
bulunmuştur.

Höyük yerleşiminin güney yakasındaki çalışmalar, A154’te tespit edilen 
ve ağırlıklı olarak silo tabanlarından oluşan mimarî dokunun devamını ve 
bütüncül karakterini algılamak amacıyla A158 (K21-3) açmasında sürdürül-
müştür. Gerek mimarî dokusu, gerekse bulgularıyla höyüğün kültürel karak-
terini yansıtan açmada PPNA dönemine iki adet silo tabanı tespit edilmiştir.7 
Dönemi karakterize eden küçük bulgular ise, obsidyen ve çakmaktaşından 
üretilmiş yontma taş aletler ile, genelde baltalardan oluşan sürtme taş tekni-
ğiyle üretilmiş aletlerden oluşmaktadır. Alanın Orta Çağ’ı ilgilendiren kalın-
tıları ise bir birey mezarıdır.

Önceki kazılarda, höyüğün diğer kesimlerinin aksine, yerleşim dokusu-
nun belirlenmesi adına beklentileri karşılayamaması nedeniyle, çalışmaların 
yoğunlaştırıldığı güney yakadaki açmalardan ikisi (A155, A157), A154 ve 
A158›in batı uzantısına açılmış; A157 (L22-2)’de 437 cm. derinliğe ulaşılmış-
tır. Mimarî doku açısından zengin kalıntı içeren alandaki yapılanma, aynı 
doğrultudaki diğer açmalarda da saptandığı üzere, düzgün sıralı taşlardan 
oluşturulmuş toplam beş silo tabanından oluşmaktadır.8 (Resim: 6). PPNA 

Resim 30

7 Bunların ilki -177 cm. derinliğinde D,E;1,2,3 karelajlarında (S116); ikincisi ise -263 cm. derinliğin-
de D,E;4,5 karelajlarında (S117) saptanmıştır. 

8 Toplamda beş örneği saptanan silo tabanları sırası ile; -248 cm. derinliğinde, C,D;1,2 karelajla-
rında S118, -162 cm. derinliğinde D,E;1 karelajlarında S120, -174 cm. derinliğinde D,E;2,3 kare-
lajlarında S121, -195 cm. derinliğinde D,E;1,2 karelajlarında S123 ve -335 cm. derinliğinde B;1,2 
karelajlarında  saptanan S133 kodlu örneklerden oluşmaktadır.
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dönemini ilgilendiren diğer kalıntılar ise, üç mezardır.9 İkisinde ölü armağanı 
tespit edilmişken, diğeri bu donanımdan yoksundur. Alanın Orta Çağ’a ait 
kalıntıları ise geleneksel tarzda gömü özelliklerine sahip iki birey mezarıdır. 
A157’nin batı bitişiğindeki A155 (L22-1) kodlu açmada da silo tabanlarının 
devamı ortaya çıkarıldı ki, bu durum alanın besin depolama amaçlı yapılar 
için ayrılmış olabileceğini düşündürmektedir.10 Ağırlıklı olarak silo tabanla-
rından oluşan alandaki yapılanma örneklerinin bağlantılı devamları A159 ve 
A162 açmalarında ortaya çıkarılmış ve bölgenin adeta besin depolama birimi 
olduğu yönündeki kanaatleri pekiştirmiştir.11 (Resim: 7). Alanda Orta Çağ’ı 
temsil eden geleneksel tarzda gömülmüş ve höyük genelinde bilinenlerden 
farklı özellikler yansıtmayan dört mezar ortaya çıkarılmıştır. Mimarî yapı-
lanma yoğunluğuna rağmen alandaki küçük bulgular daha sınırlı sayıdadır.

Alanda var olan diğerlerine bitişik olmak kaydıyla güney tarafta yer alan 
çalışma alanları A159 (M22-3) ve A162 (M22-4) açmalarından oluşmaktadır.  
Daha çok mimarî yapılanma ile ilgili olan kültürel dokunun devamını belir-
lemek ve tamamlayıcı bilgiler elde etmek amaçlı olarak başlatılmış ve -414 
cm. derinlikte sona erdirilmiş A159’daki çalışmalarda, benzerlerinden farklı 
olmayan doku ve plan özelliklerine sahip silo tabanları ortaya çıkarılmıştır.12 
Bunların yanı sıra, özellikli taş boncuklar ve taş aletlerden oluşan yoğun bu-
luntu grubu, höyüğün genel kültürel karakterini yansıtmaktadır. Açmanın 

9 Bunların ilki olan M2 kodlu mezar; -301 cm. derinlikte C2 karelajında ortaya çıkarılmış olup, 
delikli bız ile obsidyen parçalarından oluşan ölü armağanlarına (ZUG); ikincisi ise, M4 kodlu 
ve -271 cm. derinlikte E;4,5 karelajlarının kesiti içinde bulunmuş hocker tarzda gömülü (AABV) 
mezar ve sonuncusu ise -432 cm. D5 karelajında bulunmuş ve M5 olarak kodlanan kafatası eksik 
bireydir (AAMA).

10 Höyüğün güney yakasında, sıfır noktasına göre -60 cm. eğimde yer alan açmadaki çalışmalar 
aşamalı olarak genişletilmiş; bazı alanlarda ise, yoğun mimarî yapılanma örnekleri nedeniyle 
daraltılmış, sonuç olarak -365 cm. derinlikte sona erdirilmiştir. Bu anlamda seviye inme çalışma-
ları A,B,C,D,E;1,2,3 karelajlarında -240 cm.’ye kadar; A,B,C,D,E;4,5 karelajlarında ise -365 cm.’ye 
kadar devam ettirilmiş ve bu aşamada durdurulmuştur. Alanın PPNA dokusunu algılamak ve 
höyük yapılanmasının bilinmezlerini çözmek için gelecek kazı çalışmalarında alanda bu yönde-
ki kazılar devam ettirilecektir.

11 Açmada yer alan silo tabanları sırası ile; -151 cm. derinliğinde C,D,E;2,3,4,5 karelajlarında 
S110-A; -169 cm. derinliğinde A,B,C;1,2 karelajlarında S110-B örneklerinden oluşmaktadır 

12 Söz konusu PPNA dönemine ait mimarî dokular; -185 cm. derinlikte C,D,E;3,4 karelajlarında 
S122; -201 cm. derinlikte A,B;3,4,5 karelajlarında S128; -270 cm. derinliğinde B,C;4,5 karelajların-
da S130 ve -295 cm. derinliğinde c;d/2,3 karelajlarında saptanan S131 kodlu silo tabanlarından 
oluşur.
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Orta Çağ’ı ilgilendiren bulguları ise, -178 cm. ve -182 cm. derinliğinde bu-
lunmuş iki yetişkin mezarıdır. Söz konusu alandaki son çalışma alanı olan 
A162 açmasındaki etkinlikler 275 cm. derinliğe kadar devam ettirilmiş; yo-
ğun mimarî kalıntıların korunması amacıyla bu aşamada sonlandırılmıştır. 
PPNA döneminin ünik konut tipi olan yuvarlak planlı yapı ve silo tabanla-
rından oluşan mimarî doku (Resim: 8), yerleşimin konut anlayışını çözmeye 
katkıda bulunmuştur.13 Alanda ortaya çıkarılan siloların yer aldıkları derin-
likler esas alındığında, yaklaşık bütün mimarî evrelerde benzer yapılanma 
özelliklerinin egemen olduğu anlaşılmaktadır. Alandaki siloların ve yuvarlak 
planlı varlığıyla vurgulanan PPNA dönemin kültürü, yarı hoker tarzda kıs-
men korunmuş bir mezarla pekişmiş; tamamlayıcı nitelikteki diğer bulgular 
ise, yontma taş, sürtme taş eserler ve taş objelerden oluşmaktadır. Höyüğün 
tamamına egemen olan Orta Çağ yerleşim kalıntıları ise İslami bir mezarla 
temsil edilmektedir.

2014 kazı döneminde höyüğün güney tarafında çalışılan son alan A160 
(M17-4) açması olmuştur.14 Açmanın farklı derinliklerinde PPNA dönemine 
ait toplamda 6 mezar ortaya çıkarılmış; bunların üçünde ölü armağanı sap-
tanmıştır.15 Tanımlayıcı ve tarihleyici özellikleri nedeniyle ayrı bir yere sahip 
söz konusu mezarların yanı sıra, dönemi ilgilendiren diğer bulgular ise, her 
aşamada yoğun bir şekilde ortaya çıkarılan taş ve kemik aletlerdir.

13 Y 120 olarak kodlanan yuvarlak planlı yapı -191 cm. derinliğinde C,D,E;3,4 karelajlarında; S134, 
No.lu silo-153 cm. derinlikte A155’in güneydoğu kesitinde; A3,4,5 karelajında S129; B,C 4-5 ka-
relajında -149 cm. derinlikte; -196 cm. derinlikte A,B;1,2 karelajlarında S135; -253 cm. derinlikte 
A,B;1,2 karelajında S136 No.lu silo saptanmıştır.

14 Daha önceki kazı sezonlarında yoğun yerleşime sahne olduğu anlaşılan höyüğün batı yakasın-
daki dokunun güney eğimdeki ayrıntılarına girebilmek ve konuya yeni yaklaşımlar getirebil-
mek amacıyla kazı çalışmaları başlatılan A160 açmasında -384 cm. derinliğine ulaşılmış ve bu 
aşamada çalışmalara ara verilmiştir.

15 M1 olarak kodlanan mezarlardan ilki -169 cm. derinliğinde C3 karelajında; alçı kaplı aşı boyalı 
ikiz gömü içeren M2 ise, -180 cm. derinliğinde B;3-4 karelajlarında tespit edildi. Birbirlerine dö-
nük hoker tarzda gömülü olan iskeletlerden biri çocuk diğeri yetişkin iskeletidir. -200 cm. derin-
liğinde C;4,5 karelajlarında alçı kaplı aşı boyalı, hoker tarzda gömülü olan M3 kodlu mezar ile 
-273 cm. derinliğinde B,C;1,2 karelajındaki M4 kodlu mezarların yanı sıra, -296 cm. derinliğinde 
M5 kodlu bebek mezarı ve son olarak -372 cm. derinliğinde alçı kaplı aşı boyalı olup yarı hoker 
tarzda M6 mezarından oluşan grup, donanım ve armağanlarıyla dönemin özgün kalıntıları ni-
teliğindedirler.
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Höyüğün kuzey, doğu ve güney yakalarında gerçekleştirilen çalışmalar, 
ana hatlarıyla yerleşimin genel karakterini ve mimarî dokusu konusunda ta-
mamlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik olmuştur. Bütün yılları kapsayan ça-
lışmalar, yerleşimin esas olarak höyüğün doğu ve batı yakasında yoğunlaştı-
ğını; merkezi kesimin ise, adeta köy meydanı gibi tahsis edilmiş olabileceğini 
göstermiştir. Bu yargıyı doğrulamak adına höyüğün merkezi kesiminde top-
lamda yedi ayrı açmada çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu açmalardan ilkini, 
nispeten doğu yakada yer alan A147 (K21-3) oluşturur ki, 550 cm. derinliğe 
ulaşılan açmada yerleşimin daha erken evrelere ulaşabileceğine dair belirtiler 
saptanmış ve alan koruma altına alınmıştır. PPNA kültürünün algılanması 
ve tanınması açısından önemli bulguların ve sonuçların elde edildiği alan-
daki çalışmalar sonucunda bir adet döneme ait mezar belirlenmiştir. 209 cm. 
derinliğinde saptanan ve M5 olarak kodlanan mezar, bir boynuz, obsidyen 
parçaları, çakmaktaşı parçaları, balık omurgası 6 adet taş balta ve taş balta 
parçalarından oluşan ölü armağanlarına sahiptir. Mezar hediyesi olan bazı 
taş baltaların yüzeylerine sinmiş durumda bitkisel kalıntılar ve kaba dokun-
muş tekstil izlerine rastlanması, ölü gömme uygulamaları ve üretim gelenek-
leri hakkında bilgi vermektedir. Alanda saptanmış diğer bir farklı durum ise, 
dağınık durumda hayvan kemikleri, obsidyen ve çakmak taşı aletler ve taş 
baltadan oluşan kalıntı topluluğudur. Mezarların yanı sıra, PPNA dönemine 
özgü diğer kalıntı ise bir silo tabanıdır.16 Diğer bulgular yoğunluklu çakmak-
taşı, obsidyen parçaları, midye kabukları ve hayvan kemiklerinden oluşmak-
tadır. Alanın Orta Çağ’a ait kalıntıları ise, tanımlayıcı bulgulardan yoksun ve 
geleneksel tarzda gömülmüş dört mezardan oluşmaktadır.

Merkezi kesimdeki ikinci açma olan A144 (K20-3)’deki çalışmalarda yerle-
şimin bütün evrelerini kapsayan bulgular, stratigrafik sıralama ile ortaya çı-
karılmış; ait oldukları dönemin kültürel kimliğini yansıtacak özelliklere sahip 
altısı PPNA, biri Orta Çağ’a ait olmak üzere, toplamda yedi birey mezarı tes-
pit edilmiştir. Buna karşın, açmanın bütün derinliklerinde yerleşimin mimarî 
karakterini yansıtan özgün dokular saptanamamıştır; ancak, zamanla tahrip 

16 65 cm. derinlikte ortaya çıkarılan taş döşeli ve yaklaşık yuvarlak tasarlı silo tabanı (S95), diğer 
açmalarda saptanan benzerlerinden farklı doku yansıtmamakla beraber, tabanın düzgün yapı-
landırılmış taşlardan oluşturulması dikkat çekicidir.
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olmuş ocak ya da silo tabanı ola bilecek nitelikte kalıntılar, benzerlerinin özel-
likleri yansıtmaktadırlar. Mimarîde görülen bu cılız kalıntı varlığına karşın, 
çok sayıda ve çeşitli nitelikte bulgu zenginliği, alanın PPNA döneminde de-
ğerlendirildiğini açık bir şekilde göstermektedir. Toplamda altı mezardan 
(M2-M7) oluşan PPNA bireylerinin beşinde ölü armağanı niteliğinde mezar 
bulguları saptanırken, birinde bu unsurlar bulunmamıştır. Armağanlar ge-
nelde taş ve kemik aletlerden oluşmaktadır. Bunlar olta uçları, çakmaktaşı ve 
obsidyen aletler, midye kabukları, balık omurgaları, bız ve mortarlara kadar 
değişen çeşitlilik sunarlar. Hoker ve yarı hoker tarzda gömülmüş iskeletlerin 
bir kısmı alçı kaplı ve aşı boyasıyla sıvanmışken, bazıları bu işlemlere tabi 
tutulmamıştır. Mezarlarda algılanan bu durum, bireylerin sosyal statüleriyle 
bağlantılı bir uygulamanın varlığını gündeme getirir ki, bu da, gelişmiş top-
lumlarda görülen bir durumdur. Ayrıca, açma genelinde ve farklı derinlik-
lerde saptanan çakmaktaşı, obsidyen parçaları, midye kabukları ve hayvan 
kemiklerinden de söz etmek gerekir.

Aynı alandaki diğer bir açma olan A156 (K20-4)’daki çalışmalar 398 
cm. derinliğe kadar devam ettirilmiş; alanda PPNA dönemin en önem-
li  bulgularından olan dört mezar ortaya  çıkarılmıştır. Söz konusu mezar-
ların birinde (M9) üç bireyin gömülü olması sıradışı bir uygulama olarak 
dönemin gömü gelenekleri arasında yerini almıştır. Alanın Orta Çağ’a ait 
kalıntıları ise, üst seviyelerde saptanan beş mezar olmuştur. Aynı para-
leldeki diğer alanlarda olduğu gibi, A156 açmasında da silo tabanlarından 
oluşan yoğun mimarî yapılanma örnekleri ortaya çıkarılmıştır.17 (Resim: 9) 
A144 ve A156’nın bitişik devamındaki A152 (K19-3) açmasındaki çalışmalar-
da 508 cm. derinliğe ulaşılmış olmasına rağmen, PPNA dönemini ilgilendiren 
kalıntılar saptanamamıştır. Bu durum, alanın köy meydanı olarak değerlen-
dirilmiş olabileceği yönündeki düşünceleri bir kez daha gündeme getirmek-

17 Silo tabanlarından oluşan ve toplamda beş adet olan yapılanma örnekleri sırasıyla; -317 cm. 
derinliğinde A,B,C;1,2,3 karelajlarında S124, -334 cm. derinliğinde A,B;1,2 karelajlarında S125, 
-345 cm. derinliğinde A;4,5 karelajlarında S119, -346 cm. derinliğinde B3 karelajında S126 ve 
-359 cm. derinliğinde B,C;4,5 karelajlarında S127 kodlu yapılardan oluşmaktadır (Resim: 26). 
Silo tabanlarından S119, S125 ve S127 kodlu olan yapıların taşları arasında üç adet ortası delik 
taş alet, havaneli, olta ağırlığı ve iki adet taş boncuk bulunmuştur. PPNA dönemine ait diğer 
bulgulardan çakmaktaşı ve obsidyen parçaları yoğun olarak bulunmuştur.
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tedir. Alanın Orta Çağ’ı ilgilendiren tek temsilcisi çevresi taşlarla kuşatılmış 
ve sandık mezar görünümü kazandırılmış benzerlerinden farklı dokudaki tek 
mezardır.

Höyüğün doğu yakasındaki sınırlı çalışmalar, A146, A153 ve A161 No.lu 
açmalarda gerçekleştirilmiştir. Sonuçları ve bulguları ile en zengin açma 
niteliğinde olan ve merkezi kesime yakın bir konumda yer alan A153 (K18-
1)’deki çalışmalar 575 cm. derinliğinde kadar devam ettirilmiştir. PPNA dö-
nemi açısından önemli bulguların elde edildiği alandaki çalışmalar sonucun-
da, toplamda dokuz birey mezarı saptanmış; bunların beşi ölü armağanlarına 
sahipken, diğer dördü bundan yoksundur. Döneme özgü diğer kalıntılar ise 
daha çok mimarî ağırlıklıdır.18 Küçük bulgular taş aletler, kemik aletler, taş 
objeler, çakmaktaşı ve obsidyen parçalarından oluşmaktadır. Alandaki diğer 
açma olan A146 (K18-4)’daki çalışmalar 400 cm. derinliğe kadar devam ettiril-
miş; elde edilen sonuçlar, höyüğün genel kültürel karakterine ilişkin bilgileri 
zenginleştirdiği gibi, aynı zamanda bunları pekiştirmiştir. Höyüğün kültürel 
karakterini yansıtan konutlar, silo tabanları ve mezarlar ile bunlarla bağlan-
tılı olarak ortaya çıkarılan bulgular, yerleşimin adeta kültürel özeti gibidir. 
Yerleşimin konut türünün tipik temsilcisi olan ve höyüğü çağdaşlarıyla pa-
ralel kılan yuvarlak planlı konutlardan iki örnek gün yüzüne çıkarılmıştır.19 
(Resim: 10) Diğer mimarî kalıntılar ise, tabanları taş döşeli ve, konutlarda ol-
duğu gibi, yuvarlak planlı üç silo tabanıdır.20 Yaşamsal alanlarla iç içe olan 
diğer kalıntı gruplarından en önemlilerini oluşturan on PPNA mezar ortaya 
çıkarıldı. Bireylerin tamamı hoker tarzda gömülmüş ve çoğunluğu aşı boya-
sıyla boyanarak alçı ile sıvanmışlardır.. Dönemin tanımlayıcı kültürel karak-
teri konusunda ve dini inanış biçimleri hakkında aydınlatıcı bilgiler sunan bu 

18 Tespit edilen iki yuvarlak planlı konut kalıntısının (Y118, Y119) ilki olan Y118 No.lu yapı D, E;3, 
4, 5 karelajlarında saptanmıştır. İkincisi olan Y119, 200 cm. derinlikte ortaya çıkarılmıştır.

19 Bunlardan ilki -21 cm. derinliğinde, yüzeye yakın bir konumda C, D, E 4, 5, 6 karelajlarında 
(Y116); ikincisi ise -162 cm. derinliğinde C, D, E 2, 3 karelajlarında (Y117) saptandı. Tasarda 
çarpıklıklar gösterseler de, belirli bir yükseltiye kadar işlenmemiş taşlarla desteklenmiş destek 
duvarları konutların belirgin özelliği durumundadır.

20 Tabanlardan ilki -100 cm. derinliğinde A,B;6,7,8 karelajlarını (S94); ikincisi -135 cm. derinliğinde 
B,C;4,5,6 karelajlarını (S96); üçüncüsü ise, -237 cm. derinliğinde A;4,5,6 karelajlarını kapsamak-
tadır (S107).
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mezarların altısı ölü armağanları ile donatılmıştır.21 Açma genelinde PPNA 
dönemini ilgilendiren diğer bulgular ise, orta yoğunlukta çakmaktaşı ve ob-
sidyen parçaları, midye kabukları ve hayvan kemiklerinden oluşmaktadır. 

Merkezi kesimin doğu yakasındaki son çalışma alanı olan A161 (J18-3) 
açmasında  PPNA katmanların başlangıç aşamasındaki seviyesiyle dönemin 
kültürel birikimi hakkında verilecek kalıntılara yeterince ulaşılamamakla bir-
likte; alanda dönemi ilgilendiren en önemli kalıntılardan biri  -87 cm. derin-
liğinde ortaya çıkarılmış S132 kodlu silo tabanıdır. Bunun yanı sıra, alanın 
PPNA kültürel karakterini yansıtan bulgular, ağırlıklı olarak çakmaktaşı ve 
obsidyen alet parçaları ve yongalarından oluşmaktadır.

2014 kazı sezonu kapsamında yapılan antropolojik çalışmalar sonucun-
da 93 mezar açığa çıkarılmış; bunların 42’si Orta Çağ’a; 51 tanesi ise PPNA 
dönemine aittir. Mezarların önemli bir kısmında iskeletlerin tamamı özgün 
dokularıyla; diğerleri ise, zaman içinde çeşitli nedenlerle tahrip olmaları ne-
deniyle, kısmen korunmuş olarak ele geçmiştir. 42 Ortaçağ mezarından 45 
birey açığa çıkarılmış; bunların üçünde ikiz gömü saptanmıştır (Resim: 11). 
Ortaçağ mezarlarından 38’inde mezar buluntusuna rastlanmamış; dördünde 
ise ölü armağanları (kişisel eşya?) tespit edilmiştir. 

PPNA dönemine ait 51 mezardan 55 birey açığa çıkarılmış; iki mezar-
da ikiz gömü; bir mezarda ise, üçlü gömü uygulaması vardır. Yaş grup-
larının dağılımı ise 10 bebek, 12 çocuk ve 33 erişkin birey şeklindedir.  
Körtik Tepe’de günümüze kadar açığa çıkarılmış Akeramik Neolitik Dönem 
mezarlarında yön birliği mevcut değildir. 2014 sezonu çalışmalarında açığa 
çıkarılan mezarlarda da bu durumun aksi yönünde bir veri elde edilmemiş-
tir22. Körtik Tepe’de daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan mezarlarda 

21 Önceki kazı sezonlarında bulunmuş ölü armağanlarından farklı nitelikteki bir kemik amulet, 
üzerinde barındırdığı olası konut tasviri ile ayrı bir öneme sahiptir (YFI_ KTK’14_KE 3).

22 10 mezar Kuzey – Güney doğrultuludur. Ayrıca üçlü gömünün olduğu A156’daki 9. mezarda 
bulunan M9-B numaralı birey de Kuzey – Güney doğrultuludur. Üç mezar Güney – Kuzey; iki 
mezarın doğrultusu Batı – Doğu; beş mezar da Doğu – Batı yönelimdir. Bu beş mezardan birinde 
iki birey bulunmaktadır ve ikisi de aynı yönde yatırılmıştır. Dokuz mezarda ise iskeletler Kuzey-
doğu – Güneybatı doğrultuludur. Bu mezarlardan (A160, M2) biri çifte gömüdür ve her ikisi de 
aynı yönde yatırılmıştır. İskeletlerin yönü yedi mezarda Kuzeybatı – Güneydoğu; üç mezarda 
Güneybatı – Kuzeydoğu; dokuz mezarda Güneydoğu – Kuzeybatıdır. Güneydoğu – Kuzeybatı 
yönündeki bireylerden biri üçlü gömü olan A156’daki M9-C bireyidir. Bu mezardaki M9-A bi-
reyinin yönelimi ise belirsizdir. Bu bireyler birlikte, dağılmış ve/veya kısmen tahrip olmuş üç 
mezarda ele geçen iskeletlerin yönelimi belirsizdir.
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iskeletlerin hem hoker (Resim: 12) hem de yarı hoker (Resim: 13) olarak yatı-
rıldığı, ancak uygulamanın ağırlıklı olarak hoker tarzda yapıldığı görülmüş-
tür. 2014 kazı sezonunda da genel uygulamaya paralellik gösterir biçimde 
ağırlıklı olarak hoker tarzda gömüler açığa çıkarılmıştır. 21 mezarda iskelet-
lerin tamamına ya da bölgesel olarak alçı uygulanmıştır. İskeletin tamamına 
uygulanan alçılar zamanla yer yer, ya da tamamen tahrip olabilmektedir. Bazı 
mezarlarda ise, alçı iskelete bölgesel olarak uygulanmıştır. 

Körtik Tepe’de kazılar boyunca açığa çıkarılan PPNA dönem mezarları 
çok çeşitli gömü armağanları sunmuştur. Zengin ve ince işçilikle özenli bir 
biçimde yapılmış gömü armağanlarının yanında basit yapılı gömü armağan-
ları olan mezarlar da açığa çıkarılmıştır. 2014 kazı sezonunda da mezarlar-
dan çeşitli buluntular ele geçmiştir (Resim: 14). Ancak hem nitelik hem de 
nicelik açısından zengin mezarlardan ziyade daha çok basit yapılı ve sayıca 
az buluntuya sahip mezarların sayısı daha fazladır. Bunun yanı sıra bazı me-
zarlarda da hiçbir gömü armağanı olmadığı da görülmüştür. Bunlardan bir 
kısmı alçı kaplı ve aşı boyalı iken bir kısmında da alçı ve/veya aşı boyası 
bulunmamaktadır. Mezarların alçılama, aşı boyası ile boyanma ve bulgulu 
olup olmama durumları bu üç öğeden birinin, ikisinin ya da üçünün olup 
olamama durumuna göre çeşitlilik göstermektedir.

Sonuç olarak, bulguları ve bilimsel sonuçlarıyla Anadolu arkeolojisine 
önemli yaklaşımlar getiren Körtik Tepe, Akeramik Neolitik dönemin tüm 
aşamalarını kapsayan bir süreç içinde kronolojik olarak erkende yer alır. Ta-
rihsel ve kültürel dokusuyla Anadolu ve Yakındoğu arkeolojisinde önemli 
bir konuma ve birikime sahip Körtik Tepe’de elde edilen veriler hem bölge-
nin, hem de Anadolu’nun bazı bilinmezlerine yeni yaklaşımlar getirmektedir. 
Genelde gömülerde taş kaplar, taş boncuklar, taş ve kemik aletlerin yanı sıra 
çakmaktaşı, obsidyenden üretilmiş çeşitli veriler de yerleşimin erken tarihin-
de yol göstericidir.

Yerleşimin mimarî dokusu konusunda özellikle son kazı çalışmalarında 
elde edilen veriler önemli sonuçlar vermiştir. Yuvarlak tasarlı taş dokuların 
ortaya çıkarılması, yakın çevrede yaygın ve döneme özgü mimarî yapılan-
manın varlığını Körtik Tepe’de de ortaya koymuştur. Akeramik Neolitik ev-
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renin, gömü tarzı, gömü armağanları ve ölülere uygulanan geleneksel yön-
temler esas alındığında, söz konusu dönemde en az altı ayrı mimarî evrenin 
varlığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yerleşimin Akeramik Neolitik dö-
nemi ilgilendiren özgün mimarî karakteri ve evreleri konusunda bütünü kav-
rama yönünde önemli verilere ulaşılmıştır. Farklı alanlarda taban düzeyinde 
korunmuş kalıntılardan oval tasarlı oldukları algılanan diğer mimarî öğeler 
ile birlikte, Körtik Tepe yerleşiklerinin yaşamsal alanları ve koşulları algıla-
nabilmektedir. ki, bu olgular, aynı zamanda, höyükteki sürekli yerleşimin de 
önemli arkeolojik kanıtları niteliğindedirler.
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MİLET 2014 YILI ÇALIŞMALARI

Philipp NIEWÖHNER*
 Christof BERNS

 Reyhan ŞAHİN

Milet 2014 yılı çalışmaları 01.07.2014–04.10.2014 tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmalara olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen 
Bakanlık Temsilcimiz Ş. Söyler’e içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca, Aydın 
Kültür Müdürlüğü ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü’ne ve çalışmalarımız süresince tüm yardımları ve işbirliği 
için Milet Müzesi Müdürü H. A. İslam ile tüm Müze personeline teşekkürle-
rimizi sunarız.

Akyeniköy Belediye Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na, kazı 
bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederiz. Milet 
Kazısı’na maddi kaynak sağlayan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches 
Archäologisches Institut), Bochum-Ruhr Üniversitesi, MERCUR Vakfı (Mer-
cator Research Center Ruhr), Oxford Üniversitesi ile kazımızı maddi ve ma-
nevi olarak destekleyen diğer Milet Kazısı dostlarına minnettarlığımı belirt-
mek isterim. 

I. YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Doç. Dr. P. Nıewöhner, Prof. Dr. C. Berns ve Kiel Üniversitesi’nden Dr. H. 
Stümpel sorumluluğunda, Y. Müh. E. Erkul ve diğer jeofizik ekibi üyelerinin 

* Doç. Dr. Philipp NIEWÖHNER, Deutsches Archäologisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 
D-14195 Berlin/ALMANYA.

 Prof. Dr. Christof BERNS, Institut für Archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universität Boc-
hum, Am Bergbaumuseum 31, D-44791 Bochum/ALMANYA.

 Dr. Reyhan ŞAHİN, Arkeoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, TR-16059 
Nilüfer-Bursa/TÜRKİYE.
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katılımıyla gerçekleştirilmiş olan jeofizik çalışmaları 2014 yılında da sürdü-
rülmüştür. Tiyatro’nun üzerinde yer aldığı Kaletepe’de, Tiyatro’nun batısın-
da jeoradar çalışmalar gerçekleştirilerek, Geç Bizans Dönemi yerleşiminin 
eksiksiz planı elde edilmiştir (Resim: 1).

2013 kazı sezonunda Tiyatro’nun altındaki mağaranın, Antik bir kutsal 
alanın bir bölümü olduğu anlaşılınca, 2014 yılı çalışmaları kapsamında, aynı 
kutsal alanın mağaranın önündeki bölümünün de jeofizik araştırmaları ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca, açıkça kutsal alana ait olan diğer yapılar olduğu ıspat 
edilmiştir. Söz konusu alanda, masif bir yapılanma olduğu anlaşılmıştır. Ma-
sif yapılanma arasında Antik bir cadde de ortaya çıkmıştır. Planlarda cadde 
aksı kırmızı çizgi ile gösterilmiştir (Resim: 1). Roma Tiyatrosu’ndan önceki 
döneme tarihlenen Cadde, Tiyatro’nun sahne binası tarafından kesilmekte-
dir. Caddenin güneyindeki masif yapılanma olasılıkla mağara kutsal alanının 
temenos duvarı olmalıdır. Ayrıca Bizans kent duvarının, alanı güneybatıda 
bugün alüvyonlarla dolmuş olan liman körfezini çevreleyen, devamı oldu-
ğu da ispatlanmıştır. Cadde, kutsal alan ve sahne binasının ilişkisini daha iyi 
anlayabilmek amacıyla önümüzdeki sene bu alanda kazı yapılması planlan-
maktadır. 

Milet Antik Kenti’nde yer alan Humeytepe’nin yerleşim tarihi de yüzey 
araştırması vasıtasıyla incelenmiştir. İlk olarak şimdiye kadar araştırılma-
mış olan alanlar temizlenip jeomanyetik yöntem ile haritalanmıştır. Antik 
Dönem cadde ağının iyi bir biçimde görülebildiği harita üzerinde (Resim: 2) 
söz konusu alanlar kırmızı ile işaretlenmiştir. Humeytepe’nin güneybatısın-
da Aslanlı Liman’ın çıkışında bulunan bir insulada bir peristil evinin planı 
ortaya çıkmıştır. Tepede, aynı alanda üç insulada jeoelektrik ve jeoradar öl-
çümleri yapılmıştır. Bu alanda jeoelektrik yöntemlerle yapılan ölçümler ba-
şarısızlıkla sonuçlanırken; radar ölçümlerinde, güney insulada mevcut kaya-
ya oyulmuş bir caddenin varlığına dair bulgular elde edilmiştir; ki bu cadde 
var olan ızgara planını izlemektedir. Mevcut veriler, bunun dışında insulada 
yapılaşmanın olmadığını düşündürmektedir. Kuzeydeki insulada caddenin 
hemen batısında köşeli temeller üzerinde iki komşu yapı olduğu ıspatlanmış-
tır. Humeytepe’nin güneyinde, hamamların kuzeyinde ve kuzeydoğusunda, 
daha önce yapılan jeomanyetik araştırmaların sonuçsuz kaldığı insulada jeo-
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elektrik metoduyla ölçümler yapılmıştır (Resim: 3). Ölçümler ışığında küçük 
bölümlere ayrılmış olan bir yapının kalıntıları tanımlanabilmektedir. Sonuç-
ların kesin olarak aydınlatılması verilerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek, 
değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır.

Humeytepe’nin günümüze kadar büyük ölçüde bilinmeyen yerleşim ta-
rihinin daha iyi anlaşılabilmesi keramik temeli üzerine başlanmış olan yo-
ğun yüzey araştırması ile mümkündür. Yüzey araştırması kuzeyden güne-
ye doğru yapılmaktadır. İlk olarak kuzeyde 20x20 m. ölçülerinde toplam 74 
adet polygon oluşturulmuştur. Poligonların her biri sistematik olarak 4’e 
bölünmüştür. Tüm buluntuların (keramik, tuğla, vs.) istatistiği yapılmış, bil-
gi vermesi muhtemel parçaların tamamı (ince ve kaba keramikler) depoya 
getirilmiştir (toplam 260 kasa). Bu parçalar Milet bilgi bankasına kaydedil-
miş ve halihazırda kısmen fotoğraflanmıştır. Ayrıca veri sağlaması beklenen, 
profil veren keramik parçaları çizilmiştır. Toplamda buluntuların tamamı 
göz önünde bulundurulduğunda keramiklerin dikkate değer bir bölümünü 
Hellenistik Dönem öncesine sınıflandırılabilen kırıklar oluşturmaktadır. Söz 
konusu parçalar araştırmanın yapıldığı tüm alanda tespit edilmiştir ve tepede 
erken Dönem’de yerleşim olduğuna işaret etmektedir. 

II. SONDAJLAR

2012 ve 2013 yılları jeofizik araştırmaları Kaletepe’de, Orta Çağ yerleşimi-
ne işaret eden çok sayıda yapının var olduğunu göstermektedir. Öte yandan 
yerleşimin geç Bizans Dönemi’ne mi (12.-13. yy.) yoksa Beylikler Dönemi’ne 
mi (14. yy.) tarihlendiği belirsizdir. Jeofizik yöntemlerle elde edilen bulgular 
ışığında burada bulunan yapılardan birinde üç adet sondaj (KT1-3) açılmıştır 
(Resim: 4). Bu sondajlar jeofizik yöntemlerle elde edilen bulguların sağlama-
sını yapmayı, burada bulunan yapının tarihinin açıklığa kavuşturulmasını ve 
alandaki stratigrafinin saptanmasını sağlamaktadırlar. 

Sondaj KT1, 4x4 m. ölçülerindedir (Resim: 5). Yapının üç odasını kesmek-
tedir. Bu odaların orjinal kerpiç yapılmış olan tabanının seviyesi tespit edile-
bilmiştir. Duvarların temelleri, direkt olarak tepedeki ana kayaya yerleştiril-
miştir. Sondaj KT2 4x1,5 m. ölçülerindedir. KT1 tarafından kesilen odalardan 
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birini çevrelemektedir. Burada da eski taban seviyesine ulaşılmıştır. Böylece 
ele geçen buluntuların net bir biçimde evin temel alanına ya da biraz daha 
sonraki yapı dolgusuna ait olduğu anlaşılmaktadır.

Sondaj KT3, 2x1,5 m. ölçülerindedir. Yapının eski avlusunda bulunmak-
tadır. Yapıyla çağdaş taban seviyesinin altında yüksek bir dolgu tabakası bu-
lunmaktadır ve stratigrafisi Kaletepe’de birbirini izleyen farklı yerleşim evre-
lerine dair önemli bilgiler vermektedir: Farklı dönemlerden en az üç dolgu ta-
bakası tespit edilmiştir. Ele geçen keramik buluntularının ön değerlendirmesi 
söz konusu dolgu tabakalarının M.S. 12.-13. yy.’a, Geç Antik Dönem’e (MS 4.-
6. yy.) ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne (MS 2. yy.) tarihlenebileceğine işaret 
etmektedir. Buna göre Antik Dönem’deki kullanımından sonra Orta Çağ’daki 
yerleşimin ardından bu alanda yerleşilmediği anlaşılmaktadır.

2013 baharında yaşanan bir sel baskınının ardından, Müze’nin arkasında 
2 m. genişliğinde, 3 m. derinliğinde ve 100 m.’den fazla uzunluğa sahip bir 
drenaj çukuru açılmıştır. Bu çukur, çok sayıda Antik cadde ve insulayı kesmiş 
ve bunların kazı sonrası araştırılması gerekmiştir. Bu amaçla, bu çukurun bir 
tarafının, dikey bir kesit oluşacak ve kesitin stratigrafisi anlaşılacak şekilde 
düzeltilmesi gerekmektedir. Çukurun güney profilinin 50 m. uzunluğındaki 
bir bölümü ve çukur tabanı temizlenmiştir. Bu alan iki cadde ile çevrelenen 
bir insula tarafından kesilmektedir. 

Bir cadde ve insula, çukur tabanına açılan dört derin açma ile daha detaylı 
bir biçimde araştırılmıştır (SG1-4). Açmalar her defasında taban suyuna ulaşı-
lıncaya kadar derinleştirilmiştir. 

Hemen yan yana uzanan Açma SG1 ve SG4 kuzeyden güneye doğru uza-
nan Antik Cadde olarak bilinmektedir (Resim: 6). cadde çok sayıda dolgu ve 
çöp tabakasından oluşmaktadır. Roma tabakasına kadar inilmiştir. Burada 
büyük taşlarla döşeli olan merkezi bir kanalizasyon kanalı; caddenin doğu 
tarafında ise bir temiz su kanalı bulunmaktadır. SG2 açması ise İmparatorluk 
Dönemi ve geç Antik Dönem’den dolgu tabakasını içermektedir. 

SG3 açmasında ilk olarak yanyana uzanan, doğuya doğru istikametlendi-
rilmiş iki Orta Çağ mezarına rastlanmıştır (Resim: 7). Kuzeyde yer alan ceset 
ellerini göğüs üzerinde çapraz biçiminde kavuşturmuş olan, henüz gelişme 
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çağındaki bir erkek çocuğuna aittir. Güneydekinde ise göğsü üzerinde iki 
çocuk bulunan bir kadın söz konusudur. Kadının ve genç erkek çocuğunun 
başları zarar görmüştür. Aynı zamanda genç erkek çocuğunun sol üst kolu 
eksiktir. Orta Çağ’da bu mezarların yağmalandığı anlaşılmaktadır. Daha alt 
seviyede, açmanın güney profili üzerinde kiremit bir eşik yer almaktadır. Bu 
eşiğin Geç Antik Dönem’den olduğu tahmin edilmektedir. Bunun altında ise 
dörtgen tüf taşından kuzey- güney istikametinde uzanan bir duvar ve doğu 
yanında ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen kalker harç bir temel bulunmuş-
tur. 

III. BULUNTU ÇALIŞMALARI

 2014 yılında kazı depolarının açılmasından itibaren yayına yönelik ta-
nımlama, çizim, fotoğraflama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kap-
samında Prof. Dr. V. von Graeve, Zeytintepe kazılarında bulunmuş olan ve 
büyük bölümü bothrostan ele geçmiş Arkaik Dönem’e ait pişmiş toprak fi-
gürinler ile Arkaik Dönem heykeltraşlığı üzerine yayına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirmiş; Dr. G. Günay von Graeve, Hellenistik Dönem pişmiş toprak 
malzeme ve Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndan bulunmuş olan Arkaik 
Dönem takıları; Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. U. Schlotzhauer, 
Arkaik Dönem kaseleri, Dr. M. Krumme geometrik keramikleri; Bochum’dan 
A. Aydemir (M.A.), Arkaik Dönem mutfak kapları ve aletleri üzerine yayına 
yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda 2006-2008 yıllarında ger-
çekleştirmiş olduğumuz kazılar sırasında, Geometrik Dönem yapısı ve Pers 
tahribat tabakasından ele geçirilmiş olan buluntular üzerine Avusturya Ar-
keoloji Enstitüsü’nden I. Kowalleck (M.A.) tarafından yayın çalışmaları sür-
dürülmüştür. A. Galık ile J. N. Jannsen, Kalabaktepe kazılarında bulunmuş 
olan midye kabukları üzerindeki çalışmalarını sonlandırarak kazıdan ayrıl-
mıştır. Bunun yanı sıra Athena Tapınağı’ndan ele geçen Bronz Çağı keramik-
lerinin belgeleme çalışmaları Prof. Dr. J. Zurbach ve meslektaşları tarafından 
tamamlanmıştır. Faustina Hamamı’nda önceki kazılar sırasında ele geçirilen 
buluntular üzerine N. Schwerdt (M.A.) ve ekibi yayına yönelik çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Dr. A. Herda, E. Sauter 



28

(M.A.) ve ekibi Delphinion’dan önceki yıllarda ele geçirilmiş olan buluntular 
ile ilgili depo çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Doç. Dr. P. Niewöhner 2014 yılı çalışmaları sırasında Geç Antik Dönem 
Milet’i ile ilgili yeni bir programa devam etmıştır. Antakya Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nden Dr. E. F. Fındık, Orta Çağ’a ait Piskoposluk Sarayı’nın ba-
tısında 2013 gerçekleştirilen kazı esnasında ele geçen Beylikler Dönemi’ne ait 
keramikler üzerinde çalışmaya devam etmıştır. Bunun yanı sıra Piskopos-
luk Sarayı’nın batısında 2013 kazılar sırasında ele geçirilen Roma ve Doğu 
Roma Dönemi’ne ait buluntular üzerine N. Schwerdt (M.A.) ve ekibi yayı-
na yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Piskoposluk Sarayı’nın Theodo-
sius Dönemi’nde Peristilli bir evin olduğu yerde yapıldığı ortaya çıkmıştır. 
Bunun ardından Doğu Roma seviyesinin hemen üzerinde, uzun zamandır 
var olduğu bilinen fakat ilk olarak bu son çalışmalarla birlikte kesin olarak 
Beylikler Dönemi’ne atfedilebilen bir çömlek atölyesinin olduğu saptanmış-
tır. Buna göre bu alanda Orta Bizans Dönemi yerleşimi bulunmamaktaydı. 
Piskoposluk Sarayı buluntularının yayına yönelik belgelenmesinin yapıldığı 
2014 depo çalışmaları sonlandırılmıştır. 

Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. R. Şahin ve ekibi, Miletos An-
tik Kenti’nde gerçekleştirilmiş kazılarda, Hellenistik ve Roma Dönemi evleri-
ne ait ince keramik buluntularını belgeleme çalışmalarını tamamlamışlardır. 

Bochum Ruhr Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademik personeli Dr. S. 
Huy Tiyatronun altındaki mağarada bulunan Terrakottaları ve keramikleri 
belgeleme çalışmalarını yapmıştır. Terrakotta bir kola ait olduğu anlaşılan 
farklı parçaları tespit etmiş ve bu parçaları biraraya getirerek yapıştırmıştır 
(Resim: 8). Oxford Üniversitesi’nden Dr. L. Audley Miller ise Mağaradan 
2013 yılında bulunan roma heykellerini belgeleme çalışmalarında bulunmuş-
tur. Bu çalışmalar sırasında iki fragmanın tek bir başa ait olduğunu saptamış-
tır (Resim: 9).

Oxford Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü fotoğrafçısı I. Cartright mağara-
nın içinin ve çevresinin 360° açıyla fotoğraflarını çekmiştir. Böylece buluntu 
kompleksi ile ilgili makale yazılabilecektir. Eldeki tüm veriler uzun zamandır 
aranan ve Hellenistik bir yazıt ışığında kent dışında olduğunu bildiğimiz, Mi-
let Asklepieionu’na işaret etmektedir. Mağaranın girişinin Hellensitik Dönem 
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kent duvarının dışında yer alıyor olması da söz konusu yazıttan elde edilen 
bilgi ile örtüşmektedir. 

IV. ARKEOMETRİ

Bir arkeometri projesi ise Milet`in Geç Antik Dönem’e ait pişmiş toprak 
malzemelerdir. Benzeri çalışmaların daha önce yapıldığı Ephesos, bu konu-
da karşılaştırma için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Mainz Roma 
Germen Merkez Müzesi’nden Doçent Dr. B. Böhlendorf-Arslan ve Centre 
National de Recherches Scientific (CNRS)’den Dr. S. Y. Waksman Milet`ten 
alınacak pişmiş toprak malzeme örneklerini, Milet Müzesi’nin izniyle labora-
tuarda (söz konusu laboratuarda aynı zamanda Efes’ten ele geçen örnekler de 
incelenmektedir) incelenmelerini sağlayacaklardır. 

Dr. S. Polla (Berlin-Freie Üniversitesi) ve N. Schwerdt (Berlin-Humboldt 
Üniversitesi) tarafından sürdürülen bir diğer projede ise İmparatorluk Dö-
nemi ve Geç Antik Dönem kapları üzerindeki organik kalıntılar incelene-
cektir. Böylelikle dönemin tüketim alışkanlıklarıyla ilgili veriler sağlana-
caktır. Söz konusu incelemeler Milet Müzesi’nin izni dahilinde Berlin Freie 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. 

V. KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2014 yılı çalışmaları sırasında öncelikle her yıl olduğu gibi Tiyatro, Fa-
ustina Hamamı, Capito Hamamı genelinde bitki ve ot temizliği çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, kökleri duvarlara zarar veren bitkiler ilaçlanarak duvarların 
korunması sağlanmıştır. 

Y. Mimar D. Göçmen, Roma Dönemi’ne ait Capito Hamamı’nda yeni kon-
servasyon projesinin hazırlanmasına yönelik rölöve çalışmalarını sürdürmüş-
tür. Burada önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan onarım ve restoras-
yon çalışmaları Milet Kazısı’nın önemli projelerinden olacaktır.

Milet Tiyatrosu’nda korumaya yönelik konservasyon ve tamamlama ça-
lışmaları mimar D. Göçmen tarafından 1.9-22.9.2014 tarihleri arasında yürü-
tülmüştür. İlk çalışma tiyatronun üst diazomasından 6. odaya açılan geçitte 
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tehlikeli durumda bulunan kilit taşının altının kuru duvar ile desteklenmesi 
olmuştur. Bu uygulama ile hem kilit taşının oluşturduğu tehlike giderilmiş, 
hem de turistlerin tiyatroyu güvenli bir biçimde dolaşabilmeleri için uzun 
vadeli olarak düşünülmüş planın birinci aşaması gerçekleştirilmiştir (Resim: 
10-12). 

Tiyatro koridorundaki eksik basamakları tamamlama uygulamasına baş-
lanmıştır (Resim: 13-14). Bu amaçla öncelikle alandaki özgün basamak temel-
lerinin ortaya çıkarılması için temizlik çalışması başlatılmıştır. Bu temizlik es-
nasında tiyatronun daha sonraki kullanım evrelerine ilişkin değerli kalıntılar 
ortaya çıkmış ve bu yeni durum koridorun üst bölümü için planlanlanmış 
uygulamanın değişimini gündeme getirmiştir. Bu konuda hazırlanacak proje 
Koruma Kurulu’na sunulacaktır. 

Eksik basamakların tamamlanması amacıyla sipariş çeşitli ebatlarda tra-
verten bloklar sipariş edilmiş ve bu bloklar hazırlanana kadar koridorun alt 
bölümünde temizlik çalışması, koridorun kale terasına çıkışında ot temizliği 
ve taşların yerine taşınması için rampa yapım işleri gerçekleştirilmiştir. Si-
pariş edilen blokların işlenmesi (taraklanması) tamamlanınca, bloklar rampa 
üzerinde kaydırılarak ve caraskal ile dengelenerek yerlerine yerleştirilmiştir. 
Basamakların altına özgün duruma uyacak şekilde moloz taş ve kireç harcı ile 
dolgu yapılmıştır.

 Ziyaretçilerin çalışma alanına girişini engellemek ve kışın yağışların 
etkisiyle koridorun yeniden toprak dolmasını engellemek amacıyla korido-
run üst çıkışına kuru duvar örülmüş ve yeni çıkan tuğla döşeme kalıntıları, 
üzerlerine serilen naylon örtü ve kum ile koruma altına alınmıştır.

VI.  ALAN YÖNETİMİ VE KORUMA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
ÇALIŞMALARI

Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında; ziyaretçilerin kalıntılar ara-
sında yollarını bulmalarına ve ören yerindeki anıtların daha iyi anlaşılabil-
mesine yardımcı olabilmesi amacıyla bazı yeni gezi yolları düzenlenmesine 
devam edilmiştir. Gezi yolları, toprağın birkaç metre altında olduğu jeoman-
yetik görüntüleme yöntemleri ile doğrulanmış olan ve Antik Dönem insula 



31

sistemi içerisinde yer alan Antik Dönem yol hatlarına uygun biçimde sınırları 
belirlenerek, etaplar halinde düzenlenmektedir. 2014 kazı sezonu kapsamın-
da, bu gezi yollarının, 2013’te otlardan temizlenen Humeytepe’deki hamamın 
devam eden kesiminin inşası tamamlanmıştır (Resim: 15).

Delphinion’dan Humeytepe’deki hamamlara kadar uzanan yeni ziyaretçi 
yolu Ağustos’un ikinci yarısında tamamlanmıştır. 4 m. genişliğindeki ziyaret-
çi yolu, jeomanyetik ölçümlerle ıspatlanan Antik Cadde boyunca uzanmak-
tadır. Yolun kendisi, kentin diğer Antik Dönem cadelerinin çoğunda olduğu 
gibi, tahkim edilmemiştir. Yol, iki yanda da uzanan 15 cm. derinliğinde ve 35 
cm. genişliğindeki banketler vasıtasıyla fark edilebilir duruma getirilmiştir. 
Banket çevrede (serbest durumda- bir yapıya ait olmaksızın) bulunan taşlar-
dan oluşmaktadır. Bu durum harabelere ait olan ve serbest durumda bulunan 
taşların bir araya toparlanmasına katkı sağlamıştır. Delphinion-Humeytepe 
yolunun ortaları alçak bir tepe oluşturan Türk Dönemi evinin kalıntılarıyla 
kesintiye uğramaktadır. Söz konusu ev önümüzdeki sene koruma altına alı-
narak seyir platformu olarak kullanılacaktır.

İstanbul’da yeni bir rehber türkçeye tercüme edilmiştir ve kış aylarında 
yayınlanması beklenmektedir. Berlin’den Dr. M. Taschner ziyaretçilerin cep 
telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama üzerine çalışmaktadır. Bu ko-
nuyla ilgili içerik bilgileri tamamlanmış olup teknik unsurların tamamlanma-
sına çalışılmaktadır.

VII.  MİLET KAZISI’NDA YÜRÜTÜLEN PROJELER ile İLGİLİ 
HAZIRLANMAKTA/BASKIDA OLAN YAYINLAR (2014/2015)

L. AUDLEY-MILLER – S. GIESE – S. HUY – P. NIEWÖHNER, An Ancient 
Cave Sanctuary Underneath the Theatre of Miletus and the Burial of Pagan 
Sculpture in Late Antiquity, Archäologischer Anzeiger (yayına hazırlanmak-
ta).

H. BRÜCKNER, A. HERDA, M. MÜLLENHOFF, W. RABBEL, H. STÜMPEL, 
On the Lion Harbour and other Harbours in Miletos: Recent Historical, 
Archaeological, Sedimentological, and Geophysical Research, Danish Pro-
ceedings 7, 2014, 49-103.
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B. EMME, „Das Märchen von den drei Märkten“. Bauten merkantiler Funkti-
on und die städtebauliche Entwicklung des hellenistischen Milet, Istanbu-
ler Mitteilungen 63, 2013 (2014), 51-74.

E. F. FINDIK – P. NIEWÖHNER – N. SCHWERDT, DER BISCHOFSPALAST 
VON MILET. Spätrömisches Peristylhaus und frühbyzantinische Resi-
denz, Archäologischer Anzeiger (yayına hazırlanmakta).

D. GÖÇMEN – P. NIEWÖHNER – A. WALDNER, DIE SÜDSTADTTHER-
MEN VON MILET. Vom kaiserzeitlichen Baderundgang zum frühbyzan-
tinischen Doppelbad, Archäologischer Anzeiger 2015 (baskıda).

L.-M. GÜNTHER, Bürgerinnen und ihre Familien im hellenistischen Milet. Unter-
suchungen zur Rolle von Frauen und Mädchen in der Polis-Öffentlichkeit (Wies-
baden 2014).

V. VON GRAEVE, Thalesin Gözleriyle Milet, in: Miletos’lu Filozoflar. Thales, 
Anaksimandros ve Anaskimenes, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk 3 (baskıda).

V. VON Graeve, Beobachtungen zur Herstellungstechnik milesischer Terra-
kotten im 7. Jahrhundert v. Chr., in: B. Dreyer (ed.), Festschrift Recep Meric 
(baskıda).

R. KÖSTER, Methodische Schwierigkeiten bei der Datierung von kleinasiati-
scher Bauornamentik der Kaiserzeit - das Beispiel Milet, in: J. Lipps – D. 
Maschek (ed.), Antike Bauornamentik. Grenzen und Möglichkeiten ihrer Erfor-
schung, Studien zur antiken Stadt 12 (Wiesbaden 2014) 129-138.

P. NIEWÖHNER, Neue spät- und nachantike Monumente von Milet und der 
mittelbyzantinische Zerfall des anatolischen Städtewesens, Archäologischer 
Anzeiger 2013/2 (2014), 165-233.

P. NIEWÖHNER, 2013 Yılı Milet Çalışmaları, Kazı Sonuçları Toplantısı 36, 2014 
(2015) (Ankara, baskıda).

P. NIEWÖHNER, Die byzantinischen Basiliken von Milet, Milet. Ergebnisse der 
Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899. Bd. 1. Bauwerke 
in Milet. Heft 11 (Berlin 2015, baskıda).

P. NIEWÖHNER, The End of the Byzantine City in Anatolia. The Case of 
Miletus, in: E. Gruber – M. Popovic – M. Scheutz – H. Weigl (ed.), Städte 
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im lateinischen Westen und im griechischen Osten. Topographie – Recht – Reli-
gion (9.-19. Jahrhundert), Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung (Wien, baskıda).

P. NIEWÖHNER, The Late Antique ‘Area’ of Miletus and Other Christian 
Cemeteries in the Aegean, in: M. Korres et al. (ed.), ΗΡΩΣ ΚΤΙΣΤΗΣ. Fest-
schrift Charalambos Bouras (baskıda).

P. NIEWÖHNER, Miletus, in: Encyclopedia of Early Christian Art and Architec-
ture, ed. C. Finney (baskıda).

P. NIEWÖHNER, Miletus, in: Oxford Dictionary of Late Antiquity, ed. M. 
Humphries – O. Nicholson (baskıda).

I. A. PANTELEON, Eine Archäologie der Direktoren. Die Erforschung Milets im 
Namen der Berliner Museen 1899-1914, Mittelmeerstudien 5 (Bochum 2015).

U. SCHLOTZHAUER, Die südionischen Knickrandschalen. Eine chronologische 
Untersuchung zu den sog. Ionischen Schalen in Milet, Diss Uni Bochum 2014: 
http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/Schlot-
zhauerUdo/.

M. TASCHNER, MILET – KORUMA, Turizm ve Çevre Koşulları, in: M. Bach-
mann et al. (ed.), Doğal, Kentsel ve Sosyal Çerçevede Koruma ve Alan Yönetimi, 
Miras 2 (İstanbul 2014)  
253-268.

M. TASCHNER – A. VARDAr, Denkmalpflege und touristische Erschließung 
in Milet, Archäologischer Anzeiger 2013/2 (2014), 235-242.

K. ZIMMERMANN, Funde aus Milet 28. Lydische Architekturterrakotten 
vom Zeytintepe, Archäologischer Anzeiger 2014, 169-178.
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Resim 1: Milet 2014, Tiyatro’nun çevresinde jeofizik çalışmaları. Sahne binasının batısında, ma-
ğara önündeki alanın detaylı planı. Masif yapılanma arasında tanımlanabilen caddenin 
orta aksı kırmızı ile gösterilmiştir.
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Resim 2: Milet 2014, Humeytepe’de jeofizik taramalar. Yeni ölçülen alanlar kır-
mızı ile gösterilmiştir.



36

Resim 5: Milet 2014, Tiyatro Tepesi üzerindeki Geç Bizans Dönemi yerleşmesi. 
KT1 sondajından görünüm.

Resim 3: Milet 2014, Humeytepe hamamları-
nın kuzeydoğusundaki jeoelektrik 
ölçümler.

Resim 4:  Milet 2014, Tiyatro Tepesi üzerinde-
ki Geç Bizans Dönemi yerleşmesinde 
sondajların konumu.
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Resim 6:  Milet 2014, Kentin güneyindeki drenaj çukuru. SG1 ve 4 sondajları: Ortada kanalizas-
yon kanallarının taş kapakları; sağda pişmiş topraktan temiz su kanalı; sağda ve solda 
insula duvarları.

Resim 7: Milet 2014, Kentin güneyindeki drenaj çukuru, sondaj SG3.
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Resim 10:  Milet 2014, Milet 2014, Tiyatro. Tehdit altındaki kemerli geçişlerin görünümü.

Resim 8:  Milet 2014, Tiyatronun altındaki mağara-
dan ele geçmiş olan, birbirine uyan terra-
kotta fragmanları.

Resim 9:  Milet 2014, Tiyatronun altında-
ki mağaradan ele geçmiş olan 
kırık kırığa oturan iki parça-
dan oluşan, ideal plastik, kadın 
başı.
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Resim 12: Milet 2014, Tyatro. Geçitin uygulama sonrası durumu – kuzeye bakış.

Resim 11: Milet 2014, Tiyatro. Geçitin uygulama öncesi durumu – kuzeye bakış.



40

Resim 13: Milet 2014, Tiyatro. Rekonstrüksiyonu yapılacak olan basamak sıralarının kesiti.

Resim 14: Milet 2014, Tiyatro. Ikinci basamak 
sırasının yapımı.

Resim 15: Milet 2014, Delphinion’dan 
Humeytepe’ye uzanan yeni ziyaret-
çi yolu.
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2014 yılının yaz döneminde de Gaziantep`in Dülük Baba Tepesi`ndeki 

zirvede kazı ve resotrasyon çalışmaları devam ettirilmiştir1. Burada Iupiter 

Dolichenus`un merkezi kutsal alanı yer almaktaydı2. Iupiter Dolichenus tepe-
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Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA.
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Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA.

1 Samsun Müzesi`nden Uğur Akyüz bu kazı döneminde bakanlık temsilcilik görevini üstlen-
miştir ve burada kendisine vermiş olduğu bütün emekleri için teşekkürlerimizi iletiriz. Klasik 
Arkeoloji, Ön Asya Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Epigrafik, Nümizmatik, Arkeozooloji, Restoras-
yon, Konservasyon, Yapı Tarihi incelemesi ve jeoenformasyon bilim dallarında etkin olan bi-
lim insanları Prof. Dr. Engelbert Winter (Münster), Doç. Dr. Rifat Ergeç (Gaziantep), PD Dr. 
Werner Oenbrink (Köln), Dipl.-Architektin Dr. Silke Haps (Dortmund), Dr. Constanze Hoep-
ken (Köln), Dr. Nadja Pöllath (München), Dr. Michael Blömer (Münster), Dr. Ulrich Holtfester 
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Dipl.-Restauratorin Laura Lun (München), Dipl.-Restauratorin Veronika Disl (München), Dilek 
Çobanoğlu, Y.L. (Münster), Jan-Pieter Löbbing, Y.L. (Münster), Daria Olbrycht, Y.L. (Krakau), 
Torben Schreiber, Y.L. (Münster), Markus Strathaus, Y.L. (Münster), Nadine Marcinczik, Y.L.  
(Münster), Katharina Schmidt, Y.L. (München), Helmut Schwaiger, Y.L. (Wien); Eva Strothen-
ke, Y.L. (Münster), Peter Jülich (Frankfurt) ve de öğrenciler Charlotte Czeska (Münster), Burak 
Ergin (Dortmund), Lisa Franzke (Münster), Burak Kalfa (Eskişehir), Konstantin Kappe (Müns-
ter), Jana Radke (Münster), Fabian Röhr (Münster), Andre Wieghardt (Münster) und Sebastian 
Whybrew (Münster), Michaela Zimmermann (München) çalışmalara katılım göstermişlerdir. 

2 Bkz. Dülük Baba Tepesi`nde şimdiye dek yürütülmüş çalışmalar için: 
 F. Bulgan – A. Schütte-Maischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24/2, 2002, 

197–208.; H. Güllüce – A. Schütte-Maischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25/1, 
2003, 29–40H. Güllüce – M. Blömer – E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, KST 26/ 1, 2004,  
53–62; 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, Iupiter 
Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und seine Ursprünge, AW 36/4, 
2005, 79–85; H. Güllüce – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus 
auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27, 1, 2005, 105–116; 
F. Bulgan – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük 
Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005, KST 28/1, 2006, 247–258; M. Blömer – E.
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nin kuzey alanında yer alan, Doliche kentinin ana tanrısıydı. Bu kutsal alanı 
Demir Çağı`ndan beri varlığını gösteriyor olsa da asıl önem ve anlamını, Iu-
piter Dolichenus kültünün Roma Imparatorluğu`nun geniş alanlarına yayıl-
masıyla, Roma döneminde kazanmıştır3.
  Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht 

(2004–2005), IstMitt 56, 2006, 185–205; M. Blömer – E. Winter, Der Dülük Baba Tepesi und das Ha-
uptheiligtum des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004–2005), IstMitt 56, 2006, 185–205; M. Önal 
– M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepe-
si bei Doliche. Forschungen des Jahres 2006, KST 29, 2007, 371–384; M. Facella – E. Winter, Neue 
Inschriften für Iupiter Dolichenus aus dem östlichen Mittelmeerraum, in: E. Winter (ed.), Vom 
Euphrat bis zum Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim, Vol. 1, 
AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; E. Winter (Hrsg.), Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und 
Forschungen zwischen Taurus und Euphrat, AMS 60 (Bonn 2008) (darin Beiträge zu Doliche/
Dülük Baba Tepesi von E. Winter, A. Schachner, G. Heedemann, W. Oenbrink, M. Facella, C. 
Hoepken, F. Schimmer, M. Sieler); M. Blömer - E. Winter, Das Heiligtum des Iupiter Dolichenus 
auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche - Forschungen des Jahres 2008, KST 31/1, 2009, 441¬–458; 
M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi 
bei Doliche – Forschungen des Jahres 2008, KST 31, 2010, 441–458; M. Blömer – E. Winter, Das 
Heiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jah-
res 2009, KST 32, 2010, 319-330; 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 Sup-
porting Archaeological Surveys: A Case Study from Ancient Doliche, SE Turkey, Geoarchaeology 
23, 2010, 355–374; E. Winter (Hrsg.), Von Kummu  nach Telouch. Archäologische und historische 
Forschungen in Kommagene, Dolichener und Kommagenische Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 
2011) (darin die Beiträge zu Doliche/Dülük Baba Tepesi von E. Winter, M. Blömer, A. Schachner, 
W. Oebrink – 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; Blömer – Winter 
2011a; Blömer – Winter 2011b; Blömer – Winter 2011c; Blömer – Winter 2012a; Blömer – E. Win-
ter, Doliche. Eine kommagenische Stadt und ihre Heiligtümer, in: J. Wagner (Hrsg.), Gottkönige 
am Euphrat. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene, 2. erweiterte Auflage (Ma-
inz 2012) 151–160; M. Blömer – E Winter, 2011 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde 
Kazı Çalışmaları, KST 34, 2012, 361–368; 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. Blömer – E. Winter, 2012 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde kazı 
çalışmaları, KST 35, 2013, 199–210; M. Blömer – E. Winter, Sanctuary and Monastery: „Where the 
iron was born“, in: Actual Archaeology 5, 2013, 22–24; E. Winter (Hrsg.), Kult und Herrschaft am 
Euphrat. Dolichener und Kommagenische Forschungen 6, AMS 72 (Bonn 2014) (darin Beiträge 
von M. Blömer, A. Schachner, W. Messerschmidt, P. Borbone, B. Öğüt, E. Strothenke, M. Stanke, 
Z. Simon, S. Haps); T. Prinz – S. Walter – A. Wieghardt – T. Karberg – T. Schreiber, GeoArcha-
eology Web 2.0: Geospatial Information Services Facilitate New Concepts of Web-Based Data 
Visualization Strategies in Archaeology – Two Case Studies from Surveys in Sudan (Wadi) and 
Turkey (Doliche), Archaeological Discovery 2014, 91–106. 

3 Zum Kult des Iupiter Dolichenus im Römischen Reich s. M. A. Speidel, The Military Religion 
of Iupiter Dolichenus, EPRO (Leiden 1982); M. Blömer – E. Winter (Hrsg.), Iupiter Dolichenus. 
Vom Lokalkult zur Reichsreligion, ORA 8 (Tübingen 2012).
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2014 yılının arazi çalışmaları platonun merkezi alanının ortasında yoğun-
luk kazanmıştır. Burası kutsal alanın Demir Çağı ve Roma dönemi merkezle-
rini de oluşturmaktadır. Ayrıca Antik dönem sonrasında Kutsal Süleyman`ın 
hıristiyanlık manastırının kurulu olduğu, kutsal alanın giriş bölümünde de 
arkeolojik çalışmalar yürütülmüştür. Bu manastır büyük bir olasılıkla 12. yüz-
yıla kadar varlığını sürdürmüştür (Resim: 1).4

 ORTA MERKEZİ PLATO – DEMİR ÇAĞI VE ROMA DÖNEMİ KUTSAL 
ALANININ MERKEZİ

Merkezi platonun kuzeybatısında 2006 ve 2013 yılları arasında yaklaşık 
1000 metrekare büyüklüğünde bir alan açığa çıkarılmıştır. Bu alanda Demir 
Çağı`na, Hellenistik döneme ve de Roma dönemine ait önemli mimarî ka-
lıntılar koruna gelmiştir. 2014 yılı çalışmalarının hedefleri; bu alanı merkezi 
noktalarında daha da genişleterek, şimdiye dek açığa çıkarılabilinmiş kalıntı-
ların birbiriyle bağlantısını ve işlevini tespit ederek, daha iyi anlayabilmektir. 

14-01 ve 14-12 açmaları bu alanın batı yönüne uzantısıdır. Burada doğu 
sınırda yer alan 08-08 ve 11-01 açmalarındaki Roma dönemi kalkertaşı döşe-
menin uzantısı ve işlevinin incelenmesi planlanmıştır. Tahmin edildiği gibi 
bu döşeme oldukça yoğun bir yığıntı altında batıya doğru devam etmiştir. 
Burada kuzeyden güneye doğru uzanan, tek sıra halinde alçak kalkertaşı 
yontma bloklarından düzenli bir son mevcuttur. Bunlar büyük bir olasılıkla 
bir girişin eşiğini oluşturmaktadır (Resim: 2). Kalkertaşı döşemeli alanın üzeri 
büyük bir olasılıkla bir çatı sistemi ile örtülü olmuş olması gerekmektedir. 
Batıda eşiğe sınır olan 14-12 açmasında bazalt plakalı döşemeye ait kalıntılar 
korunmuştur. Açmanın geri kalanında ise bu bazalt taşı döşemesinin dolgusu 
koruna gelmiştir. 

4 W. Oenbrink Keramik aus Athen für Tessup/Iupiter Dolichenus?, in: E. Winter (Hrsg.), Kult 
und Herrschaft am Euphrat, Dolichener und Kommagenische Forschungen VI, AMS 73 (Bonn 
2014) 65-96; M. Facella – M. Stanke, Eine Inschriftenplatte für Theodoros Stratelates und weitere 
christliche Zeugnisse vom Dülük Baba Tepesi, in: E. Winter (Hrsg.), Von Kummuh nach Telo-
uch. Archäologische und historische Untersuchungen in Kommagene, AMS 64 (Bonn 2011) 157–
185; P.G. Borbone – W. Oenbrink, Das christianisierte Heiligtum auf dem Dülük Baba Tepesi. 
Eine syrische Inschrift, Architekturbefunde und Bauglieder, in: E. Winter (Hrsg.), Von Kummuh 
nach Telouch. Archäologische und historische Untersuchungen in Kommagene, AMS 64 (Bonn 
2011)187–205.
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14-02 ve 14-15 açmaları doğu yönüne bir uzantı olup, genişletme açmaları-
dır (Plan: 1). Kazı alanının büyük bir bölümünde yeni dönemde açılmış olan 
çukurlar tarafından tahribata uğratılmıştır. Bundan dolayı antik buluntular 
neredeyse hiç korunamamıştır. Ama yine de buradaki kazı çalışmalarında 
Hellenistik-Roma dönemli kalkertaşı yontma bloklarından yapılmış temel 
duvarları koruna gelmiştir (Resim: 3). 13-01 açmasından uzanarak gelen ve 
doğu-batı yönünde ilerleyen bağlayıcı bir duvar doğu yönüne devam eder 
ve 14-02 açmasının ortasından itibaren kuzey yönüne doğru uzanmaktadır. 
Doğu yanında yine doğu-batı uzantılı bir başka duvar uzanmaktadır. Bu du-
varın yapım tekniği ilk duvarınkinden farklılık göstermekte olup, iki yontma 
blok yüksekliğinde günümüze ulaşmıştır. Blokların alt sırası kaya üzerindeki 
ilk sırayı olup, düzlüğü oluşturmaya yaradığından, blokların ebatları biraz 
daha düzensizdir. 14-15 açmasında bu duvar komple kırık ve eksiktir. Bu aç-
mada oldukça büyük bir çukur bütün antik kalıntıları tahrip etmiştir. Komşu 
açmalarındaki bulgular sayesinde büyük bir yapı kompleksinin varlığı ortaya 
çıkmaktadır. Bu yapı kompleksinin yapımı değişik evrelerde gerçekleştiril-
miştir. 

İki açmada da birçok sayıdaki çukurların ve de toprağın yeniden istiflen-
mesinden dolayı zarara uğramamış katmanlar mevcut değildir. Sadece direk 
anakaya üzerinde yer alan, Geç Demir Çağı`na ait birçok küçük buluntuyu 
içerisinde barındıran katmanlar koruna gelmişliği görülmektedir. 

14-02 ve 14-15 açmalarındaki çalışmalara paralel olarak sınır açması olan 
13-09`da geçmiş yıllarda yetiştirilememiş olan çalışmalar da tamamlanmıştır. 
Bu alanda da modern tahribatlar antik bulgulara derin zararlar vermiştir. Bir 
Hellenistik-Roma dönemi duvarının eksikliğinin görüldüğü boşluk çukuru-
nun dolgu malzemesi içerisinde Demir Çağı`na ait birçok sayıdaki küçük bu-
luntular tespit edilebilinmiştir. 2014 yılı kazı çalışmaları esnasında toplam 50 
adet damga ve silindir mühür gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 4). Böylelikle 
Dülük Baba Tepesi`nde şimdiye dek toplam 660 adet mühür buluntu gün ışı-
ğına çıkarılıp, Gaziantep Arkeoloji Müzesi`ne teslim edilmiştir. 

Şiddetli yağmurlardan sonra 05-07 açmasının yaklaşık doğusunda (Mer-
kezi platonun güneybatısı) birbirine bağlı iki kalkertaşı yontma bloğu görü-
nür hale gelince, burada yaklaşık 5 x 3 metrelik 14-13 adlı açmada temizlik ça-
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lışması yürütülmüştür. Bu temizlik çalışmasının ardından burada ikiden faz-
la yontma bloğunun birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş olup, bunların 
değişik ebatlara sahip oldukları da ortaya konulabilinmiştir. Bunlar şüphesiz 
ki Hellenistik-Roma dönemi temel yapısına ait olup, bu alanın batı yanındaki 
açmadan geçmiş yıllarda tespiti gerçekleştirilmişti. Yontma taş blokları di-
rek anakaya üzerinde yer edinmektedir. Bu anakayaya buradaki noktada 0,3 
metrelik toprak kaldırımdan sonra ulaşılmıştır. Burada her hangi bir buluntu 
tespit edilememiştir. 

14-03 açması, geçen yıl 13-02 adıyla açılmış açmayı merkezi platonun ku-
zeybatısında kuzeye doğru genişletmektedir (Plan: 1). Açmanın ebatı 8x10 
metredir. Buradaki çalışmaların hedefi Demir Çağı kutsal alanının devam 
eden uzantısını tanımlamak ve bu alanda beklenen Hellenistik-Roma dönemi 
yapılaşmayı açığa çıkarmaktır. 

Doğudan gelip, batıya devam eden ve 27 metreden sonra güneye doğru 
büküldükten sonra yaklaşık 40 metrelik uzunluğunun ispat edilebilen erken 
Demir Çağı çevre duvarına ait kuzeybatı köşesi burada açığa çıkarılabilin-
miştir (Resim: 5). Duvarın dış kuzeybatı köşesi bir Orta Çağı`na ait çukur ile 
tahrip edilmiştir. Bu çukur tam bu noktada anakayanın üst yüzeyine kadar 
derinleşmektedir. 

Demir Çağı duvarının kuzeyinde paralel olarak kalkertaşı yontma blokla-
rından bir bağlayıcı temel duvarı takip etmektedir. Bu temel duvar kalıntıları 
13-02 ve de 11-02 açmalarındaki temel ile uyum göstermektedir. Bu temeller 
kutsal alanının yeniden yapılaşmasından M.Ö.  2. yüzyıldan beri bir bağlantı 
içerisindedir.  

14-03 açmasındaki çalışmalarının ardından, güneyinde yer alan eski aç-
malarında eksik kalmış olan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Böylelikle bura-
da amaç edinilmiş olan koruna gelmiş, Demir Çağı`na ait duvar kalıntılarını 
daha iyi anlayabilmek ve Orta Çağı`ndan kalma çukurların görünen kalıntıla-
rını ortadan kaldırmaktı. Buradaki çalışma alanı 14-18 olarak adlandırılmıştır 
(Plan: 1).

2003 yılından bu yana ilk defa merkezi platonun doğu bölümünde kut-
sal alan giriş bölüme doğru bölümler inceleme altına alınmıştır. 14-10 açması 
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yaklaşık 10 x 5 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Açmanın batı yarısında artık 
tahrip olmamış katmanlar açığa çıkarılmamıştır. Burası zirvenin en yüksek 
noktası yer almakta olduğundan, oldukça alçak bir toprak seviyesi mevcuttu. 
Ayrıca dolgu malzeme içerisinde önemli küçük buluntular da gün ışığına çı-
karılabilinmiştir. Örneğin Demir Çağı`na tarihli bir bronz boğa figürini veya 
M.Ö.  7. yüzyıla tarihli bir Bizans dönemi kemer tokası (Resim: 6-7). 

Açmanın doğusunda Orta Çağı`na ait yapılaşma kalıntılar varlık göster-
mektedir. Burada dörtgen bir mekân tespit edilmiştir. Bu mekân başlıca dev-
şirme malzeme ile kurulmuş ve daha büyük bir yapı tesisine ait bir bölümü 
oluşturmaktadır. Yapı anakaya üzerine oturtulmuştur. Burada anakaya ise 
basamaklar halinde işlenmiştir. Bu basamaklı işlenmiş hali Roma dönemi kut-
sal alanı ile bir bağlantı içerisindedir. 

14-09 açması 5x5 metre ebatında ve 14-10 açmasının doğusunda, yaklaşık 
kutsal alanına geçiş sağlayan eğimde konumlanmıştır. Burada amaç edinil-
miş olunan merkezi plato alanı ile kutsal alanının giriş bölümünün arasında-
ki bağlantıyı incelemektir. Bu çalışmalar esnasında burada modern dönemde 
oldukça yoğun bir dolgu toprağı ile doldurulmuş olduğu tespit edilmiştir. 
Burada Antik dönem sonrasına ait tahrip edilmemiş katmana yaklaşık 1,50 
metrelik derinlikten sonra rastlanılmıştır. Bu katmanda moloz taşından ve 
devşirme malzemeden inşa edilmiş gayet basit duvarlar açığa çıkarılmıştır. 
Bunlar değişik yapılara aitlik göstermektedir. Açmanın yeterince büyük ol-
madığından dolayı bu duvarların şekil ve işlevi hakkında yeterince sonuca 
ulaşılamamıştır. Burada tespit edilen önemli bir nokta ise anakayanın bu ko-
numda düzeltilmiş ve batıya doğru basamaklar halinde işlenmiş olduğudur

Kutsal alanının batıya doğru sınırlandırılmasının açıklanabilinmesi için, 
merkezi platonun güney sınırını oluşturan eğimli konumda 14-16 açması açıl-
mıştır (Plan: 1). 9x4 metrelik açmada modern üst yüzey seviyesinin hemen al-
tında belirgin bir şekilde yığılmış modern eğim katmanı ile tahrip edilmemiş 
antik katman arasında açmanın kuzey yarısında bir ayrım gözlemlenmekte-
dir. Burada doğudan batıya yönelen ve kalkertaşı yontma bloklarından inşa 
edilmiş bir duvara rastlanılmıştır. Bu duvar 4,20 metre uzunluğu, 1,45 metre 
genişliği ve 1,30 metre azami yüksekliği ile korunmuştur (Resim: 8). Burada 
tespit edilmiş bir diğer duvar ise kuzeyden güneye uzanarak doğu-batı yönlü 
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duvara çarpmaktadır. Kuzey-güney uzantılı duvar 2,70 metre uzunluğu. 0,90 
metre genişliği ve de 1,20 metre yüksekliği ile korunmuştur. Duvarların etraf-
ları Geç Antik dönemde döküntü malzemesi ile doldurulmuştur. Büyük bir 
olasılıkla, Dülük Baba Tepesi`nde bulunan diğer duvarlardan daha güçlü ve 
büyük olan bu duvarlar, Temenos duvarının bir kesiti olmuş olması gerekir. 
Kutsal alanın Roma dönemi hakkında oldukça önemli bir konuma sahip olup, 
devamının araştırılması gerekmektedir. 

 ÖN PLATO - ROMA DÖNEMİ KUTSAL ALANININ VE HIRİSTİYANLIK 
DÖNEMİ MANASTIRININ GİRİŞ BÖLÜMÜ

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemin çalışmalarında da, Geç Antik ya-
pılaşmanın görüldüğü, kutsal alanının girişinde bir ağırlık noktasını oluştur-
muştur. Ön alanın kuzeyinde ve merkezi platonun kuzeydoğusunu kapsayan 
bölümde 2003 yılı ve 2013 yılı arasındaki yaklaşık 750 metrekarelik geniş bir 
alanda birbiriyle bağlantılı olarak kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bö-
lümde özellikle Roma Dönemine ait yontma bloklardan inşa edilmiş duvarlar 
ile döşeme taban korunagelmiş olup, farklı evrelerde yapılmış değişime sahip 
Geç Antik Döneme ait geniş alanda yapılaşma varlığını göstermektedir. Bu 
yapılaşma ikamet ve ekonomik amaçlı kullanılmış mekânlar oluşturmakta ve 
kısmen artık manastır yapısına ait olduğu belirginleştirilebilinmiştir.  

Giriş alanının kuzeydoğusundaki kazı çalışmalarının amacı kutsal ala-
nının Imparatorluk Dönemi yapılaşmasının devamını incelemek olmuştur. 
Temenos duvarının araştırılmasının yanı sıra, çevrelenmiş ön alan içerisinde 
Hellenistik-Imparatorluk dönemine ait yapılaşmanın tespit edilmesi planla-
nılmıştır. Ayrıca manastıra ait büyük bölümünün açıklığa kavuşturulmasıyla, 
yapı bünyesini ve işlevini ortaya konmak istenmiştir.

Bu soruların cevaplarını ortaya koyabilmek için 14-04, 14-05 ve 14-11 aç-
maları açılmıştır (Plan: 1, Resim: 9). 14-04 açması 17x5 metre büyüklüğünde 
olup, doğu yanında geçmiş dönemin 13-03 açmasına sınır etmektedir. 14-05 
ve 14-11 açmaları bunun güneyinde konumlanmakta ve yaklaşık 3 x 10 metre 
ile 10x5 metre ebatlarına sahiptirler.

14-04 açmasının kuzeyinde Roma Dönemi Temenos duvarı üç blok yük-
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sekliğinde koruna gelmiştir (Resim: 10). Böylelikle bu alanda Temenos duvarı 
toplam 37 metre uzunluğu kesin tespit edilmiştir. Lakin doğu yönüne doğru 
korunmuşluğu git gide kötüleşmektedir. Temenos duvarının kuzey yanında 
düzenli aralıklarla çıkıntılara sahip olduğu kanıtlanmıştır. Kuzey duvar di-
bindeki dolguda yoğun bir şekilde M.Ö. 1. yüzyıl - M.S. 1. yüzyıl aralığına 
tarihlendirilebilinen, keramik buluntular gün ışığına çıkarılmış olup, bunla-
rın arasında birçok ince malzemenin yer aldığı ortaya konulmuştur. Böylelik-
le ön platonun güney yanında bulunmuş keramiklerin analizi sayesinde, ön 
platoyu yaklaşık M.S. 100 dönemlerine tarihlendirilmesini onaylamaktadır. 

Temenos duvarının güneyinde kalkertaşından yapılma bir taban döşemesi 
takip etmekte ve bu da Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. Burada bir iç-
tabandan bahsedildiğinden, Temenos duvarına yaslanan bir avlu mimarîsinin 
canlandırılması doğru olacaktır. Burada bulunmuş Dor düzeni sütun başlık-
ları ve üst yapı mimarî parçaları da bu tezi desteklemektedir. Geçmiş yılda 
açılmış olan sınırındaki açmada Erken Bizans döneminde kurulmuş oldukça 
büyük dörtgen mekânın tahrip edilmiş tabanıyla tespit edilmiştir. Bu yılın 
çalışmaları esnasında doğu yanında takip eden mekânın açığa çıkarma ça-
lışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu mekânın duvarları düzenli dizilmiş moloz 
taşlarından kurulmuştur. Düzensiz aralıklarla duvara destek olarak büyük 
devşirme blokları yerleştirilmiştir. Bu desteklerden bir tanesi Roma dönemi-
ne tarihli, üzerinde bir vejetasyon tanrısının betimlenmiş olduğu kaliteli röl-
yefli bir steldir (Resim: 11)5. Stelin üzerindeki gizemli betimleme şimdiye dek 
yeganedir. Bu stelin yerinden çıkarıp koruma altına alınabilinmesi için açma-
nın doğu yanında yaklaşık 2x1 metrelik bir genişletme açılması gerekmiştir. 

Yeni açılmış mekânda Roma dönemi kalkertaşı döşeme taban olarak kul-
lanılmıştır (Resim: 12). Mekânın sadece güney bölümünde ise bunun yerine 
taban bazalt plakalardan yapılmış bir döşemeye sahiptir. Mekân güneyinde 
bir kapı aralığı ile bir avluya açılmaktadır. Bu Roma döneminin düzensiz ba-
zalt plakalarından yapılmış bir taban olup, kısmen yenilenmiş olduğu göz-
lemlenmektedir. 

Açmanın tam ortasından bat-doğu yönlü oldukça güçlü bir duvar geç-

5 Bkz. M. Blömer – E. Winter, Ein Gott im Blattkelch, Antike Welt 1, 2015, 5.
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mekte ve kuzeyinde yer alan Erken Bizans Dönemi yapı tesisatının güneyini 
komple çevrelemektedir. Bu duvar üstte bahsedilen duvarlardan daha dü-
zensiz bir yapıma sahiptir. Duvarın güney yanında, 14-05 ve 14-11 açmaların-
da değişik mekânlar eklenmiştir. Bunlar sahip oldukları değişik taban yük-
sekliklerinden ve de temellerinden dolayı değişik yapı ve kullanım evrelerine 
sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu alanda yapılaşmanın işlevi hak-
kında bilgi vermek, sadece kısmen açığa çıkarılmış olunduğundan mümkün 
değildir. Bu alanda Roma dönemine ait alan döşemesinin kalıntıları dışında 
en eski yapı kalıntısını dörtgen bir mekân gösterilmektedir. bu mekân 2013 
yılı çalışmalarında kesitten açığa çıkarılmış olup, tabanına bir su sarnıcının 
açılmış olduğu tespit edilmiştir. Buranın daha güneyinde ise daha basit ya-
pılı bünyeler tespit edilmiştir. Bağlama kopçalarına sahip olan bir yalak ve 
tabanda duran beş adet nal buluntusuyla burasının kısmen at veya eşeklerin 
bağlanıp bekletildiği bir mekân olduğu ortaya konulmuştur. 

Roma dönemi Temenos duvarının kuzeydoğu köşesini açıklığa kavuştur-
mak için 14-14 açması açılmıştır. Burada Roma dönemi kalkertaşı döşeme-
sinin kuzeydoğu köşesi keşfedilmiştir. Lakin bu tabanı çevreleyen Temenos 
duvarına ait yapı blokları bu noktada komple sökülmüş olduğu tespit edil-
miştir. 

Doğu terastan giriş alanına doğru yükselen eğimde 2010 yılından bu yana, 
kutsal alana geçişi sağlayan merdiven yapısı kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu 
bulgunun daha detaylı açıkanalabilinmesi ve de bitişiğindeki kapı ile alanın 
araştırılması için 14-08 açması burada 10-02 açmasına güney yanından eklen-
miştir. Bu açma yaklaşık 15 metrekarelik bir alana sahiptir. Burada kutsal ala-
nına ana girişi sağlayan, üç kanatlı merdiven tesisine ait güney yan duvarının 
batı kısmını açığa çıkarılabilinmiştir. Böylelikle bunun şekillenmesi daha da 
doğruca canlandırılmaktadır. 

14-08 açmasındaki çalışmaların kapsamında yan açma 13-04`te de yeniden 
toparlama çalışmaları gerçekleştirilmesi gerekmiştir. Bu toparlama çalışma-
ları esnasında ise giriş bölümünün altında, toprak ile doldurulmuş, kısmen 
anakayaya oyulmuş olup, kısmen inşa edilmiş olan, bir su havuzu tespit edil-
miştir. Bir kenarı büyük bir olasılıkla yaklaşık 6 metre olan dörtgen bir yapı 
taslağına sahiptir. Duvarları ise hidrolik bir harç ile sıvalıdır. Havuz Impa-
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ratorluk dönemi taban döşemesi ile örtülmüş olduğundan dolayı, bu havuz 
büyük bir olasılıkla giriş bölümünün oluşumundan önce varlık göstermiş ol-
ması gerekmektedir. 

Geçmiş çalışma dönemlerinde en alt blok sırasının 09-19 açmasında ortaya 
çıkarıldığı Temenos duvarının güneydoğu köşesi 14-07 açmasında incelen-
mesi planlanılmıştır. Buradaki çalışmalarda üç blok yüksekliğinde koruna 
gelmiş olan bir duvar açığa çıkarılabilinmiştir. Temenos duvarının kuzey-gü-
ney uzantısına dayanan, kuzey ve güney duvarları koruna gelmiş olan yapı 
4,78x3,70 metre ebatına sahiptir (Resim: 13). Büyük bir olasılıkla burası bir 
köşe bastiyon hizmeti sunmuştur. Dolgunun verisine göre burası Temenos 
duvarının doğu yanı gibi, M.S. 1. yüzyılda kurulmuş olmalıdır. 

Giriş bölümünün güney yarısında 09-14 ve 09-15 arama açmalarından an-
laşıldığına göre, alanın tabanı büyük bir bölümü bazalt plakalar ile döşenmiş-
tir. 14-06 açmasıyla şimdiye dek inceleme altına alınabilinmiş olan bölümler 
büyütülmüştür (Plan: 1). bu açmadaki çalışmalar esnasında taban döşemesine 
ait bölümlerin devamı açığa çıkarılabilinmiştir (Resim: 14). Doğu yanındaki 
taban döşemesinin plakalarının neredeyse tümüne yakını yerinden sökülmüş 
olduğu tespit edilmiştir. Buradaki en önemli bulgu ise birbirine paralel takip 
eden, devşirme malzemeden yapılmış olan ve doğu-batı yönlü taban döşeme-
ye derinlemesine yapılmış olan iki adet temel duvarlarıdır. Bu duvarlar işlevi 
bilinmeyen Orta Çağa tarihli bir yapıya ait olmalıdır. 

RESTORASYON, KONSERVASYON VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

Geçmiş dönemlerin açmalarını koruma altına almak amacıyla geniş kap-
samlı, özellikle de taş konservasyonu, çalışmaları yürütülmüştür. Oxford 
Üniversitesi`nin işbirliği ile beraber merkezi platonun kuzeybatısında yer 
alan Hellenistik-Roma dönemi temel duvarlarının kırık ve eksik yerlerinin 
restorasyon ile konservasyonları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra ise mo-
loz taşı ve yontma taş blok duvarlarının güçlendirilmesiyle eksik yerlerinin 
tamamlanması gerçekleştirilmiştir. Orta Çağa tarihli manastırı alanı bu çalış-
maların ağırlık noktasını oluşturmuştur. 

2013 yılında kurulmuş olan koruma çatı sistemi bu sezonda daha da ideal-
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leştirilmiştir. Kazı alanlarının üzerlerinin kapatılması için yapılmış olan plan 
konservatörler, mimarlar, kazıbaşkanlığı ve de müze arasında fikirler gelişti-
rilmiştir. 

Kazı alanının çekiciliğini ziyaretçi için arttırmak amacıyla 2012 yılında 
oluşturulmuş Dülük Baba Tepesi turistik kullanım konsepti uygulamaya ge-
çirilmesi devam etmiştir. Ziyaretçi güzergahı geliştirilmiş ve ziyaretçiyi kazı 
alanının bütün önemli merkezi noktalarına yönlendirmektedir. Bu yaklaşık 
400 metre uzunluğundaki yol 6 istasyonu birleştirmektedir. Her bir durak-
ta ise bir büyük bilgilendirme levhası yer almaktadır. Üzerindeki üç dildeki 
(Türkçe/İngilizce/Almanca) metinler, alanda görülen antik kalıntılar ve ye-
rin tarihi hakkında bilgiyi sunmaktadır. Ayrıca çok dilli (Türkçe/İngilizce/
Almanca) broşürler de kazı hakkında bilgi vermekte olup talep üzerine hazır, 
mevcuttur. 

SONUÇ VE PERSPEKTİFLER

2014 kazı dönemi zirvenin bütün kullanım evreleri hakkında, Demir 
Çağı kutsal alanından Bizans Dönemi manastırına dek, önemli bilgiler yine 
sunmuştur. Yeni keşfedilmiş olan bulgular, alanın şekillenmesi ve gelişimi 
hakkında oldukça değişik bir bakış açısını vermiştir. Ayrıca Dülük Baba 
Tepesi`deki kazı çalışmaları git gide sadece burada yer alan Roma Dönemine 
ait Iupiter Dolichenus kutsal alanının tek başına önem taşımadığını göster-
mektedir.  Demir Çağı`na ait kutsal alan da oldukça geniş bir alanda öne-
me ve üne sahip olduğu ortaya konulmaktadır. Aynı şekilde Orta Çağa ait 
manastırı da oldukça önemli bir konuma sahipti. Bu manastırın incelenmesi 
Anadolu`nun, Güneydoğu Anadolu Bizans Dönemi arkeolojisi için oldukça 
önemli bir çalışma olacaktır. Genel olarak diyebiliriz ki; Dülük Baba Tepesi 
arkeolojik kazı çalışmaları Türkiye ve dünya tarihi için oldukça mühim bir 
noktaya sahiptir. Buradan gelecek dönemlerdeki çalışmalarda da Antik Dö-
nem ve Bizans Dönemi dini tarihi hakkında daha ilginç ve önemli sonuçlar 
sunacaktır. 
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Erkan ATAY
 Nihat ERDOĞAN

 Erdal ÜNAL

Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının 
Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında Ilısu Barajı 
gövde inşaatının yapılmakta olduğu alanda 2009 yılından beri kurtarma kazı-
ları yürütülmektedir. Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe Köyü sınır-
larında yer alan Tatıka ve Zeviya Kavla Höyüklerinde 2013 yılında başlatılan 
kazıların1 devamı 09.08.2014 tarihinde her iki arkeolojik alanda da eşzamanlı 
olarak başlatılmıştır2. Kazıların, her iki alanın da niteliğinin anlaşılması ve 
genel planının çıkartılması için yaz ayları boyunca sürdürülmesi planlanmış 
olmakla birlikte, 21.08.2014 tarihinde ortaya çıkan güvenlik sorunu nedeniyle 

* Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kocae-
li/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Ahmet GÖRMÜŞ, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Antakya-Hatay/TÜRKİYE.

 Erkan ATAY, Ilısu Barajı İnşaat Sahası Arkeoloji Projesi Koordinasyon Merkezi.
  Nihat ERDOĞAN, Mardin Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
 Dr. Erdal ÜNAL, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Koaceli/TÜR-

KİYE.
1 A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan ve Erdal Ünal “Ilısu Barajı İnşaat 

Sahası 2013 Kazıları” XXXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. Kazı So-
nuçları Toplantısı (Baskıda).

2 Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında, Kocaeli Üniver-
sitesi öğretim üyesi Prof. Dr. A. Tuba Ökse’nin bilimsel sorumluluğunda, profesyonel arkeolog-
lardan oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. Ekip, arkeolog Erkan Atay’ın alan sorumlulu-
ğunda, arkeologlar Yeliz Atay, Sibel Torpil, Hüsniye Levent, Mehmet Turan, Hamza Usta, Onur 
Dinç, Kaan Bulut, Savaş Akkaş, Adile Görmez ve Volkan Bağlayıcı’dan oluşmuştur. Kazılarda 
Mardin Müzesini Mehmet Deniz temsil etmiştir.



60

baraj şantiyesinde çalışmalar durmuş ve işçilerin de işi bırakmalarının ardın-
dan, alan çalışmaları tamamlanamadan sonlandırılmıştır.

TATIKA KAZI ÇALIŞMALARI

Bölgede 2008 yüzey araştırması sırasında tespit edilen 15 kazı alanından3 
birisi olan Tatıka (15 No.lu alan) Dicle Vadisi’nin güneyinde, Şırnak ili Güçlü-
konak ilçesine bağlı Koçtepe Köyü yanındaki düzlükte yer alır. Kazı alanları 
geçen yıl kazılan E-D 7-8 açmalarının batısı ve güneyinde yer alan E-D 6 ve C 
7-8 açmalarını kapsamış, bu alanlarda birer mimarî tabaka açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 1).

C 7-8 Açmaları

C8 Açmasında yüzey toprağının (C8/0001-0002/S) altında açığa çıkan 
dörtgen planlı yapının moloz taşlarla 0.50 m. genişlikte inşa edilmiş duvarları 
(C8/001-005/D), kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir mekân oluştur-
maktadır (C8/006/M) (Kasa no: C8/0008/S). Mekân 3 x 2.25 m. boyutlarda 
olup, içinde tek sıra taşla, oval formda yapılmış ayrı bir bölme (C8/007/M) 
(Kasa no: C8/0009/S) yer almaktadır. Geçen yıl D8 Açmasında açığa çıkan 
benzeri bölmeler, ölü ritüelleri sırasında kırılan kapların biriktirildiği alanlar 
olarak değerlendirilmiştir4. Açmanın kuzey tarafında C8/002/D kodlu duva-
rın devamı olan C8/008/D (Kasa no: C8/0007/S), güney profilinde C8/011/D 
(Kasa no: C8/0005/S, C8/0011/S) bulunmaktadır. Açmanın doğu yarısında 
belirlenen iki çukurdan C8/009/Ç (Kasa no: C8/0006/S) 1,5 m., C8/010/Ç 
(Kasa no: C8/0004/S) 0.85 m. çapındadır, açma batı profiline yakın C8/012/Ç 
kodlu oval çukur (Kasa no: C8/0002/S) 1 x 0.75 m. boyutlardadır. Açmada 
boyalı ve boyasız seramik parçaları ile az sayıda hayvan kemiği ele geçmiştir.

3 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.

4 A. Tuba Ökse, 2014, “Ilısu Barajı İnşaat Sahası’nda Yeni bir Erken Tunç Çağı Mezarlığı: Tatıka”, 
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler. Mayıs 2014, sayı 38, Sayfa 8-10; A. Tuba Ökse, 2014, “Ta-
tıka”, Actual Archaeology Magazine, Anatolia, Spring 2014, issue 9, sayfa 10; A. Tuba Ökse, 2014, 
“Tatıka”, Aktüel Arkeoloji. Sayı 37, Şubat 2014, Sayfa 14; A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan 
Atay, Nihat Erdoğan ve Erdal Ünal (BASKIDA) “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2013 Kazıları” XXXVI. 
Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı.
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C8 açmasında yer alan yapının uzun duvarlarına paralel uzanan duvarlar, 
C7 Açmasının doğusunda, tarım toprağı (Kasa no: C7/0001/S) altında açığa 
çıkmıştır (C7/002/D). Kalınlığı 0.80 m. olan duvar, yaklaşık 0.5-10 cm. boyut-
larındaki moloz taşlardan inşa edilmiştir. Duvarın batı tarafında pişmiş top-
rak ağırlık (C7/0003/P/01), toplu halde yerleştirilmiş el yapımı beş minyatür 
kap (C7/0003/S/02-03, 05-07) ile bir çömlek (C7/0003/S/04) bulunmuştur 
(Resim: 2-5). Açmada boyalı, boyasız seramik parçaları ile çakmaktaşı, ob-
sidyen ve az sayıda hayvan kemiği bulunmuştur. Açmanın güneybatı, batı, 
kuzeybatı ve kuzey kesimlerinde bulunan çukurlarda seramik parçaları ele 
geçmiştir. Güneybatıda yer alan C7/003/Ç (Kasa no: C7/0002/S) ile kuzey-
batıdaki C7/005/Ç (Kasa no: C7/0007/S) 2 m. çapında, kuzeydeki C7/004/Ç 
(Kasa no: C7/0004/S) 1.00 x 2.50 m. ölçülerindedir. Açmanın batısındaki 
çukurlar kuzeyden güneye doğru üç sıra halinde uzanmaktadır. C7/006/Ç 
(Kasa no: C7/0010/S) 1.00 x 0.60 m., C7/007/Ç (Kasa no: C7/0008/S) 1.80 
x 1.50 m., C7/008/Ç (Kasa no: C7/0011/S) 1.70 x 1.40 m. boyutlarındadır. 
Çevresi taşlarla çevrilmiş basit toprak mezarda (C7/001/G) hocker tarzda ya-
tırılmış bir çocuk iskeleti (18 x 34 cm.) açığa çıkartılmıştır.

E-D 6 Açmaları

D6 Açmasında tarım toprağında dört pişmiş toprak ağırşak 
(D6/0001/Q/01-4), alt seviyede öğütme taşı (D6/0002/R/01) ele geçmiştir. 
Açmanın kuzeybatı köşesinde, kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uza-
nan D6/001/D kodlu duvar 0.40 m. genişlikte, tek sıra moloz taşlarla örül-
müştür. Duvar E6 açmasında devam etmezken, D6/003/D kodlu 0.60 m. 
genişlikte ve irili ufaklı, çift sıra taşlarla örülmüş duvar, güneydoğu ucuna 
birleşmektedir. Bu duvarların batısında kalan mekân (D6/004/M) 3 x 2 m. 
boyutlardadır (Kasa no: D6/0003/S). Açmanın batısında yer alan, kuzeyba-
tı–güneydoğu doğrultusundan uzanan D6/002/D kodlu duvar 0.60 m. ge-
nişlikte olup, moloz taşlarla örülmüştür. Duvarın batısında bir pişmiş toprak 
ağırşak (D6/0004/Q/01) ele geçmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde belir-
lenen yoğun taş döküntü (D6/005/T), kazı çalışmaları erken sonlandırıldığı 
için açılamamıştır.

E6 Açmasının güneydoğu bölümünde yer alan, kuzeybatı-güneydo-
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ğu yönünde uzanan duvarlar moloz taşlarla 0,50 m. genişlikte örülmüştür. 
E6/003/D, E6/005/D E6/009/D kodlu duvarların çevrelediği mekânın 
(E6/011/M) tabanı sıkıştırılmış toprak olup, kuzey duvarı belirlenememiştir. 
Açmanın kuzeybatı tarafında yer alan ve aynı doğrultuda uzanan E6/006/D 
kodlu duvar 0,60 m. genişlikte, buna bağlanan E6/007/D kodlu duvar da 0,5 
m. genişliktedir. Bu duvarların çevrelediği E6/008/M kodlu mekânın taba-
nı topraktır. E6/007/D’nin batı ucunca yarısı korunmuş diğer yarısı toprağa 
gömülü durumda olan çömlek açığa çıkarılmıştır. Kazı erken sonlandırıldığı 
için bu kabın çömlek mezar mı yoksa günlük hayatta kullanılan bir kap mı 
olduğu anlaşılamamıştır. Çömleğin batısında, batı borduna bitişik E6/010/G 
kodlu taş sanduka mezar güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanmakta olup, 
0.90 x 0.60 m. boyutlardadır. Bu mezar da kazının sürdürülememesi nede-
niyle açılamamıştır. Açmada boyalı, boyasız seramik parçaları ile az sayıda 
hayvan kemiği ile E6/005/D batısında akıtacaklı çömlekçik (E6/0003/S/01) 
ele geçmiştir (Resim: 6). Açmanın orta kısmında yer alan, yaklaşık 1 m. ça-
pındaki E6/002/Ç kodlu çukur çift sıra, güneydoğu köşesindeki E6/004/Ç 
tek sıra taşla örülmüş olup, yaklaşık 1,50 m. çapındadır. Açmanın güneybatı 
tarafında bulunan E6/012/Ç kodlu çukur da 60-65 cm. çapındadır.

Değerlendirme

Tatıka’da 2013-2014 sezonlarında birkaç evreli taş temelli yapılar ile bun-
larla ilişkili mezarlar açığa çıkartılmıştır. En üst tabakada açığa çıkan, yakla-
şık 1.50-1.80 m. çapta, derinlikleri 0.80-1.30 m. arasında değişen, moloz taş ve 
çamur sıva ile örülmüş dairesel çukurların içinde kırık seramik parçaları ve 
hayvan kemiği parçaları ele geçmiş, bazılarında yoğun küllü toprak belirlen-
miştir. Bu çukurlar, önceki yıl kazılan dört açmada açığa çıkartılan çukurlar 
gibi en üst tabakayı oluşturmaktadır. Duvarların etrafından ve mekânlardan 
toplanan seramik kap parçaları ve hayvan kemiklerinin ölü yemeği kalıntıları 
olabileceği değerlendirilmektedir5. 

Kuzey Mezopotamya’da Geç Kalkolitik dönemden itibaren üretilen el 

5 A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan ve Erdal Ünal (BASIKDA) “Ilısu Ba-
rajı İnşaat Sahası 2013 Kazıları” XXXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. 
Kazı Sonuçları Toplantısı.
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yapımı kaba işçilikle üretilmiş kaplar, M.Ö. 3. binin ilk çeyreğinde azalarak 
devam etmiştir6. Bunlardan büyük boyutlu olanların Tatıka’da genellikle me-
zar kabı olarak kullanılmış olmakla birlikte, benzeri biçimde üretilmiş küçük 
boyutlu kapların sunular için kullanılmış olmaları güçlü bir olasılıktır. İnce 
nitelikli çark yapımı kaplar ise Kuzey Mezopotamya’da M.Ö. 3100-2500 yıl-
ları arasında üretilen “Ninive-5” seramiği boyalı ve kazıma bezemeli erken 
örneklerine benzemektedir7. Kuzey Mezopotamya ve Kuzeydoğu Suriye’de 
yoğunlaşan bu tip kaplar, Ilısu barajı rezervuar alanı kurtarma kazıları çer-
çevesinde, Diyarbakır-Batman-Siirt illerine bağlı bölgelerde kazılan çeşitli 
merkezlerde çok az sayıda ele geçmiş, Ilısu Barajı inşaat sahasında da sadece 
Tatıka’da bulunmuştur. Tatıka’nın diğerlerine göre güneyde, Mardin dağla-
rının doğu sınırında yer alması, bu seramiğin yaygın olarak kullanıldığı böl-
genin kuzey sınırının buradan geçtiğini gösterir niteliktedir.

Burada konut tarzında olmayan bir yapılaşmanın varlığı, yapıların yük-
sek duvarlı olmayışı, bazı taşların arasına mezarların bırakılmış olması gibi 
göstergeler, bu yapıların ritüel bir işlevinin olduğunu düşündürmektedir. 
Tatıka’da günlük yaşamın geçirildiği bir mimarîden çok ölü ritüellerine iliş-
kin uygulamaların yapıldığı dini bir mimarînin bulunduğu, bu mimarîni Ku-
zey Suriye’deki benzerleri ve bu alanın kabaca M.Ö. 3000-2600/2500 yılları 
arasında kullanıldığı belirlenmiştir. Sadece 8 açmada açığa çıkan mimarî ve 
mezarların niteliğinin anlaşılması, buna ait bir yerleşim alanı bulunup bulun-
madığının araştırılması gerekmektedir.

6 Kuzey Mezopotamya’nın Erken Tunç Çağı IB / Erken Cezire I (MÖ 2900/2800-2700/2650) evre-
sinde el yapımı saman katkılı kaplar devam etmektedir.

7 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, periodization 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 archaeolo-
gical evidence and compared periodizations 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, 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 Mesopotamian Civilization: Ninevite 5 Chronology, Economy, Society, Subartu 9, Turn-
hout, 73-82.
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ZEVİYA KAVLA KAZI ÇALIŞMALARI

Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyü ile mezrası olan Koçyur-
du arasında yer alan Zeviya Kavla’da 2008 yılı yüzey araştırmasında belirle-
nen 59 No.lu yerleşim8, konglomera kayaç üzerine kurulmuştur. Geçen yıl 18 
K açmasında yürütülen kazı çalışmaları bu yıl I 15, I 17 ve N 12 açmalarında 
yürütülmüştür. Zeviya Kavla’da 2013-14 sezonlarında beş açmada yapılan ça-
lışma sırasında ana toprak üzerinde tek tabakalı yerleşime ait kalıntılar açığa 
çıkartılmıştır (Resim: 7).

I 15 Açması

I15 Açmasında herhangi bir mimarîye ulaşılamamış, tarım toprağından 
bir metal nesne (I15/0001/V/01) ele geçmiştir.

I 17 Açması

I17 Açmasının güneybatısında açığa çıkan I17/001/D kodu duvar ku-
zeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanmakta olup, çift sıra taş dizisi ile 
1 m. kalınlıkta örülmüştür. Duvarın kuzeyinde bulunan yuvarlak plan-
lı alan (I17/003/M) 1.50 m. çapında tek sıra taş dizisiyle çevrelenmiştir. 
Mekânının kuzeydoğusunda yer alan I17/004/D kodlu, 0.50 m. kalınlıktaki 
duvarın kuzeybatısına çift sıra taşlar korunmuştur. Duvarın batısında bulu-
nan I17/006/D kodlu duvar çift sıra taşla 0,60 m. kalınlıkta inşa edilmiştir. 
I17/006/D, I17/007/D ve I17/002/D kodlu duvarların çevrelediği alanda yo-
ğun seramik ele geçmiştir (Kasa no: I17/0002/S). Duvarın doğusunda paralel 
uzanan I17/007/D 0.26 m. kalınlıkta tek sıra taş dizisinden oluşmaktadır. Du-
varın batısında, I17/007/D ile I17/001/D arasında bulunan kanalın (Kasa no: 
I17/0005/S) genişliği 0.34 m, uzunluğu 0.35 m. ölçülmüştür. Kanalın güney-
doğusunda açığa çıkan, küçük taşların oluşturduğu döküntünün altından, 
J18 açmasındakine benzer, 0.80 m. çapında, taş örgülü bir kuyu (I17/005/Ç) 

8 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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açığa çıkmıştır. Açmanın güneydoğusunda açığa çıkan I17/002/D kodlu du-
var, çift sıra halinde, iri ve şekilsiz taşlarla 1 m. genişlikte örülmüştür. 

N 12 Açması

N12 Açmasının güneybatı köşesinde belirlenen 0.70 m. kalınlığında tek 
sıra taş ile örülmüş yuvarlak planlı çukur (N12/001/Ç) 2.50 m. çapında ve 
1.50 m. derinliktedir. Çukurun içi, sızdırmayı önleyecek şekilde kireç harcı ile 
sıvalı olup, ağız kısmında bulunan sıvalı kısımlar tahrip olmuştur. Çukurun 
batısında bulunan pişmiş toprak bardağın (N12/0002/P/01) bu çukurla iliş-
kili olabileceği düşünülmektedir. Çukurun güneydoğusunda, güney bordu 
altından küçük bir kısmı görülebilen taş oluk, çukur içine sıvı biriktirilmesi ile 
ilişkili görünmektedir. Oluğun görünen kısmının uzunluğu 0.40 m, genişliği 
0.20 m. olarak ölçülmüş olup, muhtemelen bir kanala bağlanmaktadır. Çu-
kur etrafında ki çalışmalarda bir demir yüzük (N12/0002/V/02) ele geçmiş-
tir. Çukurun kuzeyinde yer alan ve çukurla bağlantılı olabileceği düşünülen 
N12/002/D kodlu duvar tek sıra iri taşlarla 0.50 m. kalınlıkta örülmüştür. Bu 
duvarın kuzeyinde ve çukurun doğusunda belirlenen yoğun döküntü taşla-
rın, çukurun işlik alanını sınırladığı düşünülmektedir. Açmanın doğusunda 
ağız kenarı kırık ve ağzı döküntü taşlarla kapanmış 0.50 m. ağız çaplı bir küp 
ele geçmiştir. Kazının erken sonlandırılması nedeniyle küp açılamadığından, 
işlevi anlaşılamamıştır.

Açmanın güneydoğusuna rastlayan kesimde tunçtan üretilmiş iğne 
(N12/0001/V/02), kuzey kesimde fibula (N12/0001/V/03) (Resim: 8) ile 
ok ucu (N12/0001/V/04) (Resim: 9), N12/001/Ç batısında bir tunç yüzük 
(N12/0002/V/02) ile pişmiş toprak bardak (N12/0002/P/01) ele geçmiştir. 
Tarım toprağında ele geçen Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen 2 adet 
bronz sikkeden (N12/0001/V/01-0004/V/01) (Resim: 10) biri güney bordu 
kenarında, diğeri ise N12/002/D kuzeydoğusunda bulunmuştur. İmparator 
I. Constantinus dönemine ait sikkelerden birisi Kyzikos darphanesinde basıl-
mıştır ve M.S. 325-326 yıllarına tarihlenir, diğer sikkenin darphanesi okuna-
mamıştır9. Kyzikos darphanesinde basılmış olan sikkenin (N12/0004/V/01) 

9  Sikkeler Dr. Erdal Ünal tarafından okunmuştur.
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ön yüzünde, defne çelenkli I. Constantinus büstü sağa dönüktür, lejant 
CONSTAN-TINVSAVG şeklindedir, arka yüzünde iki burçlu Ordugâh kapısı 
ve üstte yıldız yer alır; lejant PROVIDEN-TIAE AVGG şeklinde olup, kesim-
de darphane SMKΓ• okunabilmektedir10. Sikkenin çapı 18mm, ağırlığı 2,9g 
olarak ölçülmüştür. Diğer sikkenin (N12/0001/V/01) ön yüzünde miğfer ve 
imparatorluk pelerini giyen tanrıça Roma başı sağa dönüktür; lejant VRBS-
ROMA şeklindedir, arka yüzünde ikizleri emziren dişi kurt sağa dönüktür, 
üstte iki yıldız yer alır, darphane lejantı bozuk durumdadır. Bu sikkenin çapı 
18 mm., ağırlığı ise 2,06 g olarak ölçülmüştür.

Değerlendirme

Zeviya Kavla’da açığa çıkartılan mimarî ve buluntuların niteliği, burada 
kırsal bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir. Burada ele geçen sikkeler 
M.S. 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Buna karşın, 2011-2012 yıllarına 
kazılan, Ilısu Höyük kuzey sırt kısmına kurulmuş olan surlu askeri yerleşim-
de (Kastrum) ve 2011 yılında Kilokki Rabiseki yerleşim alanının uç kısmına 
inşa edilmiş oda mezarda ele geçen sikkeler M.S. 2. yüzyıl sonları ile 3. yüzyıl 
başlarına aittir. Bu durumda Kilokki Rabiseki yerleşimi, Roma İmparatorlu-
ğunun Ilısu Höyük üzerine kurduğu askeri garnizonunun yakılarak tahrip 
edilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra kullanılmış görünmektedir. Bununla bir-
likte, söz konusu Zeviya Kavla’nın üst tabakalarından bahçe duvarları için 
taş sökülmesi ve üst tabakalarının tesviyesi sırasında kullanılmış olabilece-
ğinden, ana toprak üzerinde açığa çıkartılan mimarîden sonraya ait olması da 
mümkündür.

KAZI EVİ VE DEPO ÇALIŞMALARI

Ilısu Barajı inşaat sahasında bulunan kazı evinde alan çalışmalarının yanı 
sıra küçük buluntu üzerine yapılan çalışmalar ile dokümantasyon ve değer-
lendirme çalışmaları yürütülmüştür. Ilısu Barajı inşaat sahasında ortaya çıkan 

10 Bruun, Patrick M. 1966. The Roman Imperial Coinage vol. 7: Constantine and Licinius A.D. 313-337, 
Londra: Spink, s. 648, no. 34c.
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güvenlik sorunu ve aynı nedenle işçilerin çalışmak istemeyişi, kurtarma ka-
zılarının 2014 sezonunu 12 günle sınırlamıştır. Ekibin güvenliği için Mardin’e 
taşınması sonucunda bu sezon ele geçen seramik parçaları üzerinde çalışma-
lar tamamlanamamış, sadece Mardin Müzesine teslim edilen envanterlik ve 
etütlük eserler çalışılabilmiştir11. Mimarî çizimler Netcad programıyla çizilip 
planı çıkartılmış, arazi notları ve doldurulan formlar düzenlenerek konteks-
tler hazırlanmış, kazı arşivi güncellenmiştir. 

Önceki yıllarda kazılan alanlara ilişkin yayın çalışmaları halen sürdürül-
mektedir. Ilısu Barajı inşaat sahası kurtarma kazıları kapsamında kazılan top-
lam yedi alanın bilimsel sonuç raporlarını içeren, dönemlere göre düzenlenen 
bir dizi monografik yayın hazırlanmaktadır. Demir Çağına tarihlenen iki kazı 
alanını içeren ilk cilt 2014 yılı başlarında yayınlanmış12, Kalkolitik Döneme 
tarihlenen bir kazı alanına ilişkin ikinci cilt baskıya hazır hale getirilmiştir13, 
Roma İmparatorluk dönemi cildi üzerinde çalışmalar sürmektedir. 2015 yı-
lında kazıların sürmesi planlandığından, diğer ciltler bir sonraki aşamada ele 
alınacaktır.

11 Tatıka’da ele geçen12 envanterlik ve 2 etütlük eser ile Zeviya Kavla’da ele geçen 7 envanterlik ve 
1 etütlük eser 15.12.2014 tarihinde Mardin Müze Müdürlüğüne tutanakla teslim edilmiştir.

12 A. Tuba Ökse, Nihat Erdoğan, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Adem Öncü, Adem Yücel, Aziz 
Ayhan Bayraktar, Başar Yücel, Hüsniye Levent, Hamit Akan, Yücel Erdaş, Murat Eroğlu, Ah-
met Güneş, Yeliz Tan Atay, Sibel Torpil, Zerrin Hamioğlu Güneş, Vildan Gürdil Öncü, Mehmet 
Turan, Serhat Altun, Bölüm Yazarları / Chapter Authors: Emel Oybak Dönmez, Serpil Eroğlu, 
Barbaros Yaman 2014, Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi I: Demir Çağı / Salvage Project 
of the Construction Area of the Ilısu Dam I: The Iron Age. Mardin, Mardin Müze Müdürlüğü.

13 A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Nihat Erdoğan, Erkan Atay, Adem Öncü, Vildan Gürdil Öncü, 
Adem Yücel, Hüsniye Levent, Aziz Ayhan Bayraktar, Serhat Altun, Murat Eroğlu, Ahmet Gü-
neş, Yeliz Tan Atay, Sibel Torpil, Zerrin Hamioğlu Güneş, Mehmet Turan. Bölüm Yazarı –Cont-
ributor Serpil Eroğlu, Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi II: Kalkolitik Çağ / Salvage Project of 
the Construction Area of the Ilısu Dam II: The Chalcolithic Period.
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Dönemler 2008 Yüzey 
Araştırması

Kurtarma 
Kazıları Monografik Sonuç Raporları

Seramiksiz 
Neolitik B 1 alan Boncuklu Tarla,

2012 

Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Projesi VI: 
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Kazı 
tamamlanmadı
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Dönem 10 alan Havuz mevkii, 
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Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Projesi II: 
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Baskıya hazır 
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Erken Tunç 
Çağı 1 alan Tatıka, 2013-2014

Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Projesi V: Erken 
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Çağı 

Basıldı (2014)

Hellenistik 
Dönem 4 alan

Roma 
İmparatorluk 
Dönemi

3 alan

Ilısu Höyük, 
2011-2012
Kilokki Rabiseki, 
2011
Zeviya Kavla, 
2013-2014

Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Projesi III: Roma 
İmparatorluk Dönemi

Baskıya 
hazırlanmakta

Orta Çağ 20 Ilısu Höyük, 
2009-2010

Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Projesi IV: Orta 
Çağ

Baskıya 
hazırlanmakta
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Resim 2: Tatıka minyatür kap C7/0003/S/02.

Resim 1: Tatıka kazı alanları.
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Resim 5: Tatıka minyatür kap C7/0003/S/07.

Resim 3: Tatıka minyatür kap C7/0003/S/03.

Resim 4: Tatıka çömlek C7/0003/S/04.
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Resim 7: Zeviya Kavla kazı alanları.

Resim 6: Tatıka akıtacaklı çömlek E6/0003/S/01.
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Resim 10: Zeviya Kavla sikkeler N12/0001/V/01, 
N12/0004/V/01.

Resim 8: Zeviya Kavla fibula N12/0001/V/03.

Resim 9: Zeviya Kavla okucu N12/0001/V/04.
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KASTABALA ANTİK KENTİ KAZILARI–2014
Turgut H. ZEYREK*

Ali Nadir ZEYREK

Kastabala, Anadolu’nun güneydoğusunda Çukurova (Kilikia) olarak bi-
linen bölgede Osmaniye ilinin 12 km. kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye-Ka-
ratepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, 
Ceyhan (Pyramos) nehrinin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı 
üzerinde yükselen Ortaçağ kalesi çevresinde gelişen antik şehirdir1 (Resim: 1). 

I. KAZI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Kazı projemizde öngörülen 2014 yılı planına uygun biçimde sürdürülen 
çalışmalar genel olarak temizlik çalışmaları, koruma çalışmaları, tespit çalış-
maları ve sondaj çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir (Resim: 2-7).

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

 Öğr. Gör. Ali Nadir ZEYREK, Kastabala antik kentinde geliştirdiği araştırma projesi ile kentin 
arkeolojisi hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymaktadır.

 Suat ÖZTABAK, 2014 yılı Kazı Başkan Yardımcısı.
1 Kastabala antik kentinde kazı ve temizlik çalışmaları Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 Tarihli 

ve 2012/4077 Sayılı Kararlı İzini ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Karadeniz Teknik Üni-
versitesi adına sürdürülmektedir. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 02/07/2014  tarih ve 94949537-160.01.01(80)-128874 sayılı yazısı ekindeki kazı 
ve sondaj ruhsatı ile gerçekleştirilen 2014 yılı kazı ve temizlik çalışmalarımız T.C. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP-01 bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Projeleri, 11740 kod numaralı proje No.lu proje bütçesi ve DÖSİM’den sağla-
nan ödenek ayrıca Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün katkıları ile 
10 Temmuz –12 Eylül 2014 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman Baykal’a ve Üniversite Senatosu üyelerine, Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Sayın Mevhibe A. Çoşar’a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Sayın 
yetkililerine, Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yetkililerine, Aslantaş 
Baraj Müdürü Sayın Adnan Can’a ve Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Bozkurt’a, Osmaniye 
Müze Müdürü Nalan Yastı’ya, arazi çalışmalarımıza özveriyle yapıcı katkılarını esirgemeyen, 
hatta mahallinde kazı işi için işçi  temin edemeyince kazma işini özveriyle bizzat gerçekleştiren 
ekip üyelerimiz Suat Öztabak, Murat Sima, Tuba Topalbekiroğlu, Osman Berk, Erol Sağlam ve 
Özge Öcal’a teşekkürü borç biliriz.
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I.A. Koruma Önlemleri

I.A.1. Kazı Alanının ve Kazı Evinin Koruma Güvenliğinin Sağlanması

Kastabala Antik Kenti Kazı ve temizlik çalışmalarımızda her türlü koru-
maya önem verilmektedir. Kastabala Antik Kenti kazı ve temizlik çalışmaları-
mızda korumaya konusunda konunun uzmanı yetkin bilim adamlarının bilgi 
ve deneyimlerinden yararlanılmakta, çalışmalara ve uygulamalara bilimsel 
destek sunulmaktadır. 

Kazı Evi için ihtiyaç duyulan 1 (bir) kazı evi bekçisi görevlendirilmesi, üc-
retinin ise imkanlar dâhilinde 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kazı 
ödeneğimizden karşılanması hususunda Osmaniye Valiliğine başvurumuz 
yapılmış, Kesmeburun köyünde kazı evine yakın bir mevkide ikamet eden  
bir bekçinin görevine devamı sağlanmıştır. 

I.A.2. Bitki Temizlik Çalışmaları

Kastabala antik kenti kazı çalışmaları kapsamında projesine uygun biçim-
de kale tepesinin güney eteğinde 2011 yılında başlayan ve halen devam eden 
alan ve çevresi merkezli olmak üzere  çalışma alanı genelinde basit bitki te-
mizliği gerçekleştirilmiştir (Resim: 4).

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 bitki kaynaklı tahri-
batını 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. 2014 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 
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bu bitkileri 2014 kazı çalışmalarımız süresince belirli sürelerde sık sık temzi-
lemek gerekmiştir2.

I.A.3. Sondaj Kazısı Sürdürülen Alanların Korunması

Kazı ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilen alanlarda insan ve doğa kay-
naklı tahribatı önleyici basit tedbirler alınmıştır (Resim: 8). Uyarı levhaları 
yerleştirilmiştir.

Önceki yıllarda (2011 ve 2012-2013) kum torbaları ile açma kenarları ko-
ruma altına alınmasına rağmen aradan geçen sürede doğa şartları nedeniyle 
çuvalların parçalanması nedeniyle 2011, 2012-2013 kazı sezonlarında sondaj 
çalışmaları gerçekleştirilen ve bu açmaların kenarlarını koruma amaçlı çev-
releyen keten lifi dokulu çuvallar geçen süre içerisinde doğal şartlara bağlı 
nedenlerle çürüdüğü için yenilenmiştir.  

2009 yılında kazı çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren ilgili 
makamlara müteakip başvurularımıza ve  Taşınmaz Kültür Varlıkları Ada-
na Bölge Kurulunca ancak 2012 yılında alınan karara rağmen modern tarım 
aletleri ile derin sürüme dayalı tarım faaliyetleri halen yoğun biçimde devam 
etmektedir. 

I.B. Mimarî Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarında Gelinen Aşama 

Bilindiği gibi arkeolojik kazılar insan gücüyle gerçekleştirilen, yavaş iler-
leyen, sabır ve özveri gerektiren çalışmalardır. 2013 yılında kalınan noktadan 
tekrar başladığımız ve devam ettiğimiz çalışmalarımıza başlangıçtaki aynı he-
yecan ve coşkuyla devam etmekteyiz. Bu bağlamda 2014 yılında beşinci kazı 
sezonumuzu sürdürdük ve tamamladık. Takdir edileceği gibi ilk kez sistemli 
arkeolojik kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği, Anadolu’nun Batı ve Güney 
kıyılarından bilinen klasik şehir plancılığının tüm anıtsal mimarî yapılarına 
planında yer verilen bir alanda beş sezonda kapsamlı restorasyon çalışmaları 
için henüz yeterli bulgu ve buluntu elde edilememiştir.  

2 Kazı alanı olarak belirlediğimiz bölgelerdeki ve antik kentin genelindeki bitki temizliği işleri 
2014 yılında mahallinden işçi temin edilemeyince arkeologlardan oluşan uzman kazı ekip üye-
lerimizce  bizzat gerçekleştirilmiştir.
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Kuzey sütunlu caddenin doğu ucunda Kale Tepesinin güney eteğindeki 
alanda propylon/nymphaeum (?) olarak tanımlanan mevkide mimarî ka-
lıntıların yoğunlaştığı alanda 2011 yılındaki basit bitki temizliği ile başlanan 
açlışmalara 2013 kazısezonunda kalınan yerden başlanarak devam edilmiş-
tir. Elde edilen bulgular çalışmaların sürdürüldüğü alanda en az dört yapı 
evresini işaret etmektedir. Ancak 2009 yılında ilk bilimsel çalışmaları başlat-
tığımız tarihe kadar alanda sürdürülen derin sürüme dayalı tarım faaliyetle-
ri alandaki kültür tabakalarının büyük ölçüde erozyonuna neden olmuştur. 
Sondaj çalışması sürdürülen alanda anıtsal bir yapıya ait duvar kesitleri tespit 
edilmiştir. Ancak söz konusu bulgu ve buluntular yapının fonksiyonu hak-
kında henüz somut bilgi elde etmeye yardımcı olmamıştır.

I.C. Buluntuların Korunması ve Saklanmasına İlişkin Yapılan İşlemler 

2009 ve 2011 kazı sezonlarında ele geçen arkeolojik kazı buluntuları Adana 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 2012-2014 kazı sezonların-
dan envanterlik nitelikte taşınır kültür varlığı kazı buluntularımız Osmaniye 
Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Osmaniye Valiliğince Kesmeburun köyünden belirlenen ve görevlendi-
rilen bir bekçi Valilikçe görevlendirilmiş, ücreti kazı ödeneğimizden ayrılan 
bütçeden karşılanmaktadır.

Kazı evinin her iki odası Osmaniye Müze Müdürlüğü’nün takdiri ile etüd-
lük eser deposu olarak değerlendirilmiş olup, 2013-2014 yılı kazı çalışmala-
rından buluntu yeri, buluntu kodu vb. bilgilerine göre ayrıntılı biçimde tasnif 
edilen ve gruplanan, bilimsel esaslara uygun belgeleme çalışmaları tamam-
lanan, amorf çatı kiremidi ve amorf keramik parçalarının yerleştirildiği oda-
ların kapısı Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkilileri, Bakanlık Temsilcisi ve 
Kazı Başkanlığımızca imzalanan tutanakla mühürlenmiş, anahtarı Osmaniye 
Müze Müdürlüğünce koruma altına alınmıştır.

Envanterlik ve etüdlük nitelikli kazı buluntuları ise usulüne uygun biçim-
de Bakanlık Temsilcisi ile birlikte Osmaniye Müze Müdürlüğüne teslim edil-
miştir.
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II. BULGULAR

Kastabala Antik Kenti Kazısı–2014 öngörülen kazı, sondaj ve temizlik 
takvim ve planına uygun biçimde sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. 2014 yılı 
kazı ve sondaj çalışmaları bir merkezde sürdürülmüştür: Kuzey Sütunlu Cad-
de (doğu). Değinilen çalışma alanından elde edilen bilgi ve bulguların genel 
değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur.

II.A. Kuzey Sütunlu Cadde (Doğu)

Kale tepesinin güney eteğinde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında Kuzey 
Sütunlu Cadde’nin batı bölgesinde 2009 ve 2011-2013 yılı araştırma ve kazı 
çalışmalarına 2014 yılında önceki yıl kalınan yerden öngörülen programına 
uygun biçimde devam edilmiştir. Güney-kuzey yönünde vadi yamacının 
eğimine uygun biçimde step-trench kazı tekniği uygulanmıştır. Elde edileni 
bulgular kale tepesine sırtını dayamış olan anıtsal yapı ile bağlantısına açıklık 
kazandırmak için henüz yetersizdir. 

2014 kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alan istendiğinde kaldırılacak şe-
kilde geçici olarak, branda malzeme ile örtülmüş, insan ve doğa kaynaklı tah-
ribatın önlenmesi amaçlanmıştır (Resim: 8).

III. BELGELEME ÇALIŞMALARI

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.

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

Kastabala Antik Kanti’nde sürdürdüğümüz 2014 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-
rıca kazı buluntusu özgün eserlerimiz 1 doktora ve 2 yüksel lisans tez projesi 
kapsamında ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Burada sunulan çalışmada 2014 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, Nymphaeum (?), kuzey-
den genel.

Resim 1: Sütunlu Cadde ve kale, batıdan genel.
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Resim 4: Kastabala, tiyatro.

Resim 3: Kastabala, kale.
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Resim 6: Kastabala, Nymphaeum (?), Açma M2-M3.

Resim 5: Kastabala, Nymphaeum (?), Açma M2-M3.
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Resim 8: Kastabala, Nymphaeum (?), koruma önlemleri.

Resim 7: Kastabala, Nymphaeum (?), Açma M2-M3.
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GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK 
2014 YILI KAZILARI

                                                                                  Halime HÜRYILMAZ*

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen 
Gökçeada-Yenibademli Höyük kazıları, 15 Temmuz – 14 Eylül 2014 tarihleri 
arasında sürdürülmüştür1. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM ve 
Hacettepe Üniversitesi BAP 013 A 701 004 numaralı proje kapsamında maddî 
yönden desteklenmiştir2. 

I. KAZILAR

2014 yılı için öngörülen program kapsamında höyüğün tepe düzlüğünde 
olmak üzere üç açmada (F9, G9 ve G10) ve üç kontrol sette (G9/10 doğu-batı, 
G10 doğu ve G10 batı) çalışılmıştır (Harita: 1). 

* Prof.  Dr. Halime   HÜRYILMAZ,  Hacettepe   Üniversitesi,  Edebiyat   Fakültesi,  Arkeoloji  Bö-
lümü,   06800 Beytepe  Ankara  / TÜRKİYE.

1 2014 yılı kazılarına Doç. Dr. Barbaros Yaman (Bartın Üniversitesi), Arkeolog Süheyla Gedik (Ha-
cettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi), Arkeolog Elif Burcu Güven 
(Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi), Arkeolog 
Fatma Özer (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi) ve 
lisans öğrencilerimizden Sercan Kaan Alkan, Tolga Özaltın, Coşkun Fırat Ayvazoğlu, Burcin 
Hin, Aydın Babacan ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Aydın Müzesi Mü-
dürlüğü elemanı Arkeolog Handan Özkan katılmıştır. Kazılarda açığa çıkarılan eserlerin res-
torasyon işlemleri Restoratör-Arkeolog Mustafa Kulkul tarafından yapılmıştır. Arkeobotanik 
kalıntılar Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuarında Prof. Dr. Emel 
Oybak Dönmez tarafından incelenmiş, karbonize odun örnekleri ise Bartın Üniversitesi Orman 
Fakültesi laboratuarında Doç. Dr. Barbaros Yaman tarafından teşhis edilmiştir. Kazıya katkı sağ-
layan meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkürlerimi sunarım.  

