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Volkmar von GRAEVE*

2009-2010 MİLET ÇALIŞMALARI

12009 yılı Milet çalışmaları 02.03.2009–30.12.2009 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. 2009 yılı çalışmalarımıza sırasıyla Milet Müzesi’nden 
Erkan Dede, Çanakkale Müzesi’nden Özgür Çavga ve Eskişehir Müzesi’nden 
Fuat Özçatal; 06.04.2010-31.12.2010 tarihlerinde yürütülen 2010 yılı 
çalışmalarına ise Milet Müzesi’nden Hasibe Akat İslam ve Erkan Dede 
Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır. Çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
ile yardımlarını esirgemeyen Bakanlık temsilcilerimize içtenlikle teşekkür 
ederim. Yardımları ve işbirliği için Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici 
ve tüm Müze personeline teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, Aydın Kültür 
Müdürlüğü ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’ne de teşekkür ederim.

Akyeniköy Belediye Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na, 
kazı bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederim. 
Milet Kazısı‘na maddî kaynak sağlayan Alman Araştırma Kurumu’na 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne (Deutsches 
Archäologisches Institut), Theodor Wiegand Dostları Derneği (Theodor Wiegand 
Gesellschaft) ile diğer kişi ve kurumlara minnettarlığımızı belirtmek isterim. 
Ayrıca çalışmalarımızda maddî yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen 
Bochum-Ruhr Üniversitesi Rektörlüğü ile teknik ve malzeme yardımlarından 
dolayı da Ankara Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim’e 
de teşekkürlerimi sunarım.

2009 yaz sezonunda Alman resmi televizyon kanallarından ZDF, 
Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki bothros üzerine bir belgesel çekimi; 
2010 yılında ise İngiliz televizyon kanallarından BBC, Türkiye ve değişik 
ülkelerde yayınlanmak üzere Başbakanlık Müşaviri Prof. Dr. Bekir Karlıağa 
yönetiminde Milet’te uzun bir belgesel çekimi gerçekleştirmiştir.

*  Prof. Dr. Volkmar von GREAVE, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologische 
Wissenschaften,    D- Bochum / ALMANYA 
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I. DEPO VE YAYINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

2009 ve 2010 yılı ilkbaharında, kazı depolarının açılmasından itibaren bir 
önceki yıl Zeytintepe buluntuları üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Aynı 
zamanda Dr. M. Kerschner sorumluluğunda, Kalabaktepe Artemis Khitone 
Kutsal Alanı buluntuları ile ilgili yayına yönelik çalışmalar da her iki yılın 
ilkbahar sezonunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Dr. Ph. Niewöhner eski Kazı 
Başkanı Prof. Dr. W. Müller-Wiener kazıları çerçevesinde gerçekleştirilmiş 
olan Büyük Kilise, Michael Kilise ve Piskopos Sarayı gibi Bizans Dönemi 
kazılarının sonuçlarını yayınlamak üzere 2008 yılında başlamış olduğu 
projeye, 2009 yılında olduğu gibi 2010 ilkbahar sezonunda da devam etmiştir.

2009  yılı ilkbaharında bu çalışmalara paralel olarak,  2008 yılı 
Zeytintepe’deki bothros kazısında ele geçirilmiş Arkaik Dönem bronz objeler 
ile bronz adak levhaları ve kalkanları S. Müller ve C. Herberhold tarafından; 
Arkaik Dönem tabakları da S. Büchner tarafından yayına hazırlık amacıyla 
çizilmiş, böylelikle İ.Ö. 7. ve 6. yüzyıl tabakları ile bronz objelerin yayın 
çalışmalarında önemli aşama kaydedilmiştir. Ayrıca H. Grönwald 2008 yılı 
Zeytintepe bothros kazısından bulunan figürlü dekorasyona sahip, yüksek 
kalitede üretilmiş vazoların yayın amaçlı çizim çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

Kazı depolarındaki yayın çalışmaları her yıl olduğu gibi 2009 yaz 
sezonunda da devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. V. von 
Greave Arkaik Dönem heykeltraşlığı ve Arkaik Döneme ait pişmiş toprak 
figürinler; Hollanda Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Neeft Korinth 
seramiği; Rostock Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Zimmermann pişmiş toprak 
mimarî çatı elemanları; Kanada Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. G. 
Schaus Khios ve Lakonia seramiği; Avusturya Viyana Kunsthistorisches 
Museum’dan Prof. Dr. G. Hölbl fayans eserler; Bonn’dan H. Eiwanger 
bronz objeler; Erlangen’den Dr. Ph. Brize bronz adak levhaları ve kalkanları; 
Romanya Bükreş Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J. Birzescu masa amphoraları; 
İtalya Bologna Üniversitesi’nden F. Sacchetti İ.Ö. 4. yüzyıl amphoraları; 
Frankfurt’tan Dr. W. Selesnow Arkaik Dönem kandilleri; İngiltere British 
Museum’dan Dr. A. Villing çanaklar; Berlin’den Dr. G. Jöhrens amphora 



3

mühürleri; Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden M. Krumme Geometrik 
Dönem seramiği; İngiltere University College London’dan Dr. M. Gleba 
ağırlık ve ağırşaklar; Dr. T. Carl minyatür vazolar; Dr. F. Özcan Klâsik ve 
Hellenistik Dönem pişmiş toprak figürinler; Mag. N. Panteleon Arkaik 
kraterler; Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Mag. J. M. Henke Kıbrıs 
üretimi pişmiş toprak figürinler üzerine yayın hazırlıklarını sürdürmüşlerdir. 
St. Petersburg Hermitage Müzesi’nden Dr. S. Solovyov Zeytintepe batı 
terastaki bazı sondajlar üzerine yayınına yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

2010 yılı ilkbahar sezonunda Prof. Dr. V. von Graeve Zeytintepe kazılarında 
bulunmuş Arkaik Dönem heykeltraşlığı ve büyük bölümü bothrostan ele 
geçmiş Arkaik Döneme ait pişmiş toprak figürinler üzerine yayına yönelik  
çalışmalar gerçekleştirmiş; 2009 yılı Zeytintepe’deki bothros kazısından 
elde edilmiş Arkaik Dönem bronz buluntuları Bonn’dan Dr. H. Eiwanger 
tarafından yayına hazırlanmak üzere çalışılmış ve C. Herberhold tarafından 
bu eserlerin çizimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Rostock Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. K. Zimmermann pişmiş toprak mimarî çatı elemanları; Oxford’tan Dr. N. 
Kunisch Attika seramiği; British Museum’dan Dr. A. Villing çanaklar üzerine 
bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Yine 2009 yılı bothros kazısından bulunan 
Arkaik Dönem minyatür kaplar üzerine Dr. T. Carl ve Kıbrıs üretimi pişmiş 
toprak figürinler üzerine de Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J.- M. 
Henke yayına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2010 yılı ilkbaharında 
Münih Üniversitesinden Mimar Dr. A. Hennemeyer Zeytintepe’deki Geç 
Arkaik Dönem Aphrodite Tapınağı’na ait mimarî parçaları inceleyerek 
tapınağın rekonstrüksiyonuna başlamıştır. Bunun yanı sıra Mimar Mag. I. 
Blum ise söz konusu tapınağın temellerinin çizimini gerçekleştirmiştir. 

2010 yılı yaz sezonunda da devam eden yayın çalışmaları kapsamında 
Prof. Dr. V. von Graeve Arkaik Dönem heykeltraşlığı ve Arkaik Döneme ait 
pişmiş toprak figürinler; Hollanda Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. 
Neeft Korinth seramiği; Avusturya Viyana Kunsthistorisches Museum’dan 
Prof. Dr. G. Hölbl fayans eserler; Frankfurt Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. 
W. Meyer Zeytintepe kazılarında bulunmuş Ön Asya’dan ithal mühürler; 
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Kiel Üniversitesi’nden Prof. Dr. P. Weiss ve Münster Üniversitesi’nden 
N. Ehrhardt Zaytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda bulunmuş graffitiler; 
Romanya Bükreş Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J. Birzescu masa amphoraları; 
İtalya Roma Üniversitesi’nden S. Savelli Arkaik Dönem Hydriaları; İngiltere 
University College London’dan Dr. M. Gleba ağırlık ve ağırşaklar; Bochum’dan 
Mag. A. Aydemir Arkaik Dönem mutfak seramiği ve âletleri üzerine yayın 
çalışmaları gerçekleştirmiş; Münih Üniversitesi’nden Dr. H. Obermeier ve 
Dr. N. Pollath Zeytintepe’deki bothros kazılarında bulunan hayvan kemikleri 
üzerine incelemelerde bulunmuşlardır.

Ayrıca 1994 yılında başlanan ve 2004 yılında tamamlanan, Atina Alman 
Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Samos Kazı Başkanı Prof. Dr. W- D. Niemeier 
sorumluluğundaki Athena Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilmiş olan 
kazılarda ele geçirilen buluntular üzerine 2009 ve 2010 yılları yaz sezonlarında 
da yayına yönelik bilimsel çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. 
2009’da 13, 2010’da 16 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen çalışmalarda önemli 
aşama kaydedilmiştir.

Kazı depolarındaki bilimsel çalışmalara paralel olarak, 2009 ve 2010 
çalışmaları sırasında D. Johannes tarafından yayınlanacak olan çeşitli gruplara 
ait çok sayıda eser fotoğraflanmıştır.

Milet kazısı projelerinin yayınlanmakta olduğu Milet serilerinde 2009 ve 
2010 yılındaki yayınlar: 

-  Milet. Vorbericht 2003-2005 (Archäologischer Anzeiger 2008/2 und 
2009/1)

- O.Dally, M. Maischberger, P.I. Schneider, A. Scholl, Zeiträume. Milet in 
Kaiserzeit und Spätantike (2009)

-  Meandros 5. Uygarlık Tarihi’nin İhtişamlı Başkenti: Miletos (röportaj)

II. KÜÇÜK ESER RESTORASYONU VE KONSERVASYONU

Önceki yıllarda olduğu gibi 2009 ve 2010 yılları ilkbahar ve yaz 
sezonlarında da restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 
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8 Alman ve Türk  uzman restoratör tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 
2009 yılı Milet çalışmaları sonuna kadar sürdürülerek, Zeytintepe’de ele 
geçirilen buluntuların restorasyon ve konservasyon çalışmaları büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. 2010 yılındaki çalışmalar da 2009 yılının devamı niteliğinde 
olmuş, Zeytintepe Kutsal Alanı’ndaki bothros kazılarından elde edilen eserler 
üzerinde çalışmalar kesintisiz olarak yürütülmüştür.

Çalışmalar süresince çok sayıda pişmiş toprak seramik ve figürin, bronz 
ve gümüş eserler ile sikkeler, kireçtaşı, mermer, fildişi, kemik, fayans, amber, 
demir ve taş gibi buluntuların restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

III. KAZI ÇALIŞMALARI

a. Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki Kazı Çalışmaları

2009 yılı Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndaki kazı çalışmalarımıza, 
2008 yılı sonuna doğru bulup kazmaya başladığımız bothrosta devam edilmiştir.  
2008 sezonundaki çalışmalarımızı söz konusu bu bothrostaki kazıları tamamen 
bitirebilmemiz için uzatmamıza karşın, yıl sonuna gelinmesine rağmen 
bothrosun daha derine iniyor olması nedeniyle geçici olarak elenmiş toprak 
ile doldurarak çalışmaları sonlandırmıştık. 16.04.2009-16.09.2009 tarihleri 
arasında 2 arkeolog (K. Akıncı, A. Yaşar) ve 3 işçi ile gerçekleştirdiğimiz 2009 
yılı çalışmalarımız sırasında öncelikle bothrostaki bu dolgu toprak alınmıştır. 
Yaklaşık 2,50 m. derinlikten itibaren kazmaya başladığımız bothrosta her farklı 
toprak, buluntusuyla birlikte ayrı grup numarası alarak ayrı kazılmıştır. Bu 
sistemden bothrosun ne şekilde doldurulmuş olduğunu anlamak mümkün 
olacaktır. Ayrıca bothrostan çıkarılan toprağın tamamı önce kurutulmuş ve 
daha sonra ince eleklerle elenmiştir.

Bothrosta ilerleyen kazılarla, üst bölümün kireçtaşı ana kayaya oyulduğu ve 
çapının geniş olduğu, derine inildikçe tüffit ana kayaya ulaşılarak duvarlarının 
üst bölüme nazaran çok daha düzgün işlendiği ve çapının daraldığı tespit 



6

edilmiştir. Bothros, kireçtaşı bölümde oval olmasına rağmen tüffit olan ana 
kayadan itibaren yuvarlak forma sahip olarak karşımıza çıkmıştır.

2008 yılındaki kazılar sırasında bothrosun üst bölümün toprak ve taş dolgu 
ile kaplı olduğu ve adak eşyalarının bu dolgunun içinde yer alarak, kutsal 
olmaları nedeniyle koruma amacıyla küçük taşlarla desteklenmiş olduğu; 
hemen hemen her buluntu yanında boncuk olarak işlenmiş midyenin ve 
çoğu zaman da işlenmiş ya da işlenmemiş aşık kemiğinin yer aldığı; adak 
eşyalarının yanı sıra çok fazla miktarda hayvan kemiği parçasının da var 
olduğu sonuçlarına ulaşmıştık. Ayrıca bazı bölümlerde yoğun şekilde 
kül tabakasına rastlanmıştı. 2009 yılı kazı çalışmalarımız da bu sonuçları 
desteklemiş; ancak dolgu içindeki üst bölümlerde sıklıkla karşılaşılan büyük 
taşların bu sezondaki çalışmalarımız sırasında azaldığı saptanmıştır.

2008 sezonunda olduğu gibi bu yıl da üst bölümde ele geçirilen bir eserin 
parçası alt bölümde karşımıza çıkabilmiştir. Hemen hemen her cinsten ve 
tipten esere sahip böyle bir zengin buluntu grubuna, şimdiye kadar Milet 
kazılarında rastlanmamıştı. Bothrostan açığa çıkarılan buluntular, diğer 
verilerin yanı sıra özellikle burada ele geçirilen Korinth seramiğine göre İ.Ö. 
680-630 yıllarına tarihlendirilmektedir. Buna göre kapalı bir kontekst olduğu 
tespit edilen bothros İÖ 7. yüzyıl İonia kronolojisi ve sanatı açısından çok büyük 
önem taşır. 2009 ve 2010 yılları bothros buluntuları arasında bronz figür (Resim: 
1) ve bronz kabarma (Resim: 2), fibula ve diğer bronz objeler; pişmiş toprak 
figürinler (Resim: 3, 13-14); fildişi ve kemikten yapılmış figürler ile fildişi 
kabartma (Resim: 10), kaide ve boncuklar, fibulalar, kolye taneleri, iğneler 
ve diğer kemik objeler; fayans insan (Resim: 4) ve hayvan figürleri, scarabe 
(Resim: 5, 11) ve boncular, kapaklar ile kabartma insan ve hayvan figürlü 
fayans vazo parçaları yer almaktadır. Amber, kurşun ve bronz kolye taneleri 
ile bronz iğneler; cam ve altın boncuklar, kabartmalı altın rozetler ve sphinks 
kabartmalı altın levhacık (Resim: 12); kireçtaşı insan ve hayvan figürü; çok ince 
işlenmiş figürlere sahip deniz kabuğu; gümüş Milet sikkesi ve gümüş rozet 
(Resim: 7); dağ kristali ve alabasterler Milet Arkaik Dönem eser repertuarını 
zenginleştiren önemli buluntulardır. Pişmiş toprak figürinler arasında, İ.Ö. 



7

7. yüzyıla tarihlendirilen dedalik kadın figürinleri çoğunluktadır. Başı elde 
ya da kalıpta, gövdesi çarkta yapılmış kadın figürleri; sphinksler; protomlar; 
ayakta duran ve iki eliyle göbeğini tutar şekilde betimlenmiş, şimdiye kadar 
Efes tipi olarak bilinen kadın figürinleri; çıplak ve elleri iki yanda duran 
kadın figürleri ile çıplak ve elleriyle kadınlık uzuvlarını kapatan figürler; 
üzerinde hayvanlara hâkim şekilde betimlenmiş kanatlı tanrıça kabartması 
bulunan pinaxlar, İ.Ö. erken 7. yüzyıl İonia ve Milet figürin sanatına zenginlik 
kazandırmaktadır. Ayrıca Kıbrıs üretimi pişmiş toprak figürinler de bothrosta 
ele geçirilen diğer buluntu grubudur. 

Bunların yanı sıra Protokorinth aryballoi ile minyatür kaplar ve yüksek 
kalitede İonia üretimi seramik eserler Zeytintepe buluntuları arasında önemli 
yer tutar. Her sezon Zeytintepe kazılarında olduğu gibi bu yıl da bothrosta 
çok sayıda kandil ile İÖ 7. yüzyıla ait seramik parçaları ve tamamlanabilen 
vazolar (Resim: 8-9) ele geçirilmiştir. Resim: 6’da görülen üst bölümündeki 
demir kalıntıdan başında bir obje taşıdığı anlaşılan üç yüzlü küçük mermer 
baş, 2009 yılı bothros buluntuları arasında özel bir yere sahiptir.

2008 yılındaki çalışmalarımız sırasında yukarıda sözü edilen bothrosun 
güney bölümüne bitişik olarak, toprak, taş ve adak eşyası parçalarıyla 
doldurulmuş büyük bir çukura rastlanmıştı. 2009 yılında bu bölüm ana 
kayaya kadar kazılmış olup çukurun tüffit blokları almak üzere Antik 
Dönemde açılmış olduğu tespit edilmiştir. Dolgunun en alt seviyesinde İ.Ö. 
4. yüzyıla ait figürin parçaları ele geçirilmiştir. Buradan alınmış olan tüffit 
bloklar, Pers tahribatı sırasında zarar görmüş olan Geç Arkaik Aphrodite 
Tapınağı’nın yeniden yapımında temel blokları olarak kullanılmış olmalıdır. 

2010 yılındaki bothros çalışmalarımız öncelikle Ankara Atılım 
Üniversitesi’nin teknik yardımıyla, emniyet tedbirlerinin genişletilmesi 
şeklinde başlamıştır. Söz konusu üniversite tarafından görevlendirilen 
inşaat mühendisi Hamdi Taylan Turgut’un yardımıyla, Arkeolog K. Akıncı 
ve ortalama 10 işçi ile gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Zeytintepe’deki 
bothrosun çevresinde yeni emniyet tedbirleri alınmıştır. Daha sonra 
Arkeolog Mag. A. Yaşar ve iki işçi ile bothrostaki kazı çalışmalarına yeniden 
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başlanmış, 5,50 m. kadar daha derine indikten sonra, buradaki kazıları bu 
yıl tamamlamayı planlamamıza rağmen, bothrosun daha da derine indiği 
görülmüştür. 25.12.2010 tarihinde buradaki çalışmalara önümüzdeki sezon 
yeniden başlamak üzere ara verilmiştir. 2010 yılı bothros çalışmalarımız 
2009 yılı kazılarının devamı niteliğinde olup alınan sonuçlar da önceki yılın 
sonuçlarını desteklemektedir.

 b. Kalabaktepe ile Güney Sur Duvarı Arasındaki Kazı Çalışmaları (Şehir Planı 
Kazısı)

15. 10. 2009 tarihinde başlayan şehir planı kazısı Arkeolog K. Akıncı ve 
6 işçi ile yürütülmüştür. Kalabaktepe ile güney sur duvarı arasında önceki 
yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz jeofizik ölçümleri sonucu saptadığımız 
cadde sisteminin varlığını sondajlarla desteklemek ve Arkaik Döneme ait olup 
olmadığını saptamak amacıyla 10 x 2,5 m. boyutlarında bir sondaj açılmıştır. 
Kazılar sırasında sondajın kuzey bölümünde, İ.S. 2./3. yüzyıla ait taş tahrip 
dolgusu açığa çıkarılmıştır. Bu dolgu bir Roma mezar yapısına aittir ve dolgu 
içinde yazı kısmı alta gelecek şekilde konmuş, yapıya ait bir mezar yazıtı ele 
geçirilmiştir. Sondajın güney bölümünde bu yapıya paralel olan yine Roma 
Dönemine ait, tahribata uğramamış durumda künklerden oluşan bir su hattı, 
bunun güneyine bitişik olarak da sıkıştırılmış topraktan oluşan bir bölüm 
açığa çıkarılmıştır. Caddelerin kenarlarında su hatlarının yer aldığı dikkate 
alındığında buradaki sıkıştırılmış topraktan oluşan bölümün bir cadde olduğu; 
bununla bağlantılı olarak da söz konusu mezar binasının, Roma Dönemine ait 
bir caddenin kenarında yer alıyor olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sondajın kuzey ve güney bölümünde Roma Dönemi seviyesinin altında, 
İ.Ö. 6. yüzyıl arkaik ev kalıntıları açığa çıkarılmış (Resim: 15), güney bölümdeki 
ev kalıntılarının yanında aynı döneme ait bir ocak saptanmıştır.

Sondajda derine inildiğinde İ.Ö. 7. yüzyıla ait seramik parçaları ele 
geçirilmiş olup bu buluntular söz konusu alanın İ.Ö. 7. yüzyılda da yerleşim 
gördüğünü ve kentin bu yüzyılda buraya kadar uzandığı göstermektedir.
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Sondajın batı kenarında, kuzey-güney yönünde İ.Ö. 4. yüzyılda yapılmış 
derin bir duvar saptanmış, bu duvara paralel olarak, kül ile dolu bir kanal açığa 
çıkarılmıştır. Bu kanalın bir çömlekçi fırınına ait olduğunu ve buna göre söz 
konusu bu alanın İ.Ö. 4. yüzyılda atölye olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.

11.12.2009 tarihinde şiddetli yağmurlar ve taban suyunun yükselmesi 
nedeniyle 2.80. m derinlikte çalışmalar bitirilmiştir.

c. İlyas Bey Cami’nin Güneyindeki Roma ve Bizans Hamamı’ndaki Sondajlar

İlyas Bey Camii’nin restorasyon çalışmaları kapsamında, 2008 yılında 
Milet Müzesi başkanlığında gerçekleştirilen kazılar sırasında Cami’nin güney 
bölümündeki antik insulada Bizans Döneminde hamam olarak kullanılmış 
Roma Dönemine ait bir binaya rastlanmıştı. Roma ve Bizans Dönemine ait 
olması nedeniyle bırakılan ve Müze tarafından Milet Kazı Başkanlığı’nca 
yürütülmesi istenen kazı çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan 
yazışmalar sonucu izin alınmış ve 2009 yılında bu bölümde çalışmalara 
başlanmıştır. İstanbul Arkeoloji Enstitüsü’nde Bizans Dönemi uzmanı olarak 
görev yapan Dr. Ph. Niewöhner‘in sorumluluğunda 30.07.2009 tarihinde 
başlayan çalışmalar 3 arkeolog ve 1 arkeoloji öğrencisi ile 7 işçinin katılımıyla 
05.09.2009 tarihine kadar sürdürülmüştür.

Çalışmalar sırasında 2 x 2 m. boyutlarında 5 sondaj açılmış olup Hamam’ın 
apsisli mekânı içindeki (caldarium?) 1, 3 ve 4 numaralı sondajlarda, hypocaust 
sistemine ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bu hypocaustun hemen altında, 
hiçbir tahribata uğramamış başka bir hypocaust sistemine rastlanmıştır. 
Sondajlardan elde edilen buluntulara göre alttaki sistem, İ.S. 1 . yüzyıla ait 
hamama, üstteki İ.S. 5. yüzyıla aittir. İ.S. 5. ve 6. yüzyıllarda Menderes Deltası 
Milet’e kadar ulaşmıştır; bu nedenle taban suyu seviyesi yükselmiştir. Buna 
göre  İ.S. 1. yüzyılda var olan Hamam’ın hypocaust sistemi, İ.S. 5. yüzyıldaki 
bu su yükselmesi sırasında sular altında kalmış ve aynı sistemin üzerine İ.S. 
5. yüzyılda başka bir sistem inşa edilmiştir.
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d. Faustina Hamamı’ndaki Çalışmalar

01.08.2009 tarihinde Berlin Arkeoloji Müzesi’nden Dr. M. Maischberger 
ile Alman Arkeoloji Enstitüsü Berlin merkezinden Mimar Dr. Ing. P. 
Schneider’in sorumluluğunda başlatılan çalışmalar 1 mimar, 3 mimarlık 
öğrencisi, 3 arkeolog, 8 arkeoloji öğrencisi, 1 jeodet ve 1 restoratör ile ortalama 
15 işçinin katılımıyla 26.09.2009 tarihine kadar sürdürülmüştür. Öncelikle her 
yıl olduğu gibi Faustina Hamamı genelinde bitki ve ot temizliği çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, kökleri duvarlara zarar veren bitkiler ilâçlanarak duvarların 
korunması sağlanmıştır. 

1 numaralı odada küçük bir sondaj açılmıştır (Sondaj 6). Faustina 
Hamamı’nın inşasından önce bu yerde başka bir yapının var olup olmadığını 
anlamak amacıyla 2008 yılında burada gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarında 
çeşitli anomaliler saptanmıştı. Bu anomalileri anlamak üzere 2009 yılında bu 
bölümde yapılan sondajda bir hamama ait kanallar ile birlikte olasılıkla İÖ 4. 
yüzyıla ait bir evin çakıltaşı tabanına rastlanmıştır.

6 numaralı odada gerçekleştirilen sondajda (sondaj 7) Hamam’a ait 
bir kanal temizlenmiştir. Kanal içinde ele geçirilen buluntular arasında bir 
mozaiğe ait cam parçalar vardır. Büyük olasılıkla bu cam mozik parçaları, 
şu anda var olmayan Hamam’ın görkemli kubbesine ait olmalıydı. Bu 
buluntular Faustina Hamamı’nın kubbesinin cam mozaik ile kaplı, ihtişamlı 
bir görünüme sahip olduğunu gösteren ilk ipucudur. 