2 Kazıya her yıl olduğu gibi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİMM maddî 
yönden destek sağlamış, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi maddî desteklerini sürdürmüştür. Çalışmalarımıza finansal ve manevî yönden  des-
tek veren kurum ve kuruluşların değerli yöneticilerine, höyüğün tanıtımı konusunda hazırla-
nan rehberin basımı aşamasında maddî desteğini esirgemeyen Çanakkale Valisi Sayın Ahmet 
Çınar’a ve bürokratik işlemlerin çözümünde yardımcı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Müze Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İlçe Halk Kütüphanesi yönetici ve çalışanlarına şükranları-
mı sunarım. 



84

F9 Açmasında Yürütülen Çalışmalar

Önceki yıllarda F9 açmasında açığa çıkarılan trapez biçimli yapının, iç 
dolgusunun altında kalan V. yapı katının mimarlık kalıntıları arasındaki boş-
lukta, yeni yapı katlarının aranması ve anakayaya ulaşılması amacıyla, 2.72 
m. kalınlıkta kültür dolgusu kazılmıştır. Deniz seviyesine göre 13.39-10.67 
m. kodları arasındaki  dolgunun, üst düzleminde tespit edilen dağınık du-
rumdaki ufak taşların mimarî bütünlük oluşturmadıkları gözlenmiştir. Aynı 
alanda derinleşme çalışmaları sırasında, iki yangın seviyesine ve altta yeni 
bir yapı katına işaret eden kalıntılara ulaşılmıştır (Resim: 1). Üstteki birinci 
yangın seviyesi 12.55-12.48 m., ikincisi ise 12.20-12.09 m. kodları arasındadır. 
Bugüne değin tepe düzlüğünde Erken Bronz Çağ II (EBÇ II) dönemine tarih-
lendirilen 16.70-11.84 m. arasındaki kültür dolgusunda belirlenen 11 yangın 
seviyesine kıyasla, 2014 yılında ortaya konanların büyük ölçekte olmadıkları 
anlaşılmaktadır. İkinci yangın seviyesinin altında, doğu ve güneybatı yöndeki 
kesitlerde kısmen görülen işlenmiş taşlar, yeni bir yapı katına işaret etmekte-
dir. Doğu kesitte üst üste iki sıra halinde sıralanan orta büyüklükteki taşların 
bir yapı temelinin örgüsünde kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Aynı düz-
lemde güneydoğudan kuzeybatıya doğru uzanan iri plâka taşının, eşik taşı ya 
da konut içindeki fırının tabanında kullanılmış olması ihtimal dâhilindedir. 
Bunların altındaki kültür dolgusu 10.67 m.ye kadar kazılmış olmasına karşın, 
anakayaya ulaşılamamıştır. Bu durum, üzerine yerleşilen kayalık zeminin 
güneye doğru alçaldığına dayanak oluşturmaktadır. Önceki yıllarda kazılan 
H7 açmasında 11.80 m. ve G8 açmasında 11.72 m.de tespit edilen anakaya, 
batı terastaki E10 açmasında 10.35 m. kodundadır. Elde edilen ölçüler dikkate 
alındığında, F9 açmasındaki anakaya kodunun batı terastakine yaklaştığını 
göstermektedir. Yarımada konumundaki anakayanın kuzeyden güneye ve 
doğudan batıya doğru alçaldığına işaret eden veriler, günümüzden 5000 yıl 
kadar önce Büyükdere vadisine sokulan ria tipi bir koyun güneydoğu kıyı-
sındaki Yenibademli yerleşiminin nasıl bir topografya üzerinde yükseldiğini 
anlamamızı kolaylaştırmakta ve  anakayanın rekonstrüksiyonuna bilgi sağla-
maktadır. 

Çalışılan alanın dar olması nedeniyle, buluntu yönünden sınırlı kalan F9 
açmasının üstteki yangın seviyesine ait Troia I dönemini karakterize eden el 
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yapımı kap parçaları ve kemik keski, EBÇ II dönemine tarihlendirilmekte-
dir. Benzer nitelikte keramik örneklerinin toplandığı  yeni mimarlık kalıntı-
larının üstündeki kültür dolgusunun buluntuları arasında, pişmiş topraktan 
bir kaşık da yer almaktadır. Bu örneğin benzerleri Bulgaristan’da Ezero’nun3 
VII. yapı katından, Lesbos (Midilli) adasında Thermi’nin4 IV. yerleşmesinden, 
Samos (Sisam) adasında Heraion’un5  I numaralı evinden, Chios (Sakız) ada-
sında Emporio’nun6 V. döneminden, Lemnos (Limni) adasında Poliochni’nin7 
mavi döneminden, Troia’dan8 ve Liman Tepe’den9 de bilinmektedir. EBÇ’da 
Balkan, Ege ve Batı Anadolu toplumlarının yemek kültürlerinde önemli bir 
gereç olarak karşımıza çıkan kaşıkların, Yenibademli Höyük’te giderek artış 
göstermesi, geniş bir coğrafyada kültürel farklılıklara rağmen anakara ve ada 
yerleşmeleri arasında teknolojik bilgilerin paylaşıldığının göstergelerinden-
dir.  

G9 Açmasında Yürütülen Çalışmalar 

2013 yılında G9 açmasının kuzey bölümünde bir yüzü açılan kuzeybatı-
güneydoğu yönde gelişen yapı temelinin uzantısının aranması, bunun güney 
tarafında kalan dolgusunda yeni mimarlık kalıntılarının tespiti ve kuzeyin-
deki yanık alanın yorumlanması bağlamında sürdürülen çalışmalar önemli 
veriler sunmaktadır. III. yapı katını temsil eden ve açmanın doğu profiline 
kadar uzanmadığı anlaşılan söz konusu taş örgülü temel parçası, kazılan 
alanın doğu yarısındaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu mimarî kalıntı ile 
birleşmektedir (Çizim: 1). Farklı yönlerde inşa edilen ve  köşe oluşturan bu 

3 E. Batsova  ve  M. Kınçev, “ Glineni Predmeti ”, G. İ. Georgiev et al., Ezero. Rannobronzovoto Seliş-
te, Sofya 1979, s. 395, Tab. 227, Tip 3. 

4 W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, s. 160, Fig. 45, Tip 4.
5 V. Milojcic, Samos. Die prähistorische Siedlung unter dem Heraion. Grabung 1953 und 1955, Bonn 

1961, Cilt I, s. 51, Lev. 23, 17.
6 S. Hood, Excavations in Chios 1938-1955.Prehistoric Emporio and Ayio Gala, London 1982, Cilt II, s. 

624, Fig. 283, 3.
7 L. Bernabò-Brea, Poliochni. Città preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Cilt  I, 1, 2, s. 589, Lev. 

LXXXIII, q.
8 H. Schmidt, Heinrich Schliemann’s Sammlung Trojanischer Altertümer, Berlin 1902, s. 303, no. 8836-

8843.
9 H. Erkanal ve S. Günel, “ 1995 Yılı Liman Tepe Kazıları”,  XVIII. KST, Cilt  I, s. 247, Res. 13. 
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mimarlık kalıntıları, dikdörtgen biçimli bir mekânı iki yönden sınırlandır-
maktadır.  Anılan kalıntılardan başka, açmanın güneybatı dörtlüğünde tespit 
edilen ve batı profil hizasında birleşen diğer iki temel parçasından doğudaki, 
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan yapı temeline dayanmaktadır. 
İnşa edildikleri düzlem itibariyle aynı tabakaya işaret eden açma içindeki tüm 
kalıntılar, içten genişliği 3.40 m. olan yapının kuzeydoğu-güneybatı yönde 
tasarlandığını ve iki mekânlı olduğunu düşündürmektedir. EBÇ II dönemine 
tarihlendirilen yapının kuzeyindeki mekânının envanterini üst öğütme taş-
ları, pişmiş toprak ağırşak, kemik deliciler ve Batı Anadolu, Ege adaları ve  
Yunanistan anakarasında  EBÇ II döneminde10 karakteristik olan bir kil kanca 
sapı belirlemektedir. Buluntu yönünden sınırlı kalan güneydeki  mekânın iç 
dolgusunda ele geçirilen bir alt öğütme taşı ve batı taraftaki temel parçasının 
taş örgüsünde bulunan ve Yenibademli’nin kurs biçimli kapak spektrumuna 
yenilik getiren bezemeli bir kapak (Resim: 2) kayda değer buluntulardandır. 

2013 yıl kazı döneminde, açmanın kuzey profili hizasında küçük ölçekte 
saptanan ve niteliği kesinlik kazanmayan yanık alanın, 2014 yılında sağladığı 
veriler, fırın tabanına işaret etmektedir. Dış konturunu tek sıra halinde dikey 
yerleştirilen taşların belirlediği fırının, içten ölçüleri 1.20 x 1.40 m.dir. Taba-
nı toprak olan ve yanık izlerinin gözlendiği fırında, herhangi bir buluntuya 
rastlanılmamış ve üst bölümü III. kata ait yapının inşası sırasında tahrip ol-
muştur. 

G10 Açmasında Yürütülen Çalışmalar 

2000 yılında G10 doğu açmasında, kısmen ortaya konan IV. yapı katının 4 
numaralı yapı temelinin kuzeybatı istikametindeki  uzantısının ve yapının iş-
levine yönelik yanıtın aranması bağlamında 2014 yılında sürdürülen çalışma-
lar, doyurucu sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmalardan elde edilen ka-
zanımların başında, anılan yapı temelinin batı yöndeki uzantısının saptanma-
sı ve yeni tahıl küplerinin tespiti şeklinde özetlenebilir. Uzunluğu 9.10 m.ye 
ulaşan ve genişliği 0.90 m. olan 4 numaralı yapı temeli, kuzeybatı-güneydoğu 

10 H. Hüryılmaz, “ Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancalar ”, Türk 
Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2001/2, s. 9-20.
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yönde uzanmaktadır (Çizim: 2). Bunun güney yüzüne bitişik olan ahşap dik-
me yuvası (0.26 x 0.40 m.),  üç yönden orta büyüklükte taşlarla sınırlanmakta-
dır (Resim: 3). Düz damı alttan destekleyen ve yapıda taşıyıcı eleman olarak 
kullanılan ahşap dikmenin, çapı hakkında  bilgi sağlayan yuvanın, bulundu-
ğu düzlem yangın izlerini yansıtmaktadır. EBÇ II döneminde yangına maruz 
kaldığı anlaşılan yapının, iç donanımını belirleyen ve işlevine açıklık getiren 
deliller, çalışma alanının doğu ve batı kesitleri hizasındaki tahıl küplerinden 
elde edilmektedir. Açmanın doğu yönünde açığa çıkarılan dikey konumdaki  
dışa eğik ağızlı, boyundan kulplu tahıl küpü (Resim: 4) ve bunun güneyinde-
ki ikinci küpün bazı parçaları, üstteki yapının kısa duvarının temeli altında 
kalmaktadır. Üçüncü küpe ait parçalar ise açmanın batı kesitinde yer almak-
tadır. Bugüne değin G10 açmasında rastlanılan büyük depolama küplerinin 
sayısının 7’ye ulaşması, yapının “Pithos Magazini ” şeklinde tanımlanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Genel olarak Yenibademli’nin EBÇ II dönemi konutla-
rında birer tahıl küpüne rastlanılması olgusuna aykırı görünen bu durum, 
kuzeydoğu Ege’nin ada yerleşmelerinden  Thermi11 ve Poliochni’de12 bilinen 
bir gelenektir. Besin ekonomisinde büyük rol oynayan depolama küplerinin 
üretimi, kuşkusuz Ege’nin ada yerleşmelerinde uzmanlaşmış bir sınıfın varlı-
ğına  tanıklık etmektedir. Küplerin içlerinde korunan bitkisel kalıntılar, tarım-
sal etkinliklerin yoğunluğuna ve ürün fazlasının depolama modeline de ışık 
tutmaktadır. Yenibademli toplumunun tarla tarımına, büyük bölümü G10 
batı kontrol set içinde kalan ve  batı kesitte de görülebilen küp parçalarının 
arasında saptanan arkeobotanik kalıntılar ve bunların işlenmesinde kullanı-
lan alt ve üst öğütme taşları kanıt teşkil etmektedir. Çoğu G10 batı kontrol 
set alanından elde edilen batı yöndeki 3. küpe ait yaklaşık 9600 adet çatal 
siyez ve kabuklu buğday taneleri, ayrıca doğu yöndeki birinci küpün için-
de bulunan 314000 adet mürdümük ve güneyindeki ikinci küpün ürününü 
belirleyen 111090 adet mürdümük, ayrıca  4300’e ulaşan arpa tanesi,  Pithos 
Magazini’nde sadece tahılların değil, aynı zamanda sert geçen kış aylarında 
tüketilmek üzere baklagiller sınıfına giren mürdümüğün de depolandığını 
göstermektedir. 

11 O. Kouka, Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3. Jt. v. Chr.), 
Rahden/Westf. 2002, s. 163. 

12 a.g.e., s. 62. 
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Plân bakımından henüz mimarî bütünlük sağlamamış olan yapıda, ar-
keobotanik kalıntılardan ve öğütme taşlarından başka, meşeye ait karboni-
ze odun parçaları ve Troia I dönemini karakterize eden omurgalı ve tünel 
kulplu olan bir çanak ele geçirilmiştir. Yapının orta bölümünün ne şekilde 
tanzim edildiği konusunda bilgilerimiz bugün için  yetersiz kalsa da, Pithos 
Magazini’nin üst örtüsünün en az 0.26 m. çapındaki ahşap dikmelerle alttan 
desteklendiği yönündeki görüşe ihtiyatla yaklaşılmakla birlikte, birinci kü-
pün üzerine devrilen meşe cinsine ait dikme parçası  küçük ölçekte  ip ucu 
sağlamaktadır.   

G9/10 Doğu-Batı Doğrultulu Kontrol Sette Yürütülen Çalışmalar 

Büyük bir bölümü G9 açmasında kalan dikdörtgen plânlı ve girişi kuzey-
batı yönde saptanan yapının, doğu-batı doğrultulu kontrol setteki doğu bö-
lümde kalan kültür dolgusunun kazılması işi 2014 yılında da sürdürülmüş-
tür. Kazılan 1.56 m. kalınlıktaki dolgunun üst seviyesinde tespit edilen ve 
sadece güney kesitte izlenen küçük ölçekteki mimarlık kalıntısı, yorumlana-
bilecek düzeyde bilgi sunmamaktadır. Bir yapı temeline ait olması muhtemel 
görülen bu kalıntının bulunduğu seviyenin altında, batıdan doğuya doğru 
kalınlığı azalan büyük yangının dolgusu yer almaktadır. EBÇ II döneminde 
höyüğün merkezi kesiminde  başladığı tahmin edilen yangının, batı yönde 
bıraktığı 0.45 m. kalınlıktaki dolgusunun, kontrol setinin doğu sınırında sona 
ermesi, yaşanan felâketten yerleşimdeki konutların tümünün etkilenmediğini 
göstermektedir. 

Kontrol setinin orta ve batı kesiminde yürütülen çalışmalardan elde edi-
len veriler, yukarıda anılan yapının güney duvarının genişliğine açıklık getir-
mektedir. Kuzey yüzü tümüyle açıkta olan  0.60-0.65 m. genişlikteki duvarın 
dış yönünde tespit edilen ve aralarında 4.50 m. mesafe bulunan taş kümeleri, 
ahşap dikmelerin yerlerine işaret etmektedir (Çizim: 3). Saptanan iki dikme 
yuvası ve bunları çevreleyen irili ufaklı taş kümeleri, G9 ve G10 açmaların-
daki aynı doğrultuda inşa edilen ve yelpaze şeklinde açılan, ancak girişleri 
farklı yönlerde bulunan iki yapı arasında ortak kullanılan uzun duvara aittir. 
Yerleşimin güneybatı kesimindeki konutlarında  olduğu gibi, buradaki yapı-
larda da dikme yuvalarının sadece bir uzun duvar boyunca belirli mesafeler-
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de sıralanması, EBÇ II döneminde mimarîde getirilen kurallara uyulduğunun 
göstergesi olsa gerektir. 

G10 Doğu Kontrol Sette Yürütülen Çalışmalar 

Hava koşullarından etkilenerek zamanla akmaya başlayan kuzey-güney 
doğrultudaki doğu kontrol setinin, kültür toprağının içinde bulunması muh-
temel görülen mimarî  kalıntıların plânlara aktarılması ve buluntu toplulukla-
rının açığa çıkartılması hedefiyle yürütülen kazılar, öngörülerimizi doğrular 
nitelikte olmuştur. Çalışılan kontrol setinin kuzey yarısında tespit edilen II. 
yapı katının iki mimarlık kalıntısı (Çizim: 4), G9 ve G10 açmalarında  radyal 
plân şemasına göre sıralanan üç yapıdan ortadakine ait olup, EBÇ II döne-
mine tarihlendirilmektedir. Söz konusu kalıntılardan, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultuda inşa edilen ve yapının giriş yönündeki kısa duvarını ortaya ko-
yan temel kalıntısı 2.70 m. uzunluktadır. Bunun kuzeydoğu ucunda kapıya 
ait söve taşı bulunmaktadır. Yapının orta aksından kuzeydoğu yöne kaydırı-
lan kapı yerinin boşluğu 0.88 m.dir. İlk kalıntı ile köşe oluşturan ikinci temel 
parçası, kuzeybatı-güneydoğu yönde tasarlanan ve girişleri farklı yönlerde 
bulunan iki yapı arasında paylaşılan  uzun duvara aittir. Girişi güneydoğu 
yönde tespit edilen, ön ve ana mekândan oluşan  yapının  elemanları olan 
bu kalıntılar, yangın geçiren bir düzlemin üzerindedir. İçten genişliği 4.40 m. 
ve korunan derinliği 3.80 m.ye ulaşan ön mekânın, kayda değer buluntuları 
boynuz taşından perdah aleti ve biçim itibariyle Yenibademli’nin kap reper-
tuarında ünik sayılan el yapımı, kulpu çift bölümlü ufak bir çanaktır (Resim: 
5). Yapının ana mekânının buluntularını temsil eden silex dilgi, ezgi taşı, üst 
öğütme taşları, havan ve kemik bız, bugüne kadar yerleşimden bilinen farklı 
iş sektörlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tiplerinde değişiklik yaratma-
maktadır. 

Aynı kontrol setin güney yarısında ve yukarıda sözü edilen yapının dı-
şında olmak üzere, iki ayrı alandan gelen ve toplu buluntu niteliğinde de-
ğerlendirilen değişik formlardaki kaplar, çömlekçi çarkının henüz hizmete 
konulmadığı  bir dönemdendir. Kuzey yönde kümelenen kapların arasında 
ilk sırayı testiler ve bunları sırasıyla Troia I döneminde karakteristik olan 
omurgalı tünel kulplu çanaklar ve yaka boyunlu çömlekler izlemektedir. 
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Kontekstin zarif görünümlü kapları arasında bir pyxis (Resim: 6), üç ayaklı 
testi (Resim: 7) ve taç biçimli kapak anılmaya değer örneklerdendir. Birinci 
kontekstin kapları genel anlamda değerlendirildiğinde, yerel çömlekçi ustala-
rının kuzeybatı Anadolu’nun kap repertuarından tanınan biçimlere bağlı kal-
dıkları yönündeki görüşümüze destek vermektedir. Pişmiş toprak kaplardan 
başka, aynı toplu buluntu grubunda, meşe cinsine ait karbonize dal parçaları 
ve çömlek parçaları  arasından toplanan 14892 adet çatal siyez ve kabuklu 
buğday taneleri yer almaktadır. Yerleşimde büyük boyutlu küplerin dışında, 
tahılların çömleklerde de depolandığına kanıt oluşturan buradaki arkeobota-
nik kalıntılar, bir anlamda Yenibademli sakinlerinin deniz ürünlerinden çok,  
tarla tarımına dayanan besin kaynaklarına önem verdiklerinin göstergesidir. 

Kazılan kontrol setinin, güney kesitine yakın olan ikinci toplu buluntu 
grubunda çanak ve çömleklerden başka, bir depolama küpünün parçaları 
da bulunmaktadır. Konut içinde besin maddelerinin hazırlandığına dolaylı 
yönden destek veren alt öğütme taşı ve bir ezgi taşı dışında, ikinci konteksti 
baklagiller de zenginleştirmektedir. Büyük bir çanak ve çömlek içinde tespit 
edilen  14500 adet mürdümük tohumu, yerleşmecilerin beslenme rejiminde 
vazgeçilmez baklagillerdendir. Çömlek içinden toplanan 400 adet burçak ve 
sayıları  6600’e yaklaşan arakas/arkas türü baklagiller, ikinci kontekstin sade-
ce baklagilleri kapsadığını göstermektedir. Ege dünyasında EBÇ II dönemin-
de en erken arakasın Yenibademli’de tüketildiğini ortaya koyan ve bugüne 
kadar farklı açmalarda bulunan kalıntıların sayısı 39 milyonu aşmaktadır. 
1996-2014 yılları arasında çeşitli yapı katlarından elde edilen  arkeobotanik 
kalıntılar, yerleşimin besin ekonomisinde  baklagillerin oranının %78, tahılla-
rın ise % 18’de kaldığını göstermektedir. 

G10 Batı Kontrol Sette Yürütülen Çalışmalar

Tepe düzlüğünün merkezi kesiminde yer alan ve girişi kuzeybatı yönde  
bulunan EBÇ II dönemi yapısının, kontrol setin dolgusu içinde kalan uzun 
duvarlarına ait bölümleri ve ara bölme duvarının uzantısı açığa çıkartılarak, 
yapının plânında bütünlük sağlanmıştır (Çizim: 5). II. yapı katına işaret eden 
ve giriş yönündeki mekânı (5.50 x 3.20 m.) daha büyük görünen yapının, ikin-
ci mekânı (2.80 x 3.30 m.) küçüktür. Bunların arasında yer alan bölme duvarı 



91

ve güneybatıdaki uzun duvar arasında kalan kapı boşluğu 0.60 m.dir. Yapı-
nın büyük mekânına isabet eden kontrol setin dolgusunda ele geçirilen bir taş 
balta ve üst öğütme taşı, konutların alışılagelen buluntularındandır. 

Yukarıda tanımlanan II. kat yapısının altından gelen ve önceki yıllarda 
yarısı ortaya konan III. kat yapısının, uzun duvarında  ve buna güney yönden 
yaslanan 4.20 m. uzunluktaki duvarda eksik kalan bölümler, kontrol setin 
içindeki dolguda tespit edilerek plâna eklenmiştir (Çizim. 6). İçten uzunluğu 
12 m. ve iç genişliği henüz kesinlik kazanmamış olan dikdörtgen plânlı III. 
kat yapısının yönü, üstteki yapıya uyumlu görünmekle birlikte, uzun ve kısa 
duvarlarının örtüşmediği anlaşılmaktadır.

G10 batı kontrol setinin, kuzey bölümünde sürdürülen çalışmalardan sağ-
lanan veriler ise, doğrudan besin ekonomisi eksenindedir. Yangın geçiren bir 
dolguda  kırık  tahıl küpünün parçaları  arasından toplanan ve yukarıda G10 
açmasında yürütülen çalışmalar bölümünde de değinilen 3. tahıl depolama 
küpünün çatal siyez ve kaplıca buğdayları, karma besin depolama modeline 
ışık tutmaktadır. Güneye doğru  devrildiği anlaşılan küpün kuzey yönünde 
rastlanılan 8-12 cm. çapındaki meşeye ait yanık dal parçalarının herhangi bir 
ocak ya da fırınla ilişkilendirilememesi, bunların düz dama ait olduklarını 
akla getirmektedir.

II. YANBİLİM DALI ÇALIŞMALARI

Yanbilim dalı çalışmalarının  kazıya sağlayacağı katkıların bilinci ile, eki-
bimiz 2014 yılında küçük buluntuların restorasyon işini sürdürmüş, ayrıca 
karbonize odun ve bitkisel kalıntıların  teşhisi konusunda azamî gayreti gös-
termiştir. Yenibademli’nin üretim ekonomisinde belli bir paya sahip olan taş 
ve kemik endüstrilerinin  alet ve gereçleri de, petrografik ve hayvan taksono-
misi bağlamında değerlendirilmiştir.

Restorasyon

Kazı döneminde restore edilen 15 adet kaptan, iki tanesi 2012 yılı bulun-
tularındandır. Bunlardan biri çift kulplu ufak bir çömleğe, diğeri çanağa ait-
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tir. Bunlar gibi, alçı ile tümlenen ve orijinal renklerine yakın boyanan diğer 
kaplar, “Denizsel Troia I Kültürü”nün Yenibademli’ye yansımasını göster-
mektedir (Resim: 8). Yerel üretim olarak değerlendirilen kaplardan kulpu çift 
bölümlü bir çanak ve iki farklı motifin kombinasyonu ile dekore edilen pyxis, 
yerleşimin keramik endüstrisinde birer örnekle temsil edilmeleri bakımından 
ayrıcalıklıdır. Restore edilen ve çizi bezeklerle süslenen üç ayaklı ufak testiler, 
biçim yönünden kuzeybatı Anadolu’nun örneklerini hatırlatsalar da, bezeme 
dizaynları bakımından  yerel çömlekçilerin sanatsal kabiliyetlerini sergileme-
leri açısından  kayda değer kaplardandır.  

Karbonize Odun Örnekleri

2014 yılında G10 açması ve bunun iki yönündeki kontrol setlerin dolgula-
rından  alınan yanık odun örneklerinin çoğu, meşe cinsine işaret etmektedir. 
Birkaç örnek üzerindeki incelemeler henüz tamamlanmamıştır. Yangın geçi-
ren dolgularda bulunan karbonize odun örneklerinin çapları ve bulundukları 
noktalar dikkate alındığında, biri istisna diğerlerinin düz damı kapatmada 
kullanıldıklarını öngörmektedir. İstisna olan örneğin çapının büyük oluşu ve 
ahşap dikme yuvasına çok yakın konumda saptanması, bunun yapı içinde 
taşıyıcı mimarî eleman gibi kullanıldığını düşündürmektedir. EBÇ II döne-
minde yakın çevrenin orman örtüsü hakkında bilgi sağlayan bu örnekler, bu-
güne değin yerleşimde saptanan karbonize odun örneklerinin cins skalasında 
değişiklik yaratmamaktadır. 

Bitkisel Kalıntılar

2014 yılında G10 doğu ve batı kontrol setlerinde açığa çıkarılan arkeobota-
nik kalıntılar, her şeyden önce Yenibademli toplumunun odak noktasında, tar-
la tarımının bulunduğuna dayanak teşkil etmektedir. G10 batı kontrol setteki 
depolama küpüne ait çatal siyez ve kaplıca buğdayları, yerleşimin ürün depo-
lama modelinde “maslin”  yönteminin geçerli olduğu yönündeki görüşümüze 
destek vermektedir. Benzer manzara G10 doğu kontrol setinin tahıllarında 
da izlenmektedir. İki çeşit tahılın yanı sıra, doğudaki kontrol sette arpanın 
ayrı depolandığı anlaşılmaktadır. Aynı kontrol setin tahıllarına kıyasla baskın 
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görünen baklagillerin zirvesinde, mürdümük ön sırayı almaktadır. Bunu sı-
rasıyla arakas ve burçak izlemektedir. Farklı depolama kaplarından toplanan 
Yenibademli’nin bitkisel kalıntıları hakkında genel bir değerlendirme yapıl-
dığında, baklagillerin tahıllara göre yüksek bir profil sunduğu  söylenebilir. 
Uygun doğal çevre ortamında yetiştirilen ve ürün fazlasının depolandığına 
destek veren tahılların ve baklagillerin  arasında meyvenin yer almamış olma-
sı, bunun tüketilmediği anlamına gelmemektedir. 2014 yılı hariç, yerleşmede  
saptanan asmaya ait  çekirdeklerin sayısının 4500’e  yaklaşması,  Yenibademli 
sakinlerinin beslenme rejiminde üzümün de rol oynadığının göstergesidir. 

Taş Endüstrisi

Önceki yıllara göre sayısal olarak düşük düzeyde kalan 2014 yılının taş 
endüstrisine ait buluntuları, hammadde kaynaklarının püskürük ve tortul 
kayaçlara dayandığına işaret etmektedir. En yoğun hammadde olarak kulla-
nılan andezit üst ve alt öğütme taşlarında, ezici, havan ve söve taşında belir-
ginleşmektedir. Bunların toplam sayısı 22’dir. Üç örnekte belirlenen kumtaşı, 
idol ve  perdah aletlerinde  tercih edilen hammaddelerdendir. Kazıyıcı ve dil-
gi türü aletlerde  silex  dominant görünmektedir. Balta, ezici ve 2 perdah ale-
tinde kaydedilen hammadde hornfels’dir. Yerleşimde alışılagelen andezitten 
öğütme taşları arasında, hammaddesi kalker olan bir üst öğütme taşı istisna 
oluşturmaktadır. 2014 yılına ait taş endüstrisinin hammadde panoramasını 
belirleyen kayaçların tümü, yerel kaynaklara dayanmaktadır. 

Kemik Endüstrisi

Yenibademli’nin deri işleme sektöründe işlev gören aletlerin yanı sıra, 
kapların perdahlanmasında kullanılan ya da süs eşyası niteliğinde olan ke-
mik buluntuları, çeşitlilik yönünden durağan görünmektedir. Yerleşimin 
yapı katlarında süreklilik gösteren bız, mablak, perdah aleti ve bir süs iğnesi, 
bilinen tiplerdendir. Konutlara ve yapı katlarına göre kalite farkının belirgin-
leştiği kemik eserlerde, yapılacak alet ve gereçler için en uygun kemiklerin 
seçildiği anlaşılmaktadır. Yenibademli’nin hayvan taksonomisinde sığır, ko-
yun, domuz, geyik ve kuş türü hayvanların et, süt ve yün gibi birincil ürünle-
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rinin yanı sıra, mutfak artığı olarak geriye kalan kemiklerin de değerlendiril-
diğini kanıtlayan buluntular, kullanıldıkları dönemde metal aletlerin henüz 
beklenilen düzeye ulaşmadığını, dolayısıyla kemik endüstrisinin önemini 
koruduğuna işaret etmektedir.

2014 yılı kazı döneminin sonunda, mimarî kalıntılardan ve çeşitli buluntu 
topluluklarından elde edilen en büyük kazanım, Gökçeada’nın EBÇ II döne-
minin kültür tarihinde şekillenen tarım politikasına damgasını vuran Pithos 
Magazini’ne kent dokusunda yer verilmiş olmasıdır. Yenibademli çiftçilerinin 
tarımsal geçim ekonomisini benimsemeleri için gerekli doğal çevre ortamının 
uygun olduğunu kanıtlayan tahıllar ve baklagiller, şüphesiz kente büyük bir 
zenginlik getirmemekle birlikte, adanın tarım tarihinin yeniden yazılması ko-
nusunda yeterli veri sunması bağlamında değer kazanmaktadır.
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Harita 1: Yenibademli Höyük 2014. Topografik harita ve kazılan alanlar.



96
Çizim 2: G10 açmasında 4 numaralı yapı temeli. EBÇ II.

Çizim 1: G9 açmasında EBÇ II dönemine ait mimarlık kalıntıları.
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Çizim 4: G10 doğu kontrol set. Mimarî kalıntılar. EBÇ II.

Çizim 3: G9/10 kontrol set. Yapının uzun duvarı ve ahşap dikme yuvaları. EBÇ II.
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Çizim 6: G10 batı kontrol set. III. katın kalıntıları. EBÇ II.

Çizim 5: G10 batı kontrol set. II. katın kalıntıları. EBÇ II.
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Resim 2:  G9 açması. Kurs biçimli bezemeli 
kapak. EBÇ II.

Resim 3: G10 açması. Taşlarla sınırlanan ah-
şap dikme yuvası. EBÇ II.

Resim 1: F9 açmasında yangın düzlemleri ve mimarlık kalıntısı. EBÇ II.
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Resim 4: G10 açması. Boyundan kulplu tahıl küpü. EBÇ II.

Resim 7:  G10 doğu kontrol set. Üç ayaklı tes-
ti. EBÇ II.

Resim 5:  G10 doğu kontrol set. Kulpu çift bö-
lümlü çanak. EBÇ II.

Resim 8: Restore edilen kaplar. EBÇ II.

Resim 6: G10 doğu kontrol set. Bezemeli 
pyxis. EBÇ II.
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2014 YILI ZERZEVAN KALESİ KAZISI
(İLK SEZON)

Aytaç ÇOŞKUN*

Diyarbakır ili, Çınar ilçesine 13 km. uzaklıkta, Demirölçek Köyü’ne 1 
km. mesafede yer alan Zerzevan Kalesi arkeolojik kazı ve restorasyon ça-
lışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri ile 4 Ağustos 2014 tarihinde başlamıştır. Zerzevan 
Kalesi’nde yürütülecek olan bu büyük projenin tarafıma verilmesinden do-
layı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne, desteklerinden dolayı Di-
yarbakır Valiliği’ne, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Çınar 
Kaymakamı Sayın İsmail Şanlı’ya, Çınar ve Kayapınar Belediyelerine teşek-
kürü bir borç biliyorum.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Diyarbakır Müzesi başkanlığında, 
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Aytaç Coşkun bilimsel danışmanlığında sürdürülen ilk dönem kazı, 
belgeleme ve restorasyon çalışmaları 4 Ağustos–15 Eylül 2014 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilmiştir1. Bakanlık temsilcisi olarak Mersin Müzesi’nden Sayın 
Sedat Ateş bir ekip üyesi gibi büyük bir gayret ile çalışmış, kazı çalışmalarına 
büyük katkısı olmuştur.

Yerleşim, Diyarbakır-Mardin karayolunun 45. km.sinde, yolun doğu ke-
narında, yoldan 124 m. yükseklikteki kayalık bir tepe üzerine kurulmuştur. 

* Yrd. Doç. Dr. Aytaç COŞKUN, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 21280 
Diyarbakır/TÜRKİYE.

1 İlk sezon çalışmalarına Arkeologlar Fatih Ekici, Fatma Durma, Süleyman Ünlü, Mehmet Bilen, 
Murat Irmak, Eda Kılıç, Şıvan Ayus, Nurşen Temel, Cansu Oral, Dicle Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Uğur Sucu, Sultan Sarı, Mimarlık Fakültesi öğrencileri Yücel Ateş, Emrah 
Gür katılmıştır. 
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Yüzeyde geniş bir alana yayılmış, 350x150 m.lik alanı kaplayan, yaklaşık 55 
dönüm olan yerleşime ait kalıntılar ve yerleşim dışındaki nekropol alanı ra-
hatlıkla görülebilmektedir2.

2014 yılı Zerzevan Kalesi arkeolojik çalışmaları, kazının ilk yılı olması 
nedeniyle, öncelikle idarî işler, alanın temizlenmesi, araçların ve ekibin kazı 
alanına ulaşabilmesi için araç yolları - yaya yollarının yapılması, yerleşimin 
sayısal planının ve topografik haritasının çıkarılmasına yönelik belgeleme ça-
lışmaları, hava fotoğraflarının çekilmesi3 ve son olarak belgelemeye yönelik 
kilise, kule-1, büyük su sarnıcı, kaya sunağı, surların dışındaki su kanalı ve 
kaya mezarlarında kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Çizim: 1-2, Resim: 1). 

2014 yılı çalışmaları kapsamında Zerzevan Kalesi’nde sürdürülen çalışma-
ların daha iyi tanıtabilmesi ve ilgililere duyurulabilmesi için bir web sayfası 
hazırlanmıştır (www.zerzevan.com). Bununla birlikte kazı verilerine düzenli 
ve kolay ulaşılabilmesi için bilgisayar ortamında veri tabanları oluşturulmuş-
tur.

BELGELEME ÇALIŞMALARI

Alanın Topografik ve Yerleşim Planlarının Çıkarılması, Mimarî Belgeleme

2014 yılı belgeleme çalışmaları kapsamında tüm yerleşim ve nekropol ala-
nının sayısal planı çıkarılmaya başlanmıştır. Öncelikle yerleşimin bulundu-
ğu 124 m. yükseklikteki tepenin topografik planları çıkarılarak bütün alan 
10x10 m.lik gridlere bölünmüştür.  Kale içerisinde ve dışında sabit noktalar 
alınarak yerleşimdeki yapıların hassas bir şekilde yerleşim planına işlenebil-
mesi için gerekli alt yapı tamamlanmıştır. Yerleşimdeki en büyük 19,2 m.lik 
kısmı korunmuş gözetleme ve savunma kulesi, üst örtüsü tonozlu iki büyük 
su sarnıcı, kilise, konutlar, arsenal, hamam, yerleşime su sağlayan kanallar, 
kaya mezarları ve tonozlu mezarlar temizlenmiş, fotoğrafları çekilmiş, detay-
lı şekilde ölçülmüş ve plan rölöveleri tamamlanarak, ana plana eklenmiştir. 

2 Zerzevan Kalesini 1973 ve 1975 yıllarında ziyaret ederek çalışmalar yapan Prof. Dr. Urs 
PESCHLOW’a bizimle söz konusu tarihlere ait çektiği fotoğrafları paylaştığı için teşekkür ede-
rim.

3 Hava fotoğraflarının çekilmesinde yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’a 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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Kule-1, tonozlu su sarnıçları ve kaya mezarlarının ise plan, cephe, kesit çi-
zimleri tamamlanmıştır. Bunların dışında bütün yerleşimin etrafını saran 1,2 
km. uzunluğundaki sur ve burçlar ana hatlarıyla ölçülerek sayısal yerleşim 
planına eklenmiştir (Çizim: 1-2).

 

Surlar

Surlardan giriş antik yolun da bulunduğu doğudan, iki büyük burcun ara-
sından sağlanmaktadır (AJ-AL, 33-34). Girişten itibaren izlenen yerleşim ala-
nındaki cadde ve sokaklar rahatlıkla takip edilebilmektedir. Bütün yerleşim 
yaklaşık 12-15 m. yüksekliğinde, 2,10 - 2,50 m. kalınlığındaki surlarla çevre-
lenmiştir (Çizim: 2). Bu kalınlık burçlarda ve kulelerde 3,2 m.yi bulmaktadır. 
151-209x70-77 cm. ölçülerinde iki büyük kesme blok arası moloz ve harç ile 
doldurularak oluşturulmuş 1,2 km. uzunluğundaki surlar arazinin topografik 
yapısına göre konumlandırılmış, kuzeye doğru alçalan alanda ise yerleşim 
bütün tepeye yayılmıştır. Surların bir bölümü özellikle doğu ve güney bölüm-
lerinde ana kayanın oyularak belirli bir yüksekliğe kadar sur duvarı olarak 
kullanıldığı, üzeri düzlenerek duvarın kesme bloklardan oluşturulduğu gö-
rülmektedir. Sur duvarına ortalama 68 m.de bir belirli aralıklarla dışa çıkıntılı 
yerleştirilmiş, şu ana kadar 10 adet burç ve 2 kule tespit edilmiştir. Surlara 
yerleştirilen burçların özellikle doğu ve batıda karşılıklı düzenlendiği tespit 
edilmiştir. Doğuda burçların fazlaca yapılması, kaleye tek girişin ve antik yo-
lun bu bölümde olduğu, konumunun saldırıya açık bir topografik özelliğe 
sahip olmasıdır. Batı bölümde ise destek duvarlarının fazlalığı göze çarpmak-
tadır. Özellikle 5 ve 6 No.lu burçların arasında 5 adet sur destek duvarları tes-
pit edilmiştir. Burada burcun görülmeme sebebi tamamen tahrip olması ya da 
mevcut alanın topografik özelliklerinden dolayı çok dik ve kuşatılması zor ol-
masından da kaynaklanabilir. 2, 8 ve 9 No.lu burçlar yarım yuvarlak biçimli; 
1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 No.lu burçlar ise yaklaşık kare bir forma sahiptir. Özellikle 
9 No.lu burçta açıkça görülen belirli bir yüksekliğe kadar yapılmış olabilecek 
güçlendirmeye yönelik kare bir mantolama dikkat çekmektedir (AK-AL, 34). 
8 ve 9 No.lu burçların giriş kapısının her iki yanında olduğu düşünülürse 
bu uygulama savunmaya yönelik doğal bir özellik olarak görünmektedir.  
Burçlar arasına da genel olarak sayısı 2 adet olan, tamamen kesme bloklardan 
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oluşturulan 2,2x2,3 m. boyutlarında destek duvarları yerleştirilmiştir (Plan-
1-2). Yerleşimin güneyindeki gözetleme ve savunma amaçlı üç katlı büyük 
1 No.lu kule oldukça dikkat çekicidir (BD-BE, 35-36). 19,2 m.ye kadar olan 
kısmı korunmuş, orijinal yüksekliğinin ise 22 m. olduğu tespit edilmiştir (Çi-
zim: 3, Resim: 2). 11,8 x 15,6 m. boyutlarında dikdörtgen formlu olan kulenin 
8,6 m.ye kadarlık kısmında duvar kalınlığı 3,2 m.dir. Kulenin yamaç eğimine 
bağlı olarak alt kısmı dışa doğru yedi basamaklı kaide şeklinde inşa edilmiş-
tir. 3 katlı olan kulede her bir kat kemerlerden oluşturulan tonozlar üzerine 
oturmuştur. Duvar yüzeylerinde güçlendirmeye yönelik kemer uygulaması 
görülmekte ve atış mazgalları dikkati çekmektedir. Kulenin kuzey duvarında 
surun kule ile birleştiği yer rahat bir biçimde anlaşılabilmektedir. Kule 1’in 
batısında, bitişik yapılmış alt kata doğru inen döner basamaklı ve sur içine 
bakan pencereleri bulunan bir geçit bulunmaktadır. Geçidin birbiri üzerine 
binen tonoz tavanı oldukça özenli işçiliğe sahiptir.

 

Konutlar (AA-AN, 21-28)

Cadde ve sokakların izlenebildiği kuzeye doğru alçalan bölge konut alanı-
dır. Konutlar birden fazla mekândan oluşmakta, temel kısımları ana kayaya 
oyulmuş, ana kayanın oyulması ile elde edilen bloklar ise yapı duvarlarında 
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen belgeleme çalışmalarında konutların oldukça 
düzenli yerleştirildiği görülmektedir. Söz konusu evlerden günümüze kadar 
yüksekliği fazla korunmamış duvar ve kapı blokları izlenmektedir. Bazı du-
varlarda dikkati çeken dikme şeklinde duvar bloklarının araları kaba taşlar-
dan örülmüş olmalıdır ve günümüze kadar ulaşmamıştır. 

Kuzeydeki konut alanı dışında kamu yapılarının ağırlıkta bulunduğu gü-
ney bölümde de daha büyük boyutlu villa olabilecek yerleşim birimleri bu-
lunmaktadır. Bu yapılar kentin yöneticilerine ve üst düzey kişilerin kullanı-
mına yönelik olmalıdır. Kilise’nin hemen doğusunda yer alan 28,3x12,4 m. 
boyutlarında 6 mekânlı yapıya ait kalıntılar rahatlıkla izlenebilmektedir. Ana 
kayaya oyulmuş iki katlı olabilecek yapı, yerleşimdeki en büyük konuttur. 
Kilisenin batısında ise surlara yakın inşa edilmiş 10,6x21,4 m. boyutlarında 3 
mekânlı başka bir konut olabilecek yapı bulunmaktadır. 
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A yapısı (AA-AN, 21-28)

Yerleşimin orta kısmında arsenal yapısı ile büyük su sarnıcı arasında kalan 
4 mekândan oluşan 9,6 x 12,4 m. boyutlarında işlevi tam olarak belirleneme-
yen bir yapı bulunmaktadır. Büyük boyutlu bloklardan oluşturulan duvarları 
belirli bir seviyeye kadar korunmuş, kapı söve ve lentoları günümüze kadar 
ulaşmıştır. Yapının duvarlarının diğer yapılara göre oldukça kalın yapılmış 
olması ısı kaybını önlemeye ve dayanıklılığa yönelik olmalıdır. Yapının ana 
girişi diğerlerine göre oldukça büyüktür ve güneydendir. Yapı günümüzdeki 
yerleşim sırasında konut olarak kullanılmış bazı kapıların arası moloz taşlarla 
doldurularak kapatılmıştır. Yapının hemen yanında ise su sarnıcı bulunmak-
tadır ve kişisel kullanıma yöneliktir. 

Arsenal (?) (AN-AP, 25-30)

Kilisenin kuzeyinde yerleşimin en büyük yapısı yer almaktadır. Dar uzun 
forma sahip, muhtemelen iki bölümlü olan bu yapı 10,9x36,4 m. boyutların-
dadır. Beşik çatıya sahip olan yapının silah ya da tahıl deposu olduğu düşü-
nülmektedir. 1975’e kadar ayakta olan yapının doğu duvarı4 yıkıldığı haliyle 
günümüzde görülebilmektedir.  Yapının kuzey duvarında, batı tarafta giriş 
olabilecek bir alt yapı bulunmaktadır. Yapının işlevi hakkındaki detaylara an-
cak gerçekleştirilecek kazılar ile ulaşılabilecektir (Resim: 5). 

0Yeraltı Sarnıçları

Yerleşimde su ihtiyacını karşılayan ana kayaya oyulmuş 54 sarnıç yapısı 
tespit edilmiştir. Konutların önünde bireysel sarnıçlar olduğu gibi kamunun 
kullanıma yönelik büyük sarnıçlar da göze çarpmaktadır. Muhtemelen her 
konut kendi sarnıcına sahiptir ve ağız çapları 54-90 cm. arasında değişmek-
tedir. Şimdiye kadar alanda tespit edilebilen yer altı su sarnıçlarının etrafına 
güvenlik nedeni ile plastik zincirler çekilmiştir. Derinliğine göre ağızdan iti-
baren alt kısımda genişleyen bu sarnıçların bazıları çevre köylüler tarafından 
taş bloklarla kapatılmıştır. Zerzevan Kalesindeki yer altı su sarnıçları alanın 
geneline yayılmış olup yoğun olarak alanın kuzey bölümünde ve iç kesimle-

4 Deichmann-Peschlow 1977, Taf. 13,1.
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rinde yer alır. Yapılara yakın yerlerde ana kayaya oyulan bu sarnıçların bir 
kısmı yapı içinde yer almakta (S2, S3, S4, S13, S36, S37, S38), bununla birlikte 
sur dışında da yer altı sarnıçları tespit edilmiştir (S46). Çatlaklardan suyun 
sızmasını önlemeye yönelik sarnıçların içinde sıva izleri görülmektedir. Kimi 
sarnıçlarda birden fazla kat sıva olup, yer yer sıvaların kalınlığı 3 cm’ye kadar 
ulaşmaktadır. Sarnıçların bir bölümünün ağız kısmında kapak izlerine rastla-
nırken (S39, S40, S41, S52), bazı sarnıçların ağzı ise taşlarla örülerek yükseltil-
miş, kuyu bileziği oluşturulmuştur (S50). Bu bilezikler sarnıçtan su çekilmesi 
sırasında ağız bölümünü ve sıvayı korumaya yönelik uygulamalardır. Ayrıca 
yağmur ve eriyen kar sularını sarnıçlara ulaştırabilmek için sarnıçların etra-
fına dar su kanalları da açılmıştır. Sarnıçların tabanının moloz taş dolgu ve 
toprak kaplı olması nedeniyle derinlikleri sağlıklı bir biçimde alınamamış-
tır. Bazı sarnıçların iç kısmında basamak biçiminde yapılmış dışa çıkıntılar 
dikkati çekmektedir (S21, S29, S30, S51). Söz konusu detay sarnıçların zaman 
zaman temizlendiğini göstermektedir. Bazı sarnıçların çevresine, ana kayaya 
dikdörtgen ve kare formlarında 21-29 cm. büyüklüğünde, 10-14 cm. derinli-
ğinde oyuklar yapılmıştır (S3, S4, S7). Bu oyuklar ya sarnıçlara yapılan kapak-
ları sabitlemek ya da sarnıçlardan rahat bir biçimde su çekme düzeneğinin 
yerleştirilmesi amaçlı olmalıdır. 

KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

2014 yılı Zerzevan Kalesi arkeoloji projesi kapsamında, sayısal kent planı-
nın oluşturulması ve görünürdeki yapıların belgeleme çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir. Yapıların mevcut durumlarının daha rahat anlaşılabilmesi ve öl-
çümlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla Kilise, Tonozlu Sarnıçlar, Su Kanalı, 
Kule-1 Geçit, Nekropol, Kaya Sunağı ve yerleşimi çevreleyen sur hattında te-
mizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda yüzeyde 
görülen yapıların sayısal ölçümleri yapılarak söz konusu yapılar kent planına 
işlenmiştir. Yerleşimin daha rahat gezilebilmesi için geçici yol güzergâhları 
belirlenmiş ve bu yolların ot temizliği de gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı çalış-
malarında söz konusu gezi yollarının kesin olarak belirlenmesi ile yerleştirile-
cek yön levhaları ve tanıtıcı panolar yerleşimin daha rahat ve anlaşılır biçim-
de gezilebilmesini sağlayacaktır.
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Kilise (AS-AT, 30-31)

Yerleşimin yüksek olan güney bölümünde kamu yapıları bulunmaktadır. 
Kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan birisi doğu-batı doğrultusunda 4 
mekândan oluşan kilisedir. Yerleşimin en yüksek noktasına inşa edilmiş kili-
seye güneydeki avludan girilmekte, yapının içinde Mekân-2’de ise bir mezar 
bulunmaktadır. Yapının kuzeydeki en büyük ana mekânı beşik çatı ile örtülü 
6,6x12,4 m. boyutlarındaki Mekân-4’tür. Sadece doğu ve güney duvarlarının 
bir kısmı ayakta olan yapıda üst örtü tamamen çökmüştür. Üçgen bir çatıya 
sahip olduğu görülen yapının yakın dönemde yerleşim birimi, sonrasında ise 
hayvan barınağı olarak kullanıldığı, bu nedenle de oldukça tahrip olduğu tes-
pit edilmiştir (Çizim: 4, Resim: 3).

2014 çalışmaları kapsamında kilisenin çevresinde ve iç mekânlarında te-
mizlik, kazı, fotoğraflama ve çizim çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle çalışma-
lara dolgu toprağın bulunduğu kilisenin güneyinde yer alan Mekân-2’de ve 
kiliseye ait olduğu düşünülen avluda başlanmıştır. Bu kısımda kiliseye açılan 
iki anıtsal kapının büyük bir bölümünün toprakla kapandığı görülmektedir. 
Yapılan kazı çalışmalarında burada 70-155 cm. arasındaki dolgu toprak ör-
tüsü temizlenerek kapılar tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin güneyinde 
yer alan kapılar 160x240 cm. ölçülerindedir. Çalışmalar esnasında ele geçen 
bol miktarda pişmiş toprak çatı kiremitleri üst örtüye ilişkin bilgiler vermek-
tedir. Kilisenin ön avlusunda yapılan temizlik çalışmalarında yüzey topra-
ğında dönemi tam olarak belli olmayan korozyona uğramış bronz sikke5 ve 
kapı aksamı ele geçmiştir. Zerzevan Kalesi’nde ele geçmiş ve şu an İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde 852 envanter numarası ile bronz bir kova bulunmakta-
dır. Yüzesinde Yunanca “ΥΠΈΡ ΕΥΧΉC ΚΑΙ CΩΤΗΡIΑC ΑΝΤΙΠAΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΤOC ΤΟY ΟIΚΟΥ ΑYΤΟY ΚYΡΙΟC ΦΥΛAΞΙ CΑΙ (Antipatros’la ailesinin 
dileğinin -veya adağının- kabul edilmesi ve selameti için. Tanrı sizi korusun)” yazıtı 
yer alan ve kiliseye ait olan kova M.S. 6. yüzyıla tarihlendirilmektedir6.

5 Zerzevan Kalesi’nde ele geçen metal eserlerin konservasyonu Diyarbakır Bölge Laboratuvarı 
uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

6 Joubin 1898, 55; Devambez 1937, 47, Taf. 24; Fıratlı 1955, 50, Fig.15, 37; Deichmann-Peschlow 
1977, 39; Pleket-Stroud 1977; Pitarakis 2015, 354-355, Kat.112.
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Mekân-1 (AS-AT, 30-31)

Kilisenin 3,2x12,4 m. boyutlarındaki Mekân-1’de temizlik ve kazı çalışma-
ları sırasında Mekân-2’ye geçişi sağlayan kapı eşiğinden, Mekân-1 batı du-
varına kadar olan kısımda T-1 ve T-2 olarak adlandırılan düzeltilmiş iki ana 
kaya alana rastlanmıştır. Söz konusu kalıntıların üzerindeki yapı ile yönlen-
mesi aynı olmayıp, kiliseden daha önce yapılmış bir düzenleme olmalıdır. 
Özellikle T-2 olarak adlandırılan düzenlemenin Mekân-2, 3, 4’te de devam 
ettiği gözlenmiş ve kısmen açılmıştır. Mekân-1 de ulaşılan ve T-1 olarak kod-
lanan  ana kayanın açılan uzunluğu 12,43 m., genişlik 2,57 - 1,08 m. olarak 
ölçülmüştür. T-1’den 32 cm. derinde yer alan T-2’nin ise açılan uzunluğu 4,05 
m. ve genişlik 1,07- 39 cm. olarak ölçülmüştür. Mekânın kuzey duvarında 
kemerli kapının hemen üzerinde çatıya ait ahşap kirişler için dokuz adeti 
korunmuş nişler bulunmaktadır. Kirişlerin hemen üzerinde ise aydınlatma 
amaçlı bir adet pencere bulunmaktadır. Bununla birlikte mekânın batı ve gü-
ney duvarları tamamen yıkılmıştır. Mekân-1’in doğusunda Mekân-2’ye girişi 
sağlayan kapının kuzeyinde ana kayaya oyulmuş, doğu-batı yönlü 96x210 
cm. boyutlarında ve 92 cm. derinliğinde bir mezara rastlanmıştır. Mekânın 
güneydoğusundaki kapı önünde 2x3 m. boyutlarında 1,13 m. derinliğinde 
belgelemeye yönelik küçük çaplı kazı çalışması yapılmış ve yapının temel 
taşlarına ulaşılmıştır. Bu kısım belgelendikten ve fotoğraflandıktan sonra ko-
ruma amaçlı tekrar toprak ile kapatılmıştır. Mekân-1’deki çalışmalar sırasın-
da dolgu topraktan çatı kiremitleri, geç dönem seramik parçaları ve ahşap 
kapıya ait aksamlar ele geçmiştir.  

Mekân-2 (AS-31)

Kilisenin doğusunda yer alan 4,60x3,32 m. boyutlarında mekânlar arasın-
daki geçişi de sağlayan küçük bir oda bulunmaktadır. Mekânın ayakta ka-
lan duvarlarında 3 pencere mevcut olup bunların ikisi doğu duvarında yer 
alırken biri batı duvarındadır. Öncelikle moloz taşlar ile doldurulan pence-
reler yapılan çalışmalar ile temizlenmiştir. Bu pencereler aydınlatma ve ha-
valandırmaya yönelik olarak dıştan içeriye doğru genişletilerek yapılmış-
tır. Doğu duvarındaki pencerelerden kuzeydeki içten 92x69 cm., dıştan ise 
65x64 cm’dir. Güneyde kalan pencerenin ölçüleri ise içten 89x69 cm., dıştan 
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64x58 cm’dir. Batı duvarındaki pencerenin ölçüleri 100x74 cm., dıştan 50x36 
cm’dir. Mekân-2’de iki kapı bulunmakta mekânın batı duvarında bulunan 
kapı Mekân-1’e geçişi sağlarken güney duvarında bulunan kapı ise Mekân-
3’e geçişi sağlamaktadır. Batı duvarındaki kapının ölçüleri 199x86 cm., güney 
duvarındaki kapının ölçüleri ise 199x88 cm’dir. Ahşaptan yapılan kapıların 
eşiklerine kapının oturtulması ve hareket sağlayabilmesi için oyuklar açılmış-
tır. Güney duvarındaki kapı eşiğindeki oyuğun çapı 7,3 cm., batı duvarındaki 
kapı eşiğindeki oyuk ise 10,2 cm. çapındadır. Yapı içindeki 43-70 cm. aralığın-
daki toprak ve taş dolgu temizlenerek ana kaya olan tabana ulaşılmış, fotoğ-
raflanıp çizimleri yapılmıştır.

Mekân-3 (AT-31)          

Kilisenin güneyinde 5,96x7,54 m. boyutlarında olan oda Mekân-3 olarak 
adlandırılmıştır. Mekâna giriş iki kapıdan sağlanmakta, kuzey duvarında yer 
alan 199x88 cm. boyutlarındaki kapı Mekân-2’ye geçiş için kullanılmaktadır. 
Batı duvarındaki avluya açılan 160x240 cm. boyutlarındaki lento ve kemeri 
çökmüş kapı sonradan moloz taş ile kapatılmıştır. Yakın dönemde mekânın 
batı kapısının girişi doğrultusunda, doğu batı yönünde uzanan bir duvar 
eklenerek mekân iki bölüme ayrılmıştır. Mekân-3’te A bölümde yapılan ça-
lışmalarda toprak ve taş dolgu tasfiye edilmiş, bu çalışmalar sırasında 191 
cm. derinlikte iki sıra taş bloktan oluşan kiliseden önceki başka bir yapıya ait 
temele rastlanmıştır. Dolgu toprağın kaldırılması esnasında mekânın doğu 
köşesinde zeminin altında 36 cm. derinlikte cam ve pithos parçalar, mekânın 
kuzey kısmında ise 44 cm. derinlikte M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen cam par-
çaları ele geçmiştir. Mekânın zemininin taş bloktan oluştuğu gözlenmiş, bu 
taş blokların 64-67 cm. genişliğine, 67-114 cm. uzunluğunda, 19-50 cm. ara-
sında değişen kalınlığa sahip oldukları ölçülmüştür. Mekân 3’teki henüz ka-
zılmayan B bölümün güney duvarında içten 97x78 cm., dıştan ise 62x32,5 cm. 
ölçülerinde bir pencere de bulunmaktadır.

Mekân-4 (AS, 30-31)

Kilisenin 6,6x12,4 m. boyutlarındaki en büyük mekânında belgeleme 
amaçlı gerçekleştirilen çalışmalar sonrası 37-133 cm. arasında değişen dolgu 



110

toprak kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında çatı kiremitleri, geç dönem seramik 
parçaları ele geçmiştir. Mekân-1’e geçişi sağlayan batıdaki kapının kemerinin 
tamamen çöktüğü ancak sövelerinin ve lentosunun sağlam olduğu görülmek-
tedir. 160x240 cm. boyutlarındaki batıdaki kapının korunduğu ve üzerindeki 
kemerli yapının sağlam kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında 
kapının çökme ve duvarın yıkılma riskine karşı ahşap bir direkle lento destek-
lenmiştir. Kilisede kullanılan kapıların tamamı kademelendirilmiş söve, lento 
ve kapı üstü kemere sahiptir. Mekân-1 ve 4’deki karşılıklı düzenlenmiş ikişer 
kapı tam olarak aynı aks üzerinde değildirler. Mekânın batı duvarında 1,50x 
1,50 m. boyutlarında ve 62 cm. derinliğinde tespit amaçlı küçük çaplı kazı 
çalışması yapılmış, ana kaya olan tabana ulaşılmıştır. Mekânın doğusunda 
bir apsis olduğu düşünülse de henüz tespit edilememiş, ancak önümüzdeki 
yıllarda gerçekleştirilecek kazılarla kesin sonuçlara ulaşılacaktır.

Tonozlu Sarnıçlar (AB-AD, 29-30)

Yerleşim bireysel sarnıçlar dışında kamunun kullanımı için kuzey bölüm-
de büyük bir sarnıca da sahiptir. Sarnıçların alt bölümü kemer başlangıcına 
kadar ana kayaya oyulmuştur. Doğu duvarı sura dayanmış 11,2x22,5 m. bo-
yutlarında, iki bölümlü üzeri tonozlarla örtülmüş büyük su sarnıcının kentin 
ana su kaynağı olduğu açıktır (Çizim: 5, Resim: 6). Yapıyı oluşturmak için 
oyulan ana kayadan elde edilen taş bloklar, ana kayanın bittiği yerde sar-
nıçların üzerini örtmek amacıyla tonoz yapımında kullanılmıştır. Doğusunda 
sura dayanmış, batı ve güneyi ana kaya olan yapının ara duvar kalınlığı 93 
cm.’dir. Sarnıcın sadece güney kısmında korunmuş tonozların arası harç ile 
doldurulup, üzeri 48 cm. kalınlığında özenli işlenmiş bloklarla yürünebilir 
düz bir zemin haline getirilmiştir. Sarnıçta toplanan suyu ihtiyaç halinde sar-
nıçlardan çıkrık benzeri bir düzenek ile çekebilmek için üst tarafına ahşap bir 
kapak ile kapatılan pencereler yapılmıştır. Belgeleme çalışmaları kapsamında 
yapıda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş, sarnıcın çizim ve rölöve-
leri de tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda yapının içindeki taş ve toprak 
dolgunun tamamen kaldırılarak sarnıcın tamamen gün yüzüne çıkarılması 
planlanmaktadır.
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Su Kanalı (BM-BT, 40-46)

Yerleşimin güneyinde yer alan, kuzey-güney yönünde uzanan ve yerle-
şimdeki iki büyük tonozlu sarnıca su taşıyan kanal kısmen tespit edilmiştir. 
Kanalı anlamlandırmaya ve belgelemeye yönelik çalışmalar 92,3 m.’lik bir 
hatta yapılmıştır. Kanalın genişliği 52-57 cm., derinliği ise 61-48 cm. arasın-
dadır. Temizlenen alanın kuzey kesiminde dolgu topraktan Justinus II (M.S. 
565-578) dönemine ait bir sikke ele geçmiştir7. Belgelenen ve çizimleri yapılan 
su kanalının hem sarnıç hem de başlangıç yönünün önümüzdeki yıllarda ta-
mamen açılması tasarlanmaktadır (Resim: 7).

Kule-1 (BD-BE, 35-36)

Yerleşimin güneyinde, 19,2 m.lik yüksekliğe kadar korunmuş, gözetleme 
ve savunma amaçlı, üç katlı, yerleşimin en büyük kulesi yer almaktadır (Çi-
zim: 3, Resim: 2). 11,8 x 15,6 m. boyutlarında dikdörtgen formlu olan kulenin 
8,6 m.’ye kadarlık kısmında duvar kalınlığı 3,2 m.’dir. Kulenin yamaç eği-
mine bağlı olarak alt kısmı dışa doğru yedi basamaklı kaide şeklinde inşa 
edilmiştir. 3 katlı olan kulede her bir kat kemerlerden oluşturulan tonozlar 
üzerine oturmuştur. Duvar yüzeylerinde güçlendirmeye yönelik kemer uy-
gulaması görülmekte ve atış mazgalları dikkati çekmektedir. Kulenin kuzey 
duvarında surun kule ile birleştiği yer rahat bir biçimde anlaşılabilmektedir. 

Kule 1’in batısına bitişik yapılmış, alt kata doğru inen döner basamaklı ve 
sur içine bakan pencereleri bulunan bir geçit bulunmaktadır. Geçidin birbiri 
üzerine binen tonoz tavanı oldukça özenli işçiliğe sahiptir. Söz konusu yapı-
nın girişi ve içerisi taş ve moloz dolgu ile doldurulmuştur. Yapılan çalışma-
lar kapsamında ilk olarak bu dolgunun kaldırılmasına başlanmıştır. Tünelin 
hemen girişinde, surların içine bakan havalandırma veya aydınlatma işlevi 
gören mazgal tarzda 44x56 ve 50x56 cm. boyutlarında iki pencere tamamen 

7 Sikkelerin tarihlendirilmesinde yardımlarından dolayı Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün’e ve 
Araş. Gör. Duygu Özlem Yalçın’a teşekkür ediyorum. M.S. 565-578 Nikomedia darbı yarım fol-
lis, Ö/”[ ]VSTI[ ]; II. Iustinus ve Sophia tahtta oturmakta; cepheden. Her ikisinin de haresi bu-
lunmaktadır. Soldaki Iustinus, üzerinde küre olan globus tutmakta, sağdaki Sophia ise skepter 
taşımaktadır. A/”M” sol boşlukta “A/N/N/O”; ortada üstte haç, altta officina işareti “B”; sağ 
boşlukta tarih “y”, alt kesimde “NIKO” bulunmaktadır. Ref.: MIB 46 a, b
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ortaya çıkarılmıştır. Geçitte toplam 5,06 m.’lik bir alanda çalışma yapılmış ve 
derinlemesine tünelin devam ettiği görülmüştür. Sonraki kazı sezonunda ge-
rekli tedbirler alındıktan sonra geçidin tamamının ortaya çıkarılması planlan-
maktadır.

Nekropol

Surların dışında, yerleşimin güneyinde, farklı tip mezarlardan oluşan 
nekropol alanı bulunmaktadır. Yerleşime ait genel olarak 3 tür mezar tespit 
edilmiştir. Bunlar tonozlu mezarlar, klineli kaya mezarları ve lahit biçiminde 
oyulmuş kaya mezarlarıdır.

 

1-Tonozlu Mezarlar (BE-31)

Nekropol alanında yapılan çalışmalarda şimdiye kadar iki adet tonozlu 
mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan ilki Kule-2’nin batısında, surlara ya-
kın bir konumda yer alan mezar (TM-1), diğeri ise yerleşimin güneyindeki 
diğer yüksek tepe üzerinde yer alan tek mekânlı mezardır (TM-2). TM-1’de 
çalışmalara içerisindeki toprak ve moloz taşların kaldırılmasıyla başlanmış, 
tamamen temizlenmiştir (Resim: 8). 195x211x298 cm. boyutlarında, 153 (kli-
ne) - 162 cm. (kemer) yüksekliğinde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 
dikdörtgen planlı mezar tek odalıdır. Mezarın kuzeydoğusu ana kayaya ke-
merli bir biçimde oyularak ölünün yatırılacağı kline oluşturulmuştur. Muhte-
melen mezarın güneybatısı da bir diğer kişi için kullanılmış olabilir ve burada 
zemine 116 cm. uzunluğunda, 12 cm. genişliğinde, 8 cm. derinliğinde düzgün 
bir oyuk açılmış, bu oyuk iki mezarı birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. 
Ana kayanın devamı ise kesme bloklardan yapılmış üç kemerden oluşturu-
lan tonozla kapatılmıştır. Mezarın güneydoğusunda 53x112 cm. boyutlarında 
küçük bir kapı yer almakta, fakat kapının kapama taşı günümüze ulaşmamış-
tır. Mezarın önü 96x255 cm. boyutlarında tek bir blokla kapatılmış, yekpare 
bloğun arkasına ise yan yana iki kesme blok yerleştirilmiştir. Yapılan çalış-
malar sırasında, mezar içerisinde -27 cm.’de 1 adet metal ok ucu ele geçmiş-
tir.   
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2-Kaya Mezarları (BM-BN, 38-39)

Yerleşimin dışında, kule-1’in 88 m. güneyinde yer alan ana kayaya oyul-
muş 2 mezar, gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamen ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim: 9). Henüz herhangi bir çalışmanın gerçekleştirilmediği tavanı çökmüş ve 
tahrip edilmiş diğer kaya mezarları ise yerleşimin güneyindeki diğer yüksek 
tepe üzerinde yer almaktadır. Söz konusu mezarlar genel olarak basamak-
lı bir girişe sahiptir ve doğrudan mezar odasına açılmaktadır. Mezar odası 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Giriş dışındaki her üç yönde 
de ölülerin yatırılması için üç kline açılmış, ölünün başının konulduğu yas-
tık ise yapılmamıştır. Ortaya çıkarılan mezarların yönsel birliğe sahip olduğu 
söylenebildiği gibi, her iki mezarda basamak sayılarında da bir birlikteliğin 
gözetildiği dikkati çekmektedir. Kazılarda herhangi bir buluntuya rastlanma-
yan mezarların tamamı hem antik dönemde hem de günümüzde soyulmuş 
ve sonrasında hayvan barınağı olarak kullanılarak tahrip edilmiş, ara duvar 
sonradan kaldırılarak mezarlar birleştirilmiştir. 

Kaya Mezarı-1

Yerleşimin güneyinde, surların dışında ana kaya oyularak yan yana açıl-
mış 2 kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezarlar çalışmalar başlamadan önce top-
rak ve moloz dolgu ile büyük bir kısmı kapanmış durumdaydı. Bu nedenle 
söz konusu alanda öncelikle temizlik, sonrasında ise plan yönünden anlam-
landırmaya yönelik kazıya başlanmıştır. KM-1, kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de 235x218x216 cm. boyutlarında bir mezar odasına sahiptir. Mezar odası-
nın etrafında 3 kline mevcuttur ve 18, 23, 25 cm. kalınlığında dış duvarları 
bulunan, sığ tekne şeklinde oyulmuş klinelerden karşılıklı olanlar 128x281 
- 102x241cm., girişin karşısında bulunan tek kline ise 117x279 cm. boyutla-
rındadır. Kapak taşı yeri belirgin olan mezarın girişinde tahrip olmuş, 75 cm. 
genişliğinde 83 cm. uzunluğunda 3 basamak bulunmaktadır.  

Kaya Mezarı-2

KM-1’in hemen yanına açılmış mezarda çalışmalara temizlik ve yoğun 
dolgunun kaldırılmasıyla başlanmıştır. KM-2, kuzeydoğu-güneybatı yönün-
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de 218x172x238 cm. boyutlarında bir mezar odasına sahiptir. Mezar odasının 
etrafında 3 kline mevcuttur ve karşılıklı 2 kline KM-1’den farklı daha derin 
tekne şeklinde oyulmuş, 19 cm. kalınlığında, 14 cm. derinliğinde dış duvar-
ları bulunmakta ve 119x274 - 125x248 cm. boyutlarındadır. Girişin karşısında 
bulunan tek kline ise diğerlerinden farklı olarak yüzeyi düz bırakılmıştır ve 
115x336 cm. boyutlarındadır. Kapak taşı yeri belirgin olan mezarın girişinde 
tahrip olmuş, 53 cm. genişliğinde 75 cm. uzunluğunda tahrip edilmiş belli 
belirsiz basamaklar bulunmaktadır.

3-Lahit Biçimli Kaya Mezarları (BL-BN, 36-38)

Kaya mezarlarının 4,5 m. kuzeybatısında, yönlenmesi kaya mezarların-
dan farklı olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 5 adet lahit 
biçiminde ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Mezarların lahit ka-
pakları ise günümüze kadar ulaşamamıştır. Mezarların çevresindeki kanallar 
dikkat çekicidir ve söz konusu yapılanma tepeden gelen yağmur sularının 
mezarın içine girmeden dışarı atılması amaçlı yapılmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmalar ile mezarlardan dördü tamamen temizlenerek ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 10). 

LM-1:105x215 cm. boyutlarındaki mezarın kuzeybatı derinliği 111 cm., gü-
neydoğu derinliği ise 84 cm.’dir. Mezarın 36 cm. kuzeydoğusunda, 10 cm. 
genişliğinde, 248 cm. uzunluğunda ve 6 cm. derinliğinde bir su kanalı olup, 
bu kanalın amacı dışarıdan gelen suyun mezara girmesini engellemektir. 

LM-2:107x215x219 cm. boyutlarındaki mezarın kuzeybatı derinliği 97 cm., 
güneydoğu derinliği ise 82 cm.’dir. Mezarın 68 cm. kuzeydoğusunda, 18 cm. 
genişliğinde ve 9 cm. derinliğinde bir su kanalı, güneydoğu yüzeyinde 13x26 
cm. boyutlarında bir oyuk bulunmaktadır. 

LM-3:103,5x208x231 cm. boyutlarındaki mezarın kuzeybatı derinliği 115 
cm., güneydoğu derinliği ise 105 cm.’dir. Tahribat nedeniyle mezarın su ka-
nalı ölçümleri alınamamıştır. Mezarın güneybatısında 24x66 cm. boyutların-
da, 28 cm. derinliğinde işlevi tam olarak belirlenemeyen düzgün bir oyuk 
bulunmaktadır.
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LM-4:99,5x225x233 cm. boyutlarındaki mezarın derinliği ise 119 cm.’dir. 
Mezarın 19 cm. kuzeydoğusunda, 23 cm. genişliğinde ve 4 cm. derinliğinde 
bir su kanalı; güneybatısında 41x48x67 cm. boyutlarında, 47 cm. derinliğinde 
işlevi tam olarak belirlenemeyen LM-3’teki gibi bir oyuk bulunmaktadır.

Kaya Sunağı (?) (AV-AY, 29-31)

Kilisenin 19 m. güneyinde bulunan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan 
kayalık alanın kenarları düzeltilmiş üst kısmı ise doğal bırakılmıştır. Toplam 
7,7x10,2 m. boyutlarında olan yapı üzerindeki toprak-taş dolgu 2014 yılı ça-
lışmaları kapsamında tamamen temizlenmiştir (Resim: 4). Ana kayanın doğu 
duvar yüzeyinde 69x86x33 cm. boyutlarında bir niş bulunmaktadır. Temiz-
lik çalışmaları sırasında yapının ana kaya yüzeyinde 1 adet metal ok ucu ele 
geçmiştir. Yapının doğusu 6,1x2,8 m.’lik bir mekân şeklinde yapılmış, fakat 
ana kaya olan duvarlarının üzeri düzeltilmediği için üstü açık olduğu düşü-
nülmektedir. Mekânın doğu duvar yüzeyinde 47x54x29 cm. boyutlarında üst 
kısmı kemerli şekilde oyulmuş bir niş bulunmaktadır ve yapının önündeki 
yeraltı sarnıcı dikkat çekicidir. Kaya sunağı olabilecek söz konusu yapının 
kuzeybatısında arada bir geçiş bulunan ana kayaya oyulmuş toplam 6,6x9,1 
m. boyutlarında 3 mekân yer almaktadır. Bu alanın yüzeyindeki taş ve toprak 
dolgu kaldırılarak temizlenmiş, önümüzdeki kazı sezonlarında tamamen ka-
zılması planlanmaktadır. Mekân-2 ve mekân-3’ün önünde birer yeraltı sarnıcı 
bulunmaktadır. Mekân-3’ün ise doğu duvarında 2 adet niş daha tespit edil-
miş, nişlerin boyutları 49x78,3x22 cm. ve 66,5x71x38 cm.’dir. Yapılanmada 
dikkati çeken, yerleşimin en yüksek noktasında yer alması, yaşam alanı olarak 
kullanılmamış olması ve duvarlarının doğu yüzeylerinde sunu amaçlı olabi-
lecek nişlere rastlanmasıdır. Bu nedenle söz konusu yapıların sunu amaçlı 
kullanılması muhtemeldir. Kilise ve kilisenin altındaki yönlenmesi farklı olan 
düzenlemeye ait temeller de düşünüldüğünde bölgenin kutsal alan olabilece-
ği akla gelmektedir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Diyarbakır’ın Roma Dönemi hakkında bugüne kadar kapsamlı herhangi 
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bir kazı ya da araştırmanın gerçekleştirilmemiş olması, bölgenin klasik dö-
nemleri hakkında bilgilerimizin oldukça kısıtlı olmasına neden olmuştur. 
Şehrin M.Ö. 69 yılında Roma hakimiyetine girmesinden, M.S. 639’da İslam 
orduları tarafından fethine kadar geçen uzun zaman dilimi de eksiklikler içer-
mektedir. Bu bağlamda, Roma’nın askeri yerleşimi olan Zerzevan Kalesi’nde 
yeni başlayan çalışmalar, bölgenin Roma Dönemi’nin aydınlanması açısın-
dan oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Yerleşim ilk defa 1766’da Carsten 
Niebuhr tarafından ziyaret edilmiştir. Yerleşim yerini Kasr Zerzaua olarak 
adlandıran Niebuhr bazı yapılar hakkında bilgi vererek alanda yazıt bulama-
dığından bahsetmiştir. Niebuhr’un ziyareti sırasında kalıntılar dışında her-
hangi bir devam eden yerleşim bulunmamaktadır8. 1880 yılında Mardin’den 
Diyarbakır’a seyahat eden ve yerleşimi ziyaret eden Eduard Sachau da ay-
rıntılı olmayan kısa tanımlamalar yapmıştır. Zarzaua olarak adlandırılan 
yerleşimde devam eden iskanın olduğuna dair bir bilgi Sachau’da da bulun-
mamaktadır9. Sonrasında 1910 yılında Conrad Preusser Zerzevan Kalesi’ne 
kısa bir ziyaret gerçekleştirmiş, detaylı olmayan bilgiler vermiştir10. 11 Nisan 
1911 yılında Samuel Guyer ziyareti sırasında gözlemlerini bir inceleme ya-
zısı olarak kaleme almıştır. Onunla birlikte seyahat eden kız kardeşi Hanna 
Schätti-Guyer de yerleşim hakkında kısa bilgiler vermiştir. Guyer tarafından 
kendinden önceki seyyahlar tarafından görülmeyen bir köyün varlığından 
bahsedilmektedir11. Günümüzde ise yerleşime 1 km. mesafedeki Demirölçek 
Köyü, Guyer’in bahsettiği Zerzevan Kalesi’nde yaşayanalar tarafından ku-
rulmuştur. 1890’larda ilk olarak bir ailenin kaleye yerleştiği ve köyün son-
rasında 30 haneye ulaştığı bilinmektedir. 1967’de ise su sıkıntısı ve ulaşım 
zorluğu gibi nedenlerle köy halkı bugünkü Aşağı Konak Köyü’nün hemen 
yanına Zerzevan’a oldukça yakın bir alana yerleşmişlerdir. Zerzevan ismi 
yerleşime köy burada bulunurken verilmiş olmalıdır ve seyyahların bahsetti-
ği Zerzaua’nın uyarlamasıdır. 

8 Niebuhr 1780, 323; Ritter 1844, 389; Deichmann-Peschlow 1977, 8, dip.1, 30.
9 Sachau 1883, 434vd.; Deichmann-Peschlow 1977, 8, dip.1, 31; İsimlendirme için bkz. Preusser 

1911, 54.
10 Preusser 1911, 54vd.; Deichmann-Peschlow 1977, 31
11 Guyer 1968, 156.
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Askeri yerleşimin konumuna bakıldığında Amida’dan Dara’ya giden yol 
üzerinde stratejik bir noktada yer almaktadır. Zerzevan Edessa’dan (Şanlıur-
fa), Nisibis’e (Nusaybin) kadar uzanan antik yol güzergahında bulunmakta-
dır. Söz konusu antik yolu Sasani hükümdarı II. Şapur M.S. 359 yılında Cons-
tantius II’ye karşı yaptığı sefer sırasında kullanmış ve Amida’yı ele geçirmiş-
tir12. Özellikle bu tarihten sonra sınır güvenliği için garnizon kentler kurul-
maya başlanmıştır. Öncesinde küçük bir yerleşim olan diğer sınır garnizonu 
Dara kenti ise Sasani baskısı nedeniyle Anastasios I (M.S. 491-518) tarafından 
garnizon kent olarak seçilmiş ve M.S. 503-507 yıllarında inşa faaliyetleri yü-
rütülmüştür13. Antik yazar Procopius, Justinianos I döneminde (M.S. 527-565) 
Dara ve Amida arasında kalelerin yeniden inşa edilerek güvenli hale getirildi-
ğinden ve zapt edilemez olduğundan bahsetmektedir. Procopius’un saydığı 
yeniden inşa edilen kaleler arasında Zerzevan’ı saymaması ilgi çekicidir14. Bu 
durum yerleşimin Justinianos I’den daha öncesinde inşa edildiğini akla getir-
mektedir. Genel kanı bu dönemde sınır güvenliği için kalelere büyük önem 
verildiğidir15. Zerzevan’da çalışmalar yapan F. W. Deichmann ve U. Peschlow 
mevcut yapıları Justinianos I dönemine (M.S. 527-565) tarihlemektedir16. 

Zerzevan’ın isminin günümüzde verildiği düşünüldüğünde, Tabula Pe-
utingeriana büyük bir olasılıkla Zerzevan Kalesi’nin antik ismini Samachi 
olarak vermektedir17. Askeri yerleşim su bakımından zengin vadide yerleşik 
ve tarımla uğraşan insanların sığınacağı bir yer konumundadır. Zerzevan’ın 
sadece askerlerin kaldığı bir yer olmaktan çok sivillerin yaşadığı yer olarak da 
düşünülmesi gerekir. Yerleşim, bütün vadiye hakim konumuyla, antik ticaret 
yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır 
garnizonudur ve Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere sahne olduğu 
açıktır.

12 Dillemann 1962, 290vd. 
13 Erdoğan 2014.
14 Dewing 1914; Deichmann-Peschlow 1977, 34.
15 Kütük 2014, 154
16 Deichmann-Peschlow 1977, 35-36.
17 Dillemann 1962, 159; Deichmann-Peschlow 1977, 33; Marciak 2014, 39.
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Yerleşimin ilk inşa edildiği dönem kesin olmamakla birlikte ancak ger-
çekleştirilecek kazılar ile kesin sonuçlara ulaşılabilecektir. Antik yol güzer-
gahında bulunan Zerzevan’da,  Asur Dönemi’nde Kinabu olarak adlandırı-
lan bir kalenin varlığı ileri sürülmektedir18. Pers Dönemi’nde de Kral Yolu 
üzerinde bulunan yerleşim alanının yol güvenliğinin sağlanması amacıyla 
kullanılması olasıdır19. Mevcut mimarî kalıntılar ve 2014 yılı kazı sezonunda 
ele geçen bazı buluntular incelediğinde ise M.S. 3. yy’da alanın kullanıldığı 
söylenebilir, fakat bu dönemdeki boyutları hakkında bilgi vermek şu an için 
çok zordur. Büyük bir olasılıkla yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I ve 
Justinianos I dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mev-
cut son haline getirildiği söylenebilir. 639 yılında İslam orduları tarafından 
bölgenin fethine20 kadar yerleşim kullanılmış olmalıdır. İslamiyetin yayılma 
sürecinde Amida ve Dara’da yerleşim devam ederken, Zerzevan’ın bulundu-
ğu alan jeopolitik önemini kaybetmiş, yüksek bir tepede yer alması, ulaşım, 
su sorunu nedeniyle yerleşim yeri açısından avantajlı olmaması gibi nedenle 
de terk edilmiş, M.S. 639’dan itibaren 1890’lı yıllara kadar yerleşim alanı kul-
lanılmamıştır21.

Bölgenin en önemli yerleşimlerinden olan Zerzevan Kalesi’nde yapılacak 
uzun süreli kazı çalışmaları ile Diyarbakır ve çevresinin Roma Dönemi’ne ışık 
tutulacağı gibi, gerçekleştirilecek restorasyon projeleri, çevre düzenlemeleri 
ile de alanın ziyaretçilerin gezebileceği bir ören yeri haline getirilerek Diyar-
bakır ve bölge turizmine önemli katkılar da sunacağı kesindir.
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Çizim 1: Zerzevan Kalesi, topografik plan.
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Çizim 2: Yerleşim planı.
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Çizim 3: Kule-1.
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Çizim 5: Sarnıçlar.

Çizim 4: Kilise.
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Resim 2: Kule-1, güneyden ve kuzeyden görünüm.

Resim 1: Zerzevan Kalesi, havadan görünüm.
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Resim 5: Arsenal (?), havadan görünüm.

Resim 3: Kilise, temizlik ve kazı öncesi-sonrası.

Resim 4: Kaya Sunağı (?) çalışmaları.
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Resim 8: Tonozlu mezar kazı sonrası.

Resim 6: Sarnıçlar, kazı çalışmaları.

Resim 7: Su kanalı, temizlik ve kazı çalışmaları.
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Resim 10: Lahit tipi kaya mezarları, temizlik sonrası.

Resim 9: Kaya mezarları kazı sonrası.
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2014 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mehmet KARAOSMANOĞLU*
Halim KORUCU

Mehmet Ali YILMAZ

Altıntepe Urartu Kalesi’ndeki kazı ve onarım çalışmaları 01.08.2014-
12.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Si-
vas Müzesi’nden Uzman Arkeolog Adem BEDİR görev yapmıştır. 01.08.2014 
tarihinde öğrencilerden oluşan ekip Altıntepe kazı evine gelmiş ve kampın 
hazırlamasına katkı sağlamışlardır1. 05.08.2014 tarihinde Bakanlık temsilcisi-
nin gelişiyle arazideki çalışmalar başlamıştır. 

2014 yılında Altıntepe Urartu Kalesi kazı çalışmaları, çalışma programın-
da belirtilen, Taş yapı, Dış sur duvarları, Apadananın güneyi ve Açık Hava 
Tapınağının kuzeydoğusunda gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Bu çalışmaların 
yanı sıra tepenin güney yamacındaki Urartu dönemine ait taş örgü mezarlar-
da temizlik, koruma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, restorasyon ve konser-
vasyon çalışmaları sona eren kilisenin bazı sorunları giderilmeye çalışılmıştır. 

* Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü 25240 Erzurum/TÜRKİYE.

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

 Arş. Gör. Mehmet Ali YILMAZ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
25240 Erzurum/TÜRKİYE.

1 Altıntepe 2014 yılı kazı ve onarım çalışmalarında Yüksek Lisans öğrencisi Hüseyin Dülger, 
Adem Atalay, Arkeolog Gökhan Öztürk, Halil İbrahim Şengül ile Atatürk Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğrencileri Eda Dönmez, Hakan Ocak, Ümit Kumargal, Hatice Kaya, Abdülkerim Çe-
lik, Erhan Kiliç, Barış Yeter, Ayşegül Yıldız, Güzin Dereci, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri Ramazan Güçlüer ve Rabia Gören görev almıştır. 
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TAŞ YAPI

Tepenin kuzeybatı orta kesiminde ve iç surun dışında yer alan ve yürüme 
zemini altına tamamen işlenmiş taşlardan inşa edilen Taş Yapı’nın işlevini 
ve mimarî niteliğini belirlemeye yönelik kazı çalışmalarımız 2014 yılında da 
devam etmiştir. 2013 yılında yapının içten içe genel ölçüleri belirlenmişti2. 
2014 yılında yapının içindeki moloz toprağın boşaltılması amacıyla çalışma-
lar yapının güneybatısında başlamıştır. Bu toprağı alma işlemi olası bir ikincil 
kullanımı kaçırmamak adına arkeolojik metotlarla aşama aşama gerçekleşti-
rilmiştir. – 0.30 m. kotta yıkıntı kerpiç molozlarının arasında seramik parçala-
rı gelmeye başlamıştır. – 0.60 m. kotta bir ezgi taşı parçası, pitos parçaları ve 
amorf seramik parçaları karışık bir halde açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan 
pitos parçaları Taş Yapı’nın hemen üst kısmında yer alan Urartu Dönemine 
ait ilk dönem Depo Binası’nda bulunan pitoslara ait parçalar olduğunu dü-
şünmekteyiz. 

Yapının kısmen güneybatı köşesinin üzerine oturan 7.30 m. uzunluğunda, 
1.40 m. genişliğinde ve Taş Yapı’dan sonraki döneme ait olan bir yapının taş 
temelleri ile karşılaşılmıştır. Mimarî özellikleri tam anlaşılamayan ve sadece 
küçük bir kısmı temel seviyesinde korunmuş duvar, çizimi yapıldıktan sonra 
kaldırılmıştır. Söz konusu temellerin kaldırılmasının ardından Taş Yapı’nın 
güney uzun duvarının ön yüzü tamamen ortaya çıkarılmıştır. Güney duvar 
önünde seviye inmeye devam edilmiş ve yine herhangi bir kontekste ait ol-
mayan seramik parçaları ele geçmiştir. Çalışmaların ilk başladığı yamaç sevi-
yesi 0 olarak kabul edildiğinde – 5.60 m. seviyesinde ahşap hatıl parçası açığa 
çıkarılmıştır. 0.95 m. boyundaki ahşap hatıl etrafında yapılan temizlik çalış-
malarının ardında ahşaptan örnek alınmıştır. -6.00 m. kotta Taş Yapı’nın du-
varlarına ait taşların yıkıntıları çalışmaları oldukça zorlu kılmıştır.  Duvarlara 
ait taşların bir kısmı kaldırıldıktan sonra saz olduğunu düşündüğümüz bir 
tabakayla karşılaşıldı. Sazların üst örtü olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. 
Söz konusu tabakayı kaldırdığımızda daha küçük taş yığıntısı ile karşılaşıl-
mıştır (Resim: 1). Bu taş yığıntısının bilinçli mi yapıldığı, saz üst örtünün kul-
lanıldığı mekânın zemini mi konusundaki soruların cevaplarını önümüzdeki 
yıllarda devam etmesi planlanan kazı çalışmalarıyla açıklık kazanacaktır. 

2 Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz 2014: 138.
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DIŞ SUR DUVARLARI

Tepenin doğu yamacında, kazı çalışmalarına ilk olarak 2011 yılında başla-
nan Urartu Dönemine ait dış sur duvarları 2012 yılında 94 m. uzunluğunda 
takip edilmiştir. Devamını takip etmek ve kalenin dış sur duvarları üzerinde-
ki girişinin nereden olduğunu anlamak için 2013 yılında açılan alanlar sonuç 
vermeyince yine aynı yamaç üzerinde test sondajları açılmıştır. Aynı yamaç 
üzerinde, 10 metre daha üst kotta açılan alanlarda Urartu dönemi harçsız du-
varların yanında harçlı Orta Çağ duvarları ile karşılaşılmıştı3. 

2014 yılı kazı çalışmaları 2013 yılında ortaya çıkan bu duvarların hangi 
doğrultuda devam ettiklerini ve kalenin kronolojik süreci içindeki yerini orta-
ya koymak amacıyla sürdürülmüştür. 2013 yılında kazılan alanın güneybatı-
sında 4x7 m. ölçülerinde bir açma açılmıştır. A açması olarak adlandırılan ala-
nın kuzeydoğu profili içine devam eden geç dönem duvarları takip edilmiştir. 
Bu alanda -0.30 m. derinlikte işlenmemiş yıkıntı taşlar ile karşılaşılmıştır. Or-
taçağ Dış sur duvarları olduğunu düşündüğümüz bu duvarların bir kuleye 
ait olduğu anlaşılmıştır. Kulenin üzerinde harçsız düzgün taşlar kullanılarak 
oluşturulan 2.40 m. uzunluğunda 1.00 m. genişliğinde, içinde kül bulunan 
bir alan ile karşılaşılmıştır (Resim: 2). İçinde herhangi bir buluntu olmayan 
bu alanın, muhtemelen Ortaçağ sur duvarından devşirme taşlardan yapıla-
rak kullanım gördüğünü düşünmekteyiz. Ayrıca, bu alanın hemen doğu bö-
lümünde, Ortaçağ kulesinin üzerinde boyalı seramik parçaları ele geçmiştir. 
Geç Demir Çağ karakterindeki4 bu seramiklerin Ortaçağ kulesinin üzerinden 
gelmesi malzemenin yukardan aktığını göstermektedir. İlerleyen günlerde 
Ortaçağ dış sur duvarlarının devamını görmek için alanın güneyinde 5x5 m. 
ölçülerinde yeni bir açmayla devam edilmiştir. B açması olarak adlandırılan 
alanda yüzey toprağının kaldırılmasının ardından dağınık kerpiç bloklarıyla 
birlikte taşlar ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir mimarî form vermeyen bu 
molozun ilk dönem kazılarına ait atık toprak olabileceği düşünülmektedir. 
-1.60 m. seviyesinde kuzeydeki Ortaçağ kulesine bağlı 120 derecelik bir açıyla 
güneye doğu devam eden harçlı duvara rastlanmıştır. Ön yüzü açılan duvarın 
önünde -2.20 m. seviyesine kadar inilmiştir. Herhangi bir küçük buluntuyla 

3 Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz 2014: 138
4 Bu örnekler, Doğu Anadolu Geç Demir Çağ seramiklerine benzemektedir. Kalkan 2011: 49
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karşılaşılmayan bu alanda Ortaçağ sur duvarına destek olarak konulan taşlar 
açığa çıkarılmıştır. Duvarın doğrultusunu izlemek için güneye doğru 4x5 m. 
öcülerinde açılan C açmasında da B açmasındaki gibi üst seviyelerde moloz 
kaldırılmıştır. Bu alanda da -2.10 m. seviyesinde Ortaçağ sur duvarına dikey 
yerleştirilmiş düzgün, tek sıra taşlara rastlanmıştır. Devam eden Ortaçağ sur 
duvarının takibine devam edilerek C açmasının güneyine oluşturulan 6x5 m. 
ölçülerindeki D açmasında da diğer açmalardakine benzer bir durum izlendi. 
Bu alanda da moloz toprağın altında -2.40 kotta harçlı sur duvarının uzantısı 
açığa çıkarıldı. Böylelikle harçlı sur duvarı kuzey-güney doğrultusunda top-
lam 15.60 m. uzunluğa ulaşmıştır. D açması içinde seviye inildiğinde ana kaya 
ortaya çıkmıştır. Ortaçağ dış sur duvarının tıpkı Urartu sur duvarları gibi za-
man zaman ana kayaya oturduğu anlaşılmıştır. D açmasının güney profili 
içinde devam ettiği izlenen harçlı duvarın devamı için 5x7 m. ölçülerinde E 
açması açılmıştır. E açması içinde de 5.35 m. kadar izlenen Ortaçağ sur duva-
rı toplamda 20.95 m. uzunluğuyla Altıntepe Orta çağ kalesinin bilinmeyen 
dış sur duvarlarına ışık tutmuştur. E açması içinde Harçlı sur duvarı önünde 
seviye inildikçe erken dönemlerle ilgili veriler de gelmeye başlamıştır. -3.90 
m. kotta harçlı sur duvarının hemen önünde kuzey-güney doğrultulu büyük 
boyutlu bir taş sırası ile karşılaşılmıştır. Urartu dönemi sur duvarlarının taş 
işçiliğine benzeyen bu taşlar aynı zamanda ortaçağ sur duvarlarına temel 
olmuştur. Büyük boyutlu taş duvarın hemen önünde kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu 1.60 m. genişliğinde, Urartu karakterinde bir duvar temeli ile kar-
şılaşılmıştır (Resim: 3). Kademeli olarak kuzeydoğuya devam eden duvarın 
her kademesi ortalama 1.50 m’dir. E açması içerisinde toplamda 6.60 m. kadar 
açılan duvar muhtemelen Urartu Dönemi kalesinin iç kale sur duvarlarıyla 
dış sur duvarları arasındaki teras duvarlarından biridir. Teras duvarının her 
iki yanında kazılar devam ederken güney bölümde 0.70 m. çapında, yüksek-
liğinde 0.72 m. cidar kalınlığına sahip zemini sert kil tabaka ve onun altında 
çakıl taşlı 2 adet tandır açığa çıkarılmıştır5 (Resim: 4). Tandırların etrafı kerpiç 
bloklarıyla desteklenmiştir. Tandırlardan biri açılmış ve içinden kül örneği 
alınmıştır. insitu herhangi bir buluntu yoktur. Açılan tandırın planı çizilmiş 
ve genel planda yerine işlenmiştir. Teras duvarının kuzey bölümünde, tan-

5 Benzer tandırlar Doğu Anadolu’da günümüze kadar ulaşan bir sürekliliğe sahiptir. Doğu Ana-
dolu’daki Tandırlar için bkz. Erdem 2013: 111 vd.
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dırlarla aynı seviyede yangın izlerine rastlanmıştır bunun bir ocak kalıntısına 
ait olduğunu düşünüyoruz. Ocağın bir kısmı teras duvarının üzerinde oldu-
ğundan dolayı Urartu sonrası bir döneme ait olduğu düşünülmektedir. Açığa 
çıkarılan tandırın korunması için içi toprakla doldurulduktan sonra üstleri 
jeotekstille kapatılmıştır. 

Dış sur duvarları (A-B-C-D-E açmaları) Ortaçağ kalesinin dış sur duvar-
larının nasıl olduğu konusunda bilgiler vermesinin yanı sıra Urartu yapılaş-
ması konusunda da katkılar sağlamıştır (Resim: 5). 2015 yılı kazı sezonunda 
yine bu alanda ve teras duvarlarının devam ettiği doğrultularda yapılacak 
çalışmalar kalenin her iki dönem dış sur duvarlarına katkı sağlayacaktır. 

APADANANIN GÜNEYİ

İlk olarak Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından ortaya çıkarılan Apadana, 
Altıntepe’nin ve Urartu arkeolojisinin en tartışmalı yapılarında biridir. İkinci 
dönem kazıları kapsamında 2004 yılında apadana’da başlanan kazılar 2012 yı-
lında son bulmuştur. Birçok kronolojik sorunun çözümünün yanı sıra yapının 
çevre bağlantıları da ortaya çıkarılmıştır. Bu çerçevede, apadananın sadece 
güneyindeki bir alanda kazı yapılmamıştı. 2013 yılında başlanan apadananın 
güneyindeki kazılar 2014 yılında da devam etmiştir. 2013 yılında apadanaya 
bağlı güney yapılarının temel duvarlarına rastlanmıştı. 2014 yılındaki çalış-
malar, apadananın güney bölümde söz konusu yapılaşmanın nasıl olduğunu 
anlamak ve Ortaçağ sur duvarlarının toprak altında olan tek bölümünü orta-
ya çıkarmak amacıyla sürdürülmüştür. 

2013 yılında açılan alanın güneydoğusunda 6x6 m. ölçülerindeki bir alan-
da çalışmalar başlamıştır. -0.40 m. seviyesinde 2.20 m. uzunluğunda 0.50 m. 
genişliğinde bağımsız taş sırasıyla karşılaşılmıştır. Muhtemelen bu alanın en 
üst seviyesinde geçen yıl belirlenen geç ortaçağ dönemine verdiğimiz taba-
kayla alakalı bu taşlar fotoğrafları çekildikten sonra kaldırılmıştır. -0.90 m. 
seviyesinde açmanın kuzey profili önünde toplam genişliği 0.80 m. olan, 
ortasında bir depo kabının oturacağı 0.22 m’lik bir alan olan kerpiç topra-
ğından yapılmış depo kabı desteği açığa çıkarılmıştır. -1.00 m. seviyesinde 
dağınık durumda kerpiç blokları izlenmiştir. Herhangi bir duvara ait olma-
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yan bu kerpiç blokları, muhtemelen, açmanın kuzey profili boyunca uzanan 
ve apadana güney yapılarına ait olan duvardan düşen yıkıntılardır. Ayrıca 
açmanın güney profiline paralel olarak Ortaçağ sur duvarı ortaya çıkmaya 
başlamıştır. -1.50 kotta 2.00 m. genişliğinde II. evre Urartu karakterinde duvar 
temeli açığa çıkarıldı. Bu duvar temeli 2013 yılında açığa çıkarılan ve apada-
nanın güney duvarına dik açılı, kuzey-güney doğrultulu duvarın devamıdır.  
Böylelikle apadananın güneyinde, genişletilmiş apadana ile çağdaş, yan yana 
3.50x5.70 m. ölçülerinde iki odanın varlığı saptanmıştır (Çizim: 2; Resim: 6). 
Odaların içinde herhangi bir buluntunun olmaması işlevi konusunda yorum 
yapmamızı zorlaştırmaktadır. Ancak önceki yıllarda genişletilmiş apadana-
nın mutfağı olarak tanımladığımız 2 sütunlu yapı ile yan yana olmalarından 
dolayı aralarında bir ilişkinin olabileceğini düşünebiliriz. Bu odaların doğu-
sundaki alanda devam eden kazı çalışmalarında kuzey-güney doğrultulu, 
farklı seviyelerde ahşap kalıntıları belirlenmiştir. 0.20x0.05 m. ölçülerindeki 
ahşap kalıntılar yapının üst örtüsüne ait yapı elemanları olabilir.  Bu alanda 
-2.85 m. kotta Urartu Dönemi öncesine ait bazı izler tespit edilmiştir. Düz-
gün işlenmiş taşlardan yapılmış duvar temelleriyle birlikte hemen önünde bir 
yanık tabaka açılmıştır. Bu yanık tabaka içinden gelen seramikler genellikle 
üzeri kazıma çizgili, parlak siyah açkılı veya koyu devetüyü rengindedir (Re-
sim: 7). Oldukça fazla derinde ve dar bir alanda yürütülen çalışmalar istenilen 
sonucu vermemiştir. Önümüzdeki yıllarda alan genişletilerek söz konusu er-
ken dönem yapılarının formunu ve dönemini belirlemeye yönelik çalışmalar 
devam edecektir. 

 Apadananın güneyinde yukarıda bahsedilen açmanın doğusunda 6x6 m. 
ölçülerinde açılan diğer alanda Ortaçağ sur duvarının seyrini izlemek amaç-
lanmıştır. Ortaçağ iç kale sur duvarının güney bölümünde de, önceki yıllarda 
açılan kuzey batı sur duvarlarında olduğu gibi, zemini sıvalı, belli aralıklarla 
yan yana sıralanmış balkon benzeri mevziler açığa çıkarılmıştır. 4.00x1.40 m. 
ölçülerindeki mevzilerin arasında 1.30 m. genişliğinde bölmeler açığa çıkarıl-
mıştır. Çalışmaların sonraki bölümü Ortaçağ sur duvarını takip etmek ama-
cıyla, -0.50 m. derinlikte, genişleyerek devam etmiştir. Güneybatı-kuzeydoğu 
doğrultusunda yaklaşık 25.00 m. açığa çıkarılan Ortaçağ suru devamında ku-
zeye doğru 140 derecelik bir açıyla devam etmektedir. Sur duvarı üzerinde 
ikisi tam korunmuş birisi yarım 3 mevzi açığa çıkarılmıştır. Bu çalışmalar 
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sonucunda, iç kaledeki Ortaçağ sur duvarlarının seyri tam olarak plan üze-
rine aktarılmıştır. Önümüzdeki yıllarda Ortaçağ sur duvarlarının yeni açılan 
güney bölümünün dış cephesini görmek amacıyla kazı çalışmalarına devam 
edilmesi planlanmaktadır. 

AÇIK HAVA TAPINAĞININ KUZEYDOĞUSU

Altıntepe’nin güney doğu yamacında, Urartu mezarlarıyla aynı teras üze-
rinde yer alan Açık hava tapınağının doğusunda 2008 yılında kazı çalışmaları 
yapılmıştı. Bu alanda belli bir mekâna ait olmayan zemin ile karşılaşılmıştı. 
Söz konusu alanın kuzey bölümünde istinat duvarı benzeri bir duvar bulun-
muş, bu duvar alanın kuzeydoğu profili içine devam ettiği görülmüştür. 2008 
yılında bulunan zemini kerpiç alan ile bu duvarın ilişkisini, ayrıca söz konusu 
duvarın nasıl bir yapıya ait olduğunu belirlemek için 2014 yılı kazı çalışmaları 
alanın kuzeydoğu bölümünde sürdürülmüştür. 

4.00x4.00 m. ölçülerinde açılan yeni açmanın yaklaşık 1.00 m.lik bölümü 
yamaçtan akan taş ve kerpiç dolgudur. -1.30 m. derinlikte 0.30 m. kül katmanı 
ile karşılaşıldı. Herhangi bir tabaka üzerinde olmayan bu kül katmanı yamaç 
akıntısı görüntüsündedir. Çalışma alanının kuzey profilinden de izleneceği 
gibi yıkıntı ve yamaçtan gelen akıntının oldukça fazla olduğu alanda çeşitli 
dönemlere işaret eden seramik parçaları karışık bir halde gelmiştir. Kazılan 
alanın güneybatısından gelen duvarın devamını yakalamak ise ancak -2.85 
m. kotta mümkün olmuştur. Ayrıca yine aynı seviyede, buradaki mekânı 
ikiye bölen ara duvar açığa çıkarılmıştır. -3.20 m. kotta parlak siyah açkılı, 
ikiz yumru kulplu, Urartu öncesine işaret eden seramikler açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 8). -3.70 m. kotta, alanın batı bölümünü sınırlayan istinat duvarının 
üzerinde kerpiç sıvaya rastlanmıştır. Bu alanın zemininde ise 2 cm. kalınlı-
ğında sıkıştırılmış kerpiç plakalar yanık tabaka içinde dağınık halde ele geç-
miştir. Yanık tabaka içinde ayrıca küçükbaş hayvanlara ait kemik ve boynuz 
ele geçmiştir. Yine bu alanda kerpiç plakalarla birlikte gelen kavisli forma 
sahip yanmış kerpiçler bir ocağın parçaları gibi görünmektedir. Eğer alanın 
güney batısında bulunan tek sıra taşları üzerinde kerpiç sıva bulunduğu için 
duvar olarak kabul edersek söz konusu alanı 1.70 m. genişliğinde, güney du-
varı bilinmediğinde uzunluğu bilinmeyen bir mekân olarak nitelendirebiliriz. 
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İçindeki yoğun kül, hayvan kemikleri,  obsidiyen ve ocak parçaları buranın 
ölü kültüyle veya kremasyonla alakalı bir alan olabileceği izlenimini uyan-
dırmıştır. Bu küçük mekân tarafımızca 1 No.lu mekân olarak tanımlanmıştır. 
Çalışılan alanın kuzeydoğu bölümünde ise -3.70 m. derinlikte yıkıntı taşlar ile 
alanın kuzey doğu duvarı açığa çıkarılmıştır. Batı profildeki istinat duvarıyla 
benzer bir tarzda kırma küçük taşlardan inşa edilmiş duvar üzerinde de ker-
piç sıva izleri saptanmıştır. Tabandaki yıkıntı taşlar kaldırıldıktan sonra -4.10 
m. derinlikte sıkıştırılmış kerpiç toprağından oluşan zemin ile karşılaşılmış-
tır. Çalışılan alanın kuzeydoğu bölümünde 2.20 m. genişliğinde, güney doğu 
köşesi ve güney duvarının çok küçük bir bölümünü tespit ettiğimiz kadarıyla 
4.55 m. uzunluğunda bir mekân ortaya çıkarılmıştır (Çizim 3; Resim: 9). Tara-
fımızca 2 No.lu mekân olarak tanımlanan odanın batı duvarının önünde, ker-
piç zeminden 0.15 m. yüksekte, 0.70 m. genişlikte, 1.70 m. uzunlukta bir seki 
açığa çıkarılmıştır. Ayrıca kuzey köşesine 1.15 m. uzaklıkta 0.33 m. çapında 
0.22 m. derinlikte zemine açılmış, kerpiç sıvalı bir çukur tespit edilmiştir. Çu-
kurun içinde kül vb. herhangi bir şey çıkmamıştır. Zemin üzerinde el yapımı, 
iyi perdahlı siyah seramik parçaları ele geçmiştir.  

1 No.lu mekân içinde henüz 2 No.lu mekânın taban seviyesine inilmemiş-
tir. Yukarıda kazılan alanlar için verilen seviyeler kazının başladığı yamaç 
toprağının üst seviyesi “0” kabul edilerek verilmiştir. Normalde bu mekânlar 
açık hava tapınağının zemininden sadece 0.40 m. yüksektedir. 1 No.lu mekân 
içinden gelen yoğun kül ve kerpiç plaka tabakaları kazı sezonunun son gü-
nünde jeo-tekstille örtülerek koruma altına alınmıştır. Önümüzdeki yıl bu 
alanda kazı çalışmaları devam edilmesi planlanmaktadır.

URARTU MEZARLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Tepenin güney yamacına açılan terasa yerleştirilen taş örgü oda mezarlar 
Prof. Dr. Tahsin Özgüç kazılarının ardında doğal ve beşeri unsurlar tarafında 
tahribat görmüştür. 2013 yılında temizlik çalışmalarına başlanan mezarların 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için Erzincan İl 
Özel İdaresi ve Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihale sü-
reci başlatılmıştır. 2014 yılında ihalesi tamamlanarak proje çizim çalışmaları 
başlamıştır. 
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Söz konusu çizim çalışmaları öncesinde öncelikle 1 No.lu mezar içinde-
ki akıntı toprak boşaltılmıştır. Mezarın güney duvarı üzerindeki giriş kapısı 
kullanılarak önce girişin önündeki odada temizlik çalışmaları başlanmıştır. 
Sistematik kazı disiplininde yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda daha 
önce Prof. Dr. Özgüç’ün tespit edemediği orta odanın sağ ve solundaki oda-
lara geçişi sağlayan kapıların kaldıraç veya kilit sistemi keşfedilmiştir. Giri-
şin solundaki kapının kaldıraç/kilit düzeneği defineciler tarafından yerinden 
sökülerek ana girişin önüne yuvarlanmıştır. Girişin sağ yanındaki kapıya ait 
düzenek ise insitu olarak tespit edilmiştir (Resim: 10). 0.45x0.70 m. ölçülerin-
deki andezit taş bloğuna işlenen düzenekler üst kısımda ortalama 0.12-0.13 
m. ölçülerinde 4 çıkıntı ve 0.06-0.07 m. ölçülerinde 3 girintiye sahiptir.  Ayrıca 
kapı taşının oturması için 0.15 m. genişliğinde 0.05 m. derinliğinde bir yuva 
bulunmaktadır. Söz konusu düzeneğin bir manivela ve iki çubuk yardımıyla 
çalıştığını düşünmekteyiz. Özgüç’ün kitabında mezar odalarının yüksekliği-
nin 2.75 m. olduğu yazmaktadır. Ancak yapılan temizlik çalışmaları netice-
sinde tabandan tavanın en yüksek noktasına kadar olan yükseklik 2.15 m. 
olduğu belirlenmiştir. Sıkıştırılmış toprak zeminin altındaki durumu izlemek 
adına orta odanın güney köşesinde açılan test alanında kırmızı açkılı Urartu 
seramiği parçaları ele geçmiştir. Dolgu malzemesi olarak kullanıldığı düşünü-
len bu seramikler taş yongaları arasında dağınık halde ele geçmiştir. Temizlik 
çalışmalarının sonraki aşamalarında önce girişin solundaki oda ana giriş va-
sıtasıyla temizlenmiştir. Sonra ise girişin sağındaki odaya geçiş orta odadan 
sağlanamadığından dolayı dışardan temizlenmiştir. Kaçak kazıcıların açtığı 
alandan girilerek temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ardından orta oda 
ve diğer odalarda duvardan düşen taşların oluşturduğu boşluklara 0.12x0.20 
m. lik kalaslarla destekler konularak geçici güçlendirmeler yapılmıştır. 

1 No.lu mezarın ardından aynı teras üzerinde, 1 No.lu mezarın yaklaşık 
25.00 m. güneybatısında bulunan 3 No.lu mezarda temizlik çalışmaları yapıl-
mıştır. Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından bilimsel kazılarla ortaya çıkarılan 
mezar Urartu mezar mimarîsi içinde önemli bir yere sahiptir6. Mezarın ar-
kasında bulunan yamaca yapılan istinat duvarı doğal etkenlerle patlayarak 

6 Özgüç 1969: 10 vd.
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3 No.lu mezarın içine, lahitlerin bulunduğu odaya çökmüştür. Bu mezarda-
ki çalışmalara ilk önce giriş ve girişin önündeki odadan başlanmıştır. Mezar 
içindeki çok küçük olmayan taşlar bir caraskal yardımıyla ilk odadan çıka-
rılmıştır. Ana giriş kapısının temizliğinin ardında eşik taşının ilk bulundu-
ğu haliyle durduğu görülmüştür. Bu oda tamamen temizlendikten ve mezar 
odası orijinal zeminine kadar kazıldıktan sonra lahitlerin bulunduğu odada 
temizlik çalışmaları başlamıştır. Urartu döneminin tek taş lahit örnekleri olan 
lahitlerin ilk kazıda bulunduğu gibi tahrip edilmediği görülmüştür. Ancak 
mezarın istinat duvarı ve yamaçtan taş düşme tehlikesi bulunduğundan do-
layı bu alanda bir önlem alınması gerekiyordu. Mezarın üzerinde taş düşme 
tehlikesi bulunan yamaca 4.00 m. genişliğinde 20.00 m. uzunluğunda çelik ka-
fes tel serilmiştir. Bu tel üst, yan ve alt sınırlarında 1.00 m’lik çelik kazıklarla 
yere sabitlenerek yamaçtan kopabilecek taşları tutan bir ağ görevini görmüş-
tür. Böylelikle mezar odasındaki çalışmalar devam ettirilmiştir. Mezar odası 
mezar üst örtüsü seviyesine kadar büyük boyutlu taşlar ve toprak ile doluy-
du. Bu moloz malzeme ilk odaya açılan kapıdan çıkarılarak tahliye edilmiştir. 
İlk dönem kazılarında açığa çıkarılan lahitler, küçük kaymalar ve çatlaklar 
dışında, ilk bulundukları halleriyle korunduğu anlaşılmıştır (Resim: 11). İlk 
odadan ikinci odaya geçiş kapısının eşik taşı ve kapı taşı mezarın içinde ele 
geçmiştir. Bu odadaki temizlik çalışmalarının ardından üçüncü odaya geçil-
miştir. Bu oda içinde de aynı durum söz konusuydu. Tüm moloz malzeme 
mezar odalarından çıkarılıp mezarlar orijinal zemin seviyesine kadar temiz-
lenmiştir. Ardından, mezar odalarının üzerini örten yekpare taşların çatlak 
bölümlerine ve kapı kirişlerine ahşap destekler konularak geçici güçlendir-
meler yapılmıştır. Ayrıca, lahitlerin bulunduğu odanın üzerine yamaçtan 
veya istinat duvarında kopabilecek bir taşı engellemesi için 4.00x3.50 m. ölçü-
lerinde ahşap konstrüksiyon arasında çelik telli bir kafes yapılmıştır (Resim 
12). Restorasyon çalışmaları başlayana kadar lahitlerin zarar görmemesi için 
bu koruma yolunun uygun olacağı düşünülmüştür.

Mezarlar için hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri-
nin tamamlanmasının ardında Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’na sunularak onaylanmasının ve gerekli finansmanın sağlanmasının 
ardında ivedilikle uygulama aşamasına geçilecektir. 
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KİLİSE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Doğu yamaç üzerinde bulunan kilisenin etrafı 2013 yılında akrilik cam 
ile kapatılmıştı. Ancak cam ve çatı profilleri arasında bulunan boşluklardan 
kilise içine giren kuşlar dışarı çıkamayıp ölüyorlardı. Geçen yıl kazının ka-
patılmasının ardından Erzincan müze müdürlüğü tarafından bu olay tespit 
edilmişti.  Ancak bu boşlukları kapatacak bir talipli bulunamadığı bildirildi.  
Bu nedenle bu boşluklara elek teli monte edilerek bu sorun çözülmüştür. Ay-
rıca kazılar esnasında, kilisenin kuzey duvarı içinde açığa çıkarılan ve içinde 
çocuk iskeletinin bulunduğu mezarın üzerine cam sandık yapılarak yerinde 
sergileme yapılmıştır. 

www.altintepekazisi.net
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Çizim 1: Altıntepe genel plan.
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Çizim 3: Açık Hava Tapınağının kuzeydoğusu.

Çizim 2: Apadananın güneyi.



142
Resim 2: Dış sur duvarları üzerindeki kule.

Resim 1: Taş yapı 2014.
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Resim 4: Dış sur duvarları önündeki tandırlar.

Resim 3: Dış sur duvarları
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Resim 7: Apadanın güneyinden ele geçen seramikler.

Resim 5: Dış sur duvarları genel görünüm.

Resim 6: Apadanın güneyindeki yapılaşma.
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Resim 10: 1 No.lu mezar kapı düzeneği.

Resim 8: AHT kuzeydoğusunda ele geçen seramikler.

Resim 9: AHT kuzeydoğusundaki mekânlar.
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Resim 12: 3 No.lu mezardaki geçici koruma uygulamaları.

Resim 11: 3 No.lu mezar temizlendikten sonraki hali.
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HACILAR BÜYÜK HÖYÜK KAZILARI – 2014

Gülsün UMURTAK*
Refik DURU  

Burdur il merkezinin 27 km. güney batısında, Hacılar Köyü sınırları için-
de yer alan Hacılar Büyük Höyük’te (HBH), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
İstanbul Üniversitesi adına 2011 yılında başlayan arkeolojik kazıların 4. yıl / 
dönem çalışmalarına1 25 Temmuz / 19 Eylül 2014 tarihleri arasında, Prof. Dr. 

* Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ordu Caddesi 196, Laleli-İstanbul/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6 Suadiye-İstanbul/TÜRKİYE.
1 Hacılar Büyük Höyük yayınları (2011-2015):
 Duru, R. “Burdur Bölgesi Prehistorik Kültür Dönemlerinin İsimlendirilmesiyle İlgili Bazı Dü-

şünceler”, Adalya XVI (2013), 1-14 
 Umurtak, G., “Understanding Hacılar II Settlement“, Adalya XIV (2011) 1-16 
 Umurtak, G., “Some Comments on a Few Intriguing Seals Found in the EBA Settlements at Ha-

cılar Büyük Höyük and a Seal from Burdur Museum”, Adalya XVI (2013): 49-60  
 Umurtak, G.,,“Hacılar Büyük Höyük Kazıları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni: Asım’ın 

Sesi 2 (2013): 16-19
 Umurtak, G.,”Hacılar Büyük Höyük İlk Tunç Çağı I Yerleşmesi’nde Bulunmuş Olan Bir Grup 

Mühür Üzerine Gözlemler”, Hacı Ali Ekinci Armağan Kitabı (2015), 147-156
 Umurtak, G.- R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazısı-2011 / Hacılar Büyük Höyük Excavati-

ons-2011, Müze 5 (2011), 44-48
 Umurtak, G.- R. Duru,    “Hacılar’ın İkinci Höyüğünde Kazılara Başlandı / Work has begun at 

the second höyük at Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Excavations 2011”, Müze 5 (2012): 45-48
 Umurtak, G.- R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük 2011 Yılı Kazıları / Excavations at Hacılar Büyük 

Höyük 2011”, ANMED 2012-10 (2012): 21-26
 Umurtak, G.- R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011 / Excavations at Hacılar Büyük 

Höyük 2012”, ANMED 2013-11” (2013): 21-25
 Umurtak, G.- R. Duru, “Yeniden Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012,    ARKEO-

LOJİ ve SANAT 142 (2013): 1-22
 Umurtak, G.- R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2014”, ANMED 2015-9” (2015): 30-35
 Umurtak, G.- R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2013”, ARKEOLOJİ ve SANAT 145 

(2014): 1-20
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Gülsün Umurtak (Kazı Başkanı) ve Prof. Dr. Refik Duru (Onursal Başkan – 
Kazı Başkan Yardımcısı) yönetiminde devam edilmiştir.2

2011 yılında, ilk kazı mevsiminde Höyüğün kültür sıradüzeni (Stratig-
rafisi) hakkında bilgi edinmek amacıyla tepenin en yüksek kesimindeki A 
Açması’nda (10 x 30 m.) 3.5 m., B açmasında (60 x10 ve 60 x 5 m.) 1.5 m. ve bu 
alanın 40 m. güneybatısındaki C Açması’nda (10 x 20 m.) 1.5 m. kadar derin-
leşilmiş ve her üç açmada da, İlk Tunç Çağı II’ye  (İTÇ II) ait üç ayrı mimarlık 
katının varlığı saptanmıştır. 2012 sezonunda A ve B açmaları birleştirilerek 
kazı alanı genişletilmiştir (Resim: 1, Plan: 1).  Söz konusu alanda 2014 kazı 
mevsiminde 5 x 5 m. boyutlarında bir Derinleşme Açması’nın kazılmasına 
başlanmış, bu alanda yaklaşık 1 m. derinleşilmiş, herhangi bir mimarlık ka-
lıntısına rastlanmamış, kazı sezonu sona erdiği için, gelecek sezonda devam 
etmek üzere çalışmalara son verilmiştir. 2014 döneminde höyüğün batı ya-
maçlarında, ilk yıl açılmasına başlanan ‘Batı Yamaç Açması’nda (BYA) çalışıl-
mıştır (Resim: 1-2, Plan: 1-2). 

2014 yılı çalışmalarında önceki yıllarda saptanan tabakalaşma durumunu 
değiştirecek gelişmeler olmamıştır. Kazılar sırasında, Kuruçay ve Hacılar’dan 
çok iyi tanınan bant şeklinde boya bezekli çanak çömlek parçalarının sayısı 

2 Kazılara Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı Süreyya Saruhan, Arkeolog-Desinatör Burhan Gül-
kan, Arkeolog Topograf Sabri Aydal, İÜ Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolo-
jisi Anabilim Dalı öğrencileri Serpil Demir, Barış Aydoğmuş, Merve R. Topgüllü, Merve Paker, 
İlayda Yeşilyurt, Jale Söylemez, Yağmur Suna, Cem Karagöz ile Fakültemiz, Taşınabilir Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencisi Kübra Görür  katılmıştır. Çanak çömlek ve 
diğer buluntuların onarımları, uzman Zeynep Onaran ile öğrencilerimiz Serpil Demir ve Kübra 
Görür tarafından yapılmıştır. Arkeozoolog Bea De Cupere ve Arkeobotanist Dr. Elena Marino-
va kazımıza gelerek, 2013 sezonunda toplanan malzeme üzerinde çalışmışlardır. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Milas Arkeoloji Müzesi Uzmanlarından Mehmet Yılmaz’ı Kazı Temsilcisi olarak 
görevlendirmiştir. Kazının harcamalarının büyük bölümü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, DÖSİM Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü 
Sekreterliği (Proje no: 42203), bazı harcamalarımız da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) ve Suna-İnan Kıraç Akadeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından 
karşılandı. Kazı ekibimiz 2011 yılından bu yana Burdur Valiliği İl Özel İdaresi ve Burdur Bele-
diye Başkanlığı tarafından onarılarak yeniden düzenlenen, Hacılar Köyü’nde deprem sonrası 
terkedilmiş durumdaki bir İlkokul binasında konaklamaktadır. 

 Kazılar sırasında açmaların çevresine biriktirilen atık toprağın uzaklaştırılması İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterliği tarafından gönderilen araçlarla sağlanmıştır. Kazıya katılan uzman ve öğren-
cilerimizle, sağladıkları ödenek ve yardımlarla kazının önemli ihtiyaçlarını karşılayan kurumla-
rın yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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giderek artmaktadır. Bu bulgulara dayanarak, höyükteki en erken yerleşim 
döneminin Erken Kalkolitik Çağ’a ait olabileceği düşünülmelidir. 2013 sezo-
nunda BYA’nın kuzey ucu yakınlarındaki çalışmalarda ele geçen bir ‘Depas’ 
Hacılar Büyük Höyük’te İTÇ II sonrasında da yerleşildiğinin çok güçlü bir ka-
nıtı olmalıdır. Höyüğün bizim henüz çalışma yapmadığımız bir yerinde İTÇ 
II’den sonraki dönemlerde de yerleşilmiş olması büyük bir olasılıktır. Aşağı-
da 2011-2014 kazı dönemlerinde ortaya çıkan tabakalaşma durumu, ileride 
değişebileceği kaydıyla verilmektedir:

                                     Tabakalaşma durumu

İlk Tunç Çağı III (İTÇ III)                        ?

İlk Tunç Çağı II  (İTÇ II) İTÇ II / 1 – 3 Yapı Katları

İlk Tunç Çağı I (İTÇ I) İTÇ I / 1 Yapı Katı3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erken Kalkolitik Çağ  (?)

2014 yılı kazıları için öngörülen çalışma planımızda, BYA’da daha önceki 
yıllarda saptanmış ve yaklaşık 150 m. uzunluğundaki bölümü ortaya çıkar-
tılmış olan İlk Tunç Çağı I’e tarihlenen savunma sisteminin onarımı ve çev-
resinin düzenlenmesi işine ağırlık verilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, İTÇ 
I savunma sisteminin en dış halkasındaki kazamat’lı sur sisteminin kuzey ve 
güney uçları ile Batı Kapısı (BK) olarak isimlendirilen kent kapısının aksında, 
höyük merkezine doğru olan alanda da çalışmalar geliştirilmiştir. Aşağıda 
önce bu kazı mevsiminde kazılmış olan alanlardan elde edilen arkeolojik so-
nuçlar özetlenecek, daha sonra ‘Onarım ve Düzenleme Çalışmaları’ konusun-
da bilgi verilecektir.

3 İTÇ I yerleşmesinde 2012 ve 2013 kazı dönemlerinde savunma sistemine ait mekânlar içinde 
bulunmuş olan yanmış tahıl ve bir ağaç parçasından yapılan C 14 testlerinin sonuçları (Beta 
Analytic, Miami, Florida) :

 1. Örnek (2012): 2 Sigma Kalibre edilmiş M.Ö. 3010-2980, M.Ö. 2960-2950, M.Ö. 2940-2890 (% 95 
olabilirlik); 1 Sigma Kalibre edilmiş M.Ö. 2920-2900 (% 68 olabilirlik);  2. Örnek (2013): 2 Sigma 
Kalibre edilmiş M.Ö. 2915-2880 (% 95 olabilirlik); 1 Sigma Kalibre edilmiş M.Ö. 2905-2890 (% 68 
olabilirlik)
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1. KAZI ÇALIŞMALARI - BATI YAMAÇ AÇMASI

Bu alanda (BYA), önceden dikkatle planlanmış “testere dişi” şeklinde kı-
rılmalarla kuzey-güney doğrultusunda gelişen çok odalı bir savunma siste-
minin bugüne kadar 29 mekânı ile bunların arasında bir kente giriş kapısı /
Batı Kapısı (BK) kazılmıştır (Propylon). (Resim: 2, Plan: 2).  Burada, batı sınırı 
oluşturan dış duvarlar 1.50 - 1.60 m. kalınlıkta, orta boy taşlardan örülmüş 
olup, yüksekliği yer yer 2 m’yi bulmaktadır. Savunma sisteminin duvarları-
nın üst kesiminin ise kerpiçle örüldüğü görülmektedir. Sur’a bitişik ve ortala-
ma 3.85 x 6.10, 4.5 x 5.5, 3.60 x 5.00 m. boyutlarındaki mekânların (kazamat) iç 
duvarları 1.10 m, 1.30 m. ile 1.45 m. kalınlıktadır ve kapıları doğuya açılmak-
tadır. Bazı mekânların kapıları 1.10 m. - 1.20 m. genişliğindedir ve bazılarında 
kapının iç kısmında yer alan in situ plaka şeklinde yerleştirilmiş mil taşı, kapı 
kanadının içeri doğru açıldığına işaret etmektedir. Mekânların tabanlarında 
toprak iyice bastırılmış ve düzgünleştirilmiş, bazılarında orta kesimde at nalı 
şeklinde birer ocak kalıntısı, bazılarında ise genelde güney duvara bitişik küp 
koymaya yarayan taş döşeme üstü kerpiç destek / yükseltiler görülmektedir. 
Küplerin içinde ve mekânların tabanı üzerine dağılmış çok miktarda yanmış 
tahıl ve yanmış ahşap kalıntısına rastlanmıştır. 

2014 kazıları sırasında, BYA’ya ait savunma sisteminin kuzey kesiminde 
2013 yılında kazılmış olan K 14 kazamat’ının bitişiğinde yeni bir kazamat açıl-
mış (K 15) ve bu yapının da bir önceki yapı gibi dörtgen değil, her kenarı 
ayrı ölçüde, yamuk planlı olduğu görülmüştür. Savunma sisteminin K 15’ten 
sonra hafif bir kavisle doğuya doğru geliştiği saptanmıştır. Sur’un güney 
ucundaki G 12 kazamat’ının güney bitişiğindeki kesimde de bu yıl iki yeni 
mekân açılmış (G 13, G 14), böylece BYA’da açılmış alanın uzunluğu 175 m.ye 
ve toplam kazamat sayısı yukarıda vurgulandığı gibi 29’a çıkmıştır (Resim: 2, 
Plan: 2). 

Höyüğün savunma sisteminin içinde kalan yerleşim alanındaki durumu 
öğrenmek amacıyla BK’nın doğusundaki kesimde yapılan kazılar, bu kesim-
deki kalın toprak birikimi nedeniyle çok fazla geliştirilememiş, yeni açılan 
alanda, Batı Kapısı’nın kent içi yönünde büyük ölçüde bozulmuş bir taş döşe-
menin izleri dışında her hangi bir mimarlık kalıntısı ele geçmemiştir. Ayrıca, 
2013 yılında bu kesimde ortaya çıkmış olan yuvarlak planlı olarak algılanan 
temellerin gelişmesi konusunda yeni bilgiler edinilememiştir.
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BYA’daki İTÇ I mimarîsinin genel görünümü, Anadolu Yaylası’nda şim-
diye kadar kazılmış hiçbir yerleşmenin mimarlığı ile ilgisi olmayan, ‘testere 
dişi’ şeklinde girinti ve çıkıntılarla daire şeklinde gelişerek çevresini saracağı 
bir yerleşmeyi korumak için yapılmış bir savunma sistemi şeklindedir. Bu 
planlamanın, HBH’nin 500 m. kadar güneydoğusunda bulunan Hacılar yer-
leşmesinin I. Tabaka savunma sistemi ile benzerlik gösterdiğini vurgulamak 
gerekmektedir.4 Ancak birbirine çok yakın komşular olmasına rağmen, ara-
larında 3000 yıla yakın bir zaman farkı olan bu mimarî uygulamaların ara-
sındaki benzeliği açıklamak kolay olmadığı için, HBH’daki sistemin Hacılar 
Erken Kalkolitik mimarlığından esinlendiğini söylemek istemiyoruz. Nitelik-
leri, ayrıntıları ve kullanımları hakkında şimdilik hiçbir bilgimiz olmamakla 
birlikte, 2013 yılında ortaya çıkartılan yuvarlak planlı iki yapı ile iki adet stel, 
yerleşme içindeki yapılaşmanın şekil ve niteliği konusunda çok ilginç sonuç-
lar alınacağını göstermektedir. İTÇ I’in evleri, yönetici sınıfların ikametgâhı 
(residans / saray), tapınak vs. gibi yapılarıyla bu yerleşme, yukarıda tanıtılan 
olağanüstü güçlü bir savunma sistemi ile korunmaya alınacak kadar zengin 
bir kent olmalıydı. 

Yukarıda tanıtımı yapılan mekânlarda çok sayıda pişmiş toprak tabak, ça-
nak, testi, çömlek ve küp in situ olarak ele geçmiştir. Sur sistemine bağlı ko-
nutlarda bulunan çanak çömleğin kalitesi ve çeşitliliği ile aynı tabakalara ait 
mermer ve pişmiş toprak idol, taş ve pişmiş toprak damga mühür ile maden 
iğneler burada zengin ve gelişkin bir İTÇ yerleşmesi olduğunu göstermek-
tedir. Sözü edilen mekânlarda karşımıza çıkan çanak çömlek ve gereçler ile 
meyve ve tahıl kalıntıları, bu yapıların savunma sistemi içinde aynı zamanda 
konut olarak kullanıldığını da göstermektedir. 

2. ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

HBH kazılarının en etkileyici ve Anadolu Tarihöncesi dönemleri için en 
önemli tarafı, yukarıda sözü edilen savunma sistemidir. Yan yana bağımsız 
odalardan (kazamat) oluşmuş olan bu sistem, hem planlanması hem de ya-
pım yöntemleri açısından Anadolu’da şimdiye kadar tanıdığımız hiç bir İTÇ 
I yerleşmesi ile ilişkili değildir. Anadolu Yaylası’nın batı yarısında çok iyi bi-

4 Mellaart,  J., Excavations at Hacılar I-II, (1970) Fig. 29, 35
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linmeyen bu dönem, HBH’daki çok görkemli İTÇ I yerleşmesiyle bir oranda 
anlaşılır duruma gelmektedir (Resim: 2). Ayrıca savunma sisteminin yapım 
yöntemi ve planlaması son derecede ilginçtir. Sistemin 2 m. yükseklikteki alt 
kesimi ve bazı yerlerde 1.50-1.60 m. kalınlığındaki dış duvarları masif taştan-
dır. Binlerce ton taş’ın kullanıldığı anlaşılan inşaat sırasında bu taş malzeme-
nin 3–4 km. uzaklıktaki taş ocaklarından getirilmesi gerekmiş olmalıdır. Sa-
vunma sistemini tasarlayan mimarlar, daire şeklindeki yerleşmeyi çevirecek 
olan bu surları da aynı şekilde daire şeklinde düşünmüşler ve uygulamayı 
da, plan ve resimlerde görüleceği gibi, her sur içi odasının dış duvarlarında 
bir diş yapacak şekilde, zig zaglarla sağlamışlardı.  Bu görünümü ile HBH’nın 
İTÇ I kentinin savunma sisteminin, tüm Önasya için benzersiz bir örnek oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Böylesi bir mimarîyi bundan sonra da elbette sağlam şekilde korumak ve 
onarımlarını yapmak gereklidir. Kazı kurulumuz bu doğrultuda harekete ge-
çerek, ‘Restorasyon Uzmanı’ Mimar Süreyya Saruhan ile ortak bir çalışmaya 
girmiş ve S. Saruhan’ın hazırladığı uygulama programı çerçevesinde kazılar 
sırasında düzenleme ve bakım – onarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

2014 yılında, bir yandan sur’un kısmen yıkılmış durumda günümüze ge-
len kısımları, yerel ‘geren toprağı’ ile hazırlanan çamur harçla, duvarlardan 
düşmüş taşlar kullanılarak örülmüş, onarılmış ve en gösterişli keskin testere 
dişi kısımlar, özellikle Batı Kapısı’nın iki yanındaki surlar eski haline getiril-
miş, öte yandan temel düzlemine kadar yıkılmış olan daha kuzey ve güney-
deki kesimler, yine kendi taşlarıyla özgün plana uygun biçimlerine getirilmiş-
tir (Resim: 3-4).