Hamam’ın güneybatı dış köşesinde bir sondaj açılmıştır (Sondaj 2). 
Yapı’nın batı ve güney bölümündeki planını ve yapı birimlerini anlamak 
amacıyla açılan sondajda, batı duvara bitişik olarak Erken Bizans Dönemi 
sur duvarının bir kısmına rastlanmıştır. Toprağın derin olması nedeniyle 
Hamam’ın temeli seviyesine kadar inilememiş olup buradaki çalışmalara 
gelecek sezonda da devam edilecektir. 

18 numaralı mekânda açılan küçük bir sondajda, Hamam’dan önceki 
bir evreye ait bir evin kireçtaşı dörtgen tesseralardan oluşan tabanının bir 
bölümüne rastlanmıştır.
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Ayrıca Hamam’ın büyük bölümünde mekânlarda zaman içinde birikmiş 
olan toprak alınarak, zemini temizlenen bölümlerde zararlı otların çıkmasını 
engellemek amacıyla taban üzerine seyyar özel bir folyo döşenmiştir. ‘Geotec’ 
adı verilen bu ithal malzeme  bitkilerin çıkmasını engellemektedir. Çalışmalar 
sırasında zemindeki mimarî parçalara yeni bir düzenleme getirilmiş; böylelikle 
ziyaretçilerin daha iyi ve kolay bir şekilde gezebilmeleri ve aynı zamanda 
mekânların fonksiyonunu daha iyi anlayabilmeleri ve Faustina Hamamı’nın 
mimarî zenginliğini fark edebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Faustina Hamamı’ndaki 2010 yılı çalışmalarına 01.08.2010 tarihinde 
başlanmıştır. Berlin Arkeoloji Müzesi’nden Dr. M. Maischberger ile Alman 
Arkeoloji Enstitüsü Berlin merkezinden Mimar Dr. Ing. P. Schneider’in 
sorumluluğunda yürütülen  çalışmalar 4 mimar, 3 arkeolog, 5 arkeoloji 
öğrencisi ile, ortalama 8 işçinin katılımıyla 19.09.2010 tarihine kadar 
sürdürülmüştür. 2009 yılındaki gibi Faustina Hamamı genelinde bitki 
ve ot temizliği şeklinde başlayan çalışmalardan sonra buradaki bilimsel 
araştırmalara geçilmiştir. 

Faustina Hamamı’nın 6 numaralı mekânının fonksiyonunu tespit etmek 
amacıyla bu bölümde bir sondaj (sondaj 9) açılmıştır. 6 Numaralı bu mekânın 
şimdiye kadar Tepidarium olarak hizmet gördüğü düşünülmekteydi. Fakat 
burada gerçekleştirilen sondajda Tepidarium olabileceğini destekleyen 
hypacaust varlığına ait kalıntı saptanmamıştır. Buna göre mekânın Tepidarium 
olarak kullanılmadığı, Apodyterium olarak kullanılmış olabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

7 Numaralı mekânda ilk Kazı Başkanı Th. Wiegand zamanında 
gerçekleştirilen kazılar sırasında mermer kaplamalı küçük bir havuz açığa 
çıkarılmıştı. Mekânın güney duvarına bitişik olan söz konusu bu havuzun, 
duvar dışındaki bir ocak ile ısıtıldığı; buna göre de 7 numaralı mekânın 
Sudatorium olarak görev gördüğü düşünülmekteydi. Bunu kesin olarak tespit 
etmek amacıyla söz konusu mekânda bir sondaj açılmıştır (Sondaj 10 a). 
Çalışmalar sırasında bu ocağa rastlanmamıştır.  
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Hamam’ın 15 numaralı mekânında kenarları taşla çevrili, derin, yuvarlak 
bir kuyu yer almaktadır. Bu kuyunun, içindeki olası bağlantılarla Hamam’ın 
diğer mekânlarına su dağıtmak amacıyla kullanılmış olduğu düşünülmekteydi. 
Bu nedenle 2010 yılı Faustina Hamamı çalışmaları kapsamında söz konusu 
kuyunun içindeki dolgu toprak alınmaya başlanmıştır (Sondaj 13). Çalışmalar 
sırasında bu varsayımı destekleyen farklı yönlere uzanan künkler ve kanal 
tespit edilmiştir. 3.26 m. derinlikte çok yoğun bir koku ile birlikte hayvan 
cesetlerine rastlanması nedeniyle kazı çalışmaları durdurulmuştur. Kuyudaki 
bu cesetlerin alınarak kuyunun dezenfekte edilebilmesi için Didim ve 
Aydın’daki ilgili birimlerle irtibata geçilmiş; ancak çalışmalar sonuna kadar 
bir sonuç alınamadığından zehirli gaz çıkabileceği endişesiyle buradaki kazı 
çalışmalarına daha derine inilemeden son verilmek zorunda kalınmıştır. Kazı 
işçilerinin ifadelerine göre bu kuyunun son 20-30 yılda hayvan cesetlerinin 
atıldığı yer olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Faustina Hamamı’nın 10 numaralı mekânının güneydoğu duvarının 
dışında, günümüzde kullanılan yolun bulunduğu yerde, söz konusu duvara 
bitişik olarak bir sondaj açılmıştır (Sondaj 14). Böylelikle duvarların dışında 
kalan yol geçici olarak ileriye alınmıştır. Ayrıca söz konusu sondaj ile bu 
duvarın dışında Antik Dönemde de bir yol bulunup bulunmadığı, binaya 
giren künklerin var olup olmadığı anlaşılmak istenmiştir. Bu bölümdeki 
çalışmalara gelecek sezon devam edilmek üzere ara verilmiştir.

Faustina Hamamı’nın güneybatı dış köşesinde, 2009 yılında çalışılmış olan 
ve derin olması nedeniyle Hamam’ın temeli seviyesine inilemeden geçici 
olarak toprak ile örtülmüş olan Sondaj 2’de 2010 yılında da çalışmalara devam 
edilmiştir. Yapının batı ve güney bölümündeki planını ve yapı birimlerini 
anlamak amacıyla açılan sondajda 2009 çalışmaları sırasında batı duvarına 
bitişik olarak Erken Bizans Dönemi sur duvarının bir kısmına rastlanmıştı. Bu 
yılki çalışmalar sırasında ahşap kalaslarla sondajın duvarları desteklenerek, 
emniyet tedbirleri alınarak kazı çalışmalarına devam edilmiş; 4,5 m. derinlikte 
taban suyu gelmeye başlamıştır. Sondajın tabanında, temiz ya da pis su 
sistemine ait olması gereken çok sayıdaki borulardan oluşan bir künk sistemi 
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açığa çıkarılmıştır. Diğer Roma Hamam kompleksleriyle karşılaştırıldığında, 
bu künklerin, Hamam’da kullanılan suların binadan uzaklaştırılması için 
hazırlanmış sisteme (castellum aquarum) ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hamam’ın büyük bölümünde 
mekânlarda zaman içinde birikmiş olan toprak alınmış, temizlenen 
bölümlerde zararlı otlara karşı zemin üzerine geotec döşenmiştir. 

2010 yılı çalışmalarının diğer bir amacı ise 2009 sezonunda olduğu gibi, 
Th. Wiegand zamanında çıkarılmış olan binanın rölövesinin, çağdaş metotlar 
yardımıyla (fotometri) daha detaylı olarak yenilenmesi ve 3 D animasyon 
programı hazırlanması olmuş, bu doğrultuda Hamam’ın büyük bir 
bölümünde ölçüm çalışmaları gerçekleştirilerek dokümantasyon çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Ören yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra Mag. N. Schwerdt 
tarafından 30.10.2010 tarihine kadar Faustina Hamamı’nda ele geçirilen 
buluntular üzerine depo çalışmaları sürdürülmüştür.

e. Delphinion’daki Çalışmalar

Tübingen Üniversitesi’den Dr. A. Herda’nın sorumluluğunda, Mimar S. 
Gräbener ve Arkeolog Mag. E. Sauter’in katılımıyla 17.08.2009-05.09.2009 
tarihlerinde sürdürülen çalışmaların amacı, Delphinion Kutsal Alanı’nın 
temizliğine, tarihlendirilmesi ve mimarî açıdan incelenmesine yönelik 
olmuştur. 

Öncelikle Delphinion’un iç bölümünde ve güney stoasında temizlik 
çalışmalarına başlanarak bu bölümler bitki ve otlardan arındırılmış; zaman 
içinde biriken toprak alınmıştır. 

Eski kazılar sırasında, 1973 yılında W. Real Delphinion’un güney 
stoasında, Delphinion’u tarihlendirmek amacıyla bir sondaj açmıştı. 2009 
Delphinion çalışmaları kapsamında batıya doğru 2 m. genişletilen bu 
sondajda Delphinion’nun Erken Klasik Dönemden Hellenistik Döneme kadar 
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farklı zeminleri tespit edilmiştir. Seramik buluntular ışığında tarihlendirilen 
bu zeminler, binaya ait mimarî elemanların tarihlendirilmesi ve binada 
gerçekleştirilmiş değişikliklerin tespitiyle paralel olarak değerlendirilmiş; 
buna göre farklı dönemlerde Delphinion’un görünümü belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucu Delphinion’un çeşitli fazlardaki farklı 3 D 
rekonstrüksiyonları gerçekleştirilmiştir.

Tübingen Üniversitesi’den Dr. A. Herda’nın sorumluluğunda, Mimar S. 
Gräbener, Arkeolog Mag. E. Sauter, K. Güler ve V. Sichelschmidt’in katılımıyla 
16.08.2010-18.09.2010 tarihleri arasında sürdürülen 2010 yılı çalışmaları; 2009 
yılı çalışmalarının devamı niteliğinde olup Delphinion Kutsal Alanı’nın 
temizliği, tarihlendirilmesi ve mimarî açıdan incelenerek Delphinion’un 
farklı fazlarına ait 3D animasyon hazırlanmasına yönelik olmuştur. 

Delphinion’un iç bölümünde ve bütün stoasında temizlik çalışmaları 
gerçekleştirildikten sonra, tarihlendirmek amacıyla 2009 yılında açılmış olan 
sondajda çalışmalara devam edilmiş (Kesit: 3); ancak taban suyunun fazla 
olması nedeniyle kazı çalışmaları sürdürülememiştir. 

Delphinion’un kuzey stoasında bir kesit daha açılmıştır (Kesit: 4). Buradaki 
çalışmalar sonucu kuzey stoanın, güney stoa gibi devşirme malzeme ile Geç 
Arkaik ya de Erken Klâsik Dönemde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
bu kesitte açığa çıkartılan kuzey-güney yönündeki bir duvara göre, kuzey 
stoanın Hellenistik Dönemde bu duvar ile ikiye ayrılmış olduğu anlaşılmıştır.

Delphinion’un kuzeybatı köşesinde açılan bir sondaj ile (Sondaj: 1) bu 
bölümdeki köşeden Delphinion’un üzerinde yer aldığı insulanın ölçülerini 
yeni metotlarla tam olarak ölçmek amaçlanmıştı. Buna göre ölçüm çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Delphinion’un batı duvarını incelemek amacıyla bu bölümde iki sondaj 
açılmıştır (Sondaj: 2 ve 3). Buradan Delphinion’un batı duvarı ve stoasının 
ilk olarak Geç Hellenistik Dönemde yapıldığı, önceki dönemlere bu duvarın 
bulunmadığı ve Delphinion’un batı bölümünün açık olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.
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IV. ÖREN YERİ BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

2010 yılı Milet çalışmaları kapsamında ören yerinde büyük ölçüde temizlik 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Capito Hamamı ve çevresinde yoğun olarak 
kök ve bitki temizliği şeklinde başlayan çalışmalar daha sonra İon Stoası ve 
Nympheaum’a kadar uzanmıştır. Böylelikle ören yeri merkezinin tüm kuzey 
bölümü yeniden temizlenerek zararlı bitkilerden arındırılmıştır. Ayrıca 
bitkilerin yeniden çıkmasını engellemek amacıyla bu bölümler ilâçlanmıştır.  

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Faustina Hamamı ve Delphinion’daki 
çalışmalar kapsamında öncelikle büyük çapta temizlik, bitkiden arındırma 
ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla özellikle 
ziyaretçilerin rahat bir şekilde ören yerini gezebilmesini amaçlamaktadır.

V. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR

Arkeozoolojik Çalışmalar

Önceki yıllarda başlamış olduğumuz arkeozoolojik çalışmalara 2010 
yılı yaz sezonunda Dr. H. Obermeier ve Dr. N. Pollath tarafından devam 
edilmiştir. 28.09.2010-07.10.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar 
Zeytintepe’deki bothrosta ele geçirilen kemikleri incelemeye yönelik olmuştur. 
Bothrosun kapalı bir buluntu grubu içermesi ve kesin tarihlendirilebilmesi 
nedeniyle buradaki adak hayvanlarından kalan kemikleri incelemek büyük 
önem taşımaktadır. Yaklaşık 10.000 kemik üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucuna göre kemiklerin fazlalığı dikkate alındığında, Aphrodite’ye daha 
çok koyun ve keçinin adak olarak sunulduğu anlaşılmıştır. Geyik ve domuz 
kemiği çok azdır. Bothrostan çıkan toprağın elenmesi sonucu ele geçirilen 
kemiklerden genç hayvanlar ve balıkların varlığı tespit edilmiştir. Buna göre 
genç hayvanların da adak edildiği anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Bronz savaşçı heykelciği 

Resim 2: Bronz sphinks kabartması
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Resim 3: Pişmiş toprak kadın figürini başı

Resim 4: Fayans tanrıça figürini
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Resim 5: Hiyeroglif yazılı scarabe

Resim 6: Mermer üç yüzlü baş
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Resim 7: Gümüş, arı şeklinde tanrıça kabartmalı rozet

Resim 8: Yüksek ayaklı krater
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Resim 9: Panter figürlü oinochoe

Resim 10: Koç götüren insan kabartmalı fildişi plâka
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Resim 11: Gümüş çerçeveli scarebe

Resim 12: Sphinks kabartmalı altın levha
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Resim 13: Pişmiş toprak kadın figürini

Resim 14: Pişmiş toprak kadın figürini başı
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Resim 15: Kalabaktepe ile Güney Sur Duvarı arasındaki kazıdan bir görünüm
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New York Üniversitesi ekibi, 28 Mayıs-30 Eylül 2010 tarihlerinde 
Aphrodisias’ta dört ay süren bir arkeolojik çalışma yürütmüştür. Çalışma 
projeleri şunlardır: (1) kazı ve jeofizik araştırması; (2) alan ve küçük buluntu 
konservasyonu; (3) heykel dokümentasyonu ve araştırması; (4) epigrafik kayıt; 
(5) müzedeki düzenlemeler; (6) mimarî anastylosis. Kapsamlı kazı çalışmaları 
kentin ana kuzey-güney caddesinde devam etmiştir. Anastylosis, Sebasteion 
üzerine yoğunlaşmış, Hadrianus Hamamları’nda ise yeni bir konservasyon 
projesine başlanmıştır. Bakanlık temsilcisi Çeşme Arkeoloji Müzesi’nden 
Hüseyin Vural’dır.

1. KAZI VE JEOFİZİK SURVEY

Kazı çalışmaları, Dr. Esen Öğüş1 (Field Director ve Başkan Yardımcısı) 
tarafından yürütülmüş ve üç alanda yoğunlaşmıştır: (1) Tetrapylon Caddesi, 
(2) Bazilika ve (3) Kuzey Agora’nın Hadrianus Hamamları’ndaki Tetrastil 
Avlu ile kesiştiği bölge.

Tetrapylon Caddesi (Resim: 2-5). 2008 yılında başlanan geç antik dönem 
Tetrapylon Caddesi’nin kazılmasının en önemli amaçları şunlardır: (a) 
Kentin Tetrapylon’dan Sebasteion’a uzanan ana kuzey-güney caddesini 
ortaya çıkararak ziyaretçilerin alandaki hareket kabiliyetini artırmak; (b) 
Antik Dönemden sonraki yaşam için arkeolojik kanıt sağlamak. Bu sezon, 
Tetrapylon Caddesi’nde beş adet açma kazılmıştır (NAve 10.1-5). En önemli 
buluntular arasında dört adet figürlü pilaster başlığı yer almaktadır.

* Prof. Dr. ROLAND R.R. SMITH, Kazı Başkanı, NYU–Aphrodisias Kazıları, Klasik Arkeoloji 
Lincoln Profesörü, Oxford Üniversitesi / İNGİLTERE

1 Dr. Esen ÖĞÜŞ, Field Director, Senior Research Scholar, Institute of Fine Arts, New York 
University / ABD.

ROLAND R.R. SMITH*

APHRODİSİAS 2010 
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Stoa. Kirsten Lee, Rachel Wood ve Adam Rizzo tarafından kazılan üç açma 
(NAve 10.1-3), caddenin doğusundaki stoada 16 x 3 m. boyutlarında bir alanı 
kapsamaktadır. Stoa, doğusunda sıvalı bir duvar, batısında da kendisini 
caddeden ayıran bir sütun dizisi ile sınırlanmıştır. Sütun dizisinde, kuzeyden 
güneye doğru in situ bulunan yüksek postamentli üç adet sütun kaidesi, bir 
paye ve güneye doğru ise, stilobat üzerine yerleştirilmiş üç devşirme sütun 
yer almaktadır. Stoa’da ele geçirilen malzeme, muhtemelen ikinci bir kat 
olduğunu göstermektedir. 

Üç açmadan çıkan moloz tabakası birbiriyle tutarlıdır ve tuğla, çatı 
kiremiti, mermer yer karosu, duvar kaplaması, boyalı duvar sıvası ve duvar 
mozaiğine ait tessera parçaları içermektedir. İlk moloz tabakası cadde 
seviyesinin 70 cm. üstünde bulunmuştur (örneğin NAve 10.2). Bu tabakanın 
altında, koyu, kömürleşmiş toprakla karışık yer karosu ve başka bir kat çatı 
kiremiti ile tuğla tabakası bulunmuştur. Bu da yıkımın yangın nedeniyle 
olduğunu göstermektedir. NAve 10.1 açmasında, stoa tabanının bir kısmı, 
25 x 25 cm. boyutlarında beyaz mermer ve siyah kayrak taşından iki renkli 
döşeme ile kaplıdır. 

NAve 10.1 ve NAve 10.2 açmalarından dört adet yüksek kalitede 
pilaster başlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu başlıklar, daha önce Tetrapylon 
Caddesi’nde ortaya çıkarılan başlıklarla aynı seriye dâhildir. NAve 10.1 
açmasından çıkan başlık elinde bir hayvan (muhtemelen bir tavşan) tutan 
bir putto betimlemektedir (Env. 10-54). Diğer üç başlık NAve 10.2 açmasında 
bulunmuştur. Bunların konuları ise: lagobolon tutan genç avcı (Env. 10-52, 
Resim: 4); adım atan putto (Env. 10-53) ve kuzusu ile betimlenmiş genç erkek 
figürüdür (Env. 10-51, Resim: 5). Başlıkları destekleyen kaplama pilasterler ve 
bunların kaideleri de kazıda bulunmuştur. Bu başlıklar ve pilasterlerin ikinci 
kattaki odaları süslemesi muhtemeldir. Başlıklar M.S. 4.yy.ın sonu ve 5. yy.ın 
başına tarihlidir. Stoa açmalarından çıkan küçük buluntular ve seramik, bu 
alanın 5. ve 6. yy.larda yoğun biçimde kullanıldığına işaret etmektedir. 
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Cadde döşemesi. Rachel Wood tarafından kazılan başka bir açma (NAve 
10.4), caddenin stoadaki NAve 10.1 ve 2 açmaları önüne denk gelen 5 x 11.5 
m.lik kısmını açığa çıkarmıştır (Resim: 2-3). Döşemenin üstündeki moloz 
yığını, tuğla, kiremit ve harç parçaları içermektedir. Döşeme taşlarının 
üstünde çeşitli taşçı işaretleri kazılıdır. Buradan çıkan buluntular, mermer 
kaplama parçaları; mavi, yeşil, kırmızı ve altın renginde tesseraları olan 
duvar mozaiği parçaları; bir hayvan figürünün arka bacakları (Env. 10-46A); 
bir köpeğin ön tarafı ve insan eli (Env. 10-46B) ve putto bacağı (Env. 10-37) 
gibi pilaster başlığı parçaları içermektedir. Putto bacağı parçası, daha önceki 
yıllarda bulunmuş ve Müze deposuna yerleştirilmiş başlık ile (env. 82-188) 
birleşmektedir. 

Güney’deki Cadde açması. 7 x 10 m. boyutlarında beşinci bir açma (NAve 
10.5), cadde hizasında güney tarafta Adam Rizzo tarafından kazılmıştır 
(Resim: 2-3). Açmanın amacı caddenin daha büyük bir kısmını ortaya çıkarmak 
ve caddenin batısında, açma kenarında ve açma ile aynı doğrultuda uzanan 
nişli ve fonksiyonu belirsiz anıt ile bağlantısını bulmaktır. Açma, yüzey 
toprağından 2 m. aşağıya kadar kazılmıştır ve önümüzdeki sezon kazıya 
devam edilecektir. Bu sezon kazılan katmanlar Bizans ve daha sonraki döneme 
aittir. Doğudaki sütun sırasına ait olan paye ve sütunlar ortaya çıkarılmıştır. 
Açmada, Aphrodisias-Plarasa’ya ait M.Ö. 1. yy.a tarihli bir gümüş sikke  
bulunmuştur (C2010.041). Sikkenin ön yüzünde başı örtülü Aphrodite büstü, 
arka yüzünde ise yıldırım demeti taşıyan kartal bulunmaktadır. Sikke, yüzey 
toprağında bulunmuştur.

Tetrapylon Caddesi’nde 2010 yılında açılan beş açma ile bu önemli kuzey-
güney caddesini ortaya çıkarmak için önemli aşama kaydedilmiştir. Buradaki 
kazıların mimarî dokümentasyonu Harry Mark tarafından yapılmıştır.

Bazilika (Resim: 6-10). Uzun bir dikdörtgen şeklindeki bir yapı olan (30 
x 140 m) ve Güney Agora’ya (M.S. 1. yy.) açılan Bazilika’da Philip Stinson 
tarafından yürütülen çalışmalar, yapının doğu girişini, mermer döşemesini 
ve sütun sırası temellerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Resim: 6).
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Doğu girişi: Veruschka Aizaga-Thomason tarafından kazılan bir açma 
(BAS 10.1), Bazilika’nın dış doğu duvarındaki açıklığı anlamak için 
kazılmıştır. Sonuçlar, bu girişte üç aşama olduğunu göstermektedir (Resim: 
7). Birinci aşama, Bazilika’nın orijinal yapımıyla aynı döneme aittir. In situ 
bir eşik taşında, orijinal kapının sol kanadı için  oyuklar bulunmaktadır. 
İkinci aşamada giriş kapısı dışarıya, muhtemelen doğu duvarında yapılan 
değişiklikler ile ilgili olarak doğuya doğru taşınmıştır. Yeni kapının eşiği 
birkaç basamaklı bir merdivenle yükseltilmiştir. Kısmen korunmuş olan 
birinci basamak, devşirme olarak kullanılmış yivli bir sütundan yapılmıştır 
ve orijinal eşik taşına oturmaktadır. Devşirme bloklar, yeni giriş kapısının 
M.S. 4. yy.veya daha sonra yapıldığını düşündürmektedir. Aynı dönemde, 
kuzey ve güneydeki payandaların da gösterdiği gibi, Bazilika’nın doğu 
duvarında ciddî onarımlar yapılmıştır. Üçüncü ve en son aşamada ise, giriş, 
kabaca örülmüş bir duvar ile kapatılmıştır. Bu duvarda büyük bir drapeli 
kadın heykeli parçası ile (Env. 10-14), biri Bazilika’ya ait iki adet Korint sütun 
başlığı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Kapatılan giriş kapısının 
doğusundaki yapı, Bazilika’nın kullanımdan çıktığı Bizans Dönemine 
aittir ve Bazilika ile ilgisi yoktur. Bazilika’nın diğer kapıları da aynı şekilde 
kapatılmıştır. 

Nef döşemesi: Stephanie Caruso tarafından kazılan diğer açma (BAS 10.2), 
Bazilika’nın orta nefinin mermer döşemesini ortaya çıkarmıştır (Resim: 6-8). 
İkinci bir açma ise nefin batı sütun dizisinin temellerini incelemiştir. Mermer 
döşeme, iyi korunmamış olmakla beraber, nefin sütunları ile uyum içerisinde 
tasarlanmış ve besbelli ki, binanın orijinal döşemesidir. Döşeme Bazilika’nın 
Güney Salonu’nda 2005 ve 2008’de kazılan döşeme ile ortak özellikler 
sergilemektedir. 

Batı sütun dizisinin temelleri. BAS 10.2 içerisinde, nefin batı sütun dizisi 
yanında, temelleri incelemek üzere ikinci bir açma kazılmıştır. Sütun dizisinin 
temel duvarı stilobat seviyesinin 3.51 m. aşağısına kadar kazılmış (kot 513.80), 
kazı, temelin sonu bulunamadan güvenlik kaygılarıyla durdurulmuştur. 
Temel duvarı, üst kısımda harçlı küçük ve düzenli bloklardan, alt kısımda 
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ise kuru örülmüş bloklardan oluşmuştur. Nef tabanının altında, kireç 
söndürmek için kullanılan pişmiş toprak bir tekne dışında herhangi bir yapı 
veya yerleşime rastlanmamıştır. Tekne içinde, M.S. erken 1. yy.dan daha 
geç döneme ait olmadığı düşünülen kaliteli bir seramik kaba ait parçalar 
bulunmuştur (Env. 10-62). Bu açmanın stratigrafisi üç katman içermektedir: 
(I) Pembe harç, mermer parçaları ve taş dolgu içeren döşeme altı; (II) koyu 
kahverengi killi topraktan oluşan ve Bazilika’nın üstüne inşa edildiği dolgu 
toprağı; (III) birçok değişik renkte doğal tabakadan oluşan platformun üstüne 
inşa edildiği ana kaya tabakası. Platform dolgusundan buluntular Helenistik-
erken Roma seramik parçaları (örneğin kalıp işi kap ve kırmızı astarlı 
sicillata), taş ağırşak (Env. 10-24) ve Helenistik Döneme ait bir gümüş Rodos 
sikkesi (M.Ö. 166-88, C2010.019, Resim: 8) içermektedir. Katman III’teki 
seramik kronolojisinde, Aphrodisias’ın en erken yerleşim dönemlerine ait 
kaba seramik buluntularıyla birlikte bir değişiklik görülmektedir.

Bazilika açmalarının çizimi, mimarî dokümentasyonu ve binanın kuş 
bakışı görünümü Allyson McDavid ve Philip Stinson tarafından yapılmıştır. 
Nefteki yazıtlı arşitrav, arazide Angelos Chaniotis tarafından incelenmiştir. 
Yazıtın Domitianus’a ithaf içerdiği kesinlik kazanmış, binanın geç Flavius’lar 
Dönemine ait olduğu doğrulanmıştır.

Güney Salonu: Bazilika’nın Güney Salonu’nda 2008 yılında açılan açmanın 
yan yüzünde tehlike yaratacak şekilde duran arşitrav ve friz bloğu kaldırılmış, 
Mavi Depo’daki paye üzerindeki doğru yerine yerleştirilmiştir (Gerhard Paul 
and Philip Stinson).

Kuzey Agora ve Tetrastil Avlu (Resim: 9-10): Kuzey Agora’nın güneybatı 
köşesi ile Tetrastil Avlu’nun kesiştiği köşede 6 x 10 m. boyutlarında bir açma 
kazılmıştır (NAg 10.1). Açma, Kirsten Lee tarafından kazılmış ve iki farklı 
seviyede yer alan bu yapı komplekslerinin birbiri ile bağlantısını ortaya 
çıkarmayı amaçlamıştır. Tetrastil Avlu, daha sonraki dönemlerde Hadrianus 
Hamamları’na dâhil olmuştur; ancak bu açma, burada Kuzey Agora ile aynı 
dönemde, yani Tiberius Döneminde inşa edilmiş erken bir yapı bulunduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Güneyde in situ bulunan orijinal bir eşik taşının kuzeydeki 
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eşi ortaya çıkarılmıştır. Bu eşik taşının iki tarafında kapı pervazı için oyuklar, 
altında da Kuzey Agora’ya inen basamaklar bulunmaktadır. Kuzey ve 
güneydeki bu iki eşik taşı, Agora’nın güney stoasının iki koridoruna denk 
gelmekteydi. Yeni açma, 1995’te kazılmış (NAg 95.1) ve güney stoanın 
stilobatını ortaya çıkaran bir açmaya bağlanmıştır.

Açmada, modern ve Osmanlı dönemlerine ait üst üste inşa edilmiş iki adet 
su kanalı tespit edilmiştir. Erken olan su kanalında devşirme olarak kullanılan 
iki sütun kaidesi, güney stoadaki stilobat üzerindeki orijinal yerlerine 
yerleştirilmiştir. Kaidelerden bir tanesi köşeye ait olup kalp şeklindedir.

Merdiven dört basamaklıdır ancak en alttaki basamak daha sonraki bir 
dönemde kaldırılmış olmasına rağmen yatağı durmaktadır. Eşik taşının 
kuzeyine doğru geniş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar, muhtemelen 
Kuzey Agora batı stoasının arkası ile Tetrastil Avlu’nun arasındaki ortak 
duvar olmalıdır. Bu duvara bitişik bir duvarın içinde ise çatıdaki suyu 
boşaltan dikey bir su borusu bulunmuştur.

Güney stoanın batı kısmının döşemesi bulunamamıştır. Stilobat 
seviyesindeki tabana kazılan küçük bir sondaj (2 x 1 m), stilobatın altına 
doğru uzanan bir blok ile doğu-batı doğrultusunda uzanan bir su borusu 
ortaya çıkarmıştır. Tek koridorlu batı stoa ise mermer döşemelidir ve güney 
kısmında, stilobatla aynı hizada yer alan parapet bloklarıyla sınırlanmıştır. 
Alçak bir parapetin varlığı, blokların üstündeki oyuklardan anlaşılmaktadır. 
Bu parapet, batı stoadaki daha prestijli olan alanı Kuzey Agora ile Tetrastil 
Avlu arasında akan insan trafiğinden korumak amacındadır. Açma, Henry 
Bernberg ve Harry Mark tarafından çizilmiştir. 

Açma buluntuları arasında Antik Dönem sonrasına tarihli bir sikke ve 17 
silik sikke ile şu mermer parçalar bulunmuştur: erkek heykelinin üst bacağı 
(Env. 10-21); drapeli kadın heykelinin kalça bölgesi (Env. 10-55) ve bir heykele 
monte edilmek için yapılmış uzun saçlı ideal kadın figürünün boyun kısmı 
(Env. 10-56).
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Jeofizik araştırması: 1990’larda yapılan çalışmaları takip ederek, Stefan 
Giese ve Christian Hübner tarafından Magnetometre ve Yeraltı Radarı 
(Ground Penetrating Radar -GPR) teknikleri kullanarak yeni bir jeofizik 
araştırmasına başlanmıştır. GPR ile 1.3 hektarlık bir alan taranmış, fakat 
âletlerdeki problemler sebebiyle sadece 0.6 hektarlık alanda anlamlı sonuçlar 
elde edilmiştir. 1.75 hektarlık bir alan ise magnetometre ile incelenmiştir. 
İncelenen alanlar (1) Aphrodisias Müzesi etrafı, (2) Bazilika’nın batısı (burada 
büyük bir cadde saptanmıştır) ve (3) Tiyatro’nun güneyidir. Burada bütün bir 
yapı adasını kaplayan bir domestik yapı ortaya çıkarılmıştır.

Diğer arazi dokümentasyonu: Müze tarafından kısmen kazılan iki tonozlu 
bir mezar kompleksi, doldurulmadaan önce Peter de Staebler ve Corey Gray 
tarafından belgelenmiştir. Henry Bernberg tarafından kentin GIS haritasını 
oluşturma işine başlanmış, Agora Kapısı’ndaki Geç Antik Dönem çeşmesinin 
planı, yapının heykellerinin rekonstrüksüyonu için çizilmiştir. Kazıda bulunan 
seramikler ise Ulrike Outschar ve Peter de Staebler tarafından incelenmiştir.

2. ALAN KONSERVASYONU: KUZEY AGORA VE HADRİANUS 
HAMAMLARI

Alan konservasyonu çalışmaları, Kaplan Foundation ve World Monuments 
Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage’ın cömert sponsorluğu 
ile Kuzey Agora ve Hadrianus Hamamları’nda yoğunlaşmıştır (Resim: 11-13).

Kuzey Agora (Resim: 11): Kuzey Agora’nın güney sütun dizisinin doğu 
köşesi Antik Çağdan beri ayaktadır ve acil onarım ile sağlamlaştırma 
çalışmalarına gereksinimi vardır. Buradaki sütunlar statik mühendisi Rudi 
Spiel tarafından incelenmiş, bütun yapı, bitki gelişimini durdurmak için 
kuru ve ıslak tekniklerle temizlenmiştir. Sütunların, başlıkların ve saçaklığın 
parçaları onarılmış ve yerlerine yerleştirilmiştir. Tehlike yaratan bir adet 
sütunun yapısal onarımı gerçekleştirilmiş, harç ve tuğladan oluşan eski 
dolgu sökülerek yerine, içinde paslanmaz çelikten destek olan beton dolgu 
takılmıştır. Bu çalışma, Thomas Kaefer, Gerhard Paul ve Trevor Proudfoot 
tarafından yürütülmüştür.
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Hadrianus Hamamları (Resim: 12-13):  İki sezon süren hazırlık döneminden 
sonra (2008-2009), altı yıl sürecek konservasyon projesine başlanmıştır. 1904-
5 yıllarında kazılan Hamamlar, iyi durumda olmakla birlikte acil onarım ve 
dokümentasyona gereksinimleri vardır. Proje Thomas Kaefer ve Gerhard 
Paul tarafından yönetilmektedir. Bu seneki çalışma, yerleri döşemeli Oda 6 
ve 7’de duvar sağlamlaştırması ve ön avludaki blokların dokümentasyonuna 
odaklanmıştır.

Duvar Sağlamlaştırması: Oda 7’nin kuzey duvarı kir ve molozdan 
temizlenerek, daha önce Oda 7’nin batı duvarında kullanılan bir teknikle kireç 
harcı kullanarak sağlamlaştırılmıştır. Oda 6 ve 7 arasındaki devasa kireçtaşı 
duvar da temizlenmiş, yarısı harç ile sağlamlaştırılmıştır. 

Oda 6 (Resim: 12): Oda 6’nın parçalar hâlindeki mermer tabanından 
2008’deki geçici koruma dolgusu kaldırılmış ve taban topraktan ve bitkilerden 
temizlenmiştir. Kırık panelleri sağlamlaştırmak için iki metot denenmiştir: harç 
yatağını yerinde sağlamlaştırmak ve panelleri yerinden kaldırıp, birleştirip, 
tekrar yerine yerleştirmek. İki denemede de derzler doldurulmuştur ve bu 
denemelerin yapıldığı alanlardaki döşeme açıkta bırakılacaktır. Döşemenin 
geri kalan kısmı sezon sonunda kışa hazırlık için kapatılmıştır. 

Oda 7 (Resim: 13): 2009’da geliştirilen teknikler kullanılarak Oda 7’nin 
siyah-beyaz tabanı kamuya açılabilecek kadar sağlam bir hale getirilmiştir. 
Kırık karo taşları onarılmış, döşemenin % 60’ının altındaki harç kaldırılarak 
yeni harçla değiştirilmiştir. Karo taşlarının arasındaki derzler kazınmış, 
yeni derz dolgusu yerleştirilmiştir. Duvar kaplamaları için açıkta duran 
harçlar tabandan çıkan antik harç parçaları kullanılarak sağlamlaştırılmış ve 
kaplamalar onarılıp yerine takılmıştır. Oda 7’nin döşemesi, Allyson McDavid 
ile birlikte Tetrastil Avlu’nun çizimi için çalışan Corey Gray tarafından 
çizilmiştir.

Bu çalışmalar, Kent Severson ve Trevor Proudfoot tarafından, Kristin 
Bradley, Kate Bertenshaw ve Katie Ross’un yardımlarıyla yönetilmiştir.
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Mimarî dokümentasyon. Bu sezon, Hamamlar’ın mimarî dokümentasyonu 
projesine Arzu Öztürk tarafından, Kıvanç Başak, Kenan Eren ve Osman 
Yılmaz’ın yardımlarıyla başlanmıştır. Bu çalışma, öncelikle dijital, kuşbakışı 
plan üzerine yoğunlaşmış, daha sonra da Hamamlar’ın ön avlusunda 
duran 1904-5 yıllarında kazılmış blokların dokümentasyonu projesiyle 
devam etmiştir. Bu çalışma, ön avlunun incelenmesi ve konservasyonu için 
gereklidir. Bloklar özel metal etiketlerle numarandırılmış ve yakındaki bir 
mermer tarlasına taşınmalarına başlanmıştır. 

3. HEYKEL DOKÜMENTASYONU VE ARAŞTIRMASI

Aphrodisias’ta heykel araştırmalarının amacı, 1961-1990 yıllarında 
bulunmuş malzemeyi kaydetmek, yerlerini saptamak, incelemek ve 
yayınlamaktır.

Depo çalışması: İki müze deposunda, Stoa Depo 1 ve 2’deki çalışmalar Esen 
Öğüş tarafından yönetilmiştir. Bu depolarda Aphrodisias Müzesi tarafından 
yapılan son değişiklikler, kazının veritabanlarındaki bilgilerin yenilenmesini 
ve parçaların yeni yerlerinin yeniden kaydedilmesini gerektirmiştir. Bu 
çalışma önce Adam Rizzo, Rachel Wood ve Kirsten Lee, daha sonra da 
Veruschka Aizaga-Thomason ve Stephanie Caruso tarafından yürütülmüştür. 
Proje, Stoa Depo 1’de başlamış, ekip 1286 adet eseri inceleyerek kayıtları 
düzeltmiştir. Çalışmalara Stoa Depo 2’de de başlanmış, kazı envanter 
numarası bulunmayan 61 adet eser kaydedilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. 
Bu çalışma önümüzdeki sezon da devam edecektir.

Araştırma ve yayın: Yayın projeleri şu malzemeler üstünde sürdürülmüştür: 
Bouleuterion heykelleri (Christopher Hallett), Tetrastoon’un geç antik 
heykelleri (Julia Lenaghan and R. Smith) ve Sebasteion Propylon’unun 
heykelleri (Julia Lenaghan). Devşirme olarak bulunan yıpranmış hâldeki 
bir kadın başı (Env. 10-61), Meleager ve Atalante’yi betimleyen Sebasteion 
kabartmasından (Env. 81-68) Atalante figürüyle birleştirilmiştir. Valens’e 
ait bir devşirme heykel anıtının rekonstrüksiyon çizimi yapılmıştır 
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(Ulrike Outschar). Agora Kapısı’ndaki geç antik çeşmenin kabartmaları ile 
rekonstrüksiyon çizimi yapılmıştır (R. Smith and Harry Mark). Benjamin 
Russell tarafından, önümüzdeki sezon yapılacak mermer ocaklarını inceleme 
ve belgeleme projesinin ön çalışmalarına başlanmıştır. Mark Abbe, mermer 
üzerindeki boya ve yaldızları araştırma projesine devam etmiş, aynı zamanda 
da Aphrodisias Müzesi’ndeki heykellerin mavi pigmentlerini incelemiştir.

4. EPİGRAFİK ARAŞTIRMA

2009 ve 2010 yılından yeni yazıtlar Angelos Chaniotis tarafından okunmuş 
ve incelenmiştir. 2010 yılında Diocletianus’un Maksimum Fiyat Fermanı’nın 
yeni bir parçası (I 10-01) Bazilika önünde bulunmuş, Bazilika Güney Salon’da 
bulunan heykel kaidesi üzerindeki silik yazıt ilk defa okunmuştur (I 10-02). 
Tetrastoon’un güneybatı kısmındaki yer döşemesinde bulunan taşçı işaretleri, 
Aneurin Ellis-Evans, Benjamin Gray, Andrej Petrovic tarafından incelenmiştir.

5. MÜZEDEKİ DÜZENLEMELER

Yenilenmiş Aphrodisias Müzesi 2009 yılında ziyarete açılmış, bu yıl 
da, önceden İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunan üç parça Aphrodisias’a 
gönderilmiş ve müzeye yerleştirilmiştir. Bu eserler şunlardır: üstünde M.S. 
2. yy.ın sonuna ait büst olan, muhtemelen bir tapınak-mezara ait alınlık ve 
Hadrianus Hamamları’ndan iki adet figürlü konsol. M.S. 4. yy.ın sonlarına 
ait, üstünde Aphrodisias’taki yerli Yahudi cemaatinin listesi olan yazıtlı paye 
de Müze’ye yerleştirilmiştir (Resim: 14).  Yeni bilgi panoları ve etiketler Harry 
Mark tarafından tasarlanmıştır. 

6. ANASTYLOSİS: SEBASTEİON (Resim: 15)

Sebasteion’un üç katlı Güney Yapısı’nın 2005’te başlayan anastylosisi, 28 
Mayıs’tan itibaren Thomas Kaefer ve Gerhard Paul tarafından, Özgür Öztürk 
ve Aygün Kalınbayrak’ın yardımlarıyla yürütülmüştür. Bu projeyi Geyre 
Vakfı finanse etmektedir.
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Güney Yapı. Güney Yapı’da üçüncü Korint katına yoğunlaşan bu 
seneki çalışmalar şunlardır: (1) dört kabartmanın ve kabartma kaidelerinin, 
güneydoğu köşesinin payesinin ve Korint düzeninin bazı kaideleri ve 
başlıklarının silikon mulajları ile yapay taştan kopyalarının yapılması; (2) 
Korint düzeni bloklarının, özellikle de arşitrav-friz bloklarının onarılması; 
(3) Korint düzenindeki Oda 1’in orijinal kabartmalarının ve kaidelerinin 
Mavi Depo’da üstüste oturtularak denenmesi; ve (4) binanın üzerinde Oda 
1’in orijinal mimarî parçaları ile kabartmaların kopyalarının denenmesi. 
Kabartmalar ve mimarî elemanlar arasındaki ilişkiler şimdi göstermektedir 
ki, Oda 1’de, binanın ön cephesinin orta yerinde yer alması gereken Augustus 
kabartması (env. 80-133), aslında doğu cephenin güney ucundan gelmektedir. 
Ön cephedeki yere de, Oda 1’in hemen önünde bulunan Claudius ve Agrippina 
(env. 80-139) kabartması aittir (env. 80-139). Bu problem incelenmeye devam 
edilecektir. 

Propylon: 2009’daki ön   çalışmadan  sonra, bu sezon  Sebasteion  Propylon’unun 
mimarîsi ve bir kısmının anastylosisi için çalışmalara başlanmıştır.  Bu  çalışma  
Felipe Rojas tarafından  Özgür Öztürk’ün yardımlarıyla yürütülmüştür. 
Mimarî  bloklar mermer tarlasında düzenlenmiş, sütunlar, kaideler, alınlık, 
arşitrav ve frizlerle denemeler yapılmıştır. İnceleme ve dokümentasyon, iki 
katlı Propylon ile üç katlı Güney Yapı’nın birleştiği yere odaklanmıştır. Bütün 
batı cephenin stilobatı da incelenmiş, statik mühendisi Rudi Spiel anastylosis 
için değerlendirme yapmıştır. Propylon’daki çalışma Kaplan Foundation 
tarafından finanse edilmektedir.

EKİP ÜYELERİ

Arkeologlar: Mark Abbe, Veruschka Aizaga-Thomason, Stephanie Caruso, 

Peter De Staebler, Christopher Hallett, Kirsten Lee, Julia Lenaghan, Esen 

Öğüş, Ulrike Outschar, Adam Rizzo, Benjamin Russell, Philip Stinson, 

Katherine Welch, Rachel Wood. Anastylosis Mimarları: Gabriel Kaefer, Thomas 

Kaefer, Aygün Kalınbayrak, Özgür Öztürk, Gerhard Paul, Sebastian Schenk, 
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Gray, Harry Mark, Allyson McDavid, Arzu Öztürk, Felipe Rojas, Osman 
Yılmaz. Konservatörler: Kristin Bradley, Kent Severson. Mermer Konservatörleri: 
Emma Kate Bertenshaw, Douglas Carpenter, Trevor Proudfoot, Katy Ross. 
Epigraflar: Angelos Chaniotis, Aneurin Ellis-Evans, Benjamin Gray, Andrej 
Petrovic. Jeofizik araştırmacıları: Stefan Giese, Christian Huebner. Fotoğrafçılar: 
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APHRODISIAS 2010

ROLAND R.R.SMITH*

In 2010, New York University’s team carried out a four-month program 
of archaeological work at Aphrodisias, from 28 May to 30 September. 
Projects included: (1) excavation and geophysical survey; (2) site and objects 
conservation; (3) sculpture documentation and research; (4) epigraphic 
recording; (5) museum installation; and (6) architectural anastylosis. A 
major campaign of excavation was continued on the city’s main north-south 
avenue. Anastylosis remained focused on the Sebasteion. And a major new 

1
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conservation project was pursued in the Hadrianusic Baths. The government 
representative was Hüseyin Vural from the Çeşme Archaeological Museum. 

1.  EXCAVATION AND GEOPHYSICAL SURVEY 

Excavation was supervised by Dr. Esen Öğüş2

1 (Field Director and Başkan 
Yardımcısı) and was concentrated in three areas: (1) the Tetrapylon Street, (2) 
the Civil Basilica, and (3) the juncture of the North Agora with the Tetrastyle 
Court of the Hadrianusic Baths.

Tetrapylon Street (Figs. 2-5). The major goals of the new excavation of the 
late antique Tetrapylon Street, begun in 2008, are: (a) to enhance visitors’ 
experience of the site by uncovering the main north-south avenue of the 
city, which runs from the Tetrapylon to the Sebasteion; and (b) to provide 
archaeological evidence for life in the post-antique city. Five trenches were 
opened this year in the Tetrapylon Street (Nave 10.1-5). Major finds were four 
figured pilaster capitals.

The stoa. Three trenches (NAve 10.1-3, excavated respectively by Kirsten 
Lee, Rachel Wood and Adam Rizzo) investigated an area of 16 x 3 m in the 
stoa to the east of the street. The stoa is bordered by a plastered wall on its 
east side and by a colonnade on the west side that separates the stoa from the 
street. The colonnade was found to have (in situ, from north to south) three 
column bases on high pedestals, one masonry pier, and another three spolia 
columns placed directly on the stylobate to the south. The material excavated 
in the stoa suggests that it probably carried an upper storey.

The debris layer from all three trenches was consistent and included 
bricks, terracotta roof tiles, marble floor tiles, revetment, pieces of painted 
wall plaster and tesserae, presumably belonging to a wall mosaic. The first 
debris layer was found about 70 cm above the level of the street (for example 

1 Dr. Esen ÖĞÜŞ, Field Director, Senior Research Scholar, Institute of Fine Arts, New York 
University
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in NAve 10.2). Beneath this layer, there was another layer of roof tiles and 
bricks, as well as dark, charred soil mixed with some floor tiles. This indicates 
a major destruction accompanied by a fire. In NAve 10.1, part of the floor of 
the stoa was found to be paved with a checker-pattern of white marble and 
black slate paving tiles of 25 x 25 cm. 

The four high-quality marble pilaster capitals were excavated in the NAve 
10. 1 and 2 trenches. They belong to the same series as those found earlier 
in the Tetrapylon Street.  The capital from the NAve 10.1 trench depicts a 
putto holding a small animal, probably a hare (inv. 10-54). The three other 
capitals were found in NAve 10. 2. Their subjects are a young hunter with 
lagobolon (inv. 10-52, Fig. 4); a striding putto (inv. 10-53); and young peasant 
with a lamb (inv. 10-51, Fig. 5). Some of the fluted revetment pilasters and 
their bases, which supported the capitals, were also found in the excavation. 
These capitals and pilasters may have decorated rooms in an upper storey. 
The capitals are dated in the late fourth and fifth centuries AD. Small finds 
and pottery from the stoa trenches suggest it was in intensive use in the fifth 
to sixth centuries AD. 

Street paving. Another trench (NAve 10.4, excavated by Rachel Wood) 
exposed the paving of the street (5 x 11.5 m) in front of the stoa at NAve 
10.1-2 (Figs. 2-3). The debris layer over the paving included fallen bricks, roof 
tiles, and mortar. The paving slabs were found to have a variety of inscribed 
mason’s marks. The finds included pieces of marble revetment; several pieces 
of fine wall mosaic with blue, green, red and gold colored glass tesserae; and 
fragments of further pilaster capitals – including the hind legs of an animal 
(inv. 10-46A); the fore-part of a dog with right human hand (inv. 10-46B), and 
a putto leg (inv. 10-37, which joins a capital found earlier, inv. 82-188).

South street trench. A fifth trench, 7 x 10 m (NAve 10. 5, excavated by Adam 
Rizzo) was opened along the line of the street to the south (Figs. 2-3). The 
aim of the trench was to expose more of the street and to understand the 
connection of the street to a standing niched structure of unknown function 
that lies to the west of the line of the street at this point and on the same 
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alignment. The trench was excavated to a level of around 2 m below the surface 
elevation, and will be continued next season. The levels excavated this season 
are Byzantine and later. Upper parts of columns and piers belonging to the 
eastern street colonnade have already been exposed.  A silver coin (C2010.041) 
of the first century BC of the Aphrodisias-Plarasa sympolity was found in this 
trench. It has a veiled bust of Aphrodite on the obverse and an eagle carrying 
a thunderbolt on the reverse. It was found in a layer of predominantly topsoil. 

The five Tetrapylon Street trenches opened in 2010 made considerable 
progress in exposing and understanding this important north-south city 
avenue. Architectural documentation of the excavations was carried out by 
Harry Mark.

Civil Basilica (Figs. 6-8). Study by Philip Stinson of the Civil Basilica, a 
long rectangular building (ca. 30 x 140 m) opening off the South Agora (late 
first century AD), continued with excavation to answer questions about the 
eastern entrance, the marble floor, and the colonnade foundations (Fig. 6).

East entrance. One trench (BAS 10.1), excavated by Veruschka Aizaga-
Thomason, aimed to understand an opening in the east outer wall of the 
Basilica. The results indicated three phases in this entrance-way (Fig. 6). The 
first phase was contemporary with the Basilica’s construction. Cuttings for 
the left leaf of the original door were found on an in situ threshold slab. In the 
second phase the doorway was moved out, to the east, perhaps in conjunction 
with repairs made to the east wall. The threshold of the new doorway was 
elevated on a short stairway with several risers. The first riser is partially 
preserved, and is made of a reused fluted column shaft built directly on top 
of the original threshold. Different kinds of spolia suggest a date in the fourth 
century AD or later for the new doorway. At the same time considerable 
repairs were made to the east wall of the Basilica, as indicated by large 
masonry wall buttresses to the north and south. In its third and final phase 
the doorway was closed off with a poorly constructed wall, which contained a 
large sculpture fragment of a draped female (inv.10-14) and fragments of two 
large Corinthian capitals, one probably from the Basilica. The structure to the 



40

east of the blocked doorway in the latest (Byzantine) period was unconnected 
with the Basilica and probably belonged to a time when the Basilica was no 
longer in use. Other doorways in the Basilica were closed in a similar manner. 