Bu tamamlama ve onarım çalışmalarına paralel olarak, BYA’nın batı ke-
narının girinti – çıkıntılı çizgisinin düzeltilmesi amacıyla çok büyük toprak 
operasyonları yapılarak, HBH’nın savunma sisteminin ziyaretçiler tarafından 
daha iyi gezilmesi ve mimarlık kalıntılarının bütün özellikleri ile görülebil-
mesi için gerekli ortam ve ‘Gezi Yolu’ alt yapısı hazırlanmıştır.

3. ÇANAK ÇÖMLEK VE DİĞER BULUNTULAR

Çanak Çömlek: İTÇ I kentinin savunma sistemini oluşturan kazamatlarda 
günlük hayatta gereksinmeleri karşılayacak her tür çanak çömlek ele geçmek-
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tedir. Bu güne kadar 5 Mal Grubu halinde belirlenen çanak çömlek üzerinde, 
ilk yıllarda yaptığımız saptamalar geçerliğini korumaktadır. Söz konusu mal-
zeme grupları aşağıda kısaca tanıtılacaktır:

Mal 1 grubu: Hamuru mineral ve bitki katkılı, elde yapılmış, genellikle 
koyu bej ve gri-siyah dalgalı ve mat bir görünümü olan (Munsell 2.5 YR N 
4 “dark gray”, N 3 “very dark gray”; 7.5 YR N 3 “black”; 5 YR 7/2 “pinkish 
gray”, 6/3 “light reddish brown”, 5/3 “reddish brown”, 10 YR 3/1 “very 
dark gray”), astarlı ve açkılı, oldukça iyi fırınlanmış kaplardan oluşan bu Mal 
grubunda, şimdiye kadar  düz dudaklı ya da dudağı içe doğru kalınlaştırıl-
mış tabak, orta boy şişe, testi, yayvan, kaidesi pencereli meyvelik ve iri boy 
çömlekler ele geçmiştir. 

Mal 2 grubu: Hamuru mineral ve bitki katkılı, koyu bej, kahve tonlarda 
(Munsell 10 YR 5/2 “grayish brown”, 5/3 “brown”), astarlı, elde yapılmış, yü-
zeyinde açkı izleri olan, parlak-yağlı görünümlü, kalın kenarlı, oldukça iyi fı-
rınlanan bu tür mallar arasında sıklıkla rastlanan geniş ağızlı, çan biçimli, düz 
dipli, parmak delikli, tek kulbu olan iri çanaklardan bu sezonda yeni örnekler 
ele geçmeye devam etmiştir (Resim: 5 a-b).  Mal 2 grubunun yakın çevrede 
İTÇ öncesinde üretilip kullanılmaya başladığı görülmektedir; çömlekçilerin 
tutucu, dış etkilere kapalı ve çok tekdüze bir uygulamayı bu kadar uzun süre 
unutmadan sürdürmesi gerçekten hayret vericidir.5

Mal 3 grubu: İnce mineral katkılı, koyu gri, kahve renkli (Munsell 5 YR 4/1 
“dark gray”, 5/1 “gray”; 7.5 YR “N 4 “dark gray”; 10 YR 4/1 “dark gray”, 
3/1 “very dark gray”) astarlı ve genellikle çok iyi açkılı bir mal grubudur. Bu 
sezonda yatay kabartma bantlarla süslü bir testicik (Resim: 6) ile az sayıda 
amorf parçalar dışında örnek ele geçmedi. 

Mal 4: Hamuru çok iyi arıtılmış, ince mineral katkılı, açık kahve tonlarda, 
parlak kırmızı ya da portakal renkli astarlı (Munsell 5 YR 5/6, 5/8 “red”),bazen 
grimsi tonlarda, genelde iyi fırınlanmış mallar arasında tabaklar, yayvan gaga 
ağızlı, karnı memecik süslü, basık ufak boy ve tek ya da çift kulplu uzun bo-

5 R. Duru, Kuruçay Höyük II, Ankara (1996); G.Umurtak ve R.Duru; “Yeniden Hacılar. Hacılar 
Büyük Höyük Kazıları 2011–2012”, Arkeoloji ve Sanat 142 (2013) 15 vd ; G. Umurtak, “A Study 
On The Dating of New Groups of Pottery from Bademağacı Höyük and some Reflections on the 
Late Chalcolithic Cultures of Southwestern Anatolia”, Anatolia Antiqua  XIII (2005), 53-6
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yunlu, orta boy testiler ele geçmektedir (Resim: 7 a-b, 8 a-b). Bu mal grubu-
nun, Bölge’de Kuruçay6 ve Bademağacı7 İTÇ II yerleşmelerinden iyi bilinen 
kırmızı astarlı,çoğunlukla açkılı, kalınca kenarlı çanak çömlek gruplarının ön-
cüsü olduğu düşünülmelidir. İTÇ II’nin basık gövdeli gaga ağızlı testicikleri 
ile çift kulplu testilerinin, İTÇ I’in görece ince kenarlı ve kaliteli formlarından 
geliştiği olasılığı unutulmamalıdır. 

Mal 5: Diğer gruplara göre daha kaba, iri katkılı olan bu hamur iri çöm-
lek ve küplerin yapımında kullanılmış, bu gruptaki koyu gri, kahve renkli 
(Munsell 2.5 YR 5/4 “reddish brown”, 5 YR 6/3, 6/4 “light reddish brown”, 
7.5 YR 6/4 “light brown”) malların kimi zaman astarlandığı ya da üzerlerine 
kabartma bezemeler yapıldığı belirlenmiştir.

Diğer Buluntular: Kazamatlarda ortaya çıkan küçük buluntuların başında, 
herbiri ünik pişmiş toprak ve taştan damga mühürler ile idoller (Resim: 9 
a-b) gelmektedir. Kemik iğne ve deliciler ile geyik boynuzdan şekillendirilmiş 
saplar az sayıda örnek vermiştir.  Yontmataş topluluğu büyük ölçüde çakmak 
taşından dilgi ve dilgi çekirdeklerinden oluşmaktadır. Sürtmetaş keski ve el 
baltaları ile havan, havan eli, ezgi taşı üniteleri pek çok örnek vermektedir. 
2014 yılında, şimdiye kadar ele geçen maden iğnelere yeni örnekler eklenmiş-
tir.  Buluntular, kazamatların aynı zamanda konut olarak da kullanıldığına 
ilişkin fikrimizi ilk kazı yılından bu yana desteklemektedir.

Hacılar Büyük Höyük’te gerçekleşen ilk dört yıllık çalışmalardan edinilen 
bilgiler, ortaya çıkan taşınmaz mimarlık buluntularıyla, ele geçen çanak çöm-
lek ve diğer buluntular, önümüzdeki 8-10 yıl içinde höyüğün diğer kesimle-
rinin ve alt katlarının kazılmasıyla edinilecek bilgilerin ne derecede zengin ve 
önemli olabileceği konusunda fikir vermektedir. 

6 R. Duru, Kuruçay Höyük II, Ankara (1996), 67, Lev. 124-125
7 R. Duru, M.Ö. 8000’den M.Ö. 2000’e Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altıbin Yılı, İstanbul (2008),164, 

Res.334-335.
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Resim: 5a Resim: 5b

Resim: 4

Resim: 6
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Resim: 7a

Resim: 8a

Resim: 9a

Resim: 7b

Resim: 8b

Resim: 9b
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İZMİR-YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ 2014 YILI ÇALIŞMALARI
                                             Zafer DERİN*

  Tayfun CAYMAZ
Gülnur EROĞLU 

İzmir, Bornova İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde yer alan Yeşilova Hö-
yüğü kazı çalışmaları 01.07.2014 günü başlanmış, 09.09.2014 tarihinde sona 
ermiştir.  

Yeşilova Höyüğü kazısı İzmir’in Prehistorik yerleşimini ortaya çıkartma-
yı, bilim ve topluma sunmayı hedefleyen,   kazıyla birlikte birçok faaliyet ve 
projeyi de içeren bir çalışmadır. Bu nedenle  çalışmaların  ilk ayında  kazı ile 
birlikte sosyal ve eğitim projeleri de başlatılmıştır. 

* Yrd. Doç. Dr. Zafer DERİN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Bornova – 
İzmir/TÜRKİYE. 

 Yrd. Dr. Tayfun CAYMAZ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE.

  Dr. Gülnur EROĞLU, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Arkeoloji Bölümü,  Adı-
yaman/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığındaki Yeşilova Höyüğü kazısı, Yrd. Doç. Dr. Tayfun Cay-
maz  (Kazı Başkan Yardımcısı), Araş. Gör. Dr. Gülnur Erğlu, Araş. Gör. Betül Fındık, Restoratör 
Mehmet Yurtsever, Arkeolog Meryem Kızıl, Arkeolog Yağmur Yıldırım, Arkeolog Mehtap Öz-
türk, Arkeolog Merve Hepiyiler , Şahin Menteşe, Muhammet Balcı, Yiğit Ersöz, Dilara Çolak, 
Yüksel Duygu Karanfil,  Selinay Güven, Emre Doğan, Berk Atalay, Samet Mozka, Hüseyin Mert, 
Zahide Karatepe, Hazel Şen, Zeynep Düşlem Çil, Müge Candoğan, Tuğçe Gökkaya, Şeyma Di-
lara Işık, Zeynep Çetinsoy, Ece Eren ve Günce Pelin Öçgüden oluşan ve kazıya farklı zamanlar-
da katılan  28 kişilik  bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. Ekip dışında arazi çalışmalarında 12 kişiden 
oluşan bir işçi grubu da görev almıştır. 

 Yeşilova Höyüğü kazı çalışmalarının haziran ayının son haftasında  başlaması  planlanmasına 
karşın yaşanan  Bakanlık Temsilcisi değişimi nedeniyle geç başlatılmak zorunda kalınmıştır. 
Yeşilova Höyüğü 2014 yılı çalışmalarına Çanakkale Koruma Kurulu’ndan Ali Güçlü bakan-
lık temsilcisi olarak katılmıştır. 2014 yılı çalışmalarında kazının ana sponsoru olan Bornova 
Belediyesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, İl Kültür Müdürlüğü’ne, DÖSİMM, Edebiyat Fakültesi,  Kara-
caoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği  ve kazı ekibimize içtenlikle te-
şekkür ederim.
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Kazı çalışmaların başlamasına yönelik olarak 05.07.2014 tarihinde  Borno-
va Belediye Başkanı,Yeşilovalıların ve basının katılımıyla kazının açılış töreni 
yapılmıştır.  

KAZI ÇALIŞMALARI

Yeşilova Höyüğü kazıları, çalışma programına uygun olarak  IIb ve VI 
No.lu alanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yeşilova Höyüğü’nde II ve VI 
No’lu Alanlarda sürdürülen 2014 yılı kazı çalışmaları yaklaşık 600 m2.lik bir 
alanı kapsamıştır (Çizim: 1-2).

IIb alanı

Yeşilova Höyüğü  kültür tabakalarının, tümüyle kalın bir alüvyon taba-
kası altında kalmış olması nedeniyle, yerleşimin yayılımının  saptanmasında 
ve  jeoarkeolojik araştırmaların önemli katkısı olmuştur. Önceki yıllar yapılan 
araştırmaları dikkate alarak Yeşilova 2014 kazı sezonunda Neolitik yerleşime 
ilişkin  kazı  çalışmaları çoğunlukla  IIb alanındaki üzerinde  sürdürülmüştür. 
Bazı yerlerde üç  metreyi bulan kalın alüvyon örtü tabakası altındaki bulgula-
rı saptamak uzun ve zahmetli bir süreci içermektedir. 

IIb alanında ilk çalışma K6 açmasında başlatılmıştır. K6a ve K6b olarak 
ayrılan alandan,  önce K6b açmasında 17.70 m.-15.92 m. seviyeleri kazılmış-
tır.  K6b’de III1a tabakasına ait kırmızı yüzlü keramik parçaları, çakmaktaş-
ları ve çakmaktaşı dilgiler ele geçmiş, geniş bir alanda yatay çalışıldığından 
derinleşip mimarî bulgulara ulaşılmadan  kazı K5a plan karesine kaydırılmış 
ve 16.65 m. seviyesinden 16.30 m. seviyesine inilmiştir. Toprağın yoğun çakıl 
taşlı olduğu görülmüş, toprağın içinde karışık durumda III1a tabakasına ait 
kırmızı yüzlü keramik parçaları ile çakmaktaşları ele geçmiştir. 

Bu yıl  J6d alanında da  16.55 m. seviyesinden 16.45m seviyesine inilmiştir.  
2014 yılında kazılan alanlardan birini  I7b, I6c, J7b, J6a plankareler içinde yer 
alan E5  mekânı oluşturmuştur. Burada 16.50 m. seviyesinden 16.30 m. sevi-
yesine inilmiş, toprağın içinde karışık durumda yüksek derecede yanmış ve 
deforme olmuş keramik parçaları bulunmuştur.
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E5 mekânı içinde yapılan kazı ve temizlik  sırasında  taş temel duvarları 
altından  kerpiç  mimarî kalıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır (Resim: 1). Bir 
alt tabakaya (III1b) ait olduğu anlaşılan bir fırın ile  fırına bitişik ve doğu-batı 
2.70 m.,  kuzey-güney 2.20 m. uzunluğunda,  0.53 m. genişliğinde kerpiç du-
varlar saptanmıştır (Resim: 2, Çizim: 1). E5 mekânının altında ortaya çıkartı-
lan bu yeni yapı E8 olarak adlandırılmıştır. Üst tabakadaki yapılardan farklı 
olarak kerpiç duvarlı olarak inşa edildiği anlaşılan  E8, yoğun yangın geçirmiş 
durumdadır. 

E8 mekân duvarlarında kullanılan kerpiçler blok halinde olmalarına kar-
şın duvar içinde kullanılıştarzları oldukça farklıdır. Kerpiçler duvarın iç yü-
zeyine sandık duvar tekniğinde yerleştirilmişlerdir. Yani duvar tümüyle ker-
piç bloklarından inşa edilmemiş duvar içinde kullanılan kerpiçlerin araları 
çamur ve kerpiç kırıkları ile doldurulmuştur. Bu türden duvar örgü tekniğine 
ilk kez rastlanılmaktadır. 

Mekânın güney duvarına bitişik durumda yaklaşık 0.50 m. çapında yu-
varlak olarak inşa edildiği anlaşılan iki fırın saptanmıştır (Resim: 2, Çizim: 
1). Fırın  içinde 16.30 m. seviyesinde serpantin bir balta ele geçmiştir. Böylece 
kerpiç duvarlı bir mekân içinde kuzeydoğu köşesine yakın bir konumda yan 
yana  yapıldığı düşünülen iki fırının olduğu anlaşılmaktadır. 

E8 mekânı içinde sürdürülen çalışmalarda 16.30 m. seviyesinden 15.90 m. 
seviyesine inilmiş, III1b tabakasına ait kırmızı yüzlü keramik, az sayıda ke-
mik ve  taş havan eli bulunmuştur. Mekân içindeki unsurların yoğun yangın 
nedeniyle çok tahrip olduğu anlaşılmış. Zira fırının önünde ve mekânın batı 
iç kısmında yine aşırı ısıdan curuflaşmış durumda bir çok keramik parçası 
tespit edilmiştir. 

K6a plankaresi  M4 ve M5 mekânlarının doğu bölümünü ortaya çıkart-
mak amacıyla kazılmıştır.  16.65 m. ile 16.30 m. seviyeleri arasında çalışılan 
alanda III1a tabakasına ait kırmızı yüzlü keramik parçaları ile çakmaktaşı ele 
geçmiştir. Toprak yapısının açma genelinde yumuşadığı gözlemlenmiştir. Bu 
plan karede 16.30 seviyesinde herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. 

K7b plan karesinde 17.20 m. seviyesinden 16.30 m. seviyesine inilerek  III1a 
tabakasına ait kırmızı yüzlü keramik, çakmaktaşı parçalarının yanı sıra  Roma 
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dönemine ait keramik parçaları da ele geçmiştir. Roma dönemine ait  mimarî 
kalıntılarına ilişkin herhangi bir ize rastlanmasına karşın  buluntuların  geç 
dönemde yapılan mezar ya da yakın çevre içinde var olan mekâna  ait olduğu 
düşünülmektedir. K7b açmasında toprakta yoğun kerpiç döküntülerin  ol-
duğu görülmüştür. 16.30 m. seviyesinde çalışma sonlandırılıp K7a açmasına 
geçilmiştir. 17.20 m. seviyesinden 16.70 m. seviyesine inilen  bu alanda III1a 
tabakasına ait kırmızı yüzlü keramik parçaları, çakmaktaşları, çakmaktaşı dil-
giler, 1 adet D.H.K az sayıda kemik ve sürüklenerek geldiği anlaşılan Orta 
Tunç Çağına ait az sayıda keramik parçaları bulunmuştur. Alanın genelinden 
elde edilen bulgularla  Yeşilova Höyüğü’nün tabakaları  aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

I. Kültür Katı

 A. Roma 

 B. Tunç Çağ: Erken Tunç Çağ Mezarları

II.  Kültür Katı 
 Kalkolitik (Orta) … 1,2  

 ARA

III.  Kültür Katı (Neolitik)

 1  a, b, c, d, e, f..  
 2 …..……….Neolitik III 

 3

 4

 5……………..Neolitik II 

 6

 7                  

 8……………..Neolitik I
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K6 ve K7 plan karelerinde sürdürülen çalışmalarda mil ya da çamur olarak 
tanımlanan tabakanın oldukça kalın olduğu görülmüştür. Bu alandaki çalış-
malarda Roma Dönemi ve Orta Tunç Çağ keramikleri Neolitik Dönem bulun-
tularıyla karışık olarak ele geçmiş ve  15.75 metre seviyesine kadar  herhangi 
bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. Kültür tabakasındaki karışıklığa selle-
rin neden olduğu düşünülmektedir.  Bunula birlikte karışmamış tabakaların 
daha alt seviyelerde olabileceği düşüncesiyle,  önceki yıllarda yapılan jeoar-
keolojik sondajları dikkate alarak K6b plankaresinde test açması niteliğinde 
küçük bir alanda derinleşmeye başlanılmıştır. Yüzeyden 3.00 metreyi bulan 
derinlikte 15,75 metre civarında,  tahmin ettiğimiz gibi Neolitik III1a katına 
ait  ilk mimarî kalıntılara rastlanmıştır. 

Bu tabakada döküntü şeklinde yanmış kerpiç parçaları ve temellere ait 
olduğunu düşündüğümüz taşlardan oluşan Neolitik döneme ait mimarî ka-
lıntıların, kuzeydeki açmalarda 18.40m. seviyesinde başlayan güneyde eğim-
le  15.75 metre seviyesine indiği görülmüştür. Bütün bu bulgular Yeşilova 
Höyüğü’nün üstünü örten kalın aluvyal  tabakanın varlığını bir kez daha ka-
nıtlamıştır. Ayrıca Yeşilova Höyüğü’de 2008 yılından itibaren gerçekleştirilen  
jeoarkeolojik çalışmaların son derece güvenilir sonuçlar verdiği göstermiştir. 
Höyüğün tümünde saptadığımız alüvyon tabakasının güneye doğru 3 metre-
yi bulan kalınlığa ulaştığı anlaşılmaktadır. 

Alanda son olarak genel temizlik yapıldıktan sonra 18.00 metrede başla-
yan çalışmalara 15.55 m. seviyesinde son verilmiştir. Kalın alüvyon  tabakası-
nın varlığı bu alandaki  çalışmaların uzun süre devam edeceğini göstermiştir. 

VI No.lu Alan: Yassıtepe 

VI No.lu alandaki çalışma kapsamında H17,H18,H19, H15 gritlerinde ça-
lışılmıştır (Çizim: 2, Resim: 3). H17 gritinde çalışmalar, gritin a-c karelerinde 
yer alan geçiş için kullanılan kazılmamış alanın kaldırılmasıyla başlanmıştır. 
a-c plan karelerinde 18.30 metreden  17.40 metre seviyesine  indirilmiştir. Bu 
seviyede toprak orta sertlikte, seviye sonlarına doğru nemli, açık kahverengi 
tonlardadır. Keramik nitelik bakımından genel olarak koyu yüzlü ve kaliteli 
olup, ETÇ I evresinin IIB2  tabakasına aittir. Bu tabakada genellikle  lagün 
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kum midye kavkıları, amorf çakmaktaşı ve obsidiyenler parçaları  ele geç-
miştir.  Bu seviyelerde ortaya çıkan mimarî kalıntılar çoğunlukla dağılmış ve 
tahrip olmuş durumdaki taş temel parçalarından oluşmaktadır. 

H 18 gritindeki çalışmalar 2013 yılında kazılan alanda yapıların taban sevi-
yelerine inmek amacıyla sürdürülmüştür.  17.40 seviyesinden 17.20 metreye 
indirilmiştir. Toprak yumuşak, açık kahve tonlarında ve genel olarak yangın 
izleri ve buna bağlı olarak karbonlaşmış organik maddeler içermektedir. Ke-
ramik nitelik olarak IIB2 tabakasına ait olup, bu tabakanın stilistik ve mal 
özelliklerini yansıtmaktadır. Kemik, D.H.K., Çakmak taşı ve obsidyenlerin 
yoğunlukları azdır. Ele geçen buluntular arasında bu süreci temsil eden  me-
tal eritme potası (Resim: 4), kulplu bardak, büyük boyutlu üç ayaklı çanak, 
gaga ağızlı testiler,  kapak, çanak, ağırşak, bir adet gaga ağızlı maşrapa, kemik 
aletler ele geçmiştir (Resim: 5). 

H19 plankaresi de yüzey toprağından itibaren kazılmaya başlanmıştır 
(Çizim: 3). Kuzeyden geçen derenin taşkınları sonucu sert killi bir toprak 
tabakasına sahip bu alanda, ilk olarak  d gritinde  17.90 seviyesinden 17.30 
seviyesine indirilmiştir. 17.90-17.60 arasından  karışık kültür malzemesi elde 
edilmiş,  17.60 metreden itibaren steril tabakaya ulaşılmıştır.  17.60-17.30 ara-
sı IIB2 kültür katını karakterize etmektedir. Bu karede, 2013 kazı sezonunda 
ortaya çıkartılan 11 No.lu mekânın doğu duvarının kuzeye doğru 4 metrelik 
kısmı ile yaklaşık  8 metre uzunluğundaki  doğu-batı kısmı bulunmuştur. Bu 
alandaki  b ve d karelerinde ortak duvarlı, ortalama 15-20 m2.’lik iki mekân 
ortaya çıkartılmıştır. d karesinde kalan mekânın doğu yarısında çakıl taşla-
rından yapılmış  bir zemin bulunmaktadır. Mekân tabanının kuzeybatı kısmı 
iyi korunmuş durumdadır. Bu mekândan, çok miktarda keramik parçaları  ve 
mekânın kuzey duvarının dış bölgesinde bir adet sap delikli kırılmış taş balta 
ele geçmiştir. b karesinde genel seviye 17.90 metreden  17.10 metreye  indi-
rilmiştir. Bu karede kalan mekânın orta noktasında bir adet yarısına kadar 
parçalanmış pithos ele geçmiş ve yerinde bırakılmıştır. Mekânın içinde ayrıca 
ayaklı kap, kemik alet bulunmuştur (Resim: 6). 

H19 a-c karelerinde  17.90 m. seviyesinden 17.10 m. seviyesine indirilmiş 
ve bu karelerde herhangi bir yapıya rastlanmamıştır. Mimarî bulgulara b ve d 
plankarelerinde ulaşılmıştır. 17.90- 17.20 metre seviyeleri arasında ETÇ, OTÇ, 
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Bizans ve yakın dönem malzemeleri karışık olarak gelmektedir. 17.20 metre-
den sonrasını ETÇI dönemine ait  IIB2 tabakası karakterize etmektedir. 17.20-
17.10m.  seviyeleri arasında a karesinde çıkan önemli buluntular içinde  min-
yatür disk biçimli kapak ve  gaga ağızlı testi parçaları dikkati çekmektedir. 

12 No.lu mekânın güneyinde  kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu dar alanda 
18.30-18.00 metre seviyeleri arası kazılmıştır. Toprak genel olarak kuru, açık 
kahve tonlarında, yumuşak yapıdadır. 18.00 seviyesinde bir yangın tabakası 
mevcuttur. 

2014 yılı çalışmalarında ilk kez H 15 a plan karesinde kazılmıştır. Buradaki  
çalışmalar 18.60 metre seviyesinde başlamış, 18.20 metre  seviyesinde sonlan-
dırılmıştır. Toprak kuru, orta setlikte ve açık kahve tonlarındadır. 18.60-18.40 
metre  seviyeleri arası tabaka IIB1 olarak,  18.40-18.20 arası  ise tabaka IIB2 
olarak saptanmıştır.  H15b plan karesinde 18.60-18.40 metreler arasında  IIB1 
tabakası kazılmıştır. 

Test Açması

Yassıtepe’deki tabakaları saptamaya çalıştığımız H 15 c (test açması) ka-
resinde 2013 kazı sezonunda bırakılan 15.60 seviyesinden, 13.45 seviyesine 
indirilmiştir. 16.00-15.20 arasında  IIB8 tabakası tespit edilmiştir.  14.60-15.20 
metrede  III1 ve 14.60-13.45 metrede ise  III2 Kalkolitik dönem tabakaları or-
taya çıkartılmıştır (Resim: 7). 

“IIB8” tabakasında toprak nemli, yumuşak ve koyu kahve tonlardadır. Ta-
bakada genel buluntu yoğunluğu oldukça fazladır. Genel olarak koyu kahve 
ve siyah tonlarda, içe kalınlaştırılmış A.K. çanaklar, içe dönük A.K. çanaklar, 
ayaklı kaplar, boyunlu çömlekler, gaga ağızlı testiler ve basit A.K. çanaklar 
bulunmuştur. Yoğun olarak  D.H.K. ve kemik parçaları,  az miktarda çakmak-
taşı ve obsidyen ele geçmiştir. Bu alanda  yan yana iki sıralı, üst üste dört sıralı 
taş temellere sahip yapılara ait kalıntılar ortaya çıkartılmıştır.  

 “IIB8” tabakasında buluntu yoğunluğu az olmasına karşın bu  tabakada 
mablak ve bız gibi kemik aletler, kemik kolye ucu, taş aletler ve öğütme taş-
ları bulunmuştur. Özellik bakımından üst tabaka ile aynı olsa da bu tabakada 
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keramikler biraz daha koyulaşmaya başlamış, gri renkli keramikler ve Kalko-
litik parçalar görülmeye başlanmıştır.  

14.60-15.20 metrede  tespit edilen  “III1” tabakası mimarî kalıntıları Orta 
Kalkolitik döneme ait  buluntuları ile tanımlanmıştır. Buluntular içinde  ek-
mek tavalarına ilişkin parçalar dikkati çekmektedir. Bunun yanı sıra sepet 
kulplar, omurgalı çanaklar, kaba mallar karakteristik kap formları içinde yer 
alır (Resim: 8). Kemik, D.H.K., çakmaktaşı ve obsidyen miktarında azalma  
vardır. 

14.60-13.45 metrede yer alan  “III2” tabakasında buluntularda azalma dik-
kati çeker.  Keramiklerde üst tabakada görülen ekmek tavaları, sepet kulplar 
ve omurgalı çanaklar III2 tabakasında  görülmemektedir (Resim: 9). Koyu 
renk  malların yanı sıra kırmızı renkli malla çoğunluktadır. Kemik yoğun-
luğu bu tabakada III1’e göre biraz fazladır. Az sayıda yanmış D.H.K., çak-
maktaşı ve obsidyen bulunmuştur. Açmanın güneyinde yangın tabakasının 
altında  10 cm. kalınlığında çakıllı bir sel  tabakası  yer alır. Bu tabakada küçük 
buluntu olarak kemik aletler ve taş balta ele geçmiştir. Buluntu 13.85 metre  
seviyesine kadar orta yoğunlukta devam etmiş, bu seviyeden sonra oldukça 
azalmıştır. Buluntular 13.55 metre seviyesine kadar devam etmiş, bu seviye-
den sonra buluntu gözlenmediği için 13.45 metre  seviyesinde kazı çalışmaları 
son bulmuştur. 

Alt seviyelerde mil tabakasının altında kültürel tabakaların olup olmadığı-
nı kontrol etmek için 13.45 metre  seviyesinde 1.25 metre derinliğinde burgu 
sondaj atılmıştır. Sondajdan gelen toprakta herhangi bir kültür izine rastlan-
mamış steril sarı renkte killi toprak gelmiştir. Böylece VI No.lu Alan Yassıtepe 
‘de ana toprak tabakasına kadar ulaşıldığı anlaşılmıştır. 

Test açmasında 8 ETÇI katı ve 2 Kalkolitik kat tespit edilmesine karşın 
höyüğün merkezi dışında Orta Tunç, Geç Tunç ve Roma Dönemi mimarî ve 
keramik bulgularına  da  ulaşılması  bu alanda 6 bin yıllık bir yerleşim süre-
cinin varlığını ortaya koymaktadır. 2005 yılında ilk tespitlerimizde önerdi-
ğimiz gibi Yeşilova Höyüğü merkezinde başlayan yerleşim süreci Kalkolitik 
dönemde Yassıtepe alanına doğru yayıldığı, Erken Tunç Çağ I  sürecinin bu 
alanda uzun süre yaşandığı anlaşılmaktadır. Olasılıkla bulgulara göre ETÇ 
I  sonrasında yerleşimin yakın çevre içindeki İpeklikuyu Höyüğü’ne doğru 
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yayıldığını düşünmekteyiz. Buna göre VI No.lu Alan Yassıtepe’deki tabaklar 
yeni yapılan düzenlemeye göre aşağıdaki şekilde gelişim gösterdiği anlaşıl-
mıştır. 

VI No.lu Alan Yassıtepe

I.  Kültür Katı

 Roma 

II.  Kültür Katı

 Tunç Çağ

 A. Orta Tunç Çağ

 B. Erken Tunç Çağ  1, 2,3,4,5,6,7,8 

III.  Kültür Katı   
 Kalkolitik 1,2.

Kazı Çalışmaları sonunda 79 envanterlik, 26 etüdlük  toplam 105 eser İz-
mir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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Çizim 1: Yeşilova Höyüğü IIb alanı planı.
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Çizim 2: VI No.lu Alan -Yassıtepe planı.
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Çizim 3: VI No.lu Alan - Yassıtepe ETÇ. yapıları.
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Resim 2: Yeşilova Höyüğü III1b tabakası.

Resim 1: Yeşilova Höyüğü III1a ve b katları.
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Resim 3: VI No.lu Alan-Yassıtepe güneyden.

Resim 5: ETÇI Gaga ağızlı kapları.

Resim 4: ETÇI döküm potası.
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Resim 6: ETÇ I Üç ayaklı kap.

Resim 7: Yassıtepe Test Açması.
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Resim 9:  Yassıtepe  Kalkolitik III2 tabakası keramikleri.

Resim 8: Yassıtepe  Kalkolitik III1 tabakası keramikleri.
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BURGAZ (PALAIA KNIDOS)  2014 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*

 Nadire ATICI
 İlham SAKARYA

Elizabeth S. GREENE
 Justin LEIDWANGER

Burgaz (Palaia Knidos) kazıları 2014 yılı faaliyetleri kapsamında arazi ça-
lışmaları, örenyeri düzenlemesi ve depo düzenleme-yayın çalışmaları eşgü-
dümlü olarak  Prof. Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından 
gerçekleştirilmiştir1.  

Burgaz Kazıları 2014 yılı sezonunda; 2013 yılı çalışmaları sonucu NE sek-
töründe kısmen sınırları ortaya çıkarılmış olan iki adet konuta ait mekânların 

* Prof. Dr.  Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma 
Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE.

 Dr. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merke-
zi, 06531 Ankara/TÜRKİYE.

 Araş. Gör.  İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araş-
tırma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE.

 Assoc. Prof. Dr. Elizabeth S. GREENE, Depart. Classics, Brock Univ., L2S 3A1 St Catharines/
CANADA.

 Dr. Justin LEIDWANGER, Aegean Materıal Culture Lab, Univ. of Toronto, CANADA.
1 Prof. Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi 

olarak Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nden arkeolog Güner Özler, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi TAÇDAM’dan Dr. Nadire Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya, Ezgi Sevimli (arkeolog), Bur-
cu Taş (konservatör), ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Araş.Gör. Volkan Demirciler, 
ODTÜ, Hacettepe,  Mersin, Kocaeli, Muğla ve Mustafa Kemal üniversitelerinden arkeoloji ve 
mimarlık öğrencileri Gökçe Kuzey, Melek Nur Balcı, Ömer İbrahim İnel, Hüseyin Tanrıkulu, 
Deniz Utku Karataş, Zeynep Burcu Biçer, Zeynep Reyhan Telçeken, Meltem Aker katılmışlar-
dır. Sualtındaki çalışmaları ise, Brock Üniversitesi’nden Dr. Elizabeth S. Greene başkanlığındaki 
ekip tarafından yürütülmüştür. Sualtı arkeolojisi ekibinde Dr. Justin LeIdwanger, M. Abgrall, I. 
Avitzur, M. E. Collier, M.J. Daniels, M. Ferrante,M. R. McMeekin, K. Mallon, T. J. Nowak, L. J. 
Radloff, N. Riddick, E. Schaljo. yer almışlardır.
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anlaşılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaç kapsamında 
alanın kuzeyindeki konut ile ilişkili olarak NE.6.4.B, NE.7.4.A ve NE.7.4.B aç-
malarında; güneydeki konut ve çevresi ile ilişkili olarak da NE.7.2.A, NE.5.2.B, 
NE.5.2.C, NE.6.1.C, NE.6.1.D, NE.6.2.A, NE.6.2.B ve NE.7.1.D açmalarında ça-
lışmalar yürütülmüş ve toplamda 275 m2’lik bir alan kazılmıştır (Şekil: 1).

I. SEKTÖR

2013 yılında çalışmalarında güneybatıdan D662 ve güneydoğudan D668 
parsel duvarları ile sınırlanan ilk kullanım evresinin İ.Ö. 6. yy. ikinci yarı-
sından sonra olduğu düşünülen bir konutun güneybatı kısmı açığa çıkarıl-
mıştır. 2014 yılında NE.6.4.B,  NE.7.4.B ve NE.7.4.A açmalarında yürütülen 
çalışmalarda söz konusu konut yapısının diğer bölümünün açığa çıkartılması 
amaçlanmıştır (Şekil: 2).

BZ.14.NE.6.4.B Açması: NE.6.4.B açmasında yürütülen çalışmalarda ön-
celikle kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D702 duvarı ve F14-01 çakıllı, sı-
kıştırılmış toprak taban açığa çıkarılmıştır.  Kısmen kaldırılan F14-01 tabanı 
altından D702 duvarı ile köşe yapan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D686 
duvarı saptanmıştır. Söz konusu duvarın yapının İ.Ö. 4. yy. başına tarihlenen 
yeniden yapılanma evresinden sonra kullanım görmüş olabileceği düşünül-
mektedir. Yine bu çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan kısmen tahrip olmuş 
kuyu çemberinin konutun ilk kullanım evresi olan İ.Ö. 6. yy. ikinci yarısından 
itibaren kullanım görmüş olmalıdır. Söz konusu kuyu ve çevresindeki kısmen 
korunmuş küçük boyutlu yuvarlak taşlardan oluşturulmuş taban döşemesi 
D702 duvarının güneydoğusundaki alanın konutun avlusu olduğunu göster-
mektedir (Resim: 1). 

NE.6.4.B açmasının güneybatı köşesinde yürütülen çalışmalarda horasan 
ve çakıl kullanılarak oluşturulmuş döşeme açığa çıkarılmıştır; bu alanda 40 
x 30 cm. boyutlarında ve yaklaşık 15 cm. yüksekliğinde, dört kenarı, altı ve 
üzeri kapalı, içi üstte çakıl ve altta yumuşak toprak ile dolu bölmeler görül-
müştür. Yan yana iki kutu ve çakıl dolgu şeklinde sıralanan söz konusu ya-
pılanmanın işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. 2013 yılında çalışılan NE.6.3.C 
açmasının kuzeyinde yoğun seramikli İ.Ö. 4. yy. ortası dolgusunun kaldırıl-
ması sonucu söz konusu dolgu tarafından iptal edilmiş D665 duvarına ait te-
mel taşları saptanmıştır. 
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BZ.14.NE.7.4.A Açması: Açmanın kuzeydoğu köşesinde kuzeybatı-güney-
doğu doğrultulu D689 duvarı ve bu duvar ile köşe yapan kuzeydoğu-güney-
batı doğrultulu D691 duvarı ortaya çıkarılmıştır; duvarın Roma Dönemi tah-
ribatı nedeniyle açmanın güneybatı kesiminde tahrip olduğu görülmüştür. 
D691 duvarının batısında, duvarla ilişkili olduğu düşünülen çakıllı-horasanlı 
taban (F14-08) ve ilişkili duvarların (D691 ve D689 ) D661 duvarı ile birlik-
te İ.Ö. 4. yy. başına tarihlenen, konutun yeniden yapılanma evresinde inşa 
edilmiş olabileceği sonucuna varılmıştır. D691 duvarının güneydoğusundaki 
alanda yürütülen çalışmalarda kaldırılan çok yoğun çakıl ile deniz kabuğu 
içeren dolgunun altından kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D694 duvarı, bu 
duvar ile köşe yapan D695 duvarı açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). 

NE.7.4.A açmasında yürütülen çalışmalar ile bu çalışmaların uzantısı ni-
teliğinde NE.7.3.D açmasında yapılan çalışmalar sonucunda ele geçen veriler 
ışığında D694 ve D695 duvarlarının ve F14-12 tabanının, yapının ilk kullanım 
evresi olan İ.Ö. 6. yy. ikinci yarısı sonrasına ait olmalıdır. Söz konusu duvar-
ların 2013 yılında açığa çıkarılmış olan D664 duvarı ile aynı şekilde üzeri çakıl 
ile örtülmek suretiyle İ.Ö. 4. yy. başına tarihlenen yeniden yapılanma evre-
sinde iptal edildiği, yerine D661, D691 ve D689 duvarları ile F14-08 tabanının 
inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. 

BZ.14.NE.7.4.B Açması: Açmanın kuzeyinde kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultulu D696 duvarı ile bu duvar ile köşe yapan ve kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan D700 açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeyindeki çalış-
malarda ise D696 duvarına batı yönden yaslanan horasanlı-çakıllı F14-17 ta-
banı saptanmıştır. D696 ve D700 duvarları ile F14-17 tabanının çağdaş olduğu 
düşünülmekte ve ele geçen seramik buluntular ışığında İ.Ö. 4. yy. son çeyre-
ğine tarihlendirilmektedir. 

D696 duvarının oturduğu dolguya ulaşmak amacıyla öncelikle F14-17 ta-
banı kısmen kaldırılmış ve taban altından gözlenen İ.Ö 5. yy. son çeyreğine 
tarihlenen ince ve kaba kap parçaları içeren taban altı dolgusu kaldırılmıştır. 
D689 ve D696 duvarları arasında yürütülen çalışmalar sonucunda ise, D696 
duvarına paralel ve güneydoğu yönüne bakan yüzü bu duvarın altında ka-
lan erken dönem duvarı D701 gözlenmiştir. D701 duvarı, ele geçen seramik 
buluntular göz önüne alındığında İ.Ö. 5. yy. başına ait olmalıdır (Resim: 3). 
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I. SEKTÖR GENEL DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, kuzeybatı parsel duvarının 2005 yılında açığa çıkarılan 
D54/ D130 numaralı duvarı; 2013 yılı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan gü-
neybatı parsel duvarı D662 ve güneydoğu parsel duvarı D668 olan konutun, 
kuzeydoğu parsel duvarının bu sezon açığa çıkarılan D701 duvarı olabileceği 
düşünülmektedir. 2013 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan söz konusu parsel 
duvarlarının ilk kullanım/yapım evresi eldeki veriler ışığında İ.Ö. 6. yy. ikin-
ci yarısından sonraya tarihlenmiştir; ancak 2014 yılında genişletilerek devam 
edilen çalışmalar sonucunda parsel duvarlarının ve dolayısıyla konutun inşa 
ve ilk kullanım evresinin İ.Ö. 5. yy. başı olabileceği anlaşılmıştır. Konutun ilk 
yapım evresine ait kuzeydoğu parsel duvarı (D701) İ.Ö. 4. yy. başında iptal 
edilerek, NE.7.4.B ve NE.7.4.A açmalarında açığa çıkartılan D689 duvarı inşa 
edilmiş olmalıdır. 

2013 ve 2014 yılı çalışmaları sonucunda ilk inşa ve kullanım evresi İ.Ö. 5. 
yy. ilk çeyreği olduğu düşünülen, D54/D130, D662, D668 ve D701 parsel du-
varları ile sınırlanan konutta yapının İ.Ö. 4. yüzyıl başında bir yeniden yapı-
lanmaya gidildiği anlaşılmıştır. 2013 yılında yapılan çalışmalarda konutun ilk 
iskân evresine ait üç kapalı mekân saptanmıştır. 2014 sezonunda yürütülen 
çalışmalar sonucunda da ise konutun ilk evrede toplamda dört kapalı mekânı 
olduğu tespit edilmiştir. 2014 çalışmalarında NE.6.4.B açmasında açığa çıka-
rılan kuyu ve çevresindeki taş döşeli düzlem göz önüne alınarak konuta ait 
avlunun konumu belirlenmiştir. 

İ.Ö. 4. yy. başına tarihlenen ikinci yapı evresinde iç mekân duvarları ola-
rak tanımlanan D694, D695, D664 ve D665 duvarları üzeri çakıl dolgu ile ör-
tülmek suretiyle iptal edilmiş ve yerlerine D689, D691, D661, D681, D663 ve 
D686 duvarları inşa edilmiştir. Böylece konuta ait geç dönem iç mekân sayısı 
beş olarak belirlenmiştir. 

II. SEKTÖR

2013 yılı çalışmalarında NE.6.3.A, 6.3.B, 6.3.D, NE.6.2.C ve 6.2.D açmala-
rında kısmen açığa çıkarılan sektörün güneyindeki konutun devamını an-
layabilmek amacıyla NE.6.2.A, NE.6.2.B, NE.6.1.C, NE.6.1.D, NE. 5.2.B ve 
NE.5.2.C açmalarında çalışmalar yürütülmüştür (Şekil: 2).
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BZ.14.NE.6.2.A Açması: NE.6.2.A açmasındaki çalışmalarda öncelikle aç-
manın güneyinde İ.Ö. 4. yy. sonu - 3. yy. başına ait bir tahribat olduğu saptan-
mıştır. Çalışmalar sırasında bu alanı sınırlayan ve kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultulu uzanan Erken Hellenistik döneme ait büyük ve düzensiz taşlardan 
oluşturulmuş bir duvar saptanırken (D684), açmanın kuzeybatı köşesinde ise 
İ.Ö. Geç 4. yüzyıla ait çakıllı bir düzlem ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzey-
doğusundan ortasına uzanan alanda İ.Ö. 5 yy. ortalarına ait yoğun seramikli 
bir dolgu kazılmış; bu dolgunun batıdan F14-06 tabanı, güneyden D684 du-
varının tahribatı ve doğudan D680 duvar doğrultusu ile çok net bir şekilde 
sınırlandığı gözlenmiştir. D684 duvarının kuzeyinde yürütülen çalışmalarda 
2013 yılı çalışmalarında 6.2.C açmasında ortaya çıkarılmış olan D680 duvarı-
nın devamı açmanın ortasında açığa çıkarılırken duvarın açmanın ortasında 
D684 geç dönem duvarı dibinde başka bir duvar ile kesildiği gözlenmiştir 
(D685). D680 duvarına yaslanan İ.Ö 4. yy. ortası çakıllı seramikli düzlemin 
D685 duvar doğrultusunu da örttüğü dolayısıyla duvarın olasılıkla bu tarih-
lerde iptal edildiği anlaşılmıştır. D680 duvarının batısında daha önce kazılan 
yoğun seramikli taşlı dolgunun devamı kazılmış, dolgunun D685 duvar doğ-
rultusuna kadar devam ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, İ.Ö. 5 yy. ortalarına 
ait bu dolgunun D680 ve D685 duvarlarının kullanım gördüğü evreye ait bir 
dolgu olduğu anlaşılmıştır. Açmanın güneyinde D684 duvarı dibinde kuzey-
batı-güneydoğu doğrultulu uzanan ve küçük düzgün taşlardan oluşan bir 
döşeme ortaya çıkarılmış, döşemenin olasılıkla İ.Ö. Geç 4. yy.da D684 duvarı 
ile ilişkili yapılanma evresinde kısmen tahrip olduğu saptanmıştır (Resim: 4). 

D680 duvarının oturduğu dolguları görmek amacıyla duvarın batısında 
daha önceki çalışmalarda kaldırılan yoğun seramikli - taşlı dolgu altından 
gözlenen horasanlı, çakıllı ve kumlu dolgu kazılmıştır. Dolgunun D680 du-
varına yaslandığı gözlenirken, güneyde D685 duvarı doğrultusunda devam 
etmediği bu alanda küçük döküntü taşların yer aldığı saptanmıştır. D680 du-
varının bu dolgu altından kazılan çakıllı, kumlu dolgu üzerine +1.52 m. ko-
tunda oturduğu gözlenmiştir. Yine sondajın güneyinde D680 duvarına dik 
uzanan küçük taşlardan oluşan bir taş dizisi gözlenmiş ve bu taş dizisinin 
de İ.Ö. 6. yy. ikinci yarısına ait bu dolgu içine oturduğu ve olasılıkla Arkaik 
dönem yapılanması ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 
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Sonuç olarak, NE.6.2.A açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda bu 
alanda Geç Klasik/Erken Hellenistik dönemde olası atölyeleşme faaliyetle-
ri nedeniyle Erken Klasik dönem duvar ve dolgularının kısmen tahrip edil-
diği saptanmıştır. Açmanın güneyinde gözlenen yoğun tahribat nedeniyle 
NE.6.1.D açmasından devam eden D697 duvarının tamamen tahrip edilip 
aynı doğrultuda geç evreye ait olan D684 duvarının inşa edildiği anlaşılmış-
tır. D697 duvarının olasılıkla İ.Ö. 4 yy. ortalarında büyük ölçüde tahrip edildi-
ği düşünülen D685 duvarı ile bir peristasis oluşturduğu ve güneyde bir başka 
konuta ait parsel duvarı olabileceği anlaşılmıştır. D680 ve D685 duvarlarının 
köşe yaptığı alanda yürütülen sondaj çalışmalarında iki duvarın ilk kullanım 
evresinin İ.Ö. 6. yy. ikinci yarısından sonraya ait olduğu saptanmıştır. 

BZ.14.NE.6.2.B Açması: Güneyde D680 duvarı ile sınırlandığı düşünülen 
konutun doğusundaki yapılanmayı görmek amacıyla NE.6.2.B açmasındaki 
çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalarda öncelikle açmanın kuzeybatı köşe-
sinden güneydoğusuna uzanan çakıllı-killi İ.Ö. 4 yy. ortalarına tarihlenen bir 
düzlem ortaya çıkarılırken, açmanın güney yarısında düzlemin devam etme-
diği saptanmıştır. Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda yaklaşık 60 cm. 
genişliğinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan bir duvar görülmüş-
tür (D687). Duvarın batısında yürütülen çalışmalarda duvara yaslanan kil-
li, yer yer çakıllı bir düzlem (F14-11) ortaya çıkarılmıştır. Açmanın ortasında 
F14-11 düzlemi ile açmanın batısında gözlenen yoğun çakıllı alan arasında 
kalan alanda yürütülen çalışmalarda D687 duvarına paralel uzanan bir sıra 
döküntü taş ortaya çıkarılmış ve olası bir duvara ait olabileceği düşünülen 
bu taş sırasına D688 duvar numarası verilmiştir. D688 duvarı batısında yürü-
tülen çalışmalarda az sayıda İ.Ö. 4 yy. başı seramik parçaları gözlenirken bu 
alanda çakıllı, killi bir taban saptanmıştır (F14-15). 

NE.6.2.B açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda açmanın güneydo-
ğusunda ortaya çıkarılan D687 duvarı ile buna paralel uzanan döküntü taşlar 
(D688) ve ilişkili İ.Ö. 4 yy. ortası ve başı düzlemler D680 duvarı doğusundaki 
yapılaşmaya dair çok açıklayıcı veriler sağlamamıştır. Gelecek yıllarda yapı-
lacak daha geniş ölçekli çalışmalar sonucunda bu alandaki yapılanmaya dair 
daha kesin sonuçlara ulaşılabilecektir.

BZ.14.NE.6.1.C Açması: NE.6.2.B açmasında ortaya çıkarılan D687 duvarı 
ve NE.6.2.A açmasında tahrip olduğu düşünülen parsel duvarının devamını 
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ve ilişkili yapılanmaları anlamak amacıyla NE.6.1.C açmasındaki çalışmalar 
yürütülmüş ve ilk olarak açmanın batısında kuzeybatı-güneydoğu doğrul-
tulu uzanan ve daha önce 5.2.C açmasında ortaya çıkarılan D682 duvarı ile 
aynı doğrultuda olan bir duvara ait taşlar ortaya çıkarılmıştır (D697). Duva-
rın NE.6.2.A açmasında Erken Hellenistik dönem tahribatı nedeniyle tahrip 
olmuş olan olası duvar doğrultusunu da takip ettiği anlaşılmıştır. D697 duva-
rının açmanın batısında bir başka duvar ile belirgin bir köşe yaparak güney-
batıya döndüğü saptanmıştır (D698). Buna göre net bir şekilde köşe yapan 
D697 ve D698 duvarlarının çağdaş oldukları, D687 duvarının ise daha geç bir 
evrede bu köşeye yaslandığı anlaşılmıştır (Resim: 5). 

D698 duvar doğrultusunun doğusunda yürütülen çalışmalarda ise İ.Ö. 4 
yy. ortasına ait horasanlı bir taban açığa çıkarılmış (F14-19), tabanın açmanın 
ortalarına doğru tahrip olduğu gözlenmiştir. D687 ve D698 duvar doğrultu-
larının doğusundaki çalışmalarda açmanın kuzeydoğusundan ortalarına de-
vam eden alanda, D687 duvar doğrultusu boyunca devam eden İ.Ö. 4. yy. 
ilk yarısına ait killi bir taban saptanırken (F14-20), açmanın ortasında F14-19 
ve F14-20 tabanlarının birleştiği alanda yoğun seramik parçalı taşlı bir dolgu 
gözlenmiştir. Bu yoğun taşlı seramikli dolgunun İ.Ö. 4 yy. başı seramiklerinin 
bulunduğu bir dolgu üzerine oturduğu anlaşılmıştır. 

Çağdaş olduğu düşünülen D697 ve D698 duvarları ile birleşen D687 duva-
rının oturduğu dolguları anlamak amacıyla D697 ve D987 duvarlarının köşe 
yaptığı alanda sondaj çalışmaları yürütülmüştür; ilk olarak taşlı, seramikli yer 
yer çakıllı İ.Ö. 4 yy. ilk yarısına ait bir dolgu kazılmıştır. Bu dolgu altından 
gelen ince çakıllı, kumlu, nemli dolgu kaldırılmıştır. Bu dolgu altından ho-
rasanlı, ince çakıllı, nemli, sert dolgu kazılmış, bu çalışmalarda D687 duvarı 
kenarında duvar destek taşı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar destek taşlarının, 
İ.Ö. 5 yy. başı seramik parçaları içeren bu dolgu içinde +1.38m kotunda askı-
da kaldıkları gözlenirken D697 duvarına ait taşların alt kotlara devam ettiği 
anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda D697 duvarı kenarındaki destek taş-
ları ortaya çıkarılmış; duvar destek taşlarına yaslanan horasanlı, killi ve nemli 
özelliklere sahip, az sayıda İ.Ö. 6 yy. ikinci yarısı seramik parçası içeren dolgu 
kazılmıştır.  Destek taşlarının +1.03m kotunda bu dolgu içinde; alttan gelen 
ince çakıllı dolgu üzerinde askıda kaldıkları saptanmıştır (Resim: 6).
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NE.6.1.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan 
D697 duvarının olasılıkla 6.2.B ve 5.2.B açmasında alt kotlarda tahrip olmuş 
bir şekilde gözlenen, 5.2.C açmasında ise kısmen korunmuş olan D682 duva-
rının devamı olup bir konuta ait kuzey parsel duvarı olduğu; 6.2.A açmasın-
da ortaya çıkarılan D685 duvarı ile paralelliği ve arasındaki yaklaşık 80cmlik 
boşluk göz önüne alındığında da bir peristasisi işaret ettiği düşünülmektedir. 
D697 duvarı ile köşe yapan kuzeydoğu-güneybatı doğrultu D698 duvarının 
ise aynı konuta ait doğu parsel duvarı olmalıdır. Çağdaş kullanıma sahip iki 
duvarın yapılan çalışmalar sonucunda ilk inşa evresinin İ.Ö. 6. yy. ikinci yarı-
sı olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarlarla köşe yapan ve devamı 6.2.B açmasında 
gözlenen D687 duvarının ise daha geç evrede, yaklaşık İ.Ö. 5. yy. ilk yarısında 
inşa edildiği saptanmıştır. 

BZ.14.NE.6.1.D Açması: Açmanın kuzeybatısında daha önce 6.2.B açması-
nın güneybatı köşesinde açığa çıkarılmış olan horasanlı çakıllı İ.Ö. Geç 4.yy 
F14-07 tabanının devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güney ve doğusunda 
yürütülen çalışmalarda açmanın güneydoğusunda 6.1.C açmasının güneyba-
tısında ortaya çıkarılmış olan F14-16 horasanlı tabanının devamı açığa çıkarıl-
mıştır. Bu taban ile F14-07 tabanı arasında açmanın kuzeydoğusuna ilerleyen 
yoğun horasanlı bir doğrultu -olasılıkla kerpiç izleri- saptanırken, açmanın 
kuzeydoğu köşesinde D697 duvarına ait taşlar gözlenmiştir. F14-07 ile F14-16 
tabanları arasında gözlenen olası kerpiç izleri doğrultusunda yürütülen ça-
lışmalarda, bu alanda gözlenen horasan izlerin dağılmış kerpiçler olduğu an-
laşılmış; kaldırılan bu kerpiç döküntüler altında kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultulu uzanan ve D697 duvarına dik gelen yaklaşık 50 cm. genişliğinde bir iç 
mekân duvarı ortaya çıkarılmıştır (D699). Duvarın açmanın kuzeydoğusunda 
D697 duvarı gibi kısmen tahrip olduğu gözlenmiştir (Resim: 7). 

BZ.14.NE.5.2.C Açması: 5.2.C açmasındaki çalışmalarda ilk seviyelerden 
itibaren açmanın ortasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan iki fark-
lı döküntü taş sırası gözlenmiştir. Olası bir peristasis doğrultusu gösteren bu 
döküntü taşlar kaldırılırken açmanın güneybatısında kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultulu olarak açık bir şekilde gözlenen, fakat özellikle açmanın güneyi-
ne doğru tahrip olmuş olan bir duvar açığa çıkarılmıştır (D682). Bu duvar 
NE.6.1.C ve D açmalarında gözlenen fakat NE.6.2.A açmasında tahrip olmuş 
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olan ve bir peristasis duvarı olarak nitelendirilen D697 duvarı ile aynı doğrul-
tuda yer almaktadır. Bu duvara paralel uzanan açmanın ortasındaki diğer taş 
döküntü sırası kaldırıldığında D682 duvarına paralel uzanan bir duvar yerine 
duvara dik doğrultuda sadece bir kaç taşı korunmuş bir duvar parçası (D683) 
gözlenmiştir. Açmanın kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan F14-02 horasanlı ta-
banın D683 duvar doğrultusunu örttüğü gözlenmiştir. İ.Ö. Geç 4 yüzyıla ait 
bu taban duvar tahribatlarının olasılıkla İ.Ö. Geç 4. yüzyıla ait olduklarını 
göstermektedir (Resim: 8).

NE.5.2.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda sektörün ortasında 
yer alan ve 2013 yılı çalışmalarında kısmen açığa çıkarılan konutun iç mekenı-
na ait kısmen korunmuş D683 duvarı ortaya çıkarılırken, sektörün güneyinde 
yer alan bir başka konuta ait olası parsel duvarı (D682) saptanmıştır. 

BZ.14.NE.5.2.B Açması: Açmadaki çalışmalarda ilk olarak kuzeydoğu-gü-
neybatı doğrultulu uzanan bir duvara ait taşlar ortaya çıkartılırken (D690) 
duvarın açmanın ortalarında kısmen korunduğu güneybatı ve kuzeydoğu 
yönlerde tahrip olduğu saptanmıştır. Duvarın güneyinde horasanlı bir taban 
(F14-09) ortaya çıkarılırken İ.Ö. Geç 4 yüzyıla ait bu tabanın olasılıkla 6.2.B aç-
masından devam eden horasanlı çakıllı F14-07 tabanının yükseltilmiş devamı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Açmanın ortasından batısına devam eden geniş bir alanda Roma dönemi-
ne ait bir tahrip alanı kazılmıştır. Açmanın güneydoğusunda 6.2.B açmasın-
dan devam eden horasanlı, çakıllı F14-07 tabanının devamı açığa çıkarılırken,  
D690 duvar doğrultusuna yaslanan horasanlı killi İ.Ö. 4. yy. ortası bir başka 
taban(F14-14)  açığa saptanmıştır (Resim: 9). 

5.2.B açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda parsel duvarı olarak ta-
nımlanan D682 duvarının bu açmada büyük ölçüde tahrip olduğu gözlenmiş 
alt kotlarda dağınık taşlar olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Bu duvara dik 
gelen kuzeydoğu-güneybatı doğrultu bir iç mekân duvarı olan D690 duvarı 
ortaya çıkarılmış, fakat bu duvarın da iki yönde tahrip olduğu saptanmış-
tır. Üst kotlardan itibaren açmanın ortasında oldukça geniş bir alana yayılan 
Roma dönemi tahribatı nedeniyle iç mekânlara ait tabanların da büyük oran-
da tahrip edildiği gözlenmiştir. 



184

BZ.14.NE.7.1.D Açması: NE.6.2.B ve NE.6.1.C açmalarında ortaya çıkarı-
lan D687 duvarı doğusundaki yapılanmayı anlayabilmek amacıyla NE.7.1.D 
açmasında çalışmalar yürütülmüş ve ilk olarak açmanın kuzeyinden ortasına 
doğru kuzeydoğu-güneybatı doğrultusu gösteren taş döküntüler açığa çıka-
rılırken, açmanın güneyinde daha önce 6.1.C açmasında kısmen gözlenen İ.Ö. 
Geç 4 yüzyıla ait F14-18 düzleminin devamı gözlenmiştir. Açmanın kuzeyin-
de gözlenen taş döküntülerin batısında yine 6.1.C açmasından devam eden 
killi F14-20 tabanının devamı açığa çıkarılmıştır. Taş döküntü sırasının doğu-
sundaki çalışmalarında ise yine İ.Ö. 4 yy. ilk yarısına tarihlenen çakıllı, killi 
bir taban (F14-21) ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde ortaya 
çıkarılan döküntü taşlar ile açmanın ortalarında gözlenen döküntü taşlar ara-
sında kalan alanda yürütülen çalışmalarda F14-20 tabanı kısmen kaldırılmış 
ve bu taban altında İ.Ö. 5. yy. sonu - 4. yy. başına ait killi çakıllı F14-22 taba-
nına ulaşılmıştır.

NE.7.1.D açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda İ.Ö. 5. yy. sonundan 
4. yy. ortalarına kadar yükseltilerek kullanılmış olduğu düşünülen düzlemler 
saptanırken, bu düzlemleri sınırlayabilecek net duvarlara ulaşılamamıştır. 

BZ.14.NE.7.2.A Açması: NE.7.2.A açmasındaki çalışmalarda açmanın ku-
zeybatı köşesinde, D687 duvarının doğrultusunun kuzeybatısında çakıllı ve 
killi düzleme ulaşılmıştır. D687 duvarının güneyinde yürütülen çalışmalarda 
killi ve çakıllı dolgu kaldırılarak NE.7.2.A açmasında açığa çıkarılan İ.Ö. 4.yy 
ilk yarısına tarihlenen F14-20 killi ve çakıllı tabanının devamına ulaşılmıştır.. 
D687 duvar doğrultusundaki çalışmalarda ise duvara ait euthynteria blokları 
açığa çıkarılmış; euthynteria bloklarının güneydoğusunda yürütülen çalışma-
lar sonucunda ise D687 duvarına ait bu taşların tek sıra halinde korunduğu ve 
+1.61m kotunda askıda kalarak açık kahverengi, nemli dolguya oturduğu an-
laşılmıştır (Resim 10). Bu alanda ele geçen seramik buluntular ışığında D687 
duvarı İ.Ö. 5. yy. başına tarihlenmiştir. 

II. SEKTÖR GENEL DEĞERLENDİRME

Burgaz 2014 yılı çalışmalarında NE sektöründe 2013 yılı çalışmalarıyla kıs-
men tanımlanan konutlara dair yeni bilgilere ulaşılırken, sektörün güneyinde 
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bir başka konuta ait parsel duvarları ve iç mekânlara ait bazı bölümler ortaya 
çıkarılmıştır. 2014 yılı sonuçlarına göre:

NE.5.2.C ve NE.6.2.A açmalarında yürütülen çalışmalar sonucunda, sek-
törün güneyinde 2013 yılı çalışmalarında kısmen tanımlanan ve kuzey parsel 
sınırı D660 olan konutu doğudan sınırlayan parsel duvarının D680 duvarı 
olduğu saptanmıştır. Konutun güney parsel duvarının ise, İ.Ö. 4. yy. ortasın-
da tahrip edildiği düşünülen bir peristasis duvarı olan D685 duvarı olduğu 
anlaşılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında konutun ilk inşa evresinin İ.Ö. 6. 
yy. ikinci yarısı olduğu anlaşılmış; özellikle İ.Ö. 4. yy. ortasında konut içinde 
bazı değişiklikler yapıldığı saptanmıştır. Bu evrede 2013 yılı çalışmalarında 
6.3.A açmasında görüldüğü gibi, bir iç mekân duvarı olan D667 duvarı iptal 
edilirken, konutu güneyden sınırlayan D685 duvarı da bu evrede kısmen ip-
tal edilmiştir. 

Bu sonuçlara göre, konutun doğusunda yer alan bazı mekânlar tanım-
lanmıştır. 2013 yılında ortaya çıkarılan kare şeklindeki kuyunun bulunduğu 
mekânın evin avlusu olabileceği düşünülmektedir. Klasik dönem evlerinde 
avluların genelde girişe yakın olduğu düşünülmekle beraber, bu konutun 
girişinin olasılıkla konutun kuzeybatısındaki caddeden olması gerekmekte-
dir. Avlunun evin güneydoğusunda yer alması, avlunun kadınlar tarafından 
günlük ev işlerinin yürütüldüğü mekân olarak mahremiyetinin de sağlanma-
sı ile ilişkilendirilebilir. Avlunun batısında ise konuta ait iki kapalı mekân 
açığa çıkarılmıştır. 

NE.6.1.C, NE.6.1.D ve NE.5.2.B açmalarındaki çalışmalar sonucunda ise, 
bir başka konuta ait veriler elde edilmiştir. Buna göre, NE.6.2.A açmasında-
ki D685 duvarı ile bir peristasis oluşturan ve kısmen tahrip olmuş olan D697 
duvarı konutun kuzey parseli olarak tanımlanırken, bu duvar ile köşe yapan 
D698 duvarının ise konutu doğudan sınırladığı anlaşılmıştır. 6.1.C açmasında 
yürütülen sondaj çalışmalarında konutun ilk inşa evresi yine İ.Ö. 6. yy. ikinci 
yarısı olarak gözlenmiştir. Kısıtlı bir alanın kazılmış olması nedeniyle, konut 
içinde farklı yapılaşma evrelerinin olup olmadığı saptanamamış, sadece 6.1.C 
ve 6.2.A açmalarında D697 parsel duvarının İ.Ö. Geç 4. yy- Erken 3. yüzyılda 
kısmen tahrip edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca 5.2.B ve 6.1.D açmalarında açma-
larda gözlenen Hellenistik ve Roma dönemlerine ait tahrip çukurlarının Kla-
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sik dönem tabanlarını büyük ölçüde tahrip ettikleri anlaşılmıştır. 5.2.B açma-
sında ortaya çıkarılan D690 ve 6.1.D açmasındaki D699 duvarlarının iç mekân 
duvarları olduğu anlaşılmış ve konutun kuzeyinde yer alan üç adet kapalı 
mekânı tanımladıkları görülmüştür. 

NE.6.2.B, NE.7.1.D ve NE.7.A açmalarında yürütülen çalışmalarda ortaya 
çıkarılan konutların doğusunda çalışmalar yürütülmüş ve mimarî unsur ola-
rak sadece İ.Ö. 5. yy. başında inşa edildiği anlaşılan ve D697 ile D685 duvar-
larının oluşturduğu olası peristasisi kapatan D687 duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvar D697 ve D680 duvarı ile dikdörtgen bir yapı oluştururken, yapı 
içinde herhangi bir iç bölümlenmeye ait duvar saptanamamıştır. D687 du-
varının güneyindeki çalışmalarda ise, İ.Ö. 5. yy. sonundan 4. yy. ortalarına 
kadar yükseltilerek kullanılmış olduğu düşünülen düzlemler saptanmış, bu 
düzlemleri sınırlayabilecek net duvarlara ulaşılamamıştır. 

SUALTI ÇALIŞMALARI

Burgaz liman çalışmalarında limanların gelişimi, kullanımlarındaki deği-
şimler ve ekonomik bağlantıların Burgaz (Palaia Knidos) yerleşimi ile ilişkile-
rini anlayabilmek amacıyla yürütülmüştür. 2014 yılı çalışmaları ‘Deniz Duva-
rı’ ve L1 Limanı arasındaki uzun plankare ile 2013 yılında L2 Limanı’nda çalı-
şılmış olan plankarenin devamında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, L4 Limanı’nın 
güneyindeki kıyıda bulunan mimarî unsurların belgelenmesi amacıyla da 
çalışmalar yapılmıştır. 

L1 ve Deniz Duvarı Alanı

2014 yılı sualtı çalışmalarında Deniz duvarı ve L1 limanı arasındaki iliş-
kiyi anlayabilmek; stratigrafi, buluntu ve mimarî unsurların karşılaştırılması 
amacıyla deniz duvarının iç tarafından L1 limanı içine doğru uzanan uzun 
bir plankare (T5) açılmıştır. Deniz duvarı iç kısmında iki (A-B), ve L1 limanı 
içinde iki adet (L-M) olmak üzere toplam 4 adet 2mx2m boyutlarında açma 
kazılmıştır (Şekil: 3).

A-B ve L-M açmaları yaklaşık 1.0m-1.45m derinliğine kadar kazılmışlardır. 
Çalışmalar sonucunda hem stratigrafi, hem de buluntu bakımından farklılık-
lar gözlenmiştir. İki alandaki seramik buluntuların genel olarak İ.Ö. 4. ve 2. 
yüzyıla tarihlenmiş,  A-B açmasındaki 40 cm.lik sert çakıllı dolgu içinden ise 
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yoğunlukla ticari amphoralar gözlenmiştir. Bu dolgu altındaki 15 cm.lik killi 
az seramikli dolgu içinden ise genellikle Hellenistik dönem ince üretim sera-
mik parçaları ele geçmiştir.

A-B açmalarının aksine L1 limanı içindeki L-M açmalarında seramik 
yoğunluğunun daha az olmasına karşın, metal, ahşap ve olası mimarî unsur-
ların gözlendiği buluntu çeşitliliği saptanmıştır. Doğu-batı doğrultulu olası 
bir duvara ait iki blok taş ortaya çıkarılmış ve taşların kenarında ele geçen bu-
luntular Hellenistik döneme tarihlenmiştir. Bu buluntuların yaklaşık 15 cm. 
altında, deniz tabanında demir çivili ahşap kaplama parçalarından oluşan bir 
dolgu gözlenmiştir. Ele geçen Hellenistik seramik ve işlenmiş taşlar bulun-
tu grubunun Geç Hellenistik döneme ait liman seviyesini işaret etmektedir. 
Ahşap parçaları ve ilişkili buluntuların gözlendiği dolgu ise, daha erken bir 
evreye ait olmakla beraber, yine de Hellenistik döneme ait olmalıdır.

L2 Limanı Çalışmaları

L2 limanındaki çalışmalarda liman duvarının inşasının, limanın stratgra-
fisinin, ve kullanım evrelerinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. 2014 yılı 
çalışmaları limanın güney duvarının iç tarafında, 2013 yılı çalışmalarında or-
taya çıkarılan ve doğrudan deniz tabanı üzerine yerleştirilmiş olan moloz taş 
yığının yayılımını ve derinliğini görmek, limanın inşa evresinden önceki faali-
yetleri anlamak amacıyla yürütülmüştür (Şekil: 4). Bu alanda iki adet 2mx2m 
açmada çalışılmış, moloz taş yığınının duvardan itibaren 8m uzunlukta ve 
4m derinlikte olduğu saptanmıştır. Kısmen kaldırılan yığının derinliğinin du-
var dibinden yaklaşık 1m olduğu anlaşılmıştır. Ele geçen buluntular moloz 
taş yığını için tek evreli bir yapılanma evresine işaret etmektedir. Moloz taş 
dolgu üzerindeki seramikler geniş bir zaman dilimine (İ.Ö. 4. yy. ve sonrası) 
işaret etmesine rağmen, herhangi bir kronolojik ayrım yapabilecek katman 
saptanamamıştır.

L4 Limanı Güneyinde Atölyeler Alanı

Burgaz’daki kıyı değişimi çalışmalarınım bir parçası olarak çok sayıda 
mimarî unsurun bulunduğu L4 limanı güneyinde çalışmalar yürütülmüştür. 
Çalışmalar daha çok ayakta kalan duvarlar ve atölyelere ait 5 dolianın harita-
lanmasına yoğunlaşmıştır (Şekil: 5).
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Şekil: 1
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Şekil: 2
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Şekil: 4

Şekil: 3
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Resim: 1

Şekil: 5
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Resim: 2

Resim: 4

Resim: 3



193

Resim: 5

Resim: 7

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 10

Resim: 9
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GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK 
2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Burçin ERDOĞU*
Nejat YÜCEL

Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi Gökçeada’nın güneybatısında, Uğurlu 
Köyü’nün 1 km. kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 250 x 200 m. boyutlarındaki yer-
leşmenin ortasından Uğurlu Köyünü Merkeze bağlayan ana yol geçmektedir. 
2014 yılında kazı çalışmaları Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında, Yrd. Doç. 
Dr. Fuat Yılmaz (Trakya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Adnan Baysal (Trakya 
Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Emma Baysal (Trakya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. 
Çiğdem Atakuman (ODTÜ), Doç. Dr. Levent Atıcı (Nevada Üniversitesi), Dr. 
Denis Guilbeau (Paris X Üniversitesi), arkeolog Nejat Yücel (İstanbul Üniver-
sitesi), arkeolog Gülay Yılankaya-Erdoğu, Doktora öğrencisi Jarrad William 
Paul (Melbourne Üniversitesi) ile Trakya Üniversitesi ve Selanik Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Erkan Gürçal ve Aimilia Koko-
naki ile Trakya Üniversitesi Lisans öğrencileri Cüneyt Akgün, Tolga Günay-
dın, Cem Öztürk ve Yasin Cemre Derici’den oluşan bir ekip ile devam edil-
miştir. Bakanlık temsilcisi olarak Edirne Arkeoloji Müzesinden arkeolog Elif 
Çokaman görev almıştır. 2014 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Trakya 
Üniversitesi Araştırma Fonu’nun sağladığı destekle yürütülmüştür. Söz ko-
nusu kurumlara yapmış oldukları destekler için teşekkür ederiz. 

Beş senelik kazı çalışmaları Uğurlu-Zeytinlik’in M.Ö. 6500’den M.Ö. 4350 
yıllarına kadar yerleşime sahne olduğunu göstermiştir (Erdoğu 2014). 2014 

* Prof. Dr. Burçin ERDOĞU. Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya ABD, 22030 
Edirne/TÜRKİYE.

 Nejat YÜCEL. İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı doktora öğrencisi, İstanbul/
TÜRKİYE.
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yılı çalışmaları yerleşimin batı yakasındaki Neolitik ve Kalkolitik tabakalara 
yoğunlaşmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

O5 Açması

2014 kazı sezonunda 6x4 m. boyutlarındaki O5 Açmasında yapılan kazı-
lara devam edilmiştir. Kalkolitik Çağ tabakalarının altında yüzeyden 85 cm. 
derinlikte Neolitik Çağ’a (IV. Kültür Evresi) tarihlendirilen bir bina kalıntı-
sına rastlanılmış, kazılan alanı genişletmek için O5-O6 Açmaları arasındaki 
yürüme yolu da kazılmıştır. Bina Kalkolitik Çağ tabakaları tarafından ol-
dukça tahrip edilmiştir. Taş temel üzerine kerpiçle yapılmış günümüze ka-
dar ulaşabilmiş kuzey duvarına bakarak, dikdörtgen boyutlarındaki binanın 
köşelerinin yuvarlatıldığı anlaşılmaktadır. Binanın tabanı kırmızı renkli bir 
toprakla sıvanmıştır. Kalkolitik Çağa (III. Kültür Evresi) tarihlendirilen 1x1 
m. ve 1.20x1.30 m. boyutlarında iki büyük sıvalı çukur, tabanı tahrip etmiştir. 
Bina içinde tabana oyulmuş 60x60 cm. boyutlarında içi sarı renkli bir toprakla 
sıvalı depolama birimi bulunmuştur. Taban üzerinde cilalı taş balta, üzeri iş-
lemeli kemikten bir mablak ve tüme yakın bir kap in situ olarak ele geçmiştir.

P6 Açması

Geçen kazı sezonunda P5 Açmasında Neolitik Çağa (IV. Kültür Evresi) ait 
bir bina kalıntısı bulunmuştu. Bu binanın tamamını kazabilmek amacı ile P5 
Açması doğuya P6 Açmasına doğru 10x4 m. boyutlarında genişletilmiştir. P5 
Açmasının üst seviyesinde bulunan II. Kültür Evresi’ne ait duvarlar ve ocak 
seviyesine gelindiğinde, açma 7x4 m. boyutlarında küçültülerek derinleşme-
ye devam edilmiştir. Yüzeyin yarım metre altında III. Kültür Evresine ait içi 
sıvalı çukurlar görülmeye başlanmıştır. Çukurların en büyüğü yaklaşık 1 m. 
çapındadır ve derinlikleri 50 cm.’den 1.10 cm.’e kadar değişmektedir. Çukur-
ların iki tanesinin içinden pişmiş toprak figürinler bulunmuştur. Bunlar daha 
önceki senelerde de bulunan geniş kalçalı kadın figürinlerinin benzeridir. 
Sokma başlı olarak yapılmış bir figürinde kollar göğüs hizasında birleşmek-
tedir (Resim: 1). 
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Yaklaşık 1.10 cm.’lik Kalkolitik Çağ dolgusu içinde çeşitli düzlemlerde ya-
nık alanlar, tüm halde Spondylus deniz kabukları ile Spondylus and Gycimeris 
deniz kabuklarından üretilmiş yaklaşık 20 adet bilezik/halka parçası bulun-
muştur (Resim: 2). Bu alanda ayrıca yaklaşık 100 kadar işlenmiş kemik ve 
çakmaktaşından delici aletler saptanmıştır. Tüm bu buluntular bu alanın bir 
atölye gibi kullanılmış olduğu izlenimi vermektedir.

P6 Açmasında, yüzeyin yaklaşık 1.50 m. altında Neolitik Çağ (IV. Kültür 
Evresi) tabakalarına ulaşılmıştır. Neolitik Çağ’ın üst tabakasında 30-40 cm. 
kalınlığında ağaç dalları ve çamur ile yapılmış, içten içe 3 m. çapında dairesel 
bir çevirme duvarına rastlanmıştır. Giriş kısmı güneydendir ve girişin hemen 
yanında, tabana oyulmuş küçük bir çukur içinde depolanmış halde Patella 
türü deniz kabukları bulunmuştur. Çevirme duvarının altındaki düzlemde 
açık bir alanda ocaklar ve ateş yerlerine rastlanmıştır. 

Neolitik Çağ’ın alt tabakasında geçen kazı sezonunda P5 Açmasında bu-
lunan bina kalıntısının seviyesine ulaşılmıştır. Fakat bu tabakanın tamamen 
tahrip olduğu anlaşılmıştır. Sadece sıvalı tabanlar ve 90x70 cm. boyutlarında 
bir ocak bulunmuştur. Ayrıca sıvalı tabanın içine yerleştirilmiş taş havan, ha-
vaneli ile birlikte bulunmuş, yanında da tüme yakın bir kap ele geçmiştir.

P6 Açmasının güneydoğu köşesinde, profil temizliği sırasında yaklaşık 
yarım metre korunmuş, düzgün taşlarla örülmüş bir duvar saptanmıştır. Gü-
neye doğru 1x1.5 m. boyutlarında bir cep açılarak incelenmiş ve büyük bir 
binanın köşe duvarı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3). Kalkolitik Çağ’a (III. Kül-
tür Evresi) tarihlendirilen bu binanın temellerinin Neolitik Çağ tabakalarını 
tahrip ettiği gözlemlenmiştir. 

P5 Açması

Daha önceki kazı sezonunda P5 Açmasının güneyinde yüzeyden yaklaşık 
2 metrelik seviyede bırakılan 2x4 m.’lik alan, IV. Kültür Evresine ait Neolitik 
dönem bina kalıntısının olduğu seviyeye kadar yaklaşık 80 cm. kazılmıştır.  
Açmanın güney batı köşesinde Kalkolitik Çağa (III. Kültür Evresi) ait 3 kü-
çük sıvalı çukur tarafından tahrip edilmiş, 50 cm. kalınlığında taştan Neolitik 
Çağa tarihlendirilen bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Muhtemelen bu du-
var kazılmayan alanda kalmış başka bir bina ile ilişkilidir.
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O-P 8 Açması

2012 kazı sezonunda GEOim LTD. adına Prof. Dr. Mahmut Drahor baş-
kanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları sonucunda 
O8 ve P8 plan karelerine denk gelen alanda doğu-batı yönüne uzanan bir 
duvar ve ocak olabilecek yanık alanlar görülmüştü. 2014 kazı sezonunda hem 
jeofizik sonuçlarını test etmek hem de üst tabakaları daha iyi anlayabilmek 
amacı ile O8 ve P8 plan karesine denk gelen yürüme yolunda 2x10 m.’lik bir 
açma açılmıştır. Jeofizik sonuçlarında görülen duvar ve ocak kalıntılarına 
rastlanmamış, yüzeyin yaklaşık yarım metre altından oldukça tahrip olmuş 
bir duvarın köşesi ortaya çıkartılmıştır. Açma kuzey doğru 5x1 m. genişletilse 
de kazılan alanda görülen tahribattan ve beklenilen sonuçlara ulaşılamama-
sından dolayı bu açmadaki çalışmalara son verilmiştir. Bu alanda bulunan 
mermerden yapılmış bir idol üniktir (Resim: 4.)

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

2014 kazı sezonunun büyük bir bölümü atölye çalışmalarına ayrılmıştır.  
Çalışmalar çanak çömlek, hayvan kemikleri, yontma taş, sürtme taş, işlenmiş 
kemik ve işlenmiş deniz kabukları üzerinde yoğunlaşmış, ayrıca arkeobota-
ni çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. 2014 kazı sezonunda Flotasyon (suda 
yüzdürme) işlemi Selanik Üniversitesinden Aimilia Kokonaki tarafından ger-
çekleştirilmiş ve ortaya çıkan kömürleşmiş bitki kalıntıları Dr. Soultana Vala-
moti tarafından incelenmiştir.  M.Ö. 6500-6000 yılları arasına tarihlendirilen 
V. Kültür Katında Einkorn buğdayı (Triticum monococcum), Arpa (Hordeum 
sp.), Mürdümük (Lathyrus sativus) ve Mercimek (Lens sp.) saptanmıştır. M.Ö. 
5500-4800 yıllarına tarihlendirilen III. Kültür Katında “Yeni gluma buğday 
türü” olarak adlandırılan Triticum timopheevi buğdayı, Arpa (Hordeum sp.) ve 
Mercimek (Lens sp.) saptanmıştır. Ayrıca kömürleşmiş meyve ve kuruyemiş 
kalıntıları arasında İncir (Ficus carica) ve Fıstık (Pistacia sp.) da bulunmuştur. 
Triticum timopheevi buğdayı Kafkaslara ait bir türdür. Kökeninin Türkiye-İran 
sınırı olduğu düşünülmektedir. Ege’nin kuzeyindeki bazı Neolitik ve Kalko-
litik Çağ yerleşmelerinde bulunmuştur (bkz. Valamoti 2007). 

Doç. Dr. Levent Atıcı 2014 kazı sezonunda Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi-
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nin en erken V. Kültür katına ait hayvan kemikleri üzerinde çalışmalarına 
devam etmiştir. Önemli sonuçlardan biri, yeni doğmuş kuzu kemiklerinin 
fazlalığı olmuştur. Yrd. Doç. Dr. Adnan Baysal 2014 kazı sezonunda mermer 
buluntular üzerine yoğunlaşmış, Adam Nazaroff ile birlikte gerçekleştirdik-
leri XRF analizi sonucunda Gökçeada’ya mermerlerin iki farklı kaynaktan 
geldiğini saptamıştır. Yrd. Doç. Dr. Emma Baysal ise boncuk, kolye ucu ve bi-
leziklerden oluşan takılar üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yerleşmede 
Kalkolitik Çağda (III. Kültür Evresi) ait Spondylus atölyesi olma olasılığı daha 
da güçlenmiştir (Baysal ve Erdoğu 2014).
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ÇİNE-TEPECİK 2014 YILI KAZILARI

Sevinç GÜNEL*

Menderes havzasının güneyine açılan doğal uzantısında, Çine Çayı ve ge-
niş bir alana yayılan ova, Tarih Öncesi dönemlerden itibaren uzun bir zaman 
dilimine yayılan kültür tarihini, Tepecik kazılarıyla gün ışığına çıkarmıştır 
(Resim: 1).1 2004 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen Tepecik kazıları, böl-
genin geçmişe dayalı bu kültürel yapısını, belli bir kronolojik gelişimle ver-
mektedir. Höyükte bu gelişim, en erken Kalkolitik Çağa uzanmakta ve Erken 
Tunç Çağı kalıntılarının tespit edildiği, kültür tabakalarına ait malzemeyle bu 
süreklilik takip edilmektedir.2  Erken dönem kalıntılarının üst seviyeleri ise, 
Orta Tunç Çağı yerleşmesi ve savunma sistemine sahip yerleşim modeliyle 
Geç Tunç Çağı sonlarına uzanan bir yerleşim sürecini ortaya koymaktadır.3 

Höyüğün stratigrafik ayrımında, II. kültür tabakasının 1 yapı katında, 
höyüğü çevrelediği öngörülen savunma sistemine sahip Geç Tunç Çağ yer-
leşmesi, depolamaya yönelik yapıları ve buluntularıyla, çevre kültürlerle 
bağlantılara ışık tutan kanıtları oluşturmuştur. Ürünlerin depolandığı alan-
larda yerli kaplarla bir arada ele geçen Miken kapları, Tepecik merkezinin 
Ege dünyasıyla, iletişiminde etkin olduğunu ve bölgelerarası bu platformda 

* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beyte-
pe–Ankara/TÜRKİYE.

1 Bakanlar Kurlu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün, resmi izinleri ile Hacettepe Üniversitesi adına gerçekleştirilen Çine-Tepecik 
Kazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 2014 yılı Tepecik kazılarına, Türk 
Tarih Kurumu ve Çine Belediyesi katkı sağlamıştır. İlgili kurumlara bu destekleri nedeniyle 
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kazı ekibinde görev alan meslektaşlarıma ve öğrencilerimize 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

2 Günel 2014a: 165-168, res.2-5;  Günel 2014b: 83-103;  Çayır-Böyükulusoy 2014: 82—83, res. 1, 
çizim 1-4; Günel, baskıda.

3 Günel 2010: 25-49; Günel 2012: 55-80; Günel 2014c: 243-256.
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yer aldığını göstermiştir.4 Bölgelerarası ilişkilerde, ‘pithoslu yapıda’ ele ge-
çen Hitit hiyeroglifli mühür baskıları ise, Hitit imparatorluk döneminde, bu 
bölgede, Hitit etkisinden ya da Hitit varlığından söz edebileceğimiz filolojik 
verileri ortaya koymuştur.5 Geç Tunç Çağı yerleşmesiyle ilgili öne çıkan bu 
neticeler ışığında, 2014 yılı kazıları, höyüğün batı ve güneyine genişleyen bir 
çalışma programıyla devam ederek, yerleşim planının açığa çıkarılması he-
deflenmiştir. Ayrıca M.Ö. 2. bin kültür tabakalarından daha erkene tarihle-
nen kalıntıların tespit edilmesine yönelik bir çalışma programı uygulanmış-
tır.  Bu doğrultuda, yerleşmenin batı yönünde K/10-11 ve L/10-L/11 açma-
larında, güney yönünde ise, M/11 ve N/10-11 açmalarında kazı çalışmaları 
sürdürülmüştür. 

1. L/10 AÇMASINDA YÜRÜTÜLEN KAZILAR

I Kültür Tabakası/Geç Dönem Kalıntıları

Höyüğün batısında, L/10 açmasında gerçekleşen kazılarda, yüzeyin he-
men alt seviyelerinde, 1-V/h-i plankarelerde, ufak taşların ve aralarında çatı 
kiremidi parçalarının oluşturduğu bir uzantı tespit edilmiştir. Bu plankareler-
de yer yer kırık durumda ele geçen çatı kiremidi parçaları, en üst seviyenin 
kültür kalıntılarına aittir. Açmanın I-V/ı-i plankarelerinde ve 57.09-56.99 m. 
seviyelerinde kuzey-güney doğrultusunda takip edilen ve duvara ait olduğu 
anlaşılan mevcut kalıntıların korunan uzunluğu 5 m’dir. Belli bir doğrultu 
veren taşların oluşturduğu bu uzantı, höyüğün batı yamacında tespit edilen 
Roma dönemi mezarlarıyla benzer seviyenin malzemesini vermiştir.  Bu alan-
da ele geçen çatı kiremidi parçalar ve bir cam kapak, yüzeye yakın seviyeler-
de olması nedeniyle korunamamış bir mezara ait olmalıdır (Resim: 2). L/10 
açmasında üst seviyelerde açığa çıkarılan kısmen korunmuş bu kalıntılar ve 
ele geçen buluntular, höyüğün Roma dönemi çatı kiremidi mezarlarıyla bağ-
lantılı olduğunu ve güneybatı yönünde genişlediğini göstermiştir.

4 Günel 2010, 28, 32-33, res. 4, 8-10; Günel 2012: 56-57, res. 2, 5;  Günel in: Günel-Herbordt 2014, 4-7, 
res. 3-7.

5 Herbordt in: Günel-Herbordt 2010: 1-11; Herbordt in: Günel-Herbordt 2014: 1-14.
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2. K/10-11 ve L/10 AÇMALARINDA YÜRÜTÜLEN KAZILAR

II 1 Kültür Tabakası/Geç Tunç Çağı

L/10 açmasında,  I-V/h-i plankarelerde açığa çıkarılan I kültür tabakası 
kalıntılarının hemen alt seviyelerinde, yaklaşık 56.80-56.60 m. derinlik ara-
sında, düzgün uzantı veren taşlar tespit edilmiştir. Bu taşlar, K-L/10 açmala-
rında derinleşme çalışmalarıyla bir duvar yapısını oluşturmuştur. Bu duva-
rın 4.30 m’lik uzantısı açığa çıkarılmıştır. Bu duvara ait yaklaşık 0.50-0.70 m. 
arasında değişen yükseklik tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu mimarî kalıntılar, 
höyüğün topografyasına uygun doğrultuda takip edilen savunma sistemi-
nin güneybatı yönündeki uzantısıdır. Surun İ/11-J/11 açmalarında yer alan 
duvar uzantısı tahrip olmuş ve daha önceki yıllarda J/11 açmasında sur ta-
kip edilememiştir. Sura ait sadece J/11 açmasının I-V/a-e plankarelerinde, 
güneybatı yönünde döküntü nitelik taşıyan iri boyutta taşları ele geçmiştir. 
Ancak 2014 yılı kazılarında, K/10 açmasında, VI-X/ı-i; L/10 açmasında ise, 
I-II/ı-i plankarelerde ve 56.82 m. seviyelerinden itibaren tespit edilen duvar, 
savunma sistemine ait uzantının güneybatı yönünde ve daha derin seviyeler-
de 56.65-56.53 m. olmak üzere takip edilebileceğini ortaya koymuştur (Resim: 
3). Bu kalıntılar, surda kullanılan yapı taşlarıyla gerek taş cinsi ve gerekse 
taş boyutları açısından tamamen benzerdir ve aynı zamanda surda uygula-
nan duvar örgü tekniğini yansıtmaktadır. Sur, yayın çalışmalarında ayrıntılı 
olarak tanıtıldığı gibi, kare planlı, kule yapılarıyla destekli bir savunma siste-
mini yansıtmaktadır.6 Bu kulelerin sur duvarında 20 metre aralıkla yer aldığı 
ve yerleşmeyi çevrelediği öngörülmektedir. Savunma sisteminin ortaya koy-
duğu bu plan çerçevesinde, sura ait, K-L/10 açmalarında, mevcut kalıntılar, 
belirgin bir köşe yapmaktadır (Resim: 3). Bu köşeye ait taş örgüde, diğer kule 
yapılarının köşe taşlarıyla benzer bir duvar tekniği uygulanmıştır. Ayrıca di-
ğer kuleler gibi, duvar kalınlığı 1.30 m’ye ulaşmaktadır. Mimarîyle bağlantılı, 
hemen duvarın batısında ise, iç içe ve bir arada in situ kaplara rastlanmıştır 
(Resim: 4). Yanmış kerpiç parçalarıyla bir arada ele geçen sığ tabaklar ve çöm-
leklerin oluşturduğu bu buluntu grubunda, derinleştikçe yeni kapların geldi-
ği tespit edilmiştir. K-L/10 açmalarında, mevcut kalıntılar, surun güneybatı 

6 Günel 2010: res. 4; Günel 2012: res. 1.
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uzantısında yer alan bir kule yapısına ait olduğuna işaret etmektedir. Diğer 
kule yapısıyla arasındaki mesafenin yaklaşık 20 m. olması da bu alanda üçün-
cü bir kulenin varlığını destekler niteliktedir. 

Surla ilgili bu mimarî kalıntıların hemen doğusunda, ufak taşların açığa 
çıkarıldığı alan ise, 2013 yılı kazılarında, K/11 ve K/12 açmalarında açığa 
çıkartılan, çevresi ufak taşlarla örülmüş, iri pithosların yer aldığı platformla 
bağlantılıdır. Yerleşmenin bu alanında, taş döşeli platformun sura dayandı-
ğı anlaşılmaktadır. L/10 açmasında, II-III/ı-i plankarelerde ve 56.88-56.70 m. 
seviyelerde tespit edilen ufak taşların oluşturduğu döşeme, K/11-12 açmala-
rında tespit edilmiş olan taş platformun batı yönündeki uzantısıdır. Mevcut 
kalıntılar, ambar işlevi gören iri pithosların yer aldığı platform alanının sura 
değin devam ettiğini göstermiştir.  Bu kazı alanından ele geçen Miken boya 
bezeli kaplarda, 1. yapı katına ait yerleşmenin krater ve derin kaselerinden 
bilinen motifler görülmektedir. Ayrıca platform alanının güneyinde, daha ön-
ceki yıllarda çok sayıda ve bir arada ele geçen dokuma tezgahlarına ait pira-
mit biçimli ağırlıkların7 benzer örneklerine rastlanmıştır (Resim: 5-6). 

Geç Tunç Çağı (II 1) yerleşmesinin güney yönünde genişleyen kalıntıları, 
N/10-11 açmalarında gerçekleştirilen kazılarla takip edilmiştir. N/11 açma-
sında, VI-X/a-e plankarelerde tespit edilen ocakla bağlantılı küllü alan ve batı 
yönüne doğru uzanan kalıntılar, iki evreli yapılaşmayı ortaya koymaktadır. 
N/11 açmasında, VIII-X/b-e plankarelerde ve 56.95 m. derinlikte tespit edilen 
küllü alan, yaklaşık 0.70-1 m. çapında olup, fırınla bağlantılı olmalıdır. Küllü 
alan, siyah yanık bir toprakla belirgin bir yuvarlak oluşturmaktadır. Fırınla 
ilişkili küllü alanın alt seviyeleri, yaklaşık 56.88 m. seviyelerinde taşla döşen-
miştir.  N/11 açmasında tespit edilen bu kalıntılar, II 1 kültür tabakasının üst 
evresine ait olmalıdır (II 1a). Bu evrenin altında, düzgün bir duvar açığa çıka-
rılmıştır. N/10 açmasında, IX-X/a-b plankarede ve 56.85-56.75 m. derinlikler-
de tespit edilen duvar, batı yönünde N/10 açmasında takip edilmiştir (Resim: 
7-8). N/10 açmasında, IX-X/h-i plankarelerde ve benzer derinlikte açığa çı-
karılan duvar, batıya doğru henüz kazılmamış olan plankarelerde devam et-
mektedir. N/10-11 açmalarında, doğu-batı yönünde uzanan bu duvarın 4.50 

7 Günel 2015: 289, res. 2-3.
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m’lik uzantısı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvar, 0.65 m. kalınlığındadır 
ve 0.50 m’lik yüksekliği korunmuştur. Bu duvarın hemen güneyinde, ve hat-
ta duvarı tahrip ederek yerleştirilmiş bir pithos açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). 
N/10 açmasında, X/ı-i plankarelerde ve 56.83 m. derinlikte tespit edilen bu 
pithos, düzgün bir kapak taşıyla kapatılmıştır. Pithosun omuz kısmında, ha-
lat desenli, kabartma bant bezeme görülmektedir. Bu özellikleriyle pithos, II. 
Kültür tabakasının 1. yapı katından bilinen depolama amaçlı kullanım gören 
pithoslarla benzerlik göstermektedir. İn situ durumdaki bu pithosun yanı sıra, 
söz konusu duvarın hemen kuzeyinde ise, oldukça kalın cidarlı pithos parça-
ları ve kap parçalarına rastlanmıştır. Kırık durumda olan ürünlerin depolan-
dığı pithoslara ait bu parçalar, N/10 açmasında, VII-IX/h-i plankarelerde ve 
56.69- 56.57 m. seviyeleri arasında; N/11 açmasında ise, VIII-IX/a-c planka-
relerde ve 56.76-56.62 m. seviyelerinde ele geçmiştir. N/10-N/11 açmalarına 
ait mevcut kalıntılar, ambar işlevine sahip bir yapılaşmaya işaret etmektedir. 
2014 yılı kazı çalışmaları, Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait özellikle depolama-
ya yönelik bu yapılaşmanın güneybatı yönünde takip edilebileceğini ortaya 
koymuştur. 

3. M-N/12 AÇMALARINDA YÜRÜTÜLEN KAZILAR

II 2 Kültür Tabakası/Orta Tunç Çağı

2014 yılında kazıların gerçekleştirildiği M-N/12 açmalarında, Orta Tunç 
Çağı kültür tabakasının (II 2) kalıntıları açığa çıkarılmıştır. M/12 açmasında, 
II/b plankarede ve 57.60 m. seviyesinde, bir çömlek mezar tespit edilmiştir. 
Bebek bireyin gömüldüğü bu mezar, 2012 ve 2013 yıllarında yerleşmede sınır-
lı sayıda rastlanan bu tipteki kulplu testi formlarıyla benzer malzeme-teknik 
ve kap formuna sahiptir. Bu alan güneyde ise, 2013 yılında ele alınan Thera 
adasındaki volkanik patlamanın etkisiyle oluşan küllü alana uzanmaktadır.8 
2014 yılı çalışmalarında, N/12 açmasında, VIII-X/g-i plankarelerde ve 57.45-
57.16 m. seviyelerinde açığa çıkarılan küllerin güney yönünde devam ettiği 
anlaşılmıştır.

8 Günel 2015: 290.
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4. L/11-12 AÇMALARINDA YÜRÜTÜLEN KAZILAR

IV Kültür Tabakası/Kalkolitik Çağ

Höyüğün en erken yerleşim sürecini veren, Kalkolitik Çağ kültür tabaka-
larına yönelik kazılar,  L/11-12 açmalarında yürütülmüştür. L/12 açmasında, 
III. kültür tabakasına ait Erken Tunç Çağı yapısının alt seviyelerinde, IV. kül-
tür tabakasına ait Kalkolitik Çağ kalıntıları tespit edilmiştir. Bu yapının gü-
neydoğu köşesinde dere taşlarından oluşan duvar uzantısı ve aynı zamanda 
ele geçen seramik, Kalkolitik Çağ kültürünün geç dönemine tarihlenen mal-
zemeyi vermiştir.  Bu kültür tabaksına ait kalıntılar, yapının batısında, L/11 
açmasında, daha belirgin bir buluntu konteksiyle takip edilmiştir. Çok sayıda 
kap parçası ve hayvan kemiklerinin bir arada ele geçtiği ve geniş bir alana 
yayıldığı bu alan, IV. kültür tabakasına ait yerleşmenin kuzeybatı ve kuzey 
yönünde uzandığını ortaya koymuştur (Resim: 9-11).  Seramik geleneğinde, 
daha önce sadece kulp parçaları olarak ele geçmiş olan mantar biçimli kulp 
eklentisine sahip derin çanaklara rastlanmıştır. Dönemin seramik geleneğin-
den bilinen parlak perdahlı yüzey işlenişine sahip bu örnekler ve özellikle 
bezemeli kaplar ve kaplar üzerine uygulanan motifler, bir gelenek olarak, 
bu dönemin seramik sanatını ve süsleme anlayışını yansıtmaktadır. Bu sera-
mik geleneğinde, kap formları ve uygulanan motifler, Batı Anadolu ve Ege 
dünyasıyla bağlantı kurabileceğimiz paralelliğe sahiptir.9 Tepecik Kalkolitik 
insanının yaşamında ayrı bir yere sahip olan hayvan başı olarak biçimlendi-
rilmiş kaplara ait eklentiler ise, tasvir sanatına verilen özeni ve beceriyi ortaya 
koymaktadır. Aynı alandan ele geçen yontmataş endüstrisi aletler arasında, 
obsidyen orak dilgileri ve farklı cinste çakmaktaşı dilgiler, Tepecik’te gelişmiş 
bir yontma taş endüstrisinin ürünleridir. İşlenmiş kemik aletler arasında ise, 
spatula ve bızlar, Tepecik kemik aletlerinde en yoğun kullanım gören aletler-
dir (Resim: 12).  Bu kültür tabakasından ele geçen hayvan kemiklerinin yo-
ğunluğu ise, üretim ve sosyal yaşamda hayvan yetiştiriciliğine verilen önemi 
ortaya koymaktadır. Hayvan kemiklerinin türlerine göre dağılımında, başta 
sığır, koyun, keçi ve ilginç olarak, geyik türünün ön sıralardadır. Benzer bir 
dağılımı, 2013 yılı kazılarında, K/11 açmasında ele geçen hayvan kemikleri 
de vermiştir10. Bu neticeler, höyükte IV. kültür tabakasına ait yerleşmenin, 

9 Gabriel 2014: 1019, res. 7
10 Günel 2015: 292, res. 8.
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üretimde, tarıma dayalı ve aynı zamanda hayvan yetiştiriciliğinin öncelikli 
besin kaynakları olduğu bir sosyal yaşamına işaret etmektedir.  

2014 yılı kazıları, höyüğün kültürel gelişiminde, Geç Tunç Çağı yerleşim 
yapısına ve Kalkolitik kültürün son evrelerine katkı sağlayan yeni neticeleri 
vermiştir. Bu veriler, Tepecik’te, gelişmiş bir yerel kültürün ve aynı zamanda 
bölgelerarası bağlantıların ve etkileşimlerin, en erken dönemlerden itibaren 
uzun bir kronolojide devam ettiğini ortaya koymaktadır. 
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Resim 2: Cam kapak.

Resim 1: Çine-Tepecik merkezinin coğrafi konumu.
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Resim 4: İn situ Kaplar.

Resim 3: Geç Tunç Çağı / II 1; sur duvarının güneybatı uzantısı.
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Resim 6: Geç Tunç Çağı / II 1; piramit biçimli ağırlık.

Resim 5: Geç Tunç Çağı / II 1; piramit biçimli ağırlık.
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Resim 7: Yerleşime ait mimarî kalıntılar.

Resim 8: Yerleşime ait mimarî kalıntılar ve pithos
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Resim 10: Kalkolitik Çağ / IV; çömlek.

Resim 9: Kalkolitik Çağ / IV; bezeli kase.



214
Resim 12: Kalkolitik Çağ / IV; işlenmiş kemik aletler.

Resim 11: Kalkolitik Çağ / IV; kap parçası.
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2014 YILI SULUİN MAĞARASI KAZILARI

Harun TAŞKIRAN*
Kadriye ÖZÇELİK
M. Beray KÖSEM

Eşref ERBİL
Yavuz AYDIN

I. GİRİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri ve DÖSİM Merkez Müdürlüğü, Ankara Üniversi-
tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tarih Kurumu’nun 
maddî katkılarıyla gerçekleştirilen Suluin Mağarası 2014 yılı kazı çalışmaları 
01.07.2014 tarihinde başlamış ve 31.07.2014 tarihinde sona ermiştir1.

Kazı çalışmalarına katılan uzman grubu, Prof. Dr. Harun Taşkıran başkan-
lığında; Doç. Dr. Kadriye Özçelik, Uzm. Dr. M. Beray Kösem, Arş. Gör. Yavuz 
Aydın (A.Ü. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim 
Dalı), Arş. Gör. Eşref Erbil ( Mardin – Artuklu Üniversitesi ), Arkeolog Gün-
gör Özçelik, Arkeolog Murat Özturan ve 10 öğrenciden oluşmuştur2.

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

1 Kazı çalışmalarına izin veren ve maddî olarak destekleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, ayrıca maddî desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz.

2 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolo-
jisi Anabilim Dalı öğrencilerimizden Mustafa Yörür, Cansu Tufan, Erdem Kaya, Dalsu Çimen, 
Emine Kızılırmak, Berrin Hatice Kılınç, Gamze Doğan, Rüya Sert, Görkem Cenk Yeşilova ve 
Emin Karagöz’e özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Suluin Mağarası 2014 yılı kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı temsilen Fethiye Müze Müdürlüğü araştırmacılarından Arkeolog Kemal 
Dedeoğlu katılmıştır3.

Kazı ekibi her yıl olduğu gibi bu yılda Karain kazı evinde konaklamış ve 
kazı evinin bütün olanaklarından yararlanmıştır.4

11. KAZI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmalarına başlamadan önce bazı ön hazırlıklar gerçekleştirilmiş-
tir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1) Öncelikle kazı evi ve içinin daha sonra ise kazı evi çevresi, çadır kuru-
lan alanlar ve kazı evi deposunun temizlikleri yapılmıştır. Aynı zamanda bu 
alanlar akrep, zehirli örümcek gibi zararlı böcekler ve sineklere karşı ilaçlan-
mıştır.

2) Her yıl olduğu gibi Suluin Mağarasına ulaşımda büyük engel olan kars-
tik su kaynağı üzerine geçici bir köprü kurulmuştur. Fakat kış sezonunda ger-
çekleşen yağışlardan ve su seviyesindeki artıştan dolayı bu kaynaktan çıkan 
derenin genişliğinin ve ovaya doğru olan kısımdaki bataklığın arttığı tespit 
edilmiştir. Bu sebepten köprünün her zamankinden daha uzun kurulması ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kısımda da eldeki mevcut kalas ve kütüklerden 
faydalanılmıştır. Bataklık ise kesilen sazlardan ve ahşap paletlerden bir geçiş 
oluşturularak aşılmıştır. 

3) Ulaşım sorununun aşılmasından sonra kazıda kullanılan malzemeler 
mağaraya taşınmıştır.

4) Kazı alanının üzerini kapatan siyah polyester çadır kaldırıldıktan sonra 
hem kazı alanının içi hem de çevresinin genel bir temizliği yapılmıştır.

5) Kazı alanında çalışan işçi ve öğrencilerin güneşten korunmalarını sağ-
lamak, ağaç yapraklarının kazı alanı içine düşmesini önlemek ve daha iyi 

3 Kazı ekibi ile uyum içinde çalışan Sayın Dedeoğlu’na katkılarından dolayı tüm kazı ekibi adına 
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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fotoğraf çekebilmek amacıyla kazı alanını üzerine geniş bir gölgelik branda 
gerilmiştir.

6) 2014 yılı kazıları öncesi açmanın iyice derinleşmesinden dolayı kuzey-
güney ve doğu-batı yönlerinde her yıl çekilen karelaj telleri bu yıl çekilmemiş-
tir. Bu nedenle gerekli ölçümler alındıktan sonra karelaj işlemi ve plan kare 
sınırları, üstten değil yüzeyden açma içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

7) Son olarak kazı toprağının elenip yıkanması ve flotasyon işlemleri için 
mağaranın giriş kısmında açık hava laboratuvarı oluşturulmuştur.

III. SULUİN MAĞARASI KAZISI

2014 yılı Suluin Mağarası kazılarında toplam 9 ayrı plan karede çalışılmış-
tır (Çizim.1). Söz konusu plan kareler ile kazılmış olan arkeolojik ve jeolojik 
seviyelere ait bilgiler Tablo-1’de gösterilmiştir.

2013 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilmiş olan jeofizik çalışmaları sonucu, 
ölçümlerin alınmış olduğu alanlarda 3-3,5 ile 5-5,5 m. derinlikler arasında ka-
zılabilir yumuşaklıkta bir dolgu olduğu tespit edilmişti. H 6-7, I 6-7 ve J 6-7 
plan karelerinin bulunduğu alanda, söz konusu dolgunun üzerini kaplayan 
büyük kaya blokları kırılıp kaldırıldıktan sonra kazılabilir alanda bir son-
daj açılmış, fakat gerçekleştirilen çalışmalar sonucu herhangi bir arkeolojik 
dolgu ve veriyle karşılaşılmamıştı.5 2014 yılı kazı çalışmalarında ise açmanın 
kuzeyinde yer alan K 6-8 ve L 6-8 plan karelerinde 2013 yılında diğer plan 
karelerde inilen kota inmek ve dolguların birikmiş olduğu mağaranın oriji-
nal tabanıyla bağlantılı olan büyük kaya bloklarını tamamen açığa çıkartmak 
amaçlanmıştır.

Kazıya K 8 ve L 8 plan karelerinden başlanmıştır. Söz konusu plan kareler 
ile K 6-7 ve L 6-7 plan kareleri geçmiş yıllarda kazılan ve açığa çıkarılan sıva-
lı taban yapısını barındırmaktaydı. Bu 6 plan kareden K 8’ de 22. arkeolojik 
seviyenin (AH 22) tabanına, diğerlerinde ise 21. arkeolojik seviyenin (AH 21) 
tabanına kadar inilmiştir. En son 2013 yılındaki kazılarda çalışılan L 9 plan 

5 Taşkıran ve diğ.,2014: 557-558.
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karesinde6 ise yalnızca 21. arkeolojik seviye (AH 21) kazılmıştır. Bu yıl, son 
olarak 2012 kazı sezonunda kazılmış olan K 9 plan karesinde7 22 (AH 22), K 10 
plan karesinde ise 23. arkeolojik seviyeye (AH 23) kadar inilmiştir.

2014 yılı kazılarının en ilgi çekici yanı bir işlik alanının keşfedilmesi ol-
muştur. K7, K8, L7 ve L8 plan karelerinin içerisinde kalan bu alandan olduk-
ça ilginç buluntular ele geçmiştir (Çizim 4: 1-9). Söz konusu plan karelerde 
özellikle 15. ve 18. arkeolojik seviyeler arasında çok sayıda çakıl vurgaç ile 
yontmataş üretimine işaret eden teknolojik parçalar tespit edilmiştir. Bunlar-
dan çekirdekten alınan ilk yongalar ya da kabuk soyma yongaları ile bu yıl ilk 
kez karşılaşılmıştır (Çizim 4: 1-4).Vurgaçların hemen hemen tümü taş olmak-
la birlikte, K8 plankaresinin 16. arkeolojik seviyesinde ele geçen 1 adet boy-
nuz vurgaç dikkat çekicidir. Çekirdekler içerisinde ise L8/15 seviyesinden ele 
geçmiş olan çakmaktaşı mermi biçimli çekirdek önemlidir (Çizim 2: 2). Gerek 
vurgaçların çokluğu, gerekse yontma işlemiyle ilgili teknolojik parçaların ve 
kabuk soyma yongalarının varlığı, burasının bir işlik alanı olduğunu net bir 
biçimde ortaya koymakatdır. 

Bu yılın önemli tespitlerinden bir diğeri ise K7 plan karesinde 18. arkeolo-
jik seviyede karşılaşılan ocak yeri olmuştur. Yaklaşık 30-35 cm. çapında olan 
bu alan küllü bir görünümde olup bol miktarda karbon partikülleri içermek-
teydi. Bu küllü alan, bir önceki arkeolojik seviyede açığa çıkan fakat yerinde 
bırakılan kalker taşların 18. arkeolojik seviyede kaldırılmasıyla ortaya çıkmış-
tır. Bu görüntüden yola çıkarak söz konusu taşların ateşi söndürmek için ocak 
alanının üzerine atılmış olduğu söylenebilir. Kazının ilerleyen zamanlarında 
açmanın kuzeydoğu köşesine doğru bu küllü alanın genişlediği ve 18. arkeo-
lojik seviyenin geneline yayıldığı tespit edilmiştir.

Bu yılki kazılar esnasında 3 farklı jeolojik birim (seviye) tespit edilmiştir. 
III. jeolojik seviye K 7, K 8 ve L 8 plan karelerinde gözlemlenmiştir. Bu seviye 
genel olarak sarı renkli ve çok sert olmayan bir sediman yapısına sahiptir. Bu 
seviyede büyük veya orta boy kalker döküntü yoğunluğu oldukça azdır ve 
yapı aslında üst seviyelerde görülen sıvalı tabanın devamı niteliğindedir. III. 

6 Taşkıran ve diğ.,2014: 558-559.
7 Taşkıran ve diğ.,2013: 213. 
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jeolojik seviye K 7 ve L 8 plan karelerinde 13. arkeolojik seviyede son bulur-
ken K 8 plan karesinde ise 14. arkeolojik seviyeye kadar devam etmiş ve söz 
konusu seviyede son bulmuştur.

2014 yılı kazılarında yoğunlukla IV. jeolojik seviye kazılmıştır. Kimi zaman 
kuru kimi zaman nemli bir sediman yapısına sahip seviyenin rengi genelde 
koyu kahverengidir. Genelde yumuşak olan bu oluşum, kalker döküntünün 
yoğun olduğu alanlarda sertleşmektedir. Bu kalker döküntü IV. jeolojik sevi-
yenin hemen hemen tümüne yayılmış iken, bazı noktalarda küçük boyutlu 
bazı noktalarda ise büyük boyutlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle IV. 
jeolojik seviyenin tabanına doğru oldukça büyük kalker blokları dikkat çek-
mektedir. Bu durum ile geçmiş yıllardaki kazılarda açmanın tümünde karşı-
laşılmıştı. Özellikle açmanın genelinde 19-20. arkeolojik seviyelerden (-5.10 
/ -5.30) itibaren gözlemlenen blok halindeki bu kalker döküntüler deprem 
kaynaklı oluşan mağara tavanı göçmelerine bağlanabilir. Arkeolojik buluntu-
ların yoğunluğu ve çeşitliliği açısından en zengin seviye IV. jeolojik seviyedir. 

V. jeolojik seviye Suluin Mağarası jeolojik katlaşımının en altında yer al-
maktadır. Genelde yoğun kalker bloklarla IV. jeolojik seviyeden ayrılmakta-
dır. V. jeolojik seviyede sediman miktarı azalmıştır. Bunun sebebi seviyenin 
geneline iri kalker blokların hakim olmasıdır. Bu az miktardaki sarı renkli se-
dimanlar da genelde kalsitik akıntıların etkisiyle sertleşmiş, kaya bloklarının 
üzerlerine ve aralarına yapışmış vaziyettedirler. Kalker blokların aralarına 
yapışmış olan bu sertleşmiş sedimanlar kırıldıklarında, arada oluşan boşluk-
lardan yoğun bir soğuk hava akımı geldiği tespit edilmiştir. Bu durum, bu 
seviyede yer alan masif kalker blokların mağaranın doğal tabanına oturduğu, 
jeolojik ve kültürel birikimin ise bu kaya blokları üzerine gelişmiş olduğunu 
göstermektedir.

2007 yılından bu yana sürdürülen Suluin Mağarası kazılarında 2014 yılı 
itibariyle sona gelinmiştir. 8. Kazı sezonunun sonunda 5x5 m. boyutlarında-
ki açmanın tamamında, mağaranın orijinal tabanının üzerine oturmuş olan 
büyük kaya blokları açığa çıkarılmıştır. Bundan sonraki aşama ise bu büyük 
açmanın kapatılması olmuştur. Bunun için Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün 24 Temmuz 2014 gün ve 146411 sayılı yazısıyla izin alın-
mıştır. 8 sezon süren arkeolojik kazılar boyunca ortaya çıkan irili ufaklı kalker 
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taşlar mağaranın dışındaki belli alanlarda biriktirilmişti. Kapatma işlemine 
ilk olarak bu taşların, yaklaşık 2,5 m. derinliği olan açmanın içerisine taşınma-
sıyla başlanmıştır. Açmanın tamamı taşlarla doldurulduktan sonra son olarak 
üzerine bir toprak tabakası atılmış ve kapatma işlemi tamamlanmıştır. Bu ka-
patma işlemi yaklaşık 3 gün sürmüştür. Kapatma işleminin ardından alanın 
son fotoğrafları çekilmiş, mağarada yer alan malzemelerin taşınma işlemi ger-
çekleştirildikten sonra Suluin Mağarası kazıları sonlandırılmıştır.

IV. ARKEOLOJİK BULUNTULAR

2014 yılı Suluin Mağarası kazılarının son yılı olduğu için oldukça yoğun 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kazılan arkeolojik seviyelerin yoğunluğuyla 
doğru orantılı olarak buluntularda da bir önceki seneye oranla ciddi bir artış 
olmuştur. Niteliksel olarak da karakteristik ve ünik parçalar ele geçmiştir. 

Yontmataş endüstri, sayısal olarak en fazla buluntu içeren gruptur8. Daha 
önceki yıllardan tanıdığımız tekno-tipolojik yapının devam ettiği görülür. 
Hammadde, radyolarit, çakmaktaşı ve obsidyenden oluşmaktadır. Radyolarit 
ve çakmaktaşı parçalar çok farklı renk ve yapıyla dikkat çeker. Yerel radyo-
laritler endüstri içinde; çekirdek, alet, düzeltilenmemiş yonga, dilgi, dilgicik 
ve yongalama artıkları olarak en baskın gruptur. Küçük çakıllar yontulduğu 
için radyolarit endüstriye ait ürünlerin boyutları da küçüktür. Uzak köken-
li olan çakmaktaşları -mermi biçimli çekirdek gibi-  daha çok çekirdekler ve 
aletler şeklinde ele geçmişlerdir. Orta Anadolu kökenli oldukları düşünülen 
ve genellikle dilgi ve dilgicikler olarak karşımıza çıkan obsidyenler daha az 
sayıdadırlar. Aralarında çok tipik örneklerin de bulunduğu bu dilgi ve dilgi-
ciklerin üst yüzlerindeki kenarlara paralel nervürleri, trapez kesitleri, nokta 
veya çizgi toplukları, baskıyla yongalandıklarını kanıtlayan izlerdir. Baskıyla 
yongalamanın izleri obsidyenlere oranla daha az olsa da çakmaktaşı ve rad-
yolarit ürünler üzerinde de görülmektedir. Sadece ürünler değil tek ve iki 
kutuplu dilgi ve dilgicik çekirdekleri üzerinde de baskıyla yongalanma izleri 
vardır (Çizim 2: 1-2, 3). Çok tipik piramit biçimli bir çekirdek bu yongala-

8 Yontmataş buluntuların çizimleri, Dr. Zehra F. Taşkıran tarafından yapılmıştır. Kendisine katkı-
larından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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maya en güzel örneği oluşturur. Doğrudan ya da aracı aygıtla yongalanmış 
çekirdekler de endüstri içinde bulunurlar (Çizim 2: 4-6; Çizim 3: 1-3). Endüstri 
içinde bulunan çekirdek tablası (Çizim 4: 6-8) ve dönümlü (Çizim 4: 9) gibi 
parçalar yontmataş teknolojiye ilişkin önemli ipuçları vererek yongalama 
zincirini aydınlatmaları açısından önemlidir. Suluin Mağarası yontmataş alet 
grubunun en karakteristik parçaları her yıl olduğu gibi bu yıl da keski ağızlı 
ok uçlarından oluşmaktadır (Çizim 5: 1-22  ). Görsel olarak çok dikkat çeken 
ve obsidiyenden yapılmış olan bir keski ağızlı ok ucu, üzerindeki ince işçilikle 
de hayranlık uyandırıcıdır. Ön kazıyıcılar çeşitli alt tiplerle temsil edilmekte-
dir (Çizim 6: 1-7). Düzeltili dilgiler (Çizim 7: 1-12), düzeltili yongalar (Çizim 
8: 1-8), orak elemanları (Çizim 9: 1-14), çontuklu (Çizim 10: 13-17) ve dişleme-
liler (Çizim 10: 9-12), pièces esquillées (Çizim 3: 4-5) ve ikili aletler (Çizim 6: 
8-15) çeşitli oranlarla endüstri içinde yer alırlar. Aletler içindeki taş delgiler 
özellikle mikro delici formdadırlar (Çizim 10: 1-8). Makrolitlere oranla daha 
az sayıda olan mikrolit grubu genellikle tam ve kırık parçalar şeklindeki dü-
zeltili dilgiciklerden oluşur (Çizim 5: 25). Birkaç geometrik formun (Çizim 5: 
23-24) yanı sıra, düzeltili uçlu dilgicikler ( Çizim 5: 26-29) de bu grup içinde 
yer almaktadır.

2014 yılı Suluin Mağarası kemik endüstrisi içinde incelenebilecek olan çok 
sayıda boynuz parçası bulunmuştur. Bulunan boynuz parçaları genel olarak 
Suluin boynuz işçiliğine yabancı olmayan tanıdık bir görüntü sergiler. Do-
ğal olan iri boynuz parçalarının alet yapılmak üzere mağaraya taşınmış ham-
maddeler olduğu düşünülmektedir. Boynuzun Paleolitik dönemlerden itiba-
ren vurgaç olarak kullanıldığı da göz önünde bulundurulduğunda üzerinde 
eziklikler bulunan bazı boynuz parçalarının bu amaçla kullanılmış oldukla-
rını söylemek yanlış olmaz. Boynuz parçalarının bir kısmı, üzerlerinde çeşitli 
kesim ya da düzenleme izleri taşımaktadır. Bunlar arasında ve daha önceki 
yıllarda da örneklerine rastladığımız9 (Resim 1: 2-3) özellikle bir kenarında 
çok düzgün kesim izi taşıyan parçanın (Resim 1: 1) belirli bir amaca yönelik 
olarak üretildiği açıktır.

Kemik endüstri içinde ilk sırada yine epifiz ve diyafiz parçalardan şekil-

9 Taşkıran ve diğ.,2014: 562.
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lendirilmiş bızlar yer alır (Resim 2: 1-6). Bızlar arasında çok tipik tam formla-
rın yanı sıra kırıklar taşıyanlar da vardır. Oldukça silindirik yapıya sahip an-
cak dip kısmı kırık olan örnek ise bugüne dek bulunan en sivri uçlu bızlardan 
bir tanesidir (Resim 2: 1).Bızlar içinde yanma izleri taşıyan örnekler vardır. 
Bu durum ateşin teknik kullanımıyla ilgili görünmektedir. Organik ve taşa 
göre daha kırılgan olan kemiği dayanıklı hale getirmek için belli oranda ateşe 
maruz bırakmak Prehistorik dönemler boyunca uygulanmış bir tekniktir.

 İşlenmiş kemik aletler arasında bir ucu bız ucu şeklinde perdahlanmış, 
ancak bıza oranla oldukça ince kesite sahip olan bir parça tarak dişi olarak 
yorumlanmıştır (Resim 2: 7). Ancak bu parçanın gerçekte nasıl ve hangi iş 
için kullanılmış olduğu kullanım izi analizleri ile tespit edilebilecektir. Spatül 
olarak tanımlanabilecek aletler kırık parçalar halindedirler. Tam olarak ko-
runmuş örnekleri bulunmamasına karşın, kemik iğnelere ait olabilecek çok 
sayıda kırık parça vardır. Üzerinde uzunlamasına çok düzgün bir yiv açıl-
mış olan bir kemik parçasının fonksiyonu anlaşılamamıştır. Yine aynı şekilde 
işlenmiş kırık parçalardan oluşan bir grup kemik ise ne yazık ki bir ulama 
yerleştirilememiştir.

2014 yılının en orijinal buluntuları içinde değerlendirilebilecek olan oluklu 
taş, kemik endüstriyle ilişkilendirilir. Özellikle bızların, iğnelerin ve ok şaftla-
rının perdahlanması için kullanılan bu oluklu taşların örneğine Suluin’de daha 
önce de rastlanmıştır.10 Ancak bu yıl bulunan alet üzerinde iki kenarın dış yü-
zeyinde yer alan ve ortadaki oluğa paralel yivlerle oluşturulmuş altışar dikey 
ve bu dikey parçaları ortadan bölen yatay bir çizgiyle yapılmış bezemeler mev-
cuttur. Sertlik derecesi daha fazla olan bir yonga ya da dilgi kenarı ile açılmış 
olduğu düşünülen bu çizikler simgesel bir görünüm sergilerler (Resim: 3). 

Kemikten yapılmış birkaç yüzüğe ait olduğu düşünülen kırık parçalar süs 
objeleri içinde değerlendirilmektedirler. Kalınlıkları ve en ölçülerine bakıldı-
ğında birbirlerine ait olmadıkları anlaşılan bu parçalar, Suluin’de daha önceki 
yıllardan da tanıdığımız11 ancak tam bir örneğine ulaşamadığımız objelerden-
dir. Suluin’e yakın mesafede bulunan Karain Mağarası B Gözü Holosen bu-
luntu topluluğu içinde de bu kırık kemik yüzük parçaları ele geçmiştir.

10 Taşkıran ve diğ.,2013: 217
11 Taşkıran ve diğ.,2013: 216
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12 Taşkıran ve diğ.,2012: 27.

Özellikle taş, dentalium ve deniz kabuğunun hammadde olarak kullanıl-
dığı boncuklar boyut olarak farklılık, tip olarak da çeşitlilik gösterirler (Resim 
4: 1-2). Boyu birkaç milimlik olanların yanı sıra 2-3 cm’lik olan boncuklar da 
vardır. Bir mezar grubunda olduğu gibi diziler halinde değil dağınık taneler 
şeklinde ele geçmişlerdir.

Delinmiş dişler oldukça estetik bir görünüm sergiler (Resim. 4: 3-4,6). Bu 
dişlerden bir tanesi önce dikey olarak ortadan kesilmiş sonra da bir ucunda 
oldukça düzgün bir delik açılmıştır (Resim 4: 3). Diğeri ise delinmiş ancak 
sonradan kırılmıştır (Resim 4: 6). Üzerlerinde delikler açılmış olan deniz ka-
buğu parçaları (Resim. 4: 5) tam olarak ele geçmemişlerdir. Bu kırık parçalar 
yan yana açılmış çift delikli formlardır. Birçoğunun kolye tanesi olarak kulla-
nıldığını düşündüğümüz bu delinmiş objeler ve boncuklar üzerinde detaylı 
çalışmalar ve mikroskobik incelemeler yapılması, bu objelerin hammadde kö-
kenleri ile üzerlerindeki deliklerin açılma ve kullanım şekilleri hakkında daha 
fazla bilgiye ulaşılmasını sağlaması açısından kaçınılmazdır.

Oldukça kırık parçalar şeklinde elimize geçen seramikleri, önceki yıllar-
dan tanıdığımız örnekler oluşturmaktadır. Küçük, kırık bir seramik parça-
sı, üzerindeki boyalı şeritler ile Suluin için bir ilki oluşturur. Bugüne dek ele 
geçen tek boyalı seramik parçasıdır (Resim 4: 7). Bir kulp parçası gibi görü-
nen ve daha önceki kazılarda da benzer şekillerde karşımıza çıkan boğa başı 
motifi (Resim 4: 8), artık tamamlanmış olan Suluin kazısına ait son örneği 
oluşturur.  Bulunan iki adet pişmiş toprak ağırşak ise Suluin sakinlerinin bes-
ledikleri hayvanların yün ve kıllarını iplik haline getirdiklerini gösterir.

Birkaç örneğini önceki yıllardan tanıdığımız ve boncuk perdah aleti ola-
rak kullanımlarının çok olası olduğunu düşündüğümüz parçaların bir benze-
ri daha bulunmuştur (Resim 4: 10). Bunların gerçek kullanım alanları henüz 
tartışmalıdır ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir.

2014 yılının en ilginç buluntularından biri, pişmiş topraktan yapılmış bir 
damga mühürdür. 2011 yılı kazı sezonunda I6/17 IV seviyesinden ele geçen 
ilk örnekten farklı olarak12, tutamak kısmı sağlam fakat damga kısmının ya-
rısı kırık ve noksan olan mührün, damga kısmında üç derin yiv ile ayrılmış 
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birbirine paralel düzgün dört hat bulunmaktadır (Resim. 5). Bu damga mü-
hür Suluin sakinlerinin diğer bölgelerle ticari ilişkiler içinde bulunduklarını 
kanıtlaması açısından önemlidir.

Buluntular arasında pişmiş topraktan sapan taşları, taştan şekillendirilmiş 
küçük bilye taneleri, öğütme taşları da yer almaktadır. Kare ya da dikdörtgen 
bir form olduğu düşünülen ancak kırık olan bir taş parçası mevcut iki kenar 
üzerinde düzenleme izleri ve köşede bir delik içermektedir (Resim 4: 9). Kü-
çük buluntu çeşitliliğine bir örnek olması açısından dikkate değer olan bu 
kırık ve delikli taş parçasının, hangi grupta değerlendirileceğini saptamak ise 
zor görünmektedir. 

V. SONUÇ

2007 yılında Antalya Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında başlanan, 2010 
yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar kapsamına alınan Suluin Mağarası 
arkeolojik kazıları 8 sezon sonunda sona ermiştir. 

Yapılan arkeolojik kazılar ve arkeo-jeofizik çalışmalar, Holosen Dönem-
de Suluin Mağarasında yaklaşık M.Ö. 6000 civarında (ortalama 200 yıllık bir 
süreçte) tek dönemlik bir yerleşim olduğunu göstermiştir. Suluin Mağarası 
kazılarına başlama amaçlarından biri Pleistosen Dönemde yaşanmış olan ve 
bölgede çok net bir şekilde bilinmeyen Üst Paleolitik kültürleri ortaya çıkar-
maktı. Ancak Pleistosen dönemde mağaranın iskan edilmediği anlaşılmış-
tır. Bunun en büyük nedeninin, mağaranın bulunduğu alanda doğu-batı ve 
kuzey-güney yönlerde uzanan faylardan da anlaşılacağı üzere, bölgede ya-
şanılan yoğun depremler olduğudur. Günümüzde de bu depremler devam 
etmektedir. 14.10.2014 tarihinde başlayan, halen devan eden ve sayısı 200’e 
yaklaşan magmatik kökenli sarsıntıların merkezi Yağca Köyü, özellikle de 
Karain, Öküzini ve Suluin Mağaralarının bulunduğu alandır. Dolayısıyla ge-
rek alandaki fay kırılmaları gerekse magmatik kökenli aktiviteler sırasında 
oluşan depremler sonucunda, mağaranın tavanının çökmesi ve mağara ağzı-
nın dışarıya açılması Pleistosen Dönem sonunda olmuş olması gerekir. 

Suluin Mağarası arkeolojik kazılarında elde edilen arkeolojik veriler, Geç 
Neolitik Dönem geleneklerinin sürdürüldüğü bir yaşamı göstermektedir. Bu 
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durum Batı Toroslardaki mağaraların sadece avcı-toplayıcı topluluklar tara-
fından iskan edilmediğini, aynı zamanda yerleşik hayatı benimsemiş Neolitik, 
Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı insanları tarafından da iskan edildiğini kanıtlar. 
Mağaralardaki yerleşimler sürekli olabileceği gibi, nomadik yaşamın bir ge-
reği olarak mevsimsel de olabilir. Özellikle Suluin Mağarasının 30 km. uzak-
lıkta Çubuk Boğazı’nın hemen kuzey bitiminde başlayan höyük yerleşmele-
riyle, bu mağara yerleşimleri arasında sıkı bir ilişki olduğu, Bademağacı ve 
Höyücek gibi höyük yerleşimlerinin hayvancılıkla uğraşan ailelerinin zaman 
zaman (mevsimsel olarak) bu mağaraları iskan ettikleri gözden uzak tutulma-
malıdır. Dolayısıyla bu tür sosyo-ekonomik ve ticari ilişkilerin tanımlanması 
ve aydınlatılması için Suluin Mağarası kazıları büyük katkı sağlayacaktır. 

2014 yılı kazıları arkeolojik buluntular, özellikle de yontmataş buluntu-
lar açısından oldukça zengin bir görünüm sergilemiştir. Zira önceki yıllar-
da B Mekânı olarak adlandırılan ve K7, K8, L7 ve L8 plankarelerinin oldu-
ğu alanda bir işlik yeri keşfedilmiştir. Aynı zamanda bir ocak kalıntısının da 
görüldüğü bu alanda, 15.-18. arkeolojik seviyeler arasında çok sayıda çakıl 
vurgaçlar, boynuz vurgaçlar, hammadde parçaları, tek kutuplu, iki kutuplu 
ve mermi biçimli çekirdekler, çekirdek parçaları, çekirdek tablaları, dönümlü 
parçalar, kabuk soyma yongaları gibi teknolojik parçalar ile çeşitli yontmataş 
aletler birlikte ele geçmiştir. Tüm bu buluntular burasının Suluin insanlarının 
kullandığı bir işlik yeri olduğunun kanıtıdırlar.