Paving of nave. The other trench in the Basilica (BAS 10.2), supervised by 
Stephanie Caruso, revealed the carefully laid marble floor of the Civil Basilica’s 
central nave (Figs. 6-7). A secondary trench explored the foundations of the 
nave’s west colonnade. The marble paving is poorly preserved but is carefully 
designed in conjunction with the rhythm of the columns of the nave and was 
clearly the original marble paving of the building. The paving is similar to 
parts of the floor excavated in 2005 and 2008 in the Basilica’s south hall. 

Foundations of west colonnade. A secondary trench was dug inside BAS 10.2, 
beside the nave’s west colonnade, to investigate its foundations. The east face 
of the colonnade’s foundation wall was exposed to a depth of 3.51 m below 
the stylobate (el. 513.80). Excavation ended for safety concerns before reaching 
the full depth of the foundation wall. The foundation wall was constructed of 
mortared, small, squared-off blocks near the top and of dry-set rocks nearer 
the bottom. No earlier architectural remains, structures, or occupation levels 
were encountered underneath the nave floor, only a tile basin, which was 
probably used for lime-slaking during the construction of the nave’s west 
colonnade foundation. A high-quality ceramic vessel (inv. 10-62), not later 
than the early first century AD in date, was found broken inside this basin. 
The stratigraphy of the secondary trench consisted of three main strata: (I) 
the subfloor of the nave, including layers of pink mortar, marble chips, and 
stone packing; (II) a platform fill on which the basilica was constructed, made 
of dense chocolate-brown clay-like soil; and (III) virgin soil or bedrock on 
which the platform was constructed, consisting of several distinct natural 
layers in different colors. Finds from the platform fill consisted of small 
ceramic fragments, Hellenistic to early Roman (for example, mold-made 
bowls and red-surfaced eastern sigillata), a stone loom weight (inv. 10-24), 
and a Hellenistic silver coin (Rhodian, 166-88 BC, C2010.019, Fig. 8). A break 
in the ceramic chronology began at stratum III with the appearance of coarse 
pottery dating to the earliest periods of habitation at Aphrodisias. 
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Drawing of the trenches and other architectural documentation of the 
Basilica, including the completion of a new state plan of the whole building 
was carried out by Allyson McDavid and Philip Stinson. The fragmentary 
inscribed architrave from the nave was re-arranged in the field and studied 
by Angelos Chaniotis. A dedication to Domitian is almost secure, and the late 
Flavian date for the building confirmed.

South Hall. An architrave and frieze block, dangerously exposed in the 
scarp of the 2008 trench in the south hall of the Basilica, were removed, and 
mounted in their correct positions on the reconstructed pier in the Blue Depot 
(Gerhard Paul and Philip Stinson).

North Agora and Tetrastyle court (Figs. 9-10). A trench 6 x 10 m was laid 
out over the juncture of the southwest corner of the North Agora with the 
Tetrastyle Court immediately to its west. (NAg 10.1). It was excavated by 
Kirsten Lee and was designed to clarify the relationship between these two 
building complexes which lie at different levels. The Tetrastyle Court later 
belonged to the Hadrianusic Baths, but this trench demonstrated an earlier 
hypothesis that it was a pre-existing structure built originally at the same 
time as the south stoa of the North Agora – that is, in the Tiberian period. An 
original doorway survives exposed to the south. The new excavation revealed 
its counterpart, a threshold block in situ with cuttings on both sides for door 
jambs, together with steps down to the level of the North Agora. The two 
doorways led down and into the south stoa and correspond to the two aisles 
formed by its inner colonnade. The new trench was connected to an earlier 
trench that had exposed part of the stylobate of the south stoa in 1995 (NAg 
95.1). 

The excavation recorded and removed two successive water channels lying 
above the Roman levels, one of the Ottoman period, one of the modern period. 
Two displaced column bases, which had been used as part of the earlier water 
channel, were replaced in their original positions on the stylobate of the south 
stoa. One of them is the heart-shaped base for the angle column. 
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The stairway had four steps of which the fourth and lowest step had been 
removed at some later period. The bedding for it remains. To the north of the 
threshold block, the remains of a thick wall were uncovered which must be 
the common wall between the back of the Tetrastyle Court and the back of the 
west stoa of the North Agora. The lower part of a down-pipe that drained the 
roof was found here, encased in masonry. 

The west end of the south stoa had no paving. A small sondage (2 x 1 m) 
was dug through the earth floor next to the angle of the stylobate and revealed 
a large block extending under the stylobate and a water pipe extending in 
an east-west direction. The single-aisled part of the west stoa, however, was 
paved with marble slabs that ended in a parapet set on the line of the stylobate 
of the south stoa. The cuttings for a low parapet screen are well preserved. The 
parapet marked a more prestigious space in the west stoa, separate from the 
earth-floored south stoa which allowed direct access to human traffic moving 
between the North Agora and the Tetrastyle court. The trench was drawn by 
Henry Bernberg and Harry Mark.

Finds included one coin of post-antique date and seventeen illegible coins 
and the following marble fragments: the upper thigh of a male statue (inv. 
10-21); the draped hip of a female statue (inv. 10-55); and the neck of an ideal 
female figure with long hair, for insertion in a statue (inv. 10-56).

Geophysical survey. Following work done in the 1990s, a new program of 
geophysical survey was begun by Stefan Giese and Christian Hübner, using 
mainly Magnetometry and Ground Penetrating Radar (GPR). An area of 1.3 
hectares was surveyed with GPR but due to equipment problems only 0.6 
hectares showed usable results; and an area of 1.75 hectares was covered 
with magnetometry. The areas surveyed were (1) around the Aphrodisias 
Museum, (2) west of the Basilica, where a major street was confirmed, and (3) 
south of the Theater, where a whole insula of elite housing was recorded at 
different levels with great clarity. 
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Other field documentation. A double, vaulted tomb complex in the northern 
necropolis, partly excavated by the Museum, was recorded by Peter de 
Staebler and Corey Gray, before it was backfilled. The framework for a 
new GIS map of the site was created by Henry Bernberg. The late antique 
nymphaeum of the Agora Gate was drawn in a state elevation by Harry Mark, 
in preparation for a reconstruction of its sculptural program (see below, 3. 
Sculpture Documentation). Pottery from the excavation was studied by Ulrike 
Outschar and Peter de Staebler.

2. SITE CONSERVATION: NORTH AGORA AND HADRİANUSIC BATHS 

Site conservation focused on the North Agora and the Hadrianusic Baths, 
with the generous sponsorship of the Kaplan Foundation and the World 
Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage 
(Figs. 11-13).

North Agora (Figs. 11). The eastern part of the North Agora’s south 
colonnade has been standing since antiquity and requires urgent repair and 
consolidation. The columns were examined by static engineer Rudi Spiel. The 
whole structure was cleaned with both wet and dry techniques, to remove 
invasive plant growth. Fragments of the columns, capitals, and entablature 
were repaired and re-attached in their original positions. The structural repair 
of one seriously endangered column was carried out: its old filling repair 
of mortar and brick was cleaned out and replaced with a custom-designed 
stainless steel brace encased in concrete. This work was carried out by Thomas 
Kaefer, Gerhard Paul, and Trevor Proudfoot.

Hadrianusic Baths (Figs. 12-13). After two seasons of preparation (2008-9), 
this year saw the first full season of a six-year conservation project on the 
Baths. The Baths were excavated in 1904-5 and are well preserved but are 
in urgent need of repair and documentation. The project is coordinated by 
Thomas Kaefer and Gerhard Paul. Work this year focused on wall-capping, 
on the tiled floors of Rooms 6 and 7, and on the documentation of the blocks 
of the forecourt. 
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Wall Capping. The north wall of Room 7 was cleared of dirt and debris 
and stabilized using lime mortar systems developed in previous projects 
at Aphrodisias and used on the west wall of Room 7 in 2009.  The wall of 
massive limestone blocks between Rooms 6 and 7 was also cleaned, and half 
of it was capped using locally developed mortar systems.  

Room 6 (Fig. 12). Temporary coverings, installed in 2008, were pulled back 
from the shattered marble paving in Room 6, and the floor was cleared of fine 
soil accumulation and plant growth. Field trials were conducted to explore 
stabilization of badly shattered panels, using two methods: consolidation 
of the mortar bed in situ, and complete lifting and re-bedding.  Both trials 
included grouting and pointing and will be left uncovered. The remaining 
paving was re-covered at the end of the season for winter protection. 

Room 7 (Figs. 13). Using techniques developed in 2009, the black and white 
floor of Room 7 was stabilized and hardened sufficiently to permit public access. 
Broken tiles were repaired, and the shattered ancient mortar base removed 
and replaced with new mortar to permit re-bedding of approximately 60% 
of the paving. The tiles were grouted and pointed with lime-based mortars.  
Exposed revetment mortars were stabilized using mortars containing a high 
content of recycled ancient mortar recovered during work on the floor, and 
fragments of marble revetment were repaired and re-bedded. The floor of 
Room 7 was drawn by Corey Gray, who also worked with Allyson McDavid 
on completing the drawing of the Tetrastyle Court.

This work was supervised by Kent Severson and Trevor Proudfoot, with 
assistance from Kristin Bradley, Kate Bertenshaw, and Katie Ross.

Architectural documentation. This year a new project to document the 
architecture of the Baths was begun by Arzu Öztürk, assisted by Kıvanç 
Başak, Kenan Eren, and Osman Yılmaz. Their work concentrated first on a 
digital state plan, and then on documenting the current positions of the great 
mass of blocks excavated in 1904-5 that lie in the forecourt of the Baths. This is 
a necessary task before these blocks are removed from the forecourt for study 
and to allow the proper conservation of the forecourt. The numbering of the 
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blocks with metal tags and their removal to a specially prepared blockfield 
nearby was begun. 

3.  SCULPTURE DOCUMENTATION AND RESEARCH 

The aims of sculpture research at Aphrodisias remain to record the 
material found in the excavations of 1961-1990, to recover its find locations, 
and to study and publish the material. 

Depot work. Work in two museum depots, Stoa Depot 1 and 2, was 
supervised by Esen Öğüş. Recent changes by the Aphrodisias Museum in 
the locations of objects in these depots required a thorough updating of the 
project’s sculpture databases and verification of the shelf location of individual 
pieces. The work was carried out first by Adam Rizzo, Rachel Wood and 
Kirsten Lee, and afterwards by Veruschka Aizaga-Thomason and Stephanie 
Caruso. The project was started in Stoa Depot 1, where the team went through 
a total of 1,286 pieces and corrected their locations. Work started in Stoa Depot 
2, where 61 unrecorded pieces were inventoried and photographed, and will 
continue next season. 

Research and publication. Publication projects were pursued on the following 
bodies of material: the statues of the Boueuterion (Christopher Hallett), the 
late antique statues of the Tetrastoon (Julia Lenaghan and R. Smith), the 
statues from the Sebasteion Propylon (Julia Lenaghan). A badly battered 
female head, a stray find (inv. 10-61), was joined to the Atalante figure in the 
Meleager and Atalante relief from the Sebastion (inv. 81-68). A reconstruction 
drawing was made of a newly identified spolia statue monument of Valens 
(Ulrike Outschar). A new graphic reconstruction was made of the position of 
the mythological reliefs on the late antique nymphaeum of the Agora Gate 
(R. Smith and Harry Mark). A preliminary project was prepared by Benjamin 
Russell for the mapping and study of the main city quarries to be started next 
year. Research on the painting and gilding of marble sculpture was continued 
by Mark Abbe, who carried out non-intrusive tests for blue pigments on the 
statuary in the Aphrodisias Museum.
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4. EPIGRAPHIC RESEARCH 

New inscriptions from 2009 and 2010 were read and studied by Angelos 
Chaniotis. In 2010, a new fragment of Diocletian’s Price Edict (I 10-01) was 
discovered at the front of the Basilica. And some letters of the erased text on 
a statue base excavated in 2008 at the south hall of the Basilica were observed 
and read for the first time (I 10-02). A detailed study of the spatial distribution 
and significance of the abundant mason’s marks in the southwest quadrant 
of the Tetrastoon was made by Aneurin Ellis-Evans, Benjamin Gray, Andrej 
Petrovic.

5.  MUSEUM INSTALLATION (Fig. 14)

The renovated Aphrodisias Museum was opened in 2009, and this year, 
three major pieces, formerly in the Izmir Museum, sent back to Aphrodisias, 
were installed in the Museum: a pediment with a bust in high relief relief of the 
later second century, probably from a temple-tomb building, and two colossal 
figured consoles from the Hadrianusic Baths. The important inscribed pillar 
listing members of the local Jewish community at Aphrodisias of the later 
fourth century AD was also installed in the Museum (Fig. 14). New labels and 
information panels were designed by Harry Mark. 

6.  ANASTYLOSIS: SEBASTEION (Fig. 15)

The physical anastylosis of the east end of the three-storeyed South 
Building of the Sebasteion, begun in 2005, was continued (from 28 May) 
under the direction of Thomas Kaefer and Gerhard Paul, assisted by Özgür 
Öztürk and Aygün Kalınbayrak. This project is sponsored by the Geyre Vakfı. 

South Building. The main work this year on the South Building was focused 
on the elements of the third, Corinthian order: (1) making silicon moulds and 
casting copies of four reliefs and their bases in artificial stone, as well as of the 
southeast corner pier and of some bases and capitals of the Corinthian order; 
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(2) repairing blocks of the Corinthian order, especially the architrave-frieze 
blocks; (3) trial mounting in the Blue Depot of the whole Corinthian order 
of Room 1 with its original reliefs; and (4) trial mounting on the Sebasteion 
building of the original architectural pieces of the Corinthian order of Room 1 
with the copies of the reliefs (Fig. 15).  The connection between the reliefs and 
the architecture seems now to suggest that the Augustus relief (inv. 80-133), 
planned for the central position above Room 1 of the main facade, should in 
fact be placed on the south side of the east facade, and its position in the main 
facade should be taken by a relief of Claudius and Agrippina (inv. 80-139) 
found directly in front of Room 1. This question requires further study. 

Propylon. After preliminary study in 2009, this year was the first season 
of study of the architecture of the Sebasteion Propylon -- with a view to an 
eventual anastylosis of part of it. This work was carried out by Felipe Rojas 
with assistance from Özgür Öztürk. The architectural blocks were arranged 
in block fields and trials were made of columns, bases, architrave-friezes, 
and pediments. Study and documentation focused on the curious connection 
between the two-storeyed Propylon and the three-storeyed South Building. 
The stylobate of the whole west façade was also investigated in detail, and 
static engineer Rudi Spiel made a preliminary assessment of the possibility of 
a partial anastylosis. The work on the Propylon is sponsored by the Kaplan 
Foundation.

STAFF

Archaeologists: Mark Abbe, Veruschka Aizaga-Thomason, Peter De 
Staebler, Christopher Hallett, Kirsten Lee, Julia Lenaghan, Esen Öğüş, 
Ulrike Outschar, Adam Rizzo, Benjamin Russell, Philip Stinson, Katherine 
Welch, Rachel Wood. Anastylosis Architects: Gabriel Kaefer, Thomas Kaefer, 
Aygün Kalınbayrak, Özgür Öztürk, Gerhard Paul, Sebastian Schenk, Rudolf 
Spiel. Architects: Kıvanç Başak, Henry Bernberg, Kenan Eren, Corey Gray, 
Harry Mark, Allyson McDavid, Arzu Öztürk, Felipe Rojas, Osman Yılmaz. 
Conservators: Kristin Bradley, Kent Severson. Marble Conservators: Emma Kate 
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Bertenshaw, Douglas Carpenter, Trevor Proudfoot, Katy Ross. Epigraphers: 
Angelos Chaniotis, Aneurin Ellis-Evans, Benjamin Gray, Andrej Petrovic. 
Geophysical Surveyors: Stefan Giese, Christian Huebner. Photographers: Ian 
Cartwright, Guido Petruccioli. 

SPONSORS

The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University 
and the Institute of Fine Arts with invaluable support from foundations, 
private individuals and the following groups of friends of the project: the 
Geyre Vakfı in Istanbul (President, Ömer Koç), the Friends of Aphrodisias in 
New York (President, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias Trust in 
London (President, Lady Patrica Daunt); and the Aphrodisias Sevenler Derneği 
in Izmir (President, Lise Sur). This year major new sponsors are the Kaplan 
Foundation and the World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge 
to Conserve Our Heritage.  We are very grateful to all these supporters for 
their outstanding generosity.   
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Resim 1: Aphrodisias 2010. Şehir merkezi planı.
Fig. 1: Aphrodisias 2010. City center, state plan.
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Resim 2: Aphrodisias 2010. Tetrapylon Caddesi açmaları (NAve 10. 1-4).
Fig. 2: Aphrodisias 2010. View of Tetrapylon Street trenches (NAve 10. 1-4). 
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Resim 3: Aphrodisias 2010. Tetrapylon Caddesi açmaları planı (NAve 10. 1-5).
Fig. 3: Aphrodisias 2010. Plan of Tetrapylon Street trenches (NAve 10. 1-5).
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Resim 4-5: Aphrodisias 2010. Tetrapylon Caddesi’nden iki adet pilaster başlığı 
  (env. 10-52 ve 10-51).
Figs. 4-5:  Aphrodisias 2010. Two marble pilaster capitals from Tetrapylon Street  

 (inv. 10-52 and 10-51).
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Resim 6: Aphrodisias 2010. Bazilika açmaları, BAS 10.1-2, güneyden görünüm.
Fig. 6: Aphrodisias 2010. Basilica trenches, BAS 10.1-2, looking north.

Resim 7: Aphrodisias 2010. Bazilika açmasının planı, BAS 10.2, solda sondaj görülmektedir.
Fig. 7: Aphrodisias 2010. Plan of Basilica trench, BAS 10.2, with deep sondage at left.
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Resim 8: Aphrodisias 2010. BAS 10.2’deki sondajdan gümüş Rodos sikkesi, 166-88 BC.
Fig. 8: Aphrodisias 2010. From sondage in BAS 10.2: silver coin of Rhodes, 166-88 BC.
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Resim 9:  Aphrodisias 2010. Tetrastil Avlu (solda) ile Kuzey Agora’nın  
 (sağda, açığa çıkarılmış) kesişme noktasındaki NAg 10.1 açması.  
 Daha önce kazılmış NAg 95.1 açması sağda yer almaktadır.

Fig. 9:  Aphrodisias 2010. Trench NAg 10.1 at juncture of Tetrastyle  
 Court (to left) and North Agora (to right, exposed). Earlier  
 trench, NAg 95.1, is at right.

Resim 10: Aphrodisias 2010. NAg 10.1 açmasının planı. Batı stoa’yı ve  
 Tetrastil Avlu’ya girişi göstermektedir.

Fig. 10:  Aphrodisias 2010. Plan of trench NAg 10.1, showing west stoa  
 and entrance to Tetrastyle Court.
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Resim 11: Aphrodisias 2010. Kuzey Agora’nın güney stoası, temizlenmiş ve onarılmıştır.
Fig. 11: Aphrodisias 2010. South stoa of North Agora, cleaned and repaired.

Resim 12: Aphrodisias 2010. Tetrastil Avlu ve arkasındaki Oda 7.
Fig. 12: Aphrodisias 2010. View of Tetrastyle Court and Room 7 behind. 
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Resim 13: Aphrodisias 2010. Restorasyon sonrası Oda 7’nin döşemesinin görünümü.
Fig. 13: Aphrodisias 2010. Tiled marble floor of Room 7, after restoration.
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Resim 14: Aphrodisias 2010. Müzeye yerleştirilen Yahudi  
 cemaatinin listesini içeren yazıtlı paye.

Fig. 14:  Aphrodisias 2010. Pillar inscribed with names  
 of members of Jewish community, installed in  
 Museum.

Resim 15: Aphrodisias 2010. Sebasteion anastylosis’i, Eylül 2010.
Fig. 15: Aphrodisias 2010. Anastylosis of Sebasteion, September 2010.
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Efes kazı çalışmaları 2010 yılında 10 Mayıs–01 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Başkan vekilliği görevi Dr. Özlem Vapur, kazının 
idareciliği ise Filiz Öztürk tarafından üstlenilmiştir. T. C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak 
Musa Tombul çalışmalara eşlik etmiştir. 

I. Kazılar

a.Artemision’daki Tribün (Resim: 1)

Sondaj 1/2010, oda 2’nin hemen önünde burada bulunması beklenen giriş 
ile kullanım seviyesinin kolayca belirlenebilmesi için açılmıştır (Resim: 2). 
Günümüze yakın döneme ait dolgu tabakaları altında 1,90 m. yüksekliğinde, 
genelde harç ve kiremitten oluşan ve tarihlemesi henüz kesin bilinmeyen bir 
tahrip tabakasına ulaşılmıştır. Bunun hemen altındaki killi tabaka 3. yy.ın 
sonuna tarihlenir. Bu tabakanın altında ise ince bir taban astarıyla sıvanmış 
tuğla döşeme tabanın üzerinde yer alan bir yangın tabakasına rastlanmıştır. 
Tuğla döşeme taban, oda 2’ye geçişin kapanmasıyla bağdaşır, bu da artık asıl 
kullanımının dışında kaldığını gösterir. Bunların altındaki tabakada hemen 
hemen sadece çatı tuğlalarından oluşan bir tuğla dolgusu ile karşılaşılmıştır. 
Sonunda 3,10 m. yükseklikte oda 2’nin eşik bloğu ortaya çıkmıştır. Oda 2’ye 
giriş toplam 3,40 m.lik bir yükseklik vermektedir. Akabinde temel çukurundan 
tarihlenebilen seramik bulmak amacıyla biraz daha derine inilmiştir.

Memer kırıklarından ve kiremit molozundan oluşan dokusundan dolayı 
yapılaşma seviyelerini kolayca belirlemek mümkün olmuştur. Bu alanda 

Sabine LADSTÄTTER* 

EFES 2010

Resim 15: Aphrodisias 2010. Sebasteion anastylosis’i, Eylül 2010.
Fig. 15: Aphrodisias 2010. Anastylosis of Sebasteion, September 2010.
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ele geçirilen en erken seramik MS. 1. yy.a tarihlenmektedir. Bunun altındaki 
tabakalarda ele geçirilen seramikler istisnasız olarak Hellenistik Döneme aittirler.

2/2010 olarak adlandırılan sondaj, oda 6’nın batı cephesinden odanın 
güney bitimine kadar olan alanı kaplamaktadır. Bu alanı kaplayan toprak 
malzeme, batı cephesinin belgelenmesi ve sağlamlaştırılması amacıyla 
taşınmıştır. Tahribata uğramamış buluntular ve zengin seramik malzemesi 
MS. 12–15. yy.a yani Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ön tarih 
vermektedir (Resim: 3). Buluntu malzemesi, 50 adet tüm olarak ele geçirilmiş 
kaplar da dâhil olmak üzere, demir objeler (ok/mızrak uçları, balta ve orak, 
yanı sıra 30 adetin üzerinde kurşun toplar, bıçak) bronz objeler, iğiler, cam 
boncuklar ve bir altın buluntu ile geniş bir yelpazeye ulaşmıştır. Tüm bu 
tabakalarda sadece iki yer kullanım seviyesine açıkça işaret etmektedir. 

Sadece oda 8’in önündeki alanda iki ayrı seviyede toplam üç adet ocak yeri 
ortaya çıkarılabilmiştir. Bunlara ait yapısal strüktürler bulunamamıştır, ancak 
iyi korunmuş daha eski duvarlar olasılıkla kullanılmaya devam etmiştir.

Sondaj 3/2010 üst tarafta, tahmin edilen tirübünün işlevini incelemek ve 
üst kısmın düzenleme ve yapısal durumuna olası ipuçları bulmak amacıyla 
açılmıştır.

Tüm alanda substrüktürlerin orijinal yüzeylerinin daha sonraki duvarlar 
ve çalışmalarla oldukça karışık hâle getirilmiş olduğu görülmüştür. Yoğun, 
sonradan yapılaşmaya rağmen substrüktürlerin orijinal yapı özü sadece 
oda 5 ile ilişki içindeki bir inişi değil, daha çok bir caveanın alt yapısını 
göstermektedir. Cavea substrüktürlerinin dış kenarlarından anlaşıldığına 
göre dikdörtgen bir plana sahip olmalıdır. Bundan yola çıkarak güneybatı ve 
kuzeyi çevreleyen bir mimarîye tümlenebilir.

Sondaj 3/2010 oda 2’nin doğu duvarına kadar genişletilmiştir. Oda 2, 
caveanın eğriliğine uyan çıkış basamaklarının bulunduğu merdiven boşluğu 
olarak belirlenmiştir. 

Sondaj 4/2010 oda 9 ile kuzeydoğu köşesindeki girişin anıtsal kemer 
blokları ile olan bağlantısını aydınlatmayı amaçlamıştır. Geçen çalışma 
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kampanyasında da görüldüğü gibi, oda 9 kuzey cephe seviyesine kadar 
uzanmamakta ve 7,50 m. daha güneyde açık kemer biçiminde bir bitime 
sahiptir. Kuzey köşedeki anıtsal kemer blokları işçilikleri bakımından 
kesinlikle serbest bir kemere ait olamayacağından, duvar birleşimleri plan 
sorununu çözmek amacıyla kazılmıştır. 