Daha önceki yıllarda da belirtildiği gibi tüm plan karelerde 20. arkeolojik 
seviyeden itibaren arkeolojik buluntularda bir azalma hatta yok olma söz ko-
nusudur. 20. arkeolojik seviyeden sonra hem arkeolojik buluntular hem de 
arkeolojik dolgular kaybolmaktadır. Yapılan jeofizik çalışmalarının sonuçları 
da bu durumu desteklemiştir. Bu nedenle Suluin Mağarası arkeolojik kazıla-
rının sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Bugüne kadar Suluin Mağarası yontmataş teknolojisi ve tipolojisine ilişkin 
bir doktora tezi ile Suluin Mağarası kemik endüstrisinin de içinde yer aldığı 
bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Suluin seramikleriyle ilgili bir çalışma 
ise tamamlanmak üzeredir. 2015 yılından itibaren depo çalışmalarına baş-
lanacaktır. Öncelikle alanın jeolojisi ve obsidiyen kaynak analizi çalışmaları 
sonuçlandırılacaktır. Ayrıca bugüne kadar incelenemeyen makro ve mikro 
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memeli kalıntıları, molüsk kalıntıları, paleobotani kalıntıları, küçük buluntu-
lar uzmanlarınca incelenerek Suluin Mağarasıyla ilgili bir monografya çalış-
masının yayın hazırlıklarına başlanılacaktır.
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Çizim 1: Suluin Mağarası topografik plan, kazılan kareler.

PLANKARE Arkeolojik Seviye (AH) Jeolojik Seviye 
(GH) BAŞ. BİT.

K 6

13, 14, 15, 16, 17, 18 IV -4.50 -5.10
19 IV-V -5.10 -5.20
20, 21 V -5.20 -5.40

K 7

13 III-IV -4.50 -4.60
14, 15, 16, 17, 18, 19 IV -4.60 -5.20
20 IV-V -5.20 -5.30
21 V -5.30 -5.40

K 8

13, 14 III-IV -4.50 -4.70
15, 16, 17, 18, 19 IV -4.70 -5.20
20 IV-V -5.20 -5.30
21, 22 V -5.30 -5.50

K 9 21 IV-V -5.30 -5.40
22 V -5.40 -5.50

K 10 21 IV -5.30 -5.40
22, 23 IV-V -5.40 -5.60

L 6 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 IV -4.50 -5.30
21 IV-V -5.30 -5.40

L 7 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 IV -4.50 -5.20
20, 21 IV-V -5.20 -5.40

L 8

13 III-IV -4.50 -4.60
14, 15, 16, 17, 18, 19 IV -4.60 -5.20
20, 21 IV-V -5.20 -5.40

L 9 21 IV-V -5.30 -5.40
Tablo 1: Suluin Mağarası 2014 yılı kazılan kareler.
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Çizim 3: Yontmataş buluntu örnekleri.

Çizim 2: Yontmataş buluntu örnekleri.



229

Çizim 4: Yontmataş buluntu örnekleri.

Çizim 5: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Çizim 7: Yontmataş buluntu örnekleri.

Çizim 6: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Çizim 8: Yontmataş buluntu örnekleri.

Çizim 9:  Yontmataş buluntu örnekleri.
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Resim 1: Kesilmiş boynuz örnekleri.

Çizim 10: Yontmataş buluntu örnekleri.
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Resim 2. Kemik bızlar ve tarak dişi.

Resim 4:  Delikli diş ve deniz kabuğu parçaları, boyalı seramik parçası, boğa başı, boncuk perdah 
aleti ve delinmiş taş obje

Resim 3:Oluklu taş.
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Resim 5: Damga mühür.
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Kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı evi temizlenerek kazı ekibinin 
konaklaması için uygun bir hale getirilmiştir. Bu hazırlık çalışmaları çerçe-
vesinde yine, 2013 yılı kazı sezonu bitiminde “B” ve “E” gözlerindeki kazı 
alanlarının üzerlerine doğal tahribatı önlemek amacıyla örtülmüş olan siyah 
naylon örtüler kaldırılmış, kazı alanları ve çevrelerinin temizliği gerçekleştiri-
lerek kazıya hazır hale getirilmişlerdir.

Daha önceki kazı sezonlarında olduğu gibi 2014 sezonunda da kazı çalış-
malarına, “E” ve “B” gözlerinde devam edilmiştir. 

I. “E” GÖZÜ KAZISI 

2014 yılı Karain mağarası E gözü kazıları, toplam 20 plan karede gerçek-
leştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 8 arkeolojik ve 6 jeolojik seviye 
kazılmıştır. Bu son yılın kazısı gerçekleştirilen plan karelere ait arkeolojik ve 
jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo 1’de görülmek-
tedir. 

2014 yılı Karain E gözü kazıları, Ana Dolgu’nun iki farklı kısmında ger-
çekleştirilmiştir.

Öncelikle geçen yıl I plan karelerinin (I 14-19) kazılmamış olan 91. arkeo-
lojik seviyeleri kazılmıştır2. 2013 kazı sezonunun sonunda söz konusu alanın 
üzerine, hem bu yılki çalışmalara bir ön hazırlık yapmak hem de ana dolguyu 
desteklemek amacıyla bir iskele kurulmuştu3.  Dolayısıyla I plan karelerinin 
kazısı bu iskelenin altında yapılmıştır.  91. arkeolojik seviyenin kazılmış oldu-
ğu bu kısımda hâkim olan VI. jeolojik seviyenin katmanları, bu kotlarda iyice 
sertleşmiş durumdadır. Özellikle Ana Dolgu’nun Doğu Profili ile birleştiği 
yerde bulunan I 14 plan karesindeki sedimanlar çok sert bir yapı göstermekte-
dirler. 2013 yılı kazı sezonunda I 19 plan karesinin kazılması esnasında kuzey 
batı köşede büyük bir kalker blok ortaya çıkmıştı. Bu bloğun dip kısmındaki 
kalsitik oluşumlar kırıldığında ise küçük boşlukların bulunduğu görülmüş-
tü. Bu kazı sezonunda daha derine inildiğinden sözü edilen boşluklar daha 

2 Yalçınkaya, 2014: 442.
3 Yalçınkaya, 2014:  442-444.



237

da genişlemişlerdir. İçlerinden soğuk hava akımı gelen bu boşluklar, “E” 
Gözü’nün belki de mağara kompleksinin farklı yerlerindeki diğer boşluk ya 
da boşluklarla bağlantılı olduklarını düşündürtmektedir.

 VI. jeolojik seviye arkeolojik açıdan, birkaç parça radyolarit kıymık dışın-
da,  steril bir görünüm sergilemektedir. 

I plan karelerindeki kazılar sonlandırıldıktan sonra, Ana Dolgu’nun tepe-
sinde yer alan karelerin kazısına geçilmiştir (Resim: 1). Ancak bu alandaki ka-
zılara başlayabilmek için karelaj sisteminin elden geçirilmesi gerekmekteydi. 
Bu zorunluluktan yola çıkılarak mevcut iskele bu alana doğru genişletilmiş-
tir. Böylece ana dolguyu karelere ayıran kuzey-güney ve doğu-batı yönünde-
ki çelik tellerden sarkan ipler, bu iskele yardımıyla yenilenmiş ve uçlarına şa-
kuller bağlanmıştır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra geçici iskele sökülmüş 
ve alan temizlendikten sonra kazıya hazır hale getirilmiştir. 

Ana dolgunun üzerinde 2002 yılından bu yana herhangi bir arkeolojik 
kazı gerçekleştirilmemişti. Dolayısıyla, tüm önlemlere karşın az da olsa yılla-
rın yapmış olduğu bir tahribat söz konusuydu. Özellikle dolgunun eğimli bir 
yamaç halini almış olan batı kenarı, bu tahribatın en yoğun olarak görüldüğü 
kısımdı. Bu yılki kazılarda öncelikli olarak tahribata uğramış olan bu alanın 
genelinde bir temizleme ve düzenleme çalışması planlanmıştır. Bu doğrul-
tuda ilk olarak E 15 ve D15 plan karelerinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Ana Dolgunun kuzeydeki traverten duvar ile birleştiği kısımda yer alan D 
plan kareleri, ikinci dönem kazıları sırasında bugüne değin hiç kazılmamış-
lardır. Esasen eski kazılar sırasında üst tabakaları Kökten tarafından kazıl-
mış olan ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bu alan,  aslında o 
dönemde Ana Dolgu’nun doğusuna geçebilmek için bir geçit olarak bırakıl-
mıştı. Bu geçit ikinci dönem kazıları sırasında da kullanılmıştır. Dolayısıyla 
kuzey duvar boyunca uzanan bu alanda Ana Dolgu’nun genel görüntüsüne 
göre gözle görülür bir farklılık dikkat çekmektedir. Ayrıca, Kökten’in vefat 
etmesinden sonra mağaranın kazılarına uzun süre ara verildiğinden yukarı-
daki kotlardan buraya dökülmeler de olmuştur. Bu nedenle de gerek sediman 
yapısı, gerek arkeolojik buluntular bağlamında bu alanda bir karışıklık söz 
konusudur. Nitekim E 15 ve D 15 plan karelerinin, 45. arkeolojik seviyelerinin 
tabanına kadar inilmesi sonucunda oluşan 60 santimetrelik kesitte, bu karışık 
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sedimanın küvet şeklinde bir alana dolduğu gözlemlenmiştir (Resim: 2).  Bu 
sedimanın içinden Orta Paleolitik’e ait çok sayıda klasik musteriyen parça ile 
birlikte çanak-çömlek parçaları karışık olarak ele geçmiştir.  Bu karışıklığın 
yanı sıra çok sayıda döküntü kalker parçanın varlığı da dikkat çekmiştir. Tra-
verten duvarın hemen dibinde yer alan ve içine çeşitli dönem malzemesinin 
dolmuş olduğu bu küvetin nasıl oluşmuş olabileceği çözülmesi gereken bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık E 15 plan karesi sedimanter 
açıdan daha homojen bir görünüm sergilemektedir. Ancak yalnızca kuzeyin-
deki küçük bir alanda karışıklık gözlemlenmiştir. Bu olumsuz duruma karşın 
yine de plan karenin geneli III.6 ve IV.1 jeolojik seviyelerine ait sedimanlar 
içermektedir. E 15 ve D 15 plan karelerinde 45. arkeolojik seviyeler kazıldık-
tan sonra diğer plan karelerinin kazısına geçilmiştir. Burada D 16, D 17 ve D 
18 plan karelerinde yukarıda söz etmiş olduğumuz karışıklık devam ederken 
E 16 ve E 17 plan karelerinin kuzeyindeki çok küçük alanlar dışında diğer 
plan kareler homojen bir görünümdedirler. 

  

E Gözü Arkeolojik Buluntuları

Geçmiş yıllardaki kazılarda Alt Paleolitik’e ait buluntular vermiş olan VI. 
jeolojik seviye, 2014 yılında oldukça kısır bir görüntü sergilemiştir. Bu seviye-
den yalnızca az miktarda yontma artığı ele geçmiştir. 

Diğer jeolojik seviyelerin tamamı Orta Paleolitik’e ait zengin buluntu top-
lulukları vermiştir. (Resim: 3-4). Yontmataş buluntular açısından en zengin 
seviye III.5 dir. Bu seviyeyi III.4 izlemektedir. III. jeolojik seviyenin alt birim-
leri içerisinde yalnızca III.6 seviyesi herhangi bir buluntu vermemiştir. Karain 
E Gözü katlaşımında Orta Paleolitik’e ait buluntu veren bir diğer seviye ise 
IV. jeolojik seviyedir. Bu seviyenin alt birimi olan IV.1 içerisinden de yontma-
taş endüstrisine ilişkin öğeler ele geçmiştir.

 Buluntulara genel durumu içinde bakıldığında Ana Dolgu’nun üzerinde 
yapılan kazıların, Tipik ya da Karain Tip musteriyene ait endüstrileri verdiği 
görülmektedir. Bu endüstri toplulukları içinde en yaygın alet tipi, kenar ka-
zıyıcılardır (Resim: 3). Uçlar (Resim: 3), dişlemeli ve çontuklular alet repertu-
varını tamamlayan parçalardır. Yontmataş endüstri içinde disk ve lövaluva 
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formların dikkat çektiği zengin bir çekirdek grubu dikkat çekmektedir (Re-
sim: 4). Bu son buluntular, çok sayıdaki yontma artıklarının varlığıyla birlikte, 
taş işçiliğinin mağara içinde gerçekleştirildiğinin önemli bir göstergesidir.    

E Gözü Fauna Kalıntıları 

Hayvan kalıntıları çok sayıda olmamakla birlikte özellikle IV.1 seviyesi 
içerisinde yer alan büyük kemik parçaları ve bir kaç adet diş dikkat çekicidir. 
Bunlar, büyük bir olasılıkla ayıya ait olmalıdırlar. Paleontolojik incelemelerin 
yapılmasından sonra hangi hayvana ait oldukları kesinlik kazanacaktır. Bü-
yük boyutlu memeli hayvan kemiklerinin yanı sıra az sayıda mikro memeli 
kalıntısı da saptanmıştır.

II. “B” GÖZÜ KAZISI

Karain Mağarası B Gözü kazıları 2014 yılı kazı sezonunda 20 ayrı plan 
karede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2). Tek bir jeolojik seviyede (P.I.1) gerçek-
leştirilen kazılarda toplamda 41 arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: 2). 

Bu yıl kazılan seviyelerin tamamı Pleistosen’e ait olup, kazısı yapılan jeo-
lojik seviye, yukarıda da belirtildiği gibi, P.I.1’dir ve Epi-paleolitik Dönem’e 
tarihlendirilmektedir. Mevcut kazı alanı katlaşımının eğimi kuzey-batı yö-
nünde olduğundan, kazı alanındaki karelerde Pleistosen seviyeler farklı kot-
larda bulunmaktadır. Bu nedenle başlangıçta F, G, H ve I karelerinde doğu-
batı yönünden ilerleyen kazı çalışmalarına, J ve K karelerinde kuzey yönünde 
devam edilmiştir. Kazı alanının güney bölümünde yer alan F, G, H ve I plan 
karelerinin kazıları sırasında, bir arkeolojik seviyenin kazısı tamamlandığın-
da, bu plan karelerin kuzeyinde bulunan J ve K plan karelerine geçilmiş,  yine 
bir arkeolojik seviye kazılmak suretiyle kazı çalışmalarına dönüşümlü bir bi-
çimde devam edilmiştir. Böylece yatay kazı tekniği uygulanmıştır. 

H 12 plan karesindeki kazı, P.I.1 jeolojik seviyesi ile başlamış, ilerleyen 
aşamada 18. arkeolojik seviyeye ulaşıldığında plan karenin tamamında pleis-
tosen katlaşımın ikinci seviyesi olan P.I.2’ye ulaşılmıştır. 14. arkeolojik sevi-
yeden başlayan G 11 plan karesinin kazısı 17. arkeolojik seviyede sonlandırıl-
mıştır. H 11 plan karesinde 16. arkeolojik seviyede P.I.2’ye ulaşılırken, H 14 
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plan karesinde 19. arkeolojik seviyede,  F 10 plan karesinde ise 15. arkeolojik 
seviyede P.I.2’ye ulaşılmıştır. Dolayısıyla alan, bu yöntemle yukarıda sözü 
edilen eğime uygun bir şekilde kazılmıştır.

Kazı alanında P.I.2’ye ulaşılan diğer plan kareler; G 10, H 10, H 13, I 12, I 
11, I 10, I 13, J 12, J 14, I 14, J 13, J 11 olarak sıralanabilir. Kazı sırasında P.I.1 
seviyelerden P.I.2 seviyelere geçiş, dikkat gerektiren bir çalışma yönteminin 
izlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle plan karelerin kazılması kimi za-
man oldukça yavaş ilerlemiştir. 

Sonuç olarak 2014 B Gözü kazı çalışmalarında K plan kareleri dışında tüm 
plan karelerde P.I.2’ye ulaşılmıştır (Resim: 5).

B Gözü Buluntuları

P.I.1 jeolojik seviyesinde son derece yoğun bir yontmataş endüstri ile kar-
şılaşılmıştır. Buluntuların büyük bir kısmı radyolaritten üretilmiştir, çakmak-
taşı ve obsidiyen ise daha az miktarlarda da olsa kullanılan hammaddeler 
arasında yer almaktadır. Yontmataş endüstri; genel olarak çok fazla sayıda 
dilgi ve dilgiciklerden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra; yine çok sayıda çekir-
dek ve çekirdek parçası, çok sayıda çekirdeklerin hazırlanmasına-yenilenme-
sine yönelik olarak alınmış teknolojik parçalar, makrolitik ve mikrolitik alet-
ler ile sayıları oldukça fazla olan yongalama artıkları ve kıymıklar, endüstri 
yelpazesini tamamlayan parçalardır. Çekirdek tipleri arasında tek kutuplu 
çekirdekler oldukça yoğun olmakla beraber iki kutuplu ve çapraz kutuplu 
çekirdekler de bulunmaktadır. Teknolojik parçalar arasında, oldukça tipik 
örnekleri de bulunan tepeli dilgiler, dönümlü parçalar ve çekirdek tablaları 
bulunmaktadır. Makrolitler açısından, büyük bir kısmı dilgi ve yonga üzerine 
olan çok sayıda ön kazıyıcılar (Resim: 6), taş delgi ve burgu deliciler (Resim: 
7), düzeltili dilgiler, dişlemeli ve çontuklu aletler (Resim: 8), taş kalemler (Re-
sim: 7) ve pièce esquillées (ezik çentikli parçalar) genel tipleri oluşturmaktadır-
lar. Yontmataş buluntular arasında dikkat çeken diğer yoğun buluntu grubu 
ise mikrolitlerdir (Resim: 9). Mikrolitler arasında, yoğun olarak düzeltili ve 
sırtlı dilgicikler, mikrogravet uçlar ile budanmış dilgicikler bulunmaktadır.

Kemik alet endüstrisi arasında dikey olarak kesilmiş hayvan parmak ke-
mikleri, dikkat çekicidir (Resim: 10). Bunların hangi amaçla ikiye bölünmüş 
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oldukları açıklama bekleyen hususlardan biridir. Yine tam ve kırık bızlar (Re-
sim: 11), kemik uçlar, iki adet kırık kemik iğne parçası ve işlenmiş diğer ke-
mikler, bu grup içinde yer almaktadırlar.

Süs objeleri açısından, columbella boncuklar oldukça yoğundur.  Bunların 
yanı sıra dentalium’dan ve taştan boncuklar da ele geçmiştir  (Resim: 12).

2014 kazı sezonunda gün ışığına çıkarılan ve Karain Epi-Paleolitik’i için 
ünik olarak nitelendirilebilecek olan bir buluntu da balık başı biçiminde şekil-
lendirilmiş, üzeri gravürlü bir taş parçasıdır (Resim: 13).   

B Gözü Fauna Kalıntıları

Karain B Gözü’nün Pleistosen seviyelerinden ele geçen çok sayıdaki hay-
van kemikleri; mikro ve makro fauna olmak üzere iki kategoride toplanmak-
tadır. Bunlardan makro faunaya ait olan kemiklerin tümü beslenme ile ilgi-
lidir ve büyük çoğunluğu kırıktır. Bu kırılmaların nedeni genellikle antropik 
kökenli olup, üzerlerinde kasaplık izlerini taşımaktadırlar. Kimi kalıntılar ise 
anatomik kontesti içinde ele geçmiştir. Kemik kalıntıları hem iri hem de daha 
küçük boyutlu olan ve genellikle de bovid türlerine ait örnekler olarak kar-
şımıza çıkmıştır. Bunlar arasında en yoğun örnekler koyun ve keçilere aittir. 
Daha önceki yılların kazılarında makro faunal buluntuların, Pleistosen dolgu-
nun P.I.1 ve  özellikle de P.I.2 jeolojik seviyelerinde son derece yoğun olduğu 
gözlemlenmişti. Bu yıl çalışılan P.I.1 jeolojik seviyesinden de yoğun miktarda 
makro fauna kalıntıları ele geçmiştir. Kemiklerin bu denli yoğun olması ve bir 
kısmının üzerinde gözlemlenen kasaplık izleri, avcılık faaliyetlerinin yoğun 
olduğunun göstergesi niteliğindedir. Mikro memeli kemikleri ise, mağarada 
insanla birlikte yaşamış olan kemirgenlere ait kalıntılardan oluşmaktadır.

Mikro ve makro memeli kalıntılarının yanı sıra, daha az miktarda rastla-
nan bir diğer grup ise, denizel ve karasal yumuşakça kabuklarıdır. Bunlar-
dan salyangoz gibi karasal olanların beslenmede rol oynamış olabilecekleri 
söylenebilir. Buna karşın az sayıda ele geçen midye kabuklarının hemen he-
men tümü, delinerek takı olarak kullanılmışlardır. Yine denizel kökenli olan 
dentalium’lar da ya oldukları gibi ya da kesilip boncuk taneleri haline getirile-
rek kullanılmışlardır.  
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III. DENEYSEL ARKEOLOJİ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Karain B Gözü’nde günümüze değin yapılan kazılarda gerek Pleistosen 
gerek Holosen tabakalarda ocakların çok yoğun olarak kullanıldığı saptan-
mıştır. 2014 kazı sezonunda da aynı durum gözlemlenmiştir. Ancak yakılan 
ateşten çıkan dumanın mağara içinden nasıl tahliye olduğu sorusu çözüm 
beklemekteydi. Bu sorudan yola çıkan Kazı Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Metin 
Kartal, kurduğu bir ekiple mağara içinde ateş yakma deneyi yapmıştır. Bu 
deneye, mağara içinde metal bir kovada çevreden toplanan bitkisel yakacak 
ile ateş yakmak suretiyle başlanmıştır. Ancak yakacağın alev alması sırasın-
da mağaranın içini dayanılmayacak oranda bir duman kaplamıştır. Uzun bir 
süre dumanın dağılması beklendikten sonra bu kez yakma işlemi mağaranın 
dışındaki terasta gerçekleştirilmiş ve tutuşma olgusu tamamlandıktan sonra 
ateş mağara içine taşınmış ve böylece duman olmadığı saptanmıştır. Bir kez 
tutuşmuş ve bir süre yanmış olan ateşe beslemek amacıyla yakacak eklendiği 
zaman da dumanın söz konusu olmadığı görülmüştür.       

2014 yılı kazı sezonunda da her yıl olduğu gibi Karain Müzesi’nin önünde 
kurulan geçici laboratuvarda, kazıdan çıkarılan tüm sedimanlar su altında 
elenmiş ve tespit edilen arkeolojik ve faunal buluntular ayıklanmıştır. İnce ve 
orta elekler içindeki sedimanlar ise kurutulduktan sonra ayıklanarak, içlerin-
deki mikro fauna, tohum, molüsk ve mikro taş kıymıklar, minik boncuk ta-
neleri ayıklanarak tabakalarına konulmak üzere poşetlenmişlerdir. Ele geçen 
yontmataş 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 ve faunal buluntular üzerine yapışmış olan sertleşmiş toprak 
topakları dişçi aletleri ile mekânik olarak temizlenmiştir.

IV. KAZI SONRASI ETKİNLİKLER 

Kazı sezonu sonunda açmalara ait alanlar temizlendikten sonra fotoğ-
raflanmış ve koruma amacıyla siyah naylonlarla kapatılmıştır. Kazıdan ele 
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geçen, laboratuvarda temizliği yapılan ve markajı tamamlanan etüdlük bu-
luntular tabakalarına göre poşetlenerek kazı evi deposuna yerleştirilmiştir. 
Envanterlik eserler ise envanter defterlerine işlenerek Antalya Müzesi yetkili-
lerine Bakanlık Temsilcisi ile birlikte teslim edilmiştir. Kazı Evi deposu yeni-
den düzenlenmiştir. Kazı evi eser deposu gerekli tüm önlemler alındıktan ve 
buluntular yerleştirildikten sonra Antalya Müzesi yetkilileri, Bakanlık Tem-
silcisi ve Kazı Başkanı tarafından mühürlenerek kilitlenmiştir.

KAYNAKÇA

YALÇINKAYA, I.; H.TAŞKIRAN; M.KARTAL; K.ÖZÇELİK; M.B.KÖSEM; 
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Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1.Cilt: 441-458, 
Ankara.
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KARAİN E 2014 KAZILAN PLAN KARELER
Plan 
kare 

Arkeolojik 
Seviye

Jeolojik Seviye
 Başlangıç

Bitiş Kotu (m.)
I 14 91 VI - 14.10 - 14.20

I 15 91 VI - 14.10 - 14.20

I 16 91 VI - 14.10 - 14.20

I 17 91 VI - 14.10 - 14.20

I 18 91 VI - 14.10 - 14.20

I 19 91 VI - 14.10 - 14.20

G 16 40 III.4 – III.5 - 9.10 - 9.20

G 17 40 III.4 – III.5 - 9.10 - 9.20

G 18 40 III.4 – III.5 - 9.10 - 9.20

F 16 40,41 III.4 – III.5 – IV.1 - 9.10 - 9.30

F 17 40,41 III.4 – III.5 – IV.1 - 9.10 - 9.30

F 18 40,41 III.4 - 9.10 - 9.30

E 15 42,43,44,45
Karışık –

III.6 – IV.1
- 9.30 - 9.70

E 16 40,41 K – III.5 - 9.10 - 9.30

E 17 40,41
Karışık –

 III.5 – IV.1
- 9.10 - 9.30

E 18 40,41
III.3 – III.4 –
 III.5 – III.6

- 9.10 - 9.30

D 15 42,43,44,45 Karışık - 9.30 - 9.70

D 16 40,41 Karışık - 9.10 - 9.30

D 17 39,40,41 Karışık - 9.00 - 9.30

D 18 39,40,41 Karışık - 9.00 - 9.30

Tablo 1: * İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye.
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KARAİN B 2014 KAZILAN PLAN KARELER
Plan kare Arkeolojik Seviye Jeolojik Seviye Başlangıç - Bitiş Kotu (cm.)

F 10 15*

P.I.1

-360 -370
G 10 14,15,16* -350 -380
G 11 14,15,16,17* -350 -390
H 10 14,15,16* -350 -380
H 11 16* -370 -380
H 12 16, 17, 18* -370 -400
H 13 16,17,18,19* -370 -410
H 14 18,19* -390 -410
I 11 16,17* -370 -390
I 12 17,18,19* -380 -410
I 13 17,18,19* -380 -410
I 14 19* -400 -410
J 11 18* -390 -400
J 12 18,19* -390 -410
J 13 19* -400 -410
J 14 19,20* -400 -420
K 11 18* -390 -400
K 12 18* -390 -400
K 13 18* -390 -400

Tablo 2:* İlgili plan karede inilen en son arkeolojik seviye.

Çizim 1- Karain E Gözü Kazılan plankareler.
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Resim 1: Ana dolgu üstündeki karelerin genel görünümü.

Çizim 2: Karain B Gözü Kazılan plankareler.
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Resim 3: Karain E Gözü kenar kazıyıcı ve uçlar.

Resim 2: Resim 2 Küvet içi dolgu.
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Resim 5: B Gözü kazılan eğimli alan.

Resim 4: Karain E Gözü çekirdekler.
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Resim 7: Karain B Gözü taş delgi, burgu deliciler ve taş kalemler.

Resim 6:-Karain B Gözü ön kazıyıcılar.



250
Resim 9: Karain B Gözü mikrolitler.

Resim 8: Karain B Gözü dişlemeli ve çontuklu aletler.
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Resim 11: B Gözü bız örneği.

Resim 10: B Gözü dikey olarak yarılmış hayvan parmak kemikleri.
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Resim 13: B Gözü balık kafası şeklinde gravürlü taş.

Resim 12: B Gözü takı elemanları.
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SİDE 2014 YILI KAZI VE ARAŞTIRMALARI

Hüseyin Sabri ALANYALI*

Side Antik kentinde 2014 yılı çalışmaları 02.07.2014 – 12.09.2014 tarihleri 
arasında Attius Philippus Suru önünde ve Doğu Kapısında kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. P Tapınağı, Tiyatro- Agora kompleksi, Attius Philippus 
Suru ile Side Müzesi içerisinde mimarî çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 
ile eş zamanlı olarak Tykhe Tapınağı Mimarî – Plastik çalışmaları, Doğu Ka-
pısı Silah Kabartmaları, Side Surları, Sidece üzerine çalışmalar, Seramik ve 
Sikke çalışmaları sürdürülmüştür. Korumaya yönelik çalışmalrımız ise Side 
Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ve AA Bazilikası Restorasyonu ile Tykhe 
Tapınaıağının Restorasyonunu Kontrolünü kapsamaktadır. Kazı temsilciliği-
mizi Antalya Arkeoloji Müze Müdürlüğünden Dr. Onur Kara yapmıştır. 

1. KAZILAR

1.1. Attius Philippus Suru 

Attius Philippus Surunda, 2014 yılında arkeolojik ve mimarî çalışmalar 
olmak üzere aynı anda koordineli olarak iki farklı ekiple çalışmalar sürdü-
rülmüştür. 

1.1.1. Arkeolojik Çalışmalar 

F.  Soykal ALANYALI
S. ERKOÇ

2013 yılında Attius Philuppus Surunda sürdürülen mimarî çalışmalar 
kapsamında K. Piesker tarafından, farklı duvar örgülerinden yola çıkarak 3 

* Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Eskişehir/TÜRKİYE.
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yapı evresi tespit edilmiştir. 2 ve 3 numaralı sur bedenine paralel uzanan ve 
tiyatronun analemma duvarı içinde de takip edilebilen dükkân ve/veya işlik-
lerin ise M.S. 2. yüzyılda tiyatronun inşası sırasında burada mevcut oldukları 
tespit edilmiştir.

Surun hemen önünde yer alan dükkan ve/veya işlik mekânlarının yapım 
ve kullanım süreçlerinin, arkada uzanan sur ile ilişki içinde olması kaçınıl-
maz olduğundan tarafımızdan bu alan ve çevresinde arkeolojik araştırmalara 
2013 yılında başlanmış ve 2014 yılında da devam edilmiştir. Arkeolojik çalış-
malar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi ve Gerda Henkel 
Stiftung’un katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılı Attius Philippus suru çalışmaları kapsamında 2 farklı alanda ça-
lışmalar yürütülmüştür. 

I. 2 Numaralı Kule ile 3 Numaralı Sur Bedeninin Köşesindeki Alan (Resim 
1’de II numara)

2014 yılında, dükkân ve/veya işlik olarak kullanılmış olduğunu düşün-
düğümüz mekânlardan 3’ünde (H, I ve J mekânı) toplam 5 sondaj açılmıştır 
(Resim: 2-3).

H Mekânı

Sond. 1/14, 3a/14 ve 3b/14 ile, H ve I mekânının 2 numaralı kule yapılır-
ken tahrip olduğu ancak, ortadaki parsel duvarının halen izlenebildiği tes-
pit edilmiştir. 2 numaralı kulenin temeli açığa çıkarılamamıştır. Çünkü bu 
nokta daha önceki parsel duvarının kalıntıları ile örtülmüştür. Parsel duvarı, 
bu kule yapılırken kısmen kesilmiştir ve buraya temel blokları yerleştirilmiş-
tir. Parsel duvarının kalıntıları ile kulenin temel bloklarının arası küçük taş 
parçaları harç ile karıştırılarak doldurulmuştur. Böylece geniş bir temel oluş-
turulmuştur. 2 numaralı kuleninin temelleri üzerinden ele geçen ve M.S. 6. 
yüzyılın I. yarısına ait olan seramikler, bu tarihlerde veya hemen sonrasında 
2 numaralı kulenin, Attius Philippus Suru ile (Surun II. Evresi) birlikte burada 
yer aldığına işaret etmektedir. 
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I Mekânı

2013 ve 2014 yılında I mekânının ön kısmında açılan Sond. 3b/13, 3b/14 
ve 5/14 burada yoğun miktarda M.S. 6. yüzyılın I. yarısı/ortasına işaret eden 
malzemenin varlığına işaret etmektedir. Sadece Sond. 3b/14’de görülen M.S. 
6. yüzyılın II. çeyreği/7. yüzyılın başına tarihlenen seramikler mozaik zemi-
nin hemen üstündeki kasalarda ele geçmiştir. Bu mekânın kullanımının 6. 
yüzyılın ortası veya sonrasında son bulduğunu söylemek yanlış olmayacak-
tır. 7. yüzyılın başına kadar uzanan seramiklerin içinde ele geçen en geç sik-
kemiz ise 395-401 tarihli sikkelerdir (S 204/14 ve S 210/14). Ancak 7. yüzyıl 
malzemesi üzerine yapılan çalışmalarımız devam etmektedir. 

I mekânının arka kısmında, Sond. 1/14 ve 1b/13’de yapılan araştırmalar-
da ise 4 farklı evre tespit edilmiştir.

 I. Evre 7. yüzyılın III. çeyreği ve sonrası: Bu evre muhtemelen surun III. ve 
son evresi ile ilişki içinde olmalıdır. Bu tarihte bu alandaki işlikler dolmuş ve 
çoktan terkedilmiştir. 

II. Evre 6. yüzyılın I. yarısı ve sonrası: Bu evre dükkânların yıkılış ve terke-
dilişi dolayısı ile Attius Philippus Suru (Surun II. Evresi) ve 2 numaralı kule-
nin inşası ile ilintili olmalıdır. 

III. Evre 5. yüzyılın ortası/II. yarısı: Bu tarihlerde muhtemelen arkadaki 
kanalın kullanımı son bulmuş ve muhtemel bir yangınla bu mekânlarda yeni 
bir düzenlemeye gidilmiştir. 

IV. Evre. M.S. 2. yüzyıl: Henüz kesin olmamakla birlikte bu evre, kanal, 
dükkânların yapımı ve belki de surun I. Evresi ile direkt ilişkili olmalıdır. 

2015 yılında yapılması planlanan çalışmalar, tespit edilen bu evrelerin 
mimarî bulgularla ilişkilendirilmesinde daha kesin ifadeler kullanmamızı 
mümkün kılacaktır. 

J Mekânı

2013 ve 2014 yılında J mekânının ön kısmında Sond. 3a/13 ve 2/14 olmak 
üzere iki sondaj açılmıştır. Bu alanda yaklaşık 4.50 m. seviyesi üstünde M.S. 6. 
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yüzyılın I. yarısı/ortasına tarihlenen seramikler yoğunluktadır, sikkeler ise 5. 
yüzyılın sonuna kadar çıkmaktadır. Ancak, Sond. 3a/13’de aynen I mekânın 
da olduğu gibi 7. yüzyılın başına kadar çıkan seramik örnekleri mevcuttur. 
Bu 7. yüzyıla ait parçaların çalışmaları henüz tamamlanamadı. Bu seramikle-
rin tarihlenmesinde bir değişiklik olmazsa bu mekânların terk ediliş tarihini 
7. yüzyılın başına veya hemen sonrasına kadar çekmeliyiz. 

J Mekânının arka kısmında açılan Sond. 1a/13’de ise genel olarak üst taraf-
larda yaklaşık 4.87 m. seviyesi ve üstünde 6. yüzyılın I. yarısına ait malzeme 
varken bu seviyeden 4.64 m. seviyesine kadar olan alanda 5. yüzyılın I. yarı-
sı/ortasına tarihlenen toplam iki katman tespit edilmiştir. 

 II. 1 numaralı kule ile 1 numaralı sur bedenin birleştiği alan (Resim 1’de III 
numara)

3 numaralı sur bedeninin önündeki çalışmaların sonuçlarını kontrol etmek 
ve 1 numaralı sur bedeni ile 1 numaralı kulenin ve Attius Phippus Surunun 
yapılış ve kullanım süreçlerine açıklık getirmek amacıyla, şimdiye kadar 
literatürde Devlet Agorası olarak isimlendirilen alanda Sond. 4/14 (4a/14-
4b/14-4c/14) ile çalışmalara başlanmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında, sur bedeninin, hafif yuvarlatılmış muhtemel 
bir yapıya ait konglomera temelin üzerine oturtulduğu tespit edilmiştir. Bu 
alanın, surun önünde devşirme malzemelerle 5. yüzyılda yapılmış mekânla 
birlikte erken 7. yüzyılda yada hemen sonrasında terk edildiğini söyleyebi-
liriz.. Bu mekânın ön duvarı ise muhtemelen M.S. 2. yüzyıla ait olan kanalın 
üzerine oturtulmuştur. 

Attius Philippus suru ve çevresine ait çalışmalarımızın 2015 yılında da de-
vam etmesi planlanmaktadır. 

1.1.2. Mimarî Araştırmalar 

K. PIESKER

Yeni değerlendirmeler doğrultusunda Attius Philippus Surunda yapıla-
cak doğru tarihlemeler, Side Kentsel tarihçesinin değerlendirilmesi konusun-
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da önemli katkılar sağlayacaktır. Roma Döneminde şehrin ortadan bir duvar 
ile ikiye ayrılması, araştırmalarda derin bir tartışmaya neden olmuş ve duvar 
için farklı tarihlendirme önerilerinde bulunulmuştur. Tarihleme önerileri ara-
sında M.S. 3. / 4. yüzyıl; M.S. 5. / 6. yüzyıl veya M.S. 7. / 8. yüzyıl yer almak-
tadır. Son olarak Ortaçağ tarihi bile verilmiştir. Önerilen bu tarihlendirme-
ler duvar üzerinde yapılan gözlem ve kent tarihi üzerine yapılan yorumları 
kapsamaktadır. Günümüze kadar mimarî kalıntılar bilimsel olarak araştırıl-
mamıştır. 2013-2014 yıllarında Gerda Henkel Stiftung tarafından desteklenen 
araştırmada Tiyatronun doğu kesimindeki duvar detaylı olarak incelenmiştir. 
Zira, duvarın savunmaya yönelik şekli, fonksiyonu ve kullanımı hakkında 
bilgi alınabilecek en uygun yer burasıdır. Doç. Dr. Feristah Soykal-Alanyalı 
başkanlığında yapılan sondajlardan elde edilen sonuçlarda duvarın önündeki 
kullanım evrelerine ait kesin sonuçlar vermiştir. 

Tiyatronun hemen bitişiğinde yer alan bu duvar, üst üstte inşa edilmiş üç 
farklı evreye sahiptir.  İlk evre, masif büyük konglomera taş blokları ile inşa 
edilmiştir. İkincisi farklı boylarda düzgün kesilmiş taş bloklardan yapılmış 
devşirme kısım – asıl Attius Philippus Suru- son evre ise küçük kesme taş 
bloklar ile kırık taşların tuğla ve harçla birleştirilmesi sonucu inşa edilmiş ka-
lın devşirme duvardır. İkincil olarak bu duvar, Tiyatrodan güney kesimde 
yer alan Hamam’a (Devlet Agorası) doğru uzanan su kanalını taşımaktadır. 
Böylece duvar, şehrin Erken Roma Döneminden Bizans Dönemine kadar olan 
gelişimine ışık tutmaktadır. 

1.2. Doğu Kapısı 

P. SCHERRER 
U. LOHNER-URBAN

02.07. – 13.08.2014 tarihleri arasında Doğu Kapısında kapının dış tarafla-
rında belirlenmiş olan iki alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür. 06.09.2014 
tarihine kadar kazı dokümantasyonu ve buluntularının incelenmesi yapılmış-
tır. 

2014 yılı Doğu kapısı araştırmalarında kapının dış cephelerine yoğunla-
şılmıştır: Kapının şehir dışına açılan doğu kapı duvarında bir sondaj (D), ka-
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pının şehre bakan batı yüzünde de başka bir sondaj (E) açılarak stratigrafi ve 
cadde sistemine ait kalıntıların incelenmesi amaçlanmıştır (Resim: 4). 

Sondaj D’de yapılar kazılarda kapının 6. yüzyılda, özensiz yapılarla ileri 
doğru uzatılmış olduğu tespit edilmiştir. “B” odasının duvarının dış yüzüne 
ise nitelikli dörtgen taşlarla küçük bir duvar eklenmiştir. Bunun alt kısmın-
da yüksekçe duvarla çevrilmiş ve şapla kaplanmış bir havuz ele geçmiştir. 
Havuzu içerisinde bulunan bir sikkeden 3. yüzyılın sonu, 4. yüzyılın başı-
na tarihlemek mümkün olmuştur. İç avluda Sondaj B/2013 açmasında tespit 
edilen havuz ile şehrin dışına bakan yüzeyde ele geçen havuz eş zamanlı ya-
pılmıştır. Kapı önünde yer alan kum tabakasının üzerinde yassı taş blokları 
yer almaktadır. Bu döşeme, geç dönem kapısı ile iç avlu B’nin seviyesinin 
altındadır. Cadde veya meydan olarak değerlendirmemiz mümkündür. Bu 
tabaka Batı Kapısının önündeki taş blokların alt kodunda yer aldıkları için 
daha erken bir döneme ait olmalıdır.

Batı kapının avlu duvarı önünde yapılan kazılarda en geç döneme ait ta-
ban seviyesinin en az 1 m. yükseltildiği anlaşılmıştır. Batı avlu duvarındaki 
bir eşiğe ait kalıntı ile basit yapım teknikli dükkân bu döneme ait olmalıdır. 
Son kazılar ışığında bu dönem 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Kalın bir yığıntı 
tabakası altında düzgün taş döşemeli bir cadde yer almaktadır. Sütunlu cad-
de diyebileceğimiz yol “M Binası” denilen yapıya doğru ilerlemektedir. Çok 
sayıdaki sikke buluntusuna dayanarak yolu 4. yüzyıla tarihlememiz mümkün 
olmuştur. Kazılar sırasında ele geçmiş Korinth başlığı 2. yüzyıla tarihlendiği 
için devşirme olarak kullanılmış olmalıdır. Kapı açıklığı daha geç dönemde 
daraltılmıştır. Bunu kapı yanlarına yapılan eklerden anlamaktayız. Cadde dö-
şemesi altında konglomera bloklarından yapılmış bir blokaj yer alır. Bu taşlar 
belki daha önceki bir cadde veya yapıya işaret etmektedir. Ancak bu oluşumu 
2015 kazılarında açıklığa kavuşturabileceğiz.

Doğu kapısının en erken seviyesinin tarihlemesi Augustus dönemi gibi 
görünse de, Flaviuslar döneminde kesinlikle var olduğu düşüncesini değişti-
recek bir kanıta 2014 sezonunda da rastlanılmamıştır. Kapı yapısında 3. yüz-
yılın sonu 4. yüzyılın başı ile 6. yüzyılda köklü değişiklikler yapıldığı tespit 
edilmiştir. 
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2. Mimarî BELGELEME ÇALIŞMALARI

2.1.  ‘P’ Tapınağı Mimarî Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları 

G. KAYMAK

2014 yılında, P Tapınağı’ndaki (Resim: 5) mimarî yapı araştırma ve belge-
leme çalışmalarının odak noktasını, mevcudun in situ kalıntılarının üç boyut-
lu jeodezik ölçümlerini temel alan, taşların deformasyonuna uygun çizimsel 
belgelemeleri oluşturmuştur. Yarı dairesel planlı ve podyumlu tapınağın, ya-
pımında dübel ve kenet gibi teknik bağlantıların (opus revinctum) söz konusu 
olduğu üst katının ve güney cephesinin çizimlerinde 1:10 ölçeğine, harçlı taş 
örgüden oluşan duvarların bulunduğu alt katın çizimlerinde ise 1:20 ölçeği-
ne başvurulmuştur. Podyumun iç yaşamını oluşturan üç mekânlı alt kat, ana 
hatlarıyla kavranabilmesini sağlayacak şekilde, iyi korunmuş olarak günü-
müze kadar gelebilmiştir. Tapınağın alt katından dışa açılan bir kapı olmadığı 
belirlenmiştir. İki yan odanın tonozlarındaki cellaya açılan ve sonradan örü-
lerek kapatılmış olan küçük birer ‘delik’ alt katın gizem dini kutlamalarına 
hizmet etmiş olduğuna işaret etmektedir. Alt katın duvar örgüsünü ve derz 
yapılarını temel alan bir yapı evreleri planı geliştirilmiştir. Bu katın 2,5 m. ka-
lınlığındaki dairesel dış duvarının daha önceki bir yapı evresine ait olduğuna 
ilişkin deliller vardır. 

Tapınağın ön kısmında yer alan anıtsal giriş elemanının mimarî yapısını 
çözmek amacıyla kaset bloklarının, deformasyonu, bezemeleri ve yüzey işçi-
liklerini dikkate alan 1:10 ölçekli çizimleri, bilgisayarda CAD programıyla bir 
araya getirilerek tavan planının restitüsyonuna başlanmıştır. İkiz bir cephe 
çözümüne işaret eden, biri yarısına kadar diğeri tüm olarak korunmuş olan 
aynı boyuttaki iki adet tympanonun çizimleri yapılarak restitüsyondaki yer-
leri belirlenmiştir. Anıtsal giriş yapısının tek doğrultulu olmayan, girintili-
çıkıntılı, hareketli bir cepheye sahip olduğuna işaret eden, dış mekândaki iç 
köşelere ait, dört adet kaset korniş bloğu tespit edilmiştir. Tapınağın anıtsal 
giriş yapısının iki tip olan arşitrav-frizlerinin bazılarının dışa gelen yüzeyle-
rinde bezemeler tabandan iyice koparılmış ve derin çalışılmışken, içe bakan 
yüzeylerde daha stilistik ve yassı çalışılmış olan farklı tip bezemelere sahip 
olduğu gözlenmiştir. Buna karşın tüm olarak günümüze gelen ve iki kısa ucu-
nun biçimlendirilmesinden dolayı orta sırada yer almış olduğu anlaşılan bir 
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arşitrav-friz bloğunun iki tarafında da yüzeyden fazla kopmayan, aynı tip 
yassı palmet dizisinin işlenmiş olduğu saptanmıştır. Bu özellikleri restitüs-
yonda dikkate alınmıştır. Ayrıca güney batı köşesindeki tali merdivenin gü-
nümüzde yerinde olmayan basamaklarının bitişiğindeki podyum duvarının 
kaplamasına bıraktığı, çok net görülebilen aşınma izlerinden buradaki mer-
diven basamaklarının yüksekliği ve genişliği tespit edilmiş ve 1:10 ölçeğinde 
çizimsel olarak belgelenmiştir.

2015 yılında ön cephenin ve kalan mimarî blokların çizimlerine, restitüs-
yon çalışmalarına devam edilecek, yapılan restitüsyonlar yerinde kontrol edi-
lecektir. Cellanın duvar yapısını çözme amacıyla taşıyıcı iç çekirdeğini oluş-
turan çok miktardaki traverten blokları boyutları ve duvardaki konumları 
konusunda incelenecektir.  

2.2. Tiyatro – Agora Mimarî Belgeleme Çalışmaları 

 D. ÖZKUT

Mimarî çalışmalar iki başlıkta açıklanabilir:

 • Belgeleme öncesi ön araştırma

 • Yapılan uygulamaların izlenmesi

Belgeleme Öncesi Ön Araştırma

Bu alan için, arkeolojik kazı çalışmaları ile mimarî koruma çalışmalarının 
başlangıcından bu yana esnek, kolay arşivlenebilir ve kullanılabilir bir veri 
tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda ileri teknolojiler kulla-
nılarak yapılan tüm belgeleme çalışmalarında, söz konusu veri tabanına altlık 
oluşturacak biçimde 3-boyutlu veri elde edilmeye çalışılmaktadır. Her aşama-
da belgelenen ya da nokta bulutu elde edilen bölge ya da yapı, ana sisteme ek-
lenmektedir. Böylelikle, her kazı sezonu sonrasında, alanın bütününe ilişkin 
vaziyet planı 2B ve 3B olarak genişlemektedir. 

2014 yaz sezonunda yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, iki Agora 
arasında ortaya çıkarılan Attius Philippus Suru, ileri belgeleme teknolojile-
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ri (lazer teknolojileri ve fotogrametri) kullanılarak sayısal ortama aktarılması 
gereklidir. Sur duvarı ve çevresi, Tiyatro kompleksi ile başlayarak, Ticaret 
Agorası ve Tykhe Tapınağı ile Tak yapısını içine alacak biçimde 3B nokta bu-
lutu verisi oluşturulmuş ve vaziyet planı hazırlanmış olan alana eklenecektir. 
Bu amaçla, sur duvarına ilişkin mimarî eskizler hazırlanmıştır. Bu eskizler, 
sur duvarının mimarî özelliklerinin yanı sıra, fiziksel durumunu ve yerleşke-
deki konumunu da içermektedir. Böylelikle, belgeleme stratejisi oluşturulma-
sı kapsamında, sur duvarının gerek hassas/yoğun tarama gerektiren özellikli 
kısımları saptanmış gerekse ölçüm zorlukları belirlenmiştir. 

 

Yapılan Uygulamaların İzlenmesi

2011 yılında uygulaması tamamlanmış olan Tykhe Tapınağına ilişkin, 5 
yıllık ‘uygulama sonucu gözlem dönemi’ öngörülmüştür. Bu süreçte, uygu-
lamada kullanılmış olan malzemelerin, fiziksel tepkilerinin yanı sıra, yapısal 
hareketler gözlenecektir. Fiziksel gözlemlerin yanı sıra sosyokültürel gözlem-
ler de yapılacak, ziyaretçilerin ve yerel halkın, yapılan uygulamaya ilişkin 
tepkileri ve değerlendirmeleri ve sahiplenme biçimleri saptanacaktır. 

A) Fiziksel Gözlemler

Çalışılan alan sınırları içinde üç temel konu üzerine odaklanılmıştır:

1 – Ticaret Agorasında Tykhe Tapınağı etrafını kısa süreli su basması. Bu 
nedenle acilen bir altyapı ve drenaj projesi hazırlanması gereklidir. Bu yönde, 
mevcut antik dönem altyapı sisteminin araştırılmasına karar verildi.

2 – Tykhe tapınağına ait mimarî parçaların, 2014 sezonunda açığa çıkarılan 
sur duvarı üzerinde kullanılmış olduğu ve yakın çevresinde toprak altında 
kaldığı saptanmıştır (Resim 6). Bu malzemelerden uygun olanların tapınağın 
yakınına taşınmasına ve mimarî parça envanterine dahil edilmesine yönelik 
3B belgeleme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Bu Mimarî parçaların, 
yapıdaki yerlerinin saptanmasının ardından, fiziksel durumlarına göre, ye-
rinde sergileme yöntemi geliştirilecektir.

3 – Kullanılan imitasyon malzemede renk değişimi: Gözleme döneminin 
ikinci yılından itibaren, imitasyon malzemelerde, renk değişimi olarak izle-
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nen fiziksel değişim dikkate alınmış ve periyodik olarak kaydedilmiştir. Uy-
gulamanın tamamlanmasından bu yana iki kış geçiren yapıda, yapısal olarak, 
çatlak ve benzeri hareketler saptanmamıştır.

B) Sosyokültürel Gözlemler

Tykhe tapınağı tamamlandığından itibaren, Side’nin, kente giriş resmi 
olarak tanımlanabilecek olan bölgenin algısını değiştirmiştir. Farklı bir odak 
noktası oluşturmaya başlamıştır. Öncesinde, Ticaret Agorası’nda üçüncü 
boyutta algılanan herhangi bir yapı izi bulunmadığından, odak doğrudan, 
mega bir strüktür olan tiyatro yapısına kaymaktaydı. Ancak, Tykhe tapına-
ğının ayağa kaldırılmasından bu yana, bu algı değişmeye başlamış, Tykhe 
tapınağını, Agorayı ve Tiyatroyu birlikte içine alan fotoğraf kareleri oluşmaya 
başlanmıştır. Bu durum son iki yıl içinde yükselerek artmıştır. Bu süre içinde, 
Agora etrafında,  Tykhe Tapınağını farklı açılardan algılayacak bakı noktaları 
kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. Bu bakı noktaları üzerinden, geliştirile-
cek bir dolaşım rotası oluşturulması hedeflenmektedir. 

 2.3. H1, H2 Alanı - I1 ve I2 Alanı ile Attius Philippus Surunun Bu Alan İçinde 
kalan Kısmının Laser Scanner Kullanılarak Belgelenmesi, Röleve ve Restorasyon 
Projelerinin Hazırlanması 

F. SOYKAL ALANYALI

Side yarımadasının en dar yerinde kenti güneyden kuzeye doğru ikiye 
bölen Attius Philippus surunun kuzeyinde, Side Müzesi girişinin batısında 
yer alan ve Mansel’in hazırladığı Side Şehir planında I1, I2, H1, H2 olarak be-
lirtilen alanlar ile surun bu alanlar içinde kalan kısımları projenin çekirdeğini 
oluşturmaktadır (Resim 1‘de I numara). Ne zaman yapıldığı hala tartışmalı 
olan bu sur duvarı yapılırken Roma dönemine ait tiyatronun sahne binası, 
tak, ve H1 alanı gibi bir çok anıtsal yapı bu surun bir parçası olarak kullanıl-
mıştır.

Side şehircilik tarihi için çok önemli olan bu alanda (H1 alanı ve çevresi) 
ilk araştırmalara 2013 yılında başlanmış ve sadece H1 alanı içinde 4 farklı yapı 
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evresi tespit edilmiştir. Bu alanda, bundan sonrada kazı ve araştırma çalış-
malarının devam edebilmesi için surun ve daha önceki evrelere ait yapıların 
halen izlenebilen duvarlarının, özellikle Side Müzesinin giriş kısmında can 
ve mal güvenliği açısından tehlike yaratan bölümlerdeki statik sorunların gi-
derilmesi ve alanın güvenlik altına alınarak acilen restorasyon çalışmalarının 
başlatılması gerektiği tespit edilmiş bu amaçla söz konusu alanda Laser Scan-
ner kullanılarak belgeleme, Röleve ve Restorasyon projelerinin hazırlanması 
çalışmaları başlatılmış ve proje 2014 yılı Aralık ayında Antalya Kültür Varlık-
ları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2015 yılında Restorasyon 
uygulama projesine başlanması planlanmaktadır. 

3. ARAŞTIRMALAR

3.1. Tykhe Tapınağı Mimarî Plastik Çalışmaları 

G. KOINER 

A. PUHM

Graz Üniversitesi adına Tykhe Tapınağında yapılan çalışmalar 19-26 
Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Restorasyon sırasında yapıda 
kullanılmış Arşitrav, Friz, Saçaklık, Plaster ve Sütun başlıkları fotoğraflana-
rak belgelenmiştir. 

Cella duvarına ait 6 adet blok, Attius Philippus Surunun doğu kesiminde 
(üç duvar bloğu, iki plaster bloğu ve bir plaster başlığı) tespit edilmiş ve do-
kümantasyonu yapılmıştır. 

2013 yılı çalışmalarında Tykhe Tapınağında yapılan dokümantasyonun 
kontrolü yapılmış ve tekrar fotoğraflanmıştır. Şehir içinde ve Müzede tespit 
edilmiş, aynı döneme tarihlendirilen mimarî malzemenin fotoğraflanması ve 
dokümantasyonu gerçekleştirilmiştir. Çatı örtüsüne ait bloklar ile Zodyak ka-
bartmalı mimarî elamanlar için Müzeden yardım istenmiştir.

3.2. Doğu Kapısı Silah Kabartmaları 

E. TRINKEL

Silah kabartmalarına dair dokümantasyona 2011 yılı verileri üzerinden 
hem Side Müzesi koleksiyonunda yer alan hem de tiyatro‘daki depolarda 
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korunan parçalar üzerinde devam edilmiştir. Bunun yanı sıra 2013 yılında 
ele geçen ve Side Müzesi girişinde sergilenmekte olan friz parçasının çizimi 
yapılarak belgelenmiştir. Bu fragman mevcuttaki parçalardan herhangi birisi 
ile birleşmemektedir. Parça üzerinde bir zırha ait kısım gözlemlenmektedir. 
Burada sanatsal olarak alışılagelmişin dışında bir anlatım söz konusudur. 
Kabartmalarda zırh, kılıç ve miğfer yer almaktadır. Fakat silah kabartmaları 
içerisinde görmeye alışık olduğumuz kalkan kabartmasına hiç bir friz levha-
sında rastlanılmamıştır.

Frizin tarihlenmesi konusunda ise Hellenistik Döneme ait olduğu yönün-
de bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu tarihleme frizin Doğu Kapısı içerisinde 
erken kullanımına ait olduğu düşüncesini ortaya koymaktadır. Doğu Kapısı 
kazılarında ilk evre Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nden Flaviuslar Dö-
nemine kadar olan dönem olarak tespit edilmiştir. Burada şüpheye düşüren 
nokta, Silah Kabartmalı Frizin daha önce kullanılmış olduğu prestij yapısının 
hangi anıtsal yapı olabileceği sorusudur. Burada eğer Hellenistik Döneme ait 
bir kapıdan söz edemiyorsak, belki de bu frizlerin başka bir resmi binaya ya 
da mezar yapısına ait olabileceğini düşündürmektedir.

Kazı mevsiminde Side’de kaldığım süre içerisinde yeni düzenlenmiş 
olan “D” Deposunu ziyaret etme olasılığına kavuştum. Depoda Mansel Dö-
nemi kazılarında ortaya çıkartılmış mimarî, heykeltıraşlık ve yazıt parçala-
rı yer almaktadır. Burada bir soru aklımıza gelmektedir. Mansel’in Belleten 
Dergisi’nde 1966 yılında yayınlamış olduğu makalede söz ettiği ama resmini 
koymadığı parçaları bulabilme olasılığımız var mı? Aynı şekilde Almanca 
olarak yayınlanan makalesinde (Archäologischer Anzeiger 1968) yine resmi 
olmayan parçaların depo içerisinde bulunabilmesi mümkün olabilir mi? Kısa 
süreli ziyaretimiz sırasında bu parçalardan birisi hemen gözümüze takılmış-
tır. Bu kapsamda, 2015 yılı çalışmalarında depoda detaylı bir araştırma yapı-
lacaktır.

3.3. Side Surları Araştırması 

M. GREBIEN

Doktora çalışmamın konusunu oluşturun Side Sur ve Savunma sistemi, 
bütüncül olarak yapı evreleri ve rölatif kronolojisi ile birlikte değerlendiril-
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meye çalışılacaktır. Çalışmada ele alınacak ikinci önemli nokta ise şimdiye 
kadar söylendiği gibi surların M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasında inşa edilmiş 
olup olmadığını kontrol etmektir2.

2014 Ağustos ayında surun tamamının genel kapsamda dokümantasyonu 
yapılmıştır. Bu çalışma esnasında değişik duvar örgü tekniklerine dayanıla-
rak yapı evrelerini tarihlemek mümkün olabilmiştir. Özellikle güney deniz 
surlarında birçok birbirini izleyen yapı evresini görmek mümkün olmuştur. 
Bu tespitlerimiz yalnızca rölatif kronolojik açıdan elde edilebilmiştir. En eski 
yapı evresi Athena-Apollon Tapınak Kompleksinin güneyinde yer almakta-
dır. Taşlar masif bir temelin üzerine birbirine bağlanan taş bloklarının üst üste 
dizilmesi ile oluşturulmuştur. Bu kesimde harç kalıntısına ait bir kalıntıya 
rastlanmamaktadır. Erken duvarın doğusuna doğru yeni bir duvar eklentisi 
yapılmıştır. Traverten bloklar kalın harçlı bir temelin üzerine oturtulmuştur. 
Bu duvar kalıntısı devşirme bloklarla büyük bir olasılıkla Bizans Döneminde 
inşa edilmiş olmalıdır. Şimdiye kadar ki yayınlarda, kara surlarının alt kesimi 
için üç farklı tipten (kemerli örtü, payelerle taşınan ve solides duvar tekniği) 
söz edilmektedir3. İncelememiz kapsamında dördüncü bir tipin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu yapım tarzı konsollarla desteklenmiş döşemeler üzerine otur-
tulmuş seyirdim yoludur.

3.4. Sidece Üzerine Çalışmalar 

M. ZINKO 
C. ZINKO

14.07–15.07.2014 tarihlerinde Side Müzesi’nde Sidece yazıtlı tüm buluntu-
ların fotoğrafları çekilip, dokümantasyonları yapılmıştır.

2013 yaz çalışmasında (29. 07 – 06. 08. 2013) Sidece yazıtlar üzerine ilk 
araştırmalar yapılmıştır. Yeni buluntu olan mermer stel üzerindeki iki satır ve 
dört kelimeden oluşan yazıt incelenmiştir (S 13). Üç kelime kesinlikle Sidece 

2 Vgl. A. F. Mansel, Die Ruinen von Side (Berlin 1963) 38–39; J. Nolle, Side im Altertum (Bonn 
1993) 67–68; F. E. Winter, Ikria and Katastegasma in the Walls of Athens; in: Phoenix 13 1959, 
161-200.

3 Mansel a. O. 29–30; Vgl. A. W. Mc. Nicoll, Hellenistic Fortification from the Aegean to the Euph-
rates (Oxford1997) 143.
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veya Küçük Asya dillerine ait şahıs ismi olmalıdır. “isto” ismi daha önceden 
S 09 isim listesinde yer almaktadır. Son kelimenin okunuşu ve anlamı daha 
açıklığa kavuşturulamamıştır.

Yazıtların yeniden kayda alınmasının amacı, bütün değişimleri ile Sidece 
harflerin aktüel dokümantasyonlarının yapılması (sikkeler üzerinde ve diğer 
arkeolojik objeler), yeni buluntunun yardımı ile komşu Küçük Asya dilleri ve 
Sidece Dil Bilgisi temeli üzerine araştırma yapmak ve böylece Hint-Avrupa 
dili hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağlamaktır4.

3.5. Seramik Çalışmaları  (Resim: 7, Çizim: 1).

D. ŞEN YILDIRIM 
B. S. A. ORANSAY

2014 yılı çalışmalarında APS suru alanında ele geçen seramik örnekleri, 
geçen yıl boyunca aynı alanda yapılan çalışmalarda incelenen seramikler ile 
büyük oranda benzer form ve dönem aralığını yansıtmıştır. İncelenen örnek-
ler Hellenistik Dönemden geç Roma dönemine uzanan geniş bir zaman dili-
mine aittir. Seramik grupları arasında kaliteli malların yanısıra, saklama ve 
pişirme kapları, ticari amphora, mortarium ve kandil gibi değişik formlara 
ait örnekler saptanmıştır. Kaliteli mallar arasında Hellenistik dönemde daha 
çok Kilikia ve Kıbrıs gibi yakın çevreden gelmiş olabilecek mallar dikkati 
çekmektedir. Erken Roma Dönemi örnekleri arasında Doğu Roma D (Kıbrıs) 
Sigillataları olarak bilinen grup en belirgin grubu oluşturmaktadır. Örnekler 
arasında DSD (Kıbrıs) Sigillatalarının geç örnekleri olarak tanımlanabilecek 
örnekler mevcuttur. Geç Roma Dönemi (MS. 4.-7.yy.) ne tarihlenen grup, 
önceki yıllara benzer şekilde kentteki en yoğun buluntu grubunu oluştur-
maktadır. Buluntular arasında geç Roma Kıbrıs Kırmızı astarlısı grubu (LRD) 
seramikleri önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Bu gruptaki örnekler 

4 Bizden yardımlarını esirgemeyen, Side Müzesinde ve Kazı Evinde gösterilen yakınlık ve yar-
dım, aynı zamanda yeni buluntunun (S 13) incelenmesi için sayısız fotoğraf çekmemize izin 
verilmesini sağladığı için Kazı Başkanı sayın Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı’ya, Müze Müdürü 
Güner Kozdere’ye, Lyrbe’deki eserin fotoğraflarını tarafımıza gönderen 2013 yılı Kazı Bakanlık 
Temsilcisi Süleyman Atalay’a teşekkür ederiz. Ayrıca Müze deposunda yazıtları bulmamıza 
yardımcı olan Arş. Gör. Adem Yurtsever’e teşekkür ederiz
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arasında Hayes’in sınıflandırmasından bilinen örneklerin yanı sıra Meyza’nın 
Nea Paphos’ta yaptığı çalışmada tespit ettiği ve Geç Roma dönemine geçiş 
örnekleri sayılabilecek varyantlar ve formlar ile uyum gösteren örneklerde 
bulunmuştur. Söz konusu LRD grubu seramikleri M.S. 4. yy. sonu / 5. yy. 
başı- M.S. 7. yy. ortasına kadar kesintisiz olarak Side’nin farklı alanlarında 
yapılan sondaj kazılarında tespit edilmişlerdir. Amphora örnekleri arasında 
en yaygın tespit edilen gruplar, Side’nin diğer bölgelerinde yapılan kazılar 
sırasında da ele geçen örneklere benzer şekilde LR-1, LR-3 ve LR-4 geç Roma 
dönemi amphoraları ile Agora G199 (Çimdik Kulplu Amphoralar) grubunun 
örneklerinden oluşmaktadır. 

3.6. Sikke Çalışmaları 

A. T. TEK

Side 2014 yılı kazılarında 186 adet sikke bulunmuştur. Bunlardan 3 adeti 
Grek, 5 adeti Roma İmparatorluk çağı şehir, 166 adeti Roma İmparatorluk 
ve Geç Roma dönemi, 11 adeti Bizans ve 1 adeti Osmanlı dönemine aittir. 
Bu sezonun nümizmatik anlamda en önemli buluntularını, şehri ortasından 
ikiye bölen iç sur duvarının (Philippus Attius Suru) hemen önünde yapılan 
sondajda bir arada ele geçen 5 adet İmparator II. Konstans (M.S. 641-668) 
dönemine ait Bizans sikkesi oluşturmaktadır. İçlerinde en son örneğin M.S. 
656/7 yılına ait olduğu bu sikkeler (Resim: 8) daha önceki yıllara ait kazı 
buluntuları ile bir arada değerlendirildiğinde Side’nin Araplar tarafından 
M.S. 7. yüzyıldaki tahribatının daha kesin bir tarihine işaret etmektedir. Bu 
bulgulara göre Abdullah ibn Saad yönetimindeki Arap donanmasının M.S. 
655 yılında Phoeniks (Finike) açıklarında yapılan deniz savaşında Bizans do-
nanmasını yenmesinden sonra, Arap dünyasında başlayan iç savaş nedeniy-
le hedeflenen Constantinopolis kuşatmasını başlatmak yerine geri dönerken 
Side ve belki komşusu olan kentlere uğrayarak bu yerleşimleri tahrip ettiğini 
düşünebiliriz. Side bu tarihten itibaren muhtemelen varlığını eski günlerin-
den eser kalmayacak bir şekilde çok küçülmüş bir köy şeklinde liman etra-
fında sürdürmüş olmalıdır. 
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4. KORUMA ÇALIŞMALARI

4.1. Side Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ve AA Bazilikası Onarımı İşi

 H. S. ALANYALI

Antik Side Kenti’nin ziyaretçi akınının yoğun olduğu Tapınaklar Bölgesi 
(Resim 9) ve çevresindeki antik yapı kalıntılarını içeren ve ziyaretçilere kont-
rollü gezi imkânı sağlamak amacıyla Side Belediye Başkanlığınca tel çit içine 
alınan çalışma alanında projede de görüldüğü üzere doğudan batıya doğru 
aşağıdaki antik yapı kalıntıları yer almaktadır.

Alanda yapılan incelemeler sonucunda antik yapı kalıntılarında gözlenen 
yapısal ve malzeme sorunlarının yoğun olduğu bölümlerde projelerde belir-
tilen müdahaleler doğrultusunda öncelikle yapılması zorunlu ve gerekli olan 
imalatlar belirlenerek öncelik sırasına göre aşağıdaki 2 aşamalı iş programı 
hazırlanmıştır.

İş Programının 1. Aşamasında; 

A-  AA Bazilikası (Büyük Bazilika) 

 a-  K1-T1-T2-T3 kapalı mekânlarının üst örtü ve dış cepheleri

 b-  Büyük Bazilika doğu (apsis) duvarı

 c-  Büyük Bazilika kuzey duvarı mevcut durumu sağlamlaştırma

B- Büyük Bazilika güney duvarı mevcut durumu sağlamlaştırma

C-  Küçük Bazilika

 a-  Küçük Bazilika duvarlarındaki

 b-  Küçük Bazilika paslanmaz krom çelik takviye sistemi

İmalatları tamamlanarak işin bitiş tarihi olan 31.12.2013 tarihine kadar 
sözleşme bedeli tutarındaki imalatın yapımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla 2014 turizm sezonu öncesinde Antik Side Kenti’nin ziyaret-
çi akınının yoğun olduğu tapınaklar bölgesi çevresindeki şantiye görünümü 
ortadan kaldırılmıştır. Uygulamalar sırasında Side Kazı Başkanlığı tarafından 
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antik yapı kalıntılarının temel ve eşiklerini ortaya çıkarmak için yapılan araş-
tırma ve sondaj kazıları çalışmalara yön vermiş, ortaya çıkan duruma göre 
belirlenen strüktürel problemler ve malzeme deformasyonlarının giderilmesi 
amacıyla onaylı projeler kapsamında yapılması zorunlu ve gerekli imalatların 
yapımı gerçekleştirilmiştir. 

İş Programının 2. Aşamasında Yer Alan;

A- Atrium kuzey duvarı

B- Apollon Tapınağı kalıntısı ve Athena Tapınağı kalıntısını da içine alan 
çevre düzenlemesi

C-  Aydınlatma

İmalatları daha sonra planlanacak programlar çerçevesinde yapılacak ça-
lışmalar kapsamında değerlendirilecektir. Kapalı mekânların zemin kotları 
çevreye göre düşük kotta kaldığı için çevresinde drenaj yapılması ve güncel 
işlev verilerek kullanıma açılması konuları da aynı çerçevede ele alınacaktır.

5. Kent Planı Çalışmaları  

S. AYDAL 

A. YURTSEVER

Side Antik kentinde uzun yıllardan beri kazı, araştırma, onarım, çevre dü-
zenlemesi gibi birçok nedenlerle plan ve çizim çalışmaları yapılmış, yapılan 
projelerin birçoğu uygulanmış, 1940’lı yıllardan beri çeşitli yayınları yapılmış-
tır. Ancak 90’lı yıllara kadar klasik sistemlerle yapılan bu çalışmaların dışında 
daha sonraki yıllarda, onarım, restorasyon ve bu gibi uygulama projelerinin 
çizimi için günümüz teknolojisinde var olan, elektronik ölçü ve lazerle tarama 
yapılarak tek yapı ve yapı gurupları için projeler üretilmiştir.

2014 Çalışma Sezonu içerisinde arazide tespiti yapılıp da daha önceki yıl-
larda ölçüsü yapılamayan kalıntıların ölçülerinin tamamlanması için çalışıl-
mış, önemli oranda bitirilmiştir. Side Tiyatrosunun Lazerle tarama şekli ile 
yapılan projesinde, genel plan için fazlalık olarak görülen detaylar ayıklan-
mış, aynı koordinat sistemi ile plan içerisine yerleştirilmiştir (Plan: 1).
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Onarımı yapılan Bazilika yapısının onarım planı tekrardan irdelenmiş, 
Restorasyon sonrası son hali plana işlenmiştir. Mausoleum Anıtının olası pla-
nı araştırılmış, tespit edilebilen plan ölçüleri yapılarak çizimi tamamlanmıştır. 
Kent surları, kuzey kapısı ve kulelerin planları araştırılmış, tespit edilebildiği 
kadarı ile, ölçü ve planları tamamlanmıştır.

Piskoposluk sarayı ve çevresinde bugüne kadar yapılan yayın ve plan ça-
lışmaları irdelenmiş, birlikte verilen karara uygun olarak ölçü ve çizimleri 
tamamlanmıştır.

Side müzesinin (Hamam) güneyinde ve otopark alanında bulunan kalıntı-
lar tekrardan irdelenmiş, var olan yapıların işlevi ve plan bütünlüğü irdelen-
miş, yapılacak rölöve ve onarım planlarına esas olacak ölçüleri tamamlanmış, 
kent planı içerisinde yer alacak çizimleri bitirilmiştir. Kent surları içerisinde 
ve yakın çevresinde yapılan araştırmalarda tespiti yapılan bütün kalıntının 
ölçüleri tamamlanmıştır.

2015 yılı içerisinde alınan verilerin büro çalışmaları tamamlanarak, belirli 
bir ölçekte kâğıda aktarıldıktan sonra arazide kontrollerinin yapılıp, saptana-
bilen eksik ve yanlışları düzeltilerek, kent planının tamamlanması, bilimsel 
yayın ve olası uygulamalar için hazır hale getirilmesi planlanmıştır.
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Plan 1:  Kent planı (Plan: S. Aydal - 2014).

Çizim 1: Side 2014 Yılı Kazılarında ele geçen Roma – Geç 
Roma/Erken Bizans Dönemi seramiklerinden örnek-
ler



272
Resim 2: Attius Philippus Suru 2014 yılı çalışma alanları (Sondaj 1-3, 5-6/14).

Resim 1: Attius Philippus Suru projesi kapsamında çalışılan alanlar.
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Resim 3:  Attius Philippus Suru 2014 yılı çalışma alanı (Son-
daj 4/14).

Resim 4:  Sondaj D ve E ile birlikte 2014 yılı doğu kapısı planı 
(Plan: H. Maier).
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Resim 6: Attius Philippus Suru güney cephe.

Resim 5: Side “P” Tapınağı .
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Resim 8: SD.2014.S.30 (APS 1/14, K10), İmp. II. Konstans, m. Nummi Tip 7, M.S. 656/7

Resim 7: Side 2014 yılı kazılarında ele geçen Sagalassos tipi kabartmalı kulp parçası. 
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Resim 9: Side AA Bazilikası.
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Ağustos–15 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Myra-Andriake 
Antik Kenti 2014 yılı çalışmaları aşağıdaki başlıklarda belirtilen alanlarda de-
vam etmiştir; 

1. Myra Roma İmparatorluk Hamamı kazı çalışmaları,

2. Andriake C Kilisesi kazı çalışmaları

3. Myra-Andriake yerleşimleri kapsamındaki araştırmalar ve diğer çalış-
malar.  

1.  MYRA ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ HAMAMI KAZI 
ÇALIŞMALARI

Mehmet Kayhan MURAT
Osman AYDIN

Roma Hamamı ve çevresinde ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmala-
rından sonra hamamın caldarium kısmında kazı çalışmalarına başlanmıştır. 
Moloz taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen yapının ana malzemesi harçtır. 
Yer yer moloz taş, yer yer tuğla kaplamayla cepheler oluşturulmuştur. Yapı-
nın çatısının tuğla ve harç kullanılarak oluşturulmuş tonozlarla desteklendiği 
anlaşılmaktadır (Resim: 1-2). 

İs. 2. ve 3. Yüzyıla tarihlenen yol kenarında seralar arasında sıkışmış ol-
dukça iyi korunmuş hamamın 5 bölümü ortadadır. Doğu batı doğrultusunda 
sıralanmış klasik Likya hamam planıdır. Rhodiapolisli Opramoas’ın exedra 
yaptırmak için bağış yaptığı hamamın olması ihtimaldir.

Myra Hamamı’nın caldarium bölümü içten içe 17.90 m. uzunluğunda, 10.20 
m. genişliğinde, dıştan dışa 21.30 m. uzunluğunda, 14.90 m. genişliğindedir 

1 15 Ağustos-15 Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Uzman Arkeolog 
Çaylan ULUTAŞ bakanlık temsilcisi olarak görev yapmışlardır. Kazı çalışmalarına Atatürk, 
Adnan Menderes, Cumhuriyet ve Niğde Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri katılmıştır. 
Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

 Myra-Andriake antik kenti 2014 yılı kazı çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesin-
de maddî ve manevi desteklerini gördüğümüz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Antalya Valiliği’ne, Antalya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’ne, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Demre Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığı’na, Demre ilçesi sivil toplum kuruluşları ile özel kuruluşlara teşekkürü bir borç 
biliriz.
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(Çizim: 1). Caldarium bölümünün duvar kalınlığı 1. 30 m. ölçülmüş, yapının 
yaklaşık 6 metresi korunan doğudaki anıtsal duvarla sınırlandırıldığı anlaşıl-
mıştır. Bu anıtsal duvarın iç cephesinde kuzeydoğudan başlayarak açıklıklar 
ve havalandırmalar olduğu görülmektedir. Bunlardan kuzeydoğudaki 2. 57 
m. yüksekliğinde, 4.30 m. yarıçapındadır. Yanındaki tonozlu açıklık 2. 05 m. 
yüksekliğinde, 2. 35 m. genişliğindedir. Diğer ikisi de yaklaşık olarak bunlarla 
aynı ölçüdedir. Caldariumun batı iç cephesinde yer alan havuzlara ait tonozlu 
bölümler kuzeyden başlayarak 4. 30 m. genişliğinde, 1. 65 m. yüksekliğin-
dedir. İkincisi 4. 65 m. genişliğinde, 1. 75 m. yüksekliğinde olup diğeri de 
yaklaşık aynı ölçülerdedir. 

Hamamın caldarium bölümünde yapının anlaşılabilmesi amacıyla 5x5 
metre ölçülerindeki 1. açmayla kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 3-4). 
Burada 13.77 metre kodunda başlayan kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 30-
40 cm. yüksekliğinde tarım toprağının geldiği görülmüştür. Alt seviyelerde 
devam eden çalışmalarda yaklaşık 3 m. yüksekliğinde mil ve alüvyon topra-
ğının devam ettiği görülmüştür. Bazı bölümlerde çakıl taşının ve dere çakılla-
rının olduğu görülmektedir. Yoğun olarak görülen mil tabakası yapının sel ya 
da su baskını sonucu üst kısımlarının mil ve alüvyon tabakası ile dolduğunu 
göstermektedir. 10. 62 m. kodunda son bulan mil tabakasından sonra çalışma-
lara devam edilmiş ve 10-20 cm. yüksekliğinde yanık tabakasına rastlanmış 
ve onun hemen altında yapının tonozuna ait harçlı tuğla parçaları ile moloz 
taş parçalarının geldiği görülmüştür. Bu tabaka 10. 17 m. koduna kadar de-
vam etmiş ve açmanın tabanında 9. 90 m. kodlarında mermer döşeme tabana 
rastlanmıştır. Oldukça iyi korunan mermer taban, caldarium bölümünün ta-
banının mermerle kaplı olduğunu göstermiştir. 

Devam eden çalışmalar kapsamında, 5x5 metre ölçülerindeki 1. açma, iki 
yönden ikişer metre genişletilerek çalışmalara devam edilmiştir. Yaklaşık 
13.50 metre kodunda devam eden kazı çalışmaları sırasında 50 cm. yüksek-
liğinde tarım toprağının geldiği görülmüştür. Alt seviyelerde devam eden 
çalışmalarda yaklaşık 3 m. yüksekliğinde mil ve alüvyon toprağının devam 
ettiği tespit edilmiştir. Bazı bölümlerde çakıl taşın ve dere çakıllarının olduğu 
görülmektedir. 10. 50 m. kodunda yanık tabakasına rastlanmış ve onun he-
men altında yapının tonozuna ait harçlı tuğla parçaları ile moloz taş parçala-
rının geldiği görülmüştür. 
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Yapılan çalışmalarda kazı envanterine geçebilecek nitelikte üç adet etütlük 
mimarî parçaya rastlanmıştır. Bunlardan biri tegulae mammatae olarak adlan-
dırılan terrakotta çivi parçasıdır. Yapının planı ve korunma durumuyla ilgili 
belgeleme ve çizim çalışmaları devam etmektedir. 

Yapının kış aylarındaki yağışlardan korunması için su gelme olasılığı yük-
sek bölümlere kum çuvalları yerleştirilerek kanallar kazılmıştır. Diğer taraf-
tan insanların ve diğer canlıların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kazı 
yapılan alanın çevresi tümüyle çitle çevrilmiş ve gerekli güvenlik tabelaları 
yerleştirilmiştir. Roma Hamamı’ndaki kazı çalışmaları, 15.09.2014 tarihinde 
sonlandırılmıştır.

2. ANDRİAKE C KİLİSESİ KAZI ÇALIŞMALARI

Abdülhadi DURUKAN
Gencay GÜLOĞLU

İsmail ÖZCİHAN
Özgür MARANGOZ

Emrah ÖZDEMİR

C kilisesi Andriake güney yerleşiminin en batısında deniz yönünden ula-
şan patika üzerinde ulaşılan ilk yapı kalıntısıdır. Kilise güney-kuzey yönünde 
eğimli bir arazinin düzeltilmesiyle oluşturulmuş bir alana inşa edilmiş ve gü-
ney duvarı ana kayanın kesilmesiyle oluşturulmuştur.

Myra’nın liman yerleşimi olan Andriake’de kazı çalışmalarına, C Kilisesi 
olarak adlandırılan yapıda başlanmıştır. Kazı çalışmasına başlanmadan önce 
yapının korunma düzeyini belirleyebilmek ve belgeleme amacıyla dış cephe-
leri çizilmiştir (Resim: 5). Andriake’deki güney yerleşimin en batısında yer 
alan ve C Kilisesi olarak adlandırılan yapı içten içe 24.40 m. uzunluğunda, 
14.90 m. genişliğindedir. Doğu-batı yönünde üç nefli bazilikal plana sahip 
olan yapıya batı tarafından üç, doğu tarafından iki, kuzey tarafından iki ol-
mak üzere toplamda yedi kapıyla ulaşılmaktadır. Naosun çatısı ahşap olma-
lıdır. Naosun batısında yer alan nartex 4.97 m. genişliğinde, 13.90 m. uzunlu-
ğundadır. Nartexe bitişik şekilde batısında yer alan atrium ise 15.10 x9.35 m. 
ölçülerindedir (Çizim: 2). 
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Kilisenin limana bakan kuzey cephesinde 1x1 m. ölçülerinde toplam 8 
adet pencere yer almaktadır. Diğer taraftan yapının güneydoğu köşesinde 
3.90x2.86 m. ölçülerinde ayrıca bir oda bulunmaktadır. Güneydoğu köşedeki 
bu odaya geçiş 2 m. genişliğindeki bir kapıyla sağlanmaktadır. Yapılan incele-
meler bu odanın üzerinin tonozla örtülü olduğunu göstermektedir. Kilisenin 
doğusunda ise kazılar sırasında beş basamağı tespit edilmiş olan bir metre 
yüksekliğindeki synthronon bölümü bulunmaktadır (Resim: 6). 

15.08.2014 tarihinde, kilisenin kazı çalışmalarına, güney nefin batı iç du-
varından doğuya doğru devam eden 8.15x6 m. genişliğinde 1 No.lu açmayla 
başlanmıştır. Seviye indirme çalışmaları sırasında yapının duvarlarına ait çok 
sayıda moloz taşın tahrip olarak yapının içine düştüğü görülmüştür. İlerle-
yen çalışmalar sırasında yapının güneybatı köşesinde 1.30 m. genişliğinde bir 
kapıya rastlanmıştır. Kapıya yaklaşık 1 m. uzaklıkta ve kapının doğusunda 
harçsız, moloz taşlardan 3 m. uzunluğunda 1 m. genişliğinde bir duvar ol-
duğu anlaşılmıştır. Duvara bitişik şekilde kapalı alan oluşturmak amacıyla 
dört adet Bizans Dönemi sütun başlığının söz konusu duvara bitiştirildiği ve 
duvarlarla sütunların bir araya getirildiği anlaşılmıştır. 

Kazı çalışmalarının başladığı en üst seviyeden 80 cm. inildiğinde yapının 
Bizans Dönemi’ne ait olan kesme kireç taşından taban plakalarına rastlanmış-
tır. Yer yer tahrip olan plakalardan oluşan taban, kilisenin güney duvarından 
nefin bittiği alana kadar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda kilisenin gü-
neybatısında yer alan 1.30 m. genişliğindeki kapının önünde orijinal ölçüleri 
korunmuş olan taban plakasının 98cm yüksekliğinde ve 81 cm. genişliğinde 
olduğu görülmüştür. Buradan kilisenin güney nefinin kuzeye doğru ana kaya 
üzerindeki moloz dolguyla birlikte yaklaşık 3 m. genişliğinde taban taşıyla 
kaplandığı tespit edilmiştir. Güney nefi diğer bölümlerden ayıran, sütunların 
yer aldığı stylobate bölümü ana kayadan işlenmiş olup yaklaşık 1-1.50 m. ge-
nişliğindedir. 1. açmada yaklaşık 1m-0.80 cm. yüksekliğinde inildikten sonra 
tabana ulaşılmış ve çalışmalar bu alanda sonlandırılmıştır. 

Yapının güney nefini ortaya çıkarabilmek için 1. açmadan doğuya doğru 
8x6 m. ölçülerindeki 2. açmaya başlanmıştır. 1. açmada olduğu gibi yaklaşık 
80-50 cm. dolgu ve tarım toprağı alındıktan sonra Bizans Dönemi tabanına 
ulaşılmıştır. Güneydeki duvardan kuzeye doğru 3 m. genişliğinde devam 
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eden güney nef bölümü açığa çıkarılmıştır. Güney nefin bittiği bölümde yer 
alan sütunların geldiği kısım yaklaşık 1-1.5 m. genişliğinde açılmıştır. Bu 
alanda temizlik yapıldıktan sonra alan fotoğraflanmış ve belgeleme çalışma-
larına devam edilmiştir. 

Kilisenin doğu duvarını, kapılarını, apsisini ve diğer bölümlerinin belirle-
yebilmek amacıyla yapının güneydoğu köşesinde 7.30 x 5.60 m. ölçülerindeki 
3.açmada kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Yapılan kazı çalışmalarına ön-
ceki açmalarda olduğu gibi 80-50 cm. yüksekliğinde dolgu alındıktan sonra 
Bizans Dönemine ait tabana ulaşılmıştır. Ayrıca yapının güneydoğusunda 
ayrı bir oda olduğu ve bu odaya 2 m. genişliğinde kapıyla geçildiği tespit 
edilmiştir. Kapının ön kısmındaki Bizans Dönemine ait taban üzerinde Bey-
likler Dönemi’ne ait olan 5 adet gümüş sikke bulunmuştur. 

Devam eden çalışmalarda yapının kesme plaka taşlardan oluşan Bizans 
Dönemi tabanı ile birlikte güney nefi tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). 
Bu açmada çalışma kuzey ve batıya doğru devam etmiş ve kilisenin doğusun-
daki apsisin yarısının açma sınırları içerisinde kaldığı anlaşılmıştır. Yaklaşık 
1 m. yüksekliğinde korunan yapının synthrononu beş basamaktan oluşmakta-
dır. Kesme taşlardan yapılan apsisin basamaklarının üst kısımlarının eksikli-
ği dışında iyi korunduğu anlaşılmıştır. 2.60 m. yarıçapındaki apsisin önünde 
batıya doğru devam eden çalışmalarda, güney nefteki tabandan 30 cm. daha 
aşağıda kilisenin bema bölümüne ve bu bölüme ait Bizans Dönemi tabanı-
na ulaşılmıştır. Apsisten batıya doğru 4.60 m. devam eden bemanın kuzeye 
doğru 3.40 m.lik bölümünün korunduğu tespit edilmiştir. Bema bölümünün 
kenarlarındaki oluklu kesme taş bloklar bu bölümün korkuluk levhalarıyla 
çevrili olduğunu göstermiştir. Korkuluk levhalarının oturduğu kesme taş 
bloklar 18.5 cm. genişliğinde olup korkulukların yuvasına oturduğu kısım 6 
cm. genişliğindedir. 

Yapının kazı çalışmaları sırasında farklı kodlarda bulunan çok sayıdaki 
mimarî plaster ve korkuluk parçaları bema bölümünün korkuluk levhalarıy-
la yaklaşık 50 cm. yüksekliğinde kapalı bir alandan oluştuğunu göstermiştir. 
Apsisin hemen önündeki Bizans Dönemi’ne tarihlenen taban üzerinde 1 adet 
sütun başlığı kırık parçalar şeklinde bulunmuştur (Resim: 8, Çizim: 3). Devam 
eden çalışmalarda bema bölümü apsisle birlikte tamamen açığa çıkarılmıştır.
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Doğu batı doğrultusunda kilisenin apsisi ve üst örtüsüne ait kalıntılarla 
birlikte yapının kuzey nefini ve diğer kalıntıları ortaya çıkarabilmek amacıyla 
yapının kuzeydoğu köşesinde 8.60x6.85 m. ölçülerinde 4. açmayla kazı ça-
lışmalarına devam edilmiştir. Başlangıç seviyesinden 80-50 cm. sonra Bizans 
dönemine ait tabana ve bemanın kalan diğer yarısına ulaşılmıştır. Zemin top-
rağından 20cm aşağıda korkuluk levhasını sınırlayan 17 cm. genişliğinde, 63 
cm. uzunluğunda korkuluk levhalarını tutan köşe bölümü bulunmuştur. 

30.08.2014 tarihinden sonra kilisenin bema bölümü, kuzey nefi ve naos 
kısmında çalışmalara devam edilmiştir. Kuzey nefte yapılan çalışmalarda bu 
alanının tabanının kesme kireç taşı levhalardan yapıldığı görülmüştür. Özel-
likle duvarlardan düşen moloz taşlar ve yapının bu bölümünün su alması 
sebebiyle tahrip olduğu bazı bölümlerinin çöktüğü görülmüştür. Burada 
yapılan çalışmalarda mimarî envantere geçebilecek nitelikte etütlük mimarî 
parçalara rastlanmıştır. 

Diğer taraftan stylobate kısmına ait olabilecek sütunlara ait parçalar bu-
lunmuştur. Yapılan ölçümlerde yapının stylobate kısmında doğudan batıya 
doğru 2.30 metre aralıklarla 8 adet sütunun yerleştirildiği anlaşılmıştır. Aynı 
alanda sütun altlıkları ve kaidelere ait parçalar olduğu görülmüştür. Kilisenin 
7.27x3.10 metre uzunluğundaki kuzey nefi tamamen açığa çıkarılmıştır. 

Devam eden çalışmalarda kilisenin batısında yer alan narteks kısmı açığa 
çıkarılmıştır. Narteks bölümü güneyde 5 metre uzunluğunda ana kayaya des-
tekli 70 cm. kalınlığındaki duvarla çevrelenmiştir. Narteksin doğu kısmı orta-
da 2. 30 metre genişliğindeki kapıdan kiliseye ulaşılmaktadır. Bu kapının her 
iki köşesinde 1. 30 metre genişliğinde iki kapı daha bulunmaktadır. Narteksin 
kuzey bölümünde de 1.30 metre genişliğinde başka bir kapı daha vardır. Nar-
teksin kuzey duvarının yaklaşık 5. 22 metre ölçüsünde olduğu görülmüştür. 

Narteksin kuzeydoğu köşesinde dağınık şekilde bir iskelete ait parçalara 
rastlanmıştır. Gerekli antropolojik incelemelerden sonra iskelet kaldırılmıştır. 
Narteks kısmında çok sayıda mimarî eleman parçaları bulunmuştur. Ayrıca 
farklı tipteki seramik buluntular dışında kandil ve unguentarium parçalarına 
rastlanmıştır (Çizim: 4). Bu alanda toplamda 80-50 cm. dolgu toprak alındık-
tan sonra kilisenin diğer bölümlerinde olduğu gibi tabanda kesme plaka kireç 
taşı levhalara rastlanmıştır. Yapılan temizlik çalışmalarından sonra 15.09.2014 
tarihinde bu alanda çalışmalar sonlandırılmıştır. 
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Andriake  C Kilisesi’ndeki kazı çalışmalarının sonlanmasından önce kili-
senin tabanını kaplayan kesme taş plakaların ve diğer mimarî öğelerin doğa 
şartlarından zarar görmesini engellemek amacıyla kilisenin tabanı jeotekstil 
adlı koruyucu malzeme ile örtülerek üzeri kumla kaplanmıştır (Resim: 11). 

2014 çalışmaları kapsamında C Kilisesi’ne ait etütlük nitelikte 15 adet kü-
çük buluntu ile 19 küçük poşet Erken Bizans Dönemine tarihlendirilen sera-
mik parçası ve 9 küçük kasa mimarî plaster parçası kazı evinde muhafaza 
altına alınmıştır. 

3.  MYRA-ANDRİAKE YERLEŞİMLERİ KAPSAMINDAKİ 
ARAŞTIRMALAR VE DİĞER ÇALIŞMALAR

Myra ve Andriake örenyerlerinde yapıların tanımlanması ve kazı ekibinin 
bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 
Myra Akropolü’ndeki Ortaçağ Kalesi ve çevresi ile Andriake ören yerinde 
yapıların tanımlanmasına ve anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapılmıştır 
(Resim: 12-13). 
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Çizim 2: Andriake C Kilisesi planı.

Çizim 1: Myra Hamamı planı.
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Çizim 4: C Kilisesi’nden bulunan Bizans Dönemi seramik 
parçaları..

Çizim 3: C Kilisesi’nde bulunan mimarî plaster parçaları.
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Resim 2: Myra Hamamı doğu iç cephesi.

Resim 1: Myra Hamamı doğu dış cephesi.
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Resim 3: Myra Hamamı caldarium bölümü.

Resim 5: Andriake  C Kilisesi.

Resim 4: Myra Hamamı.
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Resim 6: Andriake C Kilisesi synthronon.

Resim 10: C Kilisesi korkuluk başlığı.

Resim 7: Andriake C Kilisesi
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Resim 11: C Kilisesi jeotekstil çalışmaları.

Resim 13: Myra Doğu Nekropolü’nden bir mezar.

Resim 12: Myra Akropolü ve Ortaçağ kalesi.
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMASI 2014

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 04.07.2014 tarih ve 130943 sayılı “Artvin İli, Şavşat İlçesi, 
Şavşat Kalesi’nde 2014 yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için” veri-
len onay doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Van Müzesi Müdürlüğü uzmanı 
Şevket Beyiş’in gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe 16.07.2014-08.11.2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı-DÖ-
SİMM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Projeleri Araştırma Başkanlığı’nın 
destekleri ile yürütülmüştür1.

2007 yılında başlanan ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Şavşat Kalesi 
Kazısı’nın, 2014 yılı kazı sezonunda, 2014 yılı kazı çalışma programımızda 

* Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü, 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, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne, Köprüyaka YİBO Müdürlüğüne, kazımızı ziyaret edip bizi onur-
landıran Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’a, Konya Milletvekili Cem Zorlu’ya, 
İlçe Belediye Başkanı A. Sinan Öztürk’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Topsakal’a; kazımıza 
katkı sunan Köprüyaka YİBO Müdürü Necati Hürdoğan’a, Bakanlık temsilcisi Şevket Beyiş’e, 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besim Özcan’a, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali İhsan Ünay’a, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Turgay Beyaz’a, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Hamiyet Özen’e, Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Buğrul’a, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Y. Emre Aytekin’e, Y.Jeolog M. Necati Aytekin’e, Arş. Gör. Tahsin Korkut’a, Mimar Esra 
Aytekin’e,  Tarihçi Zeki Uzun’a, Sanat Tarihçisi Melih Yardımcı’ya, Öğretmen Turgut Başar’a, 
özverili ekip elemanlarıma; özellikle mimarlık öğrencisi S. Nagehan Aytekin ve Fatih Gültekin’e,  
kazımızı ziyaret eden yerli-yabancı basın mensuplarına, tüm  kültür dostu ziyaretçiler ile yöresel 
taş ustamız  Habip Seçkin başta olmak üzere tüm iççi-öğrenci arkadaşlarıma  teşekkürlerimi 
sunmayı borç bilirim. 
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belirlenen kapsamda olmak üzere aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir 
(Plan:1).

• Çevre temizliği yapılmıştır.

• E2, D2, E4 ve D4 plan karelerinde çalışılmıştır.

• H7, F6, G4 G3, G2 H2, F3, E3, F2, F3, E4, D4, C2, C3 ve D2 plan karele-
rinde yer alan mimarî kalıntıların konservasyonu gerçekleştirilmiştir.

• Taş ve toprak malzeme tahliyesine devam edilmiştir.

• Plan-rölöve çizimleri yapılmıştır.

• Gözlemsel jeolojik ve jeoteknik ile kalenin yapısal durumuna ilişkin ra-
porlar hazırlanmıştır.

• Amorf durumundaki seramik buluntular değerlendirilmiştir.

• Kalenin ilk kez hava fotoğrafları çekilmiştir.

• Bakanlığın önerileri doğrultusunda Kaleye bilgi levhaları yerleştiril-
miştir.

• Kalemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, kalenin geçmişi ve 
arkeolojik çalışmalar hakkında uzman eşliğinde bilgilendirmeler sür-
dürülmüştür.

• Şavşat Sahara Festivali etkinlikleri arasında yer alan “Şavşat’ta Tu-
rizm” konulu panelde “Şavşat’ın Kültür Varlığı Potansiyeli ve Şavşat 
Kalesi Kazısı” konulu sunum kazı başkanı olarak tarafımca yapılmıştır.

• Bu yılın en önemli işlerinden biri sayılabilecek olan malzeme taşıması-
na yönelik Hava Hattı (Teleferik) kurulmuştur.

Çevre Temizliği: Kazı çalışmalarının ilk başladığı 2007 yılında, çalışma ala-
nının tamamının temizlenmesine rağmen; gerek bölgenin iklim yapısı ve ge-
rek toprak yapısından dolayı, her yıl kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı 
alanının yabani otlar ve çalılıklardan temizlenmesi gerekmektedir. Bu kazı 
sezonuna da, yabani otlar ve çalılıkların temizlenmesi ile kazıya başlanmıştır 
(Resim: 1). 

Bu sezon kazıya, daha önceki yıllarda olduğu gibi 10 x 10 boyutlarında ol-
mak üzere; D2, E2, D3, E3, D4 ve E4 plan karelerinde çalışılmıştır (Resim: 2-3).
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D4 ve E4 Plan Kareleri: İlk kez bu kazı sezonunda çalışılan bu açmalar yak-
laşık 2.00 m. taş ve toprak dolgu boşaltıldıktan sonra doğu- batı doğrultu-
sunda uzanan ve birbirine bağlantılı olduğu anlaşılan iki adet kiler ortaya 
çıkarılmıştır. Batı yönündeki kiler yapısı diğerinden daha büyük olup dik-
dörtgen planlı ve içten 5.30 x 7.60 m. ölçülerindedir. Her iki mekâna, batı 
yönündeki kilerin güneydoğu köşesindeki 1.30 m. büyüklüğündeki kapı ile 
girilmektedir. Batı kileri kendi içinde iki bölümlü olarak düzenlenmiş olup 
güneydeki kısmın tabanında iki sıra halinde toprak içene yerleştirilmiş ve 
günümüze sağlam olarak gelmiş 8 adet pithos bulunmaktadır. Ağız kısımları 
bozulmuş olmasına rağmen 22-30 cm. arasında oldukları anlaşılan pithosların 
derinlikleri yaklaşık 110 cm. oldukların tespit edilmiştir. Pithoslu bölümün 
kuzeybatı köşesinde erzak işleme platformu dikkat çekmektedir. Bu kısmın 
ikinci bölümü daha üst kodda olup içinde herhangi bir şey bulunmamakta-
dır. Doğu kilerine ise, batı kilerine açılan 1.10 m. ölçüsündeki kapı ile giril-
mektedir. 3.00 x 4.45 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olan bu bölümün doğu 
duvarının ortasında bir niş dikkat çekmektedir. Buranın da tabanında toprak 
içene yerleştirilmiş ve üst kısımları kırılmış olan 2 adet pithos bulunmuştur. 
Şu haliyle 70 cm. derinliğinde ve 75 cm. açıklıklarındaki pithoslar mekânın 
güney duvarına yakın yerde yan yana bulunmaktadırlar. Bu makanın kuzey 
dış tarafında oval biçimli 1.65 x 2.40 m. ölçüsünde ayrı bir hücre daha yer 
almaktadır. Bu hücrenin batı tarafından başlayarak doğu tarafına devam et-
mekte olan toplam 8.65 m. uzunluğunda meyilli araziden dolayı çevre du-
varı yapılmıştır. Moloz taş örgülü ve kireç harçlı tüm mekânların üstleri yı-
kılmış olup doğu kilerinin daha sağlam olarak günümüze ulaşmıştır (Resim: 
4-5). 

D2 ve E2 Plan Kareleri: 2013 yılı kazı sezonunda kazısına başlanan ve ta-
mamlanamayan bu mekânlarda 2014 yılında da devam edilmiştir (Resim: 
6). Başlangıçta, kazısı 2103 yılında tamamlana F2-F3 plan kareleri arsındaki 
toprak dolgu boşaltılarak buranın doğu-batı doğrultusunda devam eden üç 
kemerli yapının kuzey duvarı olduğu ve doğu yönünde sur duvarına kadar 
devam ettiği anlaşılmıştır. Ardından 2013 yılında kısmen kazılan mekâna ge-
çilmiştir. Bu mekânın doğu-batı doğrultusunda olmak üzere 8.10 x 12.10 m. 
ölçüsünde dikdörtgen plana sahip olduğu bu yıl yapılan kazılar neticesinde 
anlaşılabilmiştir. ‘Büyük Salon’ veya ‘Kabul Salonu’ olarak adlandırmayı dü-
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şündüğümüz bu yapı, kalenin en büyük mimarî yapılarından olup iki katlı 
olarak ve muhtemelen dıştan düz toprak damlı içten ise tonoz örtüye sahip 
olabileceğini düşünmekteyiz. Yoğun taş ve toprak dolgu yaklaşık 10.00 m. bo-
şaltıldıktan sonra tabana ulaşılmıştır. Mekânın ana giriş kapısı batı yönünden 
olup 1.90 m. ölçüsünde anıtsal girişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dı-
şında bu mekânın alt katına ait ikinci bir kapısı da bulunmakta olup bu kapıy-
la, kuzeydoğu köşesindeki taş basamaklı merdivenler çıkılarak tonoz örtüye 
sahip ara bölme ile doğu yönündeki mekânlara geçiş sağlanmaktadır. Yapı-
nın doğu duvarında kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve 1.80 m. eninde 
olan platform şeklinde sekisi bulunmaktadır. Güney duvarı, bu yöndeki sur 
duvarına bitiştirilmiş olup iki takviye kulesiyle desteklenmiştir. Beden duvar-
larının iç yüzeylerinin kireç harçlı sıvaya sahip olduğu izlenmektedir. Kuzey 
duvarı ise 6.45 m. den sonra batı yönünde devam eden kısmı yıkılmış bulun-
maktadır. Tabandaki bu iki kapının yanı sıra, üst katın güneydoğu duvarında 
bozulmuş durumda ve taş pervazlı kapı kalıntısına rastlanmıştır. Yapının tam 
olarak plan rölövesini çıkarabilmemiz için batı ve güneybatı kısmında bulu-
nan hafriyatın boşaltılması gerekmekte olup 2016 yılı kazı sezonunda kazıya 
buradan başlanmış olunacaktır (Resim:  7-8).

Bu plan karelerinin yanı sıra kuzeydoğu sur duvarının içinde yer alan to-
noz örtülü 2.70 m. uzunluğunda ve 90 cm. açıklığına sahip geçiş tüneli de 
boşaltılmıştır. Farklı biçimlerdeki 8 adet merdivenle muhtemelen sur üstüne 
çıkışı sağlayan bu tünelin bitiş bölümünün orijinal yapısı bozulmuştur.

Bunlardan başka, kazısı daha önceki yıllarda tamamlanan Sarnıç ile Şapel 
arasında kalan toprak doldu bu kazı sezonunda tamamen boşaltılmıştır. Bu 
sayede, Şapelin orijinal durumunu büyük ölçüde koruyan kuzey yönündeki 
çatı saçağı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu saçak, düzgün kesme taş işlemeli 
ve içbükey kavisli olarak şekillendiği görülmüştür (Resim: 9). 

H7, F6, G4 G3, G2 H2, F3, E3, F2, F3, E4, D4, C2, C3 ve D2 Plan Karelerin-
de Yer Alan Mimarî Kalıntıların Konservasyonu Gerçekleştirilmiştir: 2013 yılın-
da başlanan yoğun konservasyon çalışmalarına bu kazı sezonunda da sür-
dürülmüştür. Daha önce tarafımızca İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Laboratuvarında yaptırılan harç analizleri doğrultusunda kazı ekip 
üyelerimizce yetiştirilen yörenin taş ustalarından Habip SEÇKİN başkanlı-
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ğındaki usta ekipçe 2014 yılında ortaya çıkarılan mimarî yapıların ekseriyeti 
aslına uygun olarak konserve edilmiştir (Resim: 10-11).

Taş ve Toprak Dolgunun Tahliye Edilmesi: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
ve 2013 yıllarında gerçekleşen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan 
toprak dolgunun tahliyesine 2014 yılı kazı çalışmasında da devam edilmiş-
tir. Kazı alanı içerisinde bekletilmesi uygun olmayan toprak malzeme; kaleye 
çıkışı sağlayan engebeli arazinin gerekirse kot farklarının düzeltilmesi veya 
projelendirilen çevre düzenlemesinde kullanılabilmesi, eğer değilse yerinden 
kaldırılarak başka bir yere nakledilmek üzere,  elendikten sonra toprak dö-
küm sahasına taşınmaktadır. 

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 (Resim: 
12).  Ancak, bugüne kadar 30 m. boyunda, 15 m. eninde ve 7.00 m. yüksekli-
ğinde büyük bir kütleye dönüştüğünden ve gelecek yıllardaki kazı çalışma-
larında engelleyici unsur taşıyacağından, birikmiş olan taş malzemenin kısmı 
veya kapsamlı restorasyonla ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Plan-Rölöve Çizimi: Daha önceki yıllarda olduğu gibi kazı mimarımız ta-
rafından söz konusu açmalardaki mimarî yapıların plan-rölöve ölçümlerini 
yapılmış olup çizim işlemine devam edilmektedir. Ayrıca, Artvin İl Özel İda-
resi tarafında ihalesi Dr. Mukaddes Ataman’a ait özel bir mimarlık firmasına 
verilen kalenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çizimlerine 2014 yılın-
da da devam edilmiştir. Söz konusu projenin 2014 yılı içerisinde bitirilmesini 
içeren dilekçemiz, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Gözlemsel Jeolojik ve Jeoteknik ile Kalenin Yapısal Durumuna İlişkin Raporlar 
Hazırlanmıştır: Rapor ekinde de görülebileceği gibi, kazı ekip elemanlarımız 
Prof. Dr. Ali İhsan Ünay ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz tarafından 2014 yılı 
kazı sezonunda gerçekleştirdikleri teknik çalışmalara ilişkin bulgular kazı 
başkanlığımıza sunmuşlardır. 

Amorf Durumundaki Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi: 2014 yılı kazı 
sezonunda ortaya çıkmış olan amorf durumdaki sırlı ve sırsız seramikler; ağız 
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kısmı, boyun, dip, taban, kulp ve gövde parçaları olarak ayrıştırılmış ve eki-
bimizden Yüksek Lisans öğrencimiz Melih YARDIMCI tarafından çizim ve 
tasnif çalışmalarına devam edilmiştir (Resim:13) .

Kalenin İlk Kez Hava Fotoğrafları Çekilmiştir: airarkeoloji ekibine kalenin 
hava fotoğrafları çektirilerek Kale ile ilişkin daha verimli görsel malzeme sağ-
lanmıştır (Resim: 14).

Bakanlığın Önerileri Doğrultusunda Kaleye Bilgi Levhaları Yerleştirilmiştir: 
Kale henüz tam olarak ziyaretçilere açık olmamasına rağmen gelenlerin boş 
dönmemesi ve kültür varlığına ilginin artırılmasını amaçlayan ekibimiz bu 
aşamada da çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu amaçla Kalenin yetersiz olan 
bilgi levhaları ilgili yönergeler doğrultusunda hazırlanmış ve Türkçe-İngiliz-
ce olmak üzere kazı alanına yerleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

• 2014 yılı kazı sezonu önemli bir aksamaya uğramadan ve planlandığı 
şekilde, çeşitli bilim insanlarının katılımıyla sürdürülmüştür.

• Şavşat Kaymakamlığı tarafından geçici işçi statüsünde kalenin güven-
liği için ilk kez 2103 yılında görevlendirilen bekçiler sayesinde 2014 yı-
lında da Kale sahipsizlikten kurtarılmıştır.

• 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 mobe-
se kameraları ile Şavşat Emniyet Amirliğince izlenmesinin sağlanması 
hususundaki önerimizde bu sezonda da bir gelişme olmamıştır.

• Kale alanı içerisinde yer alan ağaç ve metal elektrik direkleri yapının 
siluetine olumsuz etki oluşturmaktadır. Bundan hareketle sur içinde-
ki elektrik direkleri bir tanesi hariç diğerleri kaldırılmıştır. Sur dışında 
ancak kale sınırlarındaki metal direklerin de gelecekte kaldırılması ge-
rekmektedir.

• Kale, önemli geçiş güzergâhında olduğundan şimdiden yoğun bir tu-
rist gurubuyla karşılaşmaktadır. 2014 yılında da yerli-yabancı çok sayı-
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da turist kalemizi ziyaret etmişlerdir. Özellikle Üniversitemiz Rektörü 
Sayın Prof.Dr.Peyami BATTAL, Şavşat Belediye Başkanı Sayın Ahmet 
Sinan ÖZTÜRK ve Konya Milletvekili Sayın Cem ZORLU  kazımızı 
ziyaret ederek bizleri onurlandırmışlardır.

• Kalenin tanıtımını amaçlayan kitap çalışmasına başlanmış olup 2015 
yılı içerisinde bitirilmesine çalışılacaktır. 

• Taşınır-taşınmaz kültür varlığı bilincinin geliştirilmesine yönelik ola-
rak Şavşat Belediyesi tarafından 24.sü düzenlenen Şavşat Sahara Fes-
tivali etkinlikleri içerisinde 1 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
“Şavşat’ta Turizm” konulu panelde “Şavşat’ın Kültür Varlığı Potansi-
yeli ve Şavşat Kalesi Kazısı” konulu sunum kazı başkanı olarak tara-
fımca yapılmıştır.

• Bu yılın en önemli sayılabilecek faaliyetlerimizden biri de malzeme 
taşımasına yönelik Hava Hattının (Teleferik) kurulmasıdır. 180 metre 
uzunluğundaki dizel motorlu teleferik sayesinde büyük zaman kazanı-
mı ve malzeme taşımasına ödenen parasal harcamada tasarruf sağlan-
mıştır.

• Sekiz yıldır sürdürülen kazılar neticesinde ortaya çıkan yapı yıkıntıla-
rına ait 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 önlene-
bilmesi için zaman kaybetmeden kalenin surlardan başlayarak resto-
rasyonuna bir an önce başlanması gerekmektedir. İhalesi Artvin İl Özel 
İdaresi tarafından yapılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon   projeleri 
ilgili Kuruldan 2015 yılı kazı sezonuna kadar geçer ise kazı başkan-
lığımızca hiç olmazsa tehlike arz eden mimarî yapılardan başlanmak 
üzere söz konusu restorasyon uygulamalarını gerçekleştirmeyi düşün-
mekteyiz.
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Resim 1: Şavşat Kalesi, kazı öncesi alanın mevcut durumu.

Plan 1: Şavşat Kalesi, 2014 yılı vaziyet planı.
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Resim 2: Şavşat Kalesi, D4 ve E4 plan kareleri.

Resim 4: Şavşat Kalesi, D4 plan karesi.

Resim 3: Şavşat Kalesi, E4 plan karesi.
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Resim 6: Şavşat Kalesi, D2 ve E2 plan kareleri.

Resim 5: Şavşat Kalesi, E4 plan karesi.
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Resim 8: Şavşat Kalesi, D2 plan karesi.

Resim 7: Şavşat Kalesi, E2 plan karesi.
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Resim 10: Şavşat Kalesi, 2014 yılı kazı sonrası.

Resim 9: Şavşat Kalesi, F6 ve G6 plan kareleri.
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Resim 12: Şavşat Kalesi, kazı alanında depolanan taşın durumu.

Resim 11: Şavşat Kalesi, 2014 yılı kazı sonrası.
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Resim 14: Şavşat Kalesi, hava fotoğrafı.

Resim 13: Şavşat Kalesi, etütlük seramik örnekleri.
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ÇADIR HÖYÜK 2014 SEZONU

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU*
Gregory MCMAHON

Sharon R. STEADMAN

Yozgat İli Sorun İlçesi Peyniryemez Köyü yakınlarında bulunan Çadır 
Höyük’te 2014 sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar 2012 ve 2013 sezonla-
rında başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde olup tarihöncesi dönemler 
dâhil yerleşimde temsil edilen başlıca dört dönemin (Geç Kalkolitik ve Erken 
Tunç Çağı [M.Ö. 3600-2800]; M.Ö. ikinci binyıl; Demir Çağı [M.Ö.1100-330]; 
ve Bizans Dönemi [M.S.400-1100]) tamamı kazılmış ve incelenmiştir. Sezon 
esnasında toplam onsekiz 10 metreye 10 metrelik açmada çalışılmış, bunların 
üçü 2014 sezonunda ilk kez açılmıştır. Bu üç yeni açmadan ikisi (NTN8 ve 
NTN5) höyüğün ötesinde yer alan kuzey terasında, diğeriyse (SMT 3) höyü-
ğün zirvesinde bulunmaktadır (Resim: 1). 

TARİHÖNCESİ YERLEŞİM

2014 sezonunda Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemlerinin incelendiği beş 
açmada çalışılmıştır: SES 1-2, LSS 3, USS 9-10.  SES ve LSS açmaları, göyüğün 
geçen yıllarda aralarında “yanık ev ve avlu”, “Omphalos Binası”, kapı ve çev-
re duvarı bulunan konutsal ve umumi bir yapılar kompleksinin ortaya çıka-
rıldığı aşağı güney yamacında bulunmaktadır (Steadman, Ross, McMahon ve 

* Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU, Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeo-
loji Bölümü, Rahva Yerleşkesi, 13000 Bitlis/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Gregory MCMAHON, New Hampshire Üniversitesi, Tarih Bölümü, 408 Horton Social 
Science Center 20 Academic Way, 03824 Durham, N.H./A.B.D.

 Prof. Dr. Sharon Steadman, SUNY Cortland Üniversitesi, Sosyoloji/Antropoloji Bölümü, 
PK:2000, 13045 Cortland, N.Y./A.B.D.
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Gorny 2008).  Bu binalar ve yapılar M.Ö. 4. binyılın ortasına, M.Ö. 3600 ila M.Ö. 
3400’e tarihlendirilmişlerdir. SES 1-2 açmalarında 2013 sezonunda yanı ev ka-
tını takip eden geç dördüncü binyıla tarihli yerleşime ait iki apsidal şekilli yapı 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2; Şerifoğlu, McMahon ve Steadman 2014). 2014 
yılındaki kazılarda bu binaların 25-50cm derinliğe kadar daha erken yerleşim 
katmanının içine kazılmış tabanlarıyla yarı toprakaltına inşa edilmiş oldukla-
rı anlaşılmışır. 2014 yılındaki bu keşif 2013 yılında apsidal yapıların yanık ev 
ve avlu ile aynı döneme ait oldukları düşünülmüş olduklarından önemlidir. 
2014 yılı radyokarbon tarihleri de apsidal yapıların yarı toprakaltı mimarîsini 
ortaya koyan kazı sonuçlarını destekler niteliktedir. Yanık ev radyokarbon ta-
rihi (evin hemen üzerinden alınmış bir numuneye göre) yapıyı erken dördün-
cü binyılın ortasına, (Beta #346194: Kal M.Ö. 3630-3580), 2013 yılında apsidal 
yapılardan alınan bir radyokarbon numunenin verdiği tarih de bu yapıları 
üç yüzyıl kadar sonraya tarihlenmesini sağlamıştır (Beta #391298: Kal M.Ö. 
3375-3350). 

SES 1-2 açmalarında apsidal yapıların kaldırılmasıyla birlikte başka bir 
yapı ortaya çıkmıştır. Dikdörtgen planlı bu yapı yanık evle aynı döneme 
aittir (Beta #391303 Kal M.Ö. 3620-3590). Takriben 4m x 5 m. ebatlarındaki 
yapı daha sonar inşa edilmiş apsidal yapıların inşası esnasında kısmen tahrip 
edilmiştir.  Yapının içinde tanımalanabilir konut mimarîsi öğelerine rastlana-
mamıştır ancak odanın ortasında birkaç adet olağandışı öğe tespit edilmiştir 
(Resim: 3). Bunların en büyüğü yarıdairesel biçimli (daha doğudaki apsidal 
yapı tarafından kısmen yok edilmiş bir tam daire de olmuş olabilir) bir kerpiç 
yapı olup bunun merkezinde bir direk çukuru ve hemen batı dış tarafındaki 
iki kaya arasında da başka bir direk çukuru bulunmuştur. Kayaların hemen 
yanında, bir yanında burçak diğer yanında buğday tohumları bulunan az 
mikrarda botanik kalıntılar tespit edilmiştir. Daha batıda, yarı dairesel yapıya 
1 metreden daha kısa bir mesafede çömleklerin dik durması için içlerine yer-
leştirilmiş olabileceği üç derin çöküntü görülmüştür (Resim: 3, üst). Bunlar 
yuvarlaklaştırılmış, düzleştirilmiş ve üzerleri sıvanmıştır. Merkezdeki çökün-
tü iki direk çukuruyla aynı hizadayken diğer ikisinin merkezdeki çöküntüğü 
çevrelediği görülmüştür. Sezonun geri kalan kısmında bu çöküntülerin iki-
sinin kazılması için vakit ayrılabnilmiş ve her ikisinde de çocuk mezarlarına 
rastlanmıştır. Merkezdeki çöküntü içerisinde 1-2 yaşlarında bir çocuk, üzeri 
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büyükçe bir küp parçasıyla örtülmüş olarak bulunmuştur. Güneydeki çökün-
tüdeyse üzeri kırılmış bir yüksek kaideli meyve kâsesiyle örtülmüş bir başka 
çocuk bulunmuştur (Resim: 4). Üçüncü çöküntünün 2015 yılında kazılması 
planlanmaktadır. Bu yapının hemen dışında, kapı eşiği olması muhtemel bir 
alanda beyaz taş bir tılsım bulunmuştur. Bu yapının fonksiyonu konusunda 
henüz bir bilgi yoktur ancak konutsall bir vasfa sahip olmadığı söylenebilir. 
Bu yapının daha büyük bir kısmının 2015 yılında keşfedilmesi umulmaktadır.

Batıdaki LSS3 açmasında bu bölgedeki Hitit ve Demir Çağı kalıntılarının 
buradan kaldırılması yönündeki uzun soluklu hedefe nihayet ulaşılmıştır. 
Yukarıda bahsi geçen ve LSS 4 açmasında 2001 yılında kazılmış olan Ompha-
los Binası, kuzey duvarı tamamen yok olacak şekilde daha geç döneme ait bu 
yapılaşma sonucu tahrip edilmiştir. Bu sezon hedefimiz LSS 3 açmasını tek-
rar açarak Omphalos Binası’nın daha batıdaki kısımlarının ortaya çıkarılması 
olmuştur. Bu çalışmayla sadece daha geç dönem kalıntıları temizlenmemiş 
Omphalos Binası’nın batı yönündeki duvarı da tanımlanabilmiştir (Resim: 2). 
Adını içerisinde 2001 yılında bulunmuş çok sayıda Omphalos kâsesi ve bağ-
lantılı seramik buluntulardan alan yapı takriben 6.2m’ye 6.5m’lik ebatıyla bir 
hayli büyüktür. İçindeki seramiklerin dağılımı da göz önüne alınarak yapının 
konutsal olmaktan ziyade umumi bir işleve sahip olduğu düşünülmektedir. 
Binanın güneybatı kısmında bir küçük hayvan heykelciği bulunmuştur (Re-
sim: 5a). 2014 sezonu çalışmalaırmız Omphalos Binası’nın batı duvarına pa-
rallel uzanan büyük taş yapının M.Ö. 4. binyılda inşa edilmiş ve yerleşime gi-
riş sağlanan büyükçe bir kapıyı da içeren bir çevre duvarına ait olduğunu an-
lamamızı sağlamıştır. Gelinen noktada 4. binyıl ortası/Geç Kalkolitik Dönem 
yerleşiminin bu kısmının mimarî yapısının bütünüyle anlaşıldığı söylenebilir.

Yamacın daha yukarı kısmında bulunan USS 9-19 açmalarındanda açığa 
çıkarılmış yapı kompleksinin Geç Kalkolitik’ten Erken Tunç I Dönemi’ne ge-
çiş evresine ait olduğu radyokarbon (Beta #363833 Kal M.Ö. 3090-3060) tarih-
lemesi sonucu netlik kazanmıştır. Bu alan konutsal olmaktan ziyade endüst-
riyel bir alan gibi görünmektedir. Bu alanda 2013 yılında kazılmış olan büyük 
boyutlu kerpiç duvar (Şerifoğlu, McMahon ve Steadman 2015; Steadman, 
McMahon, Ross, Cassis, Şerifoğlu, Arbuckle, Adcock, Alpaslan Roodenberg, 
Von Baeyer ve Lauricella 2015) Erken Tunç I Dönemi yerleşimini çevreleyen 
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bir duvar işlevi görüyor olabilir. 2014 sezonu kazıları burada, benzeri 2012 yı-
lında kazılmış olan çok büyük bir ocağın açığa çıkarılmasını sağlamış, ocağın 
içinden biri yivli bir meyve kâsesi kaidesi olan iki kırık ama neredeyse bütün 
kap elde edilmiştir. Bu büyük ateş yapıları kısmen fırın olarak da kullanılmış 
olabilirler. Bu alanda işlik veya depo olarak kullanılmış olması muhtemel iki 
küçük oda haricinde çeşitli noktalarında küçük kül çukurlarıyla karşılaşıl-
mıştır. Bu çukurlar içerisindeyse kötü biçimde imal edilmiş birkaç hayvan 
heykelciği bulunmuştur (Resim: 5b). 2015 sezonunda daha geniş bir bölgenin 
kazılmasıyla bu alanın daha iyi bir biçimde anlaşılması umulmaktadır. 

M.Ö. İKİNCİ BİNYIL YERLEŞİMİ

Doğu yamacındaki basamaklı açmadaki çalışmalar ST 2 ve ST 7 açmala-
rında devam etmiştir. Bu alandaki ana hedefimiz 2013 yılında kazılmış olan 
sandık duvar tekniğiyle inşa edilmiş büyük ebatlı Hitit Dönemi duvarının iç 
tarafında ne tip bir yerleşimin olduğunun keşfedilmesi olmuştur (Şerifoğlu, 
McMahon ve Steadman 2015; Steadman, McMahon, Ross, Cassis, Şerifoğlu, 
Arbuckle, Adcock, Alpaslan Roodenberg, Von Baeyer ve Lauricella 2015). 
Alanın hava fotoğrafı (Resim: 6) ikinci binyılın ortasına tarihli bu daha bü-
yük duvarın (Resim: 6, numara “3”), daha erken ve daha küçük bir ikinci 
binyıl sandık duvarının üzerine inşa edildiğini göstermekte olup geç duvar 
neredeyse 4 metre, daha erken duvarsa (Resim: 6, numara “2”) takriben 2 
metre genişliğindedir. Bu iki yapının altında da muhtemelen yerleşime açılan 
bir kapıyı da içeren bir geç Orta Tunç Çağı duvarı bulunmaktadır (Resim: 6, 
Numara “1”). ST 2 ve 7’de gerçekleştirilen kazılar iki avlulu alanı da içeren 
bir konutsal alanın varlığına dair ipuçları ortaya koymuştur (Resim: 7). Söz 
konusu avlulardan evsel eşyalar ve pişirme eşyaları açısından çok az buluntu 
elde edilmiştir. Bu avlularla bağlantılı yapılar muhtemelen batıda, halen hö-
yüğün içinde bulunmaktadırlar. ST 7’nin daha güney tarafında da konutsal 
işleve sahip olabilecek veya depo olarak kullanılmış olmaıs muhtemel iki kü-
çük oda kazılmıştır. Bu odalar büyük olasılıkla ST 2 ve 7’de ortaya çıkarılmış 
avlularla çağdaş değildir ancak iki alan arasındaki startigrafik bağlantıyı an-
lama çalışmalarımız halen sürmektedir. ST 7’deki bu odalardan elde edilen 
önemli bir buluntu fildişinden güzel bir biçimde oyulmuş bir uçan kuş şekilli 
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süs eşyası veya alettir (Resim: 8). 2015 sezonunda bu alandaki ikinci binyıl 
yerleşiminin yapısının daha iyi bir biçimde anlaşılabilmesi için seviyede iler-
leme kaydedilmesi umulmaktadır.

DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMİ

Demir Çağı yerleşimi üç açmada kazılmıştır: USS 4, SMT 4 ve SMT 15. 
Ana Demir Çağı açmamız olan USS 4 bizlere 2013 ve 2014 sezonu kazılarıyla 
ulaşılan Erken Demir Çağı’ndan daha önce kazılmış Geç Demir Çağı’na uza-
nan kesintisiz bir startigrafik seri sunmuştur. Bu açma 2014 sezonunda da ko-
nutsal ve endüstriyel yapıların bir karışımını sunmaya devam etmiştir. 2013 
yılından radyokarbon tarihleri (Beta #346187 Kal M.Ö. 1130-970) bu alanda 
en erken Erken Demir Çağı katmanlarına ulaştığımızı göstermektedir. 2014 
sezonunun büyük bir kısmı bu katmanların dikkatli bir biçimde incelenmesi-
ne ve Geç Tunç Çağı’na geçişin takibine ayrılmıştır. 2014 sezonunda USS 4’te 
yapılmış keşifler daha önceki sezonlardaki sonuçlarla örtüşür niteliktedir. 
Muhtelif işlevlere sahip bu alanda su ve diğer sıvıların içinde tutulabildiği bir 
yapıya sahip olması muhtemel alçı sıvalı dairesel çöküntüler ve içi kül, çakıl 
ve kil dolu küçük çukurlar bulunmaktadır. 2011’den 2013 sezonuna dek ka-
zılmış olan ve erken Orta Demir ve Erken Demir Çağlarına ait birçok yapının 
tekstil üretimiyle alakalı olduğu ekibimizce düşünülmektedir.  

2014 sezonunda bu yapılardan daha fazlası keşfedilmiş ancak ilintili ma-
teryal kültürü ve yapıların genel durumu bu alanda Geç Tunç Çağı’nın en 
son safhasından Erken Demir’e geçiş döneminde başka tür endüstriyel faali-
yetlerin de gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret etmektedir. Bu çıkarım daha 
ziyade yoğun biçimde sıvanmış sınırları olan bir çukur ve bunun yanında 
bulunan içi kül dolu ilintili çukurları içeren birbiriyle bağlantılı yapılardan 
kaynaklanmaktadır (Resim: 9, numara “1”). Bu kompleksin hemen üzerinde 
demir cüruf örnekleri bulunmuştur. Bu yapılar grubunun maden imalatının 
bir safhasında kullanılmış olması büyük bir olasılık olup Demir Çağı’nın son-
raki safhalarında görülen tekstil endüstrisi odaklı girişimden ciddi anlamda 
farklılık göstermektedir. 2015 sezonunda bu erken çalışma kompleksinin 
daha da kapsamlı olarak incelenmesi umulmaktadır.
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Diğer iki Demir Çağı açması olan SMT 4 ve SMT 5’teyse erken Bizans yer-
leşimi öncesindeki en geç Demir Çağı katmanlarına ait kalıntılara ulaşılmıştır. 
Biri höyük zirvesinin batı ucunda (SMT 4), diğeriyse doğu yamacının en üst 
kısmında (SMT 15) bulunan iki açmada da taş kaplı patikalar açığa çıkarıl-
mış, güneydeki patikanın yanında bir oda bulunmuştur (Resim: 10). Her iki 
alanda söz konusu Geç Demir Çağı mimarîsi ya daha sonraki Bizans savun-
ma duvarı tarafından yok edilmiş ya da bu höyüğün zirvesini çevreleyen bu 
duvara temel olmuştur. SMT 15’teki patika daha iyi inşa edilmiş olup her iki 
patikanın da Geç Demir Çağı yerleşimine giriş sağladıkları anlaşılmaktadır. 
SMT 15 açması ve çevresinde 13 küçük kil top ve bir küçük fildişi nesne bu-
lunmuştur. Kil topların (Resim: 11a; aslında SMT 15’in hemen altındaki SMT 
6’da bulunmuştur) bazıları delikli olup tezgâh ağırlığı olarak kullanıldıkları 
düşünülmektedir ancak bu tanımlama henüz kesin değildir. İyi bir biçimce 
oyulmuş fildişi nesnenin (Resim: 11b) işleviyse henüz belirlenememiştir.  

SMT 4 açmasındaki yapı kompleksi Bizans duvar inşasının yol açtığı yı-
kım dolayısıyla SMT 15’tekinden daha kötü durumda olmakla beraber yapı 
kompleksinin Geç Demir Çağı’na ait olduğu buradan elde edilen veriler sa-
yesinde anlaşılmıştır. Burada 2014 yılında bulunan ve taş döşeli patikayla 
bağlantılı olup bir zamanlar burada bulunan gölgeliği ayakta tutmak için kul-
lanılmış olması muhtemel ahşap direk burdaki yapı kompleksinin inşa olma 
veya var olma dönemi olarak M.Ö. 4. yüzyıla işaret etmektedir (Beta #391289 
Kal M.Ö. 350-305). SMT 4 ve SMT 15’teki kazıların sonuçları höyük zirve-
sindeki Bizans yerleşiminin altında genişçe bir Geç Demir Çağı yerleşiminin 
var olduğu ihtimalini önemli ölçüde güçlendirmiştir. Ancak zirvedeki Bizans 
yerleşiminin en az 2 metre altında olması muhtemel Geç Demir Çağı katman-
larında ulaşmak yakın gelecekte mümkün olmayabilir.

BİZANS YERLEŞİMİ

2014 sezonunda Bizans yerleşiminin incelendiği beş 10 metreye 10 met-
relik açmada çalışmalar geçekleştirilmiştir. Bunlardan üçü (NTN 5, 7 ve 8) 
höyüğün ötesinde bulunan kuzey terasında yer almaktadır. NTN 7’deki 2014 
sezonu çalışmaları daha ziyade 2012 ve 2013 sezonlarında ortaya çıkan stra-
tigrafik problemlerin aydınlatılabilmesine yönelik küçük çaplı incelemeler-
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den ibarettir. NTN 5 ve NTN 8 açmalarıysa 2014 sezonunda ilk kez açılmış 
olup aşağıda ele alınacaklardır. Höyüğün zirvesinde yer alan SMT 3 ve 4 
açmalarındaki çalışmalarsa yukarıda ele alınmış olan Geç Demir Çağı yapı 
kompleksi üzerinde bulunan Bizans savunma duvarının mimarî yapısı hak-
kında detaylı bilgiler sunmuştur.

Yerleşimdeki en kuzeydoğu noktadaki açma olan NTN 5, kuzey terasında 
2008 sezonunda gerçekleştirilen magnetometre taramasında görülen bir ano-
malinin tespitine yönelik olarak 2014 sezonunda açılmıştır. Bu anomali ana 
konutun doğusunda yer alan bir tür (yarı) dairesel yapının varlığına işaret 
etmiştir. Kazı öncesi bu yapının bir kuyu ya da bir hayvan ağılı olabilece-
ği düşünülmüştür. NTN 5 açmasındaki çalışmaların ilk safhasında, burada 
bulunan çökmüş bir yapının kalıntıları olan baş ve yumruk büyüklüğünde 
birçok taşla karşılaşılmış, bu çöküntünün dikkatli bir biçimde kaldırılması 
uzun zaman aldığından hemen altta yer alan mimarî ancak 2014 sezonu so-
nunda kısmen ortaya çıkarılabilmiştir. 2015 sezonunda bu alandaki kazılar 
söz konusu mimarî unsurların detaylı bir biçimde incelenebilmesi hedefiyle 
sürdürülecektir.