Sondaj 5/2010, oda 5’in iç kısmında kullanım evrelerinin incelenmesi 
ve odalar arasında bağlantıların olup olmadığını görmek için açılmıştır. 
Oda 5’in güneydoğu köşesindeki kemer sadece 78 cm. genişliğinde ve 1,52 
cm. uzunluğunda dar bir geçişe açılmaktadır. Bu da oda 5’in güneydoğu 
köşesinden eğri bir şekilde güneydoğuya doğru uzanır ve yine kemerli ve 
toprak malzeme ile dolmuş, 2,80 m. genişliğinde bir odaya ulaşır. Derinleştikçe 
oda duvarları boyunca alt kısmı ince uzun dikdörtgen tuğlalar ile döşenmiş 
bir kanal ortaya çıkmıştır. Ayrıca orta kısımda buranın açıkça latrina 
olduğunu gösteren kanalın su akışı için temiz su aktarımını sağlayan toprak 
boru hattı ortaya çıkarılmıştır. Kanal dolgusunda ele geçirilen seramik büyük 
ölçüde doldurma kaplarından oluşup M.S. 3. yy.a tarihlenmektedir. Bu kanal 
dolgusu üzerinde hâlen görünen kanalın içine, kuzey oda duvarının önüne 
bir sandık mezar yerleştirilmiştir. Mezarda olasılıkla doğumdan hemen sonra 
ölmüş çift yumurta ikizleri bulunmaktadır. Çalışmaların devamı sırasında, 
alttaki tabakalardan tarihlenebilen seramik elde etmek amacıyla güneydoğu 
köşesinde yer alan kanal temelinin iki kiremit levhası kaldırılmıştır. En geç 
seramik Flaviuslar Dönemine tarihlenmektedir. Yapım seviyesinin altındaki 
katmanlarda sadece Hellenistik seramik ele geçirilmiştir. 

b. Panayırdağındaki Merkezi Mekân (Resim: 4)

Belirlenen dört araştırma alanında merkez mekânın kronolojisi ve işlevine 
ışık tutmak ve direkt yanında yer alan yapı strüktürlerini yakından incelemek 
amacıyla arkeolojik kazılar yapılmıştır. 

2009 yılındaki buluntu gözlemlerinin de tahmin ettirdiği gibi, sondaj 01-
2010‘ daki kazılarda hâlihazırda Yapı evresi 1’de kuzeyde merkezî mekâna 
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bitişik olan bir oda (oda 12) belirlenmiştir. Koruna gelmiş duvarlardan 
anlaşıldığına göre ilk yapı evresine ait taban daha sonraki bir zamanda 
kaldırılmış ve taban seviyesi daha derine indirilmiştir (Resim: 5). 

Sondaj 01-2010’da ele geçirilen buluntular, sadece yapının terkedilmesine 
dair belli işaretler ve tarihleyici buluntu malzemesi kazandırmamış, aynı 
zamanda Panayırdağı’nın batı yamacında işlevsel bir su altyapısı olduğunu 
ve merkezî mekân dışındaki tüm yapı kompleksinin terkedilmesine dair 
veriler de sunmuştur. 

Sondaj 02-2010’daki çalışmalarda sonradan merkezî mekânın batı 
cephesine eklenen büyük bir odanın (R II3) batı kısmı ortaya çıkarılmıştır. 
Batı cephesinin güney rizalitinden (çıkıntı) batıya doğru uzanan opus vittatum 
tekniğiyle yapılmış bir duvar güney sınırını oluşturmaktadır.

Sondaj 02-2010’da ele geçirilen en eski buluntular güney kısımda ortaya 
çıkmıştır. Cephenin güney rizalitlerinden güneybatıya doğru, olasılıkla 
kuzeye doğru yönlendirilmiş büyük bir eksedranın doğu başlangıcına ait 
olan eğri bir duvar strüktürü uzanmaktadır. Duvar başlangıcını düzenli bir 
yarım daireye tamamlarsak yaklaşık 5,90 m. (20A) genişliğinde bir eksedra 
ortaya çıkar. Sondaj 02-2010’nun güneybatısında ortaya çıkan SME 052’ 
nin üzerine yapıldığı bir kalker taş temel startigrafik pozisyonu nedeniyle 
ilk yapı evresinde sınıflandırılmaktadır ve eksedranın merkezinde yer 
alan bir postament olarak yorumlanabileceği düşünülmektedir. Oda R 
II3’ün iç kısmında yapılan kazılarda inşa zamanına ait tabana ulaşılmıştır. 
Taban olarak su geçirmez harç bir sıva kullanılmıştır, bu tabanın yerel greco 
scritto’dan döşemesi kısmen korunmuştur. Kuzeydeki kare nişin bulunduğu 
alanda üç basamak, merkezî mekânın kuzeybatı köşesi kırılmış olan bir kapı 
açıklığına gitmektedir. Oda R II3’ün kuzeyde ve daha aşağıda bulunan bu 
kısmı, doğu-batı yönündeki bir tuğla duvar ile sınırlanmaktadır. Güney 
duvarının doğu başlangıcındaki bir kapı, güneye doğru daha alt kotada kalan 
ve göründüğü kadarıyla pek önemli olmayan bir alana açılmaktadır. Oda 
R II3’ ün mimarîsine ve donanımına dair bilgi masif bir yıkıntı tabakası ve 
bunun akabindeki moloz dolgu tabakasından elde edilmektedir. Bu bilgilere 
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dayanarak tüm duvar işçiliğinin opus testaceum tekniğinde olduğu ve yukarı 
mekânın üstünün bir kemer veya kubbe ile bittiği söylenebilir.

Ayrıca hem yıkıntı hem de üzerindeki dolgu tabakasında ele geçirilen yerel 
veya ithâl pek çok mermer kaplama levha parçaları ve cam taban mozağinin 
küçük parçaları odanın zengin donanımına işaret etmektedir.

Aynı döneme ait ısıtılan komşu odaların yapısal kontekstleri, mimarî ve 
donanımları, merkez mekânın batısındaki odanın soğuk su havuzu, sondajın 
kuzeyindeki alanda kısmen görünen bir frigidarium olduğunu göstermektedir. 

Geniş bir alana yaygın taban ısıtımı, tubulatör, oda büyüklüğü ve merkez 
mekânın yapısal bütünlüğü odanın ikinci yapı evresinde sudatorium olduğu 
yolundaki bir yorumu olası kılar. In situ ele geçirilen duvar kaplama levhasının 
alt kısmının başlangıcı nedeniyle evre 1’in iç duvar yüzeyleri gibi evre 
2’ninkilerin de mermerden duvar kaplamaları ile donatıldığı belirlenmiştir. 
Hypokaust üst zemininin büyük bir kısmının tahribatı ikinci kullanım 
evresinin sonunu gösterir. Bu tahribatın arkasından korunmuş süspensürün 
ara mekânlarının toprakla karışık yapı molozu ve büyük formlu kırık taşlar 
ile doldurulmuş olması ısıtma işlevinden vazgeçilerek başka bir kullanıma 
yönelindiğini kanıtlamaktadır. Merkezî mekânın hypokaustları arasındaki 
bu moloz dolguda ele geçirilen buluntu malzemesinin ilk değerlendirmesi 
merkezî mekânın ısıtılma işlevinden vazgeçilmesini 3. yy.ın ikinci yarısına 
tarihlemektedir.

c. Liman Nekropolü1 (Resim: 6)

Kesit 1/10, batı duvarındaki 1,47 m. genişliğinde kapı açıklığı ile 2009 
yılında kendini gösteren bir odanın mimarî verilerine ulaşabilmek ve işlevini 
tespit edebilmek için açılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık kare 
şeklinde (5,30 × 5,23 m.), doğusunda masif 1,40 m. genişliğinde kuzey-güney 
yönünde ilerleyen bir duvarla birleşen bir oda ortaya çıkarılmıştır. Güneyde 

1 Nekropoller üzerine genel bilgiler: V. Scheibelreiter – K. Harter-Uibopuu, Sepulkralmulten 
im griechisch-römischen Kleinasien, Forum Archaeologiae 57/XII/2010 (http://farch.net).
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ise bu oda mezar yapısı 1/07 ile sınırlanmaktadır. En erken taban seviyesi 
olarak, yerine sonraki bir dönemde daha yüksek bir seviyeye yenisi yapılan 
kireçli harç zemin sıvası kısmen tespit edilebilmiştir. Tuğladan diğer bir 
taban seviyesinin ise tümü korunmamıştır. En erken tahrip tabakası olarak 
bir kerpiç tuğla yıkıntısı tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine ince bir yıkıntı tabakası daha eklenmiştir. Odanın kuzeye 
doğru açılan kesitinin sınırını kesen masif doğu duvarı, aynı zamanda mezar 
yerlerinin parsellenmesi sisteminin bir parçası olma görevini de gören bir 
mezarlık duvarı olarak yorumlanmıştır.

Mezralık duvarının güneydoğusunda 7,60 × 5,95 m. büyüklüğünde bir oda 
tespit edilmiş ve kesit 4/10 ile büyük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Mezarlık 
duvarının kuzeydoğusunda yine kesit 4/10’da tespit edilen 4,34 × 4,67 m. 
büyüklüğünde bir oda yer alır. Bahsi geçen tüm bu odalar mezar yapıları 
olmayıp bir mezarlıkta gereken ikincil işlevlerin gerçekleştirildiği strüktürler 
olarak anlaşılmalıdır: Örneğin, alt yapısal binalar veya şölen yani kültürel 
faaliyetlerin yapıldığı mekânlar olabilirler.

Kesit 2/10, 10 × 6 m büyüklüğünde açılmıştır. Toplam üç mezar yapısı 
ortaya çıkarılmış bunlardan doğudaki iki tanesi tam olarak kazılmıştır. 3,25 
× 1,88 m. büyüklüğündeki mezar yapısı 1/10’nun 0,65 m. genişliğindeki ana 
girişi güneyde bulunur, ikinci bir kapı ise doğu duvarında yer alıp hemen 
doğudaki koridora açılır. Mezar yapılarının içleri ve dışları sıvanmış ve duvar 
resimleri ile bezenmiştir; yıkıntı tabakalarındaki taban mozaiğine ait parçalar 
düz damların varlığına işaret ederler. Hemen batıdaki mezar evi 2/10, 3,37 × 
2,11 m. ölçülerinde olup aynı şekilde güney duvarında 1,10 m. genişliğinde bir 
ana girişe sahiptir. Bu mezarın kuzey duvarında olasılıkla lâhit veya ostothek 
konması için yapılmış basamaklı bir platform yer alır. Mezar evlerinin 
hiçbirinde mezara rastlanmamıştır, olasılıkla içlerinde bulunan lâhitler ve 
ostothekler sonradan çıkarılmışır. Mezar evi 1/10’da yanmış tuğladan orijinal 
taban seviyesi ortaya çıkarılmıştır.

Kesit 3/10 (Resim: 7) liman kanalına topoğrafik bağlantıyı, rıhtım ve 
kordon şeridinin gelişimini anlamak amacıyla açılmıştır. SE 344 ile liman 
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kanalına doğru dik olarak inen bilinçli olarak yapılmış ve suksesif yatay 
nehirsel (fluvial) sedimentasyon tabakaları ile dolmuş bir rıhtım tespit 
edilmiştir. Bu rıhtımın yapılmasıyla en azından 0,76 m. genişliğinde daha eski 
bir işlenmiş kalker kordon duvarı işlevini yitirmiştir, bu duvarın güney yüzü-
taban suyunun yükselmesi nedeniyle kazılamamıştır. Sürekli yükseltilen 
kodlamalar üzerinde yer alan çok sayıda taban seviyesi kordon duvarı 
boyunca ilerleyen ve sürekli yenilenmiş tahkimli bir yolu belgelemektedir. 

Kesit 4/10, bu alanda magnetogramda görülen masif tahribatı derin bir 
kazıyla aydınlatmak amacıyla açılmıştır. Nekropol dönemine ait buluntu 
olarak 7,60 × 5,95 m. büyüklüğünde bir oda belirlenmiştir; bu oda mezar 
yapısına ait değil, alt yapıya yönelik veya şölen yani kült etkinliklerinin 
gerçekleştirildiği bir yapı olmalıdır. Bu odanın doğusunda doğrudan bir 
bağlantı olmaksızın en azından 5,54 m. derinliğinde işlevi bilinmeyen bir 
oda yer alır. Bir tahrip sonrası odanın güney duvarındaki aslen 1,15 m. 
genişliğinde olan kapı açıklığı sonradan duvarla kapatılmıştır.

Bir planaj yardımıyla kullanım seviyesi yükseltilmiş ve bu yükseltilen 
seviyede – nekropolün bu alandaki kullanımının bırakıldığı bir dönemde – 
güney duvarında ikincil bir kapı açıklığı, kuzey duvarında ise diğer bir kapı 
açıklığı yapılmıştır. Binanın tamamen yıkılmasına ise sadece modern humus 
katmanı tarafından örtülmüş kiremit yığıntısı tanıklık eder.

2010 yılı çalışma kampanyası içerisinde Paulus Hapishanesi‘nin alt 
kısmındaki yamaçta liman kanalının güneyinde bir yüzey araştırmasının ilk 
bölümü gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda batıda Hermaion güneyde ve 
doğuda Lysimakhos sur duvarı arasındaki alanın ¾’ü taranmıştır. Toplam 
336 adet mezar yapısı jeodezik olarak belgelenmiştir.

Mezar yapılarının krokileri çıkarılmış, tipolojik olarak sınıflandırılmış, 
tanımlanmış ve fotoğraflanmışlardır. Mezar evlerinin büyük bir kısmı opus 
vittatum tekniğinde olup devşirme malzeme kullanılmadan yapılmışlardır. 
Bu da yamaçtaki nekropolün düzlükteki nekropolün tersine MS. 3. yy.dan 
önce mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.
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En eski mezar evlerinin 1. yy.ın ilerleyen dönemlerinde yapıldığı 
düşünülebilir. Henüz taranmamış bu alanın doğusundaki kısım 2011’yılı kazı 
sezonunda incelenecektir. 

d. Artemis Tapınak Alanındaki Türbe (Resim: 8)

2010 yılı kampanyasının odak noktasını türbe etrafındaki alanın arkeolojik 
olarak incelenmesinin devamı oluşturmuştur. Bu amaçla 2009 yılında açılan 
kuzeybatı tarafındaki sondaja devam edilmiş (So1) ayrıca güneybatıdaki 
sondaj So2 türbenin tüm yan uzunluğu boyunca genişletilmiştir. Yapının 
güneydoğu ve kuzeybatısında yapının tüm genişliği boyunca iki sondaj 
daha açılmıştır. Alanın arkeolojik olarak incelenmesinin yanı sıra türbenin iç 
mekânının 3D-laser scan ile belgelenmesine devam edilmiştir. 

Sondaj So1 yapının giriş alanını oluşturur. Masif ve stratifikasyona izin 
vermeyen sürüklenmiş malzeme ile dolmuş olan girişin orijinal yapı dönemine 
ait hâli ortaya çıkarılmış ve belgelenmiştir. Ayrıca giriş tarafında, girişin biraz 
güneyinde bir mezar belirlenmiştir. Yapının güneybatı tarafında So2, yapı 
genişliği boyunca genişletilmiş ve hemen güneyde türbeden daha yeni olan 
bir yapı tespit edilmiştir. Şu anki bigilere dayanarak buna dayanan duvar, en 
az iki odalı bir yapının kuzeybatı kısmını oluşturur. Kesite denk gelen batıdaki 
oda (So2.1) bank veya basamak gibi duvarlar boyunca devam eden bir blok 
serisi ile donatılmış ve buna ait olan taban tuğla plâkadan yapılmıştı. So5.1’de 
iç kısmında toprak çivilerin tespit edildiği seramik fırını, kalıntıları türbeden 
daha eskiye tarihlemektedir. Türbenin doğusundaki Sondaj So6 stratifikasyona 
izin vermeyen masif dolgu tabakalarla kaplıydı. Çok sayıdaki nerdeyse dikey 
ve paralel olarak yapılmış levha biçimindeki şipolyenler, arduaz levhâları 
ve sütun parçalarının, tüm sondaj boyunca görülmesi dikkat çekici idi. Buna 
ait taban seviyesi de tespit edilememiştir. 50 cm. derinde, kısmen tahribata 
uğramış bir mezarın hemen yanında tüm alan boyunca tek tek ve dağınık 
olarak görülen insan kemikleri ile karşılaşılmıştır. Yine aynı yerde ancak 
dokunulmamış bir gömü in situ bulunan bir kafatası yoluyla belirlenmiştir. 
Türbenin kuzeydoğusundaki sondaj So 7’de farklı yükseklik seviyelerinde 
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genelde iki dizi sıraya kadar korunmuş temelsiz, kuru (harçsız) taş duvarlar 
belgelenmiştir. Yine bu stratifize edilemeyen sürüklenmiş malzemede 7,50 
m. yükseklikte dört çocuk mezarı ele geçirilmiştir. Kuzeydoğudaki bu alan 
çocuk mezarlığı olarak kullanım görmüş olmalıdır. Bu mezarlık türbenin 
iç mekânlarındaki seviye ile mutlak yüksekliği karşılaştırıldığında hemen 
türbenin ardından yapılmış olduğunu düşündürmektedir.

e. Hastane Yanındaki Türbe (Resim: 9)

Ayasuluk Projesi kapsamında arkeolojik araştırma ile koruma ve onarımı 
yapılacak ilk eser, Selçuk’un merkezinde, Atatürk Mahallesi‘nde, Dr. Sabri 
Yayla Bulvarı ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan Anonim 
Türbe olacaktır. 

Kazı çalışmalarından alınan sonuçlar yapının tarihlenmesini mümkün 
kılmaktadır. Türbe içerisinde yapılan kazıda, yapının kuzeydoğusuna denk 
gelen ve modern zemin döşemesinin 90 cm. altında bulunan, 80 × 165 cm. 
ölçülerinde tuğla bir mezar yapısı bulunmuştur. Bu mezarın hemen yanında, 
boyutları itibarıyla mezara ait olduğu söylenebilecek ve üzerinde ayete’l-kürsi 
yazılmış olan bir mezar kapak taşı bulunmuştur (Resim: 10). Aynı açmadan, 
arka yüzünde lotus ve palmet motifleri yer alan ve ön yüzündeki yazılardan 
bize, Hicrî 747, ve Milâdî, 1346 yılı haziran ayı tarihini veren bir ayak taşı, ön 
yüzünde “küll-i nefsin zâikat-ül mevt (Her nefis ölümü tadacaktır)” yazılı bir 
baş taşı, ve ön yüzünde “Hāzā el-kabru’l merhûm, ikinci satır …….., üçüncü 
satırda Ahmed Başa (Paşa)” yazılı olan bir başka ayak taşı bulunmuştur. Alt 
kısımda rumî süslemeler bulunan taşın, arka yüzünde “Tüviffi fi şehr zie’l-
ka’de seb’a ve erbā’in ve seb’a mi’e” yazmaktadır. Yine Hicrî 747 tarihini 
veren bu yazı Milâdiye çevrildiğinde karşımıza Şubat 1346 tarihi çıkmaktadır, 
ki bu Ahmed Paşa’nın vefat tarihidir. Kendisi Ayasuluğ’un şehirleşmesine 
büyük katkıda bulunan ve şehirde birçok mescit ve başka binalar inşa ettirmiş 
önemli birisidir. Yapının içerisinde yapılan kazılardan alınan sonuçlara göre 
türbeyi, rahatlıkla 14. yy.’ın ikinci çeyreğine tarihlemek mümkündür. Kimin 
için ve kim tarafından yapıldığı hâlen bilinmese de yapının artık Sığla Bey 
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ismiyle değil, ihtiyat kaydıyla Ahmet Paşa olarak anılması tarafımızca daha 
uygun bulunmaktadır.2

Bulunan tuğla mezarın hemen yanında, batı tarafında altı tuğla sırası, üstü 
ise mermer bloklar ile örtülü bir mezar yapısı daha bulunmaktadır. Ayrıca, 
bu iki mezar dışında bir de, aynı seviyede bebek mezarına rastlanmıştır. 

Kazılar sonucunda içeride 3 dışarıda 10, toplam 13 adet mezar bulunmuştur. 
Selçuk Devlet Hastanesi’nin de üzerinde bulunduğu bu bölgenin mezarlık 
olduğu bilindiğinden, türbe etrafında bu kadar mezar çıkması çok doğaldır. 
Bu mezarlara hiçbir şekilde dokunulmamış olup kazı yapılan bölgeler 
doldurularak koruma altına alınmışlardır. Yapının etrafı da açık bırakılmamış 
olup kışın su birikiminin yapıya vereceği zararın da önüne geçilmiştir.

Yapının restorasyon projesi, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile birlikte alınacak ortak kararlar sonucunda şekillenecek ve 2011 yılında, 
kazı sezonundan önce hazırlanacaktır. Restorasyon uygulamasına 2011 yılı 
kazı sezonunda başlanması hedeflenmektedir.

I. Arazideki Mimarî Araştırmalar

a. Büyük Tiyatro

Arazi araştırmasının amacı; 2003 yılından beri devam etmekte olan 
tiyatronun seyirci mekânının yapı belegelemesinin ve yapı analizinin 
tamamlanması idi. Çalışma programı şu noktalardan oluşmaktadır3: 

Çalışmalar caveanın plan, kesit ve rölöve gibi genel çizimlerinin yanı sıra 
her bir alanın belgeleme ve analitik görüntülenmesini de kapsamıştır. Bunlar 
arasında sıralara çeşitli geçişler, paradoi ve diazoma boyunca yer alan duvarlar, 

2 E. S. Bellibaş – S. Ladstätter – M. Kürüm, İzmir. Selçuk, Sığlabey Türbesi ve Restorasyon 
Yaklaşımları, Belleten (Baskıda).

3  G. Styhler-Aydın, Bauforschung am Theater von Ephesos. Ergebnisse der Untersuchungen 
im Zuschauerraum in den Jahren 2003–2008, AnzWien 145, 2010, 61–105; A. Öztürk, “Die 
flavische scaenae frons des Theaters in Ephesos”, Die scaenae frons in der römischen 
Theaterarchitektur, Cartagena/İspanya, 2009, in: N. Röring – S. F. Ramallo (Ed.), La scaenae 
frons en la arquitectura theatral Romana (Murcia 2010).
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orkestra duvarı ve portikus arka duvarı yer alır. Mümkün olan yerlerde 
substrüktür odalarının büyüklükleri ve kemer doğrultuları belirlenmiştir. 
Yapı belgelemesinin güncellenmesi ve tamamlanması çerçevesinde özellikle 
erişimi zor olan seyirci mekânının kuzey kanadı alt kuzey koridorun olduğu 
alan şimdiye kadar incelendiğinden daha detaylı olarak incelenebilmiş ve 
dokümantasyona dâhil edilmiştir. O dönemdeki alt diazomaya girişin kuzey 
bölümünde en azından üç yapı dolayısıyla kullanım evresi belirlenmiştir. 

Tiyatronun dokümantasyonunun tümü için caveanın çeşitli mimarî 
ölçümlerinin var olan orkestra ve sahne/ön sahnenin bulunduğu araştırma 
alanı ile birleştirilmesinin kontrolü gereklidir. 

b. Yamaç Ev 2’deki Değirmenler

Bu çalışmanın ağırlık noktasını kalıntıların belgeleme ve ölçümleri 
oluşturmuştur.4 İlk olarak su çarkları ile beraber yedi oda ve bu su çarklarını 
bağlayan oluklar temizlenmiştir. 

Bu çalışmalar bir yandan buluntunun tanımlanmasını diğer taraftan da 
yapı buluntusunun tümünün geometrik olarak belgelenmesini sağlamıştır. 
Elde edilen verilerle Yamaç Ev 2’deki değirmen kompleksinin yorum, 
tümleme ve görselleştirme için mekânsal bir data temeli oluşturacak renkli 
bir 3D-nokta bulutu hazırlanacaktır. 

c. Yamaç Ev 2/ Oturma Birimi 75

Yedi haftalık çalışma sürecinde Oturma Birimi 7’nin mimarî belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır. Tüm duvarlar, yapılar ve yerinde hazırlanan mermer 

4 F. Mangartz, Die byzantinische Steinsägemaschine von Ephesos. Baubefund, Rekonstruktion, 
Architekturteile. Monogr. RGZM 86 (Mainz 2010); A. Cramer – G. Heinz – H. Müller – St. Wefers, 
Vom 3D-Laserscan zur archäologischen Publikation. Der byzantinische Mühlenkomplex in 
Ephesos/Türkei, in: K. Heine – K. Rheidt – F. Henze (Ed.), Vom Handaufmaß bis High Tech III 
(Darmstadt 2011) 33–36.

5 Yamaç Ev 2 hakkında genel bilgi: F. Krinzinger (Ed.), Hanghaus 2. Wohneinheiten 1 und 2. 
Baubefund, Ausstattung, Funde, FiE 8, 8 (Wien 2010); S. Ladstätter, Yamaç Evler, Aktüel 
Arkeoloji Dergisi 16, 2010, 50–77; E. Rathmayr, Atria in Ephesos? Zu Verteilerbereichen in 
Peristylhäusern anhand von Beispielen in ephesischen Wohnbauten, içinde: S. Ladstätter – V. 
Scheibelreiter (Ed.), Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeerraum 4. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr., 
AForsch 18 (Wien 2010) 213–230.
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envanteri tanımlanmış ve tabloları çıkarılmıştır. Oturma birimi 7’nin görsel 
dökümantasyonunda duvarlar, zeminlerin taraması (scann) yapılmış, süsleme 
alanlarının mozaik ve mermer zeminlerin, mozaik ve fresklerle bezeli duvar 
ve Oda 38h’nın hypokaustlu tabanı kalitesi yüksek resimler elde etmek 
amacıyla dijital olarak fotoğraflanmıştır. 

d. Bizans Konutsal Yerleşimi6 (Resim: 11)

Geçen yıllarda Oturma Birimi 1–5 tanım ve fotoğraflama ile belgelenmiş 
olduğundan, 2010 yılındaki çalışmalar Oturma Birimi 6–8’e yoğunlaşmıştır. 
Bu amaçla Arkadiane üzerindeki dört sütunlu anıtın kuzeyindeki alandan 
imparatorluk palestrasının propylonuna kadar temizlenmiştir. Özellikle 
Verulanus galerilerinin batı portikleri üzerine inşa edilmiş Oturma Birimi 
BW WE8 önemlidir. Bu oturma biriminin seviyesi İmparatorluk Dönemi 
Verulanus galerilerinin yak. 1 m. üzerindedir. BW WE 8 Arkadiane ve Erken 
Bizans Döneminde Meryem Kilisesi’ne giden bağlantı yolu kavşağında çok 
sayıda mekânla çevrelenmiş bir peristilli evden oluşur. Tüm konut bütününün 
önünde batıda, oturma odalarına ve peristil avluya açılan sütunlu bir galeri 
yer alır. Opus sectile tabanın çok az bir kısmı, iç duvarların mermer kaplamaları 
ve mozaikler, peristil evin liman gymnasiumunun palaestrası üzerindeki ev 
gibi son derece kaliteli bir donanıma ait olduğunu gösterir. 