NTN 8 açması komşu açmalarda önceki sezonlarda açığa çıkarılan geniş 
konut yapısının devamının incelenebilmesi maksadıyla açılmıştır. Bu açma-
da NTN 7 açmasında önceki sezonlarda ortaya çıkarılan duvarlarla bağlantılı 
duvarlar bulunmuş ve bu surette hedeflenen başarıya ulaşılmıştır (Resim: 12). 
Bu alandaki nihai hedefimiz binanın en erken ve en geç safhalarının ortaya 
çıkarılması ve yüzyıllar boyunca değişen fonksiyonlarının izlenebilmesidir. 
Mevcut aşamada NTN 7 ve 8 açmalarında görülen yapının en azından M.S. 
5.-6. yüzyıllara tarihli olduğu düşünülmektedir. Bu tarihleme radyokarbon 
sonuçlarına (Beta #391285 Kal M.S. 415-560) ve NTN 8 içindeki yapı kalıntıları 
arasında bulunmuş bir I.Justinian (hükümdarlık dönemi M.S.527-565) sikke-
sine dayanmaktadır. Radyokarbon tarihleme burada muhtemelen M.S.2. yüz-
yıla tarihli daha erken bir yapının bulunduğuna da işaret etmektedir ancak bu 
yapının çok az bir kısmı korunabilmiş olup büyük kısmı sonraki dönem inşa-
atına dâhil edilmiştir. Mevcut veriler ışığında bu daha erken yapının, yakın 
bölgedeki zirai üretimi denetleyen önemli bir kişiye ait bir malikâne olarak 
hizmet verdiği düşünülmektedir.    
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Önceki sezonlarda gerçekleştirilen kazılar bu büyük evin muhtemelen 
M.S.9.-10. yüzyıllarda önemli değişimler geçirdiğine işaret etmiştir (Cassis ve 
Steadman 2014). Binanın geniş odaları duvarlarla bölünmüş, büyükçe (muh-
temelen ortak) bir mutfak inşa edilmiş, daha önce avlu olan alansa ağıla dö-
nüştürülmüştür.  Başka bir deyişle, M.S. birinci binyılın başlarında seçkin bir 
sakinin sahibi olduğu büyük, iyi döşenmiş konak birinci binyılın sonlarına 
gelirken muhtemelen birkaç çiftçi ailenin ortaklığında kullanılan bir köy evi-
ne dönüşmüştür. Nihayetinde de Bizans yerleşimi 11. yüzyılda terkedilmiştir. 
2015 sezonunda Çadır Höyük ‘ün Bizans Dönemi yerleşim tarihinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için çalışmalarımız sürecektir. 

Höyüğün zirvesindeki SMT 3 ve 4 açmalarında gerçekleştirilen çalışma-
lar M.S. 8.-9. yüzyıllara tarihli olduğu düşünülen Bizans savunma duvarının 
inşa tekniğinin anlaşılmasına odaklanmıştır. SMT 3 açması duvarın ve SMT 
4’teki kule yapısının hemen iç kısmının incelenmesi hedefiyle açılmıştır. Yü-
zeyin hemen altında Bizans kulesiyle ilintili olarak inşa edilmiş bir odayla 
karşılaşılmıştır (Resim: 13).  Bu oda muhtemelen kule ve duvara geçiş sağla-
makta olup duvar ile kule yapısının hemen yanında merdiven olması muh-
temel yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Odanın içinde içerisinde evsel materyal 
bulunmayan iki çöp çukuruyla karşılaşılmış olup tüm veriler odanın konut 
işlevine sahip olmadığına ve savunma sistemiyle bağlantılı bir işleve sahip 
olduğuna işaret etmektedir.  

SMT 4 açmasındaki kazılar yukarıda anlatılmış olan Geç Demir Çağı yapı 
kompleksini ortaya çıkarmakla kalmamış, geniş Bizans duvarlarının nasıl 
inşa edilmiş olduklarına dair ipuçları da vermiştir. Höyüğün tepesinde nere-
deyse 200 metre kadar uzanan bu duvar kazıldığı en geniş alanda 5.7 metre 
kalınlığındadır ve kumlu bir harçla birbirine bağlanmış büyük taşlardan inşa 
edilmiştir. Duvar üzerinde biri höyüğün kuzey tarafında yer alan SMT 4 aç-
masında, diğeri de höyüğün güney tarafında bulunan iki kule mevcuttur. 

Bu büyüklükte bir duvarın yamaç üzerine inşası, özellikle daha erken yapı 
katlarının bulunduğu alanlarda büyük hazırlıklar yapılmasını gerektirmiş ol-
malıdır. 2013 ve 2014 sezonu kazılarında duvarın inşasıyla ilgili üç önemli 
husus ortaya çıkmıştır: 1) duvarın bazı kısımları için daha erken yapılar temel 
olarak kullanılmıştır; 2) daha erken (Demir Çağı) yapıların yetersiz kaldığı 



313

yerlerde temeller sıkıştırılmış toprak kutular oluşturularak meydana getiril-
miştir; 3) taş ve harçtan inşa edilen duvar temellerinde ahşap hatıllar kulla-
nılmıştır.

Bir alanın zemini sağlam değilse veya aşağı meyilliyse yapının üzerine 
oturacağı zemin sıkıştırılmış toprak kutular yardımıyla düzleştirilmiştir (Re-
sim: 14). Söz konusu kutular, kare yapacak şekilde dikine yerleştirilen ince, 
organik hasırların dışının her yönden çamurla kaplanarak üzerlerine bastı-
rılması, daha sonra da oluşan bu kutuların içlerine sıkıştırılmış çamur ve alçı 
parçaları yerleştirilmesiyle meydana getirilmişlerdir. En alt seviyede bir tür 
platform oluşturacak şeklide daha kısa ve geniş kutular kullanılmış, bunların 
üzerine daha dar ve yüksek kutular yerleştirilerek düz bir satıh elde edilmiş-
tir. Bu sathın üzerineyse savunma duvarının üzerine oturacağı harç katmanı 
yerleştirilmiştir.      

Harç düz bir zemin oluşturmak ve yapıyı güçlendirmek için ahşap hatıl-
lar kullanılarak dökülmüştür (Resim: 15). Bu şekilde höyük zirvesinin eğimli 
olan ve bazen de sağlam olmayan kenarına inşa edilecek geniş duvarın daha 
sağlam bir temel üzerine oturması sağlanmıştır. Duvar taşlarının en alt sıra-
sı muhtemelen ıslak harç içinde oturacak şekilde ahşap hatılların 10-20 cm. 
kadar üzerine yerleştirilmişlerdir. Söz konusu yapı sağlam bir biçimde höyü-
ğün bütün tep kısmını çevrelemektedir. Bu bağlamda bu inşaatın bir köylü 
topluluğunun hızlıca saklanabilmesi için arazi taşlarıyla kaba biçimde yapıl-
madığını, duvarların önemli derece inşaat bilgisiyle, büyük emek ve zaman 
harcanarak inşa edildiğini söylemek mümkündür. Çadır Höyük’ teki Bizans 
savunma duvarları üzerindeki çalışmalarımız inşaatın kimler tarafından ya-
pıldığı ve kimler tarafından idare edildiği konularını daha detaylı biçimde 
düşünmemize vesile olmuş, bu bölgede 10. yüzyılda daha önce düşünülen-
den daha karmaşık bir sosyo-politik yapının var olmuş olabileceğine işaret 
eden verilere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu alandaki çalışmalarımız önümüzde-
ki sezonlarda sürecektir.

Çadır Höyük’te 2014 sezonunda başlatılan bir önemli çalışma da höyük-
teki yerleşimin farklı dönemlerdeki ebatlarını tespite yöneliktir. Bu amaçla 
höyüğün güneydoğu tarafındaki düzlük alanda ve batı yamacının hemen al-
tında birer açma açılmıştır. Güneydoğudaki XX açmasında takriben 2 metre 
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derinlikte, kalın bir alüvyon tabakası altında Bizans Dönemi duvarlarına rast-
lanmış olup söz konusu dönemde yerleşimin tahmin edilenden daha geniş 
olduğu anlaşılmıştır. Batı yamacının altında yer alan WST 26 açmasındaysa 
kazıların ilk yarım metrelik kısmında herhangi bir mimarî kalıntıyla karşıla-
şılmamış, zaman yetersizliği dolayısıyla daha derine inilememiştir. 2015 sezo-
nunda bu alanlardaki çalışmalar sürdürülecek, ayrıca höyük etrafında küçük 
çaplı sistematik yoğun yüzey araştırmaları ve jeofizik taramalar gerçekleştiri-
lerek yerleşimin farklı dönemlerdeki ebatı ve yayılım alanları hakkında çeşitli 
bilgiler toplanacaktır.

Çadır Höyük kazılarının 2014 sezonu son derece verimli geçmiş olup tüm 
ana bilimsel hedeflere ulaşılmıştır. New Hampshire Üniversitesi, Bitlis Eren 
Üniversitesi, SUNY Cortland Üniversitesi, Memorial University of New Fo-
undland ve Hood Koleji ortaklığında gerçekleştirilen projemizin 2014 sezo-
nu Doç.Dr. Gregory McMahon başkanlığında ve Yrd. Doç.Dr. Tevfik Emre 
Şerifoğlu kazı başkan yardımcılığında yürütülmüş olup, kazılara yukarıda 
sayılan üniversiteler dışında Bilkent, Chicago, Connecticut, Çanakkale Onse-
kiz Mart, Orta Doğu Teknik ve Roma Sapienza Üniversiteleriyle Ankara’daki 
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nden uzmanlar ve öğrenciler katılmıştır. 2014 se-
zonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Antalya Müzesi uzman-
larından Hüseyin Toprak katılmıştır. Gerekli izinlerin verilmesi halinde kazı-
larımız bölge kültür tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi ve geçmiş sezonlarda 
ortaya çıkan başlıca bilimsel soruların cevaplanabilmesi için 2015 sezonunda 
da devam edecektir. 
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Resim 2: Çadır Höyük’teki Geç Kalkolitik (M.Ö.4. binyıl ortası) yerleşimin planı.

Resim 1: Kazılmakta olan açmaların yerlerini gösteren Çadır Höyük topografik haritası.
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Resim 3:  SES 1-2  açmalarındaki kerpiç ve direk çukuru 
yapıları.

Resim 5: a) LSS 3 açmasındaki Omphalos Binası yanında bulunan hay-
van heykelciği; b) USS 9 açmasındaki kül çukurunda bulunan 
kil hayvan heykelciği.

Resim 4: SES 1-2 açmalarındaki konutsal olmayan bina 
içerisindeki kırık meyve kasesiyle örtülmüş ço-
cuk mezarı.
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Resim 7: ST 2 ve ST 7 açmalarındaki Hitit savunma duvarının içindeki iki konutsal avlu. 

Resim 6: Doğu yamacı basamaklı açmasındaki M.Ö.ikinci binyıl duvarları: 1) Orta Tunç Çağı 
duvarının kanatları ve muhtemel kapı; 2) 2 metre kalınlıktaki erken dönem Hitit sandık 
duvarı; 3) 4 metre kalınlıktaki geç dönem Hitit sandık duvarı.
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Resim 9: USS 4 açmasındaki sıvalı yapıyı (numara “1”) ve maden endüstrisiyle ilgili olması 
muhtemel bağlantılı kül çukurlarını gösteren hava fotoğrafı.

Resim 8: ST 7 açmasındaki konut yapılarının yanında bulunan uçan kuş biçimli fildişi parça.
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Resim 11: a) SMT 15 açmasının hemen 
doğusunda bulunmuş olan 
ve tekstil üretimiyle bağlantılı 
olabilecek küçük kil toplar; b) 
SMT 15 açmasında bulunan 
çok küçük yontma fildişi nes-
ne.

Resim 10: SMT 15 açmasındaki Geç Demir Çağı taş döşeli patika.
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Resim 13: Höyük zirvesindeki SMT 3 açmasında bulunan Bizans duvarı ve  kulesinin hemen iç 
tarafındaki küçük oda. 

Resim 12: NTN 8 açmasında açığa çıkarılan ve kuzey terasındaki Bizans Dönemi erken mimarîsini 
daha iyi anlamamızı sağlayan yapılar.
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Resim 15: Kulenin hemen altında görülebilen ahşap hatıllara ait delikleri içeren Bizans kulesi ve 
duvarı (SMT 4 açması).

Resim 14: SMT 4 açmasındaki Bizans duvarını desteklemek için hazırlanan toprak kutuların ka-
lıntıları (sağda); sanatçının toprak kutu canlandırması (solda).
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I. KARA KAZILARI

Liman Tepe’de yerleşimi ikiye bölen İzmir-Çeşmealtı yolunun kuzeyinde 
kalan bölüm “Kuzey Kazı Alanı”, yolun güneyinde kalan alan ise “Güney 
Kazı Alanı” olarak adlandırılmıştır.  Ayrıca oldukça geniş bir alana yayılan 
kuzey kazı alanı kendi içinde üç alana ayrılmıştır. Bunlardan en güneyde ola-
nı “A Alanı”, ortada yer alanı “B Alanı”, kuzeydeki alan ise C Alanı olarak 
tanımlanmaktadır. Liman Tepe’de 2014 yılında yapılan kazılarda A ve B alan-
larında çalışılmıştır.

A. B Alanında, Y-Z/6 Açmalarında Yapılan Kazılar: Liman Tepe’de 2014 yı-
lında, 2013 yılında V-Y/6, Y/7 açmalarında bir bölümü açılan OTÇ II döne-
mine ait büyük levha taş döşeli yapının kuzey uzantısını, ETÇ IIIA’ya tarih-
lenen kanalın doğu uzantısını ve ETÇ II mimarî kalıntılarının doğu kısmını 
açığa çıkartmak amacıyla Y-Z/6 açmalarında çalışılmaya başlanılmıştır. Be-
lirtilen alanda yapılan kazılarda GTÇ, OTÇ ve ETÇ tabakaları araştırılmış-
tır.  

GTÇ Tabakası (LMT II): Alanda yapılan kazılarda GTÇ’nın 1. ve 3. mimarî 
tabakasına ait kalıntılar saptanmıştır. 

LMT II. 1. Mimarî Tabaka: 2013 yılında yapılan çalışmalarda bu mimarî ta-
bakaya ait M-70 yapısının bir bölümü kazılabilmiştir. Bu yıl yapılan çalışma-
larda mekânın doğu duvarının kuzey uzantısı (D-700) ve batı duvarının (D-
751) (Resim: 1) korunmuş olan çok az bir kısmı açığa çıkartılmıştır. Bu duvar-
lar çok büyük boyutta toplama taşların tek sıra halinde dizilmesi ve yapının 
iç kısmına bakan kısımlarına küçük taşların konulmasıyla oluşturulmuştur. 
Batı duvarının yakınında bir bebek mezarı (G-62) açığa çıkartılmıştır. Bebek 

 Bostancı ve Daniya Mukhamedzhanova; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Müslüm Maaşoğ-
lu, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Yusuf Bakan; Kocaeli 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Simay Tuana Koçak, Hayriye 
Akın; Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Tuğçe 
Mamak; İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Zeynep İlke 
Kılıçtepe, Eylül Demirtaş, Bilge Gülşen; Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sera-
mik Bölümü öğrencileri Esma Aydın, Özlem Elif Aras; Ankara Üniversitesi; Philips Universitaet 
Marburg‘dan Michaela ReInfeld, Karlotta Henrietta Pape, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Uğur 
Serden, Konya Arkeoloji Müzesi’nden Fahri Ayçin ve Hatay Arkeoloji Müzesi’nden Bülent De-
mir kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.



325

mezarı mezar biçimi bakımından farklı özellik sergilemektedir. Bu gömütte 
öncelikle doğu-batı doğrultusunda yatırılan çömleğin içine bir bebek konula-
rak ağzı kalın bir levha taşla kapatılmıştır. Daha sonra mezarın üzeri başka bir 
çömleğin parçaları yerleştirilmiştir. Çömleğin dış kısmında yapılan kazılarda 
da çömleğin hemen kuzeyinde ve güneyinde başka bir bebeğe ait dağılmış 
iskelet parçaları saptanmıştır. 

LMT II. 3. Mimarî Tabaka: Alanda yapılan çalışmalarda bu mimarî tabaka-
ya ait bir adak yeri açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). 1,47-1,62 m. çapında olan 
bu adak yeri orta büyüklükte kalın levha taşların yerleştirilmesiyle oluştu-
rulmuştur. Bu adak yerinin üst kısmında çok az miktarda seramik parçası 
ele geçmiştir. Bu alanın batısında 2013 yılında yapılan çalışmalarda aynı tek-
nikte yapılmış adak yerleri bulunmuştu. Toplam üç tane olan adak yerleri 
bu alanın ritüel amaçlı kullanılmış olduğunu göstermesi bakımından önem 
taşımaktadır.  

OTÇ Tabakası (LMT III): Bu kültür katına ait beş mimarî tabakaya ait kalın-
tılar açığa çıkartılmıştır. 

LMT III. 1/2. Mimarî Tabaka (OTÇ III): Alanda yapılan kazılarda bu mimarî 
tabakaya ait sadece bir bebek mezarı kazılmıştır (G-63). Doğu batı doğrultu-
sunda olan ve ağız kısmı doğuda yer alan çömlekten oluşan mezara bir taş 
düşerek mezarı tahrip etmiştir. Mezar içinde 4-5 yaşlarında bir çocuğa ait bir 
iskelet bulunmuştur. Baş kısmı korunmamış olan iskeletin üst kısmı batıda 
yer almakta olup, gövdeden üst kısmı düz, alt kısmı ise yan olarak yatırılmış 
olmalıdır. Mezar içinde boynuzdan  yapılmış bir boncuk ele geçmiştir.   

LMT III. 3. Mimarî Tabaka (OTÇ II): OTÇ’nın 3. mimarî tabakası iyi korun-
muş durumda açığa çıkartılmıştır. Bu mimarî tabakaya ait kuzeybatı-güney-
doğu doğrultusunda olan bir yol, bu yolun kuzeyinde ise kuzeydoğu - güney-
batı doğrultusunda uzanan ve yola bağlanan bir sokak açığa çıkartılmıştır. 
Sokağın doğusunda bir yapının güneybatı kısmı (M-77), yolun batısında ise 
olasılıkla bir yapıya ait bir yıkıntı tespit edilmiştir. Yolun güneyinde ise bir-
birine paralel olarak yapılmış iki yapı (M-71 ve 78) yer almaktadır.  Bu alanın 
batısında ise önceki yıllarda yapılan çalışmalarda kuzey güney doğrultusun-
da sıralanan oval evlerden oluşan bir dizi, doğusunda ise yolun güneyinde 
yer alan dikdörtgen planlı iki yapı bulunmuştu. Bu bağlamda kuzey kazı ala-
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nı OTÇ II yerleşimi değerlendirildiğinde batıda oval evlerden oluşan ve daha 
çok atölye özelliği gösteren bir plan ile, doğuda topografyanın daha yüksek 
olduğu kısımda ise yol ve sokaklarla birbirine bağlanan dikdörtgen planlı ya-
pılardan oluşan bir yerleşimin olduğu anlaşılmıştır. 

M-77 Yapısı (Resim: 3): Alanın kuzeydoğu köşesinde açığa çıkartılan bu 
yapı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Yapının güney du-
varı üzerinde yer alan kapısı 1,07 m. genişliğindedir. Yapının duvarlarının 
örgüsünde alt kısmında büyük boyutta kalın levha taşlar, üst kısmında ise 
orta ve küçük boy levha ve alt toplama taşların düzgün kısımlarının duvar-
larının iki yüzüne yerleştirilmesiyle örülmüştür. Yapının batı duvarı doğuya 
doğru yatmış durumda açığa çıkartılmıştır. Yapının içinde yapılan kazılarda 
yapının iki evreli olduğu anlaşılmıştır. OTÇ II’nin geç safhasında, OTÇ I’in de 
meydana gelen depremin (altta anlatılan) devamında, yapının doğuya doğru 
yatan duvarına  içten  orta ve büyük boy toplama taşlarla takviye yapılmıştır. 
Bu evrede  yapının içinde levha taşlardan yapılmış bir silo, silonun kuzeyinde 
yıkılmış bir fırın tabanı ile yapının tabanının altında bir bebek mezarı açığa 
çıkartılmıştır. Silonun batısında yer alan bebek mezarı (G-64) (Fig. 12-13) ise 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yatırılmış bir çömlekten oluşmaktadır. 
Mezarın ağız kısmı kuzeydoğuda yer almaktadır ve kalın bir levha taşla kapa-
tılmıştır. Mezarın içinde bir bebeğe ait iskelet dağınık durumda bulunmuştur. 
Bebeğin yatış pozisyonu belli olamamakla birlikte baş kısmının kuzeydoğuda 
yer aldığı saptanmıştır.

M-71 Yapısı (Resim: 4): Liman Tepe’de 2013 yılında yapılan kazılarda bu 
yapının güney kısmı araştırılmıştı. Bu yıl bu yapının kuzey kısmı tamamen 
açığa çıkartılarak yapının planı tamamlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultusunda uzanan yapının doğu ve batı duvarları kuzeyde dışa doğru çıkıntı 
yapmaktadır. Yapının güney duvarı ise GTÇ tabakası tarafından tahrip edil-
miştir. Yapının duvarları orta ve küçük boy levha taşların düzgün olan kısım-
larının duvarlarının iç ve dış yüzüne yerleştirilmesiyle örülmüştür. Yapının 
iç kısmı ise çok büyük boyutta kalın levha taşlarla döşenmiştir. Yapının ku-
zeybatı köşesinde yer alan ve erken evreye ait olan fırının ağız kısmı güneyde 
bulunmaktadır. 2013 yılında yapılan kazılarda bu fırının güneyinde tahrip ol-
muş bir fırın tabanı açığa çıkartılmıştı. Bu yapının tabanı üzerinde ayrıca bol 
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miktarda gastropot, küçük cardium bulunmuştur. Bu deniz ürünlerinin fırın 
tabanı yanında yoğunlaştığı saptanmıştır. Yapı içinde sadece fırın tabanının 
arkasında tümlenebilir bir sığ çanak, yapının doğu duvarı üzerinde Minos 
tipi bir ağırlık ele geçmiştir. 

M-78 Yapısı (Resim: 4): M-77 yapısının doğusunda yer alan bu yapının batı 
duvarı aynı zamanda M-71 yapısının doğu duvarını oluşturmaktadır. Kuzey-
doğu-güneybatı doğrultusunda olan bu yapı 6,40 m. uzunluğunda, 0,40 m. 
genişliğinde, 0.25 m. yükseklinde, dört sıradır. Bu yapının kuzey kısmının 
küçük boyutta levha taşlarla döşeli olduğu görülmüştür. Güney uzantısı kazı-
lamayan alan içine giren bu yapı içinde çok az miktarda seramik ele geçmiştir.

OTÇ II kültür kalıntıları arasında dönemi karakterize eden basit ağızlı sığ 
çanaklara, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklara, yonca ağızlı 
kaplara ve dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı uzun ve kısa boyunlu 
çömleklere ait parçalar bulunmuştur. Dönemi karakterize eden bu seramik 
örneklerle ele geçen pişmiş topraktan ağırşaklar, kurşun halkalar küçük bu-
luntuları oluşturmaktadır. 

LMT III. 4. Mimarî Tabaka (OTÇ I): Bu mimarî tabaka alanın sadece kuzey 
kısmında araştırılmıştır. Bu mimarî tabakaya ait alanın kuzeydoğusunda üst-
te OTÇ II’de anlatılan M-77 yapısı yer almaktadır. Bu yapının erken evresinde 
yapının giriş kısmının yakınında bir fırın tabanı ve evin içinde yanmış bir 
taban açığa çıkarılmıştır. Bu yanmış taban üzerinde çok az miktarda seramik 
ele geçmiştir. Bu seramik örnekleri içinde içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı çanaklara ait parçaların çok olduğu görülmüştür. Bu evrenin sonunda 
meydana gelen deprem sonucunda yapı tahrip olmuştur. Deprem sonucunda 
oluşan yangın sonucunda duvarların taşlarında çatlama ve kırılmalar meyda-
na gelmiştir.  

Bu yapının doğusunda bir sokak, sokağın diğer kenarında ise dağınık şe-
kilde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan orta boy toplama taşlar ve 
levha taşlardan oluşan bir yığın açığa çıkartılmıştır. Bu yığının güney uzan-
tısına bağlanan bir başka taş grubu da kuzeybatı-güneydoğu doğrultusun-
da uzanmaktadır. Bu kalıntılar bütünüyle değerlendirildiğinde tahrip olmuş 
ve yıkılmış bir yapı görünümündedir. M-77 yapısının batısında ve yukarıda 
anlatılan enkazın doğusunda yer alan ve sokak olarak tanımlanan kısımda 
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yapılan kazılarda da sokağa düşmüş taşlarla birlikte bol miktarda seramik 
bulunmuştur. Seramik örneklerinin içinde dönemi karakterize eden basit ağız 
kenarlı sığ çanaklar, içe çekik ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanakların, 
kapaklı çömleklere ve yonca ağızlı depolama kaplarına ait parçaların çok ol-
duğu görülmüştür.

LMT III. 5. Mimarî Tabaka (OTÇ I): Bu mimarî tabakaya ait alanın doğu kıs-
mının kuzeyinde bir yapının güney kısmı (M-80) ve güneyinde ise bir başka 
yapının kuzeydoğu (M-81) kısmı açığa çıkartılmıştır.  

M-80 Yapısı: Kazılan alanın kuzeydoğu köşesinde yer alan bu yapının sa-
dece güneybatı kısmı açığa çıkartılmıştır. Yapıyı güneyden sınırlayan duvarı 
(D-765) kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Duvarın doğu 
uzantısı kazılmayan alan içinde devam etmekte, batı uzantısı ise tahrip ol-
muştur. Duvar farklı boyutlarda taşlardan örülmüş olup, duvarın dışa gelen 
kısmında daha çok büyük boyutta taşlar kullanılmıştır. Bu duvarın kuzeyin-
de, yapının iç kısmında yapılan kazılarda çatıya ait enkaz tespit edilmiştir. 
Çatıya ait enkazın kaldırılmasının ardından altta evin iki evresine ait taban 
açığa çıkartılmıştır. 

Yapının geç evresinde güneydoğuda bir fırın tabanı ve fırın tabanının 
arkasında yığın halinde kap parçaları bulunmuştur. Bu parçalar içinde bir 
tane sığ çanak tüme yakın halde ele geçmiştir. Fırın tabanında yapılan ça-
lışmalarda tabanın altına öncelikle ince kum serildiği, bunun üzerine kap 
parçalarının yerleştirildiği, bunun üzerinin ise sıvandığı saptanmıştır. Fırın 
tabanına yerleştirilen kap parçaları arasında üzeri kabartma bezemeli geniş 
ağız kenarlı bir çömlek kabara bezemeli kapaklı bir vazoya ait parçalar, içe 
kalınlaştırılmış-s profilli bir çanağa ait parçalar, dışa kalınlaştırılmış ağız ke-
narlı çanağa ait parçalar ve kısa boyunlu, kabartma bezemeli bir çömleğe ait 
parçaların çok olduğu görülmüştür. Yapının erken evre tabanı üzerinde ise 
dört tane fırın tabanı ve bir ateş yakma yeri yer almaktadır. Bu fırın tabanları-
nın da, diğer fırın tabanın da olduğu gibi öncelikle ince kum üzerine seramik 
parçalarının yerleştirilmesiyle yapıldığı saptanmıştır.

M-81 Yapısı: M-80 yapısının güneyinde ise M-81 yapısı yer almaktadır. 
Alanın güneyinde yer alan bu yapının doğudan batıya doğru kavis yapan 
kuzeydoğu köşesi açığa çıkartılmıştır. Yapının açığa çıkartılan kısmına ait 
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duvar küçük ve orta boy levha ve toplama taşlardan gelişigüzel örülmüştür. 
Yapının buluntularını maden cevheri zenginleştirme taşı ile havaneli oluştur-
maktadır.   

ETÇ IIIB Tabakası (LMT IV.1): Liman Tepe’de 2007, 2010 yılında T-U-V/6 
alanlarında yapılan kazılarda ETÇ IIIB’ye tarihlenen adak çukurları saptan-
mıştır. Bu yıl yapılan kazılarda ETÇ IIIA’ya tarihlenen dolgunun içine açılmış 
dört tane, taş dolgunun doğusunda dört tane olmak üzere sekiz tane adak 
çukuru açığa çıkartılmıştır. ETÇ IIIA taş dolgusunun içine açılan çukurlardan 
bir tanesinin duvarları orta ve büyük boy toplama taşlarla örülmüştür (Res. 
5). 1,90- 2,00 m. çapında, 0,97 m. yüksekliğindedir. Adak çukurunun içinde 
yapılan kazılarda dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı bir çanağa ait parçalar, ka-
paklı bir vazoya ait parçalar ile bereketi temsil eden iki tane geyik boynuzu 
ve çok az kaplumbağa kabuğu bulunmuştur. Doğuda yer alan dört adak çu-
kurundan bir tanesi de diğerlerinden daha zengin bir konteks içermesi bakı-
mından önemlidir. Bu çukur içinde tama yakın bir çanak ve aynı çömleğe ait 
parçaların yanı sıra yarım çanaklar ele geçmiştir. Diğer çukurda olduğu gibi 
bu çukurda da kaplumbağa kabuğu ve geyik boynuzu yer almaktadır.  

ETÇ IIIA Tabakası (LMT IV.2): Liman Tepe’de 2013 yılında yapılan kazılarda 
V-Y/6 alanlarında kuzey - güney doğrultusunda uzanan ve çoğunluğu orta 
boy toplama taştan oluşan bir dolgu açığa çıkartılmıştır. 2014 yılında yapılan 
kazılarda bu taş dolgunun doğu uzantısı bulunmuştu. Bu taş dolgunun alanın 
aşağı yukarı orta kısmına kadar yayıldığı görülmüştür. ETÇ IIIA’ya tarihlenen 
taş dolgunun arasından çok az miktarda seramik parçası ele geçmiştir. 

ETÇ II Tabakası (LMT V): Bu alanda yapılan derinleşmelerde ETÇ II’ye ait 
üç mimarî tabaka tespit edilmiştir. 

LMT V.1. Mimarî Tabaka: Bu mimarî tabakaya ait aşağı yukarı alanın orta-
sında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir duvar (D-780) açığa 
çıkartılmıştır. Kuzey ve güney uzantısı tahrip olmuştur. Orta ve büyük boy 
toplama taşlardan düzensiz bir örgüye sahip duvarın  iki sırası korunmuştur. 
Bu duvarın doğusunda ve batısında yapılan kazılarda konik gövdeli-basit 
ağız kenarlı çanaklara, içe çekik-basit ağızlı ve keskin omuzlu çanaklara ait 
parçalar ele geçmiştir. Seramik örneklerin değerlendirilmesi sonucunda bu 
duvarın Geç ETÇ II’ye ait olduğu anlaşılmıştır. 
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LMT V.2. Mimarî Tabaka (Fig. 24):  Geç ETÇ II’ye tarihlenen D-780 duvarın 
doğusunda ve batısında yapılan derinleşmelerde doğu-batı doğrultusunda 
uzanan ve kırık taşlardan oluşan bir döşeme yer almaktadır. Tahrip olan bu 
döşemenin batısında 2013 yılında açığa çıkartılan ve temenos duvarı olarak 
adlandırılan mimarî vardır Bu kalıntıların kuzeyinde ve güneyinde yapılacak 
kazılar sonucunda daha sağlıklı bir yorum yapılabilecektir. Taş döşeli bu alan 
üzerinde bulunan çan biçimli kaba ait bir parça kalıntının tarihlendirilmesi 
bakımından önem taşımaktadır.

LMT V.3. Mimarî Tabaka (Resim: 6):  Yukarıda anlatılan döşemenin altında  
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir yapı (M-82) yer almaktadır. 
Dikdörtgen plan veren bu yapının doğu kısmı kazılmayan alan içinde, batı 
uzantısı ise temenos duvarının altında yer almaktadır. Yapının açığa çıkartı-
lan kısmı 10 m. uzunluğunda, 3,45 m. genişliğindedir. Yapının batısında yer 
alan girişi 96 cm’dir. Girişi kuzeyden sınırlayan duvar (D-786) kuzeydoğu-gü-
neybatı doğrultusundadır. Giriş kısmına kalın bir levha taş yerleştirilmiştir. 
Bunun yanı sıra girişin iki tarafı dışarından doğu-batı doğrultusunda uzanan 
duvarlarla sınırlandırılarak bir koridor oluşturulmuştur. Bu duvarların doğu 
uzantıları girişi sınırlayan duvarlara yaslanmakta, batı uzantıları ise daha geç 
evreye ait duvarın altına girmektedir. Bu duvarların iç kısımlarında yapılan 
kazılarda ise orta büyüklükte taşlardan oluşan bir döşeme tespit edilmiştir. 
Yapının içinde yapılan kazılarda içe çekik, basit ağızlı ve keskin omuzlu ça-
naklara ait parçalar ile çömleklere ait boyun parçaları ele geçmiştir. 

B. A Alanında V-Y/2-3 açmalarında yapılan kazılar: Liman Tepe’de en kuzey-
de yer alan kazı alanında en son 2012 yılında yapılan kazılara 2014 yılında 
devam edilmiştir.  Bu alanda önceki yıllarda açığa çıkartılan teras duvarının 
güneyinde yer alan GKÇ tabakalarını araştırmak amaçlanmıştır.  

Erken Tunç Çağı I Tabakası (LMT VI):  Teras duvarının güneyinde bu yıl ger-
çekleştirilen çalışmalarda, önceki yıllarda olduğu gibi taş döküntü ve yangın 
izleri barındıran ve atıklardan oluşan tabakalara rastlanmıştır. Bu depozit-
lerden elde edilen veriler de önceki yıllarla yakın benzerlik sergilemektedir. 
Çoğunluğu küçük boyutlu ve ince cidarlı, ağız kenarı içe eğik çanaklar, üç 
ayaklı çömlekler ve kısa boyunlu çömlekler seramik repertuarını oluşturmak-
tadır. Teras duvarının ETÇ I’in erken dönemlerinde inşa edildiği göz önünde 
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bulundurulduğunda ve atık tabakalarının yangın izlerin barındırdığı düşü-
nüldüğünde, günümüze ulaşmamış olan teras üzeri yerleşimin bir yangın ge-
çirdiği ve bu alanın temizliği sırasında toplanan atıkların teras önüne atıldığı 
söylenebilir. Bu tabakalardan ele geçen obsidyen buluntular da çok sayıdadır.  
Buna ek olarak yerleşim içerisinde metalurjik faaliyetlere işaret eden cüruflar, 
taş pota parçaları kayda değer buluntular arasındadır.  

Geç Kalkolitik Çağ Tabakası (LMT VII): Geç Kalkolitik Çağ’a ait tabakalar 
kazı alanının ancak kuzey yarısında rastlanmıştır. Daha önceden de bilindiği 
üzere yerleşimin bu alandaki ETÇ I/ Geç Kalkolitik Çağ topografyası kuzey-
batıdan güneydoğuya eğim yapmakta ve daha sonraki müdahaleler sonucun-
da alandaki stratigrafi oldukça karmaşık bir hal almaktadır.  Bu alanda yan-
gın geçirmiş olan bu tabaka içerisinde kısmen korunmuş bir ocak veya fırın 
tabanı ele geçmiştir.  Fırın tabanının en altına kırık seramik parçaları  döşen-
miş ve bunların üzeri daha sonra kille sıvanmıştır. Olasılıkla bu kalıntılarla 
ilişkili olarak açığa çıkartılan ve yumruk büyüklüğünde taşlardan oluşan bir 
döküntü içerisinde Geç Kalkolitik Çağ’a ait cüruf parçaları, maden zengin-
leştirme taşları ve taş pota parçaları ele geçmiştir. Söz konusu kalıntılar, ilk 
olarak 2004 yılında açığa çıkartılmaya başlanan “Yanık Ev” kalıntılarından 
daha geç bir evreye aittir.

2014 çalışmalarında  ayrıca 2004-2005 yıllarında yapılan çalışmalarda açı-
ğa çıkartılan yangın geçirmiş evin güney uzantısını belirlenmiştir. Evin daha 
güneyde yer alması gereken sınırı tamamen tahrip olmuştur. Bu yanık taba-
ka ile ilintili olarak ele geçen eserler arasında en önemlisi kısmen korunmuş 
olarak ele geçen ama tamamlanabilen bir beyaz boyalı, siyah perdahlı ve ince 
hamurlu bir çanaktır (Resim: 7).  Ağız kenarında iç kısmı yatay çizgilerle be-
zenmiş ters üçgenler yer alan bu çanağın ağız kenarı üzerinde ise aplike ola-
rak koç başları bulunmaktadır. Söz konusu çanağın hemen yanı başında ele 
geçen ve yine kısmen korunmuş bir siyah perdahlı testicik bu buluntuların 
ritüel amaçlı kullanılmış olabileceklerini akla getirmektedir.

2014 kazı sezonunun bir diğer önemli sonucu ise kazı alanının batı ve doğu 
kenarlarında açığa çıkarılan iki ızgara planlı yapıdır (Resim: 8). Her ikisi de 
kazılmayan alanlar içerisinde devam eden yapılardan batıda yer alanı gerek 
ETÇ I teras inşası sırasında gerekse M.Ö. 6. yüzyıl kuyusu tarafından büyük 
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ölçüde tahrip edilmiştir. Bu nedenle boyutları tam olarak belirlenemese de, 
her iki yapının da tabanlarının yaklaşık 5 cm. kalınlığında kille sıvandığı an-
laşılmıştır. Batıdaki ızgara planlı yapının duvarlarının yaklaşık 20 cm. kalın-
lığında olduğu ve kerpiçle örüldüğü 2004/2005 yılı kazılarında belirlenmişti, 
fakat yapının temelinin ızgara planlı olduğu bilinmemekteydi. Izgara planlı 
yapılar bölgede Bakla Tepe’den bilinmektedir. Çok daha geniş alanlarda araş-
tırılan Bakla Tepe yapıların apsidal planlıdır.  Tabanları tek sıra taştan oluşan 
ızgaraların üzerine ahşap hatılların atılmasıyla yapılar inşa edilmiştir. Liman 
Tepe’de açığa çıkartılan iki ızgara planlı yapıların Bakla Tepe yapılarına göre 
daha küçük taşlarla inşa edilmiş olmaları ve uzun (kerpiç) duvarların altında 
taş temelin bulunmaması, Liman Tepe’de bu yapıların belki de özel bir amaç 
için (depolama?) inşa edilmiş olabileceklerini akla getirmektedir. 

II. SUALTI KAZILARI

Liman Tepe / Klazomenai’nin tektonik olaylar nedeniyle günümüzde su-
altında kalan antik liman tesisleri, İzmir körfezinin güneyinde Karantina ada-
sının tam karşısında modern Urla Liman’nın yaklaşık 500 m. doğusunda yer 
almaktadır. 14 yıllık süre boyunca mendireğin içinde ve dışında olmak üzere 
yedi farklı alanda çalışmalar yürütülmüştür. 2007 yılından itibaren yapılan 
kazılarda antik limanın stratigrafik dizinin (tarihsel süreci) ortaya konması ile 
kullanım evrelerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik çalışmalar 
E ve F alanlarında yürütülmektedir. 2014 yılında kazılara F alanında devam 
edilmiştir. 2014 yılı çalışmalarının ana hedefi M.Ö. 4 ve 6 yy. tarihlenen liman 
tabanlarını daha geniş alanda araştırılması oluşturmuştur. Bu amaç doğrul-
tusunda M.Ö. 6. yy. liman tabanında yapılan çalışmalarda, liman tabanında,  
günümüz modern örneklerinde olduğu gibi her türlü malzeme grubunun bir 
arada bulunduğu, bir anlamda çöplük gibi bir yapıya sahip olduğu tespit edil-
miştir. Liman tabanında ele geçen malzeme gruplarından ilki organik malze-
melerdir. Karada gerçekleştirilen kazılarda oldukça sınırlı sayıda ele geçebi-
len bu malzeme grubu, sualtındaki oksijensiz ortamda organik malzemenin 
daha uzun süre dayanabilmesinin bir avantajını bize sunarak, çok bol şekilde 
ele geçmektedir. 2014 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi, ele geçen organik 
malzeme arasında en yoğun grubu zeytin çekirdekleri oluşturmaktadır. Bu-
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güne kadar yürütülen çalışmalarla binlerce örneğe ulaşan zeytin çekirdekleri 
liman tabanında belli bir lokal yoğunluktan çok alanın tümüne yayılmış şe-
kilde açığa çıkmaktadır. Daha düşük oranda da olsa fındık kabukları, çam 
kozalağı, ahşap parçalar ve hayvan kemikleri de diğer organik buluntular 
arasındadır. Ele geçen bu organik malzemeler bir yandan limanın kullanıldığı 
dönemlerin fauna ve florası hakkında bilgi verirken, diğer yandan da limanın 
ekonomik faaliyetleri ile ilgili önemli ipuçları sağlamaktadır. Konu üzerinde 
gerçekleştirilecek detaylı analiz çalışmaları ile Klazomenai limanı vasıtasıyla 
bölgeye getirilen yabancı bir takım bitki veya hayvan türleri hakkında bilgi 
sahibi olunacak ve yerleşimin denizaşırı ilişkilerinin boyutlarıyla ilgili sonuç-
lara varılabilecektir. Tabandaki malzeme gurubunun ikincisini metal eşyalar 
ve parçalar oluşturmaktadır. 2014 yılının en önemli metal buluntulardan biri, 
yaklaşık 15 cm. boyunca huni formundaki çapa koluna ait metal tırnaktır. 
Önceki yıllarda yürütülen kazı çalışmaları ile Arkaik Çağ liman tabanında 
tespit edilen ucu metal kola sahip ahşap çapa örneğinin tam bir paraleli olan 
bu metal tırnak örneği de ahşap bir çapa kolu üzerinde takılıdır.  Tespit edi-
len metal tırnağın ahşap kolu doğu kesiti içine girdiğinden kazılar sırasında 
ortaya çıkarılamamıştır. İlerleyen yıllarda kazı alanının genişletilmesi ile Li-
man Tepe sualtı kazılarında açığa çıkarılan ikinci örnek olan bu buluntu daha 
detaylı olarak incelenebilecektir. Tespit edilen metal tırnağın boyutlarından 
hareketle, bunun küçük bir çapaya ait olduğu ve küçük bir teknede kullanıl-
mış olduğu söylenebilir. Tamamen korozyon ile kaplı olan tırnağın koruma 
ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu önemli buluntu dışında çeşitli 
metal parçaları ve çiviler de yine 2014 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan diğer 
örnekleri oluşturmaktadır. Liman tabanında tespit edilen bir diğer buluntu 
grubu ise teknelerdeki kargoları sabitlemek amacıyla kullanılmış olan “ba-
last” taşlardır. 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmalar süresi boyunca, 
özellikle M.Ö. 6 yy. tarihlediğimiz liman tabanında “balast” taşları yoğun bir 
şekilde tespit edilmektedir. 

Liman tabanında gerçekleştirdiğimiz kazılarda karşılaşılan en yoğun bu-
luntu grubu seramik örnekler oluşturmaktadır. M.Ö. 6 yy. içerisinde tüm 
tarihsel sürecin tespit edilebilmesine olanak sağlayan bu seramik örnekleri, 
limanın M.Ö. 6. yy. boyunca kesintisiz bir şekilde kullanılmış olduğunu ka-
nıtlamaktadır. Ele geçen formlar arasında amphoralar, olpheler, oinochoeler, 
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skyphoslar, tabak parçaları ile rozetli ve kuşlu kaseler, hem dönemin karak-
teristik örneklerini oluşturmakta hem de liman ve çevresinde gerçekleştirilen 
aktivitelerle ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Tabanda açığa çıkarılan sera-
mik grupları arasında boya bezemeli olan ve M.Ö. 6. yy. sanatını karakteri-
ze eden üç farklı stil tespit edilmiştir. Bunlardan ilki yaban keçisi stili olarak 
tanımlanan grubunun geç evresine tarihlenen ve bir oinochoeye ait olduğu 
düşünülen seramik örneğidir (Resim: 9). Bu örnek dışında, önceki yıllarda 
da ortaya çıkarılan ve yaban keçisi stilinin daha erken evrelerine, yani M.Ö. 6 
yy. ilk ve ikinci çeyreğinin başına tarihlenen seramikler ele de geçmiştir. Stil 
açısından önemli yere sahip bir diğer grup ise fikelluradır. Daha çok yaban 
keçisi stili ve siyah figür arasında ve belli oranda onlarla eş zamanlı kullanım 
görmüş olduğu düşünülen bu stil grubunun daha çok M.Ö. 6 yy. ortalarında 
kullanım görmüş olduğu stratigrafik verilerle ortaya konmuştur. Bu stil içe-
risinde yoğun olarak amphora ve oinochoe tipi kaplar görülmektedir. Liman 
tabanında açığa çıkardığımız örnek fikellura stilinde boyanmış bir amphora-
dır. Fikellura stili içerisindeki amphoralar, bu stilin gelişim süreci içerisinde 
daha geç tarihe verilmektedir. Bundan ötürü açığa çıkarılan örneğin M.Ö. 6 
yy. ikinci çeyreği sonu ile üçüncü çeyreği içine ait olabileceği önerilmektedir. 
Liman tabanında açığa çıkarılan diğer önemli stil gruplarından bir diğeri ise 
“Siana kâseleridir”. Parçalar halinde tespit edilen siana kâsesi yüksek kaideye 
sahiptir. Yaklaşık 16 cm. ağız çapına sahip örneğin tümü siyah astara sahiptir. 
Kasenin tondosunda rozet bezeme içerisine kentavr betimlenmiştir (Resim: 
10). M.Ö. 575 – 560 tarihleri arasına yerleştirebileceğimiz bu örnek, stil kri-
tik ve liman tabanın tarihlendirilmesi açısından büyük öneme sahiptir.  2014 
yılında ele geçen tüm bu önemli malzeme gruplarının restorasyon ve kon-
servasyon süreçlerini takiben, detaylı bilimsel analizlerine başlanabilecektir.

  

IV. DEĞERLENDİRME

Liman Tepe’de 2014 yılında yapılan kazılarda GTÇ’nın 3. mimarî taba-
kasında açığa çıkartılan levha taşlarla döşeli adak yeri Batı Anadolu’da aynı 
özellikleri taşıyan adak yerlerinden en eskisini oluşturması bakımından önem 
taşımaktadır.  

Yerleşimin kuzey kazı alanında, önceki yıllarda da yapılan kazılar göz 
önüne alındığında, Orta Tunç Çağı II yerleşiminin batıda oval evlerden olu-
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şan ve daha çok atölye özelliği gösteren, doğuda topografyanın daha yüksek 
olduğu kısımda ise yol ve sokaklarla birbirine bağlanan dikdörtgen planlı 
yapılardan oluşan bir yerleşimin olduğu anlaşılmıştır. Liman Tepe’de 2013 
yılında bir kısmı, bu yıl tamamı açığa çıkartılan levha taşı döşeli yapı (M-71) 
Liman Tepe’de dönemi için tek örneği oluşturmaktadır. Bu yapının içinde 
bulunan Minos tipi ağırlık yerleşimin çevre kültür bölgeleriyle ilişkisini gös-
termesi bakımından önem taşımaktadır. 

Yerleşimde 2007 ve 2010, 2012 yıllarında açığa çıkartılan ETÇ IIIB’ye tarih-
lenen adak çukurlarının doğuda devamı bulunmuştur. Bu adak yerlerinden 
bir tanesi diğerlerinden farklı olarak toplama taşlardan oluşan bir duvarla 
çevrelenmiştir. Bu çukurun içinde bulunan kapaklı vazoya ait parçalar, bead 
rim bowl ile geyik boynuzları kültle ilgili malzemeyi oluşturmaktadır.

2013 yılında açığa çıkartılan ETÇ IIIA’ya tarihlenen levha taşla kapatılmış 
kanalın doğu uzantısının ETÇ IIIB adak çukuru tarafından tahrip edildiği gö-
rülmüştür. 

Liman Tepe’de ETÇ II kültür katında yapılan araştırmalar yeni sonuçlar 
ve sorular getirmiştir. Yerleşimde 2013 yılında bu yıl kazılan alanın batısın-
da açığa çıkartılan ve kamusal bir yapıya ait olduğu düşünülen mimarî ka-
lıntıların doğusunda yapılan kazılarda çok az seramik parçası ele geçmiştir. 
Yapının batı duvarının güney uzantısında yer alan giriş kısmının doğusu ise 
üstte yer alan OTÇ II’ye tarihlenen levha taşlı yapının altında kalmasından 
kazılamadığı için yapının işlevi anlaşılamamıştır. 

Kamusal yapıyı oluşturduğu düşünülen yapının doğu kısmında yapılan 
derinleşmelerde dikdörtgen plan veren bir yapı açığa çıkartılmıştır. Yapının 
batısında yer alan bölmede açığa çıkartılan kiler/depolama yerleri ile yapı, 
Liman Tepe’nin ETÇ I’den itibaren görülen geleneksel yapı anlayışının bir 
örneğini oluşturmaktadır. 

2014 yılında liman tabanından elde edilen veriler doğrultusunda bakıldı-
ğında limanın M.Ö. 6 yy’daki kullanımının yaklaşık tüm yüzyılı kaplayacak 
şekilde süreklilik arz ettiği görülmektedir. Bu dönemde Ege’nin farklı köşe-
lerinden de bilinen üç farklı seramik stil grubuna ait örneklerin tabanda bir 
arada açığa çıkarılması Liman Tepe / Antik Klazomenai kentinin güçlü tica-
ri ilişkilerinin ve bu dönemdeki bölgesel gücünün ortaya konması açısından 
önem taşımaktadır.
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Resim 2: Geç Tunç Çağı adak yeri.

Resim 1: Geç Tunç Çağı yapısı.
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Resim 3: Orta Tunç Çağı II M-77 yapısı.

Resim 4: Orta Tunç Çağı II M-71 ve M-78 yapısı.
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Resim 6: Erken Tunç Çağı II mimarîsi.

Resim 5: Erken Tunç Çağı IIIA adak çukuru.
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Resim 8: Geç Kalkolitik Çağı ızgara planlı yapı.

Resim 7: Geç Kalkolitik Çağ kült kabı.
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Resim 10: M.Ö. 6 yy.’ın ikinci çeyreği sonu ile üçüncü çeyreği içine ait “Siana” kâsesi.

Resim 9:  M.Ö. 6. yy.’a ait yaban keçisi stili grubunun geç evresine ait oinochoe.
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2014 YILI TRALLEIS KAZI ÇALIŞMALARI

Yılmaz  AKKAN*
                                                         Aslı  SARAÇOĞLU

Tralleis antik kenti 2014 yılı kazı sezonu çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle, Aydın 
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda Adnan Menderes Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 
katılımları ile 14 Temmuz- 18 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir1. 

Tralleis antik kenti kazı çalışmaları 2014 kazı sezonu çalışmaları daha çok 
Hamam- Gymnasium yapı kompleksi “Natitio” (Resim: 3a-b), “Sütunlu Cad-
de” (Resim: 1) ve “Gezinti Salonu” (Resim: 4) olarak adlandırılan bölümlerde 
yoğunlaşmıştır. Bunun yanında farklı alanlarda hazırlanan projelerle bağ-
lantılı restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Özellikle de Hamam-Gymnasion 
alanının kuzeyindeki yer alan ve projesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylanan  “Sütunlu Cadde” alanında uygulamaya 
yönelik restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda bulunan sağlam ya da 
kırık sütunlar ve mimarî parçalar, rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje-
si uygun biçimde çalışılmış, tamamlanabilir nitelikte olanlar tamamlanmış, 

* Yılmaz AKKAN, Arkeolog, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili, Aydın/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU, Bilimsel Danışman, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın/TÜRKİYE. 
1 2014 yılı Tralleis antik kenti kazı çalışmaları, Aydın Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda, Adnan 

Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür. Sürdürü-
len kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Aydın Büyük Şehir Belediyesi, Aydın Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü-
ğü, Aydın Ticaret Odası tarafından desteklenmiştir. Kazı çalışmalarında emeği geçen tüm ekip 
üyelerine ve Tralleis antik kenti kazısına katkı ve destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ederiz. 
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kırık parçalar birleştirilmiştir. Bu çalışmaların ardından Sütunlu Cadde’nin 
ayağa kaldırması için çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle 2013 kazı sezonunda 
başlanılan ancak bitirilemeyen Sütunlu Cadde’nin güney stylobat ilk basama-
ğında temizleme işlemi devam ettirilmiş, sütunların üzerine konacağı traver-
ten blokların zemine yerleştirme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 6). 

Ayrıca Tralleis Hamam-Gymnasium yapısının İmparatorluk Salonu 
mekânının batı kısmı ile Natatio Bölümünde kazı, konservasyon ve onarım 
çalışmaları yapılmıştır. Natatio bölümünün kuzey-batı kapısında yürütülen 
çalışmalar kapsamında kapı üzerine yıkılmış olan kemer aslına uygun biçim-
de onarılmıştır. 

2014 yılı kazı sezonu çalışmaların ikinci bölümünü ise restorasyon, konser-
vasyon, koruma ve onarım çalışmaları oluşturmuştur. Bu çalışmalar özellikle 
Hamam-Gymnasium yapısının farklı mekânları ile Sütunlu Cadde bölümün-
de yoğunlaşmıştır. Hamam-Gymnasium yapısının yıkılma tehlikesi bulunan 
duvarlarında koruma, sağlamlaştırma ve tahribatın giderilmesi yönünde ça-
lışmalar yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı kazı sezonunda, 2013 kazı sezonunda 
olduğu gibi antik kent de çevre düzenlemesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.

Tralleis antik kentinde 2014 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmaları aşağı-
daki başlıklar altında toplanmak mümkündür. 

1. KAZI ÇALIŞMALARI

 a) Sütunlu Cadde Kazı Çalışmaları (Resim: 1a-b)

Yalçın GÜLÇİN

Yunus Emre KARACA                                                                                                                 

2013 yılı kazı sezonunda, Hamam-Gymnasium yapısının kuzeyinde-
ki Geç Roma Dönemi dükkânlarının önündeki Sütunlu Cadde’de, 2012 yılı 
kazı sezonunda başlatılan seviye indirme çalışmalarına 2014 kazı sezonunda 
uygulamaya yönelik olarak devam edilmiştir. Sütunlu Cadde lokalizasyon 
olarak Tralleis Hamam-Gymnasiumu’nun kuzey kısmında yer almaktadır. 
Dükkân yapıları ile birlikte karşımıza çıkan ve Batı Anadolu’da benzer ör-
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neklerine rastlanılan bu caddenin inşa yılı M.Ö. 26’da kentte meydana ge-
len büyük deprem sonrasındaki imar faaliyetleri içerisinde düşünülmekle 
birlikte, dükkânların sütunlu caddeye bakan diş duvarlarının önünde orta-
ya çıkarılan kompozit düzenli sütun başlıkları M.S. 2. yüzyıl stilini yansıt-
maktadır. Agustus’un M.Ö. 1. yüzyılda kente yaptığı maddi destek yanında, 
Hadrianus’un M.S. 130 yılında Doğu eyaletlerini kapsayan ikinci büyük ge-
zisi sırasında antik kente geldiği ve belki bu tarihten sonra gelen maddi yar-
dımlarla caddenin inşa edildiği ihtimali de bulunmaktadır. Tralleis Sütunlu 
Caddesi olasılıkla Agora içinde kalan dükkânlara bitişik şekilde inşa edilmiş-
tir. Bahsi geçen dükkânların kazısı 2007 yılında yapılmış ve toplam 95. 58 m. 
uzunluğunda 14 adet bir dükkân sırası ortaya çıkarılmıştır. Kare plan yakın 
dükkânların genişliği yaklaşık 5. 20 m. dir. Dükkânların merkezinde yarım 
daire biçiminde içi tuğla, dışı sıva ile kaplanmış yarım daire biçiminde bir 
çeşme yapısı yer almaktadır. Çeşmenin her iki yanına sıralanan dükkânlar ise 
her iki yanda olmak üzere 7 şerden 14 adettir. Bu alanın önünde 2012 yılın-
da kazı çalışmasına başlanan Sütunlu Cadde adı verilen alan yer almaktadır 
(Resim: 1a-b). 

2012 ve 2013 kazı sezonlarında “Sütunlu Cadde” kazı alanında sağlam ya 
da tamamlanabilir nitelikte, ancak devrilmiş durumda ele geçen çok sayıda-
ki granit sütun ve kompozit düzenli başlıklar, bu alanın ayağa kaldırılması 
için gerekli çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Kazı çalışma-
larında ele geçen mimarî buluntuların ve çok sayıdaki sütun ve üst yapıya 
ait kompozit düzendeki başlıkların fotoğraflanıp, arşivlenmesi ve çiziminin 
yapılmasının ardından, T. C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün sağladığı kaynakla alanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projesi uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır (Çizim: 2). 

Alt yapı ve sütunların üzerine yerleştirileceği zemin oluşturma çalışmaları 
ise 2013 kazı sezonunda büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmala-
rın ardından, kazı ekibi sağlam ya da tamamlanabilir durumdaki sütunların 
ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları başlatmış, 2014 kazı sezonunda di-
ğer eksiklikler giderilerek 4 adet sütunun başlıkları ile birlikte ayağa kaldırıl-
ması gerçekleştirilmiştir (Resim: 7b). 
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b)  Hamam-Gymnasium Yapısı Natatio Bölümü Kazı Çalışmaları (TRL14NAT 
1 ve TRL14NAT 2) (Resim:2-3a-b)

İlkay ÖZCAN  

Tralleis Gymnaiumun hamam bölümünün doğusunda Natatio adı verilen 
üstü açık soğuk su yüzme havuzu yer alır. Palestra ise dikdörtgen biçimli 
İmparatorluk Salonuna açılmaktadır. Orijinal planında üç duvarı kesintisiz 
bir podyum üzerinde yükselen ve olasılıkla iki katlı düzenlenen bu salon yak-
laşık 30x15 m. ölçülerindedir. Ancak Geç Antik Dönemde yapının iç kısmı 
sıvanarak sarnıç olarak kullanılmış, bu da orijinal özelliğini büyük ölçüde 
yitirmesine neden olmuştur. Tralleis 2014 kazı sezonunda daha önceki kazı 
dönemlerinde farklı ekipler tarafından kazısı yapılan “İmparatorluk Salonu” 
adlı mekânın duvarlarında koruma çalışmaları yapılmış, etrafındaki taş ve 
moloz yığınları temizlenerek düzenli biçimde istiflenmiş, yapının planı hazır-
lanabilecek biçimde etrafı temizlenmiştir. Ayrıca mekânın batı taraf tarafında 
kot farklılıklarını gidermek amacıyla kazı çalışması yapılmıştır.

Ekim ayında işçi sayısının artırılmasıyla Natatio bölümünün TRL14NAT 1 
ve TRL14NAT 2 açmalardaki çalışmalara yoğunlaşılmış, aynı alanda mekânın 
yıkık kemer ve duvarlarında onarım çalışmalarına taş ustaları tarafından de-
vam edilmiştir (Resim: 11).

c) Hamam-Gymnasium Yapısı Gezinti Salonu Kazı Çalışmaları (TRL14GS5) 
(Resim:4)

Mehmet Nuri TOKGÖZ

Tralleis Hamam-Gymnasiumu’nda yıkanma bölümlerinin kuzey ve gü-
ney yanında simetrik yapılmış apodyterium ve ambulatio yer alır. Ambulatio 
bölümünün zemini ve duvarları mermer plaklarla kaplanmıştır. Ancak günü-
müzde bu plakların nerdeyse tamamı zarar görmüştür. Bu alandan gençlerin 
güreş ve diğer spor antrenmanlarını yaptıkları etrafı sütunlarla çevrili, kare 
planlı ve üstü açık palaestra bölümüne geçiş yapılmaktadır.   

24. 10. 2014 tarihinde Hamam-Gymnasium yapısı Gezinti Salonu alanında 
kot indirme çalışmalarına 153. 60 m. seviyesinden başlanmış ve bu alandaki 
kazı çalışmaları yaklaşık 18. 11. 2014 tarihindeki kazı sezonu kapanışına ka-
dar devam etmiştir. TRL14GS5 olarak adlandırılan bu alandaki çalışmalara 
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öncelikle 10x10 m. lik bir açma ile başlanmış ve çalışmalar kuzey-güney doğ-
rultusunda sürdürülmüştür.  

2.  TAMAMLANAN RÖLÖVE-RESTİTÜSYON VE RESTORASYON 
PROJELERİ

a)  Hamam-Gymnasium Yapısı Batı Duvarı Rölöve, Restitüsyon ve Restoras-
yon Projesi. Proje Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 
onaylanmıştır (Çizim: 1, Resim:5)

Antik kentteki arkeolojik kazı çalışmalarının ana merkezinde yer alan 
Tralleis Hamam-Gymnasium’u Anadolu’daki en büyük gymnasium yapı-
larından birisidir. Yapı ve çevresindeki kompleks mekânlarda,  bugünlere 
gelinceye kadar 1888 yılından başlayarak farklı dönemlerde bir çok kazı ça-
lışması yapılmıştır. Tralleis Gymnasiumu hamam ile palestrası aynı eksen 
üzerinde yer alan gymnasium plan tipini yansıtmaktadır. Tralleis Hamam 
Gymnasiumu’nun batısındaki hamamın anıtsal batı duvarı güzümüzde “Üç-
gözler” olarak adlandırılmıştır. Bu yapı Tralleis’de yaşanan şiddetli deprem-
ler nedeniyle bir çok kez yıkılmış ve yeniden imar edilmiştir. 

Aydın ilinin simgesi durumunda olan ve gösterdiği plan tipi ile Anadolu’ya 
özgü bir karakter gösteren Hamam-Gymnasium yapısı gözlemlenen tahribat 
durumu ile ilgili hazırlanan bir rapor, 2012 yılı kazı sezonunda T. C. Kül-
tür 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 hazırlanması yönünde çalış-
malar başlatılmış (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 
Aydın Valiliği’ne gönderilen 7 Kasım 2012 tarih ve 01.00-233980 sayılı yazı) ve 
yapının projesi hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. 

b)  Sütunlu Cadde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi. Proje Aydın Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış ve bu alanda uygula-
maya yönelik restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Çizim: 2, Resim: 7a-b)

Daha önceki dönemde Hamam-Gymnasium yapısının kuzeyindeki Geç 
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Roma-Erken Bizans Dönemi dükkânlarının önünde, İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen 
kompozit başlıklar,  kemer bağlantıları ve kırık ya da sağlam durumda granit 
sütunlar olmak üzere çok sayıda mimarî buluntuya ulaşılmıştır. Bu eserler 
hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
onaylanan proje doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak ayağa kaldırılma 
çalışmaları başlatılmıştır (Çizim: 2, Resim: 7a-b).

3. RESTORASYON, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

a)  Sütunlu Cadde Restorasyon Çalışmaları: 2013 yılı kazı sezonunda hazırlanan 
proje doğrultusunda uygulama çalışmalarına başlanmış, 4 adet sütun aslına 
uygun biçimde ayağa kaldırılmıştır (Resim: 6, 7a-b). 

Sütunların restorasyonuna 2012 yılı kazı sezonunda çıkarılan TRL12SC02A 
ve TRL12SC02B envanter numaralı sütunların birleştirilmesiyle başlanmıştır. 
Sütunların birleştirilmesi için paslanmaz çelik metal bağlantı elemanları ile kur-
şun kullanılmıştır. Bu amaçla sütun parçalarının kırık yüzeyler 40 cm. karot 
ucu ile simetrik olarak delinmiş aralarında çelik yerleştirilmiş daha sonra da 
sütunların kırık yüzeylerine ayrıca araldite sürülerek yapıştırma işlemi tamam-
lanmıştır. Sütunların ayağa kaldırılması sonrasında kompozit düzenli başlıkla-
rın ve üst yapı elemanlarının yerleştirilme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 7a-b)

b)  Hamam-Gymansium Yapısı Duvar ve Mekânları Koruma, Onarım ve Resto-
rasyon Çalışmaları (Resim: 8)

Hamam-Gymnasium yapısının tahrip olmuş duvarlarında koruma ve 
sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle de bu onarımlar-
da Hamam-Gymnasium alanının merkezinde yer alan gezinti mekânları ile 
bağlantılı duvarlarda yoğunlaşılmış, doğal şartlar sebebiyle oluşan tahribatı 
gidermek amacıyla orijinal taşlar ve harç kullanılarak çalışma yapılmıştır. 

c) Hamam-Gymansium Yapısı Batı Taraf 14 No.lu Dükkân Duvarı Onarım 
Çalışmaları (Resim: 10)

Daha önceki dönemlerde kazı çalışmaları tamamlanan Sütunlu Caddeye 
paralel konumdaki 14 No.lu dükkanın batı duvarında tahribatı engellemek ve 
mekânın orijinal görünümünü tekrar kazanmasını sağlamak amacıyla 01. 08. 
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2014 tarihinde konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmaya başlanmış, 
bu dükkanın bozulan harçları ve yıkık duvarları tamir edilmiştir. 

d)  Hamam-Gymnasium Yapısı ile bağlantılı İşliklerde Yapılan Koruma, Onarım 
ve Restorasyon Çalışmaları (Resim: 9)

Hamam-Gymnasium yapısında 2013 yılında ortaya çıkarılan işliğin tahrip 
olmuş kenarlarında yapılan çalışmalara 03. 10. 2014 tarihinde başlanmıştır. 
Bu amaçla kırık pişmiş tuğla parçaları ve kenar taş bordürleri orijinal görü-
nüm ve seviyesine bağlı kalarak yeniden düzenlenmiştir. Aynı zamanda iç 
ve kenar kısımlarında, merkezde bulunan üçlü çanak kısmında harç rengine 
uygun olarak sıva çalışmaları yapılmıştır.  

e) Hamam-Gymnasium yapısı Natatio Bölümü Koruma, Onarım ve Resto-
rasyon Çalışmaları (Resim: 11)

Bu alanda kot seviyesinin düzeltilmesine ve yıkıntı durumdaki taşların 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına devam edilmiştir. Ayrıca 
Natatio mekânının duvarlarında ve çok tahrip olmuş bölümlerinde taş usta-
ları tarafından koruma ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmış, özel-
likle kapı açıklıkları ve kapılar üzerindeki kemerli geçişler tamir edilmiştir. 
Bu alanda yıkıntı durumdaki duvarlarda taşları yerlerine koymak amacıyla 
çalışmalar yapılmış ve yerlerinden düşen taşlar bir vinç yardımıyla tekrar kal-
dırılmıştır. Ayrıca bu alanın harap olmuş durumdaki duvarlarında derz ile 
dolgu çalışmaları ile özellikle Natatio doğu duvarında yükseltme ve onarım 
çalışmaları yapılmıştır (Resim: 11).

f) Hamam-Gymnasium Yapısı Latrina Bölümü Koruma, Onarım ve Temizlik 
Çalışmaları (Resim: 13)

Tralleis Hamam-Gymnasiumunun kuzeydoğu köşesinde erkekler için 
düzenlenmiş bir latrina yapısı yer almaktadır. Tralleis Hamam-Gymnasiu-
mu Latrina yapısı 65 kişilik kapasitesiyle Anadolu’daki Roma İmparatorluk 
Dönemi latrinaların en büyüklerinden biridir. Mekânın kuzey, güney ve batı 
duvarında eşit aralıklarla yerleştirilmiş mermer konsollar üzerinde, tuvalet 
ihtiyacının giderilmesini sağlayan delikli mermer plaklar yer alır. Latrina’nın 
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içinde, güneybatıda in situ olarak bulunmuş Attik-Ion tarzdaki sütun kaidesi 
ve sütunların yerleştirildiği podyum, yapının oturma alanının üstünün re-
vakla kapatıldığını göstermektedir. Peristil planlı latrinalar grubu içinde yer 
alan yapıya giriş, doğudaki su deposunun iki yanından sağlanmaktadır. Do-
ğu-batı yönünde inşa edilen latrinanın kuzey girişi antik caddeye, güney giri-
şi palestraya,  batı girişi ise gymnasiuma açılmaktadır. 

Peristil planlı bu latrinanın merkezdeki Impluvium bölümünü tuvalet ih-
tiyacının giderildiği bölümler çevrelemektedir. Yapının doğusunda içi sıva 
ile kaplı temiz su deposu bulunmaktadır. Su deposunun kuzey ve güneyinde 
bulunan traverten bloklardan ikisi su künklerinin geçmesine olanak sağla-
yacak şekilde açılmıştır.  Künklerin eğimine göre bu alanın su sevkiyatı ku-
zeydoğudan yapılmaktadır. Oturma yerlerinin altındaki duvar diplerinde 
tuvalet atıklarının yapının dışına atılmasını sağlayan kanalizasyon kanalları 
bulunmaktadır. Temizlenmede kullanılan suyu taşıyan mermer su kanalları 
ise oturma yerlerinin önünde yer alır. Böylelikle künklerle taşınan temiz su 
tuvalet de oturan kişilerin önündeki kanallardan geçmekte ve temizlik ihtiya-
cı önde akan bu su kullanılarak sağlamaktadır. Latrinanın tuvalet ihtiyacının 
giderildiği oturma bölümlerinin altında bulunan kanalizasyon kanalları, ya-
pının doğusunda bulunan havuzun altından geçerek kuzeyde yer alan cad-
denin altına ulaşmaktadır. 

Önceki yıllarda sürdürülen çalışmalarda ele geçen çok sayıdaki plaster 
parçasına dayanarak Tralleis Latrinası M.S. 2. yüzyıl başları ile M.S. 5. yüz-
yılın sonları arasına tarihlenmiştir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ar-
dından 2009 kazı sezonunda bu alanda restorasyon çalışmaları yürütülmüş-
tür. Ancak zaman içinde oturma alanları ve özellikle de öndeki su oluklarında 
oluşan tahribat, 2014 yılı kazı sezonunda temizlenerek yeniden düzenlenmiş-
tir (Resim:13). 

4. ALT YAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ,  ÇEVRE DÜZENLEME, 
TEMİZLİK VE DEPO ÇALIŞMALARI (Resim: 12, Resim: 14a-b)

2014 yılında, 2012 ve 2013 kazı sezonlarında başlatılan çalışmalar devam 
ettirilmiş, ayrıca kazı alanında dağınık durumdaki taşların, tuğlaların düzen-
lenmesi, yapılar arasındaki bağlantıyı bozan ve görüş açısını daraltan yıkıntı 
toprakların temizlenmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 
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Bu amaçla hem kazı çalışma alanında, hem de kazı evi ve çevresinde ot-
lar temizlenmiş, yürüme alanları tekrardan düzenlenmiş, gelen ziyaretçilerin 
kenti daha rahat biçimde gezebilmesi için çevre düzenleme çalışmaları yapıl-
mıştır (Resim: 12). 

2014 kazı sezonun en önemli çalışmalarından bir diğerini kazı deposuna 
düzenlenmesine ve yenilenmesine yönelik çalışmalar oluşturmuştur. Depo 
düzenleme çalışması Aydın Arkeoloji Müzesi Arkeologlarından Erkan Dede 
gözetiminde 11.11.2014 tarihinde başlamış ve çalışmalar yaklaşık 18.11.2014 
tarihine kadar devam etmiştir. Bir haftalık çalışmanın öncesinde eski depo 
boşaltılmıştır (Resim: 14a). Aydın Ticaret Odası tarafından 2007 yılında yaptı-
rılan ancak eski deponun taşınması nedeniyle yetersiz kalan yeni depoya de-
mir raf ilavesi yapılarak eserler bu depoya taşınmıştır (Resim: 14b). Böylelikle 
birçok eserin daha elverişli koşullarda depolanması ve yeniden düzenlemesi 
sağlanmıştır. 

Depo çalışmaları sırasında eserler çıkış yıllarına göre tasnif edilmiş,  yeni 
depoya eserlerin yerleştirilmesi için demir raflar yapılmış ve kasa alımı ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca yeni kasalar için bilgi fişleri hazırlanmıştır. Eserlerin 
depo içinde tanzimi yapılırken öncelikle tarih, çalışma alanı ve kazı ekibine 
göre eserler bir araya toplanmış, böylelikle raf dizimi sırasında bir birine ben-
zer buluntuların yan yana konulması ile bütünlük sağlanmıştır. Yapılan iş-
lemler çalışmanın sonunda fotoğraflanıp belgelenerek kayıt altına alınmıştır.

5.  KAZI BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tralleis 2014 yılı kazı sezonunda, “Hamam-Gymnasium” yapısında ve Sü-
tunlu Cadde alanında yapılan kazılarda buluntular ele geçmiştir. Ancak ele 
geçen buluntular daha çok restorasyon çalışmalarına ve projelere yoğunlaşıl-
ması nedeniyle az sayıdadır. Ayrıca Tralleis antik kentinde gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarında ele geçen pişmiş toprak eserlerin restorasyon ve konser-
vasyon çalışmaları kazı sezonu boyunca yapılmaya devam etmiştir. 2014 yılı 
kazı sezonunda Hamam-Gymnasium yapı kompleksi “Gezinti Salonu” ola-
rak adlandırılan mekânda bir adet Roma İmparatorluk Dönemine ait plaster 
parçası ele geçmiştir. Bunun dışında Roma Dönemine ait seramik ve sikke 
buluntularına rastlanmıştır. 
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Resim 2:  Hamam-Gymnasium yapısı natatio bölümü kazı çalışmaları.

Resim 1:  Hamam-Gymnasium yapısı kuze-
yindeki sütunlu cadde kazı çalışma-
ları önce ve sonrası.
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Resim 4: Hamam-Gymnasium yapısı gezinti salonu kazı çalışmaları.

Resim 3a-b: Hamam-Gymnasium yapısı nata-
tio bölümü kazı çalışmaları önce 
ve sonrası.
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Resim 6: Sütunlu Cadde’de uygulama ve ayağa kaldırmaya yönelik alt yapı çalışmaları.

Resim 5: Hamam-Gymnasium yapısının batı duvarı.
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Resim 8: Hamam-Gymnasium yapısı duvar ve mekânları koruma, onarım ve restorasyon çalış-
maları

Resim 7a-b: Sütunlu Cadde restorasyon ve 
ayağa kaldırma çalışmaları.
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Resim 10: Hamam-Gymnasium yapısı 14 No.lu dükkan duvar onarım çalışmaları.

Resim 9: Hamam-Gymnasium yapısı işlikleri koruma, onarım ve restorasyon çalışmaları.
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Resim 11:  Hamam-Gymnasium yapısı natatio bölümü ko-
ruma, onarım ve restorasyon çalışmaları.

Resim 13:  Hamam-Gymnasium yapısı latrina bölümü dü-
zenleme çalışmaları.

Resim 12:  Kazı evi ve çevresinde alt yapı ve düzenleme ça-
lışmaları.
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VAN/ÇAVUŞTEPE KALESİNDE
ARKEOLOJİK KAZILAR: 2014 YILI

Rafet ÇAVUŞOĞLU*
Bilcan GÖKCE

                                                                                                Erol USLU

Çavuştepe Kalesi, Van-Hakkâri karayolu üzerinde, Van kent merkezi-
ne, 26 km. uzaklıkta, Gürpınar İlçesinde yer almaktadır (Harita 1/Resim 1). 
Kale, 1884 yılında antika taciri Dewgantz’ın Viyana’ya Çavuştepe Köyü’nde 
(mahalle) bulduğu bir yazıtı götürmesi ve bu yazıtın D. H. Müller tarafın-
dan yayınlanmasından sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.1 1898-99 yıllarında 
Lehmann-Haupt kalenin, saray kesimi ve saray kuzey surlarını çok şematik 
krokilerini çizmiştir.2 İngiliz arkeolog Charles A. Burney 1956 yazında kale-
yi ikinci kez ziyaret etmiştir.3 Kalede, 1961-1984 yılları arasında Prof. Dr. A. 
Erzen başkanlığında kazılar yapılmıştır.4 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 2014 yılında Van Müze 
Müdürlüğü başkanlığında, yeni dönem çalışmalarına başlanmıştır.5 

* Rafet ÇAVUŞOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Zeve 
Kampüsü, 65080, Van/TÜRKİYE.

 Bilcan GÖKCE, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampü-
sü, 65080, Van/TÜRKİYE.

 Erol USLU, Van Arkeoloji Müze Müdürü, Van/TÜRKİYE.
1 Müller 1885: s. 24.
2 Lehmann-Haupt 1910-1931: s. 63.
3 Burney 1957: 45 vdd., pl. IV/c, V/a.
4 Erzen 1978: ss. 1-71.
5 Van/Çavuştepe Kalesi Kazısı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve des-

tekleriyle gerçekleştirilmiştir. Kazı ekip üyesi olarak Van Müze Müdürlüğü’nden Kenan Işık, Rı-
fat Kuvanç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bilcan Gökce (Kazı Başkan Yardımcısı), 
Arş. Gör. Dr. Hakan Yılmaz (Antropolog) Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kurucu (Mimar), Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerinden Yenal Sürün, Rıdvan Yıldız, Erdal Polat, Emre 
Demirtaş ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji bölüm öğrencilerimizden Suat Ayakan, Emrul-
lah Aşan, M. Onur Öztürk, Dilara Aras ve Adem Ankay katılmıştır. Ayrıca Çavuştepe Kalesi 
Yukarı Kale Yolu ve 1 No.lu Sarnıç’ın planlarını çizen Arş. Gör. Sinan Kılıç’a teşekkür ederiz. 
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Çavuştepe Kalesi 2014 yılı sezonundaki çalışmalar dört alanda gerçekleş-
tirilmiştir:

1- Saray Alanı

2- Kuzey Koridoru

3- Güney Koridoru

4- Tapınak Alanı 

Bunların yanı sıra 2014 yılı çalışmaları sırasında Yukarı Kale’ye çıkan yo-
lun bir bölümünün planı çizilmiştir (Çizim: 1).

SARAY ALANI

Saray kesimi Çavuştepe Kalesi’nin Aşağı Kale olarak adlandırılan ala-
nın batı ucunda yer almaktadır. 81x33 m. boyutlarında, dikdörtgen bir plan 
gösteren saray merkezi salon (7 No.lu mekân), mutfak yapıları (8 ve 9 No.lu 
odalar) ve harem ünitesinden (1-6 No.lu odalar) oluşmaktadır (Çizim: 2). Söz 
konusu bu alanlarda öncelikle yüzey temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıl-
mıştır. Merkezi salon (7 No.lu mekân) dikdörtgen şeklinde olup içerisinde 
üç adet sarnıç yer almaktadır (Çizim: 2). Ana kayaya açılmış olan sarnıçlar 
aynı eksen üzerinde bulunmaktadır. Sarnıçlar; doğudan batıya doğru 1, 2 ve 3 
No.lu olarak adlandırılmıştır. Bunların arasında 3 No.lu sarnıç çift ağızlıdır. 1 
No.lu sarnıç ile 2 No.lu sarnıcın ağızları arasındaki mesafe 9.80 m.’dir. 2 No.lu 
sarnıç ile 3 No.lu sarnıcın ağızları arasındaki mesafe 5 m.dir. Çift ağızlı olan 3 
No.lu sarnıcın ağızları arasındaki mesafe ise 2 m.dir. 

2014 yılında 1 ve 3 No.lu sarnıçlarda çalışılmıştır. 1 No.lu sarnıçta yapı-
lan çalışmalar sırasında, eski kazılardan6 sonra biriken dolgu toprağı ile içeri 
atılan ve içteki örme duvarların en üst sırasından düşen blok taşların oluştur-
duğu yaklaşık 1.50 m. yüksekliğindeki dolgu kaldırılmış ve tahliye edilmiştir. 
Tahliye esnasında sarnıcın ortasında zeminden yaklaşık 30 cm. yükseklikte 
ve 1,5 m2’lik alanda balçık toprak içinde, in-suti durumda bir adet çömlek ile 
çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Bu durumdan sarnıcın bu bölümünde 

6 Erzen 1965: 144.
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tamamıyla zemine inilmediği anlaşılmıştır. Dolgunun tahliye edilmesinden 
sonra tüm sarnıç temizlenmiş ve örme taşlardan oluşan zemin açığa çıkartıl-
mıştır (Çizim: 3/Resim: 2) Sarnıç 6.70 m. uzunluğunda, 2.30 m. genişliğinde-
dir. 1 No.lu sarnıçtaki tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra 3. No.lu sarnı-
cın temizliğine başlanmıştır. 3 No.lu sarnıçta, daha önceki kazılarda çalışılmış 
ve tamamen açıldığı belirtilmiştir.7 Ancak kalan izlerden içerisinin tam olarak 
boşaltılmadığı ve yarım bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu sarnıcın içerisine zamanla 
atılmış moloz taş ve çöplerin tahliyesinden sonra çalışmalara son verilmiştir. 

Mutfak yapıları (8 ve 9 No.lu odalar), merkezi salonun (7. No.lu mekân) 
hemen bitişiğinde ve doğu yönünde yer alan iki odadan oluşmaktadır (Çizim: 
2). Bu mekânlarda eski kazılardan sonra biriken dolgu toprağı temizlenerek 
zemine ulaşılmıştır. Batıdaki 8 No.lu odanın ortasında, blok taşlardan mey-
dana getirilmiş bir platform yer almaktadır. Bu platform 87 düzgün işlenmiş 
taşların yan yana dizilmesinden oluşmaktadır. Taşların arası çamur harçla 
doldurulmuştur. Odanın zemini ana kayadan oluşmakta ve taş duvarlar bü-
yük ölçüde izlenebilmektedir. Bu odanın doğu duvarında, diğer mutfak oda-
sıyla bağlantılı, içeriye açılan bir su akıtma oluğu bulunmaktadır. Bu odanın 
kapısı batı yöndedir (Çizim: 2/Resim: 3/A). Ancak buradaki duvar ve kapı 
açıklığının eski kazılar sırasında örüldüğü, Urartu duvar mimarîsine uyma-
dığı gözlemlenmiştir.  Doğudaki 9 No.lu odanın taş temel ve kerpiç duvarları 
kısmen izlenebilmektedir. Zemin ana kayadan oluşmaktadır. Odada batı du-
varına bitişik ana kayaya oyulmuş bir su teknesi ve bu tekneyle bağlantılı atık 
su kanalı bulunmaktadır. Yine batı duvarında bir ocak kalıntısı ile batıdaki 
mutfak mekânıyla bağlantılı bir su akıtma oluğu mevcuttur. Odanın güney 
koridoruna açılan bir kapısı bulunmaktadır. Bu odanın güneydoğu köşesinde 
ana kaya üzerine oturtulmuş, üst kata çıkan dört basamaktan oluşan merdi-
ven yer almaktadır (Çizim: 2/Resim: 3/B).

Harem üniteleri (1-6 No.lu odalar) sarnıçların bulunduğu merkezi salo-
nunun (7 No.lu mekân) batı uç kesimindedir (Çizim 2). Burada toplam 6 adet 
oda yer almaktadır. Söz konusu alandaki yapıların yüzeyinde ve duvar dip-
lerinde eski kazılardan sonra biriken dolgu toprağı tahliye edilmiştir. 1 No.lu 

7 Erzen 1978: 9, dipnot 38.
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oda; buradaki mekânların batısında ve en uç kesiminde yer almaktadır. Oda 
güneybatı yönündedir. Odaya ait duvarların taş temelleri batı ve kuzey yö-
nünde kısmen izlenebilmektedir. Bu odanın hemen güneydoğu bitişiğinde 2 
No.lu oda yer almaktadır. Bu odanın da taş duvar temelleri batı ve kuzey yö-
nünde kısmen görülebilmektedir. 3 No.lu oda; diğer iki odadan farklı olarak 
bir koridoru andırmaktadır. Bu odanın ucunda tuvalet olduğu belirtilen8 bir 
bölüm söz konusudur. Yine bu odanın güneydoğu köşesinde üst kata çıkan 
dört basamaklı bir merdiven yapısı bulunmaktadır. 3 No.lu odanın bitişiğin-
de ve doğu yönünde 4 No.lu oda yer almaktadır. Bu oda diğerlerine oranla 
daha büyük ve daha geniş bir yapı sergilemektedir. Odaya ait taş temelli du-
var izleri kısmen izlenebilmektedir. 5 No.lu oda; 4 No.lu odanın bitişiğinde 
ve kuzeyindedir. Odaya ait taş temeller ve kerpiç duvarlar kısmen izlenebil-
mektedir. 4 No.lu odadan 5 No.lu odaya geçişi sağlayan bir kapı açıklığı söz 
konusudur. 6 No.lu oda; merkezi salonun hemen batısına bitişik ve 4 No.lu 
odayla aynı simetri üzerinde yer almaktadır. Odanın taş temelleri ve kerpiç 
yapısı kısmen görülebilmektedir. Odada, ana kayaya oyulmuş bir tekne ve bu 
tekneyle bağlantılı bir su akıtma kanalı yer almaktadır. Odanın doğu duva-
rında tekneye doğru yönlendirilmiş bir su akıtma oluğu bulunmaktadır. Bu 
odanın kuzey koridoruna açılan bir girişi bulunmaktadır.

Harem üniteleri olarak adlandırılan odaların tabanlarında çoğunlukla 
ufak taş kırıklarına ait izler vardır. Ancak bunun üzerinde yer alması gere-
ken yassı kumtaşı plakaları, muhtemelen önceki kazı döneminde yanlışlıkla 
kaldırılmış olmalıdır. Buna rağmen, 4 No.lu oda ile 6 No.lu oda arasındaki 
koridorda kısmen kumtaşı plakaları görülebilmektedir. 

KUZEY KORİDORU

Bu koridor saray yapısındaki merkezi salonun (7 No.lu mekân) batısın-
dan başlayarak, doğu ucundaki mutfak yapılarına kadar, doğu-batı doğrul-
tusunda uzanmaktadır (Çizim: 2/Resim: 4/A). Koridor zemini genelde ana 
kayadan, yer yer de topraktan oluşmaktadır. Bu alanın eski kazılardan sonra 
biriken dolgu toprağı tahliye edilerek temizliği yapılmıştır.

8 Erzen 1978: 9.
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Söz konusu koridorun kuzey yönünde ve bu koridorla bağlantılı yan yana 
dizilmiş 7 adet oda ile ilk kazı çalışmalarında “Kuzeydoğu Terası”9 olarak 
adlandırılan alan bulunmaktadır. Daha önceki kazı çalışmalarında bu alanda-
ki mekânlar depo odaları ya da magazinler olarak tanımlanmıştır.10  7 No.lu 
odanın bitişiğinden itibaren kuzeydoğu terası yer almaktadır. Bu terasın ve 
kuzey koridorunun doğusunda ana kayaya açılmış sur yatakları bulunmak-
tadır. Alandaki çalışmalar; odaların tabanında ve duvar diplerinde eski kazı-
lardan sonra biriken dolgu toprağının kaldırılması şeklinde olmuştur.

Kuzey koridoruna paralel 7 adet oda, doğu-batı yönünde yerleştirilmiştir. 
Bunlardan ilk 5 oda, yaklaşık aynı boyutlarda olup benzer bir görünüm sergi-
lemektedir. Odalara ait kerpiç duvarlar kısmen izlenebilmektedir. 1 No.lu oda, 
ilk kazılarda birçok odada olduğu gibi zeminden çok aşağıya inilerek adeta çu-
kur açılmış bir şekilde bırakılmıştır. Bu çukur doldurularak diğer odalarla aynı 
seviyeye getirilmiştir. 2, 3 ve 4 No.lu odaların kuzey koridoruna açılan girişleri 
mevcutken, 5 No.lu odaya ait bir giriş saptanamamıştır (Çizim: 2).

6 No.lu odanın kuzey koridoruna açılan iki girişi bulunmaktadır. A. Erzen 
dönemindeki kazılar sırasında, duvar izlerinden de anlaşılacağı üzere oda-
ları birbirinden ayıran kerpiç duvarlar fark edilmeden kaldırılmış olmalıdır. 
Muhtemelen burada ortada kerpiç bir duvar bulunmalıydı (Çizim: 2). 

7 No.lu odanın güney zemini ana kayadan oluşurken kuzey bölümü taş 
kırıkları döşenerek düzleştirilmiştir. Kuzey koridoruna açılan giriş kapısının 
açılıp-kapanırken bırakmış olduğu sürtünme izi ana kayada rahatlıkla görü-
lebilmektedir. Odaya ait taş temel ve kerpiç duvar kalıntıları kısmen izlene-
bilmektedir.

GÜNEY KORİDORU

Bu koridor saray yapısındaki merkezi salonun (7 No.lu mekân) batı ucun-
dan başlayarak İrmuşini Tapınağı’nın kuzey duvarına kadar uzanmaktadır 
(Çizim: 2/Resim: 4/B). Koridorun saray alanındaki kısmının zemini ana ka-

9 Erzen 1968: 84; 1969: 106.
10 Erzen 1978: 9.
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yadan olup geriye kalan bölümü genelde ana topraktır. Güney koridoru ile 
bağlantılı, İrmuşini Tapınağı’nın batısında birbirine bitişik 6 ve hemen güney 
koridorunun köşe yaptığı bölümde 2 olmak üzere toplam 8 adet oda bulun-
maktadır. Güney koridorundaki odalar eski kazılarda depo odaları ya da ma-
gazinler olarak tanımlanmıştır.11 Bu odaların kerpiç yükseklikleri 1 m.- 3 m. 
arasında değişen ölçülere sahiptir (Çizim: 2). Söz konusu odaların içinde ve 
yan duvarlardaki dolgu toprağı tahliye edilmiştir. 

Bunlardan 1 No.lu odanın doğu duvarındaki girişi güney koridoruna açı-
lırken, diğer 5 odanın kapısı kuzeyinde yer almaktadır. Odalara ait kerpiç 
duvarlar büyük ölçüde ayaktadır. 1-4 No.lu odalarda taş temelin varlığı iz-
lenmiştir. Diğer odalarda ise böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Yapılan ça-
lışmalar sonucu; bazı odaların (2, 4 ve 5 No.lu) zeminlerinin, 1961-84 yılları 
arasında yapılan kazılar sonucu tahrip edildiği ve yapılan ölçümlerde zemin-
den yaklaşık 35 cm. lik bir derinliğe inildiği anlaşılmıştır. Bu tahribatı 5 No.lu 
odanın girişi önünde taş kırıklarıyla kaplı zemin bölümünde görebilmekte-
yiz. Yine 2 ve 3 No.lu odaların arasındaki kerpiç duvarın, eski kazılar sıra-
sında tamamen ortadan kıldırıldığı, zemindeki taş temel duvarı izlerinden 
anlaşılmıştır. İki oda arasında ise eski kazılardan sonra biriken dolgu toprağı 
kerpiç duvarlara destek olsun diye şimdilik olduğu gibi bırakılmıştır.

5 ve 6 No.lu odaların kerpiç duvarları 1-4 No.lu odalara göre daha düşük 
kodda yer almaktadır. Bu odaların belirgin olmayan güney kerpiç duvarının 
kalınlığı, daha sonradan yapılacak olan kazı çalışmalarıyla belirginleştirile-
cektir. 5 No.lu odanın kuzey duvarına bitişik olarak yarım daire şeklinde kum 
taşıyla örülmüş ve muhtemelen eski kazılarda ortaya çıkartılan bir küp kalın-
tısını korumak için yapılmış olan bir bölüm bulunmaktadır.

Güney koridorunun dirsek yaptığı yerde, birbirine bitişik durumda ve 
kuzey-güney doğrultulu 7 ve 8 No.lu odalar yer almaktadır. Her iki odanın 
girişi doğu duvarında ve güney koridoruna açılmaktadır. Zemin ana toprak-
tan oluşmakla birlikte taş temele ilişkin bir bulgu saptanamamıştır. Kerpiç 
duvarlar kısmen izlenebilmektedir. 

11 Erzen 1968: 84;1978: 9.
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TAPINAK ALANI

Tapınak alanı kalenin aşağı kale olarak adlandırılan bölümünde, güney 
koridoru ile bağlantılı odaların doğusunda ve depo odalarının batısında yer 
almaktadır (Çizim: 2/Resim: 5). Bu alanlardaki çalışmalar yine eski kazılar-
dan sonra biriken dolgu toprağının tahliyesi ve çevre düzenlemesi şeklinde 
yürütülmüştür. Ayrıca tapınak alanı ve duvarları ile dış çevresi otlardan te-
mizlenmiş olup zemin ve duvarlarda eski kazılardan sonra biriken dolgu top-
rağı kaldırılmıştır. Böylece tapınağın önünde yer alan düzlüğün yanı sıra iki 
adet sunak ve yine tapınak alanının kuzey yamacı ile duvarlarında temizlik 
çalışması yapılarak belirginleştirilmiştir. 

KAYA KALIBI

Aşağı Kalenin güney eteklerinde yer almaktadır. Hafif eğimli yekpare ka-
yanın merkezinde daire formunda oyuk açılmıştır. Bunun hemen doğusunda  
“L” şeklinde kanal biçimli bir oyuk daha bulunmaktadır. Bu kanalın güney 
ucunda hafif eğimli bir oyuk daha mevcuttur. (Resim: 6). 

BULUNTULAR

2014 yılı çalışmalarında 1 No.lu sarnıçta buluntu olarak Urartu Dönemi 
taş çanak parçası (Çizim: 4/3) ve çanak çömlek parçaları ile Geç Demir Çağ 
dönemine ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur (Çizim: 7). Harem ünitesi 
4 No.lu odada dolgu toprağı içerisinde bir çift bronz küpe ile bir adet boncuk 
(deniz kabuğu) ele geçmiştir (Çizim 5/2-3). Kuzey koridoru ile bağlantılı olan 
5 No.lu odada yapılan yüzey temizliği sırasında bir adet dibek taşıyla birlikte 
(Çizim: 6/5) havan (Çizim: 6/4) ve iki adet taş tekne parçası; 6 No.lu odanın 
dolgu toprağı içerisinde ise üzerinde “kargı işareti» bulunan bir kabın ağız 
parçası, bir seramiğe ait hiyeroglifli bir dip parçası ile bir adet bronzdan ok 
ucu ele geçmiştir (Çizim: 5/4). Ayrıca güney koridoru 4 No.lu odada kuzey 
duvarının doğu köşesindeki kapı açıklığında; bronz bir bileziğe ait amorf du-
rumda küçük bir parça, bir adet demir cürufu ile birkaç kemik ve çeşitli türde 
çanak-çömleklere ait parçalar ele geçmiştir. Yine güney koridoru 3 No.lu oda-
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nın doğu duvarının dolgu toprağı içerisinde bir adet pişmiş topraktan ağır-
şak (Çizim: 5/1) ve 7 No.lu odadaki çalışmalar sırasında, taban seviyesinden 
itibaren görülebilen, zeminden 51 cm. derinlikte ve odanın kuzeybatı köşe-
sinde in-situ durumda bir küpe ait dip ile yan yatmış gövde parçaları tespit 
edilmiştir. Bunların yanı sıra Aşağı Kalede yapılan genel temizlik çalışmaları 
sırasında zımpara taşları (Çizim: 6/1-3) ve taş kap parçaları (Çizim: 4/1-2, 
4-7); Yukarı Kalenin güney eteklerinde ise ortaçağ dönemine ait bir bronz haç 
da ele geçmiştir (Çizim: 5/5).

KATALOG

Çizim 4

1-  Taş çanak p., bazalt yapımı,  ağız çapı 14 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. 
Ak. 2014, yüzey).

2-  Taş çanak p., bazalt yapımı,  ağız çapı 17 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. 
Ak. 2014, yüzey).

3-  Taş çanak p., bazalt yapımı, ağız çapı 30 cm., dip çapı 18, basit ağız 
kenarlı, (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

4-  Taş çanak p., bazalt yapımı, ağız çapı 43 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. 
Ak. 2014, yüzey).

5-  Taş çanak p., bazalt yapımı, ağız çapı 36 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. 
Ak. 2014, yüzey).

6-  Taş çanak p., bazalt yapımı, ağız çapı 40 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. 
Ak. 2014, yüzey).

7-  Taş dip p., bazalt yapımı, dip çapı 24 cm., basit ağız kenarlı, (Çav. Ak. 
2014, yüzey).

Çizim 5

1.  Ağırşak, pişmiş toprak, 3,2 cm. çapında, 1,2 cm. kalınlığında. Ağırşağın 
ortasında 0,4 mm. çapında yuvarlak bir delik vardır. Obje yuvarlak bir 
profil göstermektedir (Çav. Ak. 2014, güney koridor 3 No.lu oda).
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2.  Küpe, bronz, 0,3 mm. çapında, 2 cm. uzunluğunda, 2,4 cm. genişliğin-
de. Hilal biçimli yuvarlak kesitler olup uç biçim noktaları daralarak 
sivrilmektedir (Çav. Ak. 2014, harem dairesi 4 No.lu oda). 

3.  Boncuk, deniz kabuğu, 1,7 cm. uzunluğunda 0,8 cm. genişliğinde. Be-
yaz renkli olan boncuğun dar kısmında bir delik bulunmaktadır. Bon-
cuk, ağızdan uca doğru sarmal bir şekilde daralmaktadır (Çav. Ak. 
2014, harem dairesi 4 No.lu oda). 

4.  Ok Ucu, bronz, 3 cm. uzunluğunda, 2 cm. genişliğinde. Sap deliği kısmı 
yuvarlak kesitli olup ön kısmı üç kesitin birleştiği bir sivri uç şeklinde-
dir. Üç omurga ve üç yüze sahiptir. Üstten bakıldığında üçgen prizma-
yı andırmaktadır (Çav. Ak. 2014, kuzey koridor 6  No.lu oda). 

5.  Haç, bronz, 6,6 cm. genişliğinde, 0,2 cm. kalınlığındadır. Üst kısmında 
yuvarlak kesitli ip deliği olduğu bilinen bir halka yer almaktadır. Or-
tasında ise yine yuvarlak görünümlü hafif bir çıkıntı bulunmaktadır. 
Arka yüzde herhangi bir bezeme öğesi bulunmamasına karşın ön yü-
zünde bezemeler izlenmektedir. Haçın ortası kabaralıdır. Kabaradan 
dört bir yanına oval şeklinde kazıma tekniğinde bezemeler uzanmakta-
dır. Alt ve üst kollarında ana gövdeden orta ve üst noktalarda halkalar 
yer almaktadır. Yan kollar ise ana gövdeye bağlı tek halkalar bulun-
maktadır (Çav. Yk. 2014, yüzey, ortaçağ). 

Çizim 6

1-  Zımpara taşı, bazalt yapımı, 26 cm. yüksekliğinde, 15 cm. genişliğin-
dedir. Ovalimsi bir form veren eser kırık ve eksiktir (Çav. Ak. 2014, 
yüzey).

2-  Zımpara taşı, bazalt yapımı, 18 cm. uzunluğunda, 14 cm. genişliğin-
dedir. Ovalimsi formlu eserin bir ucu kırık ve eksiktir (Çav. Ak. 2014, 
yüzey).

3-  Zımpara taşı, bazalt yapımı, 23 cm. uzunluğunda, 18 cm. genişliğinde-
dir. Eser ovalimsi formludur (Çav. Ak. 2014, yüzey).

4-  Havan, kalker yapımı, 18 cm. genişliğinde, 9 cm. yüksekliğinde, ağız 
çapı 11 cm.dir (Çav. Ak. 2014, kuzey koridor 5 No.lu oda).
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5- Dibek taşı, bazalt yapımı, 37 cm. uzunluğunda, 26 cm. genişliğindedir. 
Dikdörtgen formlu eser bir uca doğru daralmaktadır (Çav. Ak. 2014, 
kuzey koridor 5 No.lu oda).

Çizim 7
Kiremit Hamurlu Mal 1 (Urartu) 
1-  Çanak p., R=16 cm., kiremit hamurlu, pembe astarlı, açkılı, kum, taşçık, 

mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç). 
2-  Çanak p., R=18 cm., kiremit hamurlu, pembe astarlı, açkılı, kum, taşçık, 

çok az mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sar-
nıç). 

3-  Çanak p., R=21 cm., kiremit hamurlu, pembe astarlı, açkılı, kum, taşçık, 
mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

4- Çömlek p., R=?, kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, açkı-
lı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

5- Çömlek p., R=21 cm., kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
açkılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 
1 No.lu  sarnıç).

6- Çömlek p., R=24 cm., kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
açkılı, kum, taşçık, az mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 
2014, 1 No.lu sarnıç).

Kiremit Hamurlu Mal 2 (Urartu) 
1- Kulp p., R=?, kiremit hamurlu, pembe astarlı, açkılı, kum, taşçık, mika 

katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).
2- Kulp p., R=?, kiremit hamurlu, pembe astarlı, açkılı, kum, taşçık, mika 

katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).
3- Kulp p., R=?, kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, açkılı, 

kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu 
sarnıç).

4- Gövde p., R=?, kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, açkısız, 
kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, gövde yüzeyi çentiklerle 
bezenmiş (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu  sarnıç).
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5-  Gövde P., R=?, kiremit hamurlu, hamurunun renginde astarlı, dışı aç-
kılı, içi açkısız, kum, mika, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı, gövde 
yüzeyi çentiklerle bezenmiş (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

Kahve Hamurlu Mal 1 (Urartu) 

1-  Çanak p., R=16 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, an-
cak pişmeden dolayı dışı siyaha doğru renk değiştirmiştir, açkılı, kum, 
taşçık, mika katkılı, orta pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu 
sarnıç).

2-  Çanak p., R=22 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, aç-
kılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 
No.lu sarnıç).

3-  Çanak p., R=30,5 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
ancak pişmeden dolayı içte siyaha doğru renk değişimi vardır, açkı-
lı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 
No.lu sarnıç).

4-  Çanak p., R=32 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, an-
cak pişmeden dolayı içte ve dışta siyaha doğru renk değişimi vardır, 
açkılı, kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

5-  Çanak p., R=30 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, aç-
kılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

6-  Çanak p., R=30 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, an-
cak pişmeden dolayı iç yüzeyinde griye doğru renk değişimi vardır, aç-
kılı, kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu 
sarnıç).

7-  Çanak p., R=30 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, aç-
kılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

8-  Çanak p., R=21 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, açkı-
sız, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 
No.lu sarnıç).
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Kahve Hamurlu Mal 2 (Urartu)
1-  Çömlek p., R=14 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 

pişmeden dolayı içte ve dışta yer  yer siyah alacalanmalar var, açkılı, 
kum, taşçık, saman, mika katkılı, orta pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 
2014, No.lu sarnıç).

2-  Çömlek p., R=30 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, içte 
pişmeden dolayı siyaha doğru renk değişimi var, hafif açkılı, kum, taş-
çık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

3-  Çömlek p., R=22 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, aç-
kısız, kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu 
sarnıç).

4-  Çömlek p., R=25 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, aç-
kılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

5-  Çömlek p., R=30 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, dışı 
açkılı, içi açkısız, kum, taşçık, mika katkılı, kötü pişmiş, çark yapımı 
(Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

6-  Çömlek p., R=28 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
ağız kenarı ve iç kısmında pişmeden dolayı siyaha doğru renk değişimi 
var, açkılı, kum, taşçık, mika katkılı, orta pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 
2014, No.lu sarnıç).

7-  Dip p., R=20 cm., kahve hamurlu, dışı hamurunun renginde astarlı, içi 
açık pembe astarlı, ağız kenarı ve iç kısmında pişmeden dolayı siyaha 
doğru renk değişimi var, hafif açkılı, kum, taşçık, mika katkılı, iyi piş-
miş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

8-  Dip p., R=6 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, ancak 
pişmeden dolayı içi ve dışı siyaha doğru renk değiştirmiştir, dışı açkılı, 
içi açkısız, kum, taşçık ve mika katkılı, kötü pişmiş, çark yapımı (Çav. 
Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

9-  Dip p., R=6 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, ancak 
pişmeden dolayı içi ve dışı siyaha doğru renk değişimi vardır, dışı aç-
kılı, içi açkısız, kum, taşçık, mika katkılı, kötü pişmiş, çark yapımı (Çav. 
Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).
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10- Kulp p., R=?., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, açkılı, kum, 
taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sar-
nıç).

Krem Astarlı Mal (Urartu) 

1-  Çömlek p., R=9 cm., pembe hamurlu, krem astarlı, iyi pişmiş, açkısız, 
kum, mika, taşçık katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

2-  Çömlek p., R=9 cm., pembe hamurlu, krem astarlı, , iyi pişmiş, açkısız, 
kum, az mika, taşçık katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sar-
nıç).

3-  Gövde p., R=?, pembe hamurlu, krem astarlı, dışı açkılı, içi açkısız, 
kum, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  
No.lu sarnıç).

4-  Gövde p., R=?, pembe hamurlu, krem astarlı, açkısız, kum ve taşçık 
katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

5-  Gövde p., R=?, pembe hamurlu, krem astarlı, açkısız, kum, taşçık katkı-
lı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

6-  Gövde p., R=?, pembe hamurlu, krem astarlı, açkısız, kum, taşçık katkı-
lı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

7-  Gövde p., R=?, pembe hamurlu, krem astarlı, içi açkısız, dışı açkılı, 
kum, taşçık katkılı, iyi pişmiş, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu 
sarnıç).

8- Dip p., R=6 cm., pembe hamurlu, krem astarlı, iyi pişmiş, açkısız, kum, 
taşçık katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

Biainili Mal (Urartu) 

1-  Çömlek p., R=14 cm., kahve hamurlu, kiremit astarlı, iyi pişmiş, açkılı, 
kum, taşçık, mika katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

2-  Çömlek p., R=11 cm., kahve hamurlu, kiremit astarlı, iyi pişmiş, açkılı, 
kum, taşçık, mika katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

3-  Dip p., R=8 cm., kahve hamurlu, dışı kiremit astarlı, içi hamurunun 
renginde astarlı, iyi pişmiş, açkılı, kum, taşçık, hafif mika katkılı, çark 
yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).
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4-  Gövde p., R=?, kahve hamurlu, kiremit astarlı, iyi pişmiş, açkılı, kum, 
taşçık, mika katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

Kiremit ve Kahve Hamurlu Mal (Geç Demir Çağ)
1- Çömlek p., R=24 cm., kiremit hamurlu, dışı hamurunun renginde as-

tarlı, içi pembe astarlı, iyi pişmiş, açkısız, kum, mika, taşçık katkılı, çark 
yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

2- Dip p., R=10 cm., kiremit hamurlu, dışı hamurunun renginde astarlı, içi 
pembe astarlı, iyi pişmiş, açkılı, kum, taşçık katkılı, çark yapımı (Çav. 
Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

3- Çömlek, R=12 cm., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, iyi 
pişmiş, açkılı, kum, mika, taşçık katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 
No.lu sarnıç).

4- Kulp p., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, iyi pişmiş, açkılı, 
kum katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1  No.lu sarnıç).

5- Kulp p., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, iyi pişmiş, açkılı, 
kum katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sarnıç).

6- Çift Tutamaklı Gövde p., kahve hamurlu, hamurunun renginde astarlı, 
iyi pişmiş, açkılı, kum katkılı, çark yapımı (Çav. Ak. 2014, 1 No.lu sar-
nıç).
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Çizim 5: Küçük buluntular.

Çizim 3: Çavuştepe Aşağı Kale 1 No.lu Sarnıç. Çizim 4: Taş kap parçaları.
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Çizim 7: Urartu ve Geç Demir Çağı çanak çömlek parçaları.

Çizim 6: Taş eserler.
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Resim 2: Çavuştepe Aşağı Kale 1 No.lu Sarnıç.

Resim 1: Çavuştepe Kalesi genel görünüm.
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Resim 3a-b: Çavuştepe Aşağı Kale mutfak odaları.
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Resim 4a-b: Çavuştepe Aşağı Kale koridorlar

Resim 5: Çavuştepe Aşağı Kaletapınak alanı.
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Resim 6: Çavuştepe Aşağı Kale kaya kalıbı.
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2014 yılı kazı çalışmaları, 2013 yılında çalışmalara başladığımız Roma Ha-
mamı ve Bizans Kilisesi kalıntılarının bulunduğu alanlarda yürütülmüştür. 
Bu alanlardaki çalışmalara, 2013 yılında olduğu gibi öncelikle çalışılacak tüm 
alanın temizlenmesiyle başlanmıştır.  

HAMAM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR  (Plan: 1/Resim: 1) 

Hamam yapısının planını ortaya çıkartabilmek amacıyla bu alanda yürü-
tülen çalışmalara, 2013 yılı kazı sezonu sonunda kaldığımız bölümlerden de-
vam edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu yapının doğu yönünde 2013 yılında 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığımız hypocaust sis-
temine ait çok sayıdaki tuğla ayağın bulunduğu bölümün işlevini anlayabil-
mek amacıyla çalışmalarımız özellikle bu yönde yoğunlaştırılmıştır. Bununla 
birlikte, hamam yapısının kuzeyinde hamam yapısına ait hangi bölümlerin 
yer aldığını tespit etmek amacıyla da ilk kez bu yönde çalışmalar gerçekleş-
tirilmiştir.  

Hamam yapısının doğusunda ve kuzeyinde yürüttüğümüz kazı çalışma-
ları, G7, H6, H7, L8, M7, M8, N10, N11 ve N12 olarak adlandırdığımız 5x5 m. 
ölçülerindeki açmalarda gerçekleştirilmiştir. Tüm bu açmalarda, yüzeyden 
yaklaşık 30 cm. derinliğe kadar devam eden moloz tabakasının kaldırılma-
sıyla birlikte, geç döneme ait yoğun şekilde kiremit parçalarına rastlanmıştır. 
Bu seviyeden daha derinlere inildikçe, yine geç döneme tarihlenen yangın 
ve kireç tabakaları karşımıza çıkmıştır. Bu tabakalarda, hayvan kemiklerinin 
yanı sıra yeşil sırlı, kırmızı ve kahverengi renklere sahip seramik parçaları 
bulunmuştur.   

Caldariumun doğusunda yer alan ve 2013 yılı kazı sezonunda ortaya çıkar-
dığımız alveusların uzantısındaki kalıntıların işlevini ve bu bölümlerin nasıl 
ısıtıldığını anlayabilmek amacıyla bu yönde başlattığımız ve G7, H6 ve H7 ola-
rak adlandırdığımız açmalarda gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları sırasında, 
bu alanda daha önce açığa çıkartılan duvar sırası takip edilerek bu bölümün 
büyük bir kısmı gün yüzüne çıkartılmıştır. Böylece bu bölümün de aynı calda-
rium gibi, sekizgen plana sahip bir mekân olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Bu 
mekânda, hypocaust sistemine ait tuğla ayakların neredeyse tamamen tahrip 
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olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, söz konusu bölümün kuzey duvarı ile doğu 
duvarının birleştiği yerde H6 açmasında, zeminden 70 cm. yükseklikte 50 cm. 
genişliğe sahip bir su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu kanalın, hamamın atık su-
larının tahliye edildiği bir kanal olabileceğini düşünmekteyiz. Yaklaşık olarak 
2  m. kadar doğuya doğru devam eden bu kanalın içerisindeki dolgu toprak 
atılmıştır. Bu dolgu toprak içerisinden 2 adet ve bu su kanalının üzerindeki 
atılan dolgu toprak içerisinden 3 adet olmak üzere toplam 5 tane korozyona 
uğramış Bizans Dönemi’ne ait sikke ele geçmiştir (Resim: 3). Yine bu açma-
dan farklı seviyelerden 3 adet sikke daha bulunmuştur. Söz konusu bu sik-
keler de Bizans Dönemi’ne aittir. G7 açmasında ise, seramik parçaları ile cam 
objelere ait parçalara rastlanmıştır. Açmanın güneyinde -102 cm. derinlikte, 
insitu olmayan bir sütun kaidesi bulunmuştur. Açmanın eğiminden dolayı, 
doğuda -90 cm., batıda -150 cm. derinlikte yangın tabakasına rastlanmış ve 
açmanın doğusunda -90 cm. derinlikte, bu yangın tabakası içerisinde iki ayrı 
seramiğin toplu halde parçaları bulunmuştur (Resim: 4). 

Daha önceden açığa çıkartılan sütunlu bölümün doğuya açılan kapısının 
hamam yapısının hangi bölümüne açıldığını anlayabilmek amacıyla, 2013 yı-
lında başlattığımız kazı çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu 
yönde açtığımız L8, M7 ve M8 olarak adlandırdığımız açmalarda gerçekleştir-
diğimiz çalışmalar sırasında, -215 cm. derinlikte mermer ve seramik parçaları 
ele geçmiştir. M7 açmasının kuzeyinde - 204 cm. derinlikte bezemeli mimarî 
bir taş parçaya rastlanmıştır (Resim: 5). M8 açmasında, - 225 cm. derinlikte, 
55 cm. uzunluğunda ve 39 cm. genişliğinde insitu olmayan mermer bir İon 
sütun başlığı parçası bulunmuştur. Bu açmada, -237 cm. ve -250 cm. derin-
liklerde 1’er adet olmak üzere 2 sikke ele geçmiştir. M8 açmasında yaptığı-
mız çalışmalar sırasında, pişmiş topraktan yapılmış birbirine geçmeli künk 
sisteminin varlığı tespit edilmiştir. Bu künk sisteminin, sütunlu bölümün taş 
döşeli zemin kısmında yer alan ve güneyden kuzeye uzanan ve buradan da 
batıya doğru devam eden, şu an üzeri açık durumda olan dar bir su kanalına 
kadar uzandığı ve bu künk sisteminde kullanılan birbirine geçmeli künklerin 
her birbirinin 11 cm. çapında, 50 cm. uzunluğunda olduğu ve bu sistemin 220 
cm. uzunluğuna sahip kısmının ancak günümüze kadar korunabildiği görül-
müştür (Resim: 6). 2013 yılında ortaya çıkardığımız hypocaust sistemine ait 
tuğla ayakların L8, M7 ve M8 açmalarında da olduğu gözlemlenmiştir. Bu aç-
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malarda tespit ettiğimiz tuğla ayakların oldukça tahrip olduğu görülmüştür. 
Yoğun tuğla ayakların bulunduğu ve henüz tamamı açığa çıkartılmayan bu 
bölümün işlevi tam olarak anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte, elde edilen 
veriler göz önünde bulundurulduğunda, bu bölümün hamamdaki hypocaust 
sistemine ait tuğla ayakların yoğun şekilde bulunduğu en büyük bölüm oldu-
ğu ve kuzeyde bir duvarla son bulduğu söylenebilir (Resim: 7) .    

Hamam yapısının kuzeyinde hangi bölümlerin yer aldığını anlayabilmek 
amacıyla bu yönde ilk kez kazı çalışmaları; N10, N11 ve N12 olarak adlandır-
dığımız açmalarda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle burada, kamulaştırıldıktan 
sonra yıkılan günümüz evlerine ait moloz tabakası kaldırılmıştır. Bu yönde 
yaptığımız seviye inme çalışmaları sırasında, N10 açmasında -85 cm. derin-
likte, hamamın sütunlu bölümünü kuzeyde sınırlandıran blok taş duvar sı-
rasının hemen arka tarafında ve bu blok taş duvar sırasına bitişik vaziyette 
yer alan, güney-kuzey doğrultusunda uzanan daha geç bir döneme ait du-
var sırası tespit edilmiştir. Bu açmada, -144 cm. derinliğe inildiğinde 28 cm. 
uzunluğunda ve 20 cm. çapında insitu olmayan mermer bir sütunce parçası, 
-210 cm. derinlikte ise, 99 cm. uzunlukta ve 30 cm. çapında bir kurna parçası 
bulunmuştur. N11 açmasında, -175 cm. derinlikte oksitlenmiş halde Bizans 
Dönemi’ne ait 1 adet sikke ele geçmiştir. - 210 cm. derinlikte ise, yoğun şekil-
de karşımıza çıkan kiremit parçalarının yanı sıra seramik parçalarına da rast-
lanmıştır. Ayrıca, bu seviyede, doğu-batı doğrultusunda uzanan basit bir taş 
duvar sırası tespit edilmiş olup, bu taş duvar sırasının hafif kavis yaparak ku-
zeye doğru devam ettiği gözlemlenmiştir. N12 açmasında, -146 cm. derinlikte 
birbirlerine 100 cm. mesafede olan, insitu durumda olmayan 32 cm. çapında 
bir sütun parçası ile 39 cm. çapında bir sütun kaidesi ele geçmiştir. Bu açma-
da, -250 cm. derinlikte ise, Bizans Dönemi’ne ait 1 adet sikke bulunmuştur. 
Burada yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hamam yapısına ait herhangi 
bir bölümün izine henüz rastlanmamıştır.  

KİLİSE ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR   (Plan: 2/Resim: 8)

Kilise’deki çalışmalarımız, orta nef bölümünde yoğunlaşmıştır. Bununla 
birlikte, kilisenin doğu cephesinde bulunan apsisleri belirgin hale getirmek 
amacıyla, bu alanlarda da karelajlar açılarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
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Kilisenin orta nef bölümünde açtığımız, F10, F11, G11, H11 ve H12 olarak 
adlandırdığımız açmalarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında, -100 cm. 
derinliğe kadar devam eden günümüz konutlarına ait moloz kalıntılarından 
oluşan dolgu toprağı kaldırılmıştır. Bununla birlikte, -140 cm. derinlikte dahi 
yine günümüze ait metal parçasına rastlanmış olması, tahribatın bu seviyelere 
kadar inmiş olduğunu göstermektedir. Bu seviyeden -170 cm. derinliğe kadar 
devam eden tabakadan oldukça yoğun şekilde kiremit parçaları ele geçmiştir. 
Bu tabakada, -140 cm. derinlikte akantus yaprağı bezemeli mimarî bir parça 
bulunmuştur. -150 cm. derinlikte orijinal yerinden düşerek kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanan büyük bir sütun parçası ortaya çıkarılmıştır. Bir bölümü, 
kuzeydeki kesitin içine doğru devam eden ve üzerinde 3 farklı haç motifi-
nin yer aldığı sütun parçasının açığa çıkarılan kısmının uzunluğu 150 cm.dir 
(Resim: 9). Bu alanda devam eden çalışmalar neticesinde, tamamı gün yüzü-
ne çıkartılan bu sütun parçasının sadece üst kısmının kırık olduğu ve kırık 
olan bu üst kısmının da hemen yakınında olduğu görülmüştür. Bu sütunun 
kaidesi de insitu durumda aynı yerde bulunmuştur. Yine burada yaptığımız 
çalışmalar sırasında, 2013 yılında yaptığımız çalışmalarla gün yüzüne çıkartı-
lan ambon kaidesinin batısında ve G11 ve H11 açmalarının kesiştiği yerde, bir 
tanesinin üzerinde Latince yazıt olan ve birbirlerine yakın şekilde bulunan 
3 mimarî blok taş ortaya çıkarılmıştır. -257 cm. derinlikte, bir kısmı tahrip 
olmuş durumda olan mermer taban döşemesine ulaşılmıştır. F11 açmasında, 
yüksekliği 150 cm. olan ve 40 cm.lik köşeler yaparak batı yönündeki kesitin 
içine doğru devam eden ve üzeri sıvalı olan üst yapıyı taşıyan ayak ortaya 
çıkarılmıştır. Bu ayağın kuzey simetriğinde de aynı şekilde taşıyıcı sisteme ait 
bir ayak gün yüzüne çıkarılmıştır. F10 açmasında, -225 cm. derinlikte ortaya 
çıkarılan üst yüzeyi 54x83 cm. ölçülerindeki sütun kaidesinin, F11 açmasında-
ki ayağa paralel şekilde doğu-batı doğrultusunda uzandığı gözlemlenmiştir. 
Bunun da taşıyıcı ayaklarda olduğu gibi, kuzey yönde simetrik şekilde karşı-
lıkları bulunmaktadır (Resim: 10). H12 açmasında, -300 cm. derinlikte ve mer-
mer zeminin altında yer alan, her biri 30 cm. genişliğinde olan ve doğu-batı 
doğrultusunda uzanan 5 tane kanal ortaya çıkarılmıştır. Bu kanalların batı 
yönüne doğru devam ettiği gözlemlenmiştir (Resim: 11).  

Kilisenin doğu cephesinde, apsislerin dış tarafında, K6 ve L7 adını verdi-
ğimiz açmalarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, -135 cm. derinlikte kuzey 
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apsisin ön kısmında doğu-batı doğrultusunda uzanan 4 mezar ele geçmiştir. 
Bu mezarlar, 1, 2, 3 ve 4 olarak isimlendirilmiştir. Mezarların apsis kısmından 
aşağıya doğru alınan derinlik ölçüsü ise, -205 cm. dir.  1 ve 2 No.lu mezarlar-
daki iskeletler, sırtüstü yatırılmış şekilde, yan yana ve yüzleri birbirlerine dö-
nük şekilde bulunmuştur (Resim: 12). Bu iskeletler, dikey şekilde yerleştiril-
miş basit görünümlü taş plakalarla birbirlerinden ayrılmıştır. Ayrıca, iskelet-
ler yine dikey şekilde yerleştirilmiş taş plakalarla çevrelenmiştir ve bunların 
üzeri yine taş plakalarla kapatılmıştır. İki mezarın içerisinde kiremit parçaları 
ve tesseralar ele geçmiştir. 2 No.lu mezar üzerine düşen yıkıntılar nedeniyle 
1 No.lu mezara göre daha çok tahribata uğramıştır. Bu mezarların uzunluğu 
180 cm. ve genişliği de 41 cm.dir. 3 No.lu mezardaki iskelete ait kemiklerin 
dağınık bir şekilde olduğu görülmüştür. 180 cm. uzunluğunda ve 40 cm. ge-
nişliğinde olan bu mezardaki iskeletin yatış pozisyonu, diğer mezarlarda ol-
duğu gibi doğu-batı doğrultusundadır. 4 No.lu mezarın uzunluğu 165 cm., 
genişliği ise 40 cm.dir. 

2014 yılı kazı sezonunda gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları neticesinde, 
hamam yapısının ısıtma sisteminin yer aldığı bazı bölümler gün yüzüne çıkar-
tılmakla birlikte, bu bölümlerin hamam yapısının hangi bölümleri olduğuyla 
ilgili kesin bir yargıya varmak henüz mümkün değildir. Bununla birlikte, el-
deki veriler göz önünde bulundurularak daha önceden sütunlu bölüm olarak 
adlandırılan mekânın frigidarium olduğunu düşünmekteyiz2. Ayrıca söz ko-
nusu yapının kuzey tarafında, hangi bölümlerinin yer aldığıyla ilgili olarak 
ilk kez bu kazı sezonunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında bu 
yönde hamam yapısıyla bağlantılı herhangi bir bölümün olduğuyla ilgili bir 
bulguya rastlanmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar hamam 
yapısının bölümlerinin işlevini ve dolayısıyla planını ortaya koyacak verileri 
zenginleştirecektir. Böylece hamam yapısının planıyla ilgili olarak daha kesin 
değerlendirmelerde bulunabilmek mümkün olacaktır. 

Kilise sektöründe gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları neticesinde yapının 
doğu cephesinde yer alan apsisler belirgin hale getirilmiştir. Bu çalışmalar 
sırasında bu yönde çok sayıda mezarlara rastlanmış olması, buranın kiliseyle 

2 Bu düşüncemizin dayanağıyla ilgili olarak bkz.. Yegül, Fikret ; Roma Dünyasında Yıkanma, 
İstanbul, 2011,  s. 193 vd.
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bağlantılı bir nekropol alanı olabileceğini düşündürmektedir. Bu mezarların 
kilise yapısına paralel olarak doğu-batı doğrultusunda uzandığı görülmüş-
tür. Kilisenin orta nef bölümünde gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları ne-
ticesinde ise, simetrik şekilde yerleştirilmiş taşıyıcı sisteme ait ayaklar gün 
yüzüne çıkartılmıştır. Ayakların çıktığı bu bölümde gerçekleştirdiğimiz çalış-
malarla, daha önce kamulaştırılan ve tel örgülerle sınırlandırılan kazı alanı-
nın batısında kazılabilecek son noktaya ulaşılmıştır. Kazıların bu istikamette 
devam edebilmesi, dolayısıyla kilise yapısının mimarî planının tamamıyla 
ortaya çıkartılabilmesi için bu yöndeki alanlarda kamulaştırma yapılması ge-
rekmektedir. 
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Plan 1: Roma Hamamı planı.

Plan 2: Bizans Kilisesi planı.
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Resim 1: Roma Hamamı hava fotoğrafı.

Resim 3: Bizans sikkesi.

Resim 2: Sekizgen planlı mekân.
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Resim 6: Pişmiş toprak künk sistemi.

Resim 4: Seramik buluntuları.

Resim 5: Bezemeli mimarî parça.
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Resim 7: Tuğla ayakların yoğun 
şekilde bulunduğu en 
büyük bölüm.

Resim 9: Üzerinde 3 farklı haç 
motifi bulunan sütun 
parçası.

Resim 8:  Bizans Kilisesi hava fo-
toğrafı.
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Resim 12: Mezarlar.

Resim 10: Orta nef bölümü.

Resim 11: Kanal sistemi.
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2014 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI
Erksin GÜLEÇ* 
Mehmet SAĞIR

İsmail ÖZER
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM

İsmail BAYKARA
Serkan ŞAHİN

Üçağızlı Mağarası, Hatay İli, Samandağ İlçesinin yaklaşık olarak 12 km. 
güneyinde ve Suriye sınırına yakın bir yerde bulunmaktadır. Deniz kıyısında 
bulunan mağara Türkiye’deki erken Üst Paleolitik döneme tarihlendirilen iyi 
korunmuş depozitlere sahip ender buluntu yerlerinden biridir. Topoğrafik ve 
ekolojik olarak Levant bölgesine büyük benzerlikler gösteren Üçağızlı Mağa-
rası buluntuları bizlere Güneybatı Asya’daki en erken Üst Paleolitik Dönemin 
(Öncül Üst Paleolitik dönemi) kanıtlarını sunmaktadır. Mağaradaki organik 
materyalin korunma durumu oldukça iyidir. Zengin taş aletler ve faunal bu-
luntular, süs eşyası olarak kullanılmış deniz kabukluları vd. bize ilk modern 
insanların davranışlarının anlaşılmasına ışık tutacak önemli bilgiler vermek-
tedir. Mağaradaki kültür tabakaları iki bölgede korunmuştur: İlki 1990-1991 
yıllarında burada çalışan Angela Minzoni-Deroche tarafından kazılan güney 

* Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bö-
lümü, Ankara/TÜRKİYE.
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bölümdeki büyük odada bulunan tabakalar ve 1997 yılından beri ekibimizce 
kazılan orta ve kuzey bölümdeki tabakalar (Çizim: 1). 

Kazı çalışmalarının 2014 yılı sezonu 08.07.2014-17.08.2014 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilmiştir. Kazıda Bakanlık Temsilcisi olarak Sinop Müzesi Mü-
dürlüğü Uzmanı Erdal Acar görev alırken, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Sağır, Prof. 
Dr. İsmail Özer, Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Ayşen Açıkkol Yıldırım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden 
Yard. Doç. Dr. İsmail Baykara, Yard. Doç. Dr. Derya Baykara, Ahi Evran Üni-
versitesi Antropoloji Bölümü’nden Araş.Gör. Serkan Şahin, Heyet Üyeleri Ali 
Akbaba, Gonca Gül, Antropoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri En-
gin Sönmez, Barış Özdemir, Melike Karakaya, Ozan Özçakmak, Sevgi Tuğçe 
Gökkurt, Buket Kumru, Dilber Sağdıç, Pekin Bengisu Tepe, Ali Taş, Hikmet 
Güney ve Müjde Taflı kazıya katılmışlardır. 

KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılındaki kazı çalışmaları daha önceki yıllarda olduğu gibi kazı ala-
nındaki tabakaların genel temizlik işlemleri ve ardından açmalara grid sis-
teminin oturtulmasıyla (Resim: 1) ve kazı evi deposundaki etütlük eserlerin 
tasnifi ile başlamıştır. (Resim: 2). Bu sene de mağaranın kuzey ve kuzeybatı 
duvarlarına yakın açmalarda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bunlar, önceki 
yıllarda açılan ve derinleştirilme çalışmaları yapılan açmalardır. Mağara sedi-
manlardaki buluntuların yoğunluk ve niceliği, renk ve içerik farklılıkları, kül 
ve odun kömürü artıklarının dağılımı tabakalanmanın ayırt edilmesinde kul-
lanılır. B tabakasından başlayarak E tabakasına kadar olan sedimanlar Ahma-
rian tabakalar olarak tanımlanmaktadır ve bu tabakalardan elde edilen veriler 
iklimin alt tabakalara oranla yumuşadığını, daha sıcak ve nemli olduğunu, 
bitki örtüsünün yoğunlaştığını ve deniz seviyesinin yükseldiğini yansıtır. F 
tabakasından H tabakasına kadar olan daha derindeki tabakalar ise Öncül Üst 
Paleolitik Döneme aittir. Bu tabakalardaki veriler yörede serin ve kuru bir ik-
limin yaşandığını; denizin geri çekildiğini ve mağaradan uzakta yer aldığını 
gösterir. I tabakasının geneli ise mağaranın insanlar tarafından kullanılmayan 
taban izole toprağıdır. Bu tabakada bölgedeki nemli bir iklimin, sık orman-
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ların ve yoğun bitki örtüsünün izleri gözlenir.Kazı çalışmalarının bitiminin 
ardından mağaradaki henüz kazılmamış açmalar naylon örtüler ile kapatıl-
dıktan sonra üzerleri bir miktar toprak ile örtülerek koruma altına alınmıştır. 

Derinleştirme çalışmaları gerçekleştirilen açmalarda yoğunlukla Ahmari-
an ve Öncül Üst Paleolitik Dönem kültürleri arasındaki geçiş tabakalarında ve 
Öncül Üst Paleolitik kültürüne ait F tabakasında çalışılmıştır. Elde edilen bu-
luntular Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) tekniğine göre X, Y, Z koordinat sis-
temine göre kaydedilmiştir. Böylelikle kazıdan çıkan tüm buluntuların coğ-
rafi konumu ve mağara içerisindeki dağılımları ve yoğunlukları belirlenerek, 
bunlara ilişkin verilerin daha sağlıklı işlenebilmesi ve daha detaylı çalışmalar 
yapılması mümkün olmuştur (Resim: 3). Elde edilen bulgular mağara sakin-
lerinin davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayacak nitelikte-
dir. Bu alanlarda artık taş alet parçaları, kemik parçaları ve denizel kabuklu 
canlılara ait kalıntıların yoğun olması, dönem insanlarının mağaranın orta 
alanlarını günlük faaliyetlerinde kullanabilmek amacıyla tüm atık maddeleri 
kenarlara doğru iteklediklerini göstermiştir. Bu sezon kazı yapılan açmalar; 
-A2 (-220/-230 cm.), -A3(-210/-230 cm.), -A4 (-210/-230 cm.), -B2 (-225/-230 
cm.), -B3 (-220/-230 cm.), A3 (-215/-230 cm.), A4 (-210/-230 cm), B3 (-215/-230 
cm.), B4 (-210/-230 cm.), C2 (-220/-230 cm.), C3 (-220/-230 cm.), C4 (-210/-230 
cm.), D2 (-225/-230 cm.), D3 (-220/-230 cm.), D4 (-215/-230 cm), E3 (-225/-
230 cm.), F4 (-225/-230 cm.)’dür. Bu açmalar 50 cm.’lik plankareler halinde 
ve kültür tabakaları takip edilerek kazılmıştır. Açmalarda genel olarak -210 
/ -230 cm. arasındaki derinlikler kazılmıştır (Çizim: 2). Çalışmalar geçen yıl 
olduğu gibi büyük oranda mağaranın batı kısmında yer alan C, D, E ve F aç-
malarında ve mağaranın kuzeydeki üstü kapalı iç kısmında yer alan –A, –B, 
A ve B açmalarında yoğunlaştırıldı. Bunlar içinde yer alan ve duvar kısmına 
yakın olan D2 ve D3 açmaları, mağara duvarından akan sular nedeniyle ol-
dukça sertleşmiştir. F ve E açmalarının geneli ise yumuşak koyu kırmızı ve 
kahverengi toprakla kaplıdır. Kazı sırasında ele geçirilen ve çizimleri yapıla-
rak koordinatları kaydedilen 3377 adet numaralı buluntu mevcuttur. Önceki 
yıllar ve bu seneki buluntular arasından seçilen 11 adet buluntu envanterlik 
eser olarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Mağaradaki çalışmalarda 
kazıdan çıkarılan tüm topraklar elenmiş ve içerisindeki çakmaktaşı ve kemik 
buluntular toplanmıştır. Taş alet buluntuları arasında çeşitli tiplerde ön ve 
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yan kazıyıcılar, dilgi üzerine işlenmiş uçlar, düzeltili ve düzeltisiz dilgiler, 
çeşitli tip ve boyutlarda taş aletler ve çekirdekler mevcuttur. Bunun yanı sıra 
taş alet yapımında kullanılan çekiçler ve hayvan kemiklerini işlemek ve par-
çalamak için kullanılmış ezme taşları bulunmuştur. 

2014 yılı kazısında da faunaya ilişkin; bol miktarda çene ve diş parçacıkla-
rı, uzun kemik parçaları, denizel ve karasal yumuşakçalara ait kabuklar bu-
lunmuştur. Mağaranın bu katmanlardaki faunasına işaret eden hayvan kalın-
tıları arasında karaca, alageyik, kızılgeyik, yaban keçisi, yaban sığırı, domuz, 
küçük boyutlu etçiller ve pek çok kemirgen yer almaktadır. Gastropoda ve 
Bivalvia sınıflarına ait deniz yumuşakçalarının kabukları mağaranın sucul 
faunası hakkında bilgi vermektedir. Üçağızlı Mağarası sakinleri tarafından 
sahillerden toplanmış kabuklular beslenme ve süslenme amacıyla kullanıl-
mıştır. Süslenme amaçlı kullanılan, küçük boyutlu etçil Nassarius gibbosula ve 
otçul Columbella rustica oldukça yüksek oranlarda bulunmaktadır. Denizel 
kabuklular mağara sakinleri tarafından dikkatle delinerek boncuklar oluş-
turulmuştur. Boncuklar form ve boyut açısından benzerlik gösterir. Bunla-
rın genellikle tam oluşları, üzerlerinde dalgalar yardımıyla oluşmuş izlerin 
bulunması büyük olasılıkla sahillerden toplandıklarını düşündürmektedir. 
Dünya’da bilinen en eski deniz kabuğu boncuk kullanımı izlerine 82 bin yıl 
öncesine ait Taforalt Mağarası (Fas) ve 75 bin yıllık Blombos Mağarası (Güney 
Afrika) tabakalarında rastlanmaktadır. Ksar Akil ve Üçağızlı Mağarası’ndan 
elde edilen bulgular Afrika’dan Batı Asya’ya göç eden ilk modernlerin bu 
bölgelerde de yoğun bir şekilde izler bıraktığını göstermektedir. Üçağızlı 
Mağarası’nda beslenme amaçlı kullanılan deniz kabukluları ise büyük otçul 
gastropodlar olan Patella ve Monodonta türlerinden tercih edilmiştir. Bunlara 
ek olarak karasal salyangozlar da tüketilmiştir.

Üçağızlı Mağarasındaki kazı çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgularımı-
zı bilim dünyasına tanıtmak için şu ana değin yazmış olduğumuz 30’un üze-
rinde ulusal ve uluslararası makalenin yanı sıra sempozyumlarda da sunum-
lar yapmaktayız. 2014 yılı Ağustos ayında Moskova ve Zagrep’te düzenlenen 
sempozyumlarda kazı çalışmamıza ait bulgularımızı sunma fırsatı bulduk. 
Şimdiye kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalarımız web sayfamızda duyurul-
maktadır (http://www.ucagizli.com/).
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TEŞEKKÜR

2014 yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı’na maddi katkıda bulunan; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Ser-
maye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
teşekkür ederiz. Ayrıca kazı çalışmalarına yardımlarından ötürü Hatay Va-
lisi Sayın M. Celalettin Lekesiz’e,  Samandağ Kaymakamı Sayın Süleyman 
Özçakıcı’ya, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Hatay Arkeoloji Mü-
zesi Müdürlüğüne şükranlarımızı sunarız. 
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Çizim 1: Üçağızlı Mağarası krokisi.

Çizim 2: Üçağızlı Mağarası Kazısı açmaları.
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Resim 3: Kazı çalışmalarından bir görünüm.

Resim 1: 2014 yılı kazısı başlangıcında alan temizliği ve batı 
ve kuzey açmalarında gridleme.

Resim 2:  Kazı evi deposundaki tasnif çalışmalarından bir 
görüntü.
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TLOS 2014 KAZI ETKİNLİKLERİ
Taner KORKUT*

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi desteğinde yü-
rütülen Tlos Antik Kenti kazılarının 2014 yılı etabı 30 Haziran- 5 Eylül ta-
rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma programında bulunan Stadyum, 
Kronos Tapınağı, Bazilika ve Tiyatro alanlarındaki kazı çalışmalarına öncelik 
verilmiştir (Resim: 1). Bu esnada Kayseri Müzesi arkeologlarından Dilek Keçe 
bakanlık temsilciliği görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

Kazı alanlarındaki faaliyetler Akdeniz Üniversitesi ile Hatay Mustafa Ke-
mal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve 
öğrencileri kontrolünde yürütülmüştür. Satoshi Urano başkanlığında Rikyo 
Üniversitesi’nden gelen ekip bazilikada taş belgeleme, mimarî plan ve rölöve 
oluşturma çalışmaları yapmıştır. Bazilikanın zemininde tespit edilen mozaik-
lerin kazısı ve konservasyonu İtalya’dan gelen restoratörler Claudia Tadeschi 
ve Alessandra Costa ile ekip üyesi Aybüke Yılmazkaya desteğinde gerçekleş-
tirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Zühal Kaynakçı Elinç bölge-
nin doğal ve kültürel peyzajına yönelik araştırmalara devam etmiştir. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Eskiçağ Tarihi öğretim üyelerinden Recai Tekoğlu başkan-
lığındaki ekip epigrafi araştırmaları yürütmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Mümtaz Çolak aktif olarak arazi çalış-
malarına katılmamıştır. Ancak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını bölüm 
laboratuarında çalışarak geçirmiş; burada Tlos Antik Kenti seramik örnek-
lerinin laboratuar incelemelerini tamamlayarak yapılan kimyasal analizlerin 
sonuçlarını yorumlamıştır. 

Tlos Antik Kenti’nde yürütülen belgeleme çalışmaları 2014 yılı itibariyle 
yeni bir boyut kazanmıştır. Öncelikle yeni kazılan alanlardaki mimarî döşem 

* Prof. Dr. Taner KORKUT, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 An-
talya/TÜRKİYE.
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harita mühendisleri tarafından RTK CORS ve Total Station aletleri kullanıla-
rak ölçülmüş; yeni veriler mevcut kent haritasına aktarılmıştır. Böylece Tlos 
Antik Kenti haritası 2014 yılı itibariyle aktüel hale getirilmiştir. Kartografya 
alanında gerçekleştirilen bu çalışmaları Ertürk Harita üstlenmiştir. Diğer yan-
dan kazı çalışmalarının hassasiyet içerdiği alanlarda jeofizik uygulamaları 
yapılmış ve bu esnada ulaşılan anomali görüntüleri kazı çalışmalarının altlı-
ğında kullanılmıştır. 2014 yılı Tlos Antik Kenti jeofizik çalışmaları Geometrik 
Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlardan başka kentin anıtsal 
yapılarının restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon projelerinin hazırlan-
ması çalışmaları da yürütülmüştür. Bu bağlamda Tlos akropolü doğu surları 
ile Tlos tiyatrosu sahne binasında üç boyutlu lazer tarayıcı ile Karya Resto-
rasyon tarafından yerinde tarama yapılmış; ofis çalışmalarıyla da restorasyon 
projeleri hazırlanmıştır.   

2014 yılı kazı çalışmalarında ele geçen ve daha sonra Fethiye Müzesi’ne 
teslim edilen envanterlik eserlerin tamamı kazıevinde değerlendirilmiş ve uz-
man restoratör tarafından konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca ka-
zıevi deposunda koruma altına alınan etüdlük değerdeki buluntular için de 
benzer çalışmalar yürütülmüştür. Kazı alanlarının kazı sonrası korunmasına 
yönelik önlemler de alınmıştır. Kazılar esnasında ortaya çıkan hafriyat antik 
kent sınırları dışına taşınmış, böylece kazı alanları temizlenerek gelecek kazı 
sezonu için hazır halde bırakılmıştır. 

Kazı etkinlikleri için gerekli izinlerin verilmesi ve desteklerinden dolayı 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne ve çalışmalarda emeği geçen her-
kese gönülden teşekkür ediyorum.

I. STADYUM ALANI 

Kudret SEZGİN

Tek taraflı oturma sıraları ve en üstte 8,5 m. genişliğindeki diazomadan 
oluşan Tlos stadyumu bu mimarî özelliğiyle bilinen stadyum yapıları içerisin-
de ayrı bir konuma sahiptir (Resim: 2). Akropolün doğu eteğindeki düzlüğe 
yönlendirilmiş stadyumun toplam dokuz oturma sırası ve en altta yer alan 85 
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cm. yüksekliğindeki parapet duvarı anakaya kütlesinin tıraşlanması sonucu 
oluşturulmuştur. Meclis binasının doğu dış duvarında iki sıra halindeki hatıl 
yuvaları diazoma üzerine yerleştirilmiş stoa benzeri bir mimarî düzenlemenin 
habercisidir. Meclis binasının doğu duvarındaki kapıyla da bu alana girilmiş-
tir Kuzey-güney istikametinde düzenlenen stadyumun orijinal uzunluğu tam 
olarak bilinmemektedir. Oturma sıralarından sadece 148 m. uzunluğunda bir 
bölüm günümüze kadar ulaşmıştır. Stadyum düzlüğünün kullanımında da 
farklı evreler tespit edilmiştir. Düzlük alanda bulunan U formundaki sütunlu 
galeri, havuz ve çeşme düzenlemesi daha geç bir döneme tarihlenmektedir. 
Zamanla stadyum düzlüğünün orijinal zemini güney yönde çökmüş ve baş-
langıçta olmayan sütunlu galeri yeni oluşturulan teras duvarının üzerinden 
doğu-batı istikametinde uzatılarak ilave edilmiştir. Böylece stadyumunun 
güney yönde kalan yarısı kullanılamaz hale gelmiştir. 

Stadyum alanındaki kazılar esnasında ulaşılan veriler sadece kent tarihi 
için değil tüm Likya Bölgesi geçmişinin aydınlatılması açısından da olduk-
ça önemlidir. Stadyum düzlüğünde farklı noktalarda doğal kaya oluşumları 
ile birlikte kombine edilmiş mimarî yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bu ka-
lıntıların arasında çok sayıda seramik parçası ile çakmaktaşı ve obsidiyen-
den yapılmış el aletleri ele geçmiştir. Bunlardan başka taş balta, havan ve takı 
parçaları gibi küçük buluntular da tespit edilmiştir. Bahsi geçen buluntular 
Tlos Antik Kenti’nin Kalkolitik Dönem ve Tunç Çağı yerleşimi kalıntılarını 
oluşturmaktadır. Stadyum zemininde yapılan kazı ve araştırmalar esnasında 
Erken Demir Çağ ve Geometrik Dönem yerleşim katmanlarına da ulaşılmış-
tır. Stadyum düzlüğünde ele geçen arkeolojik buluntular Geometrik Dönem 
yerleşim alanının farklı seviyelerde Arkaik Çağda da kullanılmaya devam et-
tiğini göstermiştir (Resim: 3). 

2014 yılı Stadyum alanı kazıları mevcut verilerin pekiştirilmesi amacıyla 
bir yandan erozyonla düzlüğe yığılan dolgunun kaldırılması diğer yandan 
da Tlos’un erken dönem yerleşim katmanlarının aydınlatılmasına yönelik 
organize edilmiştir. Öncelikle 2013 yılında tespit edilen Arkaik Döneme ait 
mimarî yapıların genel özellikleri ve kent yerleşim stratigrafisinin anlaşıl-
masına yönelik yatay genişleme ve dikey sondaj çalışmaları yürütülmüştür. 
Bu çalışmalar esnasında stadyum düzlüğünün hemen altında en geç Arkaik 



402

Dönem’le başlayan ve giderek erken dönemlere doğru ilerleyen farklı işlev-
lerde mimarî kalıntılar tespit edilirken, aynı zamanda derin sondajlarla kent 
tarihinin Arkaik, Geometrik ve hatta Tunç Çağı içlerine kadar geri gittiğini 
gösteren arkeolojik materyaller de ele geçmiştir (Resim: 4).   

II. KRONOS TAPINAĞI

Çilem UYGUN

Bugüne kadar Anadolu’da Kronos’a adanmış başka bir tapınak bilinme-
mektedir. Dolayısıyla agora düzlüğünün hemen güneyindeki tapınak kalın-
tısı ayrı bir önem taşımaktadır (Resim: 5). Bu bilinçle 2009 yılından itibaren 
Kronos Tapınağı alanında çalışmalara ağırlık verilmiştir.

2014 yılı çalışmaları tapınağın temel seviyesi ve önündeki mimarî düzen-
lemeyi anlayabilmek adına basamaklarla yükseltilen giriş bölümünde yoğun-
laşmıştır (Resim: 6). Kazılar tapınağa bitişik olarak inşa edilmiş apsidal planlı 
geç dönem yapısının kuzey duvarına kadar devam etmiştir. Seramik malze-
menin yoğunlukta olduğu dolgunun alınmasıyla tapınağın batı ante ucuna 
doğru uzanan duvar örgüsünün doğu yönde sınırladığı bir mimarî düzen-
lemeyle karşılaşılmıştır. Moloz taş ve harç kullanılarak örülmüş duvar içe-
risinde devşirme yazıtlı blok parçaları da tespit edilmiştir. Tapınağın hemen 
önündeki bu duvar örgülerinin kapattığı alan içinde çamur harcıyla örülen 
basit bir ocak açığa çıkartılmıştır. Apsidal yapı duvarlarının dış yüzünde kıs-
men korunmuş sıva kalıntıları mekânın orjinalde bir üst örtüye sahip olduğu-
na işaret etmektedir. Malzemenin niteliği ve duvar örgüsü tekniğinden bura-
daki mimarî düzenleme apsidal yapıdan daha geç bir evreye, olasılıkla 11-13. 
yüzyıl aralığına tarihlenir. Bu tarihleme boyalı Bizans seramik buluntuları ile 
de desteklenmektedir. Tapınak girişinin hemen önündeki dolguda ele geçen 
ve üzerinde Aziz Stephanos ile 12 havarinin betimlendiği ampulla kalıbı ve 
üretim atığı diğer seramik parçalarından bu dolgunun bir seramik atölyesine 
ait atık malzemeleri içerdiği anlaşılır.    

Tapınağın girişinde temel seviyesine kadar inilmiş ve cephenin, podyu-
mun oturduğu platformla birlikte orijinal yürüme seviyesinden itibaren 8 
basamakla yükseltildiği tespit edilmiştir. Platformun altındaki mimarî dü-
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zenlemenin belirlenmesi amacıyla daha derine inildiğinde, kaba taş işçiliği 
gösteren temel blokları ve taş yongaları arasında az sayıda seramik buluntu 
belgelenmiştir. Geç Hellenistik Döneme tarihlenen bu seramikler yapının ilk 
evresinin Erken Roma Dönemi’ne ait olabileceği görüşünü desteklemektedir. 
Diğer yandan tapınağın doğu postamentinin bitiminde açığa çıkartılan ku-
zey-güney doğrultulu künk sırasının 2013 yılı kazı sezonunda belgelenen ve 
gövdesinin alt kısmı hala orijinal konumunda duran pithosla ilişkili olduğu 
görülmüştür. Künklerin bağlantı yerlerindeki ince kireç sıva izlerinden de 
anlaşıldığı üzere temiz su için kullanılan bu düzenleme tapınağın doğu ve 
kuzey yönlerindeki Orta Çağ yerleşim evresinde atölye kompleksine yönelik 
planlanmıştır. 

III. KENT BAZİLİKASI 

Satoshi URANO
Yukinori FUKATSU

Tijen YÜCEL

İlk evresinin Erken Bizans Dönemi’nde inşa edildiği bilinen kent bazili-
kası mimarî bakımdan dönemin haç formlu bazilikalarını anımsatmaktadır. 
Üç sahınlı olan yapının apsis kısmı doğuya bakmaktadır; ana girişleri ise batı 
yöndedir. Mimarî yapı farklılıklarından ve arkeolojik buluntulardan yapının 
iç mekânında ilerleyen dönemlerde bazı değişikliklere gidildiği ve özellikle 
yan sahınların kendi içinde bölümlere ayrıldığı görülür. 

2014 yılı bazilika çalışmaları 3 farklı alanda gerçekleştirilmiştir. İlk ola-
rak 2013 yılı kazı sezonunda tespit edilen ve güney transepteki 7 numaralı 
mekânda bulunan mezar yapısının kazısı tamamlanmıştır (Resim: 7). Yürüme 
zeminine oturtulan mezar düzenlemesi tuğla duvar örgülü olup dikdörtgen 
plana sahiptir. Mezar, kuzey-güney doğrultulu 30 cm. genişliğinde tuğla du-
varla 192x68 cm. ve 192x63 cm. ölçülerinde iki bölüme ayrılmıştır. Mezar ya-
pısının üzerindeki dolgunun alınmasıyla tessera mozaikleri ile kaplı zemine 
ulaşılmıştır. Genelde geometrik motiflerin görüldüğü mozaik döşem, doğu-
daki kısımda daha iyi korunmuştur. Batı yöndeki mozaiğin az bir kısmının 
korunduğu, diğer kısımların ise tamirat aşamasında sıvayla kaplandığı tespit 
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edilmiştir. Çalışmalar esnasında bu alanda herhangi bir gömüye rastlanılma-
mıştır.

İkinci çalışma alanını apsisin önündeki kısım oluşturmuştur (Resim: 8). 
Öncelikli olarak buradaki kiremit, moloz ve topraktan oluşan dolgu temizlen-
miştir. Zemine ulaşıldığında alanın opus sectile tekniğindeki mozaikle kaplı 
olduğu ve bazı yerlerde ise devşirme blokların kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Bu alanın temizlenmesi esnasında ziboryuma ait kalıntılara da rastlanılmıştır. 
Ziboryumun özellikle doğu yönündeki iki sütun altlığı korunmuştur. Daha 
sonra kazı çalışmaları orta sahına doğru ilerletilmiştir. Bu esnada öncelikle 
templon stylobatındaki mozaik zeminin durumunun tespitine yönelik kazılar 
yapılmıştır. Bu alanda da benzer şekilde tesera mozaik döşemine ulaşılmıştır. 
Ancak bu mozaiklerin altar çevresindeki mozaiklere oranla daha iyi durumda 
olduğu görülmüştür (Resim: 9). 

Bazilikada yürütülen kazı çalışmalarının son aşamasında, yapının gü-
ney dış duvarına bitişik inşa edilmiş şapel yapısı temizlenmiştir (Resim: 10). 
Dikdörtgen bir plan gösteren şapel tek sahından oluşmaktadır. Orta kısmı-
na yakın bir noktadan duvar örgüsüyle iki odaya ayrılmış şapelin girişi batı 
yöndedir. Apsisin önünde kuzey-güney yönlü düzenlenen bir duvarla naos 
bölümü ikiye ayrılmıştır. Şapelin batı yönüne doğru yapılan kazılarda ise yan 
yana konumlanan ortak duvarlı iki farklı mekân daha tespit edilmiştir. Doğu 
bölümde kalan mekâna bir kapı ile şapelden geçiş sağlanmışken, batıda kalan 
kısmın bir bölümü patika yolun altında kalmıştır. 

IV. TİYATRO 

Bilsen ÖZDEMİR

2007 yılından itibaren Tlos tiyatrosunda sürdürülen çalışmaların büyük 
bir bölümü sahne binasının kazı ve belgelenmesine odaklanmıştır. İlk kez 
2012 yılında I. cavea ve orkestra düzlüğü üzerinde de çalışmalara başlanıl-
mış ve 2013 kazı sezonu sonunda söz konusu alanlarda yıkık vaziyetteki yapı 
bloklarının kaldırılması işlemi tamamlanmıştır. 2014 yılı çalışmaları kapsa-
mında ise orkestranın üzerinde bulunan dolgunun proskene seviyesine kadar 
temizlenilmesi planlanmıştır. 
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Orkestranın kuzey ve güney yönlerinde kayma riski bulunan parapet du-
varı ve oturma sıralarının önündeki toprak dolguyu korumak suretiyle ça-
lışmalara iki farklı alanda başlanılmıştır (Resim: 11). Bu esnada 60 cm. yük-
sekliğinde, üstte küçük taş parçaları ve yongalardan oluşan bir katman ile 
onun hemen altında olasılıkla erozyon sonucunda oluşmuş kil ve çakıllı bir 
toprak dolgu katmanıyla karşılaşılmıştır. Üst seviyedeki dolgu içerisinden az 
sayıda Roma Dönemi’ne tarihlenen seramikler ile kırık mimarî blok parçaları 
ele geçmiştir. Toprak dolgunun kaldırılması ardından hem caveayı sınırlayan 
parapet duvarı hem de orkestra düzlüğünün mimarî döşemi hakkında önem-
li sonuçlara ulaşılmıştır. Orkestranın merkezinde yuvarlak formda bir blok; 
bunun yan ve arkasında izlenebilen, birbirine paralel konumlandırılmış dört 
sıra bloktan oluşan bir mimarî düzenleme ile karşılaşılmıştır. Ölçüleri 50 ile 
75 cm. arasında değişkenlik gösteren bu blokların her birinin üzerinde olası-
lıkla ahşap taşıyıcıların oturtulduğu yuvalar bulunmaktadır. Bahsi geçen bu 
mimarî düzenlemenin işlevi henüz aydınlanmış değildir.

Orkestranın temizlenmesi ardından mimarî düzenlemesi incelenen diğer 
bir alanı parapet duvarı oluşturmaktadır (Resim: 12). Parapet duvarında baş-
ka anıtsal yapılardan taşınmış mimarî bütünlük gösteren devşirme bloklar 
kullanılmıştır. Duvarın hemen altında ise orkestra zemini ya da podyum blo-
ğu olarak tanımlanabilecek bir düzenlemenin varlığı da belgelenmiştir. Para-
pet duvarının üst sırasında yer alan devşirme blokların düzensizliğine karşın 
alttaki düzgün zemin ve duvarın nitelikli işçiliği bu alanın üstteki bloklar gibi 
bir geç dönem uyarlaması değil, tiyatronun orijinal yapısıyla bağlantılı oldu-
ğuna işaret etmektedir. 

Bunlardan başka orkestra zemini ve olası alt seviyedeki mimarî düzenle-
meyi anlama amacıyla bir sondaj da yapılmıştır. Orkestranın tam merkezinde 
açılan sondajda -100 cm. seviyesine kadar inilmiştir. 0/-50 cm. seviyeleri ara-
sında kumlu çakıllı toprak dolgu içerisinden az sayıda Hellenistik Döneme 
tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir. -50 cm. seviyesinden itibaren yerel 
kil katmanından oluşan dolguda ise herhangi bir buluntuya rastlanılmamış-
tır. En alt seviyede su kaynağına rastlanılması nedeniyle sondaj durdurul-
muştur. Orkestranın mevcut zemininin ya da -50 seviyesinde ulaşılan zemi-
nin orijinal olup olmadığı kuşkuludur. Gelecek kazı sezonunda caveadan 
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orkestraya uzanan merdivenler ile proskene kapı eşikleri önünde yapılması 
planlanan yeni sondajlar orkestranın orijinal zemin seviyesi hakkında daha 
ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Ancak parapet duvarı zeminin hemen altındaki 
tabakadan ele geçen ve Hellenistik Döneme tarihlenen seramikler tiyatronun 
erken dönem kullanımı hakkında bilgi sunması açısından önemlidir. 

V. SERAMİK ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Mümtaz ÇOLAK
Gül IŞIN

Tlos kent merkezi ve çevresinden seçilen toplam 79 adet seramik parçası-
nın ancak 68 tanesi üzerinde analiz çalışması yapılabilmiştir. Diğer yandan 
seramik yapımı için uygun kayaç alanların bulunduğu noktalardan alınan 5 
adet kil örneği de 950 derecede pişirildikten sonra seçilen seramik örnekleriy-
le aynı analizlere tabi tutulmuş ve seramik numunelerinin kil özellikleri ile 
pişirilmiş yerel killer karşılaştırılmıştır. 

Tlos Antik Kenti kil örneklerinin genel fiziksel yapılarına bakıldığında; 
yeşil renkli, bol organik ve karbonat malzeme/çakıl içerdiği görülmektedir. 
Tlos seramiği ve bölge killeri CaO’ce zengindirler. Bu durum oksidasyon or-
tamında pişen killerin renginin açılmasına yol açmaktadır. Diğer en önemli 
farklılık, Tlos seramiklerinde Ni içeriği düşüktür. Yapılan karşılaştırmada kil 
özellikleri bakımından yerel kil ile ortaklık gösteren numuneler için “lokal” 
tanımlaması yapılmıştır.

Tlos Antik Kenti lokal seramiği, tane boyu 2 mm. ve altında olan ince ta-
neli yapıya sahiptir. Seramiğin genel dokusu kum yoğunluklu kilden oluşur-
ken, içeriğinde katkı oranları ve boyutları değişen kil topakları, kuvars ve 
kaya kırıntıları (kumtaşı, kireçtaşı) da bulunmaktadır. Kil topaklarının içinde 
kum boyutunda kuvars parçaları vardır. Bu durum kuvars tanelerinin doğal 
kil içerisinde de bulunduğunu ve kil matrikste kumlu görünümün doğal ol-
duğuna işaret etmektedir. Yerel kil içerisindeki kumtaşı parçalarında karbo-
natlaşma gözlenmektedir. Bu kumtaşının kendi dokusundan kaynaklı oluşan 
karbonatlaşmalar, kumtaşlarının çevresinde gelişmiş ikincil kalsit mineralleri 
ve seramik içerisindeki karbonat kaya kırıntıları yüksek sıcaklıklarda pişme 
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sonucunda kimyasal tepkimeye girerek kireç yoğunluklu bir doku oluştur-
maktadır. Kireç daha sonra su ile reaksiyona girerek seramikte patlamalara 
neden olmaktadır. Seramiklerin iç ve dış yüzeylerindeki gözeneklerin temel 
nedeni de budur. Ayrıca tane boyu bir milimetreden küçük kireç katkılı sera-
miklerde ise kireç, kendi çevresindeki kil dokusuna nüfuz ederek seramiğin 
rengini açmaktadır.

Tlos kazılarında ele geçen seramikler oldukça heterojendir. Özellikle böl-
geyi temsil ettiği düşünülen tuğla-kiremit tarzında kullanılmış seramikler 
(yer yer yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş) açık pembe-krem renklidir. Doku-
sal olarak içerisinde koyu kırmızı renkli seramik kırıntılarına benzeyen par-
çalar da bulundurmaktadır.  

Analiz çalışmaları sonucunda 68 numuneden 16 tanesi “lokal” olarak de-
ğerlendirilmiştir. Lokal kil özellikleri gösteren 2 örnek yerel üretimin zaten 
belirgin göstergesi olan hatalı pişim nedeniyle amorf hale gelmiş; biri tiyat-
rodan diğeri Köytarlası mevkiinde bulunmuş iki parçadır. Diğer örneklerin 3 
tanesi ise stadyum alanı kazılarından seçilen parçalardır. Bunlar Geometrik 
Dönem form ve bezeme özellikleri gösteren örnekler olup bu seramiklerin 
de yine yerel kil ile üretildiği anlaşılmıştır. Geometrik Dönem’de bölge gene-
linde ve hatta “Güney Batı Anadolu Yerel Seramiği” adı altında genellenen 
malzeme grubu için artık bir üretim merkezi önerisi ortaya atmak mümkün 
olmuştur. Bunlardan başka 5 tane Hellenistik/Roma Dönemi pithosu, 4 tane 
Hellenistik/Roma Dönemi lekanesi, 1 tane Roma Dönemi kâsesi, bazilikadan 
seçilmiş 2 kiremit ve 1 tane de tuğla parçası değerlendirilmiştir. Bu veriler 
şimdilik en azından kent ve çevresinde pithos ve lekane gibi iki yeni yerel 
seramik formunun üretimini ortaya koymaktadır. 

VI. EPİGRAFİ ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI 

Recai TEKOĞLU
Ertan YILDIZ

Tlos Antik Kenti yazıtlarının belgelenerek arşivlenmesi amacıyla üç yıldır 
yoğun çalışılmaktadır. Öncelikle daha önce yayınlanmış yazıtların tespitine 
yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu yazıtlar büyük oranda derlenmiştir. Ancak 
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henüz ulaşılamayan yazıtlar da mevcuttur. Bu yazıtların bazılarının müzeye 
ya da özel koleksiyonlara gittiği tespit edilmiştir. Bazı yazıtların küçük frag-
manlardan oluşması bugün yerlerinin tespit edilmesini engellemektedir. Di-
ğer yandan kazılar ya da araştırmalar esnasında tespit edilen yeni buluntular 
da belgelenerek arşivlenmeye başlanmıştır (Resim: 13).

2014 yılı epigrafi araştırmaları kapsamında öncelikli olarak kazıevi depo-
sunda bulunan yazıtların bilgi fişleri oluşturulmuştur. Her bir yazıt parçası 
tek tek resimlenerek ölçüleri, tanımı ve okuma bilgileriyle birlikte değerlen-
dirilmiştir. Bu esnada önemli tespitler de yapılmıştır. Örneğin TAM II 578 
olarak bilinen ünlü Opramoas’ı onurlandıran stelin yeni birleşme parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. Tlos Antik Kenti’nde bugüne kadar iki anıtın Opramo-
as adına dikilmiş olduğu yazıtlarla belgelenmiştir. Ancak kazıevi deposunda 
bulunan parçalar incelendiğinde Opramoas’ı onurlandıran üçüncü bir yazıtın 
varlığı da tespit edilmiştir. Diğer yandan tiyatro, büyük hamam, bazilika ve 
stadyum alanında ele geçen çeşitli yazıt parçaları da paleografi ve içeriklerine 
göre değerlendirilmiştir. 

2014 yılı epigrafi çalışmaları arasında özellikle tiyatroda yürütülen araştır-
malar öne çıkmaktadır. Tiyatrodaki çalışmalarda çeşitli ölçülerdeki fragman-
ların yanında Gaius Iulius Fronto ve Gaius Iulius Nigrinus’un adlarının geçtiği 
yazıt blokları hem molozlar arasında hem de oturma sırasının altında devşir-
me malzeme olarak tespit edilmiştir. Bunlardan başka bazilikada da bazı yeni 
yazıt parçaları lokalize edilmiştir. Ancak bu örnekler yapıda devşirme mal-
zeme olarak kullanılmıştır. Kent surlarındaki temizlik çalışmaları sonrasında 
özellikle bastion duvarlarında 3 adet yazıt tespit edilmiştir. Yapılan ön incele-
meler bunların daha önce yayınlanmadığını göstermiştir. Bastion duvarında 
tespit edilen dördüncü bloğun ise bir oyun taşı olduğu anlaşılmıştır.

2014 yılı epigrafi araştırmalarının önemli tespitlerinden biri de 5 satırlık bir 
Likçe yazıtlı bloğun küçük hamamın hemen güneyinde tespit edilmiş olma-
sıdır. Sözkonusu blok iki ayrı yazıta ait epigrafik izler taşımaktadır. Yapılan 
incelemeler sonucunda iki yazıtın da paralel olduğu ve TL 28 olarak bilinen 
daha önce yayınlanmış yazıtla birlikte bir üçleme oluşturduğu anlaşılmıştır. 
Bu yazıtların durumu ve buluntu alanının özelliği burada özgün bir Likya 
mimarîsinin söz konusu olabileceğini düşündürmektedir.
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VII. DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJ ÇALIŞMALARI 

 Zühal KAYNAKÇI ELİNÇ

Tlos Antik Kenti’nin doğal ve kültürel peyzajının araştırılması amacıyla 
son üç yıldır çevrede yoğun incelemeler yapılmaktadır. Bu bağlamda Tlos 
Antik Kenti ve teritoryumu içerisinde kalan hem doğal hem de insan etkili 
dokunun belirlenmesi amaçlı araştırmalar değişik zaman dilimleri ve seviye-
lerde geçekleştirilmektedir. Bugüne kadar farklı kategorilerde çok sayıda bit-
ki türü tespit edilmiştir. Arkeolojik yapılar üzerinde bulunan bitkiler ve doğa-
da bulunan örnekler olmak üzere iki grup halinde incelenen bitki türlerinden 
önce örnekler alınmış, fotoğraflama çalışmaları ardından kurutma kâğıtları 
içerisinde kurutulup arşivlenmiştir. Daha sonra ise teşhis çalışmaları yapıl-
mıştır. Çalışmaların diğer bir etabı bölgedeki ağaç türleri üzerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Anıt ağaçlar kapsamına girebilecek ve koruma altına alınması ge-
reken örneklerin lokalizasyonu belirlenerek envanter fişleri oluşturulmuştur 
(Resim: 14). Kültürel peyzaj ayağında ise bölgenin eğitim ve nüfus durumu 
ele alınmıştır. Tlos Antik Kenti ve teritoryumu sınırları içerisinde yer alan köy 
yerleşimlerinin demografik yapısına yönelik gerçekleştirilen kültürel peyzaj 
araştırmalarında eğitim, nüfus ile ekonomik yapıya bağlı olarak iç ve dış göç 
oranları belirlenmiştir. Ayrıca bölgede yürütülen tarım ve hayvancılık faali-
yetlerinin şekillendirdiği ekonomik koşulların köylerdeki demografik yapıyı 
ne yönde etkilediği de tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

VIII. DEPO ÇALIŞMALARI 

Bilsen ÖZDEMİR

Tijen YÜCEL

2005-2012 yılları arasında Tlos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışma-
larına ait etütlük değerdeki eserler Fethiye Müzesi’nden kazıevi deposuna 
getirilmiş, ancak eserlerin tasnif edilmesi ve düzenlenmesi uzun zaman ala-
cağından söz konusu çalışmalar kazı sezonuna bırakılmıştır. 2014 yılı kazı se-
zonunun açılması ile birlikte arkeolojik eser deposu düzenleme ve envanter-
leme çalışmalarına başlanılmıştır (Resim: 15). İlk olarak büyük ve küçük depo 
olmak üzere iki ana bölümden oluşan arkeolojik eser deposu envanterleme ve 
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yerleştirme sisteminde doğacak herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla her 
iki depoda bulunan ana raflar küçük depodan başlamak üzere 1’den 18’e ka-
dar numaralandırılmıştır. Bununla birlikte her bir raf yatayda harfle, düşeyde 
numarayla kodlanmıştır.  

Depoların daha iyi bir yerleştirme düzeninde kullanılması amacıyla bü-
yük depoya taş, metal, cam, küçük buluntular ve sikke buluntuları; küçük de-
poya ise seramik buluntuları yerleştirilmiştir. Ayrıca bu düzen içerisinde de-
poya konan eserler tek bir envanter dosyasında toplanmış; buna karşın sikke 
envanteri ise ayrı bir dosyada yapılmıştır. Envanterleme sistemi için arama ve 
ekleme kolaylığı sunan FileMaker programı tercih edilmiştir. Bu program içe-
risinde her bir buluntu için Eser No, Depo Yeri, Eser Adı, Malzemesi, Buluntu 
Yılı, Buluntu Yeri/Seviyesi, Ölçü, Tanım, Tarih, Açıklama ve Literatür mad-
deleri oluşturulmuş ve ayrıca her eserin yanına fotoğrafları da eklenmiştir. 
Envanterleme sistemindeki düzenlemenin yanında eserler niteliklerine göre 
sınıflandırılmış ve bunlar lejantlarla belirtilmiştir. Ayrıca bu lejantlar FileMa-
ker programında arama kolaylığı sağlamak amacıyla Eser No açıklamasının 
yanında belirtilmiştir. Arkeolojik eser deposu lejantları: Ahşap Eser: AE; Cam 
Eser: CE; Epigrafik Eser: EP; Fresko: FR; Kemik Obje: KO; Küçük Taş Eser: 
KTE; Küçük Taş Obje: KTO; Metal Eser: ME; Mimarî Taş Eser: MTE; Mozaik: 
MO; Plastik Eser: PE; Pişmiş Toprak Obje: PTO; Seramik: SR; Terrakota: TR; 
Takı: TA şeklindedir. Bu sistem içerisinde FileMaker programına girilen tüm 
eserlere yeni bir envanter numarası verilmiştir. Eski etüdlük eser numaraları 
ise kontrol amaçlı açıklama kısmına yazılmıştır. Böylelikle geçmişe dönük ka-
yıt numarası aramalarına da imkan sağlanmıştır. 
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Resim 1: Tlos Antik Kentig genel görünüm.

Resim 2: Stadyum alanı.
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Resim 3: Stadyum alanı Arkaik Dönem ve öncesi yerleşim kalıntıları.

Resim 4: Stadyum alanı Arkaik Dönem ve öncesi seramik buluntuları.
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Resim 6: Kronos Tapınağı ön alanı.

Resim 5: Kronos Tapınağı.
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Resim 7: Kent Bazilikası güney transept.

Resim 9: Kent Bazilikası apsis önü mozaik döşeme.

Resim 8: Kent Bazilikası apsisi ve önü.
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Resim 10: Kent Bazilikası şapel.

Resim 12: Tiyatro orkestrası ve parapet duvarı.

Resim 11: Tiyatro orkestrası.
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Resim 13: Epigrafi çalışmaları: Kazıevi deposu.

Resim 15: Depo düzenleme ve envanter çalışmaları.

Resim 14: Doğal ve kültürel peyzaj çalışmaları: Anıt 
ağaç belgeleme.
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ÇAKIRBEYLİ-KÜÇÜKTEPE HÖYÜK
2014 YILI KAZI ÇALIŞMASI

Serap YAYLALI*
Yılmaz AKKAN

Özlem TÜTÜNCÜLER
Emre ERDAN

2014 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlanılan Çakırbeyli-Küçük-
tepe Höyük, Aydın il merkezinin 11 km. güneyinde, Koçarlı İlçesi’ne bağ-
lı Çakırbeyli Köyü’nün 1.5 km. kuzeyinde yer almaktadır. Batısındaki Çine 
Çayı’na mesafesi 350 m.; güneyinden akan Büyük Menderes Nehri’ne mesa-
fesi 600 m.’dir. 

1995 yılında Prof. Dr. Engin Akdeniz; 2002 yılında Prof. Dr. Sevinç 
Günel’in bölgede gerçekleştirdikleri yüzey araştırmalarına ilişkin yayınlarda, 
Küçüktepe Höyük’te 6 bin yıl öncesine tarihlenen seramik parçalarının varlı-
ğına değinilmiştir1. 

Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük ilk dönem kazıları, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Aydın Ar-
keoloji Müzesi Müdür Vekili Yılmaz Akkan başkanlığında ve Prof. Dr. Serap 

* Prof. Dr. Serap YAYLALI, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.

 Yılmaz AKKAN, Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın/TÜRKİYE.
 Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜTÜNCÜLER, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ar-

keoloji Bölümü, Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.
 Arş. Gör. Emre ERDAN, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-

mü, Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.
1 Akdeniz 1997, 237; Günel 2004, 326; Yaylalı-Akdeniz 2012a, 15; Yaylalı-Akdeniz 2012b, 21.
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Yaylalı’nın bilimsel sorumluluğunda bir ekip tarafından, 17 Temmuz-5 Eylül 
2014 tarihleri arasında sürdürülmüştür2. 

Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük’te (Resim: 1) 2014 yılı kazı döneminde, hö-
yük üzeri ve çevresindeki yoğun atık maddelerin kaldırılması, höyük üzeri-
nin tamamını kaplayan kuru otların biçilerek temizlenmesi, karelaj planının 
araziye aplikasyonu, hava fotoğraflarının çekimi ve arkeolojik kazı çalışmala-
rının yanı sıra arkeojeofizik ve arkeozooloji çalışmaları da yapılmıştır.

Höyük yüzeyi için önceden hazırlanan karelaj çalışmasının arazi üzerine 
aplikasyonu yapılarak kazı yapılması planlanan 10x10 m.lik plankareler be-
lirtilmiştir. Kazı çalışmasına höyüğün kuzeybatı köşesinde yer alan D-5 aç-
ması ile höyük tepe kısmında yer alan F-7 açmasında başlanmıştır. Höyük 
yüzeyinde bulunan, çok sayıdaki zeytin fidanları dikilirken, roder kepçesi ile 
açıldığı anlaşılan çukurların ve çevrelerini düzeltme çalışmalarının yarattığı 
tahribatlar nedeniyle, höyüğün üst tabakalarının karıştırılmış olduğu gözlen-
miştir. Öyle ki Orta Çağ sırlı seramik parçası ile Erken Tunç Çağ seramiği yan 
yana bulunmuştur.  

D-5 AÇMASI (Resim: 2) 

Tepenin hafif eğimli yamaç kısmındadır. Açmanın güney kenarında, yü-
zeyden 45 cm. derinlikte 1.20 m. eninde doğu-batı yönlü uzanan taş örgü du-
varın 5.30 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Doğuda 4 sırası saptanan duvarın 
batı kısmının tarımsal tahribattan ötürü tek sırası bulundu. Duvarın uzunlu-

2 Bize çalışma olanağı sağlayan Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze; maddi destekleri için 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve Aydın 
Büyükşehir Belediyesi’ne; yardımlarını çalışmalarımızdan esirgemeyen Aydın Valiliği’ne, Ko-
çarlı Kaymakamlığı’na, Koçarlı Belediyesi’ne ve Kütahya Seyitömer Höyük Kazısı Başkanlığı’na 
teşekkür borçluyuz. 2014 yılı Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük kazı ekibini, Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Tütüncüler, Arş. Gör. Emre Erdan ve Arş. Gör. Nihal Akıllı;  Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Antropoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz; Sakarya Üniversitesi, Mühen-
dislik Fakültesi Jeofizik Bölümü’nden Doç. Dr. Can Karavul; Arkeolog Emrah Özdemir, ADÜ 
FEF Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Leyla Karadeli, Büşra Özlem Yağan, Yiğit Tü-
mer, Hüseyin Taylan ile Lisans öğrencileri Ozan Cem Canpolat, Sevda Aydın ve Fevzi Özcan 
oluşturmuştur. Gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü ekip üyelerimize minnettarız. 
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ğunu ve korunan yüksekliğini,   dönemini ile işlevini önümüzdeki kazı sezo-
nunda E-5 açmasından da devam ederek ortaya çıkarılması düşünülmekte-
dir.  Bu taş duvar örgüsünün dışında açmanın üç yerinde tek sıradan oluşan 
bağlantısız kısa taş sıraları ele geçmiştir. Açmanın güney kenarında yer alan 
uzun duvarın kuzeyinde tespit edilen iki kısa duvarın batısında ve açmanın 
kazılan kısmının batısında yer alan duvar görünümlü taş sırasının batısında 
geniş alana yayılan yanık dolgu alanda yanmış yoğun hayvan kemikleri ve 
seramik parçaları bir arada bulunmuştur.

ORTA ÇAĞ BULUNTULARI    

Kazı başlangıcında yüzeyde ve yüzey toprağı içinde ele geçen seramik 
parçalarının büyük çoğunluğunu kaba Orta Çağ (Bizans) seramikleri oluştur-
maktadır. Bizans Kültürüne ait yeşil sırlı seramik parçaları ile çeşitli kaplara 
ait pişmiş toprak parçalar dışında, yine aynı döneme ait pişmiş topraktan ya-
pılmış taban plaka parçaları, çatı kiremidi parçaları ve duvar tuğlası parçaları, 
sikkeler, çiviler ve madeni alet edevat ele geçirilmiştir (Resim: 3). Tahripler ile 
karıştırılmış olan yüzey ve yüzey altı toprağında Orta Çağ buluntuları yanın-
da Roma, Hellenistik Dönem ile Erken Tunç Çağı, Kalkolitik ve Geç Neolitik 
Döneme ait buluntular ele geçmiştir. 

Çoğunluğu büyük boy kaplara ait olan seramik parçalarından kolayca 
gözlenebildiği üzere hamurları son derece özensiz olup, içinde saman çöpleri 
ve iri beyaz taşçıklar yoğun olarak görülmektedir. Hamur renkleri arasında 
kırmızı, kızılımsı kahve, krem ve bej renkler sayılabilir. Seramik parçalarının 
geneli astarsızdır. Kapların büyüklüğü ile orantılı iri, dikey yassı kulplar ele 
geçmiştir. Pişirilmeleri de fazla kaliteli değildir. Kötü pişirilmeden kaynaklı 
kararmalar cidarlarında sıkça görülür. 

Yüzey ve altındaki karıştırılmış toprak içinde kırık parçalar toplu halde 
ele geçmiştir. Pişmiş topraktan yapılmış, dörtgen formlu, yaklaşık 3-4 cm. 
arasında değişebilen kalınlıktadırlar. Parçalar küçük olduğu için boyutları 
saptanamamıştır. Özenli hazırlanmış hamurları iyi pişirilmiştir. Kırmızımsı 
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renkteki hamurlarının üzeri kırmızımsı krem renkte astarlıdır. Anılan taban 
plakaları Tralleis3, Laodikeia4, Tripolis5 ve Myndos6 gibi bazı kentlerin Orta 
Çağ (Bizans) yerleşimlerinden bilinmektedir. 

D-5 Açması içinde farklı derinliklerde diğer tuğla parçaları arasında “düz 
çatı kiremitleri”ne (tegula) ait parçalar bulunmuştur. Özenli hazırlanmış ha-
murları iyi pişirilmiştir. Kiremit kırmızısı renkli hamurlarının üzeri hamuru 
renginde astarlıdır. Bazılarının üzerlerinde hamur yaşken parmak ucuyla ya-
pılmış çizgiler vardır. Parçalarından anlaşıldığı üzere çatı kiremitleri yaklaşık 
2-3 cm. kalınlığında ve dikdörtgen formludurlar. Uzun yan kenarları yukarı 
doğru yaklaşık 2-3 cm. kadar kıvrılarak bir çerçeve gibi sınırlandırılmıştır. Bu 
kısımları yan yana gelecek şekilde birleştirilerek sıralanan kiremitlerin, birle-
şim kenarlarının üstünü uzunlamasına kapatan, dışbükey formlu “kapatma 
kiremit” (imbreks) parçaları da ele geçmiştir. Benzerleri Tripolis7, Salamis8 ve 
Şirince Köyü Karıncalıyokuşu Tepesi9 Bizans yerleşimlerinde görülmüştür. 

D-5 Açmasında parçalanmış ve ezilmiş olarak ele geçmişlerdir. Almaşık 
örgü sisteminde kullanılan türdendirler. Özenli hazırlanmış koyu kırmızı 
renkli hamurları iyi pişirilmiştir. Hamuru renginde astarlanmıştır. Eldeki 
parçalar küçük ve profil vermediği için boyutları belirlenememiştir. Ancak 
diğer Bizans yerleşimlerinde de kullanıldıkları bilinen duvar tuğlalarından 
boyutları konusunda bilgi edinilebilmektedir10. 

D-5 açmasında iki adet bronz sikke ele geçirildi. Sikkelerden ikisi de bir-
birinin aynısı olup Bizans İmparatorluğu’nun 1078-1081 yılları arası bronz 

3 Yaylalı-Yaylalı  2009, 24-25.  
4 Şimşek 2007, 135-136, 141-142, 164, 235. Res. 80a, 241.   Laeodikeia A Tapınağı batı portikosunda, 

avlusunda, Suriye Caddesi ve A Evinde taban tuğlası, çatı kiremidi ile omurgasına rastlanılmış-
tır. Ayrıca Doğu Bizans Nymphaeumu Havuz tabanı da kare tuğla plaka döşemelidir.

5 Duman 2013, 179-200,195, Fig.21.
6 Şahin 2013, 3, Res.21-22.
7 Duman 2013, 193.
8 Coşkun 2007, 12, Çiz.7-15, Res. 1-18.
9 Ersoy-Gürler-Gülbay 2004, 78.   
10  Mango 2006, 10.  Geç Bizans döneminde uzun kenarların yaklaşık 32 cm.-35 cm., kısa kenarların 

yaklaşık 30 cm.-32 cm., kalınlıklarının ise yaklaşık 3 cm.-5 cm. arasında oldukları bildirilmiştir.
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anonim follislerinin I sınıfındandır. Bizans İmparatoru 3. Nicephorus’un 
içinde olduğu dönemdir11.  Bunlardan ilkinin çapı, 2,40 cm; ikincisinin çapı, 
2,45cm’dir. Her iki sikkenin de ön yüzünde, İsa’nın portresi cepheden betim-
lenmiş olup sakallıdır. Taç nimbuslu, tunik ve himation giyimli, sağ eli takdis 
pozisyonunda yukarı doğru kaldırılmış. Sol elinde üzeri beş nokta bezemeli 
incil tutmaktadır. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC okunuyor. Arka yüzlerine, 
Latin haçı işlenmiştir. Haçın her bir ucunda iki ufak nokta arasında bir büyük 
nokta var. Ortada yani kolların kesişme noktasına küçük bir haç, haçın alt ko-
lunun iki yanına bitkisel bezeme işlenmiştir. Yukarıda sağ ve sol boşluklarda 
birer hilal bulunur.

D-5 açmasında karıştırılmış toprak içinde, farklı derinliklerde Orta Çağ 
tuğlaları, çatı kiremitleri arasında demirden yapılmış çivi ve çivi parçaları 
bulunmuştur. Demirin kolay oksitlenmesi nedeniyle bozulmalar oluşmuştur. 
Çivilerin baş kısımları oval, yuvarlak, dörtgen gibi farklı geometrik şekillerde 
veya çekiç formundadır. Gövdeleri dörtgen kesitlidir. Anılan çivilerin ben-
zerleri Tripolis’te de bulunmuştur12. Çivilerin farklı boyut ve baş şekillerinin 
olması, farklı yerlerde kullanıldıklarını düşündürmektedir13. Ayrıca kısa ve 
ucu kıvrık ya da kırık olanların ise, at nalı çivisi olarak kullanıldıkları bilin-
mektedir14. 

Taban plaka parçaları arasında ele geçmelerinden dolayı bu döneme ta-
rihlenen bronz yüzük, bronz havaneli, tarımla ilgili demirden yapılmış alet-
edevat, bir demir bıçak, demir çubuklar, çeşitli metal aksamlar ve bir kil tıkaç 
Orta Çağ buluntuları içinde değerlendirilebilir.

11 Bizans İmparatorluğu’nun bazı dönemlerinde bazı imparatorlar aynı sikkeyi ortak kullanmış-
lardır. Çok kısa hükümdarlık süreleri olan imparatorların kullandıkları bu sikkeler ‘Anonim 
Follisler’ olarak bilinir. Bunlardan 1078-1081 tarihleri arasındaki dönemde Nicephorus III Bota-
niates, Nicephorus Bryennius, Nicephorus Basilacius, Nicephorus Melissenus hüküm sürmüş-
lerdir. Sikke, bu imparatorlar döneminde kullanılanlar Anonim Follislerin I grubundandırlar. 
Bkz: Gierson 1973, 696-699, 821-839.

12  Duman 2013,179-200, 191, Fig. 10.1-9.  (Çiviler sütunlu cadde güney portiğinde ele geçmiştir).
13 Çivilerin kullanılmış olduğu yerden düştükleri, içinde bulunduğu malzemenin özelliğinden ve 

gövde kısımlarının eğrilmiş ya da ucunun kıvrılmış olmasından anlaşılmaktadır. Bu çivilerin 
uzun olanlarının çatıda, daha kısa olanlarının ahşap kapılarda, küçük olanların ise ahşap malze-
mede kullanılmış olabilecekleri, içinde ele geçtiği malzemeye göre yorumlanabilir.

14 Clark 2004, 86. Fig.64a-b; 89. Fig. 70a-b; 114, Fig. 80; 115. Fig. 100; 122. Fig. 88. 236, 289; 165. Fig. 
84. 164. Günümüz kırsal kesiminde yaşayan atların nal çivileri de böyledir.
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HELLENİSTİK-ROMA DÖNEMİ BULUNTULARI

D-5 Açmasında karıştırılmış toprak içinde Hellenistik Döneme ait seramik 
parçaları bulunmuştur. Bunlar arasında dönem özelliklerini en iyi yansıtan 
küçük bir ağız kenar parçasıdır. Çok kaliteli ve ince hamura sahip, kızılımsı 
kahverengi astarlı ve ağız kenarının iç kısmı da dahil olmak üzere çok iyi 
perdahlanmış, içe dönük yuvarlak ağız kenarlı küçük boyutlu bir çanağa ait 
olmalıdır. 

Hellenistik Dönem parçalarının bulunduğu kodlarda Roma Dönemi sera-
mik parçaları da ele geçirilmiştir. Bu parçalardan biri dışa dönük ağız kenarlı 
tabağa aittir. Parça ince hamurlu kızılımsı kahverengi astarlı ve çok kaliteli 
perdahlıdır. Ağız kenarının iç yüzü, birbirine paralel iki ince kabartma şerit 
ile bezenmiştir. Dış yüzünde ise koyu kahverengi/siyah renkli boya ile ağız 
kenarına paralel olarak yapılan yatay bezeme kuşağı vardır.  Ağız kenarı or-
tası yivlidir.  

D-5 Açmasında, Bizans sikkeleri dışında, üzerindeki oksidasyon bozuk-
luğu nedeniyle betimlemeleri görülemeyen küçük bir sikke daha ele geç-
miştir. Müzede yapılan temizlikten sonra görülebildiği kadarıyla Geç Roma 
Dönemi’nden (İ.S. 4. yy.) olup, ön yüzde silik de olsa sağa dönük imparator 
başı seçilebilmiştir. Arka yüzde korozyon nedeniyle herhangi bir figür görü-
lememiştir.

Her ne kadar tabaka buluntusu olmasa da, höyükte yaşanan kültürleri ta-
nıtması bakımından sikkelerin önemi tartışılmazdır. 

ERKEN TUNÇ ÇAĞ BULUNTULARI

D-5 açmasında karıştırılmış toprak içinde ve farklı derinliklerde, farklı 
kültürlerin buluntularıyla ele geçmişlerdir. Erken Tunç Çağ kültürünün ka-
rakteristik el yapımı, koyu renk astarlı, çoğunluğu perdahlı parçalarının yanı 
sıra devetüyü ve kırmızımsı renk astarlı, çark yapımı perdahlı/perdahsız 
parçaları da bulunmuştur. Parçalara bakılarak, basit ağız kenarlı ya da içe-
dışa dönük yuvarlak ağız kenarlı omurgalı çanaklarla dışa dönük yuvarlak 
ağız kenarlı kısa boyunlu, şişkin karınlı çömleklerin varlığı anlaşılabilmiştir.  
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D-5 açmasında yüzeyde, yüzey altı toprağında, yanık dolgu toprağında, 
tespit edilen duvar kalıntılarının kenarında, farklı boyut ve şekilde, tam ya 
da yarım, bezemeli-bezemesiz ağırşaklar ele geçmiştir (Resim: 3). Form ve be-
zemeler açısından Batı Anadolu Protohistorik Dönem ağırşakları için yaygın 
örneklerdir. 

Pişmiş topraktan yapılan idol karıştırılmış toprak içinde bulunmuştur (Re-
sim: 3). Hamuru kahverengi, üzerindeki astarda kızılımsı kahverengidir. 4.10 
cm. uzunluğa sahip idol yuvarlak başlı, kısa boyunlu, köşeleri yuvarlatılmış 
dörtgen formlu gövdeye geçilir. Kolları ve bacakları belirtilmemiştir. Başın 
bir yüzüne + şeklinde ince, sığ kazıma bezek yapılmıştır. Yapısı dikkate alın-
dığında Erken Tunç Çağı idollerinin özelliklerini yansıttığı anlaşılmaktadır. 

NEOLİTİK ÇAĞ BULUNTULARI

D-5 Açmasında bulunan pişmiş topraktan yapılan damga mührün (Re-
sim 3), baskı yüzü oval, ip delikli tutamağı konik formludur. Baskı yüzünün 
yarısına yakın kısmı korunmuştur. Baskı yüzü, derin kazıma yöntemiyle yu-
muşak ve sert karakterli geometrik bezeklerle bezenmiştir. Baskı yüzü üzerin-
deki bezeme sahnesi ortadan ikiye ayrılmıştır. Orta çizgiye yakın yay biçimli 
dışbükey yumuşak çizgi ile yapılan bezeğin içine ters V şeklinde açı bezeği 
yerleştirilmiştir. Baskı yüzünde görülen bu bezeme şeması Çatalhöyük ör-
neklerini anımsatmaktadır. Bezeme tekniği ve şemasında olduğu gibi form 
olarak da özellikle Çatalhöyük Neolitik Çağ damga mühürlerini anımsatan 
ve üzerinde çalışmalar devam eden damga mührün tarihi için, şimdilik kay-
dıyla, Geç Neolitik Çağ düşünülmektedir. 

F-7 AÇMASI (Resim: 4)

ORTA ÇAĞ BULUNTULARI

Yüzeyde yıkılan bir yapıya ait olduğu düşünülen taşlar ve ezilerek par-
çalanmış tuğla parçalarına rastlanmıştır. Küçük parçalar halinde olan tuğla 
parçaları, hamuru ve kalın yapısıyla, D-5 açmasında görülen Orta Çağ tuğla-
larından olmalıdırlar. Koyu kırmızı renkli hamuru özenlidir. Hamuru rengin-
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de astarlanmıştır. Parçalar küçük olduğu için boyutları ve formu belirleneme-
miştir. Alt ve üst yüzü belirgin olan birkaç parçaya göre kalınlığı yaklaşık 3-5 
cm. olmalıdır. Burada görülen duvar tuğlaları diğer Bizans yerleşimlerinde 
de kullanılmıştır15.

Yüzeyde ve yüzey altı toprağı içinde ele geçen seramik parçaları kaba Orta 
Çağ seramikleridir. Buluntular, yüzey altı toprağının önceden tamamen ka-
rıştırılmış olduğunun göstergesidir16.

Tabaka belirlemesi yapılmasının mümkün olamadığı bu açmada ele geçen 
Orta Çağ seramik parçaları arasında, D-5 Açmasındakilerin benzeri olan, ka-
lın-kaba hamuruna iri taşçık katkılı olanlar yanı sıra yeşil sırlı seramik parçası 
da ele geçmiştir. 

Toprağın çok karıştırılmış olması nedeniyle Orta Çağ seramiklerinin ya-
nında Erken Tunç Çağ örneğine de rastlanmıştır. 

F-7 Açmasında ele geçen demir çivi ve parçaları (Resim: 5), D-5 Açması 
örneklerinin benzerleridir. Oksidasyon nedeniyle bozulmalar vardır. Çivile-
rin buluntu yerlerine bakıldığında farklı yerlerde kullanılmış oldukları anla-
şılabilmekte17 ise de F-7 çivi parçalarının yüzeyin hemen altında karıştırılmış 
toprak içinde ve dağılan Ortaçağ tuğla ezikleri içinde bulunmaları nedeniyle, 
tam olarak nerede kullanılmış olduklarını söylemek, önermek zorlaşmaktadır. 
Benzeri çiviler Tripolis Kenti’nde de bulunmuştur18. Ucu kesik olan kısa ve ucu 
kıvrık ya da kırık çivilerin at nalı çivisi olarak kullanıldıkları bilinmektedir19.   

GEOMETRİK-HELLENİSTİK- ROMA DÖNEMİ BULUNTULARI

F-7 açmasındaki çalışmalar, oldukça sert ve tahrip edilmiş olan döküntü 

15 Bkz. Dn. 4. 
16 Yüzeyden 30 cm. aşağıda ele geçen 1990 yılı üretimi deodorant şişesi ve onun da 10 cm. aşağı-

sında ele geçen parçalanmış çeşitli naylon torba parçaları, buraların kazılıp karıştırıldığını açıkça 
göstermektedir. 

17 Bkz.Dn.12.
18 Duman 2013, 179-200, 191, Fig.10. 1-9.  (Çiviler sütunlu cadde güney portiğinde ele geçmiştir).
19 Çivilerin ucu kesik ya da ucu kıvrık olanlarının at nalı çivisi oldukları bilinir. Bkz: Clark 2004, 86. 

Fig.64a-b; 89. Fig. 70a-b; 114, Fig. 80; 115. Fig. 100; 122. Fig. 88. 236, 289; 165. Fig. 84. 164. Günü-
müz kırsal kesiminde yaşayan atların nal çivileri de böyledir.
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yüzeyi temizleyerek sürdürüldü. Yüzeyde, Geometrik dönem seramikleri (İÖ 
900-700) ele geçti (Resim: 5).  

F-7 Açmasında ele geçen aşırı korozyonlu sikkenin (Resim: 5), Müzede ya-
pılan temizlikten sonra Hellenistik Dönem (İÖ 4. yy) sikkesi olduğu anlaşıl-
mıştır.  Ön yüzde diademli ve sağa dönük Apollo Başı seçilebilmektedir. Arka 
yüzde ise oldukça korozyonlu olduğu için herhangi bir figür seçilememiştir. 

ERKEN TUNÇ ÇAĞ BULUNTULARI

F-7 Açması’nın üst seviyelerindeki karıştırılmış toprak içinde Bizans sera-
miği ile bulunmuştur. Açmada 1 m. lik derinleşmede Erken Tunç Çağı sera-
miklerinin daha yoğunlaştığı görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda gerçekle-
şecek kazılarda tabaka buluntusu olarak daha da netlik kazanacaktır.

F-7 Açmasında, pişmiş toprak tezgâh ağırlığı ile iki bezemesiz ağırşak, 
bir sap delikli taş balta parçası, bir çakmaktaşı kesici alet, bir kemik bız yü-
zeyde ve karışık seviyede ele geçmiştir (Resim: 5). Bu tip küçük alet edevat 
Neolitik’ten geç dönemlere kadar kullanım gördüğünden tabaka buluntuları 
olmadıklarından tarihlendirilmeleri önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek 
kazılarda açığa çıkacağını düşündüğümüz tabaka buluntularıyla karşılaştı-
rılarak yapılacaktır.

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük kazısının ilk sezonunda, kazı çalışmalarının 
plan ve stratejisini belirlemek amacıyla jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Sakar-
ya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Can Karavul ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada20, 
manyetik ve elektrik (rezistivite) yöntemleriyle yeraltında olabilecek yapı ya 
da kalıntılarının tespiti gerçekleştirilmiş ve devamında da yükseklik, genişlik, 
uzunluk derinlik gibi ölçülerin belirlenmesine çalışılarak haritası oluşturul-
muştur (Resim: 6).  Ölçüler ARES GF çok kanallı rezistivite cihazı ile yapıl-
mıştır.

20  Doç. Dr. Can Karavul ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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Çakırbeyli-Küçüktepe Höyüğü’nde toplam 29 profil üzerinde Wenner 
elektrot dizilimi kullanılarak ölçüler alınmıştır. Bu ölçülerin alınması sırasın-
da ARES GF çok kanallı rezistivite cihazından faydalanılmıştır. Elektrotlar 
ve profiller arasındaki uzaklık 2’şer metre olarak alınmıştır. Buna bağlı ola-
rak profil boyu 88 m, ilk profil ile son profil arasındaki uzaklık 56 m. olduğu 
için 4928m2’lik bir alan ölçülmüştür. Bu ölçüler sonucunda aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Höyüğün 3 farklı döneme ait arkeolojik yapı kalıntısı içerdiği düşünül-
mektedir. Bunlar yüzeye en yakın olandan derine doğru 1, 2 ve 3. tabaka ola-
rak isimlendirilmiştir. 

Katman 1, 0.00-1.00 metre derinlikler arasında saçılmış ve dağınık arkeolo-
jik yapı kalıntıları görülmektedir. Bu nedenle 0.00-1.00 metre derinlikler ara-
sındaki arkeolojik yapı kalıntıları tabaka olarak isimlendirilememiştir. Çünkü 
oldukça karışık arkeolojik yapı kalıntıları içermektedir. 

Katman 2-3, 1.00-2.15 ve 2.15-3.47 metre derinlikler arasında geniş bir ala-
na yayılmış arkeolojik yapı kalıntıları 1. tabaka olarak isimlendirilmiştir.

 Katman 4, 3.47-4.99 metre derinlikler arasında düzenli arkeolojik yapı ka-
lıntıları görülmekte olup duvar yapıları içermektedir. Bu derinlikler arasında-
ki yapı kalıntıları 2. tabakayı temsil etmektedir. 

Katman 5, 4.99-6.74 metre derinlikler arasında görülen arkeolojik yapı ka-
lıntılarının düzenli fakat iki farklı döneme ait olduğu düşünüldüğü için 3. 
tabaka ve sonlarına doğru 2.tabakaya hazırlık olarak adlandırılmıştır.

Katman 6, 6.74-8.75 metre derinlikler arasında ise 3. tabakaya ait düzenli 
arkeolojik yapı kalıntıları görülmektedir. Höyük üzerinde yapılan bu jeofizik 
çalışmalar sonucunda ayrıca özdirenç değeri 2-10 ohm.m arasında değişen 
suyu temsil eden alanlar da tespit edilmiştir.  

ARKEOZOOLOJİ ÇALIŞMALARI

D-5 ve F-7 plan karelerinde ele geçen çeşitli hayvanlara ait kemikler üze-
rindeki çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 
Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz tarafından yapılmıştır21. Kazı 

21 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz’a yaptığı çalışmalar ve verdiği bilgiler için teşekkürlerimizi 
sunarım.
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alanındaki kemiklerin hepsi daha önceki tahribattan dolayı postmortem kırık 
durumdadır.

Hayvan kemikleri değerlendirildiğinde, şu an için, höyük faunasını ge-
yiklerin, büyükbaş ve küçükbaşların, tavşanların, kemirgenlerin, kazların ve 
tavukların oluşturduğunu söyleyebiliriz.

F-7 açmasının yüzey toprağının hemen altında, karıştırılmış toprak içinde 
ele geçen, geyik boynuzlarının (Resim: 7), yerleşimin faunasını aydınlatma-
sı bakımından katkısı büyüktür. Yüzeyin hemen altında ele geçeni iki çatallı 
olan bir geyik boynuzudur. İnsitu durumunda iken sağlam, fakat ince çizgi-
ler halinde çatlakları görünen boynuzun, topraktan çıkarıldığında çatlak gibi 
görünen yerlerinden kırılmış olduğu anlaşılmıştır. Ele geçen kırık parçaların 
tamamı yapıştırılarak boynuz tümlenmiştir. Boynuzun yaş boğumlarından 
yaklaşık üç yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Boynuzun dokusu/yapısından 
da türünün kızıl geyik olabileceği düşünülmektedir. Boynuz dışında geyik 
iskeletine ait sadece alt bacak kemiği ve birkaç tane dişi bulunmuş olup, diğer 
kemik parçaları henüz ele geçmemiştir. Anılan boynuzun bulunduğu nok-
tanın yakınında, seviye 1 de başka bir geyiğe ait olduğu anlaşılan ikinci bir 
geyik boynuzuyla karşılaşılmıştır. Çeşitli yerlerinden kırılmış olan bu boynu-
zun da kırık parçalarının tamamı yapıştırılarak tümlenmiştir. 

Küçükbaş hayvanlara ait dişlerin çıkma dönemlerine göre hayvanların ya-
şının en az 2-3 arasında olduğu düşünülmektedir. Dişlerine bakılarak çoğun-
luğunun yetişkin dönemdeki hayvanlara ait olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ke-
miklerde epifiz izlerine rastlanmadığı için de bu hayvanların erişkin oldukları 
düşünülmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan bazılarının kendile-
rinin öldükleri, bazılarının ise yenmek için kesildikleri anlaşılmıştır. Küçük-
baş hayvana ait axis kemiğinde keskin bir aletle yapıldığı tahmin edilen kesik 
izinin tamamlanmaması, kesiğin kesim hatası sonucu oluşmuş olabileceğini 
düşündürmektedir (Resim : 8). Kemiklerde karşılaşılan yanıkların, pişirme ile 
bağlantılı olabileceği gibi yangın geçirme olasılığı da düşünülmektedir. Bazı 
kemiklerde tanımlanamayan patolojik bulgulara rastlanmıştır.

 Geyiğe ait bir alt bacak kemiğinde görülen üçgenimsi küçük yarıktan üç-
gen kesitli bir ok ucunun saplandığını düşündürmektedir (Resim: 8). Bundan 
da geyiğin av hayvanı olarak tercih edildiği sonucu çıkarılmaktadır.                        .                                                                                                                                         
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Devam etmekte olan çalışmaların tamamlanıp yayınlanmasından sonra 
bilgilerimiz daha da artacak ve netleşecektir. 
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Resim 1: Küçüktepe Höyük hava fotoğrafı.

Resim 2: D-5 Açmasının çalışılan kesimi.
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Resim 4: F-7 Açmasının çalışılan kesimi.

Resim 3: D-5 Açmasının buluntuları.
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Resim 5: F-7 Açmasının buluntuları.

Resim 6: Arkeojeofizik araştırma sonucu.
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Resim 8: Çeşitli hayvan kemikleri.

Resim 7: Geyik boynuzu.
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başlanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde kazı temsilcimiz sayın Tarkan Özal’ın 
elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren Ban-
dırma Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Tülin Tan’ın Bakanlık Temsilcisi ola-
rak görevlendirilmesiyle kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Kyzikos Hadri-
an Tapınağı’nda gerçekleştirilen 2014 yılı kazı çalışmaları 08.09.2014 tarihinde 
sona ermiştir. 

 

HADRİAN TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI

Bu yıl da kazı alanı çalı ve otlardan temizlenerek, rahat bir çalışma ortamı 
ve gelen ziyaretçilere daha düzenli bir alan sunulmuştur.  

Kyzikos Hadrian Tapınağı olasılıkla M.S. 1. yüzyılda Jupiter (Zeus) adına 
inşa edilmeye başlanmış2, ancak inşası uzun süre devam etmiştir. M.S. 117 
yılında kentte meydana gelen deprem3 diğer yapıların yanı sıra henüz inşaat 
halindeki tapınağın da tahrip olmasına neden olmuş. 

MS 124 yılında başladığı Anadolu gezisi sırasında Kyzikos’a gelen Roma 
İmparatoru Hadrian’ın  yardımlarıyla yapımına yeniden başlanan tapınağa 
ait ilk bilgileri, M.S. 2. yüzyılda yaşamış olan Skolast Lucianus’dan ediniyo-
ruz. Mimar Aristeinatos’un denetiminde 8x16 sütunlu, dipteros planlı  olarak 
inşa edildiğini düşündüğümüz (Çizim: 1) Hadrian Tapınağı korinth düzenin-
de, doğu-batı yönünde uzanan yedi tonoz üzerine oturtulmuş ise de bugün 
tonozların yalnız birkaçı görülebilmektedir.

Romalı tarihçi Cassius Dio, M.S. 155 yılında meydana gelen ikinci dep-
remde4 büyük ölçüde zarar gören Hadrian Tapınağı ile ilgili olarak “mevcut 
yapıların en güzeli ve en büyük tapınağın” yıkıldı diyor5. Zarar gören tapınak 
M.S. 167 yılında onarılarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Hıristiyanlı-

2 J. Malalae, Chronographia, Bonn, 1831, 279; Th. Reinach, Sur L’Epoque et le Nambre des 
Néocorats De Cyzique in Rev. Num VIII. 1890, 518; F.W. Hasluck, Cyzicus, Cambridge, 1910, 10.

3 J. Malalae, Chronographia, Bonn, 1831, 279; R.M. Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresinde-
ki Adalar. Tarih ve Arkeolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ankara, 1964, 124, 34.

4 H. Soysal, S. Sipahioğlu, D. Kolçak, Y. Altınok, Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik-Fiziki ve Biyolojik Araştırma Grubu, 
Proje No: YBAG 341, İstanbul, 1981, 31.

5 G. Perrot, E. Guillaume, “Le Temple d’Hadrian a Cyzique”, Revue Archeologique 9, 1864.I, 356.
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ğın serbest olması ve diğer inançların yasaklanması sonrası tapınak kaderine 
terk edilmiştir. Bundan sonar tapınakta tahribatlar başlamış olmalı. Doğal yı-
kımların yanı sıra ayrıca Ortaçağdan itibaren insanoğlunun yaptığı tahribat-
lar da söz konusudur.

Tarih boyunca çok çeşitli depremlerle karşı karşıya kalan kent, M.S. 6. yüz-
yılın ortalarında Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in 
siyasi ve ticari yönden öne çıkması sonucu önemini yitirmiştir6.  

Kyzikos antik kentinde 2014 yılı kazıları tapınağın güneybatı ve batı tara-
fındaki 29 H-J, 30 I-J, 31 I, 32 G, 33 F-G-H, 34 B-C-D-E-F-G-H, 35 B-C-D-E-F-
G-H, 36 B-C-D-E-F-G açmalarında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2). Bu açmalar-
da dolgu toprağın kaldırılması ve Hadrian Tapınağı’nın batı kısmının ortaya 
çıkarılmasına devam edilmiştir. Aynı zamanda Hadrian Tapınağı’nın batısın-
da kalan alanın genişletilerek yapıya ait çıkacak mimarî elemanları bırakacak 
yer temin edilmesi amaçlanmıştır. 

2006 yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarında tapınağın tahrip edil-
meye devam edildiğini gösteren en önemli kanıtlarından biri geç döneme ait 
kireç kuyularıdır7. 2009 yılında tapınağın doğu tarafında, 2010 yılında da batı 
tarafında yapılan çalışmalar sırasında geniş bir alana yayılan yangın katman-
ları tespit edilmiştir8. 2009 yılında tapınağın doğu tarafında K3-4 açmalarında 
Cumhuriyet dönemine ait 3.30 m. çapında, 2.50 m. derinliğinde bir kireç kuyu-
su ortaya çıkarılmıştı. 2014 yılı çalışmalarında, yine Cumhuriyet Dönemi›ne 
ait, iki adet kireç kuyusu daha tespit edilmiştir (Çizim: 3). Tapınağın güney-
batı tarafında bulunan kuyulardan biri belirli oranda sağlam kalırken diğeri 
tamamen tahrip olmuştur. Devşirme ve moloz taşlardan gelişi güzel yapılan 
kuyulardan 35C, D açmalarında yer alan kuyu yaklaşık 2.60 m. çapında olup 
ortalama 1 m. yüksekliğe kadar korunmuştur (Resim: 1). Belirlenen yangın 

6 R. M. Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar. Tarih ve Arkeolojisi Üzerinde Araştırma-
lar, Ankara 1964, 128; N. Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimarî Kalıntıları (Bursa 2011) 79. 

7 N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, A. C. Has, “Kyzikos, 2009” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara 
2011, 189, Res. 4; N. Koçhan, K. Meral, “Kyzikos 2010”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 
2012, 261,  Res. 3.

8 N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 
1, Ankara, 2008, 13; N. Koçhan, K. Meral, “Kyzikos 2010”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 
2012, 261, Res. 3.
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katmanları ve bu geç dönem kireç kuyuları, Hadrian Tapınağı alanındaki 
tahribatın 20. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiğini açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Hadrian Tapınağı’nın tahrip olmasına neden olan unsurlardan 
biri de belirli bir dönem mezarlık ve depo alanı olarak kullanılmasıdır. 2014 
yılı çalışmalarında da 32-33-G açmasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, 
kiremit mezar bulunmuştur (Resim: 2-3). Genellikle buluntu vermeyen bu 
mezarlar Orta Çağ’a aittir. 2006-2014 yılları arasında yapılan çalışmalarda çok 
sayıda bu tür mezar ve depolama amaçlı pythoslar ortaya çıkarıldı9. Mezarlar 
tapınağın etrafında gelişi güzel yerlerde ve kodlarda karşımıza çıkmaktadır. 
2006 sonrası kazılarda açılan 10’dan fazla mezarın çoğunluğunu kiremit ör-
nekler oluştururken, bazen küçük çocukları gömmek için küp mezarların kul-
lanıldığı da görülmüştür. Orta çağa ait olmaları nedeniyle ölü hediyelerinin 
olmadığı mezarlar büyük oranda zarar görmüş ve kiremit örtüleri çökmüş-
tür. Bütün olumsuzluklara rağmen dönemin gömü geleneği hakkında bilgi 
vermesi ve tapınağın terk edildikten sonra zamanla alanın farklı amaçlar için 
kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. 

Doğu batı yönünde uzanan Tapınak ile ilgili kesin veriler olmadığından 
yapılan araştırmalarda planı ve ölçüleri hep tartışılmıştır. Kyzikos Hadrian 
tapınağı ile ilgili araştırma yapanlar, tapınağın ölçülerini belirlerken, genel 
olarak Ancona’lı Cyriacus’un verdiği ölçüleri kullanmışlardır. Cyriacus, ta-
pınağın stylobat ölçülerini yaklaşık olarak 240 x110 cubit yani 360 x165 feet 
(106.56x48.84 m) olarak verir10. 2010 yılı kazı çalışmaları sonucu tapınağın gü-
ney uzun kısmın döşeme seviyesindeki krepis’in ölçüsünün 116.23 m. olduğu 
tespit edildi. Yaptığımız incelemelere göre tapınağın kısa kenarlarının da 70 
m. ye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tespitler de daha önce önerilen 
ölçülerin değişebileceğini göstermektedir (Resim: 4).

Hadrian Tapınağı’nın batısındaki galerilerde yapılan kısa süreli çalışma-

9 N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, F. Güneş, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 
1, Ankara, 200812, Res. 2; N. Koçhan, K. Meral, F. Güneş, “Kyzikos 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı 
Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 2009, 165, Res. 7; N. Koçhan, K. Meral, H. Motor, A. C. Has, “Kyzi-
kos, 2009” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara-2011, 189.

10 Th. Reinach, Sur L’Epoque et le Nambre des Néocorats De Cyzique in Rev. Num VIII. 1890, 
526; F.W. Hasluck, Cyzicus, Cambridge, 1910, 11; A. Barattolo, “The Temple of Hadrian-Zeus at 
Cyzicus. A New Proposed Reconstruction for a Fresh Architectonic and İdeological İnterpretati-
on” İstanbuler Mitteilungen, 45, 1995, 79.
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lar, tapınağın uzun kenarlarında yer alan sütunların yerleştirilmeleri konu-
sundaki düşüncelerimizi değiştirdi. Güney uzun tarafta zemin döşemesinden 
itibaren beşinci basamakta yer alan havalandırma boşlukları, hemen kuze-
yinde yer alan ve boydan boya uzanan galeriye açılmaktadır (Resim: 5). Bu 
havalandırma boşluklarının 15 adet olduğu yapılan çalışmalarda tespit edil-
mişti. 2013 yılından itibaren tapınağın üzerine oturduğu tonozlarda yaptığı-
mız çalışmalardan hareketle, daha önce havalandırmalar arasına denk geldi-
ğini düşündüğümüz sütunların, bu bölümlerin üzerlerinin olasılıkla tonozla 
örtülü olması nedeniyle, havalandırma boşluklarının üzerine oturtulduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü havalandırmalar arasında kalan boşluklarda odalara 
yer verilmiştir (Resim: 6). Tapınağın boyutlarını ve sütunların ağırlığını dik-
kate aldığımızda sütunların altı dolu olan havalandırma boşlukları üzerinde 
olma olasılığı daha çok ön plana çıkıyor. İlerleyen yıllarda yapılacak çalışma-
lar sonucu bu durum daha kesin verilerle ortaya konacaktır.

2014 yılı kazı çalışmalarında geçen sezon olduğu gibi yine kırık halde hey-
keltıraşlık eserleri parçalar halinde bulunmuştur. Bunlar arasında en kayda 
değer olanları kabartma heykeltıraşlık eseri olan ait iki adet baş parçasıdır. 
29 H açmasında bulunan 3 No.lu envanterlik eserimizin yüz ve saç ayrıntıları 
daha iyi durumdayken, 33 H açmasındaki 6 No.lu envanterlik eserin saçı ve 
sadece yüzünün sağ tarafı ve özellikle gözü seçilebilmektedir (Resim: 7). Bu 
kazı döneminde de ele geçen iki kabartma başında, gerek göz unsurlarının 
işlenmesi ve saç modelleri gerekse yüz hatlarının verilişi, Hadrian sonrası dö-
nemin özelliklerini yansıtmaktadır.11 Hadrian dönemi ve sonrasında oldukça 
ön plana çıkan bir özellik olan mermer heykellerde göz bebeğinin oyulması 
ve göz bebeği unsurlarının kazıma yöntemiyle verilmesi Kyzikos Hadrian 
tapınağında ele geçen birçok kabartmada karşımıza çıkmaktadır. Özellik-
le bazı kadın portrelerinde gördüğümüz yüzün etli bir geçişe sahip olması, 
göz kapağı ve göz bebeğinin özenle işlenişi, saçın başin arkasında toplanma-
sı, dudakların hafif dış bükey verilmesi M.S. 2. yy. ortalarında Roma dün-
yasında mermer malzeme ile yapılan plastik sanatlarda dikkat çekmektedir. 
Bu bilgiler ışığında, Kyzikos Hadrian tapınağında 2014 kazı döneminde ele 
geçen kabartma başlarından ikisinin genel özellikleri göz önüne alındığında 

11 Jane FEJFER, Roman Portraits in Context, s. 354, Walter der Gruyter, Berlin 2009.
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M.S. 150-165 yıllarına ait olduğu söylenebilir. Bu örneklerle benzer özellikler 
taşıyan heykeltraşlık eserlere Anadolu’nun farklı bölgelerinde de rastlamak 
mümkündür12. Ayrıca 34 E açmasında bulunan kırmızı astarlı, üzerinde ka-
bartma iki figürün yer aldığı (satyr-menad) seramik parçası da dikkat çekici-
dir (Resim: 8).

2010 yılı çalışmalarında tapınağın güneybatı köşesinde tapınakla fark-
lı işçilik gösteren duvar kalıntıları ile karşılaşılmış ve son yıllarda bu alan-
da çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Devam eden çalışmalarda, bu yapının geç 
dönemde tapınağın güneybatı bölümüne eklendiği anlaşılmıştır (Resim: 9). 
Duvar işçiliği, kullanılan moloz taşlar ve devşirme malzemeler geç dönemde 
yapıldığı konusundaki düşüncelerimizi desteklemektedir 2014 yılı çalışmala-
rında tapınağın güneybatı bölümünde açılan sondajlar neticesinde tapınağın 
batısındaki yıkık tonozların zemini ile geç dönem yapısının zeminin aynı se-
viyelerde olduğunu anlaşıldı. Ancak mevcut haliyle yapının işlevi konusun-
da kesin bir şey söylemek mümkün değil. İlerleyen yıllarda yapının hangi 
amaçla buraya yapılmış olduğu daha kesin olarak ortaya konacaktır.

Tapınağın etrafında zemine döşenen mermer plakaların hangi düzende 
yerleştirildikleri hakkında bilgi edinmek için açılan açmalardan, tapınağın 
alanının önce düzeltilip sıkıştırıldığı (Resim: 10), sonra üzerine kaba hatları 
ile düzeltilen taşların yerleştirildiği (Resim: 11) ve bunların üzerine de düz 
mermer plakaların konduğunu göstermektedir (Resim: 12). 

Kazının sonunda çalışma alanı temizlenmiş, ayrıntılı fotoğraf çekimleri 
ile beraber çizimleri yapılmıştır. 2014 yılında Kyzikos antik kentinde yapı-
lan kazı çalışmalarında bulunan 6 (altı) adet taşınabilir nitelikteki envanterlik 
eser (envanter fişleri ile birlikte) ile 21 (yirmibir) adet etütlük (taşınır) eser 
Bandırma Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir. Tahrip edilmiş olan bu eser-
lerin yanı sıra, aynı şekilde tahrip edilmiş  bezemeli bir çok mimarî eleman 
da bulunmuştur. Ayrıca gelen ziyaretçilerin güvenliği için uyarıcı levhalar 
konmuştur. 

12 Ramazan ÖZGAN, Roma Portre Sanatı II , s. 251, Ege Yayınları, İstanbul 2013.
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Nekropol alanında bir parselin kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üze-
redir. Bize devredildiğinde bu alanda da kazıya başlanacaktır.

KAZI EVİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Kazı evi yapımı konusundaki çalışmalarımız uzun zamandır devam et-
mektedir. Kazı evinin plan ve projeleri çizilerek, Bursa Karayolları Bölge Mü-
dürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden 
proje ile ilgili onay alınmıştır. Bölgede bulunan işadamları ile kazı evi yapımı 
ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. 
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OYLUM HÖYÜK 2014
Atilla ENGİN*
Engin ÖZGEN

Olcay ZENGİN-KOŞAN
Filiz AY-ŞAFAK

Aydoğan BOZKURT

Oylum Höyük 2014 yılı kazı çalışmaları, 01.07.2014 - 17.09.2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar dışındaki kazı ekibi üyeleri; Yrd. Doç. 
Dr. Derya Baykara (arkeozoolog), Yrd. Doç. Dr. Zafer Akpınar (jeofizik mü-
hendisi), Yrd. Doç. Dr. Özcan Bektaş (jeofizik mühendisi), Araş. Gör. Erdener 
Pehlivan (arkeolog), Meriç Şafak (coğrafyacı), Gülender Eligüzel (antropo-
log), Alişan Topaç (antropolog), Baran Yeşilyurt (restoratör) ile Cumhuriyet 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Abdülhamit Enginoğlu, Abdul-
lah Fatih Darendeli, Aysu Şenol, Fatma Şeker, Fatma Yayla, Habibe Güneş, 
Hasan Demirbaş, Hilal Yıldız, İskender Uğur Yüksel, İsmail Gülhan, Merve 
Şahin, Merve Yurtseven, Neşe Şenol, Osman Kaya, Reha Bayram, Ülkü Tür-
koğlu, Yağmur Ulus ve Yasemin Ekici’den oluşmuştur. Bakanlık Temsilcisi 
olarak Gaziantep Müzesi’nden Taner Atalay görev yapmıştır.1

* Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140- 
Sivas/TÜRKİYE. 

 Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Bilkent Üniversitesi Merkez Öğretim Üyesi Lojmanları No: 9/5, Bil-
kent/Ankara/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Olcay ZENGİN KOŞAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 58140- Sivas/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Filiz AY ŞAFAK, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
58140 - Sivas/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Aydoğan BOZKURT, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, 58140-Sivas/TÜRKİYE.

1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
DÖSİMM’e, Bakanlık Temsilcisi Sayın Taner Atalay’a, Kilis Valisi Sayın Süleyman Tapsız’a ve 
İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne, Kilis Belediyesi’ne, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın 
Abdullah Aldemir’e, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Faruk Kocacık’a ve tüm 
kazı ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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2014 yılı çalışmaları kapsamında, Oylum Höyük’ün kuzeybatı yükseltisi 
üzerinde2, 10 x 10 m. boyutlarındaki J21, J23, K21, K22, K23, L22, L23, M23 ve 
J23 açmaları ile 10 x 5 m. boyutlarındaki J20a2b2, L20a2b2, M20a2b2 plankare-
leri olmak üzere 12 farklı açmada çalışmalar yapılmıştır (Resim: 1).

K23, L23 VE M23 AÇMALARI

Kuzeybatı kazı alanının güney kesiminde yer alan K23, L23 ve M23 açma-
larındaki çalışmalar bir birine paralel yürütülmüştür. Kazı çalışmaları, önceki 
kazı sezonunda açığa çıkartılan Erken Demir Çağı yapı kalıntılarının kaldırıl-
ması ile başlamıştır.3 K23 ve L23 açmalarında yer alan, kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan Erken Demir Çağı’na ait yapı duvarları kaldırıldığında, aynı 
yapının daha erken bir evresine ait kerpiç duvarlar ve sıkıştırılmış toprak ta-
ban açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). Erken Demir Çağı’nın daha erken bir yapı 
evresini temsil eden bu kalıntılar, bir yangın tahribatına işaret eder. Yapı geç 
Erken ve Orta Demir Çağı çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilse de 
kerpiç duvar uzantıları kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir yapı planı 
ortaya koyar.  K23 ve L23 açmalarında yapının üç büyük mekânı kısmen açığa 
çıkartılmıştır. Erken yapı evresi yaklaşık 40 x 40 cm. boyutlarında bir sıra kare 
ve 20 x 40 cm. boyutlarında bir sıra dikdörtgen kerpiçlerle inşa edilmiştir. 
Yapıda düzenli taş temel görülmez. Temel seviyesinde kerpiç kullanılırken, 
çok az yerde birkaç taş sırası tespit edilmiştir. Düzensiz taş sıraları temel çu-
kuru içinde belirli yerlerde ve köşelerde kullanılmıştır. Yapının doğusunda 
yer alan uzun dikdörtgen mekânın (L23/ÖZA 138) sıkıştırılmış toprak taba-
nı üzerinde, tabanı seramik parçaları ile kaplanmış ve üzeri kille sıvanmış 
bir ocak bulunmaktadır. Ocağın çevresinde ise oval bazalt öğütme taşları ele 
geçmiştir. Ocak ve öğütme taşları dikdörtgen mekânın mutfak işlevine işaret 
eder. 

M23 açmasında aynı yerleşim tabakasında kuzeybatı-güneydoğu yönün-
de uzanan kerpiç bir duvar uzantısı ile aynı yönde uzanan dikdörtgen bir 
seramik fırını (M23/ÖZA 135) açığa çıkartılmıştır (Resim 3). Kerpiç duvar, 

2 Bkz. Engin vd. 2014; Özgen vd. 2009; 2011; 2012; 2013; 2014; Özgen ve Engin 2010.
3 Bkz. Engin vd 2014: 238, Res. 5.
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K23 ve L23 açmalarındaki yapı duvarları ile benzer karakterde olup, temel 
çukurunda kerpiç parçaları ve düzensiz birkaç taş kullanılmıştır. M23 açma-
sının kuzeydoğu kesiminde açığa çıkartılan seramik fırını yaklaşık 2 x 3 m. 
boyutlarındadır. Kalın kerpiç duvarlı fırının üstü kısmen, kuzeybatı köşesi ise 
büyük ölçüde geç dönem çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Fırın içinde 
yoğun kül ve büyük küp parçaları açığa çıkartılmıştır.

Demir Çağı’nın farklı yapı evrelerine ait çok sayıda çukur alttaki Erken 
Demir Çağı, Geç Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı tabakalarını büyük ölçüde 
tahrip etmiştir. Yuvarlak biçimli olan çukurlar genellikle 1,5-3 m. arasında 
değişen çaplardadır. En büyük çukur (L23/ÖZA 125) yaklaşık 3,5 m. çapında-
dır. Farklı derinliklerde olan bu çukurların birbirini de kestiği görülmektedir. 
Öyle ki L23 açmasında biri diğerini kesen 5 çukur tespit edilmiştir. 

K23, L23 ve M23 açmalarında paralel sürdürülen çalışmalarda, Erken De-
mir Çağı kalıntıları kaldırılmış, GTÇ yerleşim tabakasına girilmiştir. Bu taba-
ka yanık kırmızı toprak rengi ile belirgin olarak üst tabakadan ayrılmaktadır. 
M23 açmasındaki çalışmalarda GTÇ’na ait, yaklaşık 1 m. genişliğinde kalın 
duvarlı büyük bir yapı kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Resim: 4, Resim: 5). Dik-
dörtgen planlı yapı, Erken, Orta ve Geç Demir Çağı silo ve temel çukurları 
ve Erken Demir Çağı’na ait seramik fırını (M23/ÖZA 135) tarafından büyük 
ölçüde tahrip edilmiştir. Batı duvarındaki taş temeller kısmen korunurken, 
temel çukurları belirgindir. Yapı taş temel üzerine kerpiçle inşa edilmiştir. 
Temel duvarındaki taşların bir kısmının üst tabaka sakinleri tarafından çıkar-
tıldığı anlaşılmaktadır. Kerpiç, duvarların bazı bölümlerinde kısmen korun-
muştur. Belgeleme çalışmalarından sonra temel duvarları üzerinde kısmen 
korunan kerpiç sırası ve harç kaldırılmış, taş temel duvarları tümüyle ortaya 
çıkartılmıştır. Temel duvarı, yanlarda büyük taşlar, ortada küçük taşlar ve 
çamur harç kullanılarak oluşturulmuştur. Duvarlar kuzeye doğru hafif bir 
meyille kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Yapının duvarları yaklaşık 1 
m. kalınlığındadır. Doğu duvarı, doğu kenarı boyunca iki payanda ile des-
teklenmiştir (Resim: 4; Resim: 5). GTÇ yapısı, önceki kazı sezonlarında M22 
açmasında açığa çıkartılan4 çağdaş bir yapı ile bütünlük göstermekte ve bir-

4 Bkz. Özgen vd. 2012: 509, Res. 15.
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leşmektedir. Yapının doğuya doğru uzanan bölümü, M22 ve M23 açmaları-
nın doğu açma duvarları içinde devam etmektedir.

GTÇ yapısının batısında, L23, K23 ve J23 açmalarında, bu döneme ait bir 
zemin seviyesi açığa çıkartılmıştır. Sıkıştırılmış sert toprak taban üzerinde 
küçük taşlar ve yoğun küçük seramik parçaları ile belirgin olan alan “avlu” 
olarak değerlendirilmektedir. Alan, üst Demir Çağı tabakalarına ait çok sayı-
da yuvarlak çukur tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. L 23 açmasın-
da, avlu zemini seviyesinde ele geçen altın bir aplik kayda değer buluntular 
arasındadır. Herhangi bir mimarî kalıntının bulunmadığı bu seviyede, L23 
açmasının yaklaşık orta bölümünde, yukarı doğru hafif daralan, alt kısmında 
havalandırma deliği bulunan yuvarlak iki kil ocak (L23/ÖZA 122, 146) ile iki 
silo çukuru (L23/ÖZA 146, 163) açığa çıkartılmıştır. Ocakların tabanı seramik 
parçaları kaplanırken, çevresi de küçük taşlar ve yoğun seramik parçaları ile 
desteklenmiştir.

L23 ve M23 açmalarında, avlu zemini kaldırılarak sürdürülen çalışmalar-
da, GTÇ avlu zemini altında kısmen açığa çıkartılan, yaklaşık kuzey-güney 
yönünde uzanan bir taş kanala (K23/ÖZA 119, L23/ÖZA 159) ait kalıntılar 
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 5; Resim: 6). Büyük bölümü L23 açmasında bulu-
nan kanalın, avlu içindeki suyun tahliyesi amacıyla inşa edildiği anlaşılmak-
tadır. K23 ve L23 açmalarında kalan yaklaşık 3 m. uzunluğundaki başlangıç 
bölümü ortaya çıkartılmıştır. Güney ucunun genişlediği ve kuzeye doğru 
daralarak devam ettiği anlaşılmıştır. Önceki kazı sezonlarında, L22 ve L21 
açmalarında, kanalın kuzeydoğuya doğru eğimle uzanan bölümü açığa çıkar-
tılmıştı5 (Resim 5). Kanalın üzeri geniş taşlarla kapatılmıştır. Kapak taşların-
dan biri düzgün kesilmiş kare bir bazalt levha olup, olasılıkla devşirme mal-
zemedir. Kanalın kuzey ucundaki kapak taşları ise korunmamıştır (Resim: 6).

K23 ve L23 açmalarında yapının batı avlusunun zemin seviyesi altına 
inildiğinde, Geç OTÇ II’ye ait yerleşim tabakasının bu alanda büyük ölçüde 
tahrip edildiği anlaşılmıştır. L23 ve M23 açmalarında Geç OTÇ II yerleşim 

5 Bkz. Özgen vd 2012: 507, Res. 12; 2013: 326, Res. 9. Kanalın 2010 yılı kazı çalışmalarında açığa 
çıkan kısmı, GTÇ I tabakası içine açıldığından Erken Demir Çağı kanalı olarak değerlendirilmiş 
(Özgen vd. 2012: 507), 2011 ve 2014 yılı çalışmaları, kanalın GTÇ II tabakasına ait olduğunu gös-
termiştir.
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tabakası, avlu zemini altında açığa çıkartılan düzensiz mimarî kalıntılar, bir 
çömleğin dip kısmına ait parçalar ve iyi korunmuş bir çömlek mezarla (Resim 
13: Sol üst) temsil edilmektedir. Bu alanda görülen söve ve temel duvarlarına 
ait düzensiz taşlar, avlunun altındaki Geç OTÇ II kalıntılarının GTÇ yerleşim 
tabakası tarafından neredeyse tamamen tahrip edildiğini göstermektedir. 

Geç OTÇ II yerleşim tabakasına ait olan çömlek mezar (M23/ÖZA 178) 
M23açmasının güneybatı ucunda, güney açma duvarı önünde açığa çıkartıl-
mıştır (Resim 13: Sol üst). Bir bebeğe ait olan mezar iyi korunmuştur. Mezar 
çukuruna dik olarak yerleştirilen çömlek, geniş ağızlı, dışa çekik ağız kenarlı,  
uzun gövdeli ve küçük düz diplidir. Çömleğin ağzı geniş ve sığ bir çanak ile 
kapatılmış, üzerine 2 taş bırakılmıştır. Taşlardan biri kırılan çanağa ait parça-
larla birlikte mezar kabının içine düşmüştür. Yapılan çalışmada, mezar çöm-
leği içinde bir bebek iskeleti ile 2’si cam, 7’si firitten oluşan 9 boncuk, 1 pişmiş 
toprak şişe, 1 bronz iğne ve 1 bronz halka ele geçmiştir.

K23 açmasında bir alanda (K23/ÖZA 111) ele geçen insan kafatası parçası 
ile hemen batı yamaçtaki J23 açmasında dolgu toprağı içerisinde tespit edilen 
bir insan kafatası, GTÇ yerleşim tabakasının bu alanda Geç OTÇ II mimarîsi 
ile birlikte, yerleşim içi mezarlarını da tahrip ettiğini göstermektedir.

2014 kazı sezonunda, K23, L23 ve M23 açmalarında paralel sürdürülen ça-
lışmalara, GTÇ yerleşim tabakasının altında, Geç OTÇ II yerleşim tabakası se-
viyesinde son verilmiş, açığa çıkartılan kalıntıların fotoğraf, ölçüm ve mimarî 
çizimden oluşan dokümantasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

J23 AÇMASI

Kazı alanının güneybatısında, dik batı yamaç üzerinde yer alan J23 açma-
sındaki kazı çalışmalarında, bir kısmı önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan 
Demir Çağı’na ait 7 silo çukurunda kazılara başlanmış ve çukurların taban 
seviyesine ulaşılmıştır.6 1,5-3 m. arasında değişen çapta ve farklı derinliklerde 
olan çukurların tabanları üzerinde genellikle beyaz sıva izleri belirlenmiştir. 
Orta ve Geç Demir Çağı’na ait olan bu çukurların bir kısmı bir birini kesmiştir.

6 Bkz. Engin vd. 2014: Res. 5.
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Açmanın yamaç eğimi nedeniyle daha yukarıda yer alan doğu bölümün-
deki çalışmalarda, Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilen bir zemin seviyesi ile aç-
manın güneydoğu köşesinde yer alan, güneybatı-kuzeydoğu yönünde uza-
nan bir kerpiç duvar ile açmanın kuzeydoğu ucunda, “L” biçimli bir duvar 
parçası tespit edilmiştir (Resim: 7). J22 açmasına doğru uzanan bir yapının 
güneydoğu köşesini oluşturan “L” biçimli duvarın bir kenarı taş temelle sı-
nırlandırılırken, temel çukurunda kerpiç ve kil harç kullanılmıştır. GTÇ’na ait 
mimarî kalıntılar, Demir Çağı silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip 
edilirken, duvar uzantıları açmanın batı yarısında, yamaç erozyonu nedeniy-
le korunmamıştır. Temel seviyesinin üzerinde, bu tabakaya ait olan doğudaki 
K23, L23 ve M23 açmalarında da takip edilen yoğun taşçıklı avlu zemin sevi-
yesi J23 açmasında da takip edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda, doğudaki açmalarda korunmayan Geç OTÇ II 
mimarî kalıntıları açığa çıkartılmıştır (Resim: 7). Taş temel üzerine kerpiçle 
inşa edilmiş Geç OTÇ II evlerinin batı bölümü yamaç erozyonu nedeniyle ko-
runmamıştır. Duvar uzantılarından, yapıların kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de uzandığı anlaşılmaktadır. Açığa çıkartılan Geç OTÇ II taş temel duvarları 
iki evreli bir yerleşim tabakasına işaret eder (Resim: 7). Açmanın kuzey bölü-
münde geç evrede aynı yapıya ait duvarın kısmen kullanıldığı ve aynı yapı 
planında yapının yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapının batı duvarın-
da, önceki yapının taş temeli kısmen kullanılmıştır. Açmanın orta bölümün-
deki düzensiz taşlar Geç OTÇ II’nin erken evresinin ev temel duvarlarına ait 
olmalıdır. Geç OTÇ II’nin geç evresine tarihlendirilen taş temel duvarlarında 
farklı olarak, dışta iri taş sıraları arasında harç ve küçük taşlarla birlikte yo-
ğun seramik parçalarının kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Açmanın güney bölümünde yapılan çalışmalarda Geç OTÇ II yerleşim ta-
bakasına ait, olasılıkla zemin altına gömülü bir erzak küpünün dip kısmı açı-
ğa çıkartılmıştır. ÖZA 24 No.lu duvarın hemen batısında ise bir insan kafata-
sına rastlanmıştır. Kötü korunmuş olan ve çene kemiği bulunmayan kafatası 
duvar dibinde bir çukura gömülmüş gibidir.

J23 açmasındaki çalışmalar, açığa çıkartılan Geç OTÇ II yerleşim tabakası-
nın taş temel seviyesinde sonlandırılmıştır. 
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J21 VE K21 AÇMALARI

2014 yılı kazılarında, K21 açmasının kuzeybatı bölümünde, J21 açmasının 
kuzeydoğu bölümünde çalışmalar yapılmıştır. K21 açmasındaki çalışmalar, 
önceki yıllarda açmanın kuzeybatı kısmında açığa çıkartılan ve kısmen OTÇ 
I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı’nın terası içerisine oturtulan Erken OTÇ II evresine 
ait oval fırının (K21/ÖZA 176)7 bulunduğu alanda (Resim: 8) ve açmanın gü-
ney ve doğu bölümlerinde açığa çıkartılan OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı’da, 
K21/ÖZA 181 No.lu uzun dikdörtgen mekân ile bu mekânın kuzeyinde ve 
güneyinde yer alan “L” biçimli iki koridorda  (Resim: 9) sürdürülmüştür.8 

Önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan Erken OTÇ II’ye tarihlenen fırın 
(K21/ÖZA 176) içinde yapılan çalışmalarda, üst örtüye ve fırın taban seviye-
sine ait kerpiç parçaları, yoğun kül ve cüruflar tespit edilmiştir. Kuzey-güney 
yönünde uzanan oval planlı fırın,  yaklaşık 2,5x3,5 m. boyutlarındadır (Resim: 
8). Yapılan çalışmalarda kuzeye doğru meyille uzanan ateşlik bölümü açığa 
çıkartılmıştır. Çökmüş olan bu dar kısım iki yandan kerpiç sıraları ile sınırlan-
dırılmıştır. Fırının güney kısmı üzerinde ateşlik kısmına açılan küçük bir giriş 
boşluğu tespit edilmiştir.

Açmanın kuzeybatı bölümünde, önceki yıllarda fırın ile birlikte askıya alı-
nan alanda yapılan çalışmalarda Anıtsal OTÇ I yapı molozu kaldırılmış, bu 
çalışmalarda, açmanın kuzey duvarına paralel uzanan, geç OTÇ II’ye tarih-
lendirilen basit toprak bir mezar (K21/ÖZA 194) tespit edilmiştir (Resim 13: 
Sol alt). Önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan K21/ÖZA 181 No.lu uzun 
dikdörtgen odada (Resim: 9), mekân tabanına ulaşmaya yönelik sürdürülen 
çalışmalarda ise üstteki Geç OTÇ II yerleşim tabakasına ait bir kuyu mezar 
(K21/ÖZA 193) açığa çıkartılmıştır.

K21/ÖZA 181 No.lu uzun dikdörtgen odadaki mekân tabanına ulaşmaya 
yönelik sürdürülen çalışmalarda, yaklaşık 2 m. aşağıda mekânın sıkıştırılmış 
toprak tabanına ulaşılmış, taban üzerinde herhangi bir in-situ buluntuya rast-
lanmamıştır. Kuzey ve güneyinde “L” biçimli iki koridorun bulunduğu bu 
mekân, olasılıkla bir merdiven odası olmalıdır.

7 Özgen vd. 2014: Res. 10.
8 Bkz. Engin vd. 2014: 241-242; Özgen vd. 2011: Res. 6; 2012: 500-501; 2013: Res. 3; 2014: 166-167, 

Res. 12-14.
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J21 açmasının kuzeydoğu, K21 açmasının kuzeybatı bölümünde sürdürü-
len çalışmalarda, Anıtsal OTÇ I yapı molozu ve içine oturtulan Erken OTÇ II 
oval fırını kaldırıldığında, Anıtsal OTÇ I yapısının “L” biçimli koridor mekânı 
(J21/ÖZA 188 – K21/ÖZA 198) ortaya çıkartılmıştır. “Merdiven odası” ola-
rak değerlendirilen uzun dikdörtgen mekânın kuzeyinde yer alan bu koridor 
içinde yapılan çalışmalarda, mekânın K21 açması içinde kalan bölümünde, 
kuzey duvarı önünde, yapı yıkıldıktan sonra, geç kullanım evresine işaret 
eden, üst seviyeden çökmüş bir ocak kalıntısı (K21/ÖZA 200) tespit edil-
miştir. Ocak kalıntısının altında ise Erken OTÇ II’ye tarihlenen, bir bebeğe 
ait kuyu mezar (K21/ÖZA 204) açığa çıkartılmıştır. Kuzeydeki “L” biçimli 
mekânın J21 açmasında kalan batı yarısında yapılan çalışmalarda, mekânın 
kuzeybatı köşesini oyarak kısmen tahrip etmiş olan ikinci bir kuyu mezar 
(J21/ÖZA 189) tespit edilmiştir (Resim: 9). Çoklu gömütlü mezar yetişkin bir 
kadın ve bir bebeğe aittir. Mekânın J21 açmasında kalan bölümünde herhangi 
bir buluntuya rastlanmazken, K21 açmasında kalan küçük bölümünde (K21/
ÖZA 198) silindir mühür baskılı bir bulla ele geçmiştir.

Güneydeki “L” biçimli koridorda yapılan çalışmalarda da sıkıştırılmış 
toprak taban seviyesine ulaşılmıştır (Resim: 10). Yapının “L” biçimli kori-
dorunun, K21 açması içerisinde yer alan bölümünde (K21/ÖZA 183 ve 192) 
yapılan kazılarda, kuzeye doğru yönelen mekânda (K21/ÖZA 192) beyaz 
kireçli sıkıştırılmış toprak taban seviyesi açığa çıkartılmış, bu mekânın yük-
sek tabanlı bir bölme olduğu anlaşılmıştır. Bölme tabanı üzerinde birkaç se-
ramik parçası dışında buluntuya rastlanmamıştır.  Koridorun taban seviyesi 
daha aşağıda olan uzun kısmında ise, sıkıştırılmış toprak taban üzerinde iki 
farklı küpe ait ağız parçaları ile az sayıda seramik parçası açığa çıkartılmıştır. 
Mekânın bir bölümü K22 açması içinde kalmaktadır (K22/ÖZA 157). Mekân 
içindeki in-situ kap parçalarının eksik olması, yangın tahribatı sırasında, yapı-
nın belirli bölümlerinden yiyecek ve malların tahliye edildiğini ya da yapının 
yağmalandığını düşündürmektedir.

K22 AÇMASI

K22 açmasındaki çalışmalar, açmanın kod farkı bulunan kuzey ve güney 
yarılarında ayrı ayrı sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda Geç OTÇ II, Erken 
OTÇ II ve OTÇ I’e tarihlenen tabakalar incelenmiştir. 
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Kazı çalışmaları açmanın seviye olarak yüksek olan güney yarısında 
(K22a2b2), önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan Geç OTÇ II’ye tarihlenen 
taş temel duvarlarının kaldırılması ile başlamıştır. Açmanın güneydoğu bö-
lümünde yer alan ve kısmen korunmuş taş temel duvarları kaldırılmış, Erken 
OTÇ II’ye ait, “çöplük evresi” olarak adlandırılan kalın kül katmanına giril-
miştir.9 Kül katmanı içerisinde hayvan kemikleri ve seramik parçaları ile bir-
likte, pişmiş topraktan insan ve hayvan figürini parçaları ve pişmiş topraktan 
bir çıngırak ele geçmiştir. 

Açmanın kuzey yarısında (K22a1b1), bir kısmı K21 açmasında devam eden 
Anıtsal OTÇ I yapısının “L” biçimli koridorunun, K22 açmasındaki bölümün-
de (K22/ÖZA 157), mekânın K21 açmasındaki kalan bölümü ile paralel kazı-
lar sürdürülmüş, sıkıştırılmış toprak taban seviyesi açığa çıkartılmıştır. Taban 
üzerinde az sayıda kırık ve eksik kap parçaları ele geçmiştir.

Açmanın güney yarısında (K22a2b2) sürdürülen çalışmalarda ise Erken 
OTÇ II yerleşim tabakasına ait kalın kül katmanı bitmiş, Anıtsal OTÇ I ya-
pısına ait molozla temsil edilen OTÇ I tabakasına ulaşılmıştır. Anıtsal OTÇ I 
yapı molozu, doğuya doğru bir çöküntü yapmıştır. Bu çalışmalar, doğudaki 
L22a2b2 açmasındaki çalışmalara paralel yürütülmüştür. Her iki açmada gri 
renkli kerpiç moloz kaldırıldığında, önceki kazı sezonlarında J21, J22 ve K21 
açmalarında açığa çıkartılan OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı’nın yaklaşık 1.80 
cm. genişliğindeki, kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı yönlerin-
de uzanan kerpiç duvar uzantıları kısmen açığa çıkartılmıştır (Resim: 11). Du-
varların tamamının üst seviyelerde korunmadığı anlaşılmıştır.

Mekân tabanlarının yaklaşık 1.5 m. derinde olması nedeniyle, K22 açma-
sındaki 2014 yılı kazı çalışmalarına bu seviyede son verilmiş, 2015 kazı sezo-
nunda devam ettirilmesi planlanmıştır.

L22 AÇMASI

L22 açmasındaki çalışmalara açmanın seviye olarak yüksekte kalan gü-
ney yarısı (L22a2b2) ile seviye olarak daha alçakta bulunan kuzey yarısında 

9 Bkz. Engin vd. 2014: 242.
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(L22a1b1) ayrı ayrı yürütülmüştür. Açmanın güney yarısındaki çalışmalara, 
önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan Geç OTÇ II mimarî kalıntılarının 
kaldırılması ile başlanmış ve Erken OTÇ II’ye tarihlenen ve “çöplük” olarak 
nitelenen kalın kül katmanında ve altındaki OTÇ I’e tarihlenen Anıtsal Ker-
piç Yapı’nın bulunduğu tabakada çalışmalar sürdürülmüştür. Seviye olarak 
daha aşağıda olan açmanın kuzey yarısındaki (L22a1b1) çalışmalarda Erken 
OTÇ II kül katmanı kaldırılmış ve OTÇ I’e ait mimarî kalıntılar gün ışığına 
çıkartılmıştır.

Kazı çalışmalarında açmanın güneydoğu köşesinde, yaklaşık 1,5 m. çapın-
da bir çukur (L22/ÖZA 175) ortaya çıkartılmıştır. GTÇ’na ait çukur içinde, 
yüzeyde yanık kırmızı kerpiç molozu ve yanık kerpiç parçaları tespit edilmiş-
tir. Dipteki beyaz kireçli sıva izleri bir silo çukuruna işaret etmektedir. Çukur 
içindeki küllü toprak içinde az sayıda seramik ve hayvan kemiği parçaları ele 
geçmiştir. 

Açmanın güney yarısındaki (L22a2b2) çalışmalarda, Geç OTÇ II’ye ait taş 
temel duvarları kaldırılmış, tüm açmada Erken OTÇ II’ye ait “çöplük taba-
kası” olarak nitelendirilen kalın kül katmanına girilmiştir. Kazı çalışmaların-
da kül katmanı içinde, Geç OTÇ II yerleşim tabakasına ait, üst tabakadaki 
mimarî ile bağlantılı 4 basit toprak mezar açığa çıkartılmıştır. Erken OTÇ II 
yerleşim tabakasına ait kalın kül katmanı altında ise Anıtsal Kerpiç Yapı’ya 
ait molozla temsil edilen OTÇ I tabakasına girilmiştir. L22 açmasının seviye 
olarak daha aşağıda olan kuzey yarısındaki çalışmalarda ise, L21 açmasında 
da takip edilen anıtsal yapısının kalın kerpiç duvarlarına bitişik, yaklaşık 50 
cm. kalınlığında kerpiç duvarlara sahip dikdörtgen planlı üç oda ile odala-
rın doğusunda, olasılıkla bir avlu tabanına ait olan, üzerinde küçük taş ve 
seramik parçaları bulunan sıkıştırılmış toprak zemin seviyesi tespit edilmiş-
tir (Resim: 11). Yan yana üç oda dizisinden oluşan mekânlardan güneydeki, 
açmanın kod olarak üst seviyedeki güney yarısında devam ettiği için kısmen 
açığa çıkartılmıştır. 

L21 AÇMASI

L21 açmasındaki çalışmalar, önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan ve 
dokümantasyon çalışmaları tamamlanan Erken OTÇ II’ye tarihlenen taş te-
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mellerin kaldırılması ile başlamıştır. Aynı yerleşim tabakasına ait, açmanın 
kuzey duvarı içine giren taş döşeme kaldırıldığında, döşeme altında, yarısı 
korunmuş geniş düz dipli bir çömlek ele geçmiştir. Açmanın doğu duvarına 
doğru giren alanda ise Erken OTÇ II’nin, “çöplük” katmanı ile çağdaş daha 
erken bir evresi olarak değerlendirilen yapı katına ait bir yapının köşesini 
oluşturan taş temel duvarı açığa çıkartılmıştır.

Yeni yapı katında, L22 ve K22 açmalarında izlenen Erken OTÇ II’nin “çöp-
lük” katmanına ait kül tabakasına girilmiştir. Yapılan çalışmalarda, bir kısmı 
kaldırılan Erken OTÇ II taş temel duvarları altında kalan 7’si basit toprak me-
zar ile 1’i çömleğin alt kısmının kullanıldığı kap mezar olmak üzere toplam 8 
mezar açığa çıkartılmıştır. Bu mezarlar Erken OTÇ II’nin en erken yapı katına 
ait aittir.

L21 açmasındaki çalışmalarda, çöplük tabakasına ait kül katmanı altın-
da OTÇ I’e ait anıtsal OTÇ I Yapı molozuna ait yanık kırmızı kerpiç moloz-
lu tabakaya ulaşılmıştır. Açmanın özellikle kuzey yarısında anıtsal OTÇ I 
Yapısı’nda yangına işaret eden yanık kırmızı kerpiç molozlu toprak dikkati 
çeker. Sürdürülen çalışmalarda, Anıtsal OTÇ I Yapısı’nın doğusunda, “avlu” 
olarak değerlendirilen, üzerinde küçük taşlar ve seramik parçaları bulunan 
bir zemin seviyesi açığa çıkartılmıştır (Resim: 11). Sıkışmış sert toprak tabanlı 
bu zemin seviyesi, güneyde L22 açmasında açığa çıkartılan üç mekân dizisi-
nin doğusunda da devam etmektedir. L22 açmasında açığa çıkan üçlü mekân 
dizisinin kuzey odası kısmen L21 açmasında yer almaktadır. Zemin seviyesi 
üzerinde ele geçen kırık durumda bir pişmiş toprak hayvan figürini kayda 
değer buluntular arasındadır. 

J20a2b2 AÇMASI

J20 açmasının güney yarısında, önceki kazı sezonunda başlatılan çalışma-
lara 2014 yılında da devam edilmiştir. Çalışmalara, önceki kazı sezonunda 
açığa çıkartılan ve dokümantasyon çalışmaları tamamlanan, açmanın gü-
ney köşesinde yer alan ve güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan Roma 
Dönemi’ne tarihlenen kerpiç duvar ile Geç Demir Çağı’na ait düzensiz duvar 
kalıntılarının kaldırılması ile başlanmıştır. Bu çalışmalarda, Roma duvarının 
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taş temel seviyesi ile Demir Çağı’nın daha erken bir evresini temsil eden taş 
temel uzantıları açığa çıkartılmıştır. Taş temel, Roma duvarının kuzey kenarı 
boyunca izlenirken, güney kenarı boyunca kerpiç altına kireçli ve küçük taşlı 
kalın bir harç dökülmüştür. 

Açığa çıkartılan mimarî kalıntılar, Geç Demir Çağı’na ait 4 silo çukuru ta-
rafından kısmen tahrip edilmiştir. Açmanın kuzey duvarı içinde devam eden 
yaklaşık 3 m. çapındaki çukurun tabanı üzerinde kısmen korunmuş, kare ker-
piç sıraları tespit edilmiştir. 

5x10 m. boyutlarındaki J20a2b2 açmasında devam eden çalışmalarda Orta 
Demir Çağı’na tarihlendirilen, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan taş te-
melli bir kerpiç yapının iki mekânı açığa çıkartılmıştır. Geç Demir Çağı çukur-
ları tarafından kısmen tahrip edilen yapının doğuya doğru eğimle uzanan taş 
temel duvarı açığa çıkartılmıştır. Açmanın kuzey duvarı içinde devam eden 
yaklaşık 3 m. çapındaki Geç Demir Çağı çukuru (J20/ÖZA 6) içinde, Roma 
Devri’ne ait kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir kerpiç dolgu tespit edil-
miştir. Kerpiç dolgu kaldırılırken, dolgu içerisinde Geç Tunç Çağı’na ait, Luvi 
hiyeroglifli konik bir bulla ele geçmiştir.

Açmada yapılan çalışmalarda, açmanın güneydoğu köşesindeki Roma 
Devri yapısına ait temel kaldırılmış, Orta Demir Çağı’na tarihlendirilen bir 
yapıya ait taş temel duvarları tümüyle açığa çıkartılmıştır. Geç evrelere ait 
Demir Çağı çukurları tarafından kısmen tahrip olan taş temeller, kuzeydoğu-
güneybatı yönünde uzanan, en az iki mekânlı bir yapı planı arz etmektedir. 
Açmanın güneydoğu köşesinde bulunan yaklaşık 2 m. çapında ve 1,5 m. de-
rinliğindeki çukurun (J20/ÖZA 21), bir sıra kerpiçle sınırlandırıldığı tespit 
edilmiştir. Silo olduğu anlaşılan çukurda, yaklaşık 20 cm. uzunluğunda ve 40 
cm. genişliğinde içbükey kerpiçler kullanılmıştır.

Sürdürülen çalışmalarda, açığa çıkartılan Orta Demir Çağı mimarî kalın-
tılarının dokümantasyon çalışmaları tamamlanarak kaldırılmıştır. Yapılan 
çalışmalarda, açmanın doğu bölümünde Geç Tunç Çağı’na ait mimarî kalıntı-
lar ortaya çıkartılırken, yamaç eğimi nedeniyle açmanın batı bölümünde Geç 
OTÇ II’nin en geç yapı katını temsil eden tabakaya ait mimarî kalıntılar tü-
müyle gün ışığına çıkartılmıştır. 
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Açığa çıkartılan taş temel uzantıları, üst tabakalar tarafından kısmen tah-
rip edilmiş olmakla birlikte, taş temel uzantıları, kuzeydoğu-güneybatı yö-
nünde uzanan en az iki mekânlı bir yapı planı ortaya koyar. Batıdaki mekân 
içinde taş döşeli bir platform ile iki ocak kalıntısı tespit edilmiştir. Bu tabaka 
özellikle Demir Çağı’na ait yerleşim tabakası ve özellikle silo çukurları tara-
fından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. J20a2b2 açmasındaki kazlılar dokü-
mantasyon çalışmaları tamamlanan Geç OTÇ II’ye ait yerleşim tabakasında 
sonlandırılmıştır. 

L20a2b2 ve M20a2b2 AÇMALARI

2014 yılı çalışmalarında, kazı alanın güneydoğu bölümünde yer alan L20 
ve K20 açmalarının güney yarılarında kazılara başlanmıştır. 5x10 m. boyut-
larındaki her iki açmadaki çalışmalar paralel yürütülmüştür. Çalışmalarda, 
yüzey toprağı altında Roma ve Helenistik yerleşim tabakasına girilmiştir. 
M20a2b2 açmasında döküntü moloz ile temsil edilen bu tabaka, L20a2b2 aç-
masının batı yarısında, Roma dönemine ait bir kerpiç teras dolgusu ile temsil 
edilmektedir. Kerpiç teras, önceki kazı sezonunda K20a2b2 açmasındaki ça-
lışmalarda tespit edilen terasın doğu uzantısını oluşturmaktadır.

Devam eden çalışmalarda, Geç Demir Çağı’na ait, üzerinde küçük taşlar 
ve seramik parçalarından oluşan molozlu bir taban seviyesi açığa çıkartılmış-
tır. L20a2b2 açmasındaki çalışmalarda, bu döneme ait kireçtaşından bir dam-
ga mühür ele geçmiştir. 

Kazı alanının kuzeydoğu bölümünde yer alan 5 x 10 m. boyutlarındaki 
L20a2b2 ve M20a2b2 açmalarında yapılan çalışmalarda, kaldırılan Geç De-
mir Çağı zemin seviyesi altından, Demir Çağı’nın daha erken bir evresine ait 
yeni bir tabakaya ait kısmen korunmuş, taş temel ve kerpiç duvarları açığa 
çıkartılmıştır. Bu tabakada, Geç Demir Çağı yerleşim tabakasına ait taban al-
tına yerleştirilen 3 erzak küpünün alt kısımları açığa çıkartılmıştır. L20a2b2 
açmasında, kısmen kuzey açma duvarı içinde kalan bir fırın (L20/ÖZA 25) 
açığa çıkmıştır. 

Devam eden çalışmalarda her iki açmada Geç Tunç Çağı’na ait bir zemin 
seviyesi ile L20a2b2 açmasının güneyinde, doğu-batı yönünde uzanan tek sı-
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ralı bir taş temel duvarı (L20/ÖZA 41) açığa çıkartılmıştır. Geç Tunç Çağı 
yerleşim tabakasının Demir Çağı tabakaları tarafından büyük ölçüde tahrip 
edildiği anlaşılmıştır. 2014 yılı kazıları, her iki açmada dokümantasyon çalış-
malarından sonra bu seviyede sonlandırılmıştır. 

OTÇ II MEZARLARI

Erken ve Geç OTÇ II yerleşim tabakalarında ölüler ev tabanları altına, du-
var diplerine ya da evler arasındaki boşluklara gömülmüştür (Resim: 13).10 
2014 yılı kazılarında L21 açmasında Erken OTÇ II’ye ait 7’si basit toprak me-
zar ile 1’i çömleğin alt kısmının kullanıldığı kap mezar olmak üzere toplam 
8 mezar açığa çıkartılmıştır. M23, K21, J21 ve L22 açmalarında ise Geç OTÇ 
II’ye ait bir çömlek, 5 basit toprak ve Erken OTÇ II’ye ait 3 kuyu mezar tespit 
edilmiştir (Resim: 13). Her iki evrede de ölü gömme gelenekleri arasında be-
lirgin bir farklılık dikkati çekmez. Bebek, çocuk ve yetişkinlere ait mezarlarda 
bir yön birliği görülmez. Ölüler hoker tarzda mezarlara yerleştirilmiştir. Bazı 
mezarlar çoklu gömütlü olup, eski bireye ait kemikler mezar çukurunun bir 
köşesine ya da sonradan gömülen ölünün başı altına yerleştirilmiştir. Çoklu 
gömütlü mezarlar genellikle iki bireylidir. Farklı olarak bir basit toprak me-
zarda (K21/ÖZA194) üçü toplu, biri anatomik düzende olan dört bireye ait 
iskeletler tespit edilmiştir.

2014 yılı çalışmalarında ilk kez kuyu mezar türü ile karşılaşılmıştır (Resim 
13: Sağ). K21 (K21/ÖZA 193 ve 204) ve J21 (J21/ÖZA 189) açmalarında tespit 
edilen ve Erken OTÇ II evresine ait kuyu mezarlar, OTÇ I’e ait Anıtsal Ker-
piç Yapı’nın kalıntıları içine oturtulmuştur. Oturur pozisyonda bir yetişkin 
ve kucağında çömlek içinde bir bebeğe ait olan kuyu mezar (Resim 13: Sağ) 
çukuru, Anıtsal Kerpiç Yapı’nın oyulan duvarı içine yerleştirilmiştir.

Mezar eşyası bakımından fakir olan mezarlarda genellikle birkaç pişmiş 
toprak kap (Resim: 14), yıldız başlı bronz iğneler, firit ve taştan boncuklara 
rastlanırken, iki basit toprak mezarda farklı olarak kemik levhalardan oluşan 
bir kolye ucu ve fayans bir kap (Resim: 15) ele geçmiştir.

10 Bkz. Ay-Şafak 2015: 172-303; Özgen vd. 2009: 145-146, Res. 12; 2011: 58-59, Res. 4-5; 2012: 505; 
Res. 8, Res. 10; 2013: 325, Res. 4; 2014: 163-165, Res. 9; Özgen ve Engin 2010: 8-9, Res. 11.
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Resim 1: Kuzeybatı çalışma alanı.

Resim 2: K12, L23 ve M23 açmaları, Erken Demir Çağı yapı katı.
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Resim 3: M23 açması, Erken Demir Çağı seramik fırını. 

Resim 4: M23 açması, GTÇ yapısı.
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Resim 5: GTÇ yapısı ve su kanalı planı.



463

Resim 6: K23, L23 açmaları, GTÇ su kanalı.

Resim 7: J23 açması, GTÇ kerpiç duvarı ve Geç OTÇ II taş temelleri.
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Resim 8: K21açması, Erken OTÇ II fırını.

Resim 10:  OTÇ I’e ait Anıtsal 
Kerpiç Yapı, güney-
deki “L” biçimli kori-
dor.

Resim 9: K21, K22 açmaları, OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç Yapı.
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Resim 11: Anıtsal OTÇ I Yapısı.

Resim 13: OTÇ II mezarları.

Resim 12: L21, L22 açmaları, OTÇ I’e ait Anıtsal Kerpiç 
Yapı’nın avlusu ve ek mekânları.
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Resim 14: OTÇ II mezar kapları.

Resim 15: OTÇ II’ye ait kemik levhalardan yapılmış süs eşyası ve fayans kap.
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GORDİON 2014

C. Brian ROSE*

2014 Gordion sezonu, kazı çalışmalarının ikinci yılı idı (Şekil: 1). Her ne 
kadar çalışmalarımızın büyük bölümünü, mimarî konservasyon ve restoras-
yona ayırmış olsak da, bu kazı sezonunda özellikle M.Ö. 9. ve 6. yüzyıllar 
arasındaki Erken ve Orta Frig dönemlerine tarihlenen sur sistemlerine yo-
ğunlaştık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerleşim yerinde 10’dan fazla farklı 
bölümde çalıştık ve Gordion ekibi yaklaşık 40 bilim adamı ve uzmandan oluş-
tu. İnternet sitemizde projeyle ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz: http://
sites.museum.upenn.edu/gordion.

KONSERVASYON

Bu yılki konservasyon çalışmalarımızın odak noktalarından birini, Anado-
lu’daki en iyi korunmuş Demir Çağı şehir kapısı olan Erken Frig Kapısı’nın 
restorasyonu oluşturdu (Şekil: 2-3).1 Kapının taşları yaklaşık üç binyıl boyun-
ca sağlam kalmıştı. Fakat 1999 yılındaki büyük depremden sonra kapının 
taş duvarında ciddi bir çıkıntı meydana geldi. Günümüzde ya da gelecekte 
burada gerçekleşebilecek yıkımı önlemek için stratejik müdahalenin gerekli 
olduğunu fark ettik. Çeşitli vakıfların cömert destekleri sayesinde kapıya yeni 
bir iskele sistemi edinip kurmak için gerekli imkanları elde ettik (Şekil: 4). Bu 
iskele Ankara’daki Tamer Kalıp ve İskele Sistemleri’nden sağlandı; yerinden 

* Charles Brian ROSE, Mediterranean Section, University of Pennsylvania Museum of Archaeo-
logy and Anthropology, 3260 South St., Philadelphia, PA 19104, A. B.D.

1 Rodney S. Young, “Gordion: Preliminary Report, 1953,” American Journal of Archaeology 59 (1955), 
1–18; “The Campaign of 1955 at Gordion,” American Journal of Archaeology 60 (1956), 252-260; 
“Gordion Campaign of 1959.” American Journal of Archaeology 64 (1960), 233-236; “The Gordion 
Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 
(1990), 371–406; Meredith Keller, “Measuring Stability. Construction, Condition, and the Future 
of Gordion’s Early Phrygian Gate,” In Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape, edited 
by Meredith Keller and Frank Matero, 66-105. Philadelphia.
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oynamış taşları kaldırmamıza hasar görmüş ya da aşınmış olanları tamir et-
memize, ve tamir edilen taşların, duvarın içine yerleştirilmiş olan paslanmaz 
çelik halatlar yardımı ile tekrar yerlerine monte edilmesine yardımcı olacak. 

Bu iskelenin alınması ve kurulması, birkaç kişi ve kurumun aracılığı ile 
oldu, kendilerine borçluyuz: Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle 
Sayın Mustafa Bozdemir, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 
Sayın Enver Sağır, ve iskelenin temelinde kullandığımız 250 adet demiryo-
lu traversinin taşınmasını ayarlayan Polatlı Belediye Başkanı Sayın Mürsel 
Yıldızkaya’ya burada teşekkür ederim.

Yüz metreden daha uzun ve sekiz odalı bir endüstri kompleksi olan Er-
ken Frig Dönemi Teras Binası’nın konservasyonu, 2009’dan bu yana devam 
etmektedir.2 Konservasyonun odak noktasını yaklaşık M. Ö. 800’lerde çıkan 
büyük bir yangında ciddi şekilde hasar gören taş temeller oluşturuyor (Şekil: 
5-6). 2014’te konsantre olduğumuz alan, beşinci odadaki duvarların konser-
vasyonu idi. Bu amaçla çatlamış blokları epoksi ile tamir edip, konservasyon-
dan henüz geçmiş olan bloklarla duvarları yeniden ördük. Ayrıca, meyilli 
duvarların stabilizasyonunu sağlamak için paslanmaz çelik halatlar ile monte 
ettik. 

Gordion’daki eski kazılarda bugüne kadar bilinen en erken çakıltaşı mo-
zaik ortaya çıkarılmıştı (Şekil: 7).3 Bu mozaik muhtemelen 9. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihleniyor ve yan yana gelmiş bir dizi kilime benzeyen, çok renkli 
geometrik desenlere sahiptir. Mozaiğin en iyi korunmuş parçaları kazıdan 
yedi yıl sonra tabandan kesilmişti ve betonarme çubuklarla desteklenerek 

2 Rodney S. Young, “The Gordion Campaign of 1957,” American Journal of Archaeology 62 (1958), 
146-147; “Gordion Campaign of 1959,” American Journal of Archaeology 64 (1960), 240-243; “The 
1961 Campaign at Gordion.” American Journal of Archaeology 66 (1962), 164-167; “The 1963 Cam-
paign at Gordion,” American Journal of Archaeology 68 (1964), 285-286; “The Gordion Campaign 
of 1965,” American Journal of Archaeology 70 (1966), 269–271; “The Gordion Campaign of 1967,” 
American Journal of Archaeology 72 (1968), 238-239; Keith DeVries, “The Gordion Excavation Sea-
sons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 (1990), 385-386; 
Brendan Burke, “Textile Production at Gordion and the Phrygian Economy,” In The Archaeology 
of Midas and the Phrygians: Recent Work at Gordion, ed. L. Kealhofer, 69-81 (Philadelphia, 2005). 

3 Rodney Young, “Gordion 1956: Preliminary Report,” American Journal of Archaeology 61 (1957), 
322; “The Gordion Campaign of 1957,” American Journal of Archaeology 62 (1958), 143; “Early 
Mosaics at Gordion,” Expedition 7 (1965), 4–13; Dieter Salzmann, Untersuchungen zu den antiken 
Kieselmosaiken. Berlin (1982), 4, 6-8, 78, 93-94 nos. 46-56.
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betona oturtulmuştu. Tabii ki, bir buluntunun bu şekilde muamele görmesi 
günümüzde konservatörlerin uygulamalarına ters düşmektedir.