III. Restorasyonlar

a. Tiyatro

Projenin, modern restorasyon anlayışının bilimsel ve etik sınırları 
kapsamında yürütülebilmesi için, tüm planlama ve müdahâleler Venedik 

6 Bizans Dönemi Efes’i için bakınız: S. Ladstätter, Ephesos – Die Stadt und ihr Umland, içinde: 
Byzanz: Pracht und Alltag. Katalogbuch zur Ausstellung in Bonn (München 2010) 258–270; F. 
Daim – S. Ladstätter (Ed.), Ephesos in byzantinischer Zeit (Regensburg 2011); F. Daim – S. 
Ladstätter (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos (Istanbul 2011); A. Pülz, Das sog. Lukasgrab in 
Ephesos. Eine Fallstudie zur Adaption antiker Monumente in byzantinischer Zeit, FiE 4, 4 (Wien 
2010); A. Pülz, Ephesos als christliches Pilgerzentrum, MiChA 16, 2010, 71–102; J. Drauschke 
– F. Daim (Ed.), Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter, Monogr. RGZM 84, 2, 2 (Mainz 2010) 
Efes üzerine çok sayıda yayın; E. Russo, Sulla cronologia del S. Giovanni e di altri monumenti 
paleocristiani di Efeso, AForsch 19 (Wien 2010).
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ve Burra Tüzükleri ve ICOMOS tarafından kabul görmüş diğer belge ve 
doktrinlere uygun olarak hazırlanmıştır7.

Projenin amacı, tiyatro yapısını sağlamlaştırmak, ziyaretçi yollarını 
düzenlemek ve tiyatroyu kültürel etkinliklere uygun hâle getirebilmektir. Bu 
amaca ulaşmak için, 2009 sezonunda hazırlanan ve onaylanan iki adet projeye 
(basit onarım, güney analemma strüktürel onarım) ilâveten 2010 sezonunda 
hazırlanan N1 girişinin onarımına yönelik proje İzmir II Numaralı KTVKK’ce 
onaylanmış, çalışmaları 2009 yılından itibaren devam eden genel proje de 
aynı kurul tarafından değerlendirilerek onay almıştır. 

2010 çalışma sezonu dâhilinde, Tiyatro restorasyonu için 2 adet proje 
hazırlanmış ve yetkili kurumlara (İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu) sunulmuştur.

N1 girişinin onarılması ve yeniden kullanıma açılmasına yönelik proje 
Temmuz 2010 tarihinde İzmir II Numaralı KTVKK’ye sunulmuş ve ağustos 
ayında onay alınmıştır. Bu proje, güney analemma strüktürel onarım projesi 
ile birlikte bir bütün oluşturacak ve yapıya yeni bir ziyaretçi aksı kazandıracak, 
aynı zamanda ileride basit onarımı yapılması gereken kısımların kısa dönem 
için kapatılmaları hâlinde ziyaret akışı engellenmemiş olacaktır ki, bu Efes 
Tiyatrosu için gerekli ve istenen bir çözümdür.

2010 sezonunda yapıda sağlamlaştırma çalışmaları genel olarak güney 
analemma projesinde planlaması yapılan alanlarda devam etmiştir. 
Çalışmalar S1 tonozuna odaklanmış, güney analemma güçlendirme projesi 
kapsamında S1 tonozunun sağlamlaştırılması ile batıdan S1 girişinin 
açılmasına olanak verilmesine çaba gösterilmiştir. Bunun yanı sıra projede 
belirtien 2, 3 ve 5b pozları da tamamlanmıştır. Basit onarım kapsamında ise S1 
altyapı odacıklarının altından geçen su kanalında bulunan derin çatlağa harç 
enjeksiyonu yapılarak doldurulmuştur. Bir yandan da summa caveada yer 
alan ana kaya kütlesinin sağlamlaştırılmasına yönelinmiştir. Konservasyon 

7 Genel: http://efestiyatrosu.com/. Restorasyon çalışmaları için bakınız: N. E. Tekin, 
Restoration of the Great theater of Ephesus – An emergency approach to safeguarding the 
monument and availing it to partial reuse, ÖJh 80 (Baskıda).
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çalışmalarında ise muhtelif yerlerdeki malzeme bozulmaları ve kırılmalarına 
müdahâle edilerek özgün malzeme kaybının önüne geçilmesine çalışılmıştır. 

Tonozun taşıdığı özgün mermer oturma grupları yerinde olmadığından, 
yapıyı oluşturan Roma betonu iç kütle ortaya çıkmıştır. Bu kütle, malzeme 
kaybı nedeniyle yağmur suyunun birikimine sebep olacak boşluklu bir yapıya 
sahiptir. Kütle üzerine 90’lı yıllarda yapılmış zayıf çimentolu şerbeti şapkalama 
da çoğu yerde bozulmuş ve kabarmıştır; iç yapıya yağmur suyunun sızmasını 
kolaylaştırmaktadır. Tonoz iç yüzeyinde de derin derz boşalmaları ile moloz 
taş ve bağlayıcı harcında bozulmalar, ayrışma ve eksilmeler görülmektedir.

Tonoz yüzeyindeki çimento esaslı dolgu malzemesi kaldırılarak, derzlerin 
puzolan katkılı geleneksel kireç harcıyla, boşlukların büyük olduğu yerlerde 
moloz taş kullanılarak yeniden doldurulmuştur. Bu uygulama esnasında tonoz 
üzerinde su birikmesine neden olacak derin yüzeyler bulunmamasına dikkat 
edilip suyun kolay tahliyesine yönelik eğimli yüzeyler oluşturulmuştur. 

Tonoz içinde de harç onarımları yapılmış ve mukavemetini yitirmiş 
taşlar yenilenmiştir. Bu onarımlar yapılırken tonoz kütlesinin ulaşılamayan 
iç kısımlarını da doldurmak amacıyla enjeksiyon harcı için hortumlar 
bırakılmış ve uygulamanın en sonunda tonoz içine harç enjekte edilerek yapı 
güçlendirilmiştir.

Ayrıca, tonoz üzerinde yapılan temizlik esnasında ortaya çıkarılan derz 
ve onu takip eden çatlak da enjeksiyon harcı ile doldurulmuş, ve fiberkarbon 
örtüden oluşturulmuş kablolarla üç yerinden dikişlenmiştir. Fiberkarbon 
kablolar daha sonra harç ve moloz örgü ile kamufle edilmiştir. Tüm çalışmada 
yapının özgün geometrisine sadık kalınarak tamirat yapılmış, yapı izleri 
korunmuştur.

S1 tonozunun güneyindeki blok taşla örülmüş tonozda büyük oranda 
malzeme kaybı yaşandığı, kalan 5 sıra blok taşın stabil olmadığı tespit 
edilmiştir. 1901 yılına ait bir fotoğrafta günümüzde en üst sırasında tek 
adet olan bloğun yanında bir blok taş daha olduğu, ve 1950’ li yıllarda ki 
belegelemelerde ise bulunmadığı görülmektedir. Kalan bloğun da yakın 
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gelecekte, altındaki sıraları da yerinden oynatarak düşmesi ihtimali olduğuna 
karar verilmiştir. 

Tonoz bloklarının üst üç sırası, epoksi esaslı yapıştırıcı kullanarak arka 
yapıya ankrajlanan 1,5 cm. çapında ve 120 cm. uzunluğundaki paslanmaz 
çelik çubuklar ve bu çubuklarla yapıya sabitlenip blokları çevreleyen yarım cm 
kalınlığında ve 5 cm. enindeki paslanmaz çelik lamalarla sağlamlaştırılmıştır. 
Bu lamaların blok taşlara herhangi bir zarar vermemesi için temas noktalarına 
yarım cm. et kalınlığında neopren tabakalar yerleştirilmiştir. Bu uygulamanın 
sonrasında tonoz bloklarının derz boşlukları hidrolik kireç harcı ile 
doldurulmuş, blokların arkasına mümkün olduğunca enjeksiyon yapılarak 
moloz yapı ile bağlanması sağlanmıştır. 

Vomitorium’ un doğu duvarındaki blok taş kaplamanın yıkıldığı ve ortaya 
çıkan Roma betonu iç yapıda malzeme kaybı nedeniyle derin derz boşalmaları 
olduğu gözlenmektedir. Bu sorun kuzey ve güney odacıklarının ortak 
duvarının temelinde de kendini göstermektedir. Aynı zamanda bu odacıkların 
zemini, tiyatroyu çepeçevre dolaşan bir su kanalı üstüne oturmaktadır. 
Su kanalında da aynı hizada, deprem etkisiyle oluştuğu düşünülen derin 
çatlaklar gözlenmektedir. Yapılan bu tespitler doğrultusunda cavea alt 
yapısını oluşturan kuzey ve güney odacık tonozlarının oturduğu bölücü 
duvarın temelinde düşük mukavemetli, gevşek bir zemin yapısı olduğu ve 
gözlemlenen hasarların tekrarlanabileceği düşünülmektedir.

Kuzey ve güney odacıklar arasında bölücü duvar alt yapısının, yüzeyde 
1 metre genişliğinde geleneksel malzemeyle yeniden örülmüş ve daha derin 
kısımlarda ise puzolanik doğal hidrolik kireç esaslı yüksek mukavemetli harç 
enjekte etmek yoluyla güçlendirilerek yapay bir temel oluşturulmuştur.

Destek konstrüksiyonu için güney odacık toprak zeminin ahşap pabuçlar 
üstüne tirfon vidalarla monte edilmiş paslanmaz çelik boru tipi dikmelerle 
kurulan bir strüktür düşünülmüştür (Resim: 12). Strüktür, odacığın plan 
yapısı ve odacık önünde ayakların basabileceği sağlam zemin olan blok 
taşların odayla açısından dolayı planı bir trapez olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu şekilde tonozu, hem güneyden hem de batıdan destekleme imkânı 
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sağlanmıştır. Bu poz için önce oda zemini toprak dolgu ile düzleştirilmiş 
sonrasında gerekli noktalara ahşap ayaklar yerleştirilmiş ve gerektiği yerlere 
12 cm. çapında paslanmaz çelik dikmeler ve bu dikmelere de 9 cm. çapında 
paslanmaz çelik kirişler ve çaprazlar vidalanmıştır.

Bu destek strüktürü daha çok güvenlik elemanı olarak görülmelidir. Tonoza 
değdiği noktalarda sıkıştırılmadan, tonozun yükünün üstüne binmeyeceği 
şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla geri çevrilebilir bir müdahâledir.

Önemli harç onarımlarından biri de güney analemma alt yapı odacıklarının 
altından geçen bir su kanalında yapılmıştır. Bu su kanalında yaklaşık 4 cm. 
açıklığında çepeçevre bir çatlak tespit edilmiştir. Çatlağın hareketi geçtiğimiz 
dört sene boyunca gözlemlenmiş ancak hiçbir hareket tespit edilmemiştir. Bu 
oluşumun yukarıda kuzey tonozunda tespit edilen çatlak ile ilişkili olduğu 
ve depremle ortaya çıktığı düşünülmüştür. Çatlağın hareketinden endişe 
edilmemektedir. Derin çatlak yüzeyden mümkün olduğunca harç ve taş ile 
dolgulanmış, derin yerlerine enjeksiyon hortumları bırakılarak enjeksiyon 
yapılmıştır. 

b. Yamaç Ev 2’deki Mermer Salon8

Yamaç ev 2 mermer salonu (H2-31) restorasyon çalışması bilindiği gibi 
07.07.2008 tarihinden itibaren Borusan holding sponsorluğunda devam 
etmekte olan bir projedir. Ancak bu yılki Efes kazıları sezonunda yapılan 
restorasyon çalışmalarında elde edilen sonuçlar şunlardır9: Mermer salonu 
birinci sıra duvar kaplaması cipolino mermer plâkaların tamamlanmasından 
sonra bu salon boşaltılarak fotoğraf çalışması yapılmıştır. Kazılar sırasında 

8 Mermer Salon üzerine son yayın: H. Thür, Licht in den Festsälen des C. Flavius Furius Aptus 
im Hanghaus 2 in Ephesos, içinde: P.I. Schneider – U. Wulf-Rheidt, Licht-Konzepte in der 
vormodernen Architektur, DiskAB 10 (Regensburg 2011) 227–245; H. Thür, Eine geschnitzte 
Holzbalkendecke aus dem Festsaal des C. Flavius Furius Aptus im Hanghaus 2 in Ephesos, 
içinde: P. Scherrer (Ed.) Lignum. Holz in der Antike, Keryx 1 (Graz 2011) 197–205.

9  S. Ladstätter, Das Hanghaus 2 in Ephesos: Römischer Wohnkomplex – Moderner Schutzbau 
– Touristische Attraktion, içinde: M. Müller – T. Otten – U. Wulf-Rheidt, Schutzbauten und 
Rekonstruktionen in der Archäologie.  Von der Ausgrabung zur Präsentation, Xantener Berichte 19 
(Mainz 2011) 183–201.
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kısmen sağlam olarak ele geçirilen üç adet opus sectilenin bir tanesinin eksik 
kısımlarının araştırılması yapılmıştır. Bu çalışma sırasında birçok eksik 
parçanın olduğu anlaşılmıştır. Aşağıda fotoğrafta görülen opus sectilenin 
diğer yarısının tamamlanması için farklı mermer grupları çalışılmıştır. Daha 
sonra bu salonda kaç adet opus sectile kullanılmıştır. Bunu anlamak için 
sadece opus sectile merkezlerinin araştırılması yapılmıştır. Genellikle porfido 
rosso ve porfido verde mermerlerinden oluşan opus sectilelerin merkezlerinin 
kare yada daire şeklinde olduğu biliniyordu. Yapılan puzzle çalışmasından 
sonra 7 adet merkez oluşturuldu. Çok eksik parçanın olduğu anlaşıldı ve 
bu çalışmalara ara verildi. Kazılarda ele geçirilen üç adet ve yeni bulunan 
7 adet merkezle şimdiye kadar 10 adet opus sectile belirlenmiş oldu. Ancak 
bu sayı daha da artabilir. Bilinen üç adet opus sectilenin ölçüleri aynıdır. 
Ayrıca ölçüleri farklı olan yılanlı bir opus sectile vardır. Bu opus sectileden 
kazı yıllarına ait fotoğraflardan bir adet daha olduğunu biliyoruz. Yapılan 
puzzle çalışmalarından sonra bu opus sectilenin bazı parçaları da bulunmuştur. 
İkinci sıra mermer kaplaması Pavonazzetto (Afyon) mermer plâkaların puzzle 
çalışmaları başlamıştır . Bu çalışmalar sırasında üç adet plâka oluşturulmuştur. 
İlk oluşturulan plâka mermer bloğun son kesilen plâkasıdır; çünkü arkasında 
ocak kesim izleri vardır. Bu plâkanın arkasında 6 No.lu evin MS. 2 yy.da, 
yaşayan ev sahibinin ismine rastlanmıştır. Kırmızı boya ile yazılan Furi Apti 
yazısı bu mermer bloğun kesilmeden önce gideceği evin yazıldığı anlamına 
gelmektedir.

c. Hadrianus Tapınağı

2010 çalışma kampanyasında Hadrianus Tapınağı olarak anılan yapının 
korunmuş özünün analizi yapılmıştır (Resim: 13)10. İncelemelerin odak 
noktasını, 1957–58 yıllarında yapılan anastylosisinin (tekrardan ayağa 

10 U. Quatember, The “Temple of Hadrian” on Curetes Street in Ephesus: new research 
into its building history, JRA 23, 2010, 376–394; U. Quatember, Neue Forschungen zum 
Hadrianstempel an der Kuretenstraße in Ephesos, Forum Archaeologiae (54/III/2010); U. 
Quatember, Das 3D-Modell des sog. Hadrianstempels an der Kuretenstraße in Ephesos, 
Forum Archaeologiae (59/VI/2011); C. Lang-Auinger, Der Hadrianstempel in Ephesos – Ein 
Tempel nach mesopotamischem Vorbild? içinde: S. Aybek Öz – A. Kazım (Ed.), The land of the 
crossroads, Essays in Honour of Recep Meriç (Istanbul 2010) 191–196. 



76

kaldırma) değerlendirilmesi ve yapı özünde özellikle mermer malzemede 
görülen tahribatın belgelenmesi oluşturmuştur. İlk olarak hâlihazırda bulunan 
malzemenin durumu karakterize edilmiş ve her bir zarar görmüş noktanın 
sınıflandırılması yapılmıştır. Son olarak tanımları yapılan bu kategoriler 
grafiksel olarak tasvir edilmiş, bir plan üzerine işlenmiştir. Plana işleme işine 
ek olarak doğabilimsel testler yapılmıştır. Seçilen metotlar zarar vermeyen 
metotlar olup buluntu yerinde kolayca uygulanabilmektedir. Ultraşal 
süresi, küçük borucuklarla su emme durumunun, demirci çekici ile betonun 
sağlamlığının ve zararlı tuzların bileşiminin testleri yapılmıştır. Varolan 
maddelerin ve her bir zarar durumunun tam tanımı için labaratuvarda 
gerçekleştirilecek doğa bilimsel incelemeler planlanmış, bu amaçla toplam 33 
örnek alınmıştır.

Hadrianus Tapınağı‘nın hâlihazırdaki yapı özü, genel olarak kötü 
durumdadır. 1957–58 yıllarında yapılan ancak daha sonra kontrol edilmeyen 
anastylosis çeşitli hasar ve aktif zarar mekânizmaları göstermektedir. 

Belli başlı noktalar arasında düşme riski taşıyan bazı parçaların ziyaretçiler 
için tehlike oluşturması, beton çeliğinin korozyonlaşması sonucunda hâli 
hazırdaki beton öğelerde görülen zarar ve plâstik dekorlu alanlardaki taş 
özün aktif ve dinamik zararı sayılabilir. Yağmur suyu kontrolsüz şekilde 
akmaktadır. Bu bağlamda özellikle ciddî olan nokta, taş konstrüksiyonun 
açık dehlizleri ve bu alanların sağlamlaştırılmamış kısımlarla bağlantısıdır. 

d. Paulos Mağarası

2000 yılından beri sürmekte olan Paulos Mağarası duvar resimlerinin 
restorasyon projesi bu yıl tamamlanmıştır11. Kayaların, fresk ve sıvaların 
yüzeyini kaplayan kireç ve tortu tabakalarının temizlenmesi sonucu yapının 

11 R. Pillinger, Nuova scoperta nella cosiddetta grotta (chiesa rupestre) di S. Paolo a Efeso. 
Raffigurazione di Re Davide come suonatore di lira, içinde: P. Martinelli – L. Bianchi (Ed.), 
In caritate veritas. Luigi Padovese, Vescovo cappuccino, Vicario Apostolico dell’Anatolia. Scritti in 
memoria (Bologna 2011) 611–613; R. Pillinger, Die Paulus-Grotte, in: N. Zimmermann – S. 
Ladstätter (Ed.), Wandmalerei in Ephesos von hellenistischer bis in byzantinische Zeit (Wien 2010) 
171–181.
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tarihini belirleyen çeşitli dekoratif evrelerin tam bir stratigrafisi elde edilmiştir. 
Amonyum oksalat geniş alanlarda uygulanarak resimlerin yüzeyleri ve 
devam eden nem aksiyonu sonucu zayıflayan sıvaların yüzey katmanları 
sağlamlaştırılmış, yüzeylerin mikro gözenekleri doyurulup resimlerin geçici 
stabilitesi sağlanmıştır. Ayrık durumdaki sıvalar farklı türde sağlamlaştırıcılar 
ve dolgu malzemelerinin enjekte edilmesiyle desteklenmiştir. Sıvaların 
bordürleri orjinaline uygun harçla desteklenmiş, resim yüzeylerindeki boşluklar 
ve aşınma sonucu ortaya çıkan ton farklılıkları pigment minerallerle restore 
edilmiştir. Her zaman olduğu gibi aktif mikrobiyolojik saldırılar, ortamın 
karartılması ve biosit tedavilerle sınırlandırılmış ve kontrol altına alınmıştır. 

e. Yamaç Ev 2, Duvar Resimleri

2010 yılında Yamaç Ev 2 duvar resimlerinin restorasyon projesi çalışma 
programına dâhil edilmiş ve aynı yıl duvar resimlerinin restorasyonuna 
başlanmıştır (Resim: 14). Proje, Efes Vakfı tarafından finanse edilmiş ve 
desteğinden ötürü Efes Vakfı’na minnettarız (Resim: 15)12. Çalışmalara 
Oturma Birimi 5’ in Eroslu Odası’nda (Oda 18) başlandı. İlk adımda birkaç kat 
enjeksiyon ile duvar resimleri konsolide edilmiş ve daha sonrasında yüzeyi 
temizlenerek stabilizasyonu sağlanmıştır. Son aşama olarak eksik bölümler 
tamamlanmıştır. Bu projenin amacı, Yamaç Ev 2’deki tüm duvar resimlerinin 
koruma ve konservasyonunun yapılması ve ziyaretçilere restorasyonu 
tamamlanmış bir şekilde sunulmasıdır. 

f. Efes’in Genel Onarımı

Efes’in genel onarımı Odeion ve aşk evi olarak adlandırılan yapılara 
yoğunlaşmış ayrıca Celsus Kütüphanesi’nin tehlike gösteren bazı kısımları 
da sağlamlaştırılmıştır. Artemision’daki tribünde kuzey cephe güvenlik 

12 Duvar resimleri üzerine: N. Zimmermann – S. Ladstätter (Ed.), Wandmalerei in Ephesos 
von hellenistischer bis in byzantinische Zeit (Wien 2010); N. Zimmermann – S. Ladstätter 
(Ed.), Wallpainting in Ephesos from the Hellenistic to the Byzantine period (İstanbul 2011); N. 
Zimmermann – S. Ladstätter (Ed.), Ephesos Duvar Resimleri. Hellenistik Dönemden Bizans 
Dönemine Kadar (İstanbul 2011): N. Zimmermann, Efes Yamaç Evler: Yaşamın Duvardaki İzi, 
Aktüel Arkeoloji Dergisi 16, 2010, 68–77.
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altına alınmış ve gevşek taş malzeme sağlamlaştırılmıştır. Büyük tiyatrodaki 
çalışmalar için acil kalifiye işçi ihtiyacı nedeniyle Efes’in genel onarım 
projesine Mayıs–Ekim 2010’ da ara verilmiştir. Kazı kampanyasının sonunda 
Artemision’daki tribünün etrafı ve Lukas mezarının etrafı tel örgü ile çevrilmiş, 
ayrıca Artemision’daki türbenin etrafı koruyucu duvarlarla desteklenmiştir.

IV. Değerlendirme Projeleri

a. Çukuriçi Höyük

11 haftalık değerlendirme çalışmaları süresinde 2006–2009 yıllarına ait 
malzemenin inceleme ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır.13 Tüm 
envanter 3019 adet parçadan oluşur. ÇuHö VIII–VI ve N4 evrelerinden 
buluntu bütünlerinin katalogları hazırlanmıştır ve yayına hazır hâle 
getirilmiştir. ÇuHö VIII–VI evreleri ve kesit N4’te ele geçirilen seramik ve 
küçük buluntu kontol edilmiş ve belgelenmeleri yarım kalmış bazı parçalar 
üzerinde çalışılmıştır. Seramiklerin katalog ve form tipolojisi bu evreler için 
bitirilmiştir ve yayına hazırdır. İstatistiksel detay çalışmaları yerinde yapılmış 
ve malzeme üzerinde kontrolü yapılmıştır. 

Erken Tunç Çağı yerleşimi ÇuHö IV ve III’den bazı buluntu kompleksleri 
üzerinde çalışılmış, istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve fotoğraflanmıştır. 
Seramiklerin dijitalleştirilmesi Urban ve Partner firması tarafından 
sürüdürülmektedir. 

13 B. Horejs – A. Galik – U. Thanheiser – S. Wiesinger, Aktivitäten und Subsistenz in den 
Siedlungen des Çukuriçi Höyük. Der Forschungsstand nach den Ausgrabungen 2006–2009, 
Prähistorische Zeitschrift 86, 2011, 31–66; B. Horejs, Çukuriçi Höyük. Neue Ausgrabungen auf 
einem Tell bei Ephesos, içinde: S. Aybek – A. Kazım Öz (Ed.), Metropolis İonia II. Yolların 
Kesiştiği Yer/The Land oft he Crossroads, Festschrift für Recep Meriç (Istanbul 2010) 167–175; 
B. Horejs, Neues zur Frühbronzezeit in Westanatolien, içinde: F. Blakolmer v.d. (Ed.), 
Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 2009, Akten der Tagung am Fachbereich 
Alterumswissenschaften der Paris-Lodron-Universität Salzburg vom 6. bis 7. März 2009 
(Wien 2011) 157–171; B. Horejs – M. Mehofer – E. Pernicka, Metallhandwerker im frühen 3. Jt. 
v. Chr. – Neue Ergebnisse vom Çukuriçi Höyük, IstMitt 60, 2010, 7–37.
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b. Artemision14

Kazı deposunda bulunan Artemision’dan kehribar buluntular kataloğa 
geçirilmiş ve fotoğraflanmıştır. Bunlar özellikle küçük parçalardan oluşan ve 
dolayısıyla özellikle örnek olarak kullanılmaya uygun objelerin kalıntılarıdır. 
Böylelikle 31 objeden analiz için örnek alınabilmiştir. Analizlerin amacı 
Efes’te bulunan kehribarların geldikleri yerleri belirlemektir. Hammaddenin 
geldiği yerin belirlenmesi Arkaik Dönemde Akdeniz havzasındaki antik 
ticarete ışık tutacaktır. Ayrıca Selçuk, Efes Müzesi deposundaki kehribar 
objeler incelenmiştir. İlk kampanyada müzedeki 350‘den fazla objenin tanımı 
yapılmış ve fotoğraflanmıştır. Efes Artemisionu’nda Artemis‘e adak olarak 
sunulmuş kehribar buluntuların ana kategorileri şöyle sıralanabilir:

Demir buluntuların incelenmesi esnasında, pek çok objenin yoğun 
korozyonu ve görülen tiplerin kısır çeşitliliği (özellikle obeloi ve bıçak) detaylı 
bire bir bir belgelemeyi gereksiz kılmıştır. Kurban veya adak kontekstlerinde 
ele geçirilen demir objelerin incelenmesi daha verimlidir. Korinth ithâl 
seramiği ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalarda birbirlerine 
oldukça uzak yerlerden bulunmuş parçaların birleştikleri gözlenmiştir. Bu 
seramikler geç 7. yy–erken 6. yy.a ait geniş düzleme çalışmalarına aittir. 
Bu nedenle tamamlanan parçaları bulmak amacıyla gelecek yıl geri kalan 
sandıklarda sistematik olarak Korint parçaları aranacaktır.

c. Panayırdağ

2010 yılındaki çalışmalarda, ana terastaki ve Meter tapınağının yeni 
keşfedilen yukarı terasındaki 2009 yılında yapılan kazıların bütünsel antik 
tabakalarında ele geçirilen seramikler kireçlerinden arındırılmış ve istatistiksel 
olarak belegelenmistir. 

14 M. Melcher – M. Schreiner – B. Bühler – A. M. Pülz – U. Muss, Investigation of Ancient 
Gold Objects from the Artemision Using Portable μ-XRF, içinde: Authentication and 
Analysis of Goldwork, ArchaeoSciences, Revue d’archéométrie 33 (Rennes 2009) 169–175; M. 
Kerschner, Approaching aspects of cult practice and ethnicity in Early Iron Age Ephesos 
using quantitative analysis of a Protogeometric deposit from the Artemision, in: Early Iron 
Age Pottery: A Quantitative Approach. Proceedings of the Round Table at the Swiss School of 
Archaeology in Greece Athens (Athen 2008) 19–27.
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Ayrıca Klâsik Dönem, Arkaik Dönemin Attika ve Attika seramiği 
etkili seramiklerinin ve sur duvarının önündeki meter kutsal alanının en 
üst terasındaki erken Hellenistik mabet bütününün seramiklerinin de 
dokümanları çıkarılmıştır

Bu kendi içine kapalı kült bütünü bilinen Meter/Kybele kaya kutsal 
alanları içerisinde arkeolojik olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir zira bu buluntu 
terkedilmiş sur duvarının yıkılan kerpiç tuğla yığıntısının altında kalarak 
2009 yılındaki kazıya kadar korunmuştur. Dört tanesi in situ bulunmuş 
mermer adak kabartmalarının yanı sıra, terrakotta Kybele figürleri, küçük bir 
sikke gömüsü ve özellikle küçük kâselerden ve testilerden oluşan kült kapları 
korunagelmiştir. Meter Tapınağı’nın en üst terasındaki bu kült bütünü 
tarihsel olarak M.Ö. 4. yy.ın sonundan 3. yy.ın içlerine kadar yayılır.

Ana terasta yapılan sondajlarda ele geçirilen antik kullanım evresinin 
bütünsel kontekstlerine ait seramik buluntular üzerinde çalışılmıştır. Şimdiye 
kadar kazılan en eski depo ana terasın güney kenarında yer alır ve M.Ö. 
6. yy.ın sonuna tarihlenir. Bu tarihten daha Erken Geç Geometrik Döneme 
kadar uzanan (yak. 720/70) seramikler de ele geçirilmiştir. 

d. Seramik

Geçmiş yıllarda Bizans Sarayı’nda ele geçirilen seramik buluntu istatistik 
yöntemiyle belgelenmiş ve diagnostik parçalar ayrılmıştır. Bu parçaların 
üç yıl önce başlanan çizimleri bu yıl tamamlanmıştır. Ayrıca Bizans sarayı 
seramiklerinin bilgi bankasına geçirilmesine devam edilmiş, ancak çalışmalar 
tamamlanamamıştır.

Hâlihazırda Efes seramiği üzerine üç doktora tezi bulunmaktadır. Bir 
çalışma da Pergamon ve Ephesos geç hellenistik seramik malzemesinin 
karşılaştırılması yapılacaktır, diğer iki çalışma siyah astarlı gri seramik ve 
ince seramik konularınını ele almaktadır15.

15 A. Lätzer, Studien zu einem späthellenistisch-frührömischen Fundkomplex aus dem 
Hanghaus 2, ÖJh 78, 2009, 123–220; A. Lätzer, Geç Hellenistik – Erken Roma Ev Seramik 
Envanteri. Yamaç Ev 2’de Sondaj B6’dan çıkan seramik malzemesinin sınıflandırması 
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2010 yılı Efes Artemision’da bulunan anonim türbenin kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir16. Türbenin çevresinde on iki sondaj yürütülmüş; 
sondajlarda çeşitli dönemlere ait 1027 sırlı, 1039 sırsız, 186 kabartmalı, 4617 
sırsız seramik ve çeşitli amorf parça bulunmuştur. Seramikler Hellenistik 
Dönemden günümüze kadar oldukça geniş bir dönemi kapsamaktadır. 
Çalışmada Ortaçağ ve Türk Dönemine ait seramik ve küçük buluntular 
değerlendirilecektir.

e. Sikkeler

ÖAW numismatik komisyonu ile ÖAI arasındaki işbirliği projesi "Ephesos 
sikkeleri buluntuları“ çerçevesinde, bu yılki kazı kampanyasında bulunan 
350 adet yeni sikkenin bilimsel tanımı yapılmıştır. Çeşitli parçalar teknik 
dataları ile belgelenmişlerdir. Ayrıca genel kataloğun çıkarılması hazırlıkları 
yapılmıştır. 

f. Epigrafi17

Mermer salondaki yazılı duvar kaplamala parçalarının belegelemesine 
devam edilmiştir, 9 graffiti belgelenmiş ve 29 taşçılık işareti belirlenmiştir.

Özellikle ilginç buluntulardan biri ev sahibinin ismini taşıyan dipintodur. 
Ayrıca üç levhanın arkasına Dokimeion’daki İmparatorluk Dönemi taş 
ocağının işaretleri kazınmıştır. Çeşitli kazılardan toplam 23 yeni taş yazıt 
gün ışığına çıkmıştır. Bunlardan sözü edilmeye değer bir buluntu bir 
lâhit üzerindeki zanaatkârlar birliğinin adının geçtiği buluntudur. Liman 
Nekropol’ündeki mezar evi 335’te dipintiler bulunur. Bunlardan en etraflı 
olanı Psalm 90’dan bir alıntıya yer vermiştir. Kazı evi deposunda seramik ve 
freskler üzerinde 12 graffiti belgelenmiştir.

ve analizi, içinde: B. Tekkök – C. Işık (Ed.), Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Çalışmaları 
Sempozyumu, 11–14 Haziran 2009, Kaunos (Baskıda).

16  http://byzottarch.hum.uva.nl/
17  P. Sänger, Neue Inschriften aus dem Domitiansdepot in Ephesos, ÖJh 78, 2009, 313–319.
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g. Arkeozooloji

Liman kanalındaki nekropolde toplam 2438 hayvansal kalıntı incelenmiştir. 
Bunların büyük bir kısmı yenilen midyeler ve sığır, koyun/keçi, domuz, 
köpek, at gibi ev hayvanlarına ve kızıl geyik ve yaban domuzu gibi yabanî 
hayvanlara aittir. Tiyatro kazısındaki bir kanal dolgusundan çıkarılan hayvan 
kemikleri incelenmiştir. Fauna ev hayvanları, sığır, koyun/ keçi, biraz da evde 
beslenen domuz, köpek, at, eşek ve kediden oluşmaktadır. Yabanî hayvanlar 
arasında tavşanlar, oklu kirpiler, tilki ve sarı çakal, porsuk , yaban domuzu 
ve bir yaban kedisinin süt dişleri yer alır. Kuşlar genelde tavuk, birkaç kaz, 
güvercin, atmaca, ve ormantavuğudur. Çukuriçi Höyük’te yaklaşık 4400 
kemik belirlenmiştir. Beslenme için önemli olan hayvanlar koyun/ keçi ve 
sığır olmakla beraber, az oranda domuz da tüketilmiştir. Geyik avı oldukça 
önemliydi. Av hayvanları arasında yaban domuzu, tavşan, ayı, tilki ve yaban 
kedisine ait iki kemik parçası yer alır. Balıkçılık ve midye ve salyangoz 
toplama da beslenmede önemli bir rol oynamaktaydı. 

h. Antropoloji

2010’da 81 iskelet incelenmiştir. Bunlardan 15’i Liman Nekropolü’ndeki 
mezar 1 ve 5’ten, 10 adedi Panayırdağı’ndan, 56 adeti ise Artemision’daki 
türbedendir. Ayrıca pek çok kez kullanım görmüş Liman Nekropolü’ndeki 
mezar 1 etrafıca analize edilmiş ve burada 26 adet yetişkinin gömüldüğü 
belirlenmiştir. 
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Kelenderis’teki 2010 yılı kazı ve onarım çalışmaları 2 Ağustos-30 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazılarımızın başlangıcı öncesinde, Genel 
Müdürlüğümüzün izniyle tüm ören yerinde ot temizliği yaptırılmış, bu 
sayede kazı başlangıç döneminde bu iş için harcanan zaman kaybı büyük 
oranda azalmıştır. Kazılarımızda Kültür ve Turizm Bakanlığını Nevşehir 
KTVKoruma Kurulu raportörlerinden Halil Görgülü temsil etmiştir1. 

Bu yılki kazı programımıza göre öncelikle Agora Bazilikası’nın ana binası 
dışında kalan kalıntıların ortaya çıkarılması projesi çerçevesinde atrium’un 
kuzey duvarı dışındaki alandaki dolgu toprağının kaldırılması çalışmaları 
yürütüldü. Buna ek olarak önceki yıllara ait raporlarımızda “Podyum” olarak 
adlandırdığımız ve yalnızca 2 basamaklı stylobat kısmı günümüze ulaşan 
yapının doğu, kuzey ve batı cephelerini açığa çıkarmak üzere buradaki 
dolgu toprağı kazıldı. 2010 yılının bir başka projesi ise Agora Bazilikası’nın 
ana salonunda yürüttüğümüz kazılar sırasında bulduğumuz bazı sütun 
gövde ve başlıklarının yerlerine dikilmesi ve diğer onarımların yapılmasıydı 
ki, bu yönde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında heyetimizin bir 
bölümünü oluşturan yüzey araştırma ekibi, Aydıncık İlçesi sınırları içinde 
özellikle iç bölgelerdeki erken dönemlere ait insan yerleşimleri ile Akdeniz 
kıyısı arasındaki ulaşım yollarının araştırılması çalışmalarını yürüttü. Bu 
arazi çalışmaları dışında, bulunan malzemenin temizlik ve depolanması işleri 
de gerçekleştirildi.

* Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi. Konya 
/ TÜRKİYE.

1 Başkanlığım altındaki kazı heyetimiz Prof. Dr. S. Doğan, Prof. Dr. M.H. Sayar, Yard. Doç. Dr. 
M. Tekocak, Dr. N. Yalman, V. Yıldız, K. Oyarçin, H. Bayraktar, E. Eser ve Selçuk Üniversitesi 
lisans öğrencilerinden oluşmuştur. İzin ve katkılarından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne ve tüm ekip üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.     

K. Levent ZOROĞLU* 

2010 YILI KELENDERİS KAZI VE ONARIM 
ÇALIŞMALARI
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1- ATRIUM’UN KUZEY DUVARI DIŞINDAKİ KAZILAR (Resim 1, 2 ve Plan 1)

   2009 kazı sezonunda tüm alanını ortaya çıkardığımız atrium’un kuzey 
duvarının dışındaki dolgu toprağının seviyesinin yapının asıl zemin 
seviyesine düşürülmesi için, atriumun kuzey duvarı boyunca 17.50 m. 
uzunlukta ve en fazla 2 m. genişlikteki bir alanda kazılara başlandı. 1492 
Ünit numarasıyla kodlanan bu alanda, +4.55 metre seviyesinden başlayan ve 
birkaç gün süren ilk tesviye aşamasında çok sayıda bronz sikke ve çoğunlukla 
kaba mutfak/pişirme kaplarından ve ticarî amphora parçalarına kadar çeşitli 
seramik parçaları ele geçirildi. Sikkeler genellikle Geç Antik Çağa, M.S. 6. 
ve 7. yüzyıllara ait olup, yalnızca bir tanesi Roma İmparatorluk ailesinden 
Germanicus’a ait bir bronz sikkedir (Env. K.10 AGR.BAZ AH 01)2. Sikkenin ön 
yüzünde Germanicus’un başı ve çerçevede adı ve unvanları (GERMANICVS 
CAESAR TI AVGVST F DIVI AVG N), arka yüzde ise çerçevedeki ad ve 
unvanlarının (IMP T CAES DIVI VESP F AVG? REST?) yer aldığı alanın 
içinde SC (Senatus Consulto) harfleri bulunmaktadır (Resim: 3). Buradaki 
çalışmaların devamında yaklaşık +4.00 m.de atrium duvarına belli aralıklarla 
dik olarak yerleşmiş 5 adet duvarın üst yüzeyi belirdi. Böylece 1492 numaralı 
ünit içerisinde atrium’a bitişik olarak yerleştirilmiş 4 mekânın olduğu ortaya 
çıkarıldı ve bunlara batıdan itibaren 1510, 1535, 1557 ve 1572 ünit numaraları 
verildi. Bu mekânların her birinde dolgu toprak seviyesi ortalama +3.80 m.ye 
kadar düşürülerek, hemen hemen atrium seviyesine ulaşılmış oldu. Bu seviye 
indirme ve dolgu kaldırma çalışmaları sırasında özellikle mutfak kaplarına ait 
pişmiş toprak vazo parçaları ile sikkeler dışında herhangi bir önemli buluntu 
ele geçirilmedi. Mekânları oluşturan duvarlara (batıdan itibaren sırasıyla) 
741, 1509, 1534, 1559 ve 1571 ünit numaraları verildi. 741 numaralı duvar 
atrium’un batı duvarının devamıdır ve bu da kireç-kum harcıyle örülmüştür. 

2 Herhangi bir kontekste bağlı olmayan bu sikke dolayısıyla, Kelenderis’i de ilgilendiren 
bir olayı burada anımsatmakta yarar vardır: Tacitus’tan (Ann. II 80) öğrendiğimize göre, 
Germanicus ile ihtilâfa düşen ve görevinden uzaklaştırılan Suriye Eyaleti Valisi Gn. C. Piso 
19 yılında yani Germanicus’un ölümünün ardından yeniden bölgesini elde etmek üzere savaş 
hazırlığı yaptığı sırada, -Tacitus’un ifadesiyle- Kilikya’nın güçlü bir kalesi olan Kelenderis’i 
ele geçirmişti. Piso Kelenderis’te bir savunma hattı oluşturmuşsa da, Tiberius’un gönderdiği 
Sentius’a teslim olmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Germanicus’un özellikle Dağlık Kilikya’nın 
Romalılaştırmasında aktif bir rol oynadığı da bilinmektedir.  Dolayısıyla bu sikke bu tarihsel 
olayların bir belgesi olarak da değerlendirilebilir.
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Buna karşılık 1509, 1534, 1559 numaralı duvarların atrium kuzey duvarına 
bağlanan ortalama 0.60 m.lik bölümleri kireç-kum harcıyla örülmüşken, 
kesite doğru uzanan geri kalan kısımları ise toprak harcıyla örülmüştür. 1571 
ünite numaralı duvar ise, tamamen toprak harcıyla örülmüştür. Söz konusu 
kireç harçlı duvar parçalarının belki de atrium duvarına destek olması için 
yapıldığını, daha sonra bunların uzatılarak yukarıda ünite numaraları verilen 
mekânların oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Bu duvarların oluşturduğu 
mekânların ortalama genişlikleri 3.07 m. ile 3.60 m. arasında değişir. Bu 
mekânlar, bazilikanın güney kanadının dışına eklenen mekânlar için olduğu 
gibi, birer işlik olarak kullanılmış olmalıdır; ancak çalışma alanımızın darlığı 
yüzünden bunların işlevleriyle ilgili herhangi bir veri elde edilememiştir. 

Bu mekânların içindeki dolgunun son katmanında, çatı kiremidi parçaları, 
mutfak kaplarına ait parçalar, sikkeler ve devşirme olarak kullanılmış, ancak 
kırılmış bazı mimarÎ parçalar ele geçirilmiştir.

 2- PODYUM ÇEVRESİNDEKİ KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 4, 5 ve Plan 1)

İlk kez 2008 yılı kazıları sırasında kuzeydoğu köşesi açılan; 2009 yılında ise, 
kuzeyindeki dolgunun bir kısmını kaldırdığımız; beyaz renkli yerel mermerden 
inşa edilen podyumun kuzey cephesinin tümüyle açılması çalışmaları 2010 yılı 
kazılarında tamamlandı. Bir zamanlar stylobat üzerinde oturduğu anlaşılan, 
ancak şimdi bunun kuzeyindeki alanda düşmüş ve devrilmiş olarak gözüken 
sütun gövde ve kaidelerine ait mimarî parçalardan oluşan malzeme yapının 
özellikle batı ucuna yakın yerlerde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle ve 
“podyum”un batı cephe duvarına ulaşmak amacıyla kazı çalışmaları bu yöne 
doğru genişletilerek, hem seviye düşürüldü hem de buradaki durumun 
tespiti yapıldı. Bu alanda yer alan açmalara sırasıyla ünit numaraları verilerek 
sürdürülen kazılarda yapının stylobat’ına ait veriler toplanmaya çalışıldı. 
Bunlardan 1529 numaralı ünite yürütülen seviye indirme çalışmalarında, 
podyumun güneybatı köşesi olarak düşündüğümüz noktada yerinde, yani 
in situ bir Attik-İyon kaidesi ortaya çıktı. Bu temizlik sırasında ayrıca yapının 
üst kısımlarından düştüğü anlaşılan çeşitli mimarî parçalar da ele geçirildi 
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ki, bunlar arasında iki adet Korinth tipi sütun başlığı kaydetmeye değerdir. 
Bunların yaprakların stili dikkate alındığında kabaca M.S. 2. yüzyıla işaret 
eder ki, bunlar söz konusu podyuma ait iseler, bu malzemeyle aynı zamanda 
yapının tarihlenebilmesi de mümkün olmaktadır. Diğer taraftan, yine bu 
malzeme sayesinde, ilk kez 2009 yılında ortaya çıkardığımız ve o zamandan 
beri podyum olarak adlandırdığımız bu yapı kalıntısını Korinth düzeninde 
bir tapınak olarak değerlendirme olasılığı da iyice güçlenmiştir. Şimdilik 
yaklaşık 26 m. uzunlukta olan bu olası tapınağın Kelenderis’in Romalılaşma 
sürecindeki ilk ve en önemli yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Söz konusu 1529 numaralı ünitte yukarıda sözünü ettiğimiz başlıklardan 
başka kireç taşından yapılmış kemerli bir yapının kemer blokları üzerinde 
yazıt bulunan bir arşitrava ait parçalar da bulundu. Bunlardan kilit taşı 
üzerindeki yazıtta Grekçe …TAIT… harfleri seçilebilmektedir. Yine bu alanda 
bir bölümü sondaja ait kuzey kesitte kalmış olan ve üzerinde yine Grekçe bir 
yazıt bulunan; silindir biçimli kireçtaşı bir blok ele geçirildi. Olası tapınakla 
bir ilgisinin olmadığını düşündüğümüz bu malzemeyle ilgili olarak gelecek 
sezonlarda daha fazla bilgi elde etmeyi ummaktayız. Harflerden de anlaşıldığı 
kadarıyla, bu da, olası tapınak gibi, Roma İmparatorluk Çağına aittir.    

2009 yılı çalışmalarında, olası tapınak kalıntısının üstünde, neredeyse 
naos ve pronaos’un tamamını kapatan, moloz taş ve kireç harcıyla inşa 
edilmiş olan bir yapının kalıntısı daha bulunmuştu. Bu ve sonraki yıllara 
ait raporlarımızdan da hatırlanacağı gibi, söz konusu bu yapı kalıntısının 
Agora Bazilikası ile çağdaş ve bugüne kadar 16 m. uzunlukta ve 6.50 m. 
genişlikteki bölümünü temizlemiş, yapının olasılıkla bir konut olduğunu 
düşündüğümüzü belirtmiştik. 2010 kazı sezonunda, bu yapının batısındaki 
alanda kazılar başlatıldı. 1595 ünite numarası verilen bu açmada olasılıkla 
yapının sırt duvarının bir bölümü ortaya çıktı. Toplam uzunluğu şimdilik 
24 m.ye ulaşan bu yapının önemli bir kişiye ait bir konut olduğunu 
düşündüğümüzü yinelemek isteriz; özellikle Bazilika’yla komşu olmasını 
da dikkate alarak, bu yapıyı “Piskopos Evi” olarak adlandırdık. Söz konusu 
yapının bir Roma tapınağının zemini (cella) üzerinde yükselebilecek bir alan 
olarak kullanması da ilginç bir uygulamadır (bak. aşağıda not 3).
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Yukarıda tanıttığımız yapıyla ilişkisi olduğunu düşündüğümüz ve kuzey- 
güney yönlü olarak konumlanmış olan sırt duvarının doğuya bakan yüzü, 
yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşarak inen küçük moloz taş katkılı kalın bir 
sıvayla kaplanmıştır. Bunun; söz konusu duvarın herhangi bir su baskınından 
korunması için yapıldığını söylemek yanlış olmaz düşüncesindeyim3. İşte bu 
sıvalı duvarın önünde ve onun hemen hemen temeli seviyesinde mermerden 
yapılmış, normal insan ölçülerinde bir Tykhe heykeline ait baş ele geçirildi. 
(Resim: 6). Üzerini kaplayan kireç ve ot kalıntıları dışında çok az hasar 
görmüş olan eser M.Ö. 300 dolaylarında heykeltıraş Eutykhides tarafından 
yapılan bronz Antakya Tykhesi’nin modeline uymaktadır ki, bunun en 
dikkat çekici kopyası şimdi Vatikan Müzesi’nde sergilenmektedir4. Olasılıkla 
M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebilecek olan bu başın aynı zamanda 
buradaki olası tapınağın da kime ait olduğu konusunda bir ipucu sunduğu 
kanısındayım. 

2010 yılı kazıları sırasında Agora Bazilikası’nın batısında, olası Roma 
İmparatorluk Çağı tapınağının kuzeyinde kalan ve önceki yıllarda bazilika 
seviyesine kadar kazdığımız hâlde herhangi bir kalıntıya rastlamadığımız 
alanda, daha alt seviyelerdeki kültür tabakalarının araştırılması amacıyla bir 
açmada çalışmalara başladık (Plan: 1). Önceki yıl ‘Ünite 815’ olarak kodladığımız 
4,5x4,5 m.lik bu alanda ortalama +3.10 m.den itibaren başlayan derinleşme 
çalışmalarının ilk +2.80 m. seviyesine kadar olan katmanında fazla bir buluntu 
ele geçirilmedi. +2.80 m.den sonra ise daha çok Roma Erken İmparatorluk ve 
Geç Helenistik çağlara ait seramik parçaları ile iki adet bronz sikke ele geçirildi. 
Bunlardan ilki Kommagene Kralı IV. Antiokhos’un (M.S. 31-74) bir sikkesi olup 
Kelenderis’te basılmıştır5 (K.10 PDY BM 03) (Resim: 7). Bunların ön yüzünde 
sağa dönük olarak, kralın diademli başı ile adı ve unvanları (BASI MEGAS 
ANTIOCOS EPI), arka yüzünde ise, Kelenderis sikkelerinde bu dönemde 

3 İlginç olan; 2004 yılında onarımı tamamlanan Osmanlı Dönemi depo binalarında da 
benzer uygulamanın yapılmasıdır ki, antik kentin deniz seviyesine en yakın olan bu 
bölgesinin yüzyıllar boyu kuzeydeki dağ yamaçlarından gelen sellerin tehdidi altında 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, yukarıda ele aldığımız gibi, “Piskopos Evi”nin Roma 
İmparatorluk Dönemi tapınağının podyumunun üzerine inşa edilmesine de neden olmuştur. 