Birkaç panelin cephesini örten fazla harcı kaldırıp, eksik olan çakıltaşları-
nın çoğunu da tamamladık. Taşların orijinal şekil, boyut ve renklerine uyan 
onarımda kullanılan bu taşlar, yerel bir taş ocağından dikkatle seçildi. Mo-
zaiklerin 1950’lerde yapılan suluboya resmi, eksik desenleri tekrar yaratmak 
için esas harita olarak kullanıldı.

KAZILAR

Gordion’da 2013’te başlayan yeni kazı, İç Kale Höyüğü’nün güneyinde, 
höyüğü ikiye bölen ana sokağın güney ucunun bulunduğunu düşündüğü-
müz yerde yoğunlaştı (Şekil: 8-10).  Burada Erken Frig dönemine tarihlenen, 
ve yaklaşık 3 metre genişliğindeki sağlam sur duvarını destekleyen, 2,5 met-
reden yüksek büyük bir rampa ya da teras duvarı vardı. Bu da, daha önceden 
bilmediğimiz iki şeyi kanıtladı: höyüğün batısının sur duvarları ile çevrildi-
ğini, ve surların Erken Frig döneminde (M. Ö. 9. yüzyıl) çoktan inşa edilmiş 
olduğunu.

Açma doğuya doğru 15x15 m. genişletildi, böylece iki açmanın toplam bo-
yutları doğu-batı yönünde 25 m, kuzey-güney yönünde 15 m. haline geldi. 
Şans eseri olarak, Erken Frig (M.Ö. 9. yüzyıl), Orta Frig (M.Ö. 8. yüzyıl) ve 
Geç Frig (M.Ö. 6. yüzyıl) olmak üzere, üç farklı döneme ait sur sistemini orta-
ya çıkardık. Erken Frig sur duvarı ile rampa, düz bir çizgi halinde olmasa da, 
açmanın tamamı boyunca uzanıyor. Duvar açmanın solundan, (batısından), 
ortasına doğru 17 metre devam ediyor. Ardından duvar 140 derece geniş açı 
ile dönüp, en azından 9 m. daha KB-GD doğrultusunda uzanıyor ve açmanın 
doğu duvarından ileriye gidiyor.  

Duvarın doğuya bakan bölümü açılı bir şekilde inşa edilmişti, ve bu açı 
Aşağı Şehir’deki sokaklardan birinin yönü ile uyuşuyordu. Bu sokak mag-
netometre yöntemiyle ortaya çıkarıldı, ve bu bölgeye doğru devam ediyor. 
Sonuç olarak, Aşağı Şehir’den iç kaleye doğru gelen sokağın batısı ortaya çı-
karılmıştır. Bu sokağın, temellere yaklaştıkça eğimli bir rampaya dönüştüğü 
açıkça görülmektedir. 
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M.Ö. yaklaşık 800’deki yangından sonra, Erken Frig dönemi duvarı, muh-
temelen M.Ö. 8. yüzyılın başlarında inşa edilen Orta Frig duvarının desteği 
olarak kullanıldı. İç kalenin bu bölgesini koruyan alan, güneye doğru yakla-
şık 6 metre daha genişletildi. Bu alan genişletme çalışmaları sırasında çıkan 
taş yığınları, Erken Frig rampasının önüne döküldü. Rampanın, 2800 yılı aş-
kın bir süre kaybolmasını sağladı – biz onu geçen sezonda bulana kadar. 

Duvarın arka cephesinin bulunması ile, genişliğinin 8 metre olduğunu 
saptanmıştır. Her ne kadar bu duvarla aynı döneme tarihlenen Orta Frig Ana 
kapısının kale burçları da aynı devasa genişliğe sahip olsa da, bu boyutlar sa-
vunma duvarı için bile ihtişamlı sayılabilir. Orta Frig Kapısında olduğu gibi, 
renkli taşlardan örülmüş bu duvar, çok renkli olması sayesinde, iç kaleye yak-
laşan herkes tarafından rahatlıkla görülebilir.  

İkinci açma Teras Binası’nda idi. Bu bina M.Ö. 9. yüzyılın büyük bir bölü-
münde, dokuma üretimi merkezi idi (Şekil: 11-12). Amacımız bu Erken Frig 
binasının, ve bununla birlikte odalara dayanan terasın inşa edilme amacını 
belirginleştirmek, ve bu alanda, terasın inşasından önceki (yaklaşık M.Ö. 825) 
endüstriyel faaliyetlere ait herhangi bir kanıt olup olmadığını anlamaktı. 

Terasda yaklaşık 4 m. yüksekliğindeki moloz yığını, düşündüğümüzden 
çok daha büyüktü, ve  bunu kaldırmak için birkaç hafta dikkatle çalıştık. Te-
ras Binasının tabanından 4.5-5.5 m. derinlikte, 2.5 m. çapında  bir ocak bul-
duk. Çevresindeki ve içindeki seramik parçaları  ocağı Eski Tunç Çağına  ta-
rihleniyor. Üst katta ve ocağın doğusunda yine Eski Tunç Çağına ait bir ev 
kalıntıları vardı; onun yakınında da 2 m. çapında, içi ve kenarları sıvalı bir 
çukur ve  çukurun içinde de çöple beraber, elde yapılmış kırmızı cilalı çanak 
parçaları, yine kırmızı cilalı bir depas tipli fincan, ve koyun, keçi geyik, sığır 
kemikleri bulundu.

Bu binanın üst katında, taş molozun da altında yaklaşık 40 cm. lik bir bi-
rikinti içinde Orta Bronz ve Erken Frig çağlarına ait seramik bulundu. Üst ta-
bakalarda Erken Frig çöplüğü içinde dokuma yapımına ait bir kemik mekik, 
iğne, iki ağırşak ve iki kırık dokuma ağırlığı vardı. Bunların dışında kemik, 
kömür ve seramik parçaları da bulundu. 
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UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI

Gordion’daki uzaktan algılama çalışmaları sur duvarlarını, sokakları, ve 
yerleşim yerindeki binaları belirlemede, özellikle de Aşağı Şehir’de, yani yer-
leşim bölgesinde, son derece başarılı oldu (Şekil: 13).4 Bu yılki sonuçlarımız da 
aynı şekilde tatmin ediciydi. 2014’teki araştırmalarımız, Dış Şehir’de, Aşağı 
Şehir’in batısında geniş yerleşim bölgesinde ve İç Kale Höyüğü’nde yoğun-
laştı.   

Anlaşılan, Dış Şehrin yerleşim bölgesinin iç tarafında hendekle çevrelen-
miş bir savunma duvarı bulunuyordu. Hendek yaklaşık 3.5 m. genişlikte-
dir; savunma duvarı ise 2.5 m. genişlikte, ve hendeğe 4 metre uzaklıktadır. 
(Bu turuncu yer hendektir). Bu durumda, savunma hendeğinin gidiş yönü 1 
km’den daha fazladır, ve hendek de tüm yerleşim alanını çevreliyordu. Özet 
olarak, Dış Şehir’in batı ucunda, İç Kale Höyüğü’ne yaklaşık 1 km batıda, 
Aşağı Şehir’deki Küçük Höyük’le, yaklaşık aynı büyüklükte olan anıtsal kale 
olarak yorumladığımız bir bölge keşfettik. Kuzeyi en az 74 m, batısı en az 
44 m. uzunluğundaydı. Bu ölçümler, arazideki yükselti ile de çakışıyor. Bu 
yükseltinin bir vadiye bakması, kuşkusuz bu alanın savunma karakolu olarak 
seçilmesinin sebebini oluşturuyor.

Bu keşiflere göre, birbirinden sur duvarı ile ayrılmış, ve farklı yerleşim 
alanları olarak planlanmış olan Aşağı ve Dış Şehir, benzer sağlam surlarla 
çevrili idi (Şekil: 14). İki mesken alanı arasındaki keskin ayırım, İç Kale Hö-
yüğü’ndeki birbirinden keskin biçimde ayrılmış alanları anımsatır. Fakat bu 
ayırımın sosyal tabakalanma olup olmadığı, ancak kazılar sonucu belli ola-
cak.  Bununla birlikte, Aşağı ve Dış Şehirler’in yaklaşık aynı büyüklükte, 44 
veya 45 hektar olması, ve 13 hektarlık İç Kale Höyüğü ile kıyaslandığında iki 
Şehrin  olağanüstü büyüklükte olduğunu görüyoruz. 

Sözümü bitirirken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
özellikle Genel Müdür Sayın Abdullah Kocapınar’a, Kazılar Dairesi Başkanı 

4 G. K. Sams and M. Voigt, “Gordion 2007,” Kazı Sonuçlari Toplantısı 30 (2009), 139-150; “Gordion. 
2008,” Kazı Sonuçlari Toplantısı 31 (2010), 289-302; “Gordion. 2009,” Kazı Sonuçlari Toplantısı 32 
(2011), 462-473; G. K. Sams and C. B. Rose, “Gordion 2010,” Kazı Sonuçlari Toplantısı 33 (2012), 
501-514; “Gordion 2011,” Kazı Sonuçlari Toplantısı 34 (2013), 300-310; “Gordion 2012,” Kazı Sonuç-
ları Toplantısı 35: 81-90.
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Sayın Melik Ayaz’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2014 sezonundaki çalışma-
larımız, her türlü yardımlarını esirgemeyen Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdürü Sayın Enver Sağır’ın, Müze Müdür Yardımcısı Sayın Halil 
Demirdelen’in, Anadolu Medeniyetleri Müzesinden temsilcimiz Sayın Melek 
Yıldızturan’ın, Sayın Mustafa Metin ve Sayın Mehmet Akalın’ın yorulmaz 
destekleri ile kolaylaştı. 
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Şekil 1: Gordion İç Kale Höyüğü’nün aşınan profillerinin düzeltilmesinden önce havadan gö-
rünüşü. Fotoğrafçı Lucas Stephens.

Şekil 2: M.Ö. 9 cu yüzyılda Erken Frig sur kapısının, sitadelin doğusundan yaklaşan bir ziya-
retçinin görmüş olabileceği şekildeki yeniden inşası.  Rekonstrüksiyon Gabriel Pizzor-
no ve Gareth Darbyshire tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 3: Angelo Lanza paslanmaz çelik çubuklar monte ederek Erken Frig Kapı-
sı’ndaki duvar bloklarından birini güçlendirme için hazırlarken. Fotoğrafçı 
Elisa del Bono.

Şekil 4: Erken Frig İç Kale Kapısı’ndaki konservasyon başlamadan önce yeni korku-
luk dikilirken. Fotoğrafçı Brian Rose.
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Şekil 5:  Gordion’daki Teras Binası’na konservasyon yapılırken, doğuya bakış. Fotoğrafçı Brian 
Rose.

Şekil 6: Angelo Lanza ve Hüseyin Pehlivan Teras Binasındaki duvar bloklarından birini sağ-
lamlaştırırken. Fotoğrafçı Brian Rose.
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Şekil 7: Sema Kürekçi ile Meredith Keller Megaron 2’deki çakıltaşı mozaiğini temizler-
ken. Fotoğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 8: İç Kale Höyüğü’nün güneyindeki Erken, Orta ve Geç Frig Dönemi surlarının 
havadan görünüşü. Fotoğrafçı Lucas Stephens.
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Şekil 9: İç Kale Höyüğü’nün gü-
neyinden Erken, Orta ve 
Geç Frig surlarının görü-
nüşü, batıya bakış. Sarah 
Leppard ile Simon Gre-
enslade ortada. Fotoğrafçı 
Gebhard Bieg.

Şekil 10: İç Kale Höyüğü’nün güneyinden Erken, Orta ve Geç Frig surlarının görü-
nüşü, doğuya bakış. Tümülüs MM (Midas Höyüğü) sağ üstte görünüyor. 
Fotoğrafçı  Brian Rose.
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Şekil 11: Olivia Hayden ile Jane 
Gordon Teras Binası son-
dajındaki (TB-6) taş dol-
gunun altını kazarken, 
batıya bakış. Fotoğrafçı 
Brian Rose.

Şekil 12: Teras Binası sondajındaki (TB-6)  moloz toprağın altında Eski Tunç Çağına 
ait ocak parçaları (güneybatı yönüne bakarken).
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Şekil 14: Ben Marsh tarafından rekonstrüksiyonu yapılan Orta Frig dönemi (M.Ö. 8-6. Yüzyıl ) 
Gordion sur duvarı canlandırılması. Mavi çizgi Sakarya Nehrini, yeşil çizgiler Aşağı 
Şehir surlarını, sarı çizgiler (solda) Dış Şehir sur duvarlarını göstermektedir.
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2014 YILINDA LAODİKEİA’DA YAPILAN KAZI VE 
RESTORASYONLAR 

Celal ŞİMŞEK*

2014 yılında Laodikeia Antik Kenti’nde; Kandilkırı Yerleşmesi,  Kuzey (Kut-
sal) Agora, Stadyum Caddesi Batı Portik Dükkanı, Caracalla Nymphaeumu, 
C Yapısı, Efes Portikosu, S. Severus Nymphaeumu, A Evi Doğu ve Kuzey So-
kağı, Merkezi Agora Anı Sütunu, Kiliseli Peristylli Ev, Laodikeia Kilisesi’nde 
yıl boyunca kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır1.

I) KANDİLKIRI YERLEŞMESİ (Resim: 1) 

Laodikeia’da Batı Nekropol alanı içerisinde bulunan Kandilkırı yerleş-
mesinde, 2013 yılında 4/A-B açmaları içerisinde, batı yarısı açığa çıkartılmış 
olan, 2. tabakaya (Tablo) ait evsel mekânların, doğu yönünde devamının tes-
pit edilmesiyle, 2014 yılında bunları ortaya çıkartmak için 3/A açmasının batı 

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli-TÜRKİYE.
1 Bakanlık Temsilciliğini; Yıldız Şahin (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi), Fatih Mehmet 

Dulkadiroğlu (Ankara Etnografya Müzesi) yapmıştır.
 Kazı Heyeti: Prof. Dr. Francesco GuIzzI, Yard. Doç. Dr. Erim Konakçı, Dr. Alister FIlIppInI, Asis-

tanlar: M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu Akay, Barış Yener, Mustafa 
Bilgin, Bilge Yılmaz Kolancı, Yasemin İnceelgil. Restoratörler: Öğrt. Gör. Çağrı Murat Tarhan, 
Öğrt. Gör. Erkan Baloğlu, Uzm. Ali Yaşar, Eda Altuncu, Ahmet Akkaya, Arif Duygun, Ecem 
Dökümtaş, Emin Ateş, Enver Gündüz, Gizem Mestan, Mehmet Yurtseven, Özge Yılmaz, Seher 
Bayram, Sinem Dölen, Yusuf Hotamış, Arkeologlar:  Gökhan Yılmaz, Ayşegül Arığ, Fatma Kı-
yak, Kürşat Polatçıl, Barış Taşdemir, Pınar Kızıltepe Bilgin, Burcu Erez, Sevcan Şimşek, Semih 
Akdemir, Alp Kavas, Burcu Derin, Burcu Akça, Esra Yiyit, Kübra Çalışır, Mehmet Önder İnce, 
Sanat Tarihçiler: Dilek Çakar, Taner Babataş, Burcu Değirmencioğlu, Mimarlar: Elif Çetinkaya, 
Ezgi Yürük, Yeliz Tufan; Jeoloji Mühendisleri: Ekin Balçık Durucan, Emre Tuncel;  Öğrenciler: 
Pamukkale, Dumlupınar, Uludağ, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu ve Öz-
yeğin Üniversitesi arkeoloji, restorasyon ve mimarlık bölümlerinden öğrenciler kazıda görev 
almıştır. Web: http://laodikeia.pau.edu.tr/

 Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
(DOSİMM), Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, TÜRSAB, 
PASVAK, Başaranlar Mermer, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği, Emek A.Ş., Tümaş 
Mermer, Tuna Mermer. 



482

yarısını ve 3/B açmasının kuzeybatı çeyreğini oluşturan toplam 5x10 m. ölçü-
lerindeki bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür2.

Laodikeia Kandilkırı Tabakalaşması
Tabaka Dönem Bulgular/İşlev

1 Hellenistik-Roma
İmparatorluk-Bizans 

Yüzey toprağı içerisinde, kuzeydeki geç 
mezarlık alanından sürüklenerek gelmiş olan 
kırık seramik parçaları ve az sayıda küçük 
buluntularla temsil edilmekte.

2 Erken Tunç Çağı 3 Yerleşim Alanı (2A ve 2B olarak en az iki evreli)
3 Erken Tunç Çağı 3 Çöp çukurları
4 Erken Tunç Çağı 2 Mezarlık Alanı
5 Erken Kalkolitik Çağ? ?

 

Kandilkırı yerleşmesinde 2013 yılında, 4/A açmasında, 2A tabakasına ta-
rihlendirilen, bitişik durumdaki uzun konutlara ait dört mekân açığa çıkarıl-
mıştı. 2014 yılında yapılan kazılarla söz konusu mekânların, doğu yönünde 
benzer şekilde devam ettiği anlaşılmıştır. Kazı alanında, kuzeybatı-güney-
doğu doğrultulu olarak uzanan, kuzeybatı ucunun, tarımsal faaliyetleriyle 
tahrip olduğu, güneydoğu ucunun ise kazılmayan alan içerisinde devam et-
tiği anlaşılan, duvarın ölçülebilen uzunluğu 10.14 m.yi bulmuştur. Bu uzun 
duvar, yan yana iki sıra, orta boy çay taşlarıyla yapılan tek sıra bir temele 
sahip olup, doğu ve batı yönden dik şekilde birleşen kısa duvarlarla evlerin iç 
mekânlarını oluşturmaktadır. 

2013 yılında açığa çıkartılan, Mekân 3 ve Mekân 4’ün doğu sınırını oluş-
turan duvarın da güneydoğuya doğru uzanarak 13.67 m. uzunluğa ulaştığı 
anlaşılmıştır. Söz konusu duvar, doğuda dirsek yaparak Mekân 10’un güney 
sınırını oluşturur. Batıdaki başka bir evin güney duvarı da bu duvara dik ola-
rak birleşmiştir. Bu uzun evin güneyinde yer alan, dikdörtgen, küçük bir oda 

2 C. Şimşek, “2007 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 30. KST II, 2009, 424-425, Resim 1, 13-14; 
C. Şimşek, “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 31. KST 4, 2010, 120-124, Resim 1, 11-15; C. 
Şimşek, “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST 4, 2012, 586-590, Resim 13-14; C. Şimşek, Laodikeia 
(Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, 2013a, 400-407, Resim 529-536; C. Şimşek, “2012 Yılı 
Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 35. KST 3, 2014, 91-94, Resim 14-15; 
C. Şimşek, “2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 36.KST 3, 2015a, 
634-637, Res. 3.
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olan Mekân 10, depo olabilir. Bunun kuzeyinde yer alan kil sıvalı tabanı olan 
diğer mekânda, ele geçirilen öğütme taşları ve çömlek ise buranın depo ola-
bileceğini gösterir. 

Doğuda yer alan ve kesit altında kazılmamış alanda devam ettiği anlaşı-
lan kuzey mekânı, Mekân 5 olarak adlandırılmıştır. Bu alanda, tabanı küçük 
boyutlu çay taşları ve seramik parçalarıyla döşenmiş, kenarı kille çevrelenmiş 
bir ocak tespit edilmiştir. Ocağın hemen güneybatısında, taban üzerinde bir 
öğütme taşı korunmuştur. 

2. tabakanın iki evreli olduğu daha önceki kazı çalışmalarında, hem bazı 
mimarî kalıntılardan hem de seramik geleneğindeki ufak değişimlerden anla-
şılmıştır. 2014 kazılarında ise, 2B tabakasına ait mimarî kalıntıları daha kesin 
olarak tespit etmek mümkün olmuştur. Söz konusu kalıntılar, güneybatı-ku-
zeydoğu doğrultulu bir duvar (L-47 F-1) ve bununla güneye doğru dik bi-
çimde birleşen kısa bir duvardan (L-47 F-2) oluşmaktadır. Mekân 8 ve 9’un 
bu duvarları, doğu ve batıdaki uzun duvarların altına doğru uzanmaktadır. 
Bu nedenle, 2A tabakasından bir önceki evreye (2B) ait oldukları anlaşılabil-
miştir.

2. tabakada yürütülen kazı çalışmaları, yerleşmenin Erken Tunç Çağı 3’teki 
planı hakkında ilk gözlemlerin yapılmasını sağlamıştır. Buna göre, birbirine 
bitişik ve müşterek duvarlı olarak inşa edilmiş, çok odalı uzun evlerden olu-
şan bir yerleşmeden söz etmek mümkündür. Bu evlerin güneyde yer alan kısa 
duvarları, belli bölümlerde çeşitli dirsekler yapmaktadır. Uzun evler içindeki 
mekânlar arasındaki geçişler, dar kapılarla sağlanmaktadır. Yamaç eğiminin 
kuzeye doğru arttığı görülmektedir. Bu nedenle, olasılıkla tarla sürümleri sı-
rasında evlerin kuzey kesimleri tahrip olmuştur. Ancak evler içindeki ocak-
ların, bugüne kadar en kuzeydeki mekânlar içinde bulunmuş olması, evlerin 
ana giriş kapılarının kuzeyde bulunması gerektiğini göstermektedir. En gü-
neydeki kısa duvarlarda kapı açıklığının bulunmaması da bu görüşü destek-
ler. Kuzeyde bu evlere ait kapı açıklığı ve belki ön kısmında sundurmalarının 
bulunduğu düşünülebilir. Böylelikle yerleşmenin merkezinin, yapıların ku-
zeyinde yer aldığı tahmin edilebilmektedir. 

Kandilkırı yerleşmesi, Denizli ve yakın çevresinde, üzerinde başka dö-
nemlere ait kalıntıların yer almaması sebebiyle, Erken Tunç Çağı yerleşim 
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planının anlaşılmasına imkan veren, kazısı yapılmakta olan tek yerleşim 
konumundadır. Yörenin Beycesultan ve Aphrodisias gibi önemli merkezle-
rinde, Erken Tunç Çağı tabakaları, M.Ö. 2. binyıl ve daha geç tabakalar ile 
örtülmüş durumda olduğundan, geniş alanda araştırılamamıştır. 2. tabaka 
kazıları, Güneybatı Anadolu Erken Tunç Çağı yerleşim modelleri ve Anadolu 
Yerleşim Planı’nın farklı uygulamaları hakkında önemli veriler sunabilecek 
konumdadır.

II)  KUZEY (KUTSAL) AGORA KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 
(Resim: 2-5) 

Laodikeia Antik Kenti merkezinde iki tiyatro arasında ve Suriye 
Caddesi’nin kuzey yanında yer alan 265x128 m. ölçülerindeki dikdörtgen 
planlı Kuzey (Kutsal) Agora ve Portiklerinde 2011 yılı itibariyle başlatılan 
kazı çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiştir3. Alan M.S. 4. yy.a kadar 
içinde tapınak ve altarların olduğu bir temenos iken,  Hıristiyanlığın yayılma-
sıyla birlikte agoraya dönüştürülmüştür.  

1) Batı Portik Çalışmaları: 2013 yılında tepe üzerinde yürütülen sondaj kazı-
ları sonucu, Agora Batı Portik sütunlarına ulaşılmış ve 2014 yılında söz konu-
su sondaj aksında kazılar yapılmıştır. 

Alanın güneyinde 285.71 m. kotunda başlayan çalışmalarda, Kuzey (Kut-
sal) Agora Güney Portik ile Batı Portiğin kesişme noktasında 283.97 m. kotun-
da her iki portiği birbirine bağlayan payeli köşe sütunu Ion düzenli başlığı ile 
birlikte açığa çıkartılmıştır. Batı Portik sütunları da Doğu Portik’de olduğu 
gibi üç basamaklı krepidoma üzerinde yükselmektedir. Güneybatı köşede 
in-situ olarak ortaya çıkartılan payeli köşe sütunundan itibaren kuzeye doğ-
ru devam eden kazı çalışmalarında krepidoma üzerinde orijinal yerlerinde 
ortaya çıkartılan toplam 21 adet mermer Attik-Ion tipli kaide, bu kaidelerin 
önünde doğu yönüne doğru depremde yıkıldıkları şekliyle Ionik yivli mer-
mer sütun tamburları ve bu sütunlara ait 11 adet Ion, bir adet Korinth tipi 

3 C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007a, 267-271, Resim 93a-f; Şimşek 2013a, 
274-296, Resim 371-403; C. Şimşek, “2011 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 34. 
KST 3, 2013b, 111-113, Resim 1, 12; Şimşek 2014, 83-89, Resim 1, 4-9; Şimşek 2015a, 642-650, Res. 
1, 9-14.
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başlık ile birlikte kaideden devşirilmiş olduğu anlaşılan bir sütun başlığı açı-
ğa çıkartılmıştır. 

Doğu yönünde sıralı bir biçimde yıkılan portik sütunları ve çatı sistemine 
ait olan yoğun kalypter ve stroter parçaları ele geçirilmiştir. Batı Portik kazı-
larında arşitrav, friz veya geison gibi hem portiğin mimarî estetiğini sağlayan, 
hem de çatıyı taşıyan mermer yatay elemanlara parça da olsa rastlanmamış-
tır. Bu da Güney Portik’de tespit edildiği üzere, Batıda da orijinal temenos 
alanına ait portik sütunları, kaideleri ve başlıklarının taşındığını, bu alandaki 
mevcut uygulamanın alan içinde var olan tapınaklardan sökülen kaide, sü-
tun ve başlıklarla tekrardan geç dönemde (M.S. 4. yy.) kullanıldığını, yatay 
mimarî elemanların yerine portik çatısının kalın ahşap hatıllar vasıtasıyla ta-
şındığını ortaya koymuştur. Bununla ilgili olarak alan içerisinde üst yapıya 
ait dikdörtgen kesitli kalın ve uzun ahşap hatıllar açığa çıkartılmıştır. Ayrıca 
kaideler üzerinde sürekli devşirme kullanımdan kaynaklanan ve dörde kadar 
sayılabilen dübel deliklerinin olması, alt tamburların kaideye basan kısımla-
rında bazı harflerin ve kazıma haçların yer alması, kaide kenarlarında haçla-
rın bulunması da bu devşirme kullanımlara işaret etmektedir. 

Batı Portik önünde, Doğu Portik’te olduğu gibi kuzey-güney yönlü ince 
uzun dikdörtgen bir havuz tespit edilmiştir. Orijinalinde 166 m. uzunluğa sa-
hip olan havuzun açma sınırları dahilinde 43.00 m.lik kısmı açığa çıkartılmış 
olup havuz duvarları ortalama 0.75x0.80 m. ebatlarında olan traverten blok-
larla örülmüştür. Havuz üzerinden geçişi sağlayan, 1.75 m. genişliğinde yan 
yana üç adet mermer blok açığa çıkarılmıştır. 

Alanın batısında Doğu Portik’de olduğu gibi kırma çatıyı taşıyan portik 
arka duvarına ait depremde doğu yönünde sıralı olarak yıkılmış olan kesil-
miş traverten bloklar ortaya çıkartılmıştır. Blokların portik içine bakan yü-
zeylerinde sarı, siyah, kırmızı, beyaz renklerin hakim olduğu freskler yer alır. 
Ayrıca Batı Portik arka duvarında portiğe batı yönden giriş sağlayan bir kapı 
açıklığı ile kapı girişine ait mimarî bloklar bulunmuştur.  

Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik genelinde yürütülen kazı çalışmalarında 
yüksekliği yer yer 7.00 m.yi bulan dolgu toprak içerisinde yoğun miktarda 
çay taşı, mermer, traverten, kemik ve ahşap kalıntıları ile birlikte belirgin bir 
stratigrafik veri sağlamayan günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları 
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ortaya çıkartılmıştır. Sektörün tamamında yoğun olarak elde edilen düzensiz,  
kontekst dışı ve dağınık buluntu gruplarından oluşan suni tepe halini alan 
dolgu ve açmanın doğu kesitinde belirgin bir şekilde izlenebilen çöp çukuru 
izinden anlaşıldığı kadarıyla, Batı Portik alanının M.S. 494 yılı depreminden 
sonra atık/hafriyat alanı olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu sayede 
yıkılan portik sütunları korunarak günümüze kadar gelebilmiştir. Alanda bu-
lunan seramikler ve sikkelerin yoğunluğu M.S. 4. ve 5. yy.dır. 

2) Agora Güney Avlu İçi Çalışmaları: 2013 yılında Kuzey (Kutsal) Agora’da, 
Merkezi Propylon’un kuzeyi ile agora avlusunun güneyinde kazılar yapıla-
rak, mermer taban döşemesinin bir kısmı açığa çıkartılmıştı.

2014 yılında avlu tabanı ile ilgili daha detaylı verilere ulaşmak için kazı 
çalışmalarına devam edilmiştir. Güney Portiğin kuzeyinde avlu bölümde 
15.00x7.00 m.lik bir açma yapılarak seviye indirme çalışmalarıyla yüzeyden -4 
m.de ulaşılan mermer taban döşemelerine kadar yoğun bir dolgu ile karşıla-
şılmıştır. Parçalı haldeki mermer avlu taban döşemeleri dikdörtgen plakalar-
dan oluşur. Bunlar içinde 1.40x0.60 m. ölçülerindeki mermer plaka üzerinde 
T (I)? B E P I harfleri ile hemen yanında yer alan kırık durumdaki 0.61x0.60 
m. ölçülerinde plaka üzerinde O (Σ)? harfleri okunabilmektedir. Bu da avlu 
taban döşemelerinin bir bölümünün yazıtlı olduğunu ve M.S. 1. yy.da burası-
nın yine olasılıkla temenos-agora olarak işlev gördüğünü düşündürmektedir. 
Avlunun güneyindeki kazılarda, üst yapıya ait mermer geison-sima ve friz 
blokları parçalanmak yada kireç yapma amaçlı yığıldıkları şekliyle çıkartıl-
mıştır.

Avluda kazılan alanın doğu kısmında da Doğu Portik önündeki kuzey-gü-
ney yönlü havuzun duvarlarının apsidal sonlandığı tespit edilmiştir. Böylece 
daha önce kuzey ucu ortaya çıkartılan havuzun uzunluğunun 165 m. olduğu 
anlaşılmıştır ve havuzun kuzeybatısında, bir künk hattı ile havuz duvarına 
paralel 1.60x1.20x06 m. ölçülerinde dikdörtgen mermer küçük bir havuzcuk 
açığa çıkartılmıştır.

3) Güney Portiğin Restorasyon-Konservasyonu: 2013 yılında Güney Portik’de 
kazı çalışmaları yapılarak önde dokuz, arka orta bölümde ise iki olmak üzere 
toplamda 11 adet Ion düzeninde sütun sırası açığa çıkartılmıştır. Portik içinde 
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en doğuda Attik-Ion sütun kaidesi ve alt tamburu ile birlikte, sonraki evrede 
örülen duvar içinde kalmış, iki üst tamburu ve Ion sütun başlığı, portik ze-
mininde yıkıntı halinde tespit edilmişti. Bu veriler üç basamaklı krepidoma 
üzerinde yükselen Güney Portiğin, arka kısmında kesme traverten duvar, 
orta kısmında ise kırma çatıyı taşıyan Attik-Ion kaideli ikinci sıra Ion başlıklı 
sütunların yer aldığını ortaya koymuştur. Bu sütunlar ve başlıkları daha ince 
ve zarif olup, alan içinde var olduğu anlaşılan Zeus Tapınağı başlıklarından 
daha küçük ve alçak yapıdadırlar. M.S. 4. yy.da temenos alanı agoraya dönüş-
türülürken bu bölümdeki sütunlara dokunulmadığını, sadece Batı ve Doğu 
Portiklerde devşirme kullanılan ve daha yüksek olan tapınak mimarî eleman-
ları seviyesine yükseltmek için, tuğla kemerler yapılarak üzerine çatının yer-
leştirildiğini göstermiştir.

  2014 yılında dokuz adet sütun sırası ve ikinci sıradaki iki sütun üzerin-
de anastylosis esas restorasyon, konservasyon ve koruma-onarım çalışmaları 
yürütülmüştür. Öncelikli olarak kırık-eksik durumdaki krepidoma, kaide, sü-
tun tamburları ve başlıklarında parça bulma, birleştirme, sağlamlaştırma ve 
yapıştırma işlemleri yapılmıştır. Mermer sütun tamburları tasnif alanına ta-
şınmış, tamburlardaki kırık bölümlerde pantograf uygulanmıştır. Bu işlemin 
ardından kırık tamburlar arasına muhtelif boyutlarda paslanmaz krom çelik 
çubuk, kenet ve dübeller kullanılmıştır. Bunlar kurşun ve epoksi ile sıkıştırı-
larak sağlamlaştırılmıştır. Üç basamaklı krepidomada, stylobat ve krepisler-
de kırık ve çatlak bölümlerde mermer tozu, hidrolik kireç ve ince kumdan 
oluşan harç ile dolguları yapılmış, ayrıca stylobat üzerinde yer yer bulunan 
çatlaklar köşeli zımba formlu krom çelik kenetlerle statik açıdan güçlendiril-
miştir. Sütun tamburlarında yapılan tamamlamalarda projeye uygun olarak 
yeni mermer tamburlar kesilerek yuvarlatılmış, üzerleri orijinale uygun şe-
kilde yivlendirilmiştir. Sabitlemeler yapılmadan önce kaide, sütun gövdeleri 
ve başlıklarda son demo çalışmaları yapılarak yükseklikleri ayarlanmıştır. 
Güney Portik’de üç basamaklı krepidoma yükseliği 0.75 m., kaide 0.39 m., 
sütun tamburları 5.86 m., Ion başlıkları: 0.25 m. olup, yüksekliği ise ortalama 
6.50 m.dir. Ortada çatıyı taşıyan sütunlar da aynı yüksekliğe sahiptir. Gü-
ney Portik’de Arkeopark uygulamasıyla portik arka duvarlarının bir bölümü 
depremde yıkıldığı şekliyle bırakılmıştır. 
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III) Stadyum Caddesi Batı Portik Dükkanı Çalışmaları (Resim: 2, 6) 

Kazı çalışmaları tamamlanan C Yapısı’na4 Stadyum Caddesi Batı Portik 
üzerinden ulaşımı sağlayan herhangi bir düzenleme olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla Portik duvarının batısında 10x10 m.lik bir alanda çalışıl-
mıştır. 289.07 m. kotunda başlayan çalışmalarda 287.37 m. kotuna inilmiş ve 
bu alanda Batı Portik üzerinden giriş sağlanan 7.20x8.20 m. ölçülerinde bir 
dükkan ortaya çıkartılmıştır. Dükkân içerisinde yoğun miktarda tuğla ve tra-
verten parçalarının ele geçtiği dolgu toprak içerisinde aynı zamanda yoğun 
miktarda Geç Roma–Erken Bizans dönemlerine tarihlendirilen seramik par-
çaları da ele geçirilmiştir. Dükkan zemini düzensiz görünümde sert sıkıştırıl-
mış topraktan oluşturulmuştur. Dükkanın doğusunda ise Stadyum Caddesi 
Batı Portiğe doğru yıkılmış haldeki doğu duvarının sınırları tam olarak tespit 
edilmiştir. 0.70 m. genişliğinde ve 7.20 m. uzunluğundaki duvarda portiğe 
geçiş sağlayan 1.40 m. genişliğindeki dükkân girişi açığa çıkarılmıştır. Dük-
kan içerisinde yürütülen çalışmalarda 0.60 m. duvar kalınlığına sahip batı du-
varı üzerinde açığa çıkarılan 1.50 m. genişliğinde pencere açıklığı olasılıkla 
dükkanın arkasında yer alan depo/işlik odasına açılıyor olmalıydı. Bu pen-
cere açıklığının hemen alt bölümünde ve yine arka odayla bağlantılı olduğu 
anlaşılan 0.80 m. yüksekliğinde, 0.30 m. genişliğinde ve 0.60 m. derinliğin-
de bir kanal daha bulunmuştur. Dükkânın batı duvarı üzerinde arka odayla 
bağlantılı olan bu açıklıkların işlevleri net olmasa da olasılıkla arka mekânda 
üretilen/depolanan materyalin önde caddeye bakan dükkan ile olan organik 
bağlantısını ortaya koymaktadır. Dükkân’ın güneybatı köşesinde dolgu için-
de mermer aslan heykeli bulunmuştur. Heykelin gövdesinde açılan künk ge-
çişi ağızla bağlantılı olup, daha sonraki dönemde çeşme olarak kullanılmıştır. 
Taban üzerinden mekânın tarihlendirmesini destekleyecek nitelikte M.S. 4. 
yy.a tarihlenen sikkeler ortaya çıkarılmıştır.

IV) CARACALLA NYMPHAEUMU’NDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
(Resim: 2, 7)

Suriye Caddesi ile güneye devam eden Stadyum Caddesi’nin kesiş-
tiği köşede yer alan iki cepheli anıtsal çeşme, M.S. 215 yılında İmparator 

4 C. Şimşek, “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. KST 3, 2011, 458-456, Resim 1, 10-11; 
Şimşek 2013a, 125-130, Resim 150-156; Şimşek 2015a, 640-641, Res. 1, 6-7.
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Caracalla’nın kenti ziyareti anısına yapılarak ithaf edilmiştir. Mevcut yapıda-
ki kazı çalışmaları; 1961-1963 yılları arasında Kanada Québec Laval Üniver-
sitesi adına, Fransız arkeologlar tarafından yapılmıştır5. Yapılan bu çalışma 
sonrası çeşmeye ait olan mermer geison, arşitrav, kaide, postament, parapet, 
sütun gibi mimarî bloklar, Suriye Caddesi’nin batı, Stadyum Caddesi’nin ise 
kuzey ucuna dağıtılmış şekilde bırakılmıştır. Dört evresi olan yapı, en son 
M.S. 5.yy.da onarım görmüştür6. 

2013 yılında Caracalla Nymphaeumu’nda anastylosis esas alınarak koru-
ma, ayağa kaldırma ve blokların düzenlenmesi çalışmaları yapılarak, ilerde 
planlanan restorasyonların ön hazırlığı ile cadde bütünlüğünün sağlanması 
amaçlanmıştır. Çalışmada mevcut mimarî bloklar kendi içerisinde gruplan-
dırılarak Stadyum Caddesi’nin batı yanında oluşturulan tasnif alanına taşın-
mıştır. İki ana caddenin köşesinde yapılan anıtsal çeşmenin Suriye Caddesi 
güney portiği üzerindeki çeşme nişinin içi temizlenerek, niş tabanındaki tah-
ribatlar sağlamlaştırılmış, Stadyum Caddesi üzerinde yer alan nişe ait duvar-
larda ise anastylosis esas restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Cadde tabanına 
düşen bloklar nedeniyle döşeme taşlarında oluşan kırıklar birleştirilerek yer-
lerine yerleştirilmiştir. 

Caracalla Nymphaeumu’nun önünde yer alan cadde tabanı (Stadyum 
Caddesi) üzerinde daha önce yapılan kaçak kazılar, deprem nedeniyle olu-
şan kaymaların ve çöküntülerin düzeltilmesi amacıyla restorasyon çalışma-
ları yürütülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmalarda çeşmenin batı cephesin-
de orijinal yerlerinden batıya doğru kaymış olan tek sıra steorobat blokları 
ile aynı sıranın yanında yer alan çeşmenin fazla sularının akıtıldığı mermer 
kanal blokları yerlerinden kaldırılmış, kırık parçalar epoksi yapıştırıcı kulla-
nılarak birleştirilmiştir. Kırıklar haricinde her iki sıraya ait blokların konser-
vasyonu tamamlandıktan sonra zaman içinde bağlayıcı özelliğini kaybetmiş 
olan alt dolgu harcı yerine Laodikeia Laboratuvarı analiz sonuçlarına göre 
belirlenen hidrolik kireç, mermer tozu ve kumdan oluşan harç hazırlanmıştır. 
Bu alanda deprem nedeniyle çöken ana toprak zemini üzerine harçlı çaytaşı 

5 Bkz. J.D. Gagniers (ed), Laodicée du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969.
6 Şimşek 2007a, 158-163, Resim 58a-h; Şimşek 2013a, 163-167, Resim 205-213; Şimşek 2015a, 640-

641, Res. 1, 6-7.
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blokaj yapılarak, bloklar orijinal seviyelerinde yerlerine konulmuş, ayrıca ek-
sik halde bulunan steorobat boşluklarının çaytaşı blokaj ile konservasyonu 
tamamlanmıştır. Ayrıca Stadyum Caddesi üzerinde yerlerinden kaymış veya 
çöküntüye maruz kalmış olan mermer döşemeye ait bloklar vinç yardımıyla 
kaldırılarak, altlarına toprak dolgu yapılmış ve cadde kotu seviyesinde tekrar 
yerlerine yerleştirilmiştir. 

V) C YAPISI (APSİSLİ YAPI) KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 2, 6, 8) 

Laodikeia’da Stadyum Caddesi’nin batısında, Efes Portikosu’nun kuzey 
kenarında yer alan C Yapısı 16.60x19.50 m. ölçülerindedir7. Yapının batıya 
bakan 9.90x4.30 m. çapındaki ana apsisi dışında güney ve kuzey kanatlar üze-
rine yerleştirilmiş 2.20x1.55 m. ölçülerinde ikişer apsis ve 2.10x1.25 m. ölçüle-
rinde dikdörtgen formlu ikişer niş yer alır.

Yapıda 2013 yılında kazı çalışmaları yapılarak, yapının yıkılmış olan çatı 
tonozu açığa çıkartılmıştı. 2014 yılında batıdaki ana apsis önünde yoğunlaşan 
tonoz yıkıntısının çevresindeki dolgu toprağın kaldırılması, yapıya ait duvar 
bloklarının açığa çıkarılıp anastylosis esaslı restorasyon çalışmaları için ön ha-
zırlığın sağlanması amacıyla kazılara devam edilmiştir. Çalışmalarda tonoz 
yıkıntısı etrafındaki dolgu toprak kaldırılarak,  bozulmadan korunabilen iki 
tuğla tonoz yıkıntısı (1x1 m. ve 2x2 m. ölçülerinde), üç parça traverten, mer-
mer ve tuğlalardan oluşan harçlı tonoz yığını yerlerinde bırakılmıştır. Yine 
aynı alanda ana apsis yayı önünde ortaya çıkarılan ana apsise ait tonoz/ke-
mer yıkıntısının da (1.80x1.40x0.70 m. ölçülerinde) konservasyonu yapılarak 
yerinde bırakılmıştır.

Apsis önünde devam eden çalışmalarda apsis yayının kuzey ucunda 
ortaya çıkartılan in-situ haldeki 1.20 m. uzunluğa, 0.70 m. genişliğe ve 0.60 
m. derinliğe sahip paye tamburunun devam eden üst tamburlarından üçü 
güneydoğu doğrultusunda yıkılmış halde açığa çıkarılmıştır. Apsis yayının 
güney ucunda ise in-situ haldeki paye tamburu haricinde, iki paye tamburu 
daha bulunmuştur. Ayrıca güneydeki payeye ait üst ölçüsü 0.90x0.90 m., alt 

7 Şimşek 2007a, 279-280, Resim 98a; Şimşek 2013a, 384-386, Resim 498-505; Şimşek 2015, 634-637, 
Res. 3.
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ölçüsü ise 0.65x0.65 m. olan 0.35 m. yüksekliğindeki paye başlığı bulunurken, 
kuzeydeki paye çevresindeki yıkıntıda paye başlığına rastlanmamıştır.

Yapının ana apsisinin her iki yanında yükselen ve olasılıkla apsis kemeri-
ni taşıyan mermer payelerin anastylosis esas restorasyon çalışmaları için ön 
hazırlıkları yapılmış ve ortaya çıkartılan tamburlar orijinal kaideleri üzerin-
de üst üste konularak ayağa kaldırılmıştır. Bu payelerden kuzeydeki 5.12 m. 
yüksekliğe ulaşırken, güneydeki payenin 4.40 m. ve 0.72 m. uzunluğundaki 
üst paye bloğunun eksik olduğu tespit edilmiştir. Güney uçta ayağa kaldırı-
lan payenin ikinci sıra tamburunun ön yüzünde kırmızı boya ile doğrudan 
blok yüzeyine uygulanmış karşılıklı duran hayat ağaçları arasında Yedi Kollu 
Şamdan (Menorah), ortasına yerleştirilmiş globus üzerinde yükselen chris-
togram betimlemesi yer alır. 

Yapıya doğu yönden giriş sağlayan üç adet kapıdan güney ve kuzey kapı 
1.90 m. ölçülerinde, sonradan orta boy traverten bloklarla kapatılarak arka-
sından güneybatı-kuzeydoğu yönlü basit bir künk sisteminin geçirildiği an-
laşılan merkez kapı ise 2.0 m. ölçülerindedir.  Alan içerisinde dağınık halde 
bulunan kapılara ait söve ve lento bloklarına ait parçalar ortaya çıkartılmıştır.

Yapının güney kapısı kuzeye oranla daha iyi korunmuş olup, kapı yanın-
da yer alan orthostat blokları in-situ olarak ortaya çıkartılmıştır. Orthostat 
bloklarının üzerinde yer alan ve doğu yönde yıkılan ilk sıra mermer blok-
lar, orijinal yerlerine oturtulmuştur. Aynı alanda ele geçen iki adet aedicu-
la bloğunun ön cephe düzeni içerisindeki yerleri belirlenmiş, güney tarafta 
belgelenen iki parça halindeki aediculanın kırık parçalarının birleştirilmesi 
tamamlanmıştır. Orijinalde bu aediculalar içine heykeller konmuş olmalıdır. 

Kazı çalışmaları yapıdaki taban döşemeleri ve duvar kaplamalarının yı-
kılmadan önce tamamen taşındığını ortaya koymuştur. Yapının Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’nde olasılıkla İmparatorluk kültü için bir sebasteion ya da 
kamu yapısı olduğu düşünülmekle birlikte, daha sonra kırmızı boya ile yapıl-
dığı anlaşılan ve merkezi apsis güney paye üzerinde ortaya çıkarılan meno-
rah üzerinde globuslu christogram, C Yapısı’nın Laodikeia’da Hristiyanlığın 
yoğun etkilerinin hissedildiği M.S. 4.-5. yy.larda kilise olarak kullanıldığına 
işaret etmektedir. Nitekim, C Yapısı’nda yürütülen kazı çalışmalarında ana 
apsis yayı içerisinde taban üzerinde ele geçen bronz sikkeler yapının son 
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kullanımı olan M.S. 5. yy.a tarihlendirilmektedir. M.S. 494 yılı depremiyle C 
Yapısı tamamen yıkılmıştır. Kazı verileri yapının yıkılmasından önce boşal-
tıldığı ve taban ile duvar kaplamalarının söküldüğünü düşündürmektedir.

VI) EFES PORTİKOSU RESTORASYON ÇALIŞMALARI (Resim: 2, 6, 9)

Kuzey -güney yönünde uzanan Stadyum Caddesi’ni doğu-batı yönünde 
kesen ve Efes Caddesi’ne doğru uzanan Efes Portikosu’nun, 2009 yılı kazı 
çalışmalarında 60 m. uzunluğundaki kısmı kazılarak ortaya çıkarılmıştır8. 
Caddenin her iki yanında 5.60 m. ile 6.00 m. genişlikleri arasında değişen por-
tiklerin üzerinde yer alan 0.90x1.10 m. ebatlarındaki traverten ayaklar, Kuzey 
Portik’de güney-güneydoğu, Güney Portik’de ise kuzey-batı yönlere doğru 
yıkılmış halde bulunmuştur. 2014 yılında bu payelerde anastylosis esas resto-
rasyon ve düzenleme çalışmaları yürütülmüştür.

Efes Portikosu Kuzey Portik’de kazılan alan dahilinde toplam 12 ayak, 
Güney Portik’de ise toplam 10 ayağa ait orijinal kaideler izlenebilmektedir. 
Ancak, ayaklara ait traverten blokların birçoğu olasılıkla geç dönemde yıkıl-
dıkları yerlerinden alınarak farklı amaçlar için kullanılmış olduğundan, çoğu 
eksiktir. Bu nedenle Kuzey Portik’de 2 adet, Güney Portik’de ise 1 adet ayak 
mermer tacı ile birlikte orijinal yüksekliğinde ayağa kaldırılabilmiştir. Mer-
mer tacı ile birlikte ayak yükseklikleri 2.75-2.90 m. arasında değişmektedir. 
Orijinalde bunların üzerinde ise tuğla kemerler ve en üstte sundurma çatı, 
kemerler arasında ise kaideli heykeller yer almaktadır. Travertenden yapı-
lan ayaklar mermer kaplanmış olup, daha geç onarımda ayaklarda devşirme 
mimarî bloklar kullanılmıştır. Bunların içinde İmparatorluk Dönemi’ne ait bir 
adet kabartmalı gladyatör steli yer alır.  

VII) S. SEVERUS NYMPHAEUMU ÇALIŞMALARI (Resim: 2, 10 ) 

2014 yılında Suriye Caddesi üzerinde yer alan S. Severus Nymphaeumu’nda 
ön cephede parapet bloklarının arkasında yer alan opus caementicum duvarın 
korunmasına yönelik başlanan çalışmalarda; kırık durumda olan parapetler, 
kaideleri ve taçlarına ait bloklarda kırık-eksik bölümlerinin tespiti, yapıştırıl-

8 Şimşek 2010, 464-465, Res. 1, 10-11; Şimşek 2013a, 131-136, Res. 157-165.
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ması ve birleştirilmesi, tümlenemeyen bölümlerde ise pantograf çalışmaları 
yapılmıştır9. Bu teknik, kırık blok üzerindeki eksik bölümün orijinaline uygun 
şekilde yine benzer doğal malzemeyle tamamlanması esasına dayanmakta-
dır. Öncelikle özgün parçanın kırık olan kısmının alçıdan bir kalıbı alınarak 
yeni parçanın ana modeli oluşturulur. Yeni kesilen mermer blok üzerine ise 
pantograf aleti ile alçı modelin yüzeyinden taşınan noktalar aktarılır ve buna 
göre kırılan bölümün aynısı yapılır. Sonraki aşamada ise işlenen yeni mermer 
parça ile özgün blok birleştirilir. Tüm bu işlemlerin sorasında yeni eklenen 
parça yüzeyinde gerekli detaylandırmalar yapılarak bütünlük sağlanır. Bu 
teknik sayesinde anıtsal çeşme havuzu önünde yer alan parapet kaide, baba, 
parapet ve taçları, krepidoma ve Erken Bizans Dönemi havuzunun yan kıs-
mında gerekli tamamlamalar yapılarak özgün yerlerine konmuştur. 

Diğer taraftan çeşmede, gelecekte planlanan restorasyon çalışmaları için, 
kuzey kısımda taşıyıcı traverten bloklarının tasnifleri yapılmıştır. Anıtsal çeş-
menin restorasyon projesinin hazırlıkları için Merkezi Agora içine tasniflenen 
mimarî blokların çizim ve modellenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Ay-
rıca yapının üç boyutlu taramaları yapılarak havuz içindeki kırık tuğla döşe-
melerin rölöve çizimleri tamamlanmıştır.

VIII) A EVİ DOĞU VE KUZEY SOKAK RESTORASYONU (Resim: 2, 11)

Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, 42x51 m. ölçülerindeki insulada inşa edilen 
ve içinde üç perystilli ev olan A Evi kompleksinin10 doğusunda ve kuzeyinde 
yer alan 52.00 m. uzunluğunda, 4.70-5.00 m. arasında genişliğe sahip olan ara 
sokakların restorasyonu tamamlanmıştır. Söz konusu sokaklar, Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’nden, kentin terk edilmesi olan M.S. 7. yy. başında meydana 
gelen depreme kadar kesintisiz kullanılmıştır11. Her iki ara sokakta yer alan 

9 C. Şimşek, “2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 26. KST 1, 2005, 308-311, Resim 9-13; Şim-
şek 2006, 420-422, Resim 1-5; Şimşek 2007a, 141-152, Resim 55a-o; C. Şimşek, “2005 Yılı Laodikeia 
Kazı Çalışmaları”, 28. KST 1, 2007b, 461, Resim 4, 8; Şimşek 2013a, 147-159, Resim 180-198; Şim-
şek 2014, 83, Resim 1, 3; Şimşek 2015, 641-642, Res. 1, 8.

10 Şimşek 2007a, 289-294, Res. 102a-f; C. Şimşek, “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. KST 
III, 2008, 105-106, Res. 1, 7-8; Şimşek 2009, 414-417, Res. 1, 6-7; Şimşek 2010, 112-113, Res. 1, 7; 
Şimşek 2011, 450-451; Şimşek 2012, 570-571, Res. 1, 3-4.

11 2010-2011 yıllarında yapılan çalışmalarda ele geçirilen bronz sikkeler, A Evi Doğu Sokağı’nın 
M.S. 7. yy. başına kadar kullanıldığını göstermektedir. A Evi Doğu Sokak için bkz. Şimşek 2013, 
318-319, Res. 420-422. 
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kanalizasyon sistemi bu yıkıcı depremle birlikte tahrip olarak, kanal kapak-
larındaki kırılmaların yanı sıra mevcut yerlerinden oynadıkları, alt kota düş-
tükleri, sıkışma sonucu yukarıya çıktıkları tespit edilmiştir. 

2014 yılında kanalizasyon kapaklarında restorasyon ve konservasyon ça-
lışmaları yapılarak, kanal içerisine zamanla dolan toprak temizlenmiş, kırılan 
yada kayan kanal kapaklarında gerekli olan tamiratlar yapılarak, bunlar tek-
rardan orijinal yerlerine koyulmuştur. 

IX)  MERKEZİ AGORA ANI SÜTUNU VE KREPİDOMASI ÇALIŞMALARI 
(Resim: 2, 12)

Suriye Caddesi’nin güneyi ile Merkezi Hamam’ın kuzeyinde yer alan 
Merkezi Agora avlusu ortasında; Erken Bizans Dönemi’ne (M.S. 5. yy.) tarih-
lenen (Korinth düzenindeki başlığının stiline göre) 7.50x7.50 m. ölçülerinde, 
kare planlı bir anıt yer almaktadır12. Anıt orijinalinde, 3 basamaklı bir mermer 
krepidoma üzerinde yükselen kolosal bir sütuna sahiptir. 2014 yılında anı-
ta ait krepidoma ve anıtsal sütuna ait orijinal parçalar belirlenmiş ve anıtın 
anastylosis esas ayağa kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Anı sütununa ait platformu oluşturan krepidoma öncelikle 3D Lazer scan-
ner ile taranmış, kesit ve taş planı çıkartılmıştır. Krepidoma platformunun iç 
dolgu malzemesini oluşturan çay taşı blokajın zemin kotundan itibaren bo-
zulmuş olan bağlayıcı harcı hidrolik kireç, mermer tozu ve kumdan oluşan 
malzeme ile krepidoma üst basamak kotuna kadar tamamlanmış, agora içe-
risinde ortalama 40-45 cm. yüksekliğindeki krepidoma basamakları bir araya 
getirilerek yapı üzerindeki orijinal yerlerine yerleştirilmiştir. Krepidoma üze-
rinde yükselen anıtsal sütuna ait parçalar demo halinde düzenlenmiş ayakta 
durmasını engelleyen kırık parçalar için kalıp alınarak pantograf çalışmaları 
yapılmıştır. Anı sütunu 6.14 m. yüksekliğe sahip olup üzerinde iki parça pan-
tograf çalışmasının yapıldığı Korinth düzenli başlıkla birlikte 7.03 m.dir. Yeni 
yapılan 1.36 m. yüksekliğindeki postamentli kaidesi orijinaline uygun olarak 
yeniden işlenerek, bu sütun ayağa kaldırılmıştır.

12 Şimşek 2005, 307, Res. 3, 13; Şimşek 2013a, 179-183 , Res. 233, 235, 237; Şimşek 2007a, 166-171 , 
Res. 60ace.
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X) KİLİSELİ PERİSTYLLİ EV KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 2, 13)

Kuzey Tiyatrosu’na ulaşan ara sokağın sonunda batı yanda, tiyatronun 
güney analemma duvarına dayandırılan Kiliseli Peristylli Ev’de 2010-2011 yılı 
kazı çalışmaları sonunda; doğu kısımda yer alan kiliseli bölüm, peristylli av-
lunun doğu yarısı ve avlunun kuzeyinde bulunan dört mekân açığa çıkartıl-
mıştır13. 2014 yılında peristylli avlunun tamamının kazısı gerçekleştirilmiştir. 
Peristylli avluda yürütülen çalışmalarda, üst kotlarda avluyu sınırlandıran 
duvarlara ait traverten ve çay taşlarından oluşan yıkıntı açığa çıkartılmıştır. 
Devam eden çalışmalarda peristylin batı revağı ve kuzeybatı ile güneybatı 
köşesine ait sütun parçaları, başlık ve kaidelere ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda avlunun doğu ve batı revağının 6 sütunla, kuzey 
ve güney revağının ise 5 sütunla oluşturulduğu ve toplamda avluda 18 adet 
sütunun kullanıldığı tespit edilmiştir. Avluyu sınırlandıran güney duvarı 
16.80 m., kuzey duvarı 14.10 m., doğu duvarı 15.30 m., batı duvarı ise 17.30 
m. uzunluğa sahip olup duvar kalınlıkları ortalama 0.75-0.80 m. arasında 
değişmektedir. Avlunun ortasında yer alan üstü açık havuz bölümü (imp-
luvium), güneyde 9.51 m., kuzeyde 8.44 m., doğuda 9.93 m., batıda ise 10.93 
m. genişliğinde olup duvarlar ile orantılı ölçüde yapılmıştır. Açığa çıkartılan 
tüm duvarlar, tiyatronun analemma duvarına yaslandırılan Kiliseli Peristylli 
Ev’in avlusunun, tiyatro yayına bağlantılı olarak inşa edildiğini ve güneyden 
kuzeye 2.70 m., batıdan doğuya 2 m. daraldığını, havuzun ise aynı orantıya 
bağlı olarak, güneyden kuzeye 1.07 m., batıdan doğuya 1 m. daraldığını gös-
termektedir. Bu daralmaya ve sütun sayısına bağlı olarak açığa çıkartılan tüm 
kaidelerin arasındaki mesafeler birbirinden farklı ölçüye sahiptir. 

Avluda ortaya çıkartılan sütunlar beyaz ve Thiounta onyx mermerinden 
yapılmıştır. Havuz çevresinde farklı renklerde sıralanan sütunlar, devşirme 
olarak başka yapılardan alınarak kullanılmış14 olup yükseklikleri 2.70-2.90 m. 
arasında değişmektedir. Aradaki yükseklik farkı, kaide ve başlıklar ile denge-
lenmiş15, bazı sütunlarda ise başlığın üzerinde harç ve tuğla yerleştirilerek is-

13 2010-2011 yılı kazı çalışmaları için bkz. Şimşek 2013a, 319-328, Res. 433-438; Şimşek 2012, 584-
586, Res. 1, 12; Şimşek 2010, 114-117, Res. 1, 8; Şimşek 2009, 423-424, Res. 1, 12. 

14 Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait dor başlıklarının, bu yapıda ikinci kez kaide ve başlık olarak 
kullanıldığı da tespit edilmiştir.

15 Kaideler 0.25-0.35 m., başlıklar ise 0.27-0.44 m. arasında değişen yüksekliğe sahiptir. 
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tenilen yüksekliğin elde edildiği tespit edilmiştir. Kuzeydoğu köşede yer alan 
köşe sütunun Attik-Ion kaide ve başlığı ile birlikte toplam yüksekliği 3.46 m. 
olup sütunların genelinde bu yükseklik sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca tüm 
sütunların kaide ve başlığı, sütun gövdesi ile aynı mermer tipinden yapılmış 
ve uyum sağlanmıştır. Başlıklar ise Erken Bizans Dönemi’nde kentte sevilerek 
kullanılan impost tipi sütun başlıklarından oluşmakta olup bunlar devşirme 
mimarî elemanların düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Sütunlar, kentte mey-
dana gelen İmparator Focas Dönemi (602-610) depremi ile birlikte doğu ve 
güney doğu yöne devrilmiş olarak açığa çıkartılmış ancak kentin terk edilişi 
sırasında yerlerinden sökülen diğer revaklara ait birkaç sütunla birlikte söz 
konusu alanda kesim için yığıldığı tespit edilmiştir. 

Özellikle Thiounta onyx mermerinden bir sütun üzerinde görülen patlat-
ma ve kesme izleri, blokların tekrar kullanılmak amacıyla bu alana bilinçli 
olarak parçalanarak yığıldığını kanıtlamaktadır. 

Sütunlarda gözlemlediğimiz diğer bir nokta, sütunların revaklara bakan 
bölümlerinde aydınlatma amaçlı kandillerin asıldığı askı deliği bölümlerinin 
yer almasıdır. Ele geçirilen tüm sütunların zeminden itibaren ortalama 1.75-
1.90 m. yüksekliğindeki gövde bölümlerinde söz konusu askı delikleri deği-
şimli olarak içe ve dışa yani avluya bakar şekilde açılmıştır. 

Avluyu sınırlayan ve mekânlara geçişi sağlayan batı duvarı ortasında av-
lunun iç kısmına gelecek şekilde yerleştirilmiş küçük bir çeşme yer almakta-
dır. Batı duvarının hemen önünden, zeminden duvara bağlanan 0.13 m. ağız 
çapına sahip pişmiş toprak bir künk, duvar içerisinde açılan 0.16 m. genişli-
ğindeki boşluktan yukarıya devam etmekte ve 1.25 m. yüksekliğindeki çeşme 
bölümüne su sağlamaktadır. Söz konusu yükseklikteki traverten bloğun iç 
kısmı 9 cm. çapında bir daire şeklinde oyulmuş ve çeşme musluğu için yer 
açılmıştır. Bu alanda ele geçirilen iki adet sütun, kaide ve başlığın, buradaki 
çeşme yapısı ile ilişkili küçük bir havuzcuk oluşturduğu düşünülmektedir. 
Bu iki kaidenin ön ve arka tarafında parapet için açılmış yuvaların yanı sıra 
sütunların kenetle parapete bağlandığı bölümlerdeki ve parapetlerin arkada 
yer alan traverten duvara bağlandığı bölümlerdeki izler de görülmektedir. 
Söz konusu iki sütun, Attik-İon tipinde kaide ve impost başlıkları Thiounta 
onyx mermerinden yapılmış olup toplamda 2.91-2.92 m. yüksekliğe sahiptir. 
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Peristylin batı revağına ait taban döşemeleri ve 2010-2011 yılı kazı çalış-
malarında bir kısmı kazılan üstü açık havuz (impluvium) tabanının tamamı 
açığa çıkartılmıştır. Batı revağında, diğer revaklarda olduğu gibi opus secti-
le döşeme kullanılmıştır. Orijinal döşeme ile ilgili bazı bölümlerde sekizgen 
biçimli mermer plakalar (0.29x0.29) yer yer koruna gelmiş olup tabanın ge-
nelinde daha sonra yapılan tamiratlarla ilişkili farklı renklerde kırık mermer 
plakalarla yapılan düzensiz bir döşeme görülmektedir. Bu döşemelerin çoğu 
kentin M.S. 7. yy. başında terk edilmesine bağlı olarak sökülerek taşınmıştır. 
Havuz (impluvium) tabanına ait dikdörtgen traverten plakalarda da benzer 
durum söz konusudur. 

Peristylde yapılan çalışmalarda, avlunun doğu duvarında iki, güney du-
varında iki, batı duvarında üç, kuzey duvarında üç olmak üzere toplamda 10 
adet kapı geçişi tespit edilmiştir. Bu kapılar avlu etrafına sıralanan mekânlara 
açılmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda Erken Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen günlük kul-
lanıma ait çok sayıda seramik parçaları, yüzük kaşı, metal objeler, heykel par-
çaları, cam unguentarium parçaları bulunmuştur. Ele geçirilen sikkeler; M.S. 
337-361 II. Constantius, M.S. 379-395 I. Theodosius, M.S. 383-408 Arcadius, 
M.S. 393-423 Honorius, M.S. 4. yy., M.S. 457-474 I. Leo, M.S. 491-518 I. Anas-
tasius, M.S. 5. yy. ve M.S. 614-641 Heraclius dönemlerine tarihlendirilmiş ve 
yapının kullanım gördüğü dönemler hakkında bilgi sağlamıştır. 

XI) LAODİKEİA KİLİSESİ ÇALIŞMALARI (Resim: 2, 14-15) 

Laodikeia antik kentinin merkezinde, Tapınak A’nın doğu yanında yer 
alan Laodikeia Kilisesi, mimarîsi, planı, vaftizhane koridoru, vaftiz havuzu, 
ambon, templon-bema, syntrononu, mozaikleri, opus sectile döşemeleri, du-
var resimleriyle M.S. 4. yy.ın ilk yarısına tarihlenen önemli bir dini yapıdır16. 

16 C. Şimşek, “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST 4, 2012, 576-584, Resim 1, 9-11; Şimşek 2013a, 
345-360, Resim 453-467; Şimşek 2013b, 113-114, Resim 1, 13-14; Şimşek 2014, 89-91, Resim 1, 10-
13; Şimşek 2015a, 651-653, Res. 1, 15; C. Şimşek, Laodikeia Kilisesi, Lykos Vadisi’nde Hıristiyanlık, 
Denizli, 2015b.
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1) Laodikeia Kilisesi Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları: 2014 yılında 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları ağırlıklı olarak kilisenin narteks bö-
lümüne ait zeminde yer alan kanalizasyon sistemleri ile opus sectille döşeme-
lerde ve ayrıca aynı alana ait duvar derz ve sıvalarında gerçekleştirilmiştir. 
2010 yılında açığa çıkartılarak kazı çalışmaları tamamlanan narteks bölümü 
29.40 m. uzunluğa ve 3.70 m. genişliğe sahiptir. Alanın zemini toplamda 30 
panele ayrılmış opus sectille tekniğinde geometrik mermer plakalarla döşen-
miştir. Opus sectille tabanlar geneli itibariyle kilisenin tarihsel süreçte geçir-
miş olduğu depremler sonunda duvar ve çatı yıkıntısı altında ezildiğinden 
hasar görmüştür. Bu tahribatlar daha çok çöküntüler, çatlaklar ve kopmalar 
şeklindedir. Ayrıca gerek söz konusu yıkımdan ve gerekse kilise ara evre 
tamiratları ile terk edilme sırasındaki sökümlerden kaynaklı olarak yoğun 
kayıplar meydana gelmiştir. Bunların yanında toprak altındaki doğal süreç 
içerisindeki bitki oluşumları, yeraltı sularının neden olduğu nem hareketliliği 
ve bu durumla bağlantılı olarak ortaya çıkan asidik ve bazik ortam değişiklik-
leri, sıcaklık farlılıkları sonucunda meydana gelen ıslanma-kuruma döngüleri 
ve beraberinde hızlanan tuz hareketlilikleri de bozulmalara neden olmuştur.

Narteks bölümünde gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmalarında; 
genel olarak “olanı olduğu gibi koruma ve özgün malzemeyle onarma” anla-
yışı esas alınmış olup, çalışma planı bu çerçevede oluşturulmuştur. Çalışma 
öncesinde korumaya yönelik olarak alan, detaylı fotoğraflanarak belgelen-
miştir. Bunun devamında foto-mozaik, foto-scan işlemleri için Total Station 
yardımıyla koordinatlı fotoğraflar çekilmiştir. Belgeleme çalışmalarının son 
aşamasında alanın ilk hal bozulma rölövesi çıkarılmıştır. 

Konservasyon uygulamalarının birinci aşamasında opus sectile parçala-
rın temizlik ve ön konsolidasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada yapısal 
bozulmalara uğrayarak dağılgan hale gelen parçalar; nano taneli kireç ve silis 
içeren solüsyonlar ile geri dönüşümlü sentetik reçineler kullanılarak sağlam-
laştırılmış ve gerekli hallerde facing (koruma bandajı) uygulaması yapılmış-
tır. Opus sectilelerden parçalı durumda olanlar ise yine geri dönüşümlü sen-
tetik reçinelerle yapıştırılarak birleştirilmiştir. 

Opus sectile kaplı alanlarda orijinal taşlar kısmen mevcut olup, yapısal bü-
tünlük ancak döşeme harcı üzerinde belirgin olan negatiflerden yola çıkılarak 
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anlaşılabilmektedir. Korunagelen parçaların ise neredeyse tamamı orijinal 
zeminden ayrılmıştır. Bu alanlara müdahale edilmeden önce korunan par-
ça ve izleri tamamlayabilecek orijinaller, kilisenin tasnif alanında aranmış ve 
bulunanlar yerlerine demolanmıştır. Bunların zemine sabitlenmesinden önce 
özgün harca uygun onarım harcı reçetesi hazırlanarak, döşemeler orijinal ya-
taklarına sabitlenmiştir. 

Narteks bölümünde yürütülen konservasyon çalışmaları sırasında bir 
bölümü açıkta olan zemin altındaki atık ve temiz su kanalizasyon sistemle-
ri daha belirgin hale gelmiştir. Söz konusu su sistemlerinden narteks bölü-
mündeki havuzlara temiz su taşıyan künk sıraları, gelen ziyaretçilerin özgün 
altyapıyı daha iyi algılayabilmeleri adına konservasyonları tamamlandıktan 
sonra açıkta bırakılmıştır.

Narteksde gerçekleştirilen diğer bir uygulama ise alandaki duvarların gü-
nümüze kadar korunan bölümlerinde gözlenen derz kayıplarının konservas-
yonudur. Çalışmalar kapsamında öncelikle, kayıpların meydana geldiği kı-
sımları dolduran toprak ve moloz artıkları ile bitki oluşumları temizlenmiştir. 
Bunun devamında, özgün harç analizlerinden yola çıkılarak hazırlanan kireç 
bağlayıcılı onarım harcı ile derz boşluklarının restorasyonu tamamlanmıştır. 

2) Kilise Üst Örtü Projesi Çukur Çalışmaları: Aydın Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu onaylı “Laodikeia Kilisesi Üst Örtü Projesi” doğrultusunda, 
üst örtü sisteminde yatay malzemeleri taşıyacak olan dikey çelik kolonların 
oturacağı çukurların açılması ve bu çukurlarda kolonların sabitleneceği be-
ton koloncuk oluşturulması statik olarak uygun görülmüştür. Proje dahilinde 
kilisenin dört cephesinde, naos duvarının dış sırasında toplamda 19 adet çe-
lik kolon oturtulacak alan belirlenmiş, bu doğrultuda 18 adet çukurun kazısı 
yapılmıştır. Projede yer alan 16 No.lu kolon zemin üzerine oturtulduğundan 
dolayı ankraj sistemine gerek görülmemiş ve kazısı yapılmamıştır. Kazı çu-
kurlarına, batıdaki ara sokağın güney köşesinden başlayarak dört yönde sıra-
sıyla 1’den 19’a kadar numara verilmiştir.  

Çukurlarda yapılan kazı çalışmalarında esas amaç, proje dahilindeki çe-
lik kolonların oturacağı beton ayak ve koloncukların yerleştirilmesi, kilisenin 
oturtulduğu zemin ve temel blokajı hakkında veri elde etmek, kiliseye ula-
şan su hatları ve kiliseden çıkan atık kanallar hakkında bilgi edinmek, ara so-
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kaklardaki ana kanalizasyon sistemi hakkında bilgilere ulaşmak, bu hatlarda 
oluşan dolgu toprağı temizleyerek kilise içerisinde oluşan nemi engellemek, 
stratigrafik olarak yapılan çalışmalarda tabakalanmayı belirlemektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda çukurlarda başlanan kazı çalışmalarında, esas 
alınan yöntem, Kilise’nin naos ve temel duvarlarına zarar vermemek ve ele 
geçirilen arkeolojik materyali öncelikli olarak yerinde korumaktır. Kazısı ya-
pılan çukurların genişlik ve uzunlukları, bu esas doğrultusunda 1.50x1.50 m., 
1.75x1.75 m. ve 2.00x2.00 m. arasında değişmekte olup, statik gereği çukur 
genişlikleri ile derinlikleri ters orantılı olarak hesaplanmıştır. Bu derinlikler 
çukur içerisinde tespit edilen arkeolojik materyale göre belirlenmiştir. Söz ko-
nusu derinlik genel olarak 1.44 m. ve 3.01 m. arasında değişmektedir. 

Yapılan çalışmalarda kilisenin batı, kuzey ve doğu ara sokaklarından ge-
çen pişmiş toprak su sistemleri ve kanalizasyon sistemleri ile kilise temeli 
hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Yüzeye yakın olarak tespit edilen 
akordeon formlu pişmiş toprak künkler, Erken Bizans Dönemi’ne ait olup 
bunlar kentin son dönemlerinde kullanılan künkler ve su sistemi hakkında 
veri sağlamıştır. Çukurlarda yüzeye yakın kotlarda tespit edilen künklerin 
korunması amacıyla derinlik arttırılmış ve beton koloncukların oluşturulması 
için, yüzeyde yer alan künk hatları belgelendirilip, numaralandırılarak, bilim-
sel metotlarla kaldırılarak daha sonra tekrar orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.

Özellikle Kuzey Sokak’ta açılan 5 ve 6 No.lu çukurlarda yapılan çalışma-
larda, Erken Bizans Dönemi buluntularının yanı sıra Geç Hellenistik-Augus-
tus Dönemi ile ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. Sondajlarda ortaya çıkartı-
lan eserler, burada daha önce bir dolgu yapıldığını ortaya koymuştur. Ye-
şilimsi gri renkli killi bir toprak yapısı ile ayrılan Geç Hellenistik-Augustus 
Dönemi’ne tarihlenen tabakada, fazla miktarda içki, aydınlatma ve günlük 
kullanım ile ilişkili seramik parçaları ele geçirilmiş olup, bunlar M.Ö. 133 ön-
cesine tarihlenen bronz sikkeler ve küçük-büyük baş hayvanlara ait kemik 
parçalarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Laodikeia Kilisesi Kuzey Sokak’ta ya-
pılan bu çalışmalar, sokağın Augustus Dönemi’ne kadar çöp çukuru olarak 
kullanıldığını göstermektedir. Bu tabakanın altında başlayan ana toprak ise 
çukurların güney kesitinde yükselerek devam etmekte ve kilisenin hafifçe 
yüksek bir tepe üzerine yapıldığını göstermektedir. Laodikeia Kilisesi, üst 
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koruma çatısı projesinin taşıyıcı kolonlarının oturtulacağı çukurların bilimsel 
metotlarla kazılması ve sonra ortaya çıkartılan arkeolojik materyalin tekrar 
yerlerine yerleştirilmesi yönüyle, bugüne kadar yapılan çalışmalar içinde bir 
ilki oluşturur. Bu yöntemle tüm arkeolojik su hatları ve diğer materyaller ay-
nen yerinde korunarak üst çatının taşıyıcı kolon çukurları kazılmıştır. 

3) Kilise Üst Örtü Projesi Çalışmaları: Laodikeia Kilisesi’ne bir koruma çatı-
sının yapılmasının amacı; kilisenin mimarî olarak duvarlarının algılanmasını 
sağlayacak, kalabilen duvarlar ile iç bölümlerde yer alan opus sectile, mozaik, 
fresk, mermer kaplamalar, ambon, bema, templon, synthronon basamaklarını 
ısı değişimlerinden, yağmurdan ve güneşten koruyacak, aynı zamanda ziya-
retçi dolaşımını da sağlayacak ve sürekliliği olan bir üst örtü sistemin oluştu-
rulmasıdır. 

2213 m2.lik bir alanı kaplayan Laodikea Kilisesi Koruma Çatısı’nda, kilise 
mimarîsi ile bağlantılı üç nef esas olmak üzere antik yapıyı ön plana çıkartan 
ve antik kent dokusu içinde göze batmayan sade bir üst örtü tercih edilmiştir. 
Ayrıca, yakınında bulunan Tapınak A yapısı ve kilisenin mevcut yüksekliği 
göz önüne alınarak koruma çatısında orta bölümdeki yüksekliği 11.40 m. ola-
rak belirlenmiştir. Projede binyılların yorgunluğunu taşıyan yapının duvarla-
rına yük bindirmeyen, dört tarafını dolaşan taşıyıcı sistemli ve iç kısımda üç 
nefe bölen 10 ayağın üzerinden destek alan sistem tasarlanmıştır. Bu amaç-
lar doğrultusunda taşıyıcı dikey çelik kolonların oturacağı 18 adet çukurun 
kazı işlemi tamamlanmış ve bu çukurlarda çelik ayakların sabitleneceği be-
ton koloncuklar oluşturulmuştur. Beton koloncuk işlemi tamamlanmasının 
ardından, ilk etapta 18 adet çukura ve 16 No.lu ayakta zemine yerleştirilen 
traverten blok üzerine, üst örtü sistemini taşıyan 19 adet dikey çelik kolon, 
tijler ile sabitlenmiştir. Bir sonraki aşamada, kilisede geniş bir alanın geçilmesi 
ve üç nef konseptine uyulması amacıyla doğu-batı doğrultulu yay çizen eğri-
sel hatlı çelik çatı oluşturulması için nefleri ayıran kolosal traverten-mermer 
ayaklara dikey taşıyıcı ayaklar yerleştirilmiştir. Bu çalışmada, özgün yapı-
nın restitüsyonu göz önüne alınarak, orta nefin daha geniş ve yüksek olması 
amaçlanmış, kilise naosundaki sekiz adet kolosal traverten, iki adet mermer 
ayağın taç bölümü üzerine çelik ayaklar yerleştirilmiştir. Laodikeia Kilisesi 
etrafında ve kilise içerisindeki ayaklarda, kuzey-güney yönünde oluşturulan 



502

üç nefli hat, doğu-batı yönünde oluşturulan yedi sıra çelik ayak üzerine tijler 
ile bağlanan yay şeklindeki eğrisel hatlı çelik yatay taşıyıcıların (makasların) 
yerleştirilmesi ile tamamlanmıştır. Yapıda uygulanan çelik konstrüksiyon sa-
yesinde, büyük açıklıkların geçilmesinde daha ince ve az sayıda taşıyıcı ele-
man kullanılmıştır. Çelik konstrüksiyon, demonte olarak yapılmış olup iste-
nildiği zaman kaldırılabilen ve yapıya hiçbir zarar vermeyecek bir sistemdir. 

Çatıda kaplama malzemesi olarak; ısı, ışık, sıcak-soğuk geçirgenliği, hafif-
lik dikkate alınarak polikarbon tercih edilmiştir. Hafif, yarı saydam, montajı 
basit, kolay değiştirilebilen, esnek ve estetik olması bakımından kullanılacak 
olan polikarbon/at kilitli sistem (5 duvar gözenekli 20 mm. UV. filtreli reflek-
te gri paneller) birbirine geçmeli, fazla güneş ışığına maruz kaldığında rengi 
koyulaşarak daha az ısı ve ışık geçiren, kolay değişebilen, antik kent dokusu 
içinde de fazla göze batmayan bir malzemedir. 



503

Resim 2: Laodikeia kent planı üzerinde kazı ve restorasyon çalışmaları-
nın yürütüldüğü mimarî yapılar

Resim 1: Laodikeia Kandilkırı yerleşmesinde ortaya çıkartılan mimarî düzenleme planı.
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Resim 4:  Kuzey (Kutsal) Agora, Güney Portik kazılarında yıkıldığı şekliyle ortaya çıkartılan du-
var ve sütunlu galeri.

Resim 3:  Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik kazılarında açığa çıkartılan sütunlu galeri.
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Resim 6: Stadyum Caddesi, Batı Portik Dükkanı, C Yapısı, Efes Portikosu ve B Nymphaeumu.

Resim 5:  Kuzey (Kutsal) Agora, Güney Portikte yapılan restorasyon çalışması ve alanın fotogra-
metik taranmış durumu.
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Resim 7:  Suriye ve Stadyum Caddesi kavşağında yer 
alan Caracalla Nymphaeumu.

Resim 8:  C Yapısı’nın kazı ve düzenleme sonrası duru-
mu.

Resim 9:  Efes Portikosu’nun restorasyon sonrası duru-
mu.
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Resim 10: S. Severus Nymphaeumu havuzunun resto-
rasyon sonrası durumu.

Resim 11: A Evi, Doğu ve Kuzey sokaklarının restoras-
yon sonrası durumu.

Resim 12: Merkezi Agora, Anı Sütunu ve krepidoması-
nın restorasyon sonrası durumu.



508

Resim 13: Kiliseli Peristylli Ev’in kazı sonrası durumu.

Resim 14: Laodikeia Kilisesi için yapılan koruma çatısı.

Resim 15: Laodikeia Kilisesi içinden koruma çatısının 
dizaynı.
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KARACAHİSAR KALESİ 
2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Erol ALTINSAPAN*
Ali GERENGİ

GİRİŞ

Eskişehir’in 7 km. güneybatısında Porsuk Çayı’nın kenarında yer alan Ka-
racahisar Kalesinde 2011 yılında Prof. Dr. Erol Altınsapan başkanlığında baş-
layan kazı çalışmalarında; 2011-2013 yılları arasında kalenin giriş bölümünde 
belirlenen ve X, Y, L, V ve Z alanları olarak adlandırılan alanlarda kazı çalış-
maları gerçekleştirilmiştir.1 Bu süreç içerisinde yukarda belirtilen alanlarda 
toplam 50 açma açılmıştır. Bu çalışmalarda kalede bir iç surun varlığı ortaya 
çıkartılmıştır. Çalışılan alanlarda ortaya çıkartılan birimlerin çoğunluğu mo-
loz taş örgülü basit duvarlara sahip dikdörtgen plana sahip oldukları anlaşıl-
mıştır. Ortaya çıkartılan bu mekânların büyük çoğunluğu temel seviyesinde 
ortaya çıkartılmış olup, büyük çoğunluğunda birer ocak nişine yer verildiği 
görülmüştür. Çalışmalarda Z alanı olarak adlandırılan alanda yapılan çalış-
malarda ise çok bölüntülü bir yapının büyük bir bölümü açığa çıkartılarak 
belgeleme işlemleri tamamlanmıştır. Çok bölüntülü birimlerden oluşan yapı-
da her birimde ayrı bir ocak düzenlemesi ile karşılaşılmıştır. 

Bu çalışmalar neticesinde ele geçen küçük buluntuların (seramik, metal, 
cam, taş ve sikkeler) belgeleme çalışmaları gerçekleştirilerek envanter kayıt-
ları yapılmış ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir.

* Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
Eskişehir/TÜRKİYE.

 Öğrt. Gör. Ali GERENGİ Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eski-
şehir/TÜRKİYE.

1 Karacahisar Kalesi kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi, 1110E138 No.lu BAP projesi olarak 
desteklenmiştir.
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Karacahisar Kalesi 2014 yılı kazı çalışmaları 07.07.2014–19.09.2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları; Karacahisar Kalesi Kazı Baş-
kanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nilgün 
Çöl, Öğr. Gör. Ali Gerengi ve Öğr. Gör. Hasan Yılmazyaşar’dan oluşan bilim-
sel ekip ve Bakanlık temsilcisi olarak Çankırı Müzesinden Arda Akçel’in ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına ayrıca Anadolu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden toplam 15 öğrencinin katılımları 
ile gerçekleştirilmiştir.2

07.07.2014 ve 15.07.2014 tarihleri arasında iç kale içerisinde bulunan X,Y,L 
ve V olarak adlandırılan alanlarda, kazı çalışmaları öncesi yüzey temizliği 
çalışmaları yapılmıştır. Temizlik çalışmalarında önceki yıllarda açılmış olan 
alanlarda bulunan açmaların içi temizlenerek açma duvarları tekrardan dü-
zeltilmiştir. Yapılan yüzey temizliği çalışmaları sırasında az miktarda kırmızı 
hamurlu yeşil sırlı ve sırsız seramik parçaları ve yine az miktarda metal ve 
cam obje buluntuları ele geçirilmiştir. (Resim:1)

20114 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı kazı çalışmaları iç kalenin kuzeyinde bulunan ve V olarak adlan-
dırılan alanda açılan 8 açma ile gerçekleştirilmiştir. V olarak adlandırılan bu 
alanda 2013 yılı kazı çalışmalarında 7 açma açılmıştı. 2014 yılı çalışmalarında 
açılan açmaların adlandırılması 2013 yılında uygulanan numaralandırmanın 
devamı şeklindedir.

2014 yılı kazı çalışmalarında kalenin dış surunun kuzey iç kısmını açığa çı-
kartılması ile birlikte V alanı olarak adlandırılan alanda bulunan mekânların 
açığa çıkartılması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda dış sur duvarını 
ve önünde yer alan mekânları belirlemek amacı ile V8, V9, V10, V11, V12, 
V13, V14 ve V15 açmaları açılmıştır.  

V8 Açması: V8 açması, 2013 yılı çalışmalarında V3 olarak adlandırılan aç-
masının kuzeyinde bulunan 12x6 metrelik alandır. Çalışmalara 1005.75 açılış 

2 Çalışmalarda yer alan öğrencilerimiz: Meydan Palalı, Çağla Şal, Nurbanu Bayhantopçu,  Ayşe-
nur Altıner, Sinem Kavak, Ahmet Şakar, Mert Keke, Sevda Ülker, Mehmet Kurt, Mustafa Kara, 
Emre Duman, Desen Öyküm Yavuz, Ezgi Köse, Emine İlayda Toptan, Zeynep Devir.
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kodunda başlanmış ve 1005.01 kodunda sonlandırılmıştır. Öncelikle alan içe-
risinde bulunan moloz taş ve yüzey toprağının temizliği gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmalar neticesinde doğu – batı doğrultusunda yamuk dikdörtgen pla-
na sahip bir birim ortaya çıkartılmıştır. Temel seviyesinde ortaya çıkartılan 
mekânın moloz taş duvar örgülü olduğu anlaşılmaktadır. Mekânın kuzey 
duvarı aynı zamanda kalenin kuzey dış sur duvarı olduğu anlaşılmıştır. Ça-
lışmalar sırasında V8 açmasının batı duvarına bağlı ve doğu – batı doğrultu-
sunda uzanan 2.70 m. Uzunluğunda ve 70 cm. kalınlığında bir duvar bakiyesi 
saptanmıştır. Bu duvar bakiyesi mekânı iki bölüme ayırmaktadır. Bu duvar 
bakiyesinin kuzey yüzünde bir ocak nişi yerleştirilmiştir. Bu birimin güney 
duvarında 110 cm. genişliğindeki açıklığın mekânın güneyinde bulunan di-
ğer bir bölümle bağlantısını sağlayan bir kapı açıklığı olduğu düşünülmekte-
dir. (Çizim:1)

V9 Açması: V8 açmasının doğusunda bulunan açmada 1006.09 kodunda 
başlayan çalışmalar neticesinde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan moloz 
taş örgülü duvarlara sahip dikdörtgen bir mekân açığa çıkartılmıştır. Burada 
yapılan çalışmalar sırasında moloz taş örgülü mekânın batı duvarında 70x50 
cm. ölçülerinde bir ocak nişi tespit edilmiştir ve mekân içerisinde 1005.43 ve 
1004.84 kodları arasında yoğun kül tabakası ile karşılaşılmıştır. Mekânın ku-
zey duvarını oluşturan kuzey sur duvarının iç yüzünde moloz taş örgülü tek 
sıra duvar hattı ortaya çıkarılmıştır.  Alanda sürdürülen çalışmalara 1004.75 
kodunda kireç harçlı sıkıştırılmış zemin dolgunun tespit edilmesiyle, çalışma-
lara bu koda sonlandırılmıştır. (Çizim:1)

V10 Açması: V10 olarak adlandırılan açma; V9 açmasının güneybatısında 
bulunmaktadır. Açmasındaki kazı çalışmaları 1005.68 kodunda başlatılmıştır. 
Öncelikle açma içerisinde bulunan moloz taş ve toprak dolgunun tahliyesi 
ile mekâna ait moloz taş örgülü duvar hatları ortaya çıkarılmıştır. Doğu-Batı 
doğrultuda uzanan ve dikdörtgen bir plana sahip mekânın kuzey duvarında, 
mekânın hemen kuzeyinde bulunan V-8 olarak adlandırdığımız mekân ile 
ilişkili bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. 1005.30 kodunda kireç harçlı ve 
çakıl taş katkılı zemin dolgusunun tespit edilmesiyle mekân içerisindeki ça-
lışmalar sonlandırılmıştır. (Çizim:1)

V11 Açması: V9 açmasının doğusunda bulunan V11 açmasındaki kazı ça-
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lışmaları 1006.25 kodunda açma içerisindeki moloz taş ve toprak dolgunun 
başlatılması ile başlamıştır. Açma sınırları içerisinde duvarları moloz taş ör-
gülü 4.80x3.80 ölçülerinde kareye yakın plana sahip bir mekânın duvar baki-
yeleri ortaya çıkarılmış ve bu alan V11/A olarak adlandırılmıştır. 

Açma tespit edilen bu mekânın doğu duvarı ile doğusunda bulunan ve 
V12 olarak adlandırılan açmanın batı duvarı arasında kalan alan ise V11/B 
olarak adlandırılmıştır. Kuzey sur duvarına bağlı olarak kuzey-güney doğ-
rultuda uzanan bu alan V-11/A mekânının doğu duvarını ve V-12 mekânının 
batı duvarını birbirine bağlayan küçük bir duvar bakiyesi ile sınırlandırılmış 
ve belli bir seviyeye kadar kireç harçlı ve çakıl taşlı dolgu ile doldurulduğu 
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarla 1005.44 koduna inilmiş ve daha önce 
V-9 açmasının kuzey duvarını oluşturan kuzey sur duvarının iç yüzünde tes-
pit edilen tek sıra moloz taş örgülü duvar hattının V11/A ve V11/B alanları 
boyunca da doğu-batı doğrultuda devam ettiği tespit edilmiştir.

V11/A olarak adlandırılan bölümün güneyden 85 cm. kalınlığında ve do-
ğu-batı doğrultusunda 520 cm. ölçülerinde moloz taş örgülü duvar ile sınır-
landırılmıştır. Bu alanın güneyde 85 cm. kalınlığında ve 430 cm. uzunluğunda 
ikinci bir duvar bakiyesi ile 185x520 cm. ölçülerinde ikinci bir mekân oluştu-
rulmuştur. Bu ikinci mekânın güney batı köşesinde 110 cm. ölçülerinde güne-
ye açılan bir girişe sahip olduğu tespit edilerek çalışmalara 1005.09 kodunda 
son verilmiştir. (Çizim:1)

V12 Açması: V11 açmasının doğusunda bulunan alandaki çalışmalara 
1007.99 kodunda başlanmıştır. Çalışmalar neticesinde kalenin kuzey sur du-
varına bağlı olarak oluşturulan moloz taşla örülü ve kareye yakın 4.67x4.42 
metre ölçülerinde bir plana sahip mekân açığa çıkartılmıştır. Mekânın kuze-
yinde sur duvarının hemen altında V8, V9 ve V11 açmalarında tespit edilen 
tek sıra moloz taş sırasının V12 açmasında da 1005.53 kodunda devam ettiği 
görülmüştür. Moloz taş duvar örgüsüne sahip mekânın güneybatı köşesinde 
76 cm. genişliğinde bir kapı açıklığına sahip olduğu anlaşılmıştır. V13 açma-
sında açığa çıkartılan mekânla bağlantılı olan bu kapı açıklığının sonradan 
kapatıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalara 1005.20 kodunda son verilmiştir. 

V13 Açması: V12 açmasının güneyinde 6.50x7.50 metre ölçülerinde belir-
lenen alan V13 açması olarak adlandırılmıştır. Açmadaki çalışmalara 1006.98 
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kodundan başlanmıştır. Öncelikle çalışma alanı içerisinde bulunan moloz taş 
yıkıntı temizlenerek başlanılan çalışmada 3.90x 5.03 metre boyutlarında dik-
dörtgen bir mekân açığa çıkartılmıştır. Bu mekân kuzey güney doğrultulu 
0.75 metre kalınlığında ve 2.36 metre uzunluğunda moloz taş örgülü bir du-
var bakiyesi ile iki bölüme ayrılmıştır. İki bölümü arasında 1.45 metrelik bir 
açıklık bulunmaktadır.  Bu ikili bölümün güneydoğusunda 3.10x3.10 metre 
ölçülerinde kare planlı bir mekân düzenlemesi ile karşılaşılmıştır. Mekânda 
tespit edilen kireç taşları ve bunların meydana getirdiği oval düzenleme bu 
bölümün bir fırın olabileceğini düşündürmektedir. Bu mekânın batısında 
1.85x2.07 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı, moloz taş örgülü ve dışa kapa-
lı bir mekân daha bulunmaktadır. Bu mekânların kuzey duvarlarında 1 metre 
genişliğinde birer ocak biçiminde yapılmış düzenlemeler bulunmaktadır.

V13 alanında açığa çıkartılan tüm birimler ortak bir alan teşkil etmekte 
olup bu mekânların dışarıya doğru 1.70 metre genişliğinde bir açıklıkla bağ-
landığı anlaşılmıştır. Buradaki açıklığın oldukça geniş tutulması ve tespit 
edilen birimlerin şekillenmesi burasının bir üretim alanı olarak kullanılmış 
olabileceği izlenimini uyandırmaktadır. V13 açmasındaki çalışmalara 1005.10 
kodunda sonlandırılmıştır.

V14 Açması: V13 açmasının güneyinde yer alan V14 açması 4.50x 4x50 
metre ölçülerinde bir alan olup, çalışmalara 1006.62 kodundan başlanmıştır. 
Çalışmalara açma içindeki moloz yığıntı ve bitkilerin temizlenmesiyle başlan-
mıştır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde açmanın kuzeydoğu 
köşesinde 1.30 m. genişliğinde bir açıklık olduğu tespit edilmiştir.  Mermer 
eşiğe sahip açıklık, mekânın doğusunda bulunan diğer mekânlar ile bağlan-
tısını sağlamaktadır. V14 açmasındaki kazı çalışmaları 1005.49 kodunda son-
landırılmıştır. 

V15 Açması: V14 açmasının güneyinde yer alan V15 açması 4.50x5.50 met-
re ölçülerinde dikdörtgen bir alan olup, çalışmalara +1006.81 kodundan baş-
lanmıştır. Bu açmadaki çalışmalara öncelikle çalışma alanı içerisinde yer alan 
moloz taş yıkıntı kaldırılarak alanın genel yüzey temizliği gerçekleştirilmiştir. 
Yüzey temizliğinden sonra kazı çalışmasına başlanmış ve açmanın sınırları 
tespit edilmiştir. Bu çalışmalar esnasında açmanın moloz taş örgülü duvarları 
ortaya çıkarılmıştır. 
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SONUÇ

07.07.2014–19.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Karacahisar Kala-
esi 2014 yılı kazı çalışmalarında toplam 8 açmada çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Kalenin kuzey sur duvarına bitişik mekânların değişen boyutlarda 
dikdörtgen plana sahip mekânlar açığa çıkartılmıştır. Moloz taş duvar örgü-
süne sahip mekânların birden farklı dönemde kullanılmış olabilecekleri anla-
şılmaktadır. Çalışmalar neticesinde ele geçen sırlı ve sırsız seramik parçala-
rının temizlik çalışmasının ardında bu parçaların çizimi gerçekleştirilmiştir. 
(Resim:1, Çizim: 3-5)

Çalışmalarda ele geçen metal buluntular genel bir temizlik çalışmalısının 
ardından çizilerek ve fotoğraflanarak belgelenmiştir. Kazı çalışmalarında bu-
lunan Sikkelerin temizlik ve fotoğraflanma çalışmaları yapılarak belgelenme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Temizlenen Sikkelerden biri gümüş bir Osmanlı 
Dönemi sikkesi olup, sikkenin ön yüzünde; Ön yüzünde nokta bordürün çev-
relediği daire içerisinde “Bayazıd bin Murad” Arka yüzünde nokta bordürün 
çevrelediği daire içerisinde “(Hullide) Mülkehu 793” yazmaktadır. (Resim: 2)  
I. Beyazıd (Yıldırım) Dönemine tarihlenen bu sikkenin dışında çalışmalarda 
ele geçen bir diğer sikke ise Bizans Dönemine aittir. İmparator II. Mikhael 
ait sikenin ön yüzünde pelerinli imparator ve imparatoriçe tasviri cepheden, 
çevresinde “MIXAHL” yazmaktadır. Arka yüzünde ortada “M” altta “ ” 
çevrede ise “NNN” ve haçlar bulunmaktadır. (Resim: 3)

Çalışmalar neticesinde açığa çıkartılan alanların rölöve planları çıkartılmış 
(Çizim: 2) ve bu çalışma kalenin genel rölöve planına aktarılarak işlenmiştir. 
(Çizim: 1)

Çalışmaların sonucunda Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri 
Enstitüsü’nden bir ekibin yardımları ile İnsansız Hava aracı ile tüm alanın ha-
vadan fotoğraflanarak belgelenme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 4).

Kazı çalışmaları sonucunda ele geçen buluntulardan 10 adedi envanterle-
nerek Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi müdürlüğüne teslim edilmiştir.  64 adet 
buluntu ise etütlük malzeme olarak kaydedilmiş ve Anadolu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde bulunan kazı deposuna kaldırılmıştır.
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LİMYRA 2014

M. SEYER und Mitarbeiter*

Die Kampagne 2014 in Limyra, die unter der Leitung von Martin Seyer 
und der stellvertretenden Grabungsleiterin Zeynep Kuban stattfand, dauerte 
vom 4. August bis 24. September1. Unser Dank gilt der Generaldirektion für 
Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus für die 
Erteilung der Grabungsgenehmigung, Herrn Osman Fatih Özdel (Antalya) 
für das Entgegenkommen und die Hilfe, die er der Grabung als Regierungs-
vertreter entgegenbrachte.

GEOPHYSIK

M. SEYER

Die in der Kampagne 2013 begonnenen geophysikalischen Prospektionen 
wurden 2014 fortgesetzt. Die Messungen wurden bei unterschiedlichsten Bo-
denverhältnissen in der Periode vom 17.−22. 9. mittels Georadar durchge-
führt. Dabei wurde in sechs Teilbereichen eine Fläche von insgesamt 13.458 
m2 prospektiert (Abb. 1). Die Messflächen „Oststadt 2014“ und „Garten 2014“ 
schließen dabei unmittelbar an bereits im Jahr 2013 untersuchte Areale an, 
wodurch die Ergebnisse nun in einem breiteren Kontext interpretiert werden 
können.

* Dr. Martin SEYER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1, A-1190 Wien 
– ÖSTERREICH.

 Prof. Dr. Zeynep KUBAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, TR-34469 Maslak, 
Istanbul/TÜRKEI.

1 An der Kampagne nahmen folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil: H. Aktur, N. Aral, 
Ö. Atlağan, E. Bayırlı, P. Bes, O. Cebeci, G. Cephaneciğil, Y. Demirci, I. Egartner, İ. Eker, C. Ekici, 
Hasan B. Hamurişci, C. Hızlı, R. Hügli, C. Kacar, Y. Kaya, S. İzgi, İ. Kosova, S. Küçük, C. Kurtze, 
A. Leung, S. Mayer, C. Metin, J. Novacek, D. Novotny, Ö. Özcan, S. Paşaoğlu, M. Pekduraner, U. 
Quatember, D. Saygı, K. Scheelen, U. Schuh, Ç. Seçkin, F. Seren, S. Seren, K. SewIng, E. Taşkıran, 
C. Tokgöz, S. Türkkan, H. Ünlü, I. Uytterhoeven, B. Üzümkesici, B. Yener-MarksteIner.
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I. 1.1 “Nördliche Oststadt“ (Abb. 2)

Dieses Areal umfasst Parzelle 70 und einen Ausschnitt der Straße durch 
Saklı Su Köyü südlich des römischen Theaters. Die Fläche lässt mehrere St-
rukturen erkennen, die sich allerdings nur unscharf abzeichnen. In ihrem süd-
lichen Bereich befinden sich Mauerreste von Gebäuden, deren Orientierung 
annähernd mit jener des hellenistischen Ptolemaions übereinstimmt. Sie sind 
demnach offensichtlich dem älteren, wahrscheinlich bereits in hellenistischer 
Zeit gegründeten Straßenraster verpflichtet. Nördlich von diesen Strukturen 
lassen sich zwei Straßenverläufe erkennen.

I. 1.2 “Insel“

Diese Messfläche besteht aus zwei Teilflächen in der byzantinischen Ost-
stadt Limyras im Bereich der sog. Grabungsinsel. Besonders die Messungen 
auf der größeren, östlich der byzantinischen Stadtmauer gelegenen Fläche 
sind aussagekräftig. Hier sind mehrere Strukturen von Gebäuden sowie ein 
Abschnitt der byzantinischen Stadtmauer erkennbar. Die Stadtmauer, die 
im nördlichen Bereich der untersuchten Fläche liegt, lässt sich ca. 15 m. in 
nord-südlicher Richtung verfolgen, biegt danach scharf nach Westen ab und 
verläuft bis zum westlichen Arm des Limyros-Flusses. 

Das Areal war relativ dicht verbaut, wobei die Gebäude im zentralen und 
nördlichen Bereich unterschiedliche Ausrichtungen aufweisen. Während 
die Bauten im zentralen und südlichen Bereich der Messfläche dem älteren 
Straßenraster folgen, nähern sich jene im nördlichen Teil in der Orientierung 
dem Verlauf der dominanten Säulenstraße an, die südöstlich des Ptolemaions 
in einem großen Bogen die gesamte Oststadt durchläuft.

I. 1.3 „Grabungscamp“ (Abb. 3):

Die Messfläche „Grabungscamp“ erstreckt sich im Bereich der byzantini-
schen Oststadt von den Grabungsdepots im Süden bis zum Arm des Limyros, 
der die „Grabungsinsel“ im Osten begrenzt.

Dieses Areal ist ebenfalls dicht verbaut, wobei die hier befindlichen Struk-
turen jenen im Bereich „Insel“ stark ähneln. Auch hier sind mehrere Bauten in 
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zahlreiche kleinere Räume unterteilt, und auch hier lassen sich verschiedene 
Ausrichtungen der Gebäude feststellen. Es lässt sich allerdings kein abrupter 
Richtungswechsel erkennen, da sich die Bauten in einem Bogen der Orientie-
rung der Säulenstraße annähern, die die Grabungsinsel im Osten begrenzt. Die-
se Annäherung lässt darauf schließen, dass dieser Straße, die durch die gesamte 
Oststadt verläuft, eine große urbanistische Bedeutung zukam, da sie das städ-
tebauliche Gefüge in ihrer unmittelbaren Umgebung maßgeblich beeinflusste. 
Unter den Gebäuden in dieser Messfläche sticht eine ovale Struktur von ca. 
9,7 x 3,7 m. besonders hervor. Über ihre Funktion können zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt allerdings noch keine näheren Aussagen getroffen werden.

I. 1.4 „Oststadt“
Die übrigen Messflächen in der byzantinischen Oststadt ergänzen die 

bereits im Jahr 2013 prospektierten Flächen in diesem Stadtteil Limyras. Sie 
führten zu einem besseren Verständnis der Grundrisse der einzelnen Gebäu-
de und der in die byzantinische Stadtmauer integrierten Nordthermen. Bei 
einer auffallend starken Mauer im südöstlichen Bereich des untersuchten 
Areals handelt es sich bei ihr aufgrund ihrer Bauweise als ca. 1 m. starkes, 
zweischaliges Mauerwerk möglicherweise um einen Abschnitt der hellenisti-
schen Stadtmauer Limyras.

Die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion in der byzantinischen 
Oststadt lassen eindeutig erkennen, dass dieser Bereich eine privilegierte 
Wohngegend darstellte. Entlang der Hauptstraße befinden sich in lockerer 
Abfolge repräsentative Villen, große freien Flächen sowie öffentliche Bauten 
wie z. B. die gewaltigen Südthermen (s. dazu auch unten den Beitrag zum sog. 
Bischofspalast). Der Befund hier steht in krassem Gegensatz zu den Messer-
gebnissen in der Weststadt des Jahres 2013 und in den Bereichen „Insel“ und 
„Garten“, wo fast ausschließlich dichte, kleinteilige Verbauung vorherrscht.

BAUAUFNAHME DER SÜDTHERMEN (ehem. Bischofspalast)

K. SEWING
Im Zuge der Kampagne 2014 konnte die im Vorjahr begonnene bauhis-

torische Aufnahme des Gebäudes weitergeführt und abgeschlossen werden. 
Durch gezielte Reinigungsmaßnahmen konnte der Grundriss des Baues unter 
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Berücksichtigung der verschiedenen Phasen vervollständigt werden (Abb. 4); 
zusätzliche Schnittzeichnungen durch das Gebäude wurden angefertigt.

Dabei hat sich die Deutung des Bauwerks als Thermenanlage großteils 
spätantiker Zeitstellung bestätigt. Zudem konnten die Aussagen zur relativen 
Chronologie der Bauabfolge verfeinert werden: Kern der Anlage ist der süd-
liche Bereich, von dem fast sämtliche Räumlichkeiten beheizt werden konn-
ten. Dieser Teil der Thermen lässt sich als sog. Reihentypus rekonstruieren. 
Im Osten schließen wahrscheinlich Räumlichkeiten zur Versorgung der Ther-
men an. Der nördliche Bereich ist insgesamt jünger und stand über zumindest 
zwei Durchgänge mit dem südlichen Areal in Verbindung. Hier sind stärker 
repräsentative Räumlichkeiten, wie etwa ein Vestibül und eine Wandelhalle, 
zu vermuten.

Dieses Gebäude, das als „Südthermen“ von Limyra bezeichnet wird, ist 
dem Repertoire der lykischen und kleinasiatischen Thermenanlagen spätan-
tiker Zeit künftig hinzuzufügen.

FORSCHUNGEN AN DEN THERMEN AM RÖMISCHEN THEATER
Im Rahmen der Forschungen an der kleinen Badeanlage westlich des rö-

mischen Theaters wurden in der Kampagne 2014 149 Keramikproben aus 
Sondagen früherer Jahre entnommen, die am Österreichischen Archäologi-
schen Institut in Wien analysiert werden. Daneben wurden in erster Linie die 
anthropologischen Arbeiten weitergeführt.

ANTHROPOLOGIE
J. NOVÁČEK2 

 K. SCHEELEN3

During the anthropological and palaeopathological investigation of the 
skeletons from the Theatre Bath cemetery in Limyra, a total of 15 graves have 
been investigated. These graves contained the remains of at least 18 individu-
als. Among the deceased were subadults as well as adults, from a new-born 

2 Palaeopathology Working Group, Institute of Anatomy and Embryology, University Medical 
School Göttingen, Germany, Institute of Anatomy and Cell Biology, University Medical School 
Göttingen, Germany

3 Palaeopathology Working Group, Institute of Anatomy and Embryology, University Medical 
School Göttingen, Germany, Instituteof Biology and Chemistry, University of Hildesheim, Ger-
many
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baby up to the age of 60 or 70 years of a lady who seems to have led a rather 
active life until her death. Until now, it is not possible to give a general state-
ment concerning the demography of the population. Nevertheless, it seems 
that more than half of the people buried on the cemetery were children. An in-
teresting fact is that not only babies and small children under two years were 
among them, but many of them died between 5 and 14 years of age, which is 
quite unusual for a medieval or early modern population4. The cause for these 
premature cases of death still is not clear. Possible reasons could be repeated 
events of epidemics or famines, which led to malnutrition of the population. 
Especially many of the children’s skeletons, but also some adults, showed 
traces of diseases due to malnutrition, such as scurvy or anaemia5. 

The general health status of the buried population was not very well. Al-
ready children and juveniles suffered from dental caries, which not uncom-
monly led to abscesses and finally the loss of teeth. This might indicate frequent 
sugar or white flour consumption6. The joints and spine of adults as well as 
juveniles show degenerative changes which indicate heavy physical overload 
already at a young age7. Fractures occurred very often on the bones of the feet 
(fig. 5). Some very likely could have been caused by the wheel of a carriage.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKT ZUR URBANISTIK IN LIMYRA

I. UYTTERHOEVEN
U. QUATEMBER

 A. K. Y. LEUNG, P. BES

Neben den bereits angeführten geophysikalischen Untersuchungen wur-
den im Rahmen der Forschungen zur Urbanistik in Limyra wurde folgende 
Arbeiten unternommen.

4 cf. Acsádi, G.; Nemeskéri. J. (1970): History of human life span and mortality. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.

5 cf. Aufderheide, A.C.; Rodríguez-Martín, C. (1998): The Cambridge Encyclopedia of Human 
Paleopathology. Cambridge University Press, Cambridge. Ortner, D.J. (2003): Identification of 
Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2nd Edition. Academic Press Elsevier, 
Amsterdam.

6 cf. Alt, K. W., Rösing, F. W., Teschler-Nicola, M. (eds., 1998): Dental anthropology: Fundamen-
tals, limits, and prospects. Springer, Wien, New York.

7 cf. Ortner, D.J. (2003): Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2nd 
Edition. Academic Press Elsevier, Amsterdam.
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 STUDY OF THE ARCHITECTURAL SURFACE REMAINS IN THE EAST 
CITY

I. UYTTERHOEVEN

From 3 to 5 September 2014 a study of the visible architectural surface re-
mains in the eastern city of Limyra was carried out in order to evaluate the po-
tential of ancient Limyra for a systematic survey project in the future. In this 
part of the town, which fully developed in the Roman Imperial Period and 
seems to have been densily built in Late Antiquity, only the most conspicious 
architectural structures had been mapped during earlier campaigns. During 
the brief field study in 2014 the attention went to both in situ structures and 
scattered architectural fragments. Each studied (group of) architectural featu-
re(s) was sketched on the city plan, described and photographically recorded. 

During the preparatory survey new data were retrieved concerning the 
general urbanistic arrangement of the town. Additional information could 
thus be obtained for the colonnaded street that crosses the entire eastern ur-
ban area from west to east. For instance, in the eastern part of the Eastern City 
stylobate blocks are still visible at the surface allowing the identification of 
some of the bending points of the street. At some places the original stylobate 
blocks seem to have been replaced by walls in Late Antiquity, while also the 
actual south portico, as well as the street itself, were encroached in this time. 
Besides, the documentation of surface walls allowed defining the orientation 
and arrangement of some (Late Antique-Early Byzantine) insulae, for instance 
in the south-east area of the Eastern City and in the zone north-west of the 
‘Bishop’s Church’. 

A number of newly recorded walls could be linked with previously 
known structures, includig the large Roman bath building, the so-called ‘Bis-
hop’s Palace’, the ‘Bishop’s Church’ (Fig. 6) and the well-preserved Late An-
tique-Early Byzantine construction at the south side of the colonnaded street. 
Walls located nearby these buildings indicate that each of them must have 
been larger complexes than thought thus far. In addition, several previously 
unknown, new structures could be identified. For instance, voussoir blocks 
incorporated as spolia in the north wall of the ‘Bishop’s Palace’ suggest that 
in the Roman Imperial Period a honorific arch may have been located in the 
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vicinity. Similarly, spoliated material evidencing earlier buildings was also 
integrated in the Early Byzantine city wall. Besides, numerous loose archi-
tectural fragments in the central part of the east city suggest the presence of 
unidentifiable public constructions, while a large architrave-frieze block with 
dentil with cross decoration (Fig. 7) and two large building blocks with sty-
lized acanthus decoration recorded in the area west of the large Roman bath 
building may have belonged to a church, apparently with a deviating orien-
tation to the west8. 

In spite of the short time span of the study and the fact that some areas of 
the archaeological site are badly visible and accessible due to dense vegetati-
on and/or water streams, it has become clear that a systematic documentation 
of the architectural surface remains and their precise mapping by theodolite 
would largely extend our knowledge of the general layout of the ancient town 
of Limyra and its urban structures. A future surface survey could undoubted-
ly form a substantial supplementary research tool in addition to the excavati-
ons and geophysical research carried out on the ancient site.

MONUMENTAL GATE NEAR THE PTOLEMAION

Ursula QUATEMBE

Andrew K. Y. LEUNG

In the 2014 campaign, A. Leung and U. Quatember began to explore the 
remains of an arched gateway, which was uncovered south of the Ptolemaion 
to the west of a late antique church in 20009. The goal of the campaign was 
to prepare a project on this monument, in collaboration with Michael Wörrle 

8 As is, for instance, attested in Late Antique and West Gothic Spain: A. Oepen, Villa und christ-
licher Kult auf der Iberischen Halbinsel in Spätantike und Westgotenzeit (Wiesbaden 2012) 483 
points out that the orientation towards the east could not always be respected when churches 
were inserted in pre-existing representative apsidal spaces of private buildings. 

9 P. Ruggendorfer, Die Grabung im Osten des Ptolemaions – SO 14, 12. KST, 1989, 331; S. Kucher 
– P. Ruggendorfer – A. Wetzer, Die Grabungen am Ptolemaion, 23. KST 2001, 1, 421; P. Ruggen-
dorfer, Ein kaiserzeitlicher Torbau und die Brücke im Südosten des Ptolemaions, 24. KST 2002, 
303 f. A. Pülz – P. Ruggendorfer, Kaiserzeitliche und frühbyzantinische Denkmäler in Limyra: 
Ergebnisse der Forschungen in der Ostadt und am Ptolemaion (1997–2001), Mitteilungen zur 
christlichen Archäologie 10, 2004, 57–62; P. Ruggendorfer, Ein kaiserzeitlicher Torbau an der 
Säulenstraße von Limyra/Lykien, Forum Archaeologiae 25/XII/2002 <http://farch.net> (23. 5. 
2015)
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(Munich), which will include a detailed stone-by-stone reconstruction of the 
gate in order to analyze its function within the urban fabric (fig. 8). At this 
juncture, we assume that the erection of this structure is related to a change in 
the orientation of parts of the city plan. In order to understand this transfor-
mation, it is necessary to establish a date of the building based on its inscripti-
on (in collaboration with M. Wörrle) and architectural decoration. 

The 2014 campaign was dedicated to the exploration of the in situ remains 
as well as the extant architectural components. For this purpose, the existing 
documentation was revised and a preliminary building’s description was pre-
pared. All the pieces identified as part of the original structure were descri-
bed in a preliminary stone catalogue (Fig. 9). Three-dimensional models of 
selected architectural pieces were produced using photogrammetric means. 
Concurrently, professional photographs of selected architectural members 
were also taken. 

 LATE ANTIQUE/EARLY BYZANTINE POTTERY FROM LIMYRA’S WEST 
AND EAST GATES

P. BES

The study of the (Late) Roman pottery from Limyra’s West and East Gates 
resumed in 2014, with a focus this time on those contexts excavated at and 
around the West Gate. This research into the construction and use histories 
of both gates in Late Antiquity forms part of a broader program that studies 
Limyra’s Late Antique and Early Byzantine urban development. To this end, 
West Gate trench WT7 was selected for comprehensive investigation: a first 
series of stratigraphic units — the least disturbed, and with sufficient quality, 
quantity and variety — was fully studied and processed. The pottery from 
these units not only contributes relevant chronological information, also it 
offers important insights into Limyra’s ceramic supply.

The work done in 2014 reinforced the preliminary observations made in 
201310: the general construction, use and/or upkeep of both gate zones was 

10 P. M. Bes, Late Antique-Early Byzantine Pottery, in: M. Seyer, Limyra 2013, ANMED 12, 2014, 78 
f.
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largely a Late Roman affair. Trench WT7 only lies in the proximity of the West 
Gate, and therefore its ceramic content cannot be associated with it in any 
straightforward manner. Interestingly, pottery from part of the stratigraphic 
sequence typologically belongs to the fourth and fifth centuries AD, which 
as such throws light on a thus far underexposed phase in Limyra’s ceramic 
picture. Both the large size of some fragments, as well as the fact that (joining) 
fragments from several vessels were noted throughout parts of this sequence, 
suggests that at least part of the stratigraphy accumulated relatively quickly, 
and in a single to no more than a few operations. One hypothesis is that this 
pottery represents clearance in the wake of the construction of the gate and/
or the western city’s defensive wall in Late Roman times. Alternatively, the 
West Gate (area) was conceived prior to the East Gate, which is dated to the 
sixth-seventh century AD more firmly. Late Roman pottery in the stratigrap-
hy of WT7 however indicates that the zone at and around the West Gate saw 
activities in that period (as well).

The work in 2014 also strengthened and fine-tuned observations made in 
2013 about Limyra’s pottery supply, which now finds further support in the 
archaeometrical analyses. As was already known, cooking and related ves-
sels are predominantly of southern Lycian origin11; the great majority of open 
(red-slipped) tablewares (mostly bowls, dishes) largely originates from Cy-
prus and/or Lycia-Pamphylia, western Turkey and Tunisia; amphorae can 
mainly be traced to Cilicia and/or Cyprus, and the southern Levant. Fourth- 
and fifth-century Pontic (carrot) amphorae (Fig. 10), however, appear to have 
formed a fairly sizeable segment of long-distance imported goods. Also here, 
Limyra presumably profited from its near-coastal location along important 
axes of exchange that, indirectly, connected the Pontic basin with the Eastern 
Mediterranean.

Archaeometrical analyses by Lisa Peloschek allowed to postulate that part 
of the utilitarian wares (large single-handed jars for example; Fig. 11) and 

11 S. Lemaître - S. Y. Waksman - M.-C. Arqué - E. Pellegrino - C. Rocheron - B. Yener-Marksteiner, 
Identité régionale et spécificités locales en Lycie antique: l’apport des céramiques culinaires, in: 
P. Brun - L. Cavalier - K. Konuk - F. Prost (Hrsg.): Euploia. La Lycie et la Carie antiques. Dyna-
miques des territoires, échanges et identités. Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6 et 7 novembre 
2009, Ausonius Éditions Mémoires 34 (Bordeaux 2013) 189-212.
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ceramic building material (CBM, e.g. spacer pins) is now thought to originate 
in the wider area east of Limyra; combined with the quantities of cooking and 
related vessels, the proportion of (close-)regional pottery could comprise at 
least 40-45%, which strengthens the idea that Limyra, and presumably other 
larger and smaller settlements in the region as well, procured a considerable 
share of its pottery from within the region, and this may have required a con-
siderable artisanal organisation. Finally, these preliminary analytical results 
also incited a more targeted program of sample selection in 2014, one that 
primarily focused on ceramic building materials from Late Roman contexts, a 
line of research that is aimed to be continued in 2015.

 GEOWISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG ZUR VERWITTERUNG 
VON LYKISCHEN FELSENGRÄBERN

I. EGARTNER
 O. SASS

Das Projekt „Impact of salt and moisture on weathering of historic stone-
work“ untersucht den Einfluss und das Zusammenwirken von Feuchte und 
Salzen bei der Verwitterung von kulturhistorisch bedeutenden Steinmonu-
menten. Im Zuge dieses Projektes konnten Verwitterungsprozesse an lyki-
schen Felsengräbern in Limyra untersucht werden (Abb. 12). Vornehmlich 
konzentrierten sich die Untersuchungen auf Felsengräber der Nekropole II. 
Das marine Kalkgestein der Gräber weist unterschiedlich starke Verwitte-
rungserscheinungen auf. Das Gestein weist Formen der Karstverwitterung, 
wie kleinräumige Oberflächenvertiefungen („surface pitting“), Oberflächen-
schwund („back weathering“), Karrenbildung (Loch-, Rinnen- und Rillenkar-
ren) und Risse auf.

Es wurden folgende geowissenschaftliche Anwendungen bzw. Messme-
thoden herangezogen: (1) Kartierung von Verwitterungserscheinungen; (2) 
Elektrische Widerstandstomographie (ERT); (3) Handheld Moisture Meter 
(tragbare Feuchtemessgeräte); (4) „Paper pulp poultices“ (zur Bestimmung 
des Salzgehaltes an Gesteinsoberflächen) und laboranalytische Auswertung 
der Salze (IC – Ionen Chromatographie). Die Untersuchung an den Felsen-
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gräbern hatte folgende Schwerpunkte: (1) Salz- und Feuchteverteilung an der 
Steinoberfläche und ihre Beziehung zu Verwitterungserscheinungen; (2) Pho-
togrammetrische Ermittlung von Rückverwitterungstendenzen der Gestein-
soberfläche mithilfe des Programms „Structur for Motion“; (3) Charakterisie-
rung von Salzen; (4) Lage und Ausbildung der Lösungserscheinungen.

RESTAURIERUNG, DENKMALPFLEGE UND SITE MANAGEMENT

M. SEYER

Sarkophag des Xñtabura

Die für das Jahr 2013 vorgesehenen, aufgrund einer schweren Erkrankung 
des Architekten aber nicht durchgeführten Vorarbeiten zur Restaurierung 
des Sarkophags des Xñtabura konnten in der Kampagne 2014 verwirklicht 
werden. Nach der Erstellung des architektonischen und statischen Konzepts 
diente die Kampagne 2014 vornehmlich einer Kartierung der Schäden am Bau 
durch ein Team von vier Restauratoren (Abb. 13). Der Projektantrag zur Res-
taurierung des wertvollen Monuments konnte bereits im Herbst fertiggestellt 
werden und soll nach erfolgter Genehmigung durch die Antalya Kültür Var-
lıklarını Koruma Böge Kurulu Müdürlüğü sowie der Finanzierungszusage 
umgesetzt werden.

Stadtmauer der byzantinischen Oststadt

Der in der Kampagne 2012 begonnene und 2013 weitergeführte teilwei-
se Wiederaufbau der schlecht erhaltenen Stadtmauern der byzantinischen 
Oststadt konnte in der Kampagne 2014 zu einem vorläufigen Ende gebracht 
werden. Wie in den vorigen Jahren wurden jeweils zwei Mauerscharen wie-
dererrichtet, wobei 2014 das Areal nahe der Südost-Ecke der Stadt sowie der 
nördliche Bereich der Ostmauer fertiggestellt werden konnte. Für das für die-
se Maßnahme notwendige Steinmaterial wurden Originalblöcken verwendet, 
die im unmittelbaren Versturzbereich der Mauer lagen. Um die originalen 
Scharen von den aufgesetzten unterschieden zu können, wurde unter die 
aufgesetzten Blöcke ein Vlies aus Glasfasern (kece) gelegt. Diese Maßnahme 
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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 den antiken und byzantinischen Baubestand 
bereits zu zerstören drohten. 

Während dieser Arbeiten konnten mehrere in die Stadtmauer verbaute 
bzw. aus dieser geborgene Architektur- und Reliefblöcke erstmals fotogra-
fiert, gezeichnet und wissenschaftlich dokumentiert werden (Abb. 14, 15).

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Während der Kampagne 2014 wurden mehrere Anträge zur Durchführung 
für Verschönerungsarbeiten des Grabungsgeländes, zur Sicherung anti-
ker Kunstschätze sowie zur Ermöglichung archäologischer Arbeiten in der 
byzantinischen Ostastadt an die Kültür Varlıklarını Koruma Böge Kurulu 
Müdürlüğü in Antalya gestellt. 

-  Reparatur des defekten Wasserablaufs im Bereich des Hauses des Bekçi

-  Bergung einer auf der Akropolis befindlichen Stele aus klassischer Zeit 
mit Darstellungen von vier Doppeläxten

Diese Maßnahmen wurden bereits genehmigt und können in der Kam-
pagne 2015 durchgeführt werden.

ÇOCUKLARIN LIMYRASI

Z. KUBAN

2011 yılından beri Limyra kazısına paralel olarak “Çocukların Limyrası” 
adlı yaz okulu devam etmektedir. Prof. Dr. Zeynep Kuban’ın yönetiminde ge-
liştirilen bu projede 2014 yılında da İTÜ Mimarlık ve Mimarlık Tarihi öğrenci-
leri Saklısu Köyü çocuklarıyla birlikte 1 hafta - 10 günlük periyotlar içinde ha-
rabeler, köy, gelecek, geçmiş ve bugün hakkında tartışmalar yaptılar. Yaşları 
5 -12 arasında değişen çocuklar gruplar halinde tiyatro, dans, müzik, maket 
yapım, maske, kukla, resim, film ve animasyon gibi başlıklar altında yaratıcı 



531

bir biçimde bu tartışmaları sürdürdüler. 2014 yılında aktiviteler antic kentin 
ve günümüz köyün ayrılmaz parçası olan SU çevresinde dolandı. Bu sene 
çocuk yaşını geçmiş olan kızlara bir dikiş atölyesi yapıldı ve burada  genç 
kızlarla antik ve günümüz kıyafetleri konuşuldu ve yapıldı. Ayrıca Limyra 
bez çantaları dikildi. Çocukların Limyrası’nın amacı köy halkıyla son yıllarda 
gerilen ilişkinin biraz yumuşamasını sağlamak ve harabelere sahip çıkmaları 
için bir alt yapı oluşturmaktır. Çocuklar için “Limyra’yı Boyayalım” adlı kitap 
yayınlandı ve atölyelerde üretilen bazı eğitici oyunların da köyde oynanabil-
mesi için tasarımlar yapıldı. Böylece Çocukların Limyrası’nın kalıcı bir etkisi 
olabiliceğine inanmaktayız.
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Abb. 1: Limyra, Lage der Messflächen 2013 und 2014 und Interpretation der linearen Strukturen.

Abb. 2: Limyra, Vorläufige Ergebnisse des geophysika-
lischen Surveys im Bereich „Nördliche Oststadt“
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Abb. 4: Limyra, Südthermen, Grundriss mit den verschiedenen Bauphasen.

Abb. 3: Fig. 2: Limyra, Vorläufige Ergebnisse 
des geophysikalischen Surveys im Be-
reich „Grabungscamp“.
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Abb. 5:  Limyra, Bathing complex at the theat-
re, Grave 306. Fused middle and distal 
phalanges of the big toe of a 25-40 years 
old man.

Abb. 6:  Limyra, East City. NW part of the Bishop’s 
Church.

Abb. 7:  Limyra, East City. Architrave block with cross 
from NE.
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Abb. 9: Limyra, Inscribed block of the vault of the arch.

Abb. 8: Limyra, Preliminary partial reconstruction of the arch of the gateway near the Ptolemaion.
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Abb. 12:  Limyra, Verwitterungsspuren an einem Grab in 
Nekropole II

Abb. 10:  Limyra, Lower half of Black Sea 
amphora, so-called carrot type.

Abb. 11: Limyra, Single-handed jar.
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Abb. 13: Limyra, Sarkophag des Xñtabura. Kartierung der Schäden an der Westseite.
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Abb. 15:  Limyra, Fragment eines Bukranienfrieses in der byzantinischen Stadt-
mauer.

Abb. 14: Limyra, Fragment eines korinthischen Kapitells aus der byzantinischen 
Stadtmauer.
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MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ KAZISI 
2014 SEZONU ÇALIŞMALARI

Göksel SAZCI*

Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalar 19.06.2014 tari-
hinde başlayıp 30.09.2014 tarihinde sona erdirilmiştir.1 Çalışmalar ev ve arazi 
grubu olmak üzere iki grup halinde sürdürülmüş ve arkeolojik çalışmalara 
paralel olarak kazı deposu ve çevresinin iyileştirme çalışmaları da gerçekleş-
tirilmiştir. 

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Arazi çalışmalarına geçen yıllarda açılan D3.3, D3.4, D4.1, D4.2, D4.3 ve 
D4.4 karelerinde devam edilmiş, bunlara ek olarak bu yıl bir de C6.2 karesin-
de çalışmalara başlanmıştır (Resim: 1). Araştırmalarımızın 5. yılını tamam-
ladığımız 2014 kazı sezonunda, henüz daha anakayaya ulaşmış olmamıza 
rağmen stratigrafi ve numaralandırma sistemi oluşturacak veri elde edildi-

* Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, Çanak-
kale/TÜRKİYE.

1 Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazıları’na 2014 yılında Doç. Dr. Göksel Sazcı (Kazı Başkanı), Yrd. 
Doç. Dr. Derya Yılmaz (Kazı Başkanı Yardımcısı),  Devrim Çalış Sazcı, M.A (Seramik Bahçesi ve 
Ev Grubu sorumlusu), Yrd. Doç. Dr.  Dr. Can Yümni Gündem (Arkeozooloji), Araş. Gör. Meral 
Mutlu (Arkeolog), Araş. Gör. Murat Ay (Arkeolog), Mürsel Seçmen (Arkeolog, Arkeozooloji), 
Sinem Girgin (Sanat Tarihçi), Gürkan Çağan (Restoratör), Selçuk Kalfa (Fotoğrafçı), Yüksek Li-
sans öğrencimiz Canan Özbaş ve öğrencilerimiz Ayşe Özge Akbaş, Deniz Uzun, Aylin Badem, 
Nilay Talay, Gözde Özge Şengüler, Ebru Günaydın, Mustafa Can Baştopuz, Mehmet Çebitürk, 
İnci Özen, Umut Yürük, Sultanna Şafak, Esra Mercan, Nazan Ece Erdem, Rahime İlknur Kavala, 
Ceyda İpek, Abdussamet Kılıç ve Emre Karasu ekip üyesi olarak katılmışlardır. Kazımıza Ba-
kanlık Temsilcisi olarak Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Sn. Handan 
Özalpay 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 Müdü-
rü Vk. Sn. Özcan Alarslan Bey’e, Eceabat Kaymakamı Sn. Nurettin Dayan Bey’e, Eceabat Beledi-
ye Başkanı Sn. Adem Ejder Bey’e, Çanakkale Arkeoloji Müzesi Müdiresi Sn. Sevim Tunçdemir’e 
ve Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazısı Ekibi  olarak çok teşekkür 
ederiz. 
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ğinden, önümüzdeki kazı sezonlarında da geliştirmek üzere bir tabaka numa-
ralandırılması yapılmıştır (Resim: 2).  

D3.2 Karesindeki Çalışmalar: Şu ana kadar höyükte ulaşabildiğimiz en eski 
tabakaları barındıran D3.2 açmasında, önceki yıllarda Troia V Dönemi ile çağ-
daş 4 tabaka tespit edilmişti. Klasik Troia ve Batı Anadolu kronolojisine göre 
Troia V Dönemi, M.Ö. 3. binin sonlarına tarihlenir ve İlk Tunç Çağı III’ün 
son dönemini oluşturur. Son Troia kazılarından elde edilen verilere ve C14 
sonuçlarına göre ise bu dönemin Orta Tunç Çağı’na tarihlenmesi gerektiği 
söylenmiştir.2 Elimizde henüz C14 sonuçları olmamasına rağmen, bulun-
tu korelasyonu ile Troia V Dönemi ile çağdaş bu dört tabakanın İlk Tunç III 
Dönemi’nden daha geç bir döneme tarihlenmesi gerektiğini, ancak genel 
özellikleri ile İlk Tunç Çağı ile daha çok benzer özellikler göstermesi nedeni 
ile Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki bu dönemi ‘Geçiş Dönemi’ olarak isim-
lendirmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Stratigrafik tabakalanmada 
Maydos Kilisetepe Höyüğü için bu dönem VII rakamı ile tanımlanmıştır. 2014 
kazı sezonunda söz konusu döneme ait mimarî yapılaşmanın 4 evresinden 
en eskisinin kalıntılarını açma içerisinde görmek mümkündü. Çalışmalara bu 
kalıntıların kaldırılması ile başlanmıştır. Mimarî kalıntıların kaldırılması es-
nasında alanda taş aletler ve ağırşaklara rastlanılmıştır. 

Alanın batı kısmında burada kazıya başlanıldığından itibaren bir taş yığını 
bulunmaktaydı. Hatta Geçiş Dönemi’nin tespit edilen dört tabakasının batı 
sınırını bu taş yığını oluşturmaktaydı. Geçiş Dönemi tabakaları kaldırıldığın-
da taş yığının doğu kısmında bir duvar sınırı tespit edildi. Aynı şekilde taş 
yığının dağınık olan üstteki taş sırası kaldırıldığında alttaki taşların belli bir 
düzende güneybatıdan kuzeybatıya doğru uzandığı gözlemlenmiştir (Resim: 
3a). Hatta daha önce çalışılan alanın kuzeydoğusunda tespit edilen 44 nu-
maralı duvarın bu uzantının bir parçası olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3b).3 Bu 
sebeple bu mimarî kalıntının bir savunma duvarı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
bu savunma duvarına uzanan kuzeydoğuda bir duvarın taş temelleri (duvar 
72) ile güneydoğuda da yine bu duvara uzanan kerpiç kısmı korunmuş bir 
duvar (duvar 79) ortaya çıkartılmıştır. VIII Tabaka olarak isimlendirilidiğimiz 

2 Blum 2012; Pavuk & Schubert 2014, 865- 866.
3 Sazcı 2014, Plan IId.
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bu tabaka seramikleri içerisinde VII. Tabakada gözlemelenen seramiklerle 
birlikte bir de depas parçası bulunmuştur. Hem bu sebeple, hem de bir önce-
ki mimarî plandan farklılık gösteren bu tabakanın ilk Tunç Çağı III dönemine 
tarihlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.     

D3.4 Karesindeki Çalışmalar: Bu alandaki çalışmalara Son Tunç Çağı’na 
tarihlediğimiz iki evreli işlik tabakasının kaldırılması ile başlanmıştır. Aynı 
zamanda açmanın kuzeyinde ve kuzeybatısında bulunan döküntü toprak 
kaldırılmıştır.

Önceki kazı sezonunda tespit edilen çukurların fonksiyonları daha iyi an-
laşılmıştır. Bunların bazılarının çöp çukuru, bazılarının kap yerleştirmek için 
açılan çukurlar bazılarının ise yaklaşık 5 cm. kalınlığında bir kil tabakasıyla 
kaplanmış olmasından ötürü silo olarak kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim: 4). 
Bu tabakaların altında ise Orta Tunç Çağı’na tarihlediğimiz Maydos Kilise-
tepe Höyüğü’nün VI. tabakasına ait mimarî kalıntılar ortaya çıkartılmıştır. 
Yangın geçirmiş olan bu tabakaya ait mimarî kalıntıların aşırı bir biçimde tah-
rip edilmiş oldukları gözlemlenmiştir. Bir kısmı 2013 kazı sezonunda ortaya 
çıkartılan kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan 54 numaralı duvarın tama-
mı ortaya çıkartılmıştır (Resim 5- 6). Ayrıca bu duvara kuzeyde eklenen bir 
duvar (duvar 78) ile güneydoğu kısmında yine bu duvara eklenen güneydo-
ğu- kuzeybatı yönünde eklenen bir başka duvar (duvar 73) tespit edilmiştir. 
73 Numaralı duvarın kuzeyinde ise yangın dolayısıyla aşırı tahrip edilmiş bir 
ocak yeri bulunmuştur.  

D3.3 karesinde önceki yıllarda ortaya çıkartılan ve arka duvarının yaklaşık 
2 m. kalınlığa ulaştığı yapının ilk kez bu dönemde inşa edildiği anlaşılmıştır. 
2011 kazı sezonunda höyüğün kuzeybatısında ortaya çıkartılan ve büyük ve 
düzgün taşların höyüğün yamacına örülmesiyle oluşturulan savunma duva-
rıyla4 birlikte bu yapıların arka duvarlarının kalın inşa edilmesiyle oluşan sa-
vunma tekniği Maydos Kiliestepe Höyüğü’nün Orta Tunç Dönemi’ne tarih-
lenen savunma sistemini oluşturur (Resim: 6- 7). 2014 kazı çalışmalarında da, 
alanın kuzeybatısında savunma sistemine doğru uzanan ve bu sistemin bir 
parçası olduğunu düşündüğümüz bir duvar (duvar 77) ortaya çıkartılmıştır.  

4 Sazci 2013, 49- 50, Resim 9.
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D4.1 Karesindeki Çalışmalar: D4.1 Karesi’ndeki çalışmalar geçen sezon ol-
duğu gibi bu yıl da kısıtlı bir alanda gerçekleştirilmiştir. Açmanın kuzeybatı 
kısmında çalışılarak Orta ve Son Tunç Çağı’na tarihlenen (VI ve V. tabakalar) 
yapıların kalın olan arka duvarları daha temiz bir şekilde ortaya çıkartılmış-
tır (Resim: 7). Yapılan çalışmalar neticesinde D3.3 açmasında olduğu gibi bu 
alanda da yapıların kalın arka duvarının bastiyon şeklinde bir çıkıntı yaptığı 
gözlemlenmiştir. 

D4.2 Karesindeki Çalışmalar: D4.2 Karesi’nde üzerinde rölyefli kerpiçlerin 
bulunduğu 12 numaralı duvarın kuzeyinde kazılmamış bir alan vardı. 2014 
kazı döneminde bu alan taban seviyesine kadar kazılmış ve kazılan alanda 
bir ocak yeri ve oacağın kenarında da üzeri işlenmiş kemikten dikdörtgen 
şeklinde bir boncuk bulunmuştur (Resim: 8). 

D4.3 Karesi’ndeki Çalışmalar: 2014 Kazı sezonunda genel olarak açmanın 
batı yarısında çalışmalar sürdürülmüş olup, kazılan alanlardan elde edilen 
seramik parçalarından ve mimarî öğelerden anlaşıldığı üzere, bir kaçı dışın-
da, söz konusu alanlar Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir (Maydos Kilise-
tepe Höyüğü V. Tabaka). Çalışmalara Erken Demi Çağı’na tarihlediğimiz  IV. 
tabakaya ait mimarî kalıntıların kaldırılması ile başlanmıştır. Kazılan alanın 
kuzeyi Son Tunç Çağı’na tarihlediğimiz 11 numaralı duvar ile sınırlanmıştır 
(Resim: 6 ve 9). Bu aynı zamanda bu alanda ortaya çıkartılan odanın da kuzey 
sınırını oluşturmaktadır. 2013 kazı sezonunda 11 numaralı duvar ile 22 numa-
ralı duvarın bağlandığı köşenin güneydoğu kısmında bir silo tespit edilmişti. 
Aynı şekilde yeni açılan alanda da iki duvarın birlşetiği köşenin güneybatı-
sında da bir silo yeri daha tespit edilmiştir. Odanın kuzeybatı kısmında ise 
13 numaralı duvara bitişik inşa edilmiş etrafı kil duvarlarla çevrili nisbeten 
daha büyük boyutta bir silo yeri ortaya çıkartılmıştır. Bu silonon doğu kıs-
mındaki kil duvarının önünde de yine kilden bir seki ortaya çıkartılmıştır. 
Odanın doğu sınırını oluşturan 22 numaralı duvarın güneybatı kısmında da, 
orta kısmı taşla doldurulmuş üzeri kerpiç tuğlalarla örülmüş  genişçe bir baş-
ka platform daha ortaya çıkartılmıştır. Ağır bir yangın geçirmiş odanın güney 
sınırını 22 duvara eklenen bir başka duvar oluşturur. İçerisindeki buluntu-
lardan odanın ev ekonomisi ile ilgili bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Odanın 
en az iki evreli olduğu 22 numaralı duvarın ortasında tespit edilen sonradan 
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örülmüş kapı yerinden anlaşılmıştır. Odanın güney kısmında, çalışılan alanın 
güneybatısında da 22 numaralı duvarın güney ucuna bitişik inşa edilmiş, 51, 
52 ve 69 numaralı duvarların oluşturduğu ‘U’ şeklinde bir yapı tespit edilmiş-
tir. Yapının 22 numaralı duvara birleştiği köşede bir kapı sövesi bulunmuştur. 
Yapının içerisinde herhangi özel bir buluntuya rastlanılmamıştır. Bu yüzden 
bir kiler odası mı yoksa üst katlara çıkmaya zarayan bir merdiven odası mı 
olduğu tam anlaşılamamıştır.  

D4.4 Karesi’ndeki çalışmalar:  D4.4 karesinde önceki yıllarda yapılan kazılar-
da Maydos Kilisetepe Höyüğü III. tabakasına tarihlediğimiz Geometrik-Ar-
kaik döneme ait oval yapılar tespit edilmişti. 2014 kazı sezonunda yaptığımız 
çalışmalar bu yapıların kaldırılmasına yönelik olmuştur. Kaldırılan yapıların 
altında güney profili boyunca uzanan, Erken Demir Çağı’na tarihlediğimiz 
dik konulmuş temel taşlarından oluşan bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın 
etrafındaki dolguda ise Tunç Çağı’ndan bildiğimiz mermer bir idol ile yine 
mermerden üretilmiş mantar başlı bir asa başı parçası bulunmuştur (Resim: 
10a-b). Asa başı içerisindeki izlerden asa başının sapına nasıl tutturulduğunu 
anlamak mümkündür; sapa geçirilen asa başı, sap kısmına bir pim yardımı 
ile tutturulmuştur. 

C6.2 Karesi’ndeki Çalışmalar:  1980’li yıllarda höyüğün batı kısmından de-
nizi doldurmak için iş makineleri ile yapılan tahribat işleminde oluşan ke-
sitte savunmayla alakalı yüksek duvarlar görülebilmekteydi (Resim: 11). Bu 
duvarların daha iyi anlaşılabilmesi için hemen profilin üst kısmında C6.2 
karesinde yeni bir açma açılmıştır. Ancak 2014 kazı sezonun son dönemle-
rine denk gelen bir zamanda açıldığı için bu kazı sezonunda yalnızca yüzey 
toprağının kaldırılması gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yılllarda bu alanda 
devam edeceğimiz kazılarla yerleşmenin savunma sistemiyle ilgili önemli bil-
giler elde etmeyi umuyoruz. 

SERAMİK BAHÇESİ ÇALIŞMALARI

Yayın ve genel dökümentasyona yönelik ev ve seramik bahçesi çalışmaları 
kazı çalışmalarına paralel olarak  sürdürülmüş, 2014 yılında ortaya çıkan se-
ramiklerin tamamı çalışılmış, seçilen parçaların fotoğraf ve çizimleri yapılıp 
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tamamlanmıştır. Ayrıca küçük buluntuların da dökümentasyon işlemleri ta-
mamlanarak temizlenmesi, konservasyon ve restorasyonu yapılmıştır. 

Bu işlere paralel olarak eskiden seramik deposu olarak kullanılan yapı te-
mizlenmiş ve kış şartlarına daha iyi dayanabilmesi için gerekli izolasyonu 
yapılmıştır. 

Arazide geçen yıl kış mevsiminde oluşabilecek tahribatlara karşı aldığımız 
önlemlerin çok faydalı olduğu gözlemlenmiş ve yine kazı sonrasında restora-
törümüzün raporu doğrultusunda açılan açmaların etrafına yağmur sularının 
oluşturabileceği erozyona karşı içi toprakla doldurulmuş çuvallarla çevrele-
nip bir set oluşturulmuştur. Bunun yanısıra açmaların içi ve mimarî kalıntılar 
geotekstil maddesi ve plastik muşamba ile kaplanmıştır. 
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Resim 2: Maydos Kilisetepe Höyüğü tabakalanması.

Resim 1: Açmaların karelaj içerisindeki konumları.
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Resim 4: D3.4 Açması Son Tunç Çağı’na ait etrafı 
kille sıvalı silo olarak kullanılmış çukur.

Resim 5: D3.4 Açması VI. Tabakaya ait mimarî bu-
luntular.

Resim 3a: D3.2 Açması ve İlk Tunç Çağı’na 
ait savunma duvarı.

Resim 3b: D3.2 Açması ve İlk Tunç Çağı’na ait 
savunma duvarı.
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Resim 6: Erken Demir Çağı, Son Tunç ve Orta Tunç Çağı mimarî kalıntılar.
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Resim 7: Orta ve Son Tunç Çağı’na ait evlerin sa-
vunma amaçlı bastiyon şeklinde çıkıntılar 
yapan arka duvarları.

Resim 9: D4.3 Açması Son Tunç Çağı mimarî bu-
luntuları.

Resim 8: D4.2 Açması’nda bulunan üzeri 
işlenmiş kemik boncuk.
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Resim 10b: D.4.4 Açması IV. tabakada bulunan mermer asa başı parçası.

Resim 10a: D.4.4 Açması IV. tabakada bulunan 
mermer idol parçası.
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Resim 11: Höyüğün batısındaki kesitte görülen savunmayla ilgili duvarlar.
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TARSUS-GÖZLÜKULE 2014 YILI KAZISI

Aslı ÖZYAR*
Elif ÜNLÜ

Türkan PİLAVCI
Çiğdem KÜLEKÇİOĞLU

Serdar YALÇIN
Zachary SILVIA

Jacob STAVIS

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2007 yılından itibaren Bryn Mawr College’in 
katkıları ile Mersin İli, Tarsus ilçesinde Gözlükule höyüğünde başlattığı kazı 
çalışmalarına 2012 yılında devam edilmiştir.1    

Çalışmalar 28 Mayıs – 4 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Bakanlık temsil-
cimiz Ünsal Bolattaş (Hatay Müzesi) nezaretinde ekip üyelerimiz tarafından 

* Prof. Dr. Aslı ÖZYAR – Yard. Doç. Dr. Elif ÜNLÜ Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Bölümü, Bebek P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.   

 Zachary SILVIA, Doktora öğrencisi, Bryn Mawr College, Dept. of Classical and Near Eastern 
Archaeology, Bryn Mawr, PA 19019, ABD. 

 Türkan PİLAVCI – Serdar YALÇIN – Jacob STAVIS Doktora öğrencileri, Columbia University, 
Dept. of Art History and Archaeology, Columbia University, 826 Schermerhorn Hall, 1190 Ams-
terdam Avenue, New York, New York 10027 /ABD. 

 Çiğdem KÜLEKÇİOĞLU, Lisanüstü öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Bölümü,  Bölümü, Bebek P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.

1 Kazıya önhazırlık olarak 2001-2006 yılları arasında yürütülen araştırmaların raporları ve 2007 
yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarının raporları için bkz Özyar, A., E. Ünlü, T. Pilavcı, Ç. 
Külekçioğlu, S. Yalçın, S. Karacic, A. Güldüren, W. Bennett “Tarsus-Gözlükule 2012 Yılı Kazısı”, 
35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 2014, 170-181. Araştırmaların ilk 3 yılında yapılan çalışma-
lardan çıkan sonuçların derlemesi için bkz. Özyar, A. (ed.) Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-
Gözlükule Interdisciplinary Research Project. Istanbul : Ege Yayınları 2005. Ayrıca bkz. www.tarsus.
boun.edu.tr.
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yürütülmüştür.2 Çalışmalarımız Boğaziçi Üniversitesi 8254 numaralı Bilim-
sel Araştırma Projesi olarak BAP bütçesinden ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 
Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkısı ile yürütülmüştür.3 

Çukurova’nın batısında bulunan modern Tarsus kentinin güneyinde yer 
alan Gözlükule höyüğünde 2014 yılı kazı çalışmaları kapsamında doğu tepe-
sinde yer alan ve C716, C717, C706, C707 ve B797 olarak adlandırılan toplam 
beş açmada yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda devam edildi. Ayrıca kazı 
alanın orta kısmında C7 06 ve 07’de tespit edilen ve en az 4,5 m. derinliğe 
kadar ulaştığı anlaşılan muntazam sınırlı modern tahribat alanının boşaltıl-
masına bu sezon da devam edilmiştir ama halen dibine ulaşılamadı. 

Bu sezon ayrıca C7 07 ve B7 97 ile C7 06 açmaları arasındaki açma duvarla-
rı indirilmiştir. Buna hem C7 07 ve C7 06’yı kapsayan modern tahribat alanı-
nın boşaltma çalışmaları sırasında çok derinleşmiş olmasından, hem de Erken 
İslami Dönem katmanlarının bu açmalarda kaldırılmış olmasından ve açma 
duvarlarının içinde kalan kısımların anlaşılabilmesi için karar verildi (Resim 
1). Kazılardan elde edilen bulgular Erken İslami Dönem, Geç Antik ve Roma, 
ve Geç Tunç katmanları olarak ele alınıyor. 

 

ERKEN İSLAMİ DÖNEM 

Artık çukurları dışında sadece C7 16 açmasının kuzeyinde rastlanan Erken 
İslami Döneme ait katmanlarda çalışıldı ve  buradaki kalıntıların karmaşık bir 
drenaj sistemine ait olduğu anlaşıldı. Pişmiştoprak  künkler ile buraya taşınan 
atık suların yığılmış taş katmanları arasından yeraltına süzülüp birinin üstü 

2 2014 yılında kazılar Özyar ve Ünlü denetiminde Pilavcı (C7 06), Yalçın (C7 17), Stavis (B7 97), Sil-
via (C7 16) ve Külekçioğlu (C7 07) tarafından yürütülmüştür. Açmalarda çalışan asistanlar: Raija 
K. Heikkila – Amanda M. Filmyer – Sacha H. Agins ¬– Eren Çapan – Taha Yurttaş. Diğer katı-
lanlar: Doç. Dr. Pancaroğlu (Orta Çağ sanat tarihi), Boğaziçi Üniversitesi; Yard. Doç. Dr. Agnes 
Laure Ludmilla Vokaer (Brüksel Üniversitesi, Belçika); Hollister N. Pritchett, doktora öğrencisi 
(Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD); Ümit Öztürk, lisans öğrencisi, (Boğaziçi Üniversitesi); 
Yasemin Bağcı, doktora öğrencisi (Amsterdam Üniversitesi); Pınar Kolancalı, lisans öğrencisi, 
(Boğaziçi Üniversitesi); Hasan Onur Işık, lisans öğrencisi, (İstanbul Teknik Üniversitesi); Umut 
Koca, lisans öğrencisi, (Yıldız Teknik Üniversitesi) (Jeodezik Ölçümler) Nazım Can Cihan, kon-
servasyon restorasyon; Göze Üner, mimar; Meltem Çavdar, yükseklisans öğrencisi (İstanbul 
Teknik Üniversitesi); Burak Sönmez, yükseklisans öğrencisi (Ankara Üniversitesi).

3 Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine destek ve katkıları için teşekkür ederiz. 
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kiremit ve düzlenmiş taşlarla döşeli ve kubbe şeklinde iki yuvarlak havza-
da toplandığı tespit edildi. Tahminen içi doldukça yenisi açılan kubbe yapılı 
foseptik çukurlarına ilaveten diğer atık sular da farklı bir sistem ile toplanıp 
yapılardan uzaklaştırılmış olmalı (Çizim: 1).

C7 06 ile C7 07 ve B7 97 açmalarının arasındaki duvarlarda yapılan çalış-
malar Ortaçağ katmanları ile igili şimdiye kadar elde ettiğimiz verilerin ek-
siklerini tamamlamıştır. C7 06 ve 07 açma duvarının üst katmanında kısmen 
ele geçen, ufalanmış kireçtaşı ve kalsit parçacıkları ile doldurulmuş bir çukur  
tespit edildi. Bunun kireç üretimi ile ilgili bir kullanımı olmalı. Daha önceki 
yıllarda C7 06 açmasında rastlanan 2 adet endüstriyel tip fırını ve bir takım 
işlevini tam olarak anlayamadığımız çukurları göz önünde bulundurursak 
Abbasi Dönem yerleşmesinin ilerleyen evrelerinde buranın bir üretim yeri 
olarak kullanılmış olma ihtimali kuvvetlidir.

C7 07 ve B7 97 arasındaki açma duvarında daha önceki sezonlarda kısmen 
açığa çıkarılmış olan Erken İslami Döneme ait çöp çukurlarının duvar içinde 
kalan kısımları boşaltıldı.  Batıdaki çukurdan bol miktarda Abbasi cam ve 
seramikler dışında bir de Emevi dönemine tarihlenen tüm kandil çıkmıştır ki 
bu döneme ait buluntular az olduğundan önemlidir (Resim: 2).

Batıda doğu-batı istikametinde seyreden Erken İslami Döneme ait bir du-
varın üst yapısına ait bir sıra taş ele geçmiştir ve bunların bazılarının oldukça 
büyük olması devşirme olmalarını akla getirir. Buna dik açı yapan duvarın ve 
temelinin kuzeyde C7 07 açmasına ve güneyde B7 97 açmasına devam eden 
kısımları geçen sezonlarda belgelenerek kaldırılmıştı. Açma duvarı içinde ka-
lan kısmı ve ona sıvanarak bitişen toprak yüzey de ortaya çıkarılmıştır. Daha 
önceki senelerde parçalar halinde ele geçen toprak sıvalı yüzeyler olmuştu. 
Fakat ilk kez bu tip bir yüzeyin mimarî ile ilişkisi belirlenmiş ve böylece ko-
nutların içerisinde killi toprak sıvalı tabanların kullanıldığı kesinleşmiş olu-
yor. 

Abbasilerin kullandığı sırsız ve bezemesiz çanak çömlek tipolojisine bu 
yıl bir şişecik eklenmiştir. Yard. Doç. Dr. Agnès Vokaer’e göre Erken İslami 
Dönemden 15. yüzyıla kadar rastlanan bu sferokonik şişeciklerin geniş bir 
coğrafi yayılımı vardır, fakat işlevleri tam olarak tanımlanamamıştır (Resim: 
3). Tarsus-Gözlükule’de bulunan örneğin pişirme kaplarına benzer hamuru 



554

vardır. Şimdiye kadar bulunan kemik ağırşaklara üzeri nokta bezemeli ola-
nın yanısıra bir de stilize kuş desenleri ile süslenmiş olan eklenmiştir. Maden 
eserler arasında ise bir bronz tıp aleti kötü durumda ele geçmiştir. 

GEÇ ANTİK 

Erken İslami katmanların hemen altında bulunan Geç Antik döneme tarih-
lenen yapı kalıntılarından ise C7 06 - C7 07 açma duvarında ortaya çıkarılmış 
olan tek sıra taş dizini halinde ele geçen duvarın C7 06’daki Geç Antik döne-
me tarihlenen mimarî ile köşe yaptığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca C7 06 açmasının kuzeyindeki Geç Antik duvarın temel taşlarından 
birinin devşirilmiş bir aslan heykel parçası olduğu anlaşılmıştır.  

ROMA  DÖNEMİ

Roma Dönemi katmanlarına ise yerleşimin bu bölgesini Prehistorik höyü-
ğü teraslayarak kullandıkları için özellikle C7 17 ve C7 16 açmalarında rast-
lanmaktadır. 

C7 17 açmasında bulunan 2010 ve 2012 sezonlarında yoğun bir şekilde 
kandil parçaları, daha az olarak da pişmiştoprak heykelcik ve maske parçaları 
çıkan adak atık çukurunda çalışılmaya devam edilmiştir ve bu sezonda da ele 
geçen tüm, tüme yakın ve fragman halinde kandil sayısı daha önceki yıllarda 
olduğu gibi yüzlercedir. Giderek batıya doğru genişleyen adak atık çukuru-
nun kısmen dibine ulaşılmıştır. Bu alanının kuzeyinde oval bir fırın kalıntı-
sına rastlanmıştır. Fırının çeperinde taş, kiremit ve tuğla parçaları kullanıl-
mış, dibi sert, killi bir toprak ile sıvanmıştır. Adak atık çukurunun güneyinde 
iyi işlenmiş, düzenli, büyük taşlardan yapılmış duvarın 5m devam ettiği ve 
bir alt sırası daha olduğu görülmüş, ancak duvarın işlevi henüz tam olarak 
anlaşılmamıştır. Bu alanda stratigrafik olarak birkaç yapı evresinin olduğu 
gözlemlenmektedir, zira adak atık çukuru, kesme taşlardan yapılmış duvarın 
üstüne yayılmış olup yukarıda bahsedilen fırının ise altına devam etmektedir.  
Dolayısıyla buranın Roma Dönemi’nde en az 3 evresinin olduğunu ve zaman 
içinde işlevsel değişime uğradığını anlıyoruz. Bu bölgenin kuzeydoğusunda 
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ise tuğladan örülerek yapılmış kenarları 1’er metre olan dörtgen planlı bir ka-
lıntıya rastlanmıştır.  Bu yapının üç duvarı tek sıra tuğla örülerek ve harç kul-
lanılarak yapılmış ve sıvanmıştır. En altında ise tuğladan örülü bir seki mev-
cut.  Tabanı çanak şeklinde olup kalın bir sıva ile kaplanmıştır. Bütün bunlar 
yapının gömülü olarak kullanıldığına işaret eder. Yapının diğer duvarının üst 
kısmı tuğlalar ile kemer şeklinde örülmüş, altı ise boş bırakılmıştır, ancak bu 
kısmın dibine henüz ulaşılmamıştır. Endüstriyel bir amaçla yapıldığını dü-
şündüğümüz bu yapının işlevi daha tam olarak anlaşılmamıştır. (Çizim: 2)

C7 16 açmasında ise üzeri daha sonra taşlarla örtülmüş  çakmak taşı yon-
galarının yoğun olarak bulunduğu bir alan açığa çıkarılmıştır. Büyük bir 
konglomera taşına bitişik bu alandaki yongaların dağılımı çakmak taşlarının 
belki de bu iri taşın örs olarak kullanılarak işlendiklerini düşündürmektedir. 
Yongaların arasında bol miktarda tessera artıkları olması burasının bir mo-
zaik taşı işliği olarak kullanıldığına işaret eder. Açmanın güneydoğusunda 
sadece 1.-2. yy.’larda Kilikya bölgesinde üretilen amfora parçaları da ihtiva 
eden 3 öbek halinde dökülmüş seramik yığını ele geçmiştir.

C7 17 açması ile birlikte ele alındığında buradaki Roma Dönemi kalıntı-
larının hemen hepsinin endüstriyel niteliğe sahip olduğu dikkat çekmekte-
dir ve Roma Dönemi’nde artık şehir merkezinin tamamen kuzeye kayması 
ve höyüğün sur dibinde kalmasıyla buranın üretim yapılan ve bunlarla ilgili 
atıkların döküldüğü bir yere dönüştüğünü gösterir.

Roma Dönemi buluntularının çoğunu gene kandiller teşkil eder.  Özellikle 
C7 17’deki adak atık çukurundan ele geçen kandillerin çoğunluğu bezemesiz 
veya fazla belirgin olmayan bir şekilde bezemeli olarak üretilmişlerdir. Bir 
kısmı ise belirgin daha önceki yıllardan bilinen figüratif bezemeye sahiptir 
(Resim: 4). Adak atık çukurundan çıkanlar arasında bir sürü rozet bezemeli 
diskler (Resim: 5), toynaklı hayvan ayakları (Resim 6), üzüm ve kanat şeklin-
de objeler vardır (Resim: 7). Kemikten yapılma iğne ve zar,  kurşun ağırlık, 
ve bronz olta ucu bu katmandan çıkan diğer muhtelif buluntular arasında-
dır. Ayrıca bir elinde yay, diğer elinde avladığı geyik ile betimlenen Tanrıça 
Diana’nın arkasında duran köpeğiyle beraber tasvir edildiği akik yüzük taşı 
bulundu (Resim: 8).
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KLASİK DÖNEM ÖNCESİ 

Yukarıda bahsedilen Roma dönemi teraslamasından dolayı C7 16 ve 17 
açmalarının sadece güney kısımlarında Geç Tunç IIb katmanlarına ulaşıldı.  
Bu bölgede yer alan ufak taşlardan oluşan bir yığının 10m’lik bir kısmı ele 
geçti. C7 06 ve 07 açmaları arasındaki açma duvarı Geç Tunç II katmanına 
kadar indirilmiştir ve burada modern tahribat çukuru tarafından kesilmiş bir 
mimarî kalıntıya rastlandı. C7 06 açmasının ortasında ise doğu-batı istikame-
tinde seyreden iki ayrı duvar parçasından arta kalan kısım açığa çıkarıldı. C7 
07 ve B7 97 arasındaki açma duvarında da Geç Tunç IIb katmanına ait mimarî 
kalıntılara ulaşıldı. 

B7 97 açmasının güneyinde bulunan doğu-batı yönünde seyreden Geç 
Tunç IIb duvarının batıya doğru devam ettiği görüldü. Duvarın güneyinde 
kalan kısımda daha önceki sezonlarda kaldırılan yanık kerpiçli, moloz ve ça-
kıltaşlı tabakalar da bu duvar ile ilişkilidir. Aynı döneme tarihlenen iki çöp 
çukuru da bu duvar ve ilişkili tabakaları tahrip ettiğinden dolayı burada Geç 
Tunç IIb Dönemine ait en az iki evre olmalı (Çizim: 3). Açmanın ortasında 
ortaya çıkarılan yuvarlak ocak Erken İslami döneme tarihlenen bir çöp çuku-
ru tarafından kesilmiştir. Pişmiştoprak çeperli, tabanı sert bir kil tabakası ile 
sıvalı ocağın yatağı küçük çakıltaşları ile yapılmıştır.  Altında ise bir katmanı 
daha olduğu anlaşıldı.  Ocağın kesitinde görüldüğü üzere bu katman ocağın 
bir önceki evresine ait olmalıdır (Resim: 9). Açmanın kuzeydoğusunda ise 
kerpiç ve orta boy taşlar kullanılarak yapılmış düzensiz oval biçimli bir diğer 
ocak ortaya çıkarıldı.  Ocağın tabanı sert bir sıva ile kaplanmış, yatağı kil ve 
kerpiçten yapılmıştır. Altında ise orta boy çakıltaşlarından oluşan küllü bir 
tabakaya rastlandı.  

Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı temsilcimiz Hatay Müzesi görevlile-
rinden arkeolog Ünsal Bolattaş’a, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne ve bu mü-
zelerdeki değerli arkadaşlarımızın yaptıkları katkı ve destekleri için en içten 
teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız. 
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Çizim 2: C7 17 Roma Dönemi kalıntıları.

Çizim 1: C7 16 açması Erken İslami Dönem drenaj sistemi.
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Resim 1: Tüm açmaların sezon sonu hava fotoğrafı.

Çizim 3: B7 97 Geç Tunç IIb Dönemi kalıntıları.
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Resim 4: Roma Dönemi figüratif bezemeli kandiller.

Resim 2: Emevi Dönemi’-
ne tarihlenen 
kandil.

Resim 3: Erken İslami Dönem sferokonik şişe.
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Resim 5: Roma Dönemi rozet biçimli adaklar.

Resim 6: Roma Dönemi toynaklı hayvan bacağı şeklinde adaklar.
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Resim 8: Roma Dönemi akik yüzük taşı.

Resim 7: Roma Dönemi üzüm, kanat ve bereket adakları.
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Resim 9: Geç Tunç IIb Dönemi ocağı.
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TRİPOLİS AD MAEANDRUM 
2014 YILI KAZI, ONARIM VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Bahadır DUMAN*
H. Hüseyin BAYSAL

Tripolis Antik Kenti, Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi sı-
nırları içerisinde yer alır. Büyük Menderes (Maiandros) Nehri’nin hemen kı-
yısında kurulmuş olan kent; Lydia, Karia ve Phrygia Bölgeleri’nin kesişim 
noktasındadır.

Tripolis Antik Kenti 2014 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma çalışmaları, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
03.01.2014 tarih ve 1362 sayılı karar- izni ile Denizli Müze Müdürü H. Hü-
seyin Baysal’ın başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bahadır Duman’ın bilimsel danışmanlığında 20.01.2014 - 20.02.2014 ve 
09.06.2014- 18.12.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.  

Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği, 
Denizli İl Özel İdaresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi ve TÜRSAB tarafın-
dan desteklenmiştir. 

* Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Universitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji 
Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.

 H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü, Denizli/TÜRKİYE. 
1 Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği İl Özel İdaresi, Il Kül-

tür ve Turizm Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
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2014 Yılı kazı çalışmaları 11 arkeolog, 3 restoratör, 20 arkeoloji bölümü 
öğrencisi ve 29 işçi ile yürütülmüştür. Yapılan kazı çalışmaları Tonozlu Yapı, 
Hierapolis Caddesi, Hierapolis Caddesi Doğu Portiği, Tahıl Ambarı (Grana-
rium), Agora, Agora Batı Stoa’sı, Agora Güney Portiği olmak üzere 7 farklı 
alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).

1.KAZI ÇALIŞMALARI

1.1 Tonozlu Yapı 

Hierapolis Caddesi Doğu Portiği’nin doğu bitişiğinde yer alan yapı, doğu-
batı yönlü dikdörtgen planlıdır. 5.75x11 m. ölçülerindeki yapının yüksekliği 
3.50 m. dir. Tonozlu Yapı, Erken İmparatorluk Dönemi’nde (M.S. 1-2. yy.) 
kesme traverten bloklardan, dükkân ya da depo olarak inşa edilmiş olmalıdır. 
M.S. 4.yy.da tekrar inşa edilen yapı çaytaşı ve kireç harç kullanılarak tonozlu 
bir yapıya dönüştürülmüştür. M.S. 9. yy.da ki dördüncü ve son evrede mezar 
odası olarak kullanılmıştır ki yapının kuzey ve güney duvarlarına bitişik ola-
rak iki iskelet bulunmuştur (Resim: 2a-b).

Yapının, deprem ve dış etkilerden oldukça zarar gördüğü, derz harçları-
nın bölgesel olarak bağlayıcı özelliğini kaybettiği, kuzey ve güney tonoz ya-
yında tonozu oluşturan taşların bir bölümünün döküldüğü, giriş kapısının 
yıkıldığı, fresklerin büyük oranda zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

Yapıya girişi sağlayan 1.05 m. genişliğindeki kapı, kuzey-güney yönlü, 
5.75 m. uzunluğunda ki batı duvarı merkezine yerleştirilmiştir (Resim: 2c). 
Girişe ait sövelerin, geç dönemde (MS.9.yy) devşirme malzeme olarak duvar 
örgüsü içerisinde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca giriş önündeki düzensiz-
ce yapılan tuğla döşeme de son kullanım evresine aittir. Girişin karşısındaki 
doğu duvarı üzerinde ise bir kısmı tahrip olmuş ışıklık yer alır(Resim: 2d). 
Yapının üst örtüsü çay taşı ve harç ile meydana getirilen tonozla oluşturul-
muştur. Zemin, kireç harç ve taşlarla güçlendirilmiş sert tabaka üzerine ya-
pılmıştır.

Yapının doğu duvarının batı cephesi üzerinde ise bir bölümü korunmuş 
olan fresk bulunur(Resim: 2d-f). İki pano ve panolar içerisinde çok renkli ya-
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pılmış figür ve bezemelerden oluşmaktadır. Kuzey pano merkezinde İsa Pey-
gamberin cepheden portresinin yer aldığı çelenk, çelengi taşıyan iki melek 
bulunur. Kompozisyonun sağ üst köşesinde elinde ucu haç biçimli asa tutan 
bir melek yer almaktadır. Benzer bir melek sol tarafta da olmalıdır. Bunun 
hemen sağında mekân içerisindeki bir pencereden dışarıya bakar pozisyonda 
bir kadın figürü betimlenmiştir. Güneyde ki büyük panoyu kırmızı renkte şe-
rit çizgi sınırlamaktadır. Fresklerin alt kısmı korunamamış olduğu için pano-
ların yükseklikleri bilinememektedir. Söz konusu freskler Geç Antik Çağ’da 
ilk kullanım evresinden sonra resmedilmiş olmalıdır. 

2014 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yapının üçüncü kulla-
nım evresine işaret eden en önemli veri; yapı içerisinde bulunan ve radio-
karbon analizleri yapılan iki kafatasının M.S. 780-880 ve M.S. 885-980 yılları-
na tarihlendirilmesidir. Aynı alanda emisyon tarihi M.S. 870-879 I. Basileios 
Dönemi’ne (MS.867-886) tarihlenen bir sikkenin ele geçirilmesi de düşünülen 
tarihi doğrulamaktadır. 

Tonozlu Yapı içerisinde Roma Dönemi’ne tarihlendirilen Doğu Sigillatala-
rı B grubuna ait ağız parçaları, M.S. 4-6. yy.a tarihlendirilen mühürlü ampho-
ra kulpu, kandiller bulunmuştur (Resim: 3; f, i, d, e).

1.2 HİERAPOLİS CADDESİ

Sütunlu Cadde’yi kuzey-güney yönünde kesen Hierapolis Caddesi, kent 
planlamacılığına uygun biçimde Erken İmparatorluk Döneminde inşa edil-
miştir (Resim: 4). M.S.  4. yy. da inşa edilen sur duvarı Hierapolis Caddesi’ni 
doğu batı yönünde keser. Sur duvarının kuzeyinde kalan kısımda cadde ge-
nişliği 9. m. iken, sur duvarının güney kısmında 10.80 m.ye ulaşmaktadır. 
Caddenin doğu kenarında, stylobat üzerinde cadde boyunca devam eden sü-
tun dizisi bulunmaktadır. 

Geç Roma Dönemi sur duvarı ile güney oturma platformu arasında iç öl-
çüleri 5.60x5.10 m. olan bir mekân açığa çıkarılmıştır. 3 yanı duvarlar ile ka-
palı olan mekânın caddeye bakan ön kısmı açık olup Erken Bizans Kilisesi 
(4)’e bakmaktadır. Ayrıca mekân içinde yapı duvarlarına bitişik traverten ve 
mermer bloklar kullanılarak yapılan sekiler bulunur. Açığa çıkarılan bu alan 
ise kilisenin atriumu ya da bekleme alanı olarak kullanılmış olmalıdır. 
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Hierapolis Caddesi kazı çalışmaları sırasında sur duvarının hemen kuze-
yinde birbirini karşılayan büyük traverten bloklarla oluşturulmuş dört ayak 
bulunur. Bu ayaklar Roma Dönemi’nde, kent merkezine girişi sağlayan anıt-
sal bir kapıya ait olmalıdır. Zemin, 1.43x1.82 m. ve 2.23x1.18 m. gibi standart 
olmayan ölçülerdeki traverten bloklardan oluşmaktadır. 

Hierapolis Caddesi’nin batısında çay taşları ve traverten parçalarıyla oluş-
turulan duvar örgüsü yer alır. Duvar örgüsü üzerine düzgün kesilmiş dört-
gen traverten bloklar yerleştirilmiştir. Traverten blokların üst yüzeyine ise ka-
nal açılmıştır. Altında ise batı duvarının doğu bitişiğinde kuzey-güney yönlü 
künk hattı tespit edilmiştir. Batı duvarına paralel devam eden künk, zemine 
dik şekilde yerleştirilen künk ile birleşmektedir. Batı duvarının üzerindeki 
kanallı bloklardan gelen su, P.T. künk hattıyla birlikte işlevsellik kazanmıştır. 
Caddenin doğu duvarı, M.S. 4. yy.da sütun dizisini yükseltmek amacıyla inşa 
edilmiştir. Yatık halde kullanılan traverten blokların üzerinde doğu portiğin 
çatısını taşıyan sütunlara ait kaideler açığa çıkarılmıştır. M.S. 4. yy.da yapılan 
doğu duvarı önünde cadde üzerine 4.50 m. arayla devşirme malzeme kulla-
nılarak yapılan kaide, kaide üzerine mermer ve onyx payeler yerleştirilmiştir. 
Payeler üzerinde ise yine mermer ve onyxten yapılan bazıları Grekçe “Agathe 
Tyche” yazıtlı heykel kaideleri(taç bloğu) yerleştirilerek yaklaşık 3 m. yüksek-
liğe ulaşılmış, bunların üzerine de kentin ve İmparatorluğun ileri gelenlerinin 
(magistrat) heykelleri yerleştirilmiştir. Heykellerin arka, sütunların caddeye 
bakan yüzeylerinde görülen dübel delikleri, heykellerin sütunlara demir ke-
netlerle bağlandığını göstermektedir. Benzer bir düzenleme ve stil özelliği 
gösteren heykeller Agoranın kuzeyinde yer alan oturma platformu önünde 
de tespit edilmiştir (Resim: 5). 

Hierapolis Caddesi üzerinde yer alan ikinci paye kaidesinin kuzey biti-
şiğinde 1.30x0.42 m. iç ölçülerinde havuz bulunmaktadır. Havuz, portik do-
ğusundaki yapıdan gelen suyun basıncını dengelemek amacıyla ani basınç 
değişikliğinde suyun caddeye ve cadde portiğine zarar vermeden havuzun 
altındaki pişmiş toprak tuğla zeminli kanal ile ana kanalizasyona tahliye edil-
mesini sağlıyor olmalıdır. Hierapolis Caddesi altındaki ana kanalizasyon 1.60 
m. yüksekliğindedir. Kanalizasyonun doğusunu ve batısını sınırlandıran du-
var genişliği üstte 45 cm. iken altta 65 cm. genişliğe ulaşmaktadır. Duvarlar 
çay taşı ve traverten blok parçaları kullanılarak kireç harç ile örülmüştür. 
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Hierapolis Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, Geç Hellenistik 
Dönem’den, Erken Bizans Dönemi’ne kadar farklı formlara ait pişmiş top-
raktan yapılmış unguentarium, kandil, zar, metal tıp aleti, camdan yapılmış 
minyatür unguentarium bulunmuştur (Resim: 3 a- c, g, h). 

1.3 HİERAPOLİS CADDESİ DOĞU PORTİĞİ 

Hierapolis Caddesi’nin doğusunda, kuzey- güney yönlü inşa edilmiştir. 
M.S. 4. yy. da yapılan düzenlemeler ile bugünkü halini almıştır (Resim: 6). 
Ahşap konstrüksiyon üzerinde kiremit ile kaplı olan çatıyı, doğu duvarda 
postamentli kaide üzerinde yükselen yekpare sütunlar taşırken, batıda stylo-
bat üzerinde yükselen 2 tamburlu sütunlar bu işlevi görür. Portiğin bir kıs-
mında 33x33 cm. ölçülerinde pişmiş toprak tuğla döşeme, bir kısmında ise 
sıkıştırılmış toprak zemin mevcuttur. Sıkıştırılmış zemin üzerindeki toprakta 
yer yer yanık izleri görülürken, bu tabakada yanmış ahşap parçaları ile 5-12 
cm. arasında değişen ölçülerde demir çiviler bulunmuştur. Söz konusu bu-
luntular, portiğin üst örtüsünün ahşap bir konstrüksiyon ile kapatılmış oldu-
ğuyla ilgili önemli verilerin başında gelmektedir.

Hierapolis Caddesi Doğu Portiği’nin doğu duvarı 75 cm. kalınlığındadır. 
Traverten blok, çay taşı ve 3 sıra yatık tuğla kullanılarak kireç harç ile inşa 
edilmiştir. Doğu duvarı üzerinde 2 kapı boşluğu açığa çıkarılmıştır. Güney-
deki kapı boşluğu 1.21 m. genişliğindedir. Doğu duvarı üzerindeki ikinci kapı 
boşluğu ise 1.76 m. genişliğindedir. Kapı boşluğu önünde seki benzeri bir ba-
samak bulunur. Basamak, 60 cm. kalınlığında olup, 1.75 m. uzunluğundadır. 
Açığa çıkarılan her iki kapı boşluğu, portiğin doğusundaki henüz kazısı ya-
pılmamış olan yapılara açılıyor olmalıdır. 

Portik üzerinde yapılan çalışmalarda doğu-batı yönlü 2 duvar hattı açığa 
çıkarılmıştır. Güneydeki duvar, portiğin güneyden kuzeye doğru 5. sütun ka-
idesinden başlayarak, doğu duvara doğru devam ederken kuzeydeki duvar 
portiğin güneyden kuzeye doğru 10. sütun kaidesinden başlayarak yine doğu 
duvara doğru devam eder. Güneydeki 4.50 m. uzunluğunda, 65 cm. kalınlı-
ğında olan duvar kireç harç kullanılarak taş ve tuğla malzeme ile inşa edil-
miştir.  Duvarın kuzey cephesinde yer yer kireç harçlı sıvalar görülürken, gü-
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ney cephesinde sıva bulunmamaktadır. Doğu- batı yönlü duvarın güneyinde, 
4.25x1.25 m. lik alanda tuğla taban döşemesi bulunur. Böylece portiğin güney 
kısmında 10.15 x 3.10 m.lik alanda tuğla döşeme zemin açığa çıkartılmıştır. 
Pişmiş topraktan yapılan tuğlalar 33x33 cm. ölçülerindedir. Portiğin kuzeyin-
de açığa çıkarılan 2. duvar 4.52 m. uzunluğundadır. Duvar üzerinde 80 cm. 
genişliğinde kapı boşluğu ve kapı boşluğunda eşik bloğu bulunmaktadır. Hi-
erapolis Caddesi Doğu Portiğinin, Tonozlu Yapı önünde ki tuğla döşemenin 
her iki kenarında yapının ilk evresine ait kapı söveleri bulunmaktadır. Söve-
ler yapının ikinci kullanım evresinde (M.S. 9. yy.), yapı girişinde bir koridor 
oluşturabilmek için duvar içerisinde kullanılmıştır. 

Portiğin doğu duvarı önünde, toprak zemin üzerinde 1.95x2.75 m. ölçüle-
rinde bir mekân açığa çıkarılmıştır. Mekânın içi pişmiş toprak taban tuğlası 
ile kaplıdır. Mekân olarak kullanılmış olabilecek bir odanın bulunması, or-
tası oyulmuş bazı mimarî elemanların bulunması, 3 adet dibek bloğu, bazı 
tarımsal ürünler, 2 adet bileme taşının bulunması ve son olarak da tarımsal 
ürünlerin işlenmesinde döven taşı olarak kullanılan çakmaktaşının bulunma-
sı, portiğin bir kısmının işlik olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Hierapolis Caddesi Doğu Portiğinde yapılan kazı çalışmalarında birer 
adet altın ve bronz takı parçası, üç adet cam minyatür unguentariumun yanı 
sıra M.S. 3. yy.dan M.S. 7. yy.a kadar tarihlendirilen bronz sikkeler bulun-
muştur (Resim: 7).

1.4 TAHIL AMBARI (GRANARİUM)

Kemerli Yapı’nın kuzey bitişiğinde kuzey- güney yönlü uzanan dikdört-
gen formlu Tahıl Ambarı, birbirine bitişik 41 x 4.50 m. ile 41.60 x 4.30 m. iç 
ölçülerine sahip 2 uzun koridordan oluşur (Resim: 8). 

Yapının ilk evresi, güney bitişiğindeki Kemerli Yapı ile çağdaş olup Roma 
Dönemi’nde inşa edilmiştir. Arkeolojik veriler ve yapının buluntu durumu 
göz önüne alındığında yapının iki kullanım evresi olmalıdır. İlk kullanım ev-
resi kentin tahıl ambarı ihtiyacını karşılamıştır.  İkinci evresi ise ana kullanım 
evresinin bitmesinin ardından içi doğal yollarla erozyon toprağının dolması 
ve M.S. 4.yy.da yapının duvarlarının bir miktar yükseltilerek dolgu üzerine 
tuğla döşemeli mekânların oluşturulmasıyla başlamıştır. 



569

Yapının ilk evresine ait beden duvarlarının bozuk, küçük ve orta ölçekli 
kaba taşlarla düzensiz bir şekilde kireç harç kullanılarak inşa edildiği görülür. 
Ayrıca alttan üste doğru düz bir hat şeklinde yükselen doğu ve batı duvarları,  
belirli bir kodtan sonra dışa doğru 19 cm. çıkıntı yapmaktadır. Bu çıkıntılar 
olasılıkla yapının üst örtüsü olan tonozun oturduğu kısımlardır. İlk evreye 
ait zemin; doğu koridorda kireç harçlı, batı koridorda ise daha alt kodlarda 
sıkıştırılmış sert topraktır. Yapının 4.76 m.lik ana duvarı üzerinden yükselen 
son evreye ait 1.66 m. yüksekliğinde, 80 cm. kalınlığında, yatık tuğla, çay taş-
ları ve traverten malzeme ile kireç harçla düzensiz şekilde örülmüş duvarlar 
standart olmayan ölçülerde traverten bloklar ile birlikte kullanılmıştır. Doğu 
koridorun doğu duvarı üzerinde yer alan havalandırma ve ışıklık için yapıl-
mış açıklıklar, Kemerli Yapı’nın kuzey duvarında ışıklık ve havalandırma için 
oluşturulmuş blokların taşınmasıyla elde edilmiştir. Doğu koridorun güney-
den kuzeye 16.70 metresinde son evrenin mekânlarına ait 33x33 cm. ölçüle-
rinde tuğla zemin döşemeli alan bulunur. Bu alanın kuzey bitişiğinde doğu 
batı yönlü duvar hattı geçer. Duvar hattının kuzeyinde, tuğla döşemeli alan 
devam etmektedir. Yapının güneyden kuzeye doğru 6.05. ile 12. metreleri ve 
17.60. ile 18.20. metreleri arasında beyaz, lacivert, pembe, kahverengi ve krem 
renklerde, tesseralardan oluşan çok miktarda mozaik parçası bulunmuştur. 
Tesseraların bulunduğu alanda da yer yer kireç harçlı toprak açığa çıkarılmış 
olup, kireç harçlı toprağın mozaik zemin döşemesinin yatağı olduğu düşü-
nülmektedir. 

1.5 AGORA

Geç Roma Agorası, Sütunlu Cadde’nin kuzeyinde, kent merkezinde yer 
almaktadır. 44.50x57.10 m. ölçülerindeki, yaklaşık 2540 m² lik bir alana ya-
yılmaktadır. Güneyinde ve kuzeyinde basamaklı platformlar yer alırken, ba-
tısında stoa yer alır. Kazısı henüz bitirilmemiş olan Agora, stoa ile birlikte, 
M.S. 4. yy.da daha önceki dönemlerde aynı alanda yer alan Agora’nın tekrar 
düzenlenmesiyle inşa edilmiş olmalıdır (Resim: 9). 

Agoranın kuzey kenarında tek cepheli, güney kenarında ise üç cepheli 
7 basamaktan oluşan platform, agoraya gelenlerin oturması ve dinlenmesi 
amacıyla yapılan theatron benzeri bir yapı olmasının yanısıra M.S.  4. yy. da 
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yapılan savunma sisteminin ardından sur dışında kalan Tiyatro ve Stadium 
gibi yapıların işlevlerine yönelik olarakta kullanılmış olmalıdır.

 Geç Roma Agorası Batı Stoası’nın kuzeybatı köşesinden başlayarak agora 
boyunca doğuya doğru devam eden oturma basamaklarının 29 m.lik bölü-
mü 2014 kazı çalışmalarında açığa çıkarılmıştır. Platform üzerinde orijina-
linde 7 basamak sırası olduğu ancak, günümüze kadar 6 basamak sırasının 
korunageldiği görülmüştür. Basamak bloklarının cephesinde ise “ Π ”, “ E ” 
ve “Λ” gibi Grekçe çeşitli harfler görülmektedir. Harflerin bazılarının sayısı 
daha fazla iken bazılarından birkaç tane olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle 
oturma basamaklarının yapımı esnasında birkaç farklı atölyeden alım yapıl-
dığı düşünülebilir. Kuzeyde yer alan basamaklı platformun güneyinde piş-
miş toprak tuğlalar ile yapılmış yıkılmış halde doğu- batı yönlü 2 adet kemer 
bulunur. Kemer yıkıntılarının yaklaşık 2 m. güneyinde bir set yer alır. Oturma 
basamakları önündeki kemer yıkıntısından başlayarak doğuya doğru devam 
eden, içerisinde devşirme malzemeler ile toprak harç kullanılarak yapılan 
yaklaşık 1 m. kalınlığında oldukça düzensiz olarak yapılan set, kuzeyden ge-
len yağmur sularının stoa ve agora içerisine girmesini engellemek için yapıl-
mış olmalıdır. 

Geç Roma Agorası güney kenarı boyunca devam eden ikinci platform ise 
kuzey platformun tekrarı niteliğindedir. Doğu-batı yönlü uzanan platform 
5.50 m. genişliğinde ve 42.20 m. uzunluğundadır. Orjinalinde 7 oturma basa-
mağından oluşan platformun doğu cephesinde 4 adet basamak sırası günü-
müze kadar sağlam kalabilmiştir. Platformun genelinde basamaklar ortalama 
30 cm. derinliğinde ve 27 cm. yüksekliğindeyken doğu cephedeki basamakla-
rın derinlikleri 30- 55 cm. arasında değişmektedir. Kuzey oturma platformu-
nu oluşturan basamak üzerinde olduğu gibi bu basamaklarda da “E” ve “C” 
gibi Grekçe birer harf yer almaktadır

Kazı çalışmaları sırasında Geç Hellenistik Dönem’den- Erken Bizans 
Dönemi’ne kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan, Doğu Sigillataları B ve 
Sagalassos gibi kırmızı astarlı seramiklerin yanı sıra, kandil, matara kalıbı, 
figürin ve kemik zar, kandil kalıbı gibi küçük buluntularda tespit edilmiştir 
(Resim: 10 a- i).
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1.6 AGORA BATI STOA

Kazı çalışmalarına 2012 yılında başlanan, Sütunlu Cadde’nin kuzeyinde, 
Geç Roma Agorası’nın batısında yer alan stoa, agora boyunca kuzey- güney 
yönlü devam etmektedir (Resim: 11). 5.80 m. genişliğinde, 70 m. uzunluğun-
daki stoa, M.S. 4. yy.da agora ile birlikte planlanıp inşa edilmiştir. Ahşap 
konstrüksiyon üzeri kiremit ile kaplı olan çatıyı doğuda 4.11 m. yüksekliğin-
deki 23 sütun taşırken, batıda kuzey-güney yönlü duvar ve traverten kemer-
ler taşımaktadır. Söz konusu duvar aynı zamanda stoanın batısında yer alan 
Bouleuterionun doğu duvarını oluşturmaktadır.  Stoanın zemini farklı renk, 
ölçü ve biçimlere sahip onyx kullanılarak opus sectile tekniği ile yapılan pa-
nolar halindeki taban döşemesine sahiptir. Sütunlu Cadde üzerinde bulunan 
ve 6 basamak ile çıkılan bir kapıdan stoaya girilebilmektedir.

Stoanın batısını sınırlandıran kuzey-güney yönlü duvar, çay taşı, traver-
ten blok parçaları ve tuğla malzemeden kireç harç kullanılarak yapılmıştır. 
Stoa batı duvarı doğu bitişiğine yerleştirilen payeler, çatıyı taşıyan ve birinci 
evrede kesme traverten, ikinci evrede tuğladan oluşturulan kemerler için ya-
pılmış olmalıdır. Stoa batı duvarı üzerinde ki payelerden birisinin arasında, 
duvarın içine dik bir şekilde yerleştirilmiş 3 adet künk açığa çıkarılmıştır. 13 
cm. çapındaki künkler çatıdan gelen yağmur suyunu aktarmak amacıyla kul-
lanılmış olmalıdır. 

Stoa batı duvarı üzerinde, 2 adet kapı boşluğu bulunur. Stoanın batı duva-
rı üzerinde bulunan kuzeydeki kapı boşluğunun güney bitişiğinde başka bir 
kemer yıkıntısı tespit edilmiştir. Kemer, 10 adet traverten bloktan oluşmakta-
dır. Devam eden çalışmalarda, kaldırılan kemer bloklarının güneyinde farklı 
bir kemere ait traverten bloklar ile karşılaşılmıştır. Niş şeklinde inşa edilen 
sağır kemerler stoa iç cephesine derinlik ve hareket kazandırmak amacıyla 
kullanılmıştır. 

Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan önemli buluntu gruplarından 
bir diğerini de taç blokları, yassı sütun, başlık ve kaideden oluşan mimarî öğe-
ler oluşturmaktadır. Taç bloklarının profilli kısmı stoaya bakacak şekilde batı 
duvarı üzerine yerleştirildikten sonra üzerine sırası ile yassı sütun kaidesi, 
gövdesi ve başlığı yerleştirilmiştir. Her bir taç bloğu üzerinde bir impost sü-
tun yükselirken, iki sütun arası bir taç bloğu genişliğindedir. Stoa batı duvarı 
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üzerinde yükselen bu sütunlar stoa ile Bouleutherionu ayıran duvar üzerinde 
pencere amaçlı kullanılmış olmalıdır.

Kazı başkanlığı tarafından hazırlanarak, Aydın Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kuruluna sunulan, Geç Roma Agorası Batı Stoası Analitik Rölöve, 
Restorasyon Projesi’nin, 26.12.2014 tarih ve 3444 sayılı onay kararının ardın-
dan Batı Stoa’nın çatısını taşıyan sütunların provası yapılarak bir kısmı proje-
ye uygun olarak ayağa kaldırılmıştır. 

1.7 AGORA GÜNEY PORTİĞİ

Geç Roma Agorası’nın güneyinde, oturma platformu ile Erken Bizans Dö-
nemi sur duvarı arasında doğu-batı yönlü galeri benzeri bir alan yer almak-
tadır (Resim: 12). Agora boyunca bir portik şeklinde devam eden koridor, 
38m. uzunluğunda, 4.95 m. genişliğindedir. Batısı, Agora Stoası’na açılan ince 
uzun formlu alanın 3 kenarı duvarlar ile çevrilidir. Güneyini sur duvarı, ku-
zeyini oturma platformu güney duvarı ve doğusunu da kuzey- güney yönlü 
bir duvar sınırlar. Doğu duvarı bu alanın ikinci kullanımı esnasında (MS. 5- 
6.yy) yapılmış olmalıdır. 

Agora Güney portiği olarak isimlendirilen bu alanda yapılan derinleşme 
çalışmalarında ortaya çıkarılan yapı kalıntıları, Sütunlu Cadde kuzey por-
tiğinin bulunduğu alana M.S.  2-3. yy.da inşa edilmiş dükkânlara (tabernae) 
ait olmalıdır. Birbirinin devamı şeklinde bitişik olarak yapılan dükkânlardan 
dördünün doğu ve batısındaki beden duvarları temel seviyesinde ortaya çıka-
rılmıştır. Bu dükkanlardan batı uçtaki ikisi, doğu-batı yönlü iki duvarla dört 
farklı mekâna ayrılmıştır. Daha sonraki bir evrede doğudaki iki dükkânın içi 
doldurularak kullanımına devam edilmiştir. 

Alanın doğu ucunda güney oturma platformunun üst örtüsüne ait tonoz 
yıkıntısı pişmiş toprak tuğla ve kireç harç kullanılarak yapılmış,  tonozun üst 
kısmı yine kireç harç ile sıvanmıştır. 

Alan içerisinde sur duvarının kuzey cephesine bitişik inşa edilmiş yaklaşık 
3 m. çapında yarım daire planlı, zemini onyx malzemeden yapılmış bir mekân 
ortaya çıkarılmıştır. Mekânın güneydoğu köşesinde, giriş- çıkış amaçlı kulla-
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nılan eşik taşının da yerleştirildiği kapı boşluğu bulunmaktadır. Yarım daire 
planlı mekân, depo olarak kullanılmış olmalıdır. Yarım daire planlı mekânın 
doğusunda 13.80x3.15 m. iç ölçülerinde, mekân oluşturacak şekilde düzenlen-
miş ve kenarları pişmiş toprak tuğlalar ile kaplanmış sekiler tespit edilmiştir. 
Çalışmalarda sur duvarı önünde yanık toprak tabakasının zemine doğru de-
vam ettiği ve toprak renginin de koyulaştığı tespit edilmiştir. Yanık tabakanın 
kaldırılmasının ardından, çalışma alanı içerisinde sur duvarı önünde 3.35x2.24 
m. ölçülerindeki alanda tuğla zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Zeminde 
72x72 cm. ölçülerinde 12 adet tuğla ile 73x38 cm. ölçülerinde 2 yarım tuğla kul-
lanılmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda zemin seviyesinde yaklaşık 
5x5 m. lik alanda toplam 183 adet pişmiş toprak bulla açığa çıkarılmıştır. Bul-
lalar üzerindeki, betimlemelerin bir kısmı Tripolis şehir sikkeleri üzerinde kul-
lanılan figürlerle hemen hemen aynıdır. Tripolis’te önemli bir külte sahip olan 
Leto’nun yanı sıra Artemis, Apollon, Zeus, Herakles, Athena, Roma gibi tanrı 
ve tanrıçaların yanı sıra Senato, Boule, Demos gibi kişiselleştirilmiş figürler ve 
Augustus, Nero, Antonius Pius, Marcus Aurelius vd. gibi çeşitli imparatorlar 
büst ya da baş şeklinde betimlenmişlerdir (Resim:13).

2. 2014 YILI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

2.1 Hierapolis Caddesi 

Hierapolis Caddesi Doğu Portiği’nin batı kenarında yükselen sütunlar-
dan cadde üzerine yıkılarak kırılmış ve çatlamış durumdaki mimarî öğelerin 
çizimlerinin yapılıp fotoğraflarla belgelendirilmesinin ardından, üzerinde 
mekânik temizlik yapılmıştır. Parça yüzeylerinde oluşan kırıklar arasında ki 
ölü tabakalar temizlenmiştir. Temizleme işlemi ardından kırık olan parçalar 
epoksi reçine yardımı ile yapıştırılmıştır. Daha sonra sütun kaideleri, tambur-
ları ve sütun başlıkları orijinaline uygun provaları yapılmak üzere yerlerine 
dikilmiştir. Hierapolis Caddesi Doğu ve batı duvarının batı cephesindeki derz 
harcının kumlaşarak bağlayıcı özelliğini kaybetmiş olduğu gözlenmiştir. Bu 
nedenle güneyden kuzeye doğru bozulan derz arasındaki harçlar boşaltılıp 
yapının orijinal harcı olan dere kumu ve kireç harcı ile tekrar doldurulmuştur. 
Ayrıca batı duvarının kazı çalışmaları sırasında yıkıntı halinde açığa çıkartılan 
düzgün kesilmiş, dörtgen, kanallı traverten bloklar orijinal yerlerine yerleşti-
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rilmiştir. Hierapolis Caddesi Doğu duvarı önündeki paye kaidelerinin altının 
boşalmış olduğu tespit edilmiş, dere kumu ve kireç harcı, taş ve traverten mal-
zemeler kullanılarak dolgu yapılmıştır. Paye kaidesi, paye ve paye başlığının 
provası yapıldıktan sonra krom-çelik dübeller ile epoksi reçine kullanılarak 
sabitlenmiştir. Hierapolis Caddesi Erken Bizans Sur Duvarından, 31.20. metre 
ile 32.20 metreleri arasında bulunan kanalizasyon çukurunun doğu ve batı du-
varlarının yıkılmış kısmı orjinaline sadık kalınarak yükseltilmiştir. 

2.2 Tonozlu Yapı

Tonozlu Yapı içerisinde tonozu oluşturan taşlar arasındaki derz harcının 
zamanla bağlayıcılık özelliğini kaybederek topraklaştığı görülmüştür. Yapı-
yı sağlamlaştırmak için özelliğini kaybeden derzlerin yerine, yapının orijinal 
harcı olan dere kumu ve kireç harcı ile derz doldurma uygulaması yapılmıştır. 
Tonozlu Yapının kuzey yarısı üzerinde deprem ve tahribatlar sonucu oluşmuş 
yaklaşık 120x150 cm. çapındaki delik, yapıyı ve içerisindeki freskleri tehdit al-
tında bıraktığı için orijinaline uygun olarak taş ve traverten malzeme kullanı-
larak yapının yıkılan özgün taşları ile kapatılmıştır. Tonozun güney yarısında 
dökülen kısımlar tonozun kavisine uygun şekilde tekrar örülmüştür. Yapının 
girişinde yıkılmış olarak bulunan kapı söveleri, çizimlerinin yapılıp fotoğraf-
lanarak belgelenmesinin ardından yerinden kaldırılarak mekânik temizlikleri 
yapılmıştır. Daha sonra orijinaline uygun şekilde yerlerine sabitlenmiştir. Kapı 
sövelerinin üzerinde tonozun yıkılan kısmını emniyetli hale getirmek için to-
noz kavisine uygun şekilde kalıp hazırlanarak tonozda 50 cm.’lik bir alanda 
tamamlama yapılmış ve tonoz emniyetli hale getirilerek yıkılma tehlikesi or-
tadan kaldırılmıştır. Yapının doğu duvarında bulunan freskin yüzeyi, bordür 
yapılacak olan kenarları ve dolgu yapılacak olan alanlar toprak ve kalkerler-
den arındırılmıştır. Dolgu ve bordürleri yapılmıştır. Daha sonra ise deiyonize 
su yardımı ile yüzey, kir ve tuzdan tamamen arındırılmıştır.

2.3 Mekân A

2013 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla açığa çıkartılan Mekân A; Erken 
Bizans Kilisesi 4’ün doğu bitişiğinde, Sütunlu Cadde ile Kemerli Yapı arasın-
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da inşa edilmiştir. M.S. 5-6. yy.’da mekânın batısına kilisenin inşa edilmesiyle, 
batı duvarı tahrip edilmiş ve mekân daraltılarak 7x1.80 m. iç ölçülerine indi-
rilmiştir. Bugün günümüze kalan kısmı Mekân A’nın küçük bir bölümüdür.  
Duvarlarındaki fresklerin mevcut halleri fotoğraflarla belgelendikten sonra 
sıva ve fresklerin ana hatlarını ortaya çıkarmak ve uygulanacak işlemleri 
planlamak amacı ile sıva ve fresk yüzeylerinde ince kıllara sahip fırçalar ile 
kuru temizlik ve ardından da basınçsız su ile genel bir temizlik yapılmıştır. 
Temizliğin ardından tabakaları ve konturları tespit edilen fresklerin ince te-
mizliğine geçilerek tabakalar arasındaki kir ve topraklar temizlenmiştir. Te-
mizlik işleminin ardından bordür ve dolgu işlemlerine başlanmıştır.
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Resim 2: Tonozlu yapı.

Resim 1: Kent planı.
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Resim: 3
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Resim 4: Hierapolis Caddesi.
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Resim 5: Magistrat heykelleri.
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Resim 6: Hierapolis Caddesi Doğu Portiği.
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Resim 8: Tahıl Ambarı hava fotoğrafı.

Resim 7: Hierapolis Caddesi eserleri.
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Resim: 10

Resim 9: Agora.



583
Resim 11: Agora Batı Stoa.
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Resim 12: Agora Güney Portiği.

Resim 13: Bulla.



585

2014 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİĞİT*

01 Temmuz 2014 tarihinde başlanan Phokaia antik kenti 2014 yılı kazı ça-
lışmaları, 31 Aralık 2014 tarihinde son buldu1. Bu çalışmaları başlıca üç grupta 
toplayabiliriz2.

I)  Restorasyon Çalışmaları

A)  Ceneviz-Osmanlı Kent Duvarları Restorasyon Çalışmaları

B)  Athena Tapınağının Restorasyonu İçin Mimarlık Elemanlarının Kalıp-
larının  

Alınması Ve Modelleme Çalışmaları

II) Phokaia Athena Tapınağı Çevre Düzenlenmesi ve Konservasyon Çalışmaları

* Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İz-
mir/TÜRKİYE

1 Kazı ödenekleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir  Belediyesi 
ile Foça Belediyesi de çalışmalara önemli katkı sağladı. Özellikle sur restorasyon çalışmaları, İz-
mir Büyükşehir  Belediyesi’nin sponsorluğu sayesinde gerçekleşti. Bu çalışmalara yardım eden 
tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim. Phokaia antik kenti 2014 yılı kazı çalışmaların-
da Bakanlık Temsilcisi olarak İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü Arkeologlarından Gülay Uluışık  ve Fethiye Müzesi’nden Yılmaz Yeşilyurt  görev 
yaptı.

2 Bu çalışmalar, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre Okan, Yrd. Doç. Dr. Aynur Civelek, Yrd. 
Doç. Dr. Cenker Atila, Muammer Demren tarafından yürütüldü. M.A. Gamze Özbütev, Kenan 
Doğan,  İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Mehmet Bakır, Şeyma Canatar, Gözde 
Uğuz, Ümmuhan Kapar, Dilek Akçay arkeolog olarak görev aldı. Heykeltraş-restoratör olarak 
Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren görev yaptı. Kent duvarı restorasyon çalışma-
larında Uygur Akın, M.A. Esin Aksoy, Ertan Aksoy, Serkan Ülbeği arkeolog-restoratör olarak 
görev aldı. Küçük eser konservasyonu ise Melike Aslı Gördes tarafından gerçekleştirildi.

 Ege, Düzce, Cumhuriyet, Adnan Menderes, Mersin, Mustafa Kemal Üniversitelerinin Edebiyat 
Fakültelerinin Arkeoloji Bölümü öğrencileri,  kazı çalışmalarına katıldı.



586

III) Phokaia Athena Tapınağı Kazı Çalışmaları

 A)  Batı Açmaları

 B)  Güney Açmaları

  C)  Doğu Açmaları

I) RESTORASYON ÇALIŞMALARI

A)  CENEVİZ-OSMANLI KENT DUVARLARI RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI (Resim : 1-6)

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2011 yılının Haziran ayında 
İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onay-
lanan Foça Kent Duvarları restorasyon çalışmaları, 2012 yılının Mayıs ayı ba-
şında başladı. Gerekli ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra restore edilecek 
kent duvarlarında orijinal olarak kullanılan harçlar (kireç, horasan ve toprak) 
analiz edilerek yeniden orijinaline uygun üretildi. Sonunda restorasyonda 
kullanılacak kireç, horasan ve  toprak harç örnekleri belirlenerek uygulamaya 
geçildi.

Foça Yarımadası Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemi kent duvarlarının 
onarımı için altı bölüm belirlendi ve projeleri de buna göre yapıldı. 2014 yılı 
Mayıs ayında başlanan kent duvarları  restorasyon çalışmaları Ekim ayı baş-
larında tamamlandı (Resim: 1-2). 

Foça kent duvarları restorasyon çalışmalarında, duvarın estetik özellik-
leri, değeri ve teknik özellikleri (yapım teknikleri, malzeme, taşıyıcı sistem)  
göz önüne alınarak eskitmeler yapıldı. Yapılacak olan çalışmanın olumlu ve 
olumsuz yönleri tartışılarak en az müdahaleyle en iyi korumayı sağlayacak 
yöntem belirlendi. Yeterli ön araştırma yapılmadan ve düşünme fırsatı olma-
dan onarıma geçilmesi kötü uygulamaya yol açacağından, bu araştırmalar 
üzerinde önemle duruldu. Arkeolog-Restoratörlerden oluşan eskitme ekibi-
ne, öncellikle kent duvarının tarihçesi, yapım tekniği, duvar örgü stili, duvar 
yapımında kullanılan malzeme, dönemsel farklılıklar, yapının zaman içinde 
geçirdiği depremler ve deprem sonrası yapılan onarımlar, geçiş aşamaları, 
plan, cephe düzeni gibi özellikler, büyük bir titizlikle anlatıldı. Aynı ekip ta-
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rafından restorasyon öncesi kent duvarlarının temizliği yapıldı. Temizliğe 
başlamadan önceki durum fotoğraflarla belgelendi. Üzerinde ağaç büyümüş 
bitkilerin giderilmesi, toprak ve modern yıkıntılarla kaplı olan duvarların te-
mizliği yapıldı. Bitki kalıntıları ve modern çöp katmanları gibi yabancı olan 
elemanlar duvara zarar vermeyecek şekilde ayıklandı. Arkeolojik katmanları 
barındıran dolguların temizliği bilimsel arkeolojik kazılarla arkeologlar gö-
zetiminde gerçekleştirildi. Duvar yapımında kullanılacak olan harcın taşlara 
bağlanması için duvar üzerindeki toprak kaldırıldıktan sonra basınçlı hava ve 
su makinesi yardımıyla ince olan toz katmanlar temizlendi.

Eskitme ekibi, restore edilen bölüm tamamlandıktan bir gün sonra çalış-
malara başladı. Yeni yapılan onarımda taş yüzeyine bulaşan harç kalıntıları-
nın kurumadan ıslak sünger yardımıyla temizlenmesine öncelik verildi. Taş-
lar arasındaki harç, bir parmak boğumunu geçmeyecek derinlikte alındı. Bu 
işlem sivri uçlu aletler yardımıyla yapıldı. Derin derzler, duvar örgüsünde 
yer alan taşların kabartma olarak görünmesini sağladı. Böylelikle  duvar yü-
zeyinde oluşan ışık-gölge oyunları, yapının anıtsal bir görünüm elde etmesini 
sağladı.

Duvar örgüsünde kullanılan yeni taşların yüzeyi çekiç, demir tarak ve 
murç yardımıyla eskitilerek keskin köşe hatları yumuşatıldı. Yeni malzeme-
lerin özgün malzemelerle birlikte kullanımında oluşan uyumsuzluklar renk-
lendirilme çalışmalarıyla giderildi. 

2014 yılı kent duvarları restorasyon çalışmaları II. Ceneviz ve I. Osman-
lı Kulesi arasındaki III. bölümde gerçekleştirildi (Resim: 3). III. bölüm kent 
duvarında üç farklı onarımın varlığı göze çarpar. Söz konusu bu onarımlar, 
II. Ceneviz Kulesi’nin hemen batısında başlayan 1538 yılına tarihlenen I. Os-
manlı dönemi onarımı, bu onarımın daha alt kodunda bulunan 1360 yılına 
tarihlenen toprak harçlı Bizans dönemi onarımı ve bu duvarın üzerinde yük-
selip I. Osmanlı Kulesi’ne kadar devam eden 1672 yılında toprak harçla onarı-
lan II. Osmanlı dönemi onarımıdır. Bunun yanı sıra kent duvarını destekleyen 
1742 tarihli payanda duvarı da yer alır. Her onarımın duvar örgü stilleri farklı 
olup duvar yapımında farklı harçların kullanıldığı dikkati çeker. Restoras-
yon çalışmaları da bu ayırt edici özellik dikkate alınarak yapıldı. Temizlik 
çalışmalarından sonra korunan yüzeylerin çevresine kırmızı andezit taşlar 
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yerleştirilerek restorasyon yapılan alanla özgün yüzeylerin birbirinden ayrıl-
ması sağlandı. II. Ceneviz Kulesi’nin batısında kalan 1538 yılına tarihlenen I. 
Osmanlı dönemine ilişkin kent duvarının onarımında çürütme çalışmaları da 
gerçekleştirildi. Duvar örgüsünde erimiş olan taşlar sökülerek yerlerine aynı 
boyutta sağlam taşlar yerleştirildi. I. Osmanlı kent duvarının onarımında öz-
gün örgüde olduğu gibi duvar örgüsünde farklı boyutta taşların kullanılma-
sına dikkat edildi. Taşları birbirine tutturmak için bağlayıcı malzeme olarak 
kireç harç kullanıldı. I. Osmanlı dönemine ilişkin kent duvarının onarımı ta-
mamlandıktan sonra bu duvarın hemen batısında daha alt seviyede yer alan 
ve 1360 yılına tarihlenen Bizans dönemine ait kent duvarının onarımı yapıldı. 
Bizans dönemine ilişkin toprak harçlı duvar, dönem çizgisini belirten siyah 
bazalt taşlarla çevrildi. Bizans dönemine ait kent duvarının onarımı güçlendi-
rilmiş toprak harçla tamamlandıktan sonra 1672 yılına tarihlenen II. Osmanlı 
dönemi kent duvarının onarımına geçildi. Venedik saldırısı sırasında tahrip 
edilen duvarın onarımında büyük, düzgün kesilmiş taşların kullanıldığı ve 
büyük boyuttaki taşların küçük dolgu taşlarıyla çevrildiği dikkati çeker. II. 
Osmanlı dönemine ilişkin duvarın yapımında taşları bağlayıcı malzeme ola-
rak toprak harcın kullanıldığı görülür.  Restorasyon çalışmaları bu ayırt edici 
özellikleri dikkate alarak yapıldı.  1538 yılında onarılan I. Osmanlı dönemine 
ilişkin kent duvarı ile 1672 yılında onarılan II. Osmanlı dönemi duvarının ara-
sına dönemleri ayırt etmek amacıyla 6 cm. kalınlığındaki siyah bazalt taşlar 
yerleştirildi. III. bölümün özgün harcının Ceneviz dönemine ilişkin horasan 
harcı olması nedeniyle arka ve iç bölümlerde pembe renkli horasan harcı kul-
lanıldı.  

1739 yılındaki depremden zarar gören Foça surlarının hemen ön bölümüne 
1742 yılında payanda duvarının yapıldığı tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. 
III. bölümdeki payandanın onarımı, 4. ve 5. bölüm kent duvarını destekleyen 
payandanın örgü stili örnek alınarak yapıldı. Duvar yapımında taşları bağla-
yıcı malzeme olarak kireç harç kullanıldı. III. bölüm kent duvarının onarımı 
tamamlandıktan sonra 1538 yılına tarihlenen I. Osmanlı Kulesi’nin onarımına 
geçildi (Resim: 4-6). Kulenin kaide bölümünde orijinal örgüde olduğu gibi 
büyük tüf ve andezit bloklar kullanıldı. Deniz seviyesine yakın olan alanda 
andezit taşların kullanılmasına dikkat edildi. Kaide bölümü tamamlandıktan 
sonra kule duvarının yükseltilmesine geçildi. Duvar örgüsünde farklı bo-
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yutlarda daha düzgün taşların kullanılmasına özen gösterildi. Daha önceki 
yıllarda tamamlanan II. ve III. Osmanlı kulelerinin duvar örgüsüne benze-
tilmesine çalışıldı. Duvar yapımında taşları bağlayıcı malzeme olarak kireç 
harç kullanıldı. Duvar örgüsünde yer yer kullanılan yeni köşe taşlar eskitildi. 
Kulenin birinci katı tamamlandıktan sonra kulenin iç bölümündeki merdi-
venin yapımına geçildi. Merdiveni oluşturan basamaklar projede belirtilen 
seviyeye kadar yükseltildi. Merdiven bölümünün tamamlanmasıyla kulenin 
kat bölmelerine eski ahşap direkler yerleştirildi. Yeni olan ahşap direkler de 
eskitilerek kat bölmelerinde kullanıldı. İkinci katın tavan bölümüne kırık ah-
şap direkler yerleştirilerek kulenin yıkık bir biçimde görünmesi sağlandı (Re-
sim: 6). Kulenin kapı bölümünde kullanılan büyük taş blokların birbirlerine 
ve kule duvarına olan bağlantı yerlerine çelik kenetler atılarak sağlamlaştı-
rıldı. I. Osmanlı dönemi kulesi, iki buçuk kat olarak onarımı gerçekleştirildi. 
Daha sonra bu kulenin hemen batısında yer alan IV. bölüm kent duvarındaki 
Bizans duvarının onarımı yapıldı.

2012 Mayıs ayında onarımına başlanan kent duvarları üzerindeki çalışma-
lar, aralıklarla 22 ay çalışılarak 2014 yılının Ekim ayı başlarında tamamlandı. 
Yapılan çalışmalar, 11 Ekim 2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirilen bir açılış organizasyonu ile halka tanıtıldı. Özellik-
le çalışmaların ortasında, 15 Nisan 2013 tarihinde Foça Kalesi’nin UNESCO 
Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesine alınması, Foça kenti için büyük bir 
dönüm noktası oldu.

B)  ATHENA  TAPINAĞININ  RESTORASYONU   İÇİN   MİMARLIK 
     ELEMANLARININ  KALIPLARININ  ALINMASI  VE  MODELLEME      
     ÇALIŞMALARI

Heykeltıraş - Restoratör Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren ta-
rafından tapınağın bir bölümünü ayağa kaldırma çalışmaları, “Phokaia Athe-
na Tapınağı Projesi” kapsamında sürdürüldü. Phokaia Athena Tapınağı‘nın 
cellasının içerisinde yer alan İon sütunlarının kaidelerini oluşturan speira ve 
kymationlu bölümü ile ince toruslu sütun tamburunun modelleme çalışmala-
rına devam edildi. Ayrıca tapınağın duvarlarını süsleyen at ve griffon protom 
heykellerinin modelleme çalışmaları da tamamlandı ve parçaların dökümü 
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yapıldı. 2013 yılı Foça Belediye Meydanı Düzenleme Çalışmaları kapsamında 
Athena Tapınağına ilişkin bir adet Ion sütunu ile bir adet griffon ve bir adet at 
protom heykelleri dikilmişti. Phokaia Athena Tapınağı‘nın cellanın sütunları 
arasında özgün sıralanış biçimi dikkate alınarak, bir önceki yılda dikilen grif-
fon heykelinin yanına at heykeli, at heykelinin yanına ise diğer griffon heykeli 
yerleştirildi. Athena Tapınağının cella bölümüne ilişkin olabilecek kaideli Ion 
sütun tamburu da Reha Midilli Caddesine dikildi. Phokaia Athena Tapına-
ğının sütunları arasında, tapınağın dış cephesini süsleyen bu protom hey-
keller, Athena Tapınağının en gösterişli yanını oluşturuyordu. 2013 ve 2014 
yıllarının Aralık ayları içerisinde Foça Belediye Meydanına dikilen heykeller, 
Arkaik dönem Athena Tapınağı’nın bütün görkemini yansıtması yönünden 
oldukça önemlidir. 

II)  PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI ÇEVRE DÜZENLENMESİ VE  
KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Foça Yarımadasını Çevreleyen Kent Duvarlarının Restorasyon çalışmaları 
tamamlandıktan sonra Phokaia Athena Tapınağı Kazı Alanı Çevre Düzenlen-
mesi ve Konservasyon Çalışmalarına başlandı. 

Phokaia Athena Tapınağı Kazı Alanının batı ve güney kesitlerinin ön bö-
lümüne silindir biçiminde yuvarlak ahşap direkler yerleştirildi. 4 m. uzun-
luğunda, 14 cm. çapındaki ahşap direklerin birbirine bağlantısı uzun vidalar 
yardımıyla gerçekleştirildi (Resim: 7). Ahşap direkleri birbirine tutturmak 
için 32 cm. uzunluğunda vidalar kullanıldı. Vidaların uçları cıvatalarla sı-
kıştırılarak sağlamlaştırıldı. Bu alanlarda ahşaptan geniş basamaklı yollar 
oluşturuldu. Kesitlere yerleştirilen ahşaplar, açma üst kenarından yaklaşık 
bir metre yükseklikte bırakıldı. Aralarına yatay ahşap direkler yerleştirilerek 
korkuluklar oluşturuldu. Böylelikle kazı alanında güvenli bir biçimde insan-
ların dolaşmalarına olanak sağlandı. Merdivenler de ahşaptan oluşturuldu. 
Ahşap merdivenin yol platformlarına uyumlu olmasına ve kütlesel görün-
tüden uzak durmasına özen gösterildi. İ.Ö. II. bine ilişkin oval tapınakların 
yer aldığı alanın açmalarının çevresi de bu ahşaplarla desteklendi. Öte yan-
dan Osmanlı Mahallesi açmalarının  çevresi de aynı biçimde yuvarlak ahşap 
direklerle desteklendi. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de yapılan siperleri 
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çevreleyen ahşap destekler bize esin kaynağı oldu. Burada Çanakkale siper-
lerindeki uygulama, ilk kez Phokaia kazılarında tarafımızdan uygulandı. Bu 
uygulamayla açmaların kenarları sağlamlaştırıldı, toprak akmaları engellen-
di. Ayrıca estetik görünümleri ile de güzel bir çevre düzenlemesi elde edildi.

Phokaia Athena Tapınağı Kazı Alanı Çevre Düzenlenmesi Çalışmalarının 
yanı sıra konservasyon çalışmaları da yapıldı. Osmanlı Mahallesinde yer alan 
mekânların duvarları onarılarak sağlamlaştırıldı. Duvarlardaki düşük taşlar 
sağlamlaştırılarak çürütme çalışmaları gerçekleştirildi. Mekânların özgün taş 
döşeli tabanları korunarak aynı stilde eksik kalan bölümlerinin tamamlanma-
sına çalışıldı. Duvar onarımlarında özgün örgüde olduğu gibi taşları bağlayı-
cı malzeme olarak toprak harç kullanıldı. Bunun yanı sıra mahallenin taş dö-
şeli sokakları onarıldı. Taş döşeli yolda eksik olan bölümler tamamlandı. Bu 
çalışmada özgün döşemede olduğu gibi eski taban taşları kullanıldı. Sokak 
yolunda yağmur suyunun drenajı için özgün eğime bağlı kalındı. Osmanlı 
Mahallesinde yapılan bu konservasyon çalışmaları, duvarların örgü stilleri-
nin kolaylıkla algılanmasını sağlayacaktır. Yapıların evreleri de daha kolay 
bir biçimde anlaşılacaktır. 

III) PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılında kazı çalışmaları Athena Tapınağı alanının üzerinde ve yakın 
çevresinde gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, tapınak alanının batı, güney ve do-
ğusunda gerçekleştirildiği için “Batı Açmaları”, “Güney Açmaları” ve “Doğu 
Açmaları” olarak adlandırıldı. 

A) BATI AÇMALARI

Athena Tapınağının batı podium duvarının iç tarafında (doğu bölüm) ka-
lan alan ile dış tarafında (batı bölüm) kalan alanlarda yapılan kazılar “Batı 
Açmaları” olarak adlandırıldı. Bu alanlarda yapılan kazılar: 

a) 6 No.lu Oval Tapınak Kazıları (Çizim: 1) 

2004 yılı kazı çalışmaları sırasında Arkaik Athena Tapınağı’nın dolgusu 
içerisinde ele geçen 6 No.lu oval tapınak IIB h6-k6 plankarelerinde yer alır.  
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Bu tapınak, İ.Ö. 600 yıllarında Athena Tapınağı’nın yapımı sırasında tahrip 
oldu. 6 No.lu oval tapınak, Athena Tapınağı’nın batı podium duvarı tarafın-
dan ortadan bölünmüş durumdadır. Tapınağın apsisli olan doğusu Athena 
Tapınağı’nın dolgusu içerisinde kalmış olduğu için arka bölüm oldukça iyi bir 
durumda günümüze ulaştı. Oval tapınağın arka bölümü yaklaşık 5 m. yük-
sekliğinde korunmuş durumdadır; fakat batı bölümü Athena Tapınağı’nın 
podium duvarının önünde kalmış olduğu için ön tarafından çok az iz gü-
nümüze gelir. Gerek Arkaik dolgu içerisinde gerekse batı podium duvarının 
dışında 50 cm. çapında çok sayıda tüf taşından sütun altlıkları ele geçti. Bu 
sütun altlıkları, büyük olasılıkla 6 No.lu oval yapıya aitti; bu nedenle bu oval 
tapınak Geç Protogeometrik döneme ilişkin en eski peripteral tapınaklardan 
biridir. Tapınağın sütunlarından en küçük bir iz ele geçmedi; bu nedenle sü-
tunlar büyük olasılıkla ahşaptandı. Tapınağın arkasında bulunan kayalıkla 
konumu göz önüne alındığında, sütunların yapının duvarlarından uzak ol-
madığı sonucuna varıyoruz. Buna göre pteroma bölümü, 1 m. den daha geniş 
olmamalıdır. 2014 yılında 6 No.lu oval tapınağın doğu iç bölme duvarının 
kuzey ucunda kazılar gerçekleştirildi. IIB ı7 plankaresinde yapılan kazılarda 
doğu bölme duvarının yapının kuzey uzun duvarı ile birleştiği saptandı, böy-
lelikle tapınağın maximum genişliğine ulaşıldı. Tapınağın duvar genişlikleri 
45 cm.dir. Kuzey uzun duvarının batı bölümü ise Ceneviz dönemi surunun 
altında kalmıştır. Böylelikle söz konusu alandaki oval tapınakların sonuncu-
su, yani en geçi olan ve Geç Protogeometrik döneme tarihlediğimiz 6 No.lu 
oval yapının restitüsyonu konusunda daha sağlam veri sağlanmış oluyor. 

b) Rahip Evi Kazıları

6 No.lu oval tapınağın güneyindeki bu yapı, Arkaik dönem Athena 
Tapınağı’nın batı podium dolgusu içerisinde yer alır. IIB g6 plankaresinde 
bulunan bu yapı  da oval tapınak gibi İ.Ö. 600 yıllarında Athena Tapınağı’nın 
yapılmasıyla ortadan kalkmış bulunuyor. Bu yapıda 2012-2014 yıllarında ya-
pılan kazılar sırasında dört ayrı evre saptandı. Geç Protogeometrik dönemden 
İ.Ö. 600 yıllarına kadar kullanılan yapının bu zaman içerisinde çeşitli değişik-
liklere uğramış olduğu görülür. 6 No.lu oval yapıya yakın olması nedeniyle 
bu yapıyla yakın ilişkisi olduğu açıktır. 
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B) GÜNEY AÇMALARI

Athena Tapınağı’nın güney podium duvarı ile Roma dönemi peristasis 
duvarının arasında kalan Güney Açmaları’nda gerçekleştirilen 2014 yılı ça-
lışmaları, iki ayrı sektörde yapıldı. Batı sektöründe kalan “IV No.lu Osmanlı 
Evi” kazıları tümden sonuçlandırıldı. Doğu sektöründeki kazılarda ise önem-
li stratigrafik sonuçlara ulaşıldı: 

1) IV No.lu Osmanlı Evleri (Çizim: 2-5, Resim: 8)

IIB c3-5, d4-5 ve e4-5 plankarelerinde 2008 yılında ilk kez kazılara baş-
landı ve 2014 yılında bu alandaki kazılar sonuçlandırıldı (Çizim: 2). Yapılan 
kazılarda Osmanlı dönemine ilişkin üç ayrı evin olduğu saptandı ve bunlara 
IVA, IVB, IVC Numaralı Osmanlı Evleri adı verildi. IVA No.lu evin büyük 
olasılıkla 18. yüzyılın ilk yarısında 1709 depreminden sonra yapıldığını ve 
1772 depremi sırasında da büyük bir onarım geçirdiğini görüyoruz (Çizim: 
3). Yapı, taban üstü buluntulara göre 1865 depremi ile sona ermiş olmalıdır. 
Midilli adasında 1865 yılında oluşan ve dokuz şiddetinde hissedilen büyük 
depremin bu tarihte Ayvalık’tan Foça’ya kadar çok büyük bir alanı yerle bir 
ettiğini biliyoruz. 

IVB No.lu Osmanlı Evi, IVA No.lu evin üzerinde ve IVC No.lu evin altın-
da bulunuyordu (Çizim 4); bu nedenle kronolojik olarak her iki evin arasında 
kalmış olmalıydı. 19. yüzyılın ortaları civarındaki bir deprem ile 20. yüzyılın 
ilk çeyreği içerisindeki büyük bir deprem bu yapının yapılışını ve yıkılışını 
belirler. IVA No.lu evin büyük bir depremle 1865’de yıkılışı üzerine inşa edi-
len bu konut, 1909’da meydana gelen başka bir depreme kadar sürmüş olma-
lıdır. Buna göre söz konusu yapının 44 yıl boyunca var olduğunu anlıyoruz 
(Çizim: 5). 

IVC No.lu Osmanlı Evi adını verdiğimiz yapı, IIB e4-6, IIB d4-6 plankare-
lerinde yer alır. En üstte olması nedeniyle bu yapıya ilişkin duvarlar günü-
müze oldukça az korunarak geldi. Stratigrafik çalışmalara göre, bu yapının 
1909 depreminden sonra yapıldığı kanısındayız. Bunun duvarları da daha 
altındaki evler gibi aynı doğrultuda, yaklaşık doğu-batı ve kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanır.
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IVA Numaralı Osmanlı Evi’nin C Odası Altında Ele Geçen Mezarlar: IVA No.lu 
Osmanlı evinin kuzeybatı köşesini oluşturan C odası, IIB e5-6, d5-6 plankare-
leri içerisinde yer alır. Odanın boyutları 5.73x4.12 m. olarak ölçüldü. C odası 
içerisinde alt tabanın (6.40 m.) altında yapılan kazılarda, 6.00 m. – 5.55 m. 
seviyeleri arasında doğu – batı yönünde uzanan beş adet mezarla karşılaşıldı. 
İskeletlerin başlarının batı yönüne yerleştirildiği görüldü. Ortaya çıkarılan I 
No.lu mezarın iyi korunmadığı görülürken diğer mezarların çevresinin tek 
sıra taş dizisiyle çevrili olduğu anlaşıldı. Bazı mezarlar üzerinde kapak olarak 
kullanılan tüf taşından geniş plakalarla karşılaşıldı. Kemik yapılarına bakıldı-
ğında bu mezarların erişkin kişilere ait olduğu anlaşılıyor. Mezarlar içerisin-
de ele geçen seramikler içerisinde Bizans dönemine ilişkin stroter parçaları da 
ele geçti. 1040 yılına kadar tapınak olarak kullanılan bu alanda ortaya çıkarı-
lan mezarlar, 1040 depremi sonrasına ait olmalıdır. Athena Tapınağı Güney 
ve Doğu Açmalarında ortaya çıkarılan mezarların stratigrafik durumları göz 
önüne alındığında bu mezarların da 13. yüzyıla ait olmaları gerekir. 

2)  Athena Tapınağı Güney Açmaları Sektörü Doğu Bölüm Kazıları (IIIB c18-20, 
d18-20 Plankareleri) 

2014 yılında IIIB c18-20, d18-20 plankarelerinde yapılan bu kazılarda se-
kiz ayrı katman saptandı. Bu katmanlar, en alttan yukarıya doğru sıralandı. 
Arkaik dönem tapınağının dolgusu en alt katmanı oluşturur. En üst katman 
ise 19. yüzyılın ikinci yarısına ait Osmanlı dönemi yapı katıdır. Yapı katları:

I-  Phokaia Athena Tapınağı’nın Arkaik Dolgu Katmanı

II-  I. Bizans Yapı Katı (1040 yılı depremi sonrası)

III-  Bizans Nekropolisi (13. yüzyıl)

IV-  Ceneviz Tahrip Tabakası (1299)

V-  II. Bizans Yapı Katı (14. yüzyıl başları - 15. yüzyılın ilk yarısı)

VI-  I. Osmanlı Yapı Katı (15. yüzyılın ikinci yarısı - 16. yüzyıl)

VII-  II. Osmanlı Yapı Katı (1772 yılı deprem sonrası)

VIII- III. Osmanlı Yapı Katı (1865 yılı deprem sonrası)
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C) DOĞU AÇMALARI (Çizim: 6, Resim: 9)

Doğu Açmaları sektöründe kazı çalışmaları ilk kez 2010 yılında başladı. 
Bu kazı sektörü, Athena Tapınağı’nın güneydoğu podium duvarı bölümünde 
yer alır. Doğu Açmalarını, IIIB a17-20, b17-20, c17-20 ve IIIA u17-20 planka-
releri oluşturur. Ceneviz dönemi kalesini yapmak için oluşturulan kireç fırını 
ise IIIB c17-d17 plankarelerinde ortaya çıkarılmıştı. 

Doğu Açmalarının en güneyinde kalan IIIB a17-19 ve IIIA u17-19 plan-
karelerinde Geç Osmanlı dönemine ait evlerin varlığı ortaya konuldu. Yine 
bunların doğusunda (IIIB a17 ve IIIA u17 plankareleri) ise 19. yüzyıla ait bir 
sokak yapısının bir bölümü ortaya çıkarıldı. Geç Osmanlı dönemine ilişkin taş 
döşeli bu sokağın altında ise Ceneviz dönemine ilişkin Horasan harçlı kent 
duvarının varlığı anlaşıldı. Geç Osmanlı dönemine ilişkin sivil mimarlık ör-
neklerinin altında ise Bizans yapıları bulunur. 

IIIB b17-18 ve c18 plankarelerinde ise yoğun Bizans seramiklerinin gel-
diği katmanda Roma dönemi Athena Tapınağına ilişkin mermer blokların 
yoğunluğuyla karşılaşıldı. 7.50 m. - 6.25 m. seviyeleri arasında bu mermer 
bloklara rastlanıldı. Söz konusu mermer bloklar Ceneviz dönemi tahrip kat-
manının varlığını açıkça ortaya koyması yönünden oldukça önemlidir. Çün-
kü bu mermer blokların birçoğu küçük kırık parçalara ayrılmış, daha büyük 
bloklar ise daha küçük parçalara ayrılmak için getirilmişti. Söz konusu mer-
merlerin tümü, IIIB d17 plankaresinde Ceneviz kulesinin içerisinde bulunan 
fırında yakılarak kirece dönüştürülmek üzere burada bulunuyorlardı. Tüm 
bunlar Roma dönemi tapınağının mermerlerinin nasıl yok edildiğini ortaya 
koyması yönünden oldukça önemlidir. 1040 yılında Roma Dönemi Athena 
Tapınağı büyük depremle yıkılmıştı. Bu arada toprak harçla yapılan Bizans 
dönemi surları da büyük hasar görmüş olmalıdır; fakat Foça surları daha bü-
yük tahribatı 1296 yılında Venedik donanması komutanı Morosini ile yaşadı. 
Bu surlar Foça’nın Cenevizli Beyi I. Benedetto tarafından Yeni Foça’daki Şap 
madeninden kazanmış olduğu büyük paralarla 1299 yılında yeniden onarıldı. 
Bu onarım sırasında Roma dönemi Athena Tapınağı’nın mermer blokları, ki-
reç fırınlarında yakılarak kirece dönüştürüldü (Resim: 9). Buradan elde edilen 
kireçle horasan harç yapıldı. Bu horasan harç surların yapımında kullanıldı.
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Çizim 1: Athena Tapınağı’nın batısında yer alan altı adet oval tapınağın temelleri. İ. Ö. II. bin 
yılları.

Çizim 2: IVA No.lu Osmanlı Dönemi evi. Güney Açmaları. 1709-1865 yılları.
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Çizim 3: IVA No.lu Osmanlı Dönemi evinin restitüsyon planı. Güney açmaları. 1709-1865 yılları.

Çizim 4: IVB No.lu Osmanlı Dönemi evi. Güney açmaları. 1865-1909 yılları.
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Çizim 5: IVB No.lu Osmanlı Dönemi evinin restitüsyon planı. Güney açmaları. 1865-1909 yılları.

Çizim 6: Athena Tapınağı’nın kuzeydoğusunda yer alan “Doğu Açmaları” sektörünün planı. 
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Resim 1:  Restorasyonu yapılan kent duvarlarının genel 
görünümü.

Resim 2:  Kent duvarlarının III. bölümünün restorasyon-
undan genel görünüm.  

Resim 3:  Kent duvarlarının III. bölümünün restorasyon 
sonrası görünümü.  
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Resim 5: I. Osmanlı kulesinin restorasyonundan bir görünüm. 1538 yılları.

Resim 4:  I. Osmanlı kulesinin kaide bölümünün restorasyonu. 1538 yılları. 
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Resim 7:  Athena Tapınağı çevre düzenlemesi. Açma kesitleri yuvarlak ahşap direkler-
le sağlamlaştırıldı.

Resim 6: I. Osmanlı kulesinin orta katının restorasyondan sonra içten görünüşü.
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Resim 9:  1299 yılında Ceneviz Kalesi’nin I. Benedetto tarafından onarımı sırasında ki-
reç elde etmek amacıyla kireç fırınlarında yakılmak üzere bekleyen Roma 
Dönemi Athena Tapınağı’nın mermer blokları.

Resim 8:  IV No.lu Osmanlı evlerinden bir görünüm. 
1709-1909 yılları.
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MYNDOS KAZISI - 2014 

Derya ŞAHİN*
Mustafa ŞAHİN

Myndos antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalarına 2013 yılında da de-
vam edilmiştir1. 2014 sezonunda arkeolojik kazı yapmamıza izin verilmediği 
için, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nün denetiminde ot ve çev-
re temizliği, sualtı yüzey araştırması, depo düzenlemesi ve zemin etüdü çalış-
maları yapılmıştır. Çalışmalar Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir 
ekip tarafından yürütülmüştür2.

Kampanya ilk olarak Tavşan Adası’nda ot ve çevre temizliği ile başla-
mıştır. Bu esnada Tavşan Adası’nın girişine çekilen güvenlik tellerinin tah-
rip edildiği tespit edilmiş ve onlar da onarılmıştır. Ot temizliği daha önceki 
yıllarda kazılan G Açması, Hamam, Ayazma, Doğu Nekropolü’ndeki 454 ve 
2256 numaralı parseller ve filibit yolunun batısındaki 427 numaralı parselde 
de yapılmıştır. Arazi temizliği sırasında yüzeyde bulunan birkaç mermer par-
ça güvenlik amacıyla kazı evi deposuna taşınmıştır (Resim: 1). 

Bir diğer çalışma alanı kazı deposu olmuştur. 2013 kazı döneminde inşa 
edilen kazı deposu Konacık Belediye Başkanlığı tarafından hediye edilen 

* Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 
Görükle-Bursa/TÜRKİYE.

 Derya ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 Görükle-
Bursa/TÜRKİYE.

 Bu makale, Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 
OUAP (F-2013/37) numara ve “Dini İnançlardaki Değişimin Sosyal Hayata ve Kentsel Yapılaş-
maya Yansıması: Myndos Örneği”  isimli proje ile hazırlanmıştır.

1 Araştırma ve düzenleme çalışmalarına Prof. Dr. Martina SeIfert, Dr. Frank Andraschko, Arş. 
Gör. Hazal Çıtakoğlu, Arkeolog Aykut Özet, Arkeolog Aynur Özet, Arkeolog Can Ciner, M. 
Uğur Ekmekçi, Thomas Fuchs, Lilian SchoenheIt, Nikola BabucIc, Jacobus Bracker ve Julia 
DAUM heyet üyesi olarak katılmışlardır.

2 Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri; Murat Akın, Hilal Çevik, Ahmet Seyda Yıl-
dız, Çağrı Aydın, Elif Çalık, Emre Genek, Fatma Selbik, Hülya Yamurkaya, Orhun Kısa.
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çelik raflar ve tahta kasalar ile yeniden düzenlenmiştir. Çelik raflar monte 
edilerek eski plastik kasalarda yer alan etütlük eserler yeni ahşap kasalara 
yerleştirilmiştir3. Bu aktarım esnasında yıpranan poşetler ve buluntu fişleri 
yenileri ile değiştirilmiştir. Kazı evi deposunda bulunan etütlük nitelikteki 
mimarî eserler ise kazı envanter numaralarına ve buluntu yıllarına göre sıra-
ya konularak raflara yerleştirilmiştir (Resim: 2).  

MYNDOS İÇ LİMAN SUALTI ARAŞTIRMALARI

Myndos limanları ve yakın kıyılarında 2005 yılından bu yana aralıklar-
la sualtı araştırmaları yapılmaktadır4. 2012 yılında yapılan araştırmalarda 
bilinenin aksine kentin batısında ikinci bir limanının olduğu anlaşılmıştır5. 
3-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında sürdürülen 2014 yılındaki sualtı araştır-
malarında öncelik Kocadağ olarak tanınan yarımadanın güneyinde üçüncü 
bir limanın olup olmadığını belirlemek olmuştur6. Ayrıca mevcut limanların 
deniz tabanında inceleme yapılarak özellikle seramik kalıntılarına göre kulla-
nım dönemleri ve yapılan ticaretin boyutu ile ilgili ipuçları da araştırılmıştır. 

Myndos limanı hakkında ilk bahsedenlerden birisi olan Strabon, antik 
limanı “Limen Kleistos (Λιμήν Κλειστος)” tarzında yapılmış limanlar ara-
sında göstermektedir7. Myndos antik kentinin sahip olduğu liman havza-
sının tombolo şeklinde olmasının doğal liman oluşumuna olanak sağladığı 
anlaşılmaktadır8. Tombolo iç ve dış liman oluşturmak üzere Myndos antik 

3 Bu vesile ile Sayın Belediye Başkanı Mehmet Tosun’a bir defa daha teşekkürü borç biliriz. 
4 M. Şahin, “Myndos 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 30 Ma-

yıs – 03 Haziran 2005 Antalya (Ankara 2006), 176 vd. Resim 9; M. Şahin, S. Gündüz, E. Aslan, 
“Myndos Sualtı Araştırmaları 2006”, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs – 01 Haziran 
2007 Kocaeli (Ankara 2008), M. Şahin, “A New Discovery in the Myndos Harbor Survey: The 
West Harbor”, TINA Maritime Archaeology Periodical 1, 2014, 64 vd.  

5 M. Şahin, “A New Discovery in the Myndos Harbor Survey: The West Harbor”, TINA Maritime 
Archaeology Periodical 1, 2014,64 vd.

6 2005 yılındaki yüzey araştırmamız esnasında söz konusu alanda antik bir liman olabileceği dü-
şünülmüş, ancak yeterli belge bulunamamıştı. Bu konuda ayrıca bkz. M. Şahin, “Myndos Yüzey 
Araştırmaları 2005”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 02 Haziran 2006 Çanakkale 
(Ankara 2007), 299 Resim 14.

7 Strabon XIV, 2, 15.
8 M. Şahin, “A New Discovery in the Myndos Harbor Survey: The West Harbor”, TINA Maritime 

Archaeology Periodical 1, 2014, 64 fig. 1.
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kentinin fonksiyonunun gelişmesinde doğal ortam şartlarını hazırlamıştır. 
Kentin doğusunda yer alan sur duvarları Asar Adası’nı içine alacak şekilde 
uzatılmış, böylece liman havzasını da kapsayan bir savunma hattı oluşturul-
muştur. Asar Adası üzerinde, limanının girişinde ana kayanın tıraşlanması ile 
oluşturulmuş düz bir zemin bulunmaktadır. Ana kaya üzerindeki oyukların 
limanın girişini kapatan zinciri bağlamaya yönelik olduğu düşünülmektedir9. 
Ancak, mevcut genişliğin bir kule yapısına da uygun olduğu göz ardı edil-
memelidir. Diğer bir ifade ile liman girişini kapatan olası zincir doğrudan 
kaya üzerine değil de, Vitruvius’un bahsettiği gibi kaya platform üzerine inşa 
edilmiş kuleye de bağlanmış olabilir10. Girişin hemen karşısında, Kocadağ’ın 
doğu yakasında, yer alan denizin içine doğru uzatılmış mendirek, limana gi-
rişin zincir veya kule ile güvence altına alınmış olduğuna işaret etmektedir11. 

2014 araştırmaları kapsamında ilk olarak iç limanda çeşitli dalışlar yapı-
larak mevcut durum değerlendirilmesi ve belgeleme çalışmaları yapılmış-
tır (Resim: 3). Antik kentin liman girişinde olduğu bilinen mendirek teme-
linin Asar Adası’nın kuzeye doğru uzanan sualtındaki kısmı ve Kocadağ 
Mevkii’nin güneye doğru uzanan karşılığında çeşitli keşif dalışları yapılarak 
temel kalıntılarının ne boyutta olduğu ve moloz dağılım alanı belgelenerek 
ileriki dönemlerde mendirek için yapılabilecek kazı, restorasyon ve rekons-
trüksiyon çalışmalarının ne boyutta olabileceği araştırılmıştır12. Mevcut du-
ruma bakıldığında liman girişinde bulunan mendirek kuzeybatı-güneydoğu 
yönlerinde Asar Adası ve Kocadağ arasındaki 155 metrelik açıklık içinde yer 
almaktadır ve mendirek ile Asar Adası arası 117 metredir. Harçlı bir zemin 
üzerine inşa edildiği görülen mendireğin uzunluğu 37.50 m, genişliği ise 
27.88 metredir. Mendireğin uç kısmının oturduğu moloz taşlarla güçlendiri-
len harçlı taban deniz dibine doğru, 45 derecelik bir açı ile 19 metre derinliğe 

9 O. Dumankaya, Bodrum Yarımadası Antik Limanları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2013, 69.

10 Vitruvius, 5, 12: “Limanlar, konumlarındaki kavis yapan veya içe dönük çıkıntı veya burunlar 
gibi doğal avantajlar varsa bu elverişli konuma göre etrafına revaklar veya tersaneler inşa edil-
meli bu revaklardan iş merkezlerine geçilmeli her iki tarafta, zincirlerin gerilebileceği kuleler 
dikilmelidir”.

11 O. Dumankaya, age., 67.
12 M. Şahin – C. Ciner, “Underwater Surveys at the Inner port of Myndos - 2014”, TINA Maritime 

Archaeology Periodical 2, 2014,79 fig. 3.
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kadar inmektedir. Depremlerin meydana getirdiği tektonik hareketler sonucu 
ve insanların sebep olduğu tahribattan dolayı mendireğe ait birçok blok taşın 
deniz tabanına yayıldığı görülmektedir13. Orta bölümü liman girişi için geçit 
oluşturacak şekilde açıklık olarak bırakılmıştır. Ancak açıklığın ölçüleri tam 
olarak bilinememektedir. Bu amaçla gelecekteki çalışmalarda mevcut yapı 
kalıntıları bütüncül değerlendirilecek ve çağdaşı örneklerle kıyaslanarak bir 
sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. Savaş veya istila gibi durumlarda liman gi-
rişinin nasıl kapatıldığını kesin olarak söyleyemesek de, Bizans Dönemi’nde 
kullanıldığı bilinen kısa mesafeli zincir çekme yöntemiyle liman girişinin mü-
hürlenmesi daha önceki varsayımlarımızda olduğu gibi olası yöntemlerden 
biridir14. Bu kapatma tekniğine ait donanımın izlerine mendirek alanının se-
diment örtüsü altında veya moloz döküntüsü arasında rastlamak ilerde yapı-
lacak kazılarda ihtimal dâhilindedir. Gelecekte yapılacak bu tür bir çalışma 
mendireğin yapım tekniğini anlamamız konusunda da yardımcı olacaktır. 
Dalışlar sırasında Geç Roma-Erken Bizans dönemlerine tarihlenebilecek bir 
Suriye-Filistin amphorası da mimarî döküntü üzerinde görülmüş ve fotoğraf-
lanarak belgelenmiştir15.

Asar adasının doğu yönünde yapılan dalışlarda ise Ada ve kıyı hattının 
birleştirilerek tek parça kesme taşlar ile sur duvarları oluşturulduğu ve oluş-
turulan bu hat ile liman içinin dış etkenlere karşı korunmasının sağlandığı 
anlaşılmıştır16. 

Doğu ve Batı Limanlarında sualtı araştırmaları yapılarak limanların dip 
yapıları da incelenmiştir. Doğu Limanı’nda en derin yerden güney kuzey 
doğrultusunda düz bir hat izlenerek buluntu durumu, mevcut dip yapısı, 
sualtı görüş durumu hakkında bilgi edinilmesi amacıyla dalışlar yapılmıştır 
(Resim: 4). İncelemeler esnasında edinilen bilgilere göre dip yapısı tamamen 
sediment örtü ile kaplıdır. Liman içinde en derin nokta 12,7 m. olarak ölçül-
müştür. Dip akıntısı gibi tortu ve bulanıklığı giderecek etkenler olmadığın-
dan, deniz tabanındaki görüşün, limanın diğer bölümlerine göre biraz daha 

13  O. Dumankaya, age., 70.
14 M. Şahin – C. Ciner, age., 78 dipnot 7. 
15 M. Şahin – C. Ciner, age.,79 fig. 4.
16 M. Şahin – C. Ciner, age., 80 fig. 5.
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az olduğu, ancak yine de çalışmaya engel bir durum teşkil etmediği anlaşıl-
mıştır. Doğu Limanı içindeki araştırma noktalarından birinde, iç limanın or-
talarına doğru, limanın doğu kıyısına yakın alanda, kıyıdan 55 m. güneybatı 
yönüne uzanan tek parça kesme taşlardan oluşmuş17, iskele olması muhtemel, 
yapı kalıntısına ulaşılmıştır (Resim: 5). Yapının moloz döküntü genişliği 18 
m. olarak ölçülmüştür18. Yine yapılan bu keşif dalışlarında liman içinde çe-
şitli dönemlere ait ve birbirinden bağımsız konumlarda seramik buluntulara 
rastlanmıştır19. 

Myndos Limanı günümüzde de tekneler için korunaklı bir alandır. Aynı 
zamanda popüler bir turistik mekân olması nedeniyle de tekne trafiği yoğun 
olarak devam etmektedir. Dalış yapılan dip yüzeyinde teknelerin çapalarına 
ait tarama izleri rahatlıkla görülmektedir. Kapların çoğunluğuna bakıldığın-
da hasar ve aşınma durumunun az olduğu görülmektedir (Resim: 6). Eser-
lerin deniz yatağının üzerinde uzun süre bu şekilde kalamayacağını bildiği-
mizden, çapaların yaptığı tarama sonucu deniz yatağının üzerine çıktıklarını 
düşünmekteyiz. Bulunan pişmiş toprak kaplara genel olarak bakıldığında 
M.S. 8.-14. yüzyıllar arasına tarihlenebilecek geç dönem eserler oldukları an-
laşılmaktadır. Ancak, araştırmaların yüzey araştırması kapsamında yapılma-
sı nedeniyle, kaplar yüzeye çıkartılmadan sadece sualtında fotoğraflanmış, 
hamur yapısı, kil çeşidi gibi tanımlayıcı bilgilere ulaşabilecek etraflıca incele-
meler yapılamamıştır. Bu nedenle tespit edilen tam seramikler de dahil olmak 
üzere tarihleme veya köken konusunda bu aşamada kesin bir sonuca ulaşmak 
mümkün değildir. Bu olumsuzluklara karşın, liman tabanında üst bölümde 
geç döneme tarihlenebilecek kapların bulunması stratigrafinin düzenli bir şe-
kilde oluştuğunu düşündürmektedir.

Antik limanlarda, tıpkı kara bölümünde olduğu gibi, deniz tabanında da 
çeşitli buluntuların yer aldığını bilmekteyiz. Liman tabanında ele geçecek bu-
luntular araştırılan yerleşimin, farklı bölgelerle kurduğu ticari ilişkileri, tica-
retin boyutlarını, ticari ürünlerin çeşitliliğini ve dönemin ekonomik düzeyini 
vermesi açılarından son derece önemlidir. 

17 M. Şahin – C. Ciner, age., 81 fig. 7.
18 M. Şahin – C. Ciner, age., 81 fig. 9.
19 M. Şahin – C. Ciner, age., 82 fig. 10.
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Antik Myndos hakkında antik kaynaklarda fazla bilgi bulunmadığı ve 
kent hakkındaki bilgilerimizin sınırlı olduğu gerçeği göz önünde bulundu-
rulursa, kentin tarihi hakkında bilgi verecek her türlü kaynağı değerlendir-
memiz gerektiği anlaşılacaktır. Bu nedenle liman tabanında sediment örtüsü 
altında ulaşabileceğimiz bilgiler büyük bir önem teşkil etmektedir. İleriki ça-
lışmalarda liman içinde dip yüzeyinde birkaç farklı noktadan yapılacak son-
daj açmaları ile buluntu yoğunluğunun ne durumda olduğu görülebilecek ve 
daha kapsamlı bir çalışmanın gerekli olup olmadığı netlik kazanacaktır. Elde 
edilen sonuçlar tatmin edici düzeyde olursa, ilerde liman içi de kazı çalışma-
ları kapsamına alınacaktır. İç limanın nispeten küçük boyutta olması göz önü-
ne alındığında, burada yapılacak bir liman kazısının aşırı maliyetli olmayaca-
ğı ve yine kalabalık bir kazı ekibine gereksinim duyulmadan liman kazısının 
kara kazısı ile eş zamanlı sürdürülebileceği düşünülmektedir.

Son olarak Kocadağ olarak adlandırdığımız yarımadanın güneyinde, 
“Şampanya Koyu” olarak bilinen alanda yaptığımız sualtı araştırmasından 
bahsetmek istiyoruz (Resim: 4)20. 2005 yılındaki araştırmalarımız esnasın-
da, bu koyun, denize açık bir alanda olmasına rağmen Çavuş Adası’nın tam 
karşısına gelecek şekilde yer alması nedeniyle Myndos’un ilk yerleşimine 
ait bir liman olabileceğini düşünmüştük21. Liman olduğunu gösterir herhan-
gi bir kalıntıya rastlamak umuduyla yaptığımız dalışlarda deniz tabanında 
düzgün kesilmiş köşeli mimarî bloklardan başka, burasının liman olduğuna 
işaret edebilecek  herhangi bir kalıntıya rastlayamadık (Resim: 7)22. Deniz ta-
banında gelişigüzel bulunan mevcut mimarî blokların yarımadayı çevreleyen 
Mausolos Dönemi sur duvarlarına ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bölümde 
seyrek de olsa deniz tabanında seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu parçalar 
anakaradan sürüklenmiş olabileceği gibi teknelerden de düşmüş olabilir. Bu 
nedenle şimdilik kronoloji ve ticari ilişkiler konusunda seramik parçalarını 
göz önünde bulundurmak istemiyoruz.  

20 M. Şahin, “Myndos Yüzey Araştırmaları 2005”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 02 
Haziran 2006 Çanakkale (Ankara 2007), 304 Resim 10.

21 M. Şahin, age., 299 Resim 14; M. Şahin, S. Gündüz, E. Aslan, “Myndos Sualtı Araştırmaları 
2006”, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs – 01 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara 2008), 4 
Resim 11. 

22 Ayrıca bkz. M. Şahin, S. Gündüz, E. Aslan, “Myndos Sualtı Araştırmaları 2006”, 25. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs – 01 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara 2008), 9 Resim 11.
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2014 YILI ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI

Turgutreis - Kadıkalesi Bozdağ Mermerleri ve Myndos Kentinde Kullanım Yerleri

Hüseyin S. BAŞKAYA 
 M. Sabri DİRİM23 

Bodrum yarımadasında Turgutreis ilçesi Kadıkalesi köyünün doğusunda 
yaklaşık 250 m. yüksekliğindeki Bozdağ yer almaktadır. T. Ercan ve arkadaş-
larına göre;  “Bodrum yarımadasının batısında,Turgutreis ilçe merkezinin yakının-
da Kadıkalesi çevresinde yüzlek veren monzonit plütonunun dokanağında, Pazardağı 
formasyonuna ilişkin dolomitik kireçtaşları kontakt metamorfizmaya uğrayarak ilk-
sel kayaç durumlarını kaybetmişler ve mermerleşmişlerdir. Daha çok N18-c4 
paftasındaki Kadıkalesi mahallesi yakınlarında Bozdağ ve Boztepe’de izlenen bu 
mermerler haritada ayrı birim olarak gösterilmiş ve “Bozdağ formasyonu” olarak ad-
landırılmıştır”24. Yine aynı ekibin belirlemelerine göre; “Dolomitik mermerler, 
genellikle masif, som bir yapıda, bol erime boşluklu ve kırıklıdır”.

Bozdağ’ın özellikle zirvesine yakın üst bölümünde görünür hale gelen 
mermer formasyonu antik dönemde de bölgede yaşayan toplulukların dik-
katini çekmiş ve burada bir mermer ocağı oluşturularak işletilmiştir. Myndos 
antik kentine kuş uçuşu 4-5 km. uzaklıkta yer alan bu antik mermer ocağı ile 
ilgili  bilimsel çalışmalar hakkında daha önce detaylı bilgi verilmiştir25. 

Antik Myndos kentinin çok yakında bulunması, ve mevcut görünüşüne 
göre mermer ocağından geçmiş dönemlerde önemli miktarda mermer çı-
kartılmış olması, Berkaya ve Pedersen’in görüşlerini güçlendirmekte26 ve bu 
mermerlere Myndos kenti kalıntıları arasında günümüzde de yaygın olarak 
rastlanabileceği beklentisini artırmaktadır27.

23 Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü – Bursa. E-mail: bas-
kaya@uludag.edu.tr

24 T. Ercan – E. Günay - A. Türkecan,  “Bodrum Yarımadasının Jeolojisi”, Türkiye Jeoloji Kurumu 
36. Bilimsel ve Teknik Kurultayı (1982), 21 - 32.

25 M. Şahin, “Myndos Kazısı-2013”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2015), 19-44.
26 B. Berkaya -  P. Pedersen, “Bozdağ – an Ancient Town and Marble Quarry near Myndos on the 

Halikarnassos Peninsula, P. Pedersen (ed.), Halicarnasian Studies V, University Press of Sout-
hern Denmark (2008), 43 - 51.

27 M. Şahin, “Myndos Kazısı-2010”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2012), 353 vd.; M. Şahin, 
“Myndos Kazısı-2013”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2015), 19-44.
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Çalışmamız 2006 yılında Bozdağ mermerlerinin Myndos’un hangi yapı-
larında ve /veya hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek amacıyla başlatıl-
mıştır. Çalışmaya 2007 ve 2008 yıllarında ara verilmiş, 2009 ve 2010 yıllarında 
Asar Adası ağırlıklı olarak çalışmalara devam edilmiş, 2011, 2012 ve 2013 yıl-
larında ise Asar Adası da dahil olmak üzere ana kara da çalışma kapsamına 
alınmıştır.

2006 yılında Myndos genelinden ve 2009-2012 yıllarında Asar Adası ağır-
lıklı olarak göze çarpan tüm mermer parçaları ve mermer yapı malzemelerin-
den örnekler alınmıştır. Ayrıca 2006 - 2010 yılları arasında üç ayrı dönemde 
Bozdağ mermer ocağından da temsili mahiyette örnekler (17 örnek) alınmış-
tır. 2013 yılı sonu itibariyle örnek sayısı 110’a çıkmış ve bu örnekler üzerinden 
analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bozdağ mermeri ve 2013 
yılına kadar amacımız doğrultusunda elde edilen bulgular ile ilgili bilgiler 
Myndos Kazısı 2013 raporunda tafsilatlı olarak açıklanmıştır28.

2014 yılında kazı faaliyetinde bulunulmadığı için, 2014 kazı dönemindeki 
arkeometrik çalışmalar kapsamında, 2013 yazında alınan 24 örnek üzerinde 
detaylı çalışmalar yürütülmüştür. Öncelikle tüm örnekler makro morfolojik 
açıdan tekrar değerlendirilmiş, 24 örnek içinden seçilen 5 örnekte ise SEM-
EDX çalışmaları yürütülerek, daha önce karakterizasyonu yapılan29  “Boz-
dağ Ocağı” mermer örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Bu analizler neticesinde, 
analiz ve bulgu değerlendirme çalışmaları tamamlanan 24 yeni örneğin hiç 
birisinin “Bozdağ ocağının genelinde görülen masif, som yapıda, ince tanecikli kris-
tal yapıya sahip, yüksek Mg konsantrasyonlu, dolomitik” mermer ile uyumlu özellik 
göstermediği anlaşılmıştır.

Bu dönem analizlenen yeni örneklerden elde edilen ilginç bulgular-
dan bir diğeri ise “tesera” örneklerinde karşımıza çıkmaktadır. Kocadağ 
Yarımadası’nın Doğu Limanı girişinde yer alan Ayazma’da ön odada bulu-
nan mozaik tabanda kullanılan beyaz mermerden tesera örnekleri ilk kez bu 
dönemde analizlenmiş ve değerlendirilmiştir (Resim: 8). Bu teseraların, mak-
romorfolojik açıdan tıpatıp benzerleri olan Asar Adası Bazilika mozaik zemin 

28  M. Şahin, “Myndos Kazısı-2013”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2015), 19-44.
29 Bkz. Myndos 2013 Kazı Raporu: M. Şahin, “Myndos Kazısı-2013”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 

(Yayında).
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kaplamasına ait beyaz tesera örneklerine göre farklı bileşime sahip oldukları, 
diğer bir ifade ile farklı mermerlerden hazırlanıp kullanıldıkları anlaşılmıştır 
(Resim: 9). Bu bulgu kuşkusuz söz konusu mozaikleri konu alacak ileriki ça-
lışmalarda detaylı bir şekilde ele alınarak değerlendirilecektir.  Kaliteli “Do-
lomitik  Bozdağ  Mermeri”nin izinin 2015 yılında  da sürülmesi planlanmak-
tadır.

GEOPHYSIKALISCHE PROSPEKTIONEN IN MYNDOS 2012-2014

Frank ANDRASCHKO 
 Nikola BABUCIC 
Martina SEIFERT30

Seit 2012 nimmt auf Einladung von Mustafa Şahin ein Team des Archäolo-
gischen Instituts der Universität Hamburg unter Leitung von Martina Seifert 
an den Kampagnen in Myndos teil. Vorbereitende geologische Geländeunter-
suchungen erfolgten in den Jahren 2010 und 2011 durch den Geologen Bernt 
Schröder von der Universität Bochum.

Im Team wirkten mit: Frank Andraschko, Nikola Babucic, Jacobus Brac-
ker, Julia Daum, Thomas Fuchs und Lilian Schönheit. Besonderer Dank gilt 
Serkan Gündüz und Oktay Dumankaya sowie den Studierenden der Univer-
sität Bursa, welche die Arbeiten aktiv unterstützten. 

Der Beitrag des Hamburger Teams besteht in der Mitarbeit an der topo-
grafischen Geländeaufnahme und Klärung der städtebaulichen Situation der 
antiken Hafenstadt Myndos durch nicht-invasive geophysikalische Unter-
suchungen31.

30 Archäologisches Institut, Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg
31 In den Jahren 2012-2014 wurden ein Geoscan Research Fluxgate Gradiometer FM256, ein 5-Ka-

nal System „Magneto®-Arch“Magnetometer der Fa. Sensys und ein ILRIS-36-D-Laserscanner 
der Fa. Optech der Universität Hamburg verwendet. Die Vermessungsarbeiten wurden mit ei-
ner Leica TCR 407 durchgeführt. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgte aus Eigenmitteln der 
Universität Hamburg.
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Vorläufige Ergebnisse

Die für die geomagnetischen Untersuchungen zur Verfügung stehenden 
Flächen verteilen sich bisher unzusammenhängend über das gesamte antike 
Siedlungsareal. In den jeweils 10-14 tägigen Kampagnen konnte insgesamt 
eine ca. 23600 m2 umfassende Kartierung der brach liegenden Flächen am Ko-
cadağ (KI und II) und auf dem Festland (FI, II und III) vorgenommen werden 
(Resim: 10).

Der 3-D-Laserscanner kam bei Testmessungen an einem Abschnitt der 
sog. Lelegischen Stadtmauer und am Hafengebäude mit Mosaikfußboden 
(sog. Hagiasma) auf dem Kocadağ zum Einsatz. Die Menge und der Bearbei-
tungsstand der Daten erlauben derzeit noch keine differenzierte Auswertung.

Kocadağ I und II

In dem als Kocadağ I und II bezeichneten Gebiet konnten aufgrund des 
zum Teil steilen Hanganstieges und des dichten Macchia-Bewuchses 2012 
und 2013 nur kleinere Flächen belaufen werden. Erste Ergebnisse erbrachten 
die Messungen auf dem flachen, zum Meer hin abfallenden Geländesporn am 
unteren nordöstlichen Teil des Kocadağ (KI F1). Erkennbar sind mehrere We-
geführungen sowie Teile eines Gebäudegrundrisses, welchem im Zuge der 
Vermessungsarbeiten weitere obertägig sichtbare und aufgrund von Material 
und Bearbeitungstechnik als antik zu identifizierende Mauerzüge zugeordnet 
werden konnten. Auf der schmalen Fläche der Landzunge an der Hafenbucht 
(KI F2) zeigt das Magnetogramm eine kreisrunde Struktur von ca. 12,0-14,0 
Dm. Eine Deutung als kleiner Befestigungsturm ließ sich mangels fehlender 
angrenzender Mauern nicht verifizieren. Seine Form entspricht den sechs bis-
her bekannten in Hanglage um den Kocadağ herum situierten Kalkbrennö-
fen, die allerdings nur einen Dm von ca. 6-7 m. besitzen. 

Auf Fläche KII 1 (1151m²) ist ein Nord-Süd ausgerichtetes, in drei Räume 
(11 x 20 m; 5,5 x 11; 5,5 x 3 m) unterteiltes langerechteckiges Gebäude zu 
erkennen. Das Gebäude liegt leicht versetzt zur Befestigungsmauer in einer 
flachen Senke auf dem ersten, nach Norden zur äußeren Hafenbucht hin ab-
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fallenden Plateau32. Im diesem Areal erhielten sich ebenfalls Reste des Mauer-
versturzes in ihrem weiteren Verlauf.33 

Die Bilder der vier kleineren Flächen am Westabhang und auf dem Gipfel 
von Kocadağ II ergeben keinen aussagekräftigen Befund. Die noch sichtba-
ren Gebäudereste auf dem Gipfel unterhalb des modernen Fahnenmastes ge-
hören mit großer Wahrscheinlichkeit zur nachantiken Wehrbebauung.

Festland I, II und III

Eine komplexere Befundsituation ergibt die 2014 untersuchte Fläche 1 auf 
dem Festland I (11600 m²) (Resim: 11-12). Das nach Norden hin aufsteigende 
Gelände befindet sich ca. 150 m. von der heutigen Küstenlinie entfernt ober-
halb des modernen Yachthafens. Die von rezenten Bruchsteinmauern umge-
bene Fläche ist in Privatbesitz und wird aktuell intensiv für die Weidevie-
hhaltung genutzt. Eine von Thomas Graves 1837 erstellte Karte verzeichnet 
an dieser Stelle neben mehreren Bauten ein sog. Stadion und eine in Richtung 
Westhafen verlaufende Kolonnade34.

Die Reinigung des Geländes u.a. von Distelbewuchs und Akazienbüschen 
war recht zeitaufwändig; verstreut liegende Bruchsteine sowie Baumbestän-
de durften vor der Begehung nicht entfernt werden. Zuvor erfolgte Begehun-
gen durch Mustafa Sahin und seine Mitarbeiter erbrachten Fragmente von 
Marmorblöcken, Gebrauchskeramik, Teile der Kolonnade sowie die Einfass-
ung eines neuzeitlich genutzten und durch Steinquader befestigten Brun-
nens. Nördlich an die Fläche anschließend befinden sich die gut erhaltenen 
Mauerreste eines spätantiken Gebäudes mit Spolienverbauung.

Auf den Bildern der Geomagnetik sind Wegeführungen und Gebäudest-
rukturen identifizierbar. Einen eindeutigen Befund ergibt ebenfalls die weite-
re Fortsetzung der obertägig beobachteten Säulenreihe. Der nordöstliche Teil 

32 M. Şahin – M. Seifert, AW 6, 2014, 54 und Abb. 13.
33 Vgl. zu den Befestigungsmauern von Myndos M. Sahin, Die kyklopischen Stadtmauern von 

Myndos und ihre Beziehung zum griechische Festland, in: F. Rumscheid (Hrsg.), Die Karer und 
die anderen. Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin 13. Bis 15. Oktober 
2005 (2009) 503-515.

34 Zur Karte: Chart L15373 sourced from the UK Hydrographic Office (www.ukho.gov.uk).
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der Fläche ist weitgehend befundfrei. Ob es sich hier um eine ursprüngliche 
Freifläche handelt oder der Befund eine intensive rezente Nutzung wieder-
spiegelt, bleibt nach derzeitigem Kenntnisstand unklar.

Ähnlich dürftig wie bei den Befunden der Flächen Kocadağ II bleibt die 
Aussagekraft der Teilflächen im Gebiet Festland II und der nur zum Teil 
zugehörigen Steinsetzungen, in denen zunächst die Überreste eines antiken 
Theaters mit Blickrichtung auf die beiden Häfen von Myndos vermutet wor-
den waren. Vermutlich handelt es sich hier um die rezenten Reste von Terras-
sierungen zur Schaffung landwirtschaftlicher Nutzflächen.

Auf dem Festland im Areal unterhalb der Akropolis (Festland III) wur-
den 2013 zwei Flächen (F1 1067m² und F 2 1433m²) mit einer Größe von ins-
gesamt 2500m² begangen. Das Gelände liegt südöstlich einer als Steinbruch 
genutzten Felsnase auf einem terrassierten und landwirtschaftlich genutzten 
Abhang. Die Interpretation der Messdaten führte zur Annahme, dass sich an 
dieser Stelle eines der Stadttore von Myndos befindet. Angrenzend an die 
Rundstrukturen ließen sich rezente und antike Gebäudereste und etwas ent-
fernt ein kleinerer Kalkofen nachweisen35.

Die geophysikalischen Prospektionen in Myndos sind derzeit nicht abge-
schlossen und die Detailanalysen der hier vorgestellten vorläufigen Ergeb-
nisse in weiterer Bearbeitung. Ein ausführlicher Bericht über die Kampagnen 
2012-2014 in Myndos ist in Vorbereitung.

35 M. Şahin – M. Seifert, AW 6, 2014, 55 und Abb. 14.
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Resim 2: Kazı evi deposunun düzenlendikten sonraki hali.

Resim 1: Arazi temizliği sırasında yüzeyde bulunan mermer parça.
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Resim 4: Doğu ve Batı limanları.

Resim 3: Mendirek.
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Resim 6: Liman içinde rastlanan seramik buluntular.

Resim 5: İskele olması muhtemel yapı kalıntısı.
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Resim 8: Ayazma Mozaiği.

Resim 7: Düzgün kesilmiş köşeli mimarî bloklar.
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Resim 10: Karte mit Zielgebieten der Geomagnetik von N. Babucic, Universität Hamburg 2015.

Resim 9: Tavşan Adası Bazilika mozaiği.
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Resim 11: Überblicksfoto Festland I Fläche 1 von M. Seifert, Universität Hamburg 2014.
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Resim 12: Geomagnetik Festland I Fläche 1 von N. Babucic, Universität Hamburg 2015.