4 Karş. G. Lippold, Griechische Plastik, München 1962, 296 (n.15).
5 Caligula zamanında (M.S. 38) , Dağlık Kilikya IV. Antiokhos’a verilmiş, ancak M.S. 74 yılında, 

yani Vespasianus zamanında, Antiokhos’un vasal krallık yetkisi elinden alınmıştı. 
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sıkça görülen ve Seleukoslar’ın saygı gören tanrısı olan Apollon’un ayakta 
betimi ile “Kelenderislilerin” (KEΛENΔEPITON) yazıtı vardır6. Bu alanda 
bulduğumuz diğer bronz sikke ise Roma İmparatoru Vespasianus’a aittir 
(Env. K.10 PDY BM 01) (Resim: 8). Bunun ön yüzünde imparatorun sağa 
dönük başı ile adı, unvanları (IMP CAESAR VESPASIANVS AVG), arka 
yüzünde ise “concordia” (andlaşma) yazısıyla birlikte tahtında oturan 
bir tanrıça (Ceres?) betimlenmiştir. 1492 ünite numaralı alanda bulunan 
Germanicus sikkesi ile birlikte bu açmada bulunan Antiokhos ve Vespasianus 
sikkelerini, Kelenderis’in M.S. 1. yüzyıldaki Romalılaşma sürecine ışık tutan 
yeni malzemeler olarak değerlendiriyoruz. 

Bu açmada +2.80 m. kotunun biraz altında, kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde uzanan bir duvar belirdi. İrili ufaklı moloz taşlar ve toprak harcı 
ile örülmüş olan bu zayıf duvarın ortalama 0.40 m. yüksekliği belli olacak 
kadarını açtıktan sonra, bu alandaki çalışmalarımızı +2.10 m.de sonlandırdık 
(Resim: 9).  

2010 yılında 815 ünite numaralı bu açmada ortaya çıkan duvar kalıntısını 
dikkate alarak, öteden beri Agora olarak adlandırdığımız bu alandaki yerleşim 
katlarını bir arada görme olanağı elde etmiş bulunuyoruz. Buna göre; Geç 
Osmanlı Dönemi kilisesi ile bunun müştemilâtının bulunduğu zeminden 
ortalama 1.50 m. kadar alt seviyede, Agora Bazilikası ile olası “Piskopos 
Evi” yer almaktadır ki, bunlar Antik Çağdaki en geç katmanı, yani M.S. 6. 7. 
yüzyılları temsil eder. Özellikle “Piskopos Evi”nin hemen altındaki tapınak 
ise olasılıkla M.S. 2. yüzyılı temsil etmektedir. 815 ünite numaralı açmadaki 
duvar kalıntısı ise, olasılıkla Geç Helenistik ve Roma Erken İmparatorluk 
zamanını, yani M.Ö. 50-M.S. 100 yıllarını temsil ettiğiniz düşünüyoruz. Doğal 
olarak bununla ilgili yeni veriler ortaya çıktıkça bu stratigrafinin ayrıntıları 
daha da netleşecektir.

6 Antiokhos’un Kelenderis’te basılmış sikkeleri için bak.: E. Levante, SNG France Cabinet des 
Médailles, Cilicia, No. 1107-1108. 
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 3- PALAESTRA’DAKİ KAZILAR7

Bir diğer çalışma yeri olarak seçtiğimiz Kelenderis Liman Hamamı’nın 
palaestrası hamamın batısındaki oldukça geniş meydan olup, bunun ölçüleri 
kabaca 35x25 m. olup, burası agoranın kuzeyindeki agora zemin seviyesinden 
en fazla 2 m. kadar yüksek olan teras duvarıyla sınırlandırılmıştır. Burada 
günümüzde herhangi bir yapı kalıntısı olmamasına karşın, alanın daha 
batısında yer alan soğuk su havuzunun (piscina) seviyesine göre fazla kalın 
olmayan bir dolguya sahip olduğu söylenebilir. Bu yüzden, palaestranın asıl 
zeminin araştırılması amacıyla +6.35 m.de açılan 5x5 m. ölçülerindeki açmada 
ilk etapta +5.30 m.ye inildi ve açmanın kuzeydoğu köşesine yakın bölümde, 
+5.41 m. kotunda kireç kum harcıyla yapılmış çok kısa bir duvar parçası ile 
açmanın güneybatı köşesinde, olası bir kireç harçlı zemin ortaya çıktı (Resim: 
10). +5.30 m. seviyesinde sonlandırılan çalışmaların herhangi bir mimarî 
vermemiş olması da bu alanın palaestra olduğu öngörümüzü güçlendirmiştir. 

Bu sondaja ek olarak hamamın güneydoğuya bakan kısmında bulunan 
külhan yapısı ile sıcaklık ve ılıklık bölümlerinin duvarlarından düşen taşların 
ve hamama sonradan eklenen geç duvarların tespiti ve temizliği yapıldı. 
Toplam uzunluğu 25.50 m. olan bu alandaki temizlik çalışması sonunda 
hamamın güney duvarına sonradan eklenen moloz taşlar kaldırıldı ve batı 
cephesine ait temeller ortaya çıkarıldı.

   

4- ONARIM VE TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI

Kelenderis’te 2010 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları dışında, 
bazı onarım ve bakım çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu bağlamda kazısını 
geçen yıllarda tamamladığımız Agora Bazilikası’nın atriumunda ve ana 
salonundaki kazılar sırasında devrilmiş ve kırılmış olarak bulduğumuz 
sütun gövdelerinden tamamlanabilen birkaçı onarılarak yerlerine dikildi. 
Çalışmalar sonunda atriumda bir tanesi hiç zarar görmemiş, diğeri iki parça 
hâlinde ancak tam, sonuncusu da yalnızca yarıya yakın alt kısmı korunmuş 

7  Bu çalışma Yard. Doç.Dr. M. Tekocak tarafından yürütülmüştür.
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olan 3 sütun gövdesi yerlerine dikildi. Geçen yıl bu alanda bulduğumuz 
iki adet İon-impost başlıktan biri, ana salona yakın olan sütunun üzerine 
yerleştirildi. Bazilikanın ana salonunda da kuzey nef ile orta nef arasındaki 
stylobatın üzerine ikisi tam, bir de yarım olmak üzere 3 adet sütun gövdesi 
dikildi. Bunlardan birinin üzerine, yine bu alanda bulduğumuz Korinth tipi 
bir başlık yerleştirildi (Resim: 11, 12).

Böylece ilk kez 2003 yılında apsisini tespit ettiğimiz ve 2005 yılı kazı 
sezonundan itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırarak üzerindeki tonlarca 
toprağı kaldırdığımız bazilikanın ana yapısının kazısını tamamlamış ve 
sergilenebilir noktaya getirmiş bulunuyoruz. Amacımız her üç nefi de mozaik 
kaplı bu yapının üzerini bir çatıyla kapatarak özellikle mozaiklerin doğa 
koşullarından zarar görmesini engellemektir8. 

Bu onarımlar dışında daha önceki yıllarda parçalar hâlinde bulup bir araya 
getirdiğimiz damarlı mermer üzerindeki bir yazıta ait iki yeni parça yerlerine 
yapıştırılarak yazıt %80 oranda tamamlandı. Yazıtta, Roma İmparatoru 
Hadrianus tarafından başlatılıp Antoninus Pius zamanında tamamlanan bir 
balaneion’un, küçük bir hamamın inşasından söz edilmektedir9. 

5- YÜZEY ARAŞTIRMASI (Resim: 13) 

2010 yılı programının bir bölümünü de Kelenderis çevresindeki 
prehistorik dönem yerleşimlerinin araştırılması oluşturdu10. Hatırlanacağı 
gibi, yıllar önce, Kelenderis’in çok yakınında, deniz kıyısındaki Gilindire 
Mağarası’nda Geç Neolitik, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağlarına ait seramik 
malzeme bulmuş ve mağarayı doğal ve arkeolojik sit olarak tescil ettirmiştik. 
Orta Dağlık Kilikya’nın kıyı kesiminde şimdiye kadar ele geçirilen bu en eski 

8 Bu konuda hazırladığımız proje, ne yazık ki, Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından ancak bir yıl sonra, yani bu satırların yazıldığı sırada kabul edilebildi. 
Bu tür acil uygulamaların bazen pahalıya mal olacağının unutulmaması ve masa başında, 
formalitelere bağlı kalınarak bazı kararlar alınmasının bazen geri dönüşü olmayan zararlara 
yol açacağının unutulmaması gerektiği inancındayım.   

9 Bu konuda verdiği bilgilerden dolayı ekip üyemiz Prof. Dr. M.H. Sayar’a teşekkür ederiz. 
10 Dr. N. Yalman başkanlığında yürütülen bu ekibin masraflarının bir bölümü Buffalo 

Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 



101

malların mağarada geçici kalan yerleşimciler tarafından getirildiği, bunların 
asıl geliş yerlerinin ise bölgenin iç kesimleri olduğu düşüncesini temel alarak 
başlattığımız bu proje çerçevesinde Aydıncık İlçesi sınırları içindeki modern 
ve olası eski yollar izlendi; bu yollardaki mağara ve diğer prehistorik yerleşim 
yerleri araştırılarak, bunların GPS koordinatları alınıp haritaya işlendi. 15 gün 
süren bu arazi araştırmasında, Aydıncık İlçesi sınırları içinde toplam 73 GPS 
noktası alınmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, bölgede, deniz seviyesinin 600 
m. yüksekliğinin altındaki, özellikle vadi tabanlarında, insan yerleşimlerinin 
olmadığı izlenimi oluştu. Dolayısıyla vadilerin ve dere yataklarının üst 
taraçalarının, yürüyüş güzergâhı olma ve kamp kurma açısından daha 
büyük bir potansiyel oluşturduğu anlaşıldı. Araştırma sonucunda, Aydıncık 
İlçesi sınırları içinde kuzeyden güneye, ya da tam tersi yönde pek çok olası 
güzergâh belirlendi ve haritaya işlendi. Aydıncık coğrafyasının güçlükleri 
bağlamında amacımız olan tarihöncesi toplulukların sahile inişlerindeki olası 
tercihler hakkında önemli bir bilgi alt yapısı oluşturuldu. Çalışmalarımız 2011 
yılında da sürdürülecektir11. 

11 Özellikle kıyı yerleşmeleri ile yayladaki yerleşmelerin tarihsel süreç içinde, sosyal, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerinin tespitlerinin yapılması, böylesi metropollerin arkeolojisine pek çok 
şey katacağına inanıyoruz ve bu konuda biz desteklediği için Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum.
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Resim 1: 1494 No.lu ünitte ortaya çıkarılan kalıntılar.

Resim 2: 1494 No.lu ünitte ortaya çıkarılan kalıntılar.
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Resim 3: Germanicus sikkesi.

Resim 4 : Podyum ve çevresindeki kazılardan  görünüm.
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Resim 5: Podyum ve çevresindeki kazılardan  görünüm.

Resim 6 :Tykhe başı.
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Resim 7: Kommagene  IV . Antiokhos’un Kelenderis darplı sikkesi.

Resim 8: Vespasianus sikkesi.

Resim 9 : 815 No.lu ünitin genel görünümü.
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Resim 10 : Palaestra’da açılan sondaj.

Resim 11: Bazilika’da sütun dikme çalışmaları.
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Resim 12:  Onarım çalışmaları  sonrasında Bazilika’da son durum.

Resim 13 : Aydıncık yüzey araştırmasının gerçekleştirildiği alan ve GPS noktaları.
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Martin Bachmann ve Wolfgang Rabbel‘in katkılarıyla

Giriş

Pergamon kazısı 2010 çalışma sezonu daha önce de olduğu gibi, Hellenistik 
hükümdarlık merkezinin şehircilik açısından bir bütün olarak incelendiği 
araştırma programı çerçevesinde bulunmaktadır1. Aşağıda, çeşitli çalışma 
alanlarına özlü biçimde göz atılacak ve bu çalışmaların en önemli sonuçları 
verilecektir (Resim: 1).

Hellenistik Dönemde Kentin Genişlemesi

Pergamon’un büyük Hellenistik kent genişlemesinin tarihi, işlevsel düzeni 
ve tasarımı üzerine yapılan incelemeler bu yıl da, 2008‘de doğu yamacının 

* Prof. Dr. Felix PIRSON, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung İstanbul, İnönü Cad. 
10 TR-34437 Gümüşsuyu-İstanbul/TÜRKİYE, pirson@istanbul.dainst.org

1 Metni Türkçeye çeviren İ. Banu Doğan‘a çok teşekkür ederim.
 Kısaltmalar: Alman Arkeoloji Enstitüsü yayınlarında geçerli kısaltmalar dışında (www.

dainst.org/index_141_de.html) aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: 
 Pirson 2009: F. Pirson u. a., Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2008, AA 

2009/2, 129–213.
 Pirson 2010: F. Pirson u. a., Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2009, AA 

2010/2, 139–236.
 Radt 1999: W. Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer hellenistischen Metropole 

(Darmstadt 1999).
 Wulf 1994: U. Wulf, Der Stadtplan von Pergamon. Zur Entwicklung und Stadtstruktur von 

der Neugründung unter Philetairos bis in spätantike Zeit, IstMitt 44, 1994, 135–175.
 Ayrıntılı ön raporlar Archäologischer Anzeiger (AA) yıllığında yayınlanmaktadır. Daha 

geniş bilgi için: www.dainst.org/index_650_de.html. Bu yılki çalışmalar 2 Ağustos- 16 Ekim 
2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı, bu yıl da 
çalışmalarımızı destekleyen kurum ve kişilere teşekkür eder. Bunların başında T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Almanya Büyükelçiliği 
Kültür Bölümü (Ankara) ile Bergama Belediyesi gelmektedir. Maddî katkıda bulunanlar ve 
işbirliği yapılanlar, ilgili bölümlerde yer almaktadır. Genel Müdürlüğü temsilen bu yıl Fatih 
Özdel (Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü) katılmıştır. 
Çalışmaları ilgiyle desteklediği ve dostane yaklaşımı için kendisine teşekkür ederiz. 

Felix PIRSON* 

PERGAMON 2010 SEZONU ÇALIŞMALARI RAPORU
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kuzey kesiminde saptanan olası kaya kutsal alanı ya da doğal kutsal alanda 
yoğunlaşmıştır2. Çalışmalar, akropolisin kıraç yerlerinin iklimsel ve topoğrafik 
kullanımı hakkında bilgi kazanma amacıyla yapılmaktadır ve Pergamon’un 
dinsel topoğrafyası üzerine yeni bakış açıları sağlayacaktır. 

Sondajlar, Kazılar ve Temizlik Çalışmaları

2010 yılında, olası kaya kutsal alanının bulunduğu bölgede toplam altı 
sondaj, beş yerde kazı, bir temizlik çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalar 
hem geçen yıl kazılan yerlerin araştırılmasına devam etmeyi hem de 
şimdiye dek yalnızca yüzey araştırması çerçevesinde keşfedilen yapıların 
ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır. En önemli bulgular seçilerek burada 
tanıtılacaktır. 

İşlik denen alanın üstünde, daha önce kült işlevi olan bir yapının 
bulunduğu yerde3, PE 09 Sy 1 Buluntu Yeri 6 bulunmaktadır; burası, bir 
kaya duvarındaki basamak ya da niş benzeri işlemeler nedeniyle kazıdan 
önce yapısal bağlamda tanımlananmamıştı (Resim: 2)4. Bunun yanı sıra işlik 
olarak anılan alanın kuzeyinde bulunan bir merdiven bu yapı ve Buluntu 
Yeri 6 arasında bir ilişki olduğu fikrini vermektedir. 2009‘daki, kaya duvarın 
altında  bir mekânın yalnızca bir yüzünü veren bir temizliğin ardından, bu 
yılki çalışma sezonunda bulgunun biçim ve kapsamının ve “işlik“le olası 
ilişkisinin aydınlatılması amacıyla Sondaj 5 uygulamaya konmuştur. 

Aşağıya doğru devam ettiği düşünülen kalın bir dolgunun 
kaldırılmasından sonra,  aşağıdaki durum ortaya çıkmıştır (Resim: 3). Kaya 
kütlesine yaklaşık 3,2 x 2,5 m. ölçülerinde ve derinliği de yaklaşık 2,5 m. olan 
bir mekân oyulmuştur.   Mekânın üç tarafı kabataş duvarla yükseltilmiştir. 
En azından iki kiriş için kayaya oyulmuş payanda, mekânın olasılıkla ahşap 
konstrüksiyon ile örtülmüş olduğuna işaret etmektedir. Güneydoğu duvarı 

2 Pirson 2009, 152–155. Olası kaya kutsal alanındaki kazılar Fritz Thyssen Bilim Destekleme 
Vakfı (Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung) tarafından desteklenmiştir.

3 Pirson 2010, 150-156.
4 Pirson 2010, 156.
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boyunca, üst kısımda eni 40 cm.ye kadar ulaşan ve toprak harçla örülen 
kabataşlarca zar zor kapatılan bir kolon bulunmaktadır. 

Kaya mekân yamaçtan gelen suya karşı korunmadığından dolayı, burası 
bir depo yeri olamaz. Akla en yakın yorum, 5,5 m. derinliği olan, aşağıya 
doğru bir sonraki teras üzerinde yer alan “işlik” ile ilişkili bir su deposu olması 
olabilir. Dahası, mekânın güneydoğu duvarındaki kaya kolonun (bkz. yukarı) 
doğal devamı bir kolon içinde gibi görünmektedir; bu devam eden kısım, 
“işlik”in merkezî Mekân 2’sinin sonunda bulunan bir nişin arka duvarından 
geçmektedir5. Bu nişin tabanında, basit bir mozaik bulunmaktadır. Mozaik 
üzerindeki kireçli tortu izlerinin yanı sıra Mekân 1‘in tabanında, bir kanal 
yönündeki eğim de kaya kolonundan mozaiğe su aktığını desteklemektedir. 
Mozaiğin sözü edilen kanal yönünde eğimli olduğu deneysel olarak 
doğrulanmıştır. 

Sondaj 5‘te, kaya mekânın dolgusu üç tabakadan oluşan bir dizilim 
vermiştir. Bu durum dolgunun bir mekân envanterinin dökülmesi sonucu 
değil, aksine bir defada taşınarak oluşturulmuş bir dolgu olduğunu 
göstermektedir. Buluntu malzemesinin içinde terrakotta parçalarının sayısal 
çokluğu göze çarpmaktadır. Bu malzeme içindeki birçok bulgu kuzey yamaç 
için  karakteristiktir ve akropolün bu alanında kült yerlerinin varlığıyla 
ilişkili olabilir. En geç M.S. 1. yüzyılın başlarında yapı kullanım dışı kalmış 
ve doldurulmuştur. 

Aşağıda tanıtılacak olan teras yapısı Alan 2 ve 3‘ü, aynı zamanda Sondaj 
6‘yı kapsamaktadır; içlerinden yalnızca sonuncusundan ayrıntılı olarak söz 
edilecektir (Resim: 4. 8). Bir teras üzerindeki sarp bir yamaca inşa edildiğinden 
dolayı, Alan 2 ve 3 büyük, kaliteli yapılmış bir binanın varlığına ilişkin ipuçları 
vermiştir. 

Bu tezin sınanması için  olası binayı batı-doğu yönünde kesen, uzunluğu 
yaklaşık 27 m. ve genişliği 2 m. olan Sondaj 6 yapılmıştır. 15 m.den fazla bir 
uzunluk üzerinde sondajın kuzeybatı kenarı boyunca B001, B006 ve B005 
duvarlarıyla yamacın seyrine paralel bir duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. 

5 Pirson 2010, 154 Res. 19. 25.
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Birçok yan duvarın varlığına istinaden (B002-B004) Sondaj 6 alanında dört 
mekân olduğu anlaşılmaktadır; içlerinde Mekân 1-3 yaklaşık 4,40–5,40 m. 
genişliğe sahip olmalıdır. 

Kısmen çok kaliteli duvar bezemelerine ait kalıntıların bulunması 
çok şaşırıcı olmuştur. Mekân 3 B005‘te hâlâ hafif, sarı renkli bir kısım sıva 
gözlenebilmektedir; döküldüğünde, onun arkasında kırmızı sıva parçaları 
görünmektedir. Yan Duvar B004‘ün kuzeydoğu yüzünde „İlk Pompeili Tarzı“ 
denen bir türe ait büyükçe bir dekor bölümü  ortaya çıkarılabilmiştir (Resim: 
5). Bu bulguyla birlikte, Sondaj 6 ile bir şerit hâlinde açılan  bina, şimdiye 
kadar içinde İlk Tarz‘a ait bir dekor saptanabilmesiyle, Pergamon‘daki çok 
az mimarlık örneğinden biri olmuştur6. Böylece, güçlü bir kendini ifade talebi 
olan, sıradışı bir yapının söz konusu olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. 

Ne yazık ki Sondaj 6‘dan elde edilen buluntu malzemesinin, yalnızca 
yıkıntı hâlindeki mevcut durumda kazı yapılıp kullanım safhâlarının 
kazılmaması nedeniyle, binanın aydınlatılmasına bir katkısı olmamıştır. 
Bununla birlikte, küçük buluntuların çokluğu kayda değerdir: Aralarında 
büyük boyutlu ve çok kaliteli eserlerin bulunduğu yaklaşık 130 terrakotta 
parçasının yanı sıra, kurşundan birçok obje de göze çarpmaktadır; bu objeler, 
birçoğu tanımlanamamakla birlikte, ağırlıklar ve yuvarlak ya da dört köşe 
madenî levhâları kapsamaktadır.

Alan 2-4‘ten, Sondaj 6‘dan ve Temizlik 2‘den elde edilen bulgular, 
2009 yılında yapılan yüzey araştırmasında yapılan gözlemlerle 
birleştirildiğinde Pergamon akropolünün kuzey yamacında bir teras 
yapısının rekonstrüksiyonuna imkân vermektedir; ancak bununla birlikte 
rekonstrüksiyon birçok açıdan hipotetik olsa da bu durumda tartışmaya 
açılmalıdır (Resim: 2. 4. 6). Yapının en önemli noktası, olasılıkla 5 mekândan 
oluşan bir sıradır;  yapıları hem Sondaj 6‘dan hem de Alan 3‘teki Mekân 2‘den 
elde edilen bulgularla açıklığa kavuşturulabilecektir. 

6 Bkz. D. Pinkwart – W. Stamnitz, Peristylhäuser westlich der Unteren Agora, AvP 14 (Berlin 
1984) 79 Dip. 146; W. Radt, Pergamon. Bericht über die Kampagne 1992, AA 1993, 371 vd.; 
Radt 1994, 102-109. İlk Tarz’ın Anadolu’da yaygınlaşması konusunda bkz. O. Bingöl, Malerei 
und Mosaik der Antike in der Türkei (Mainz 1997) 89-97, Pergamon için 97.
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Teras yapısı Mekân 4‘ün rekonstrüksiyonu, Sondaj 6‘nın Yan Duvar 
B004‘ü ve Mekân 4‘ün arka bitimini oluşturan Buluntu Yeri PE 09 Sy 01 ve 
08‘in bulgularından ileri gelmektedir.  Bu mekân, büyüklüğü ve ilk tarza ait 
bir duvar dekoruna sahip donatımından dolayı, yapının temsili merkezini 
oluşturmakta ve iki yanında Mekân 3 ve 5 bulunmaktadır. Bu mekânların dar 
arka odaya sahip oldukları bellidir. Bu rekonstrüksiyonda öncelikle Mekân 
3‘ün arka duvarında bir geçidin varlığından yola çıkılmaktadır. Teras yapısı 
güneybatıya doğru çok yüksek bir kaya tarafından sınırlanır; bu kaya içine 
kaya mekân denen (PE 10 S0 05; bkz. yukarı) mekân ve bir sonraki daha alçak 
teras üzerine "işlik" yerleştirilmiştir. Kuzeybatıda, yukarıya doğru Sokak 
23 katılır. Kuzeydoğuya doğru Mekân grubu 3-5 ve Alan 3‘te bulunan iki 
başka mekân (Nr. 8 ve 9) takip eder. Bunların Mekân 5‘te tespit edilen seviye 
ölçümü olan yaklaşık 182,00 m.den daha alçakta olduğu açıktır. Yapıdan 
bayır aşağı, yani yapının güneydoğu sınırından,  Temizlik 2 ve Alan 2‘de 
belgelenen yamaç istinat duvarı sistemi ortaya çıkmaktadır. Böylece, mekân 
sırası önünde 3-4 m. genişliğinde bir ulaşım alanı olduğu düşünülebilir; bu 
alandan Mekân 1-5 tespit edilmiştir. Yapıya girişin nereden olduğuna dair 
ipuçlarını bize iki merdiven sunmaktadır. Bu merdivenlerden güneybatıda 
olanının (Merdiven 1) "işlik"in olduğu  terastan da ulaşılabilir olduğu açıktır. 
Bununla birlikte, kuzeydoğudaki Merdiven 2 olasılıkla Sokak 23 ile ilişkilidir 
ve Mekân 9 ve 8 boyunca terasa giriş sağlamaktadır. 

Yapının bütününe ilişkin rekonstrüksiyonun henüz hipotetik olması 
nedeniyle, anlamı da şimdilik belirsiz kalmalıdır. Konut olduğuna ilişkin bir 
yoruma her şeyden önce, plan içindeki bölümlenme ile karşı çıkılabilir. Bu 
planda, büyük bir avlu ya da ulaşım alanı olmaksızın sarp yamaçta yer alan 
mekân sırası vardır. Buna ek olarak, görece izole konumu ve sokak ya da dar bir 
aralık yerine iki dar merdivenle ulaşılabilir oluşu da bir konut için alışılmadık 
durumlardır. Teras yapısı, mekânsal yapılanmadaki paralellikle bir taraftan, 
şölen evleri ya da Hestiatoria ile benzerlik göstermektedir7. Günümüze kalan 

7 Ch. Börker, Festbankett und griechische Architektur, Xenia 4 (Konstanz 1983); V. M. Strocka, 
Noch einmal zur Bibliothek von Pergamon, AA 2000, 163 vd. Dip. 51; H. Schwarzer, Die 
Stadtgrabung Teil 4. Das Gebäude mit dem Podiensaal in der Stadtgrabung, AvP 15, 4 (Berlin 
– New York 2008) 104-188.
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bağımsız yapılar, örneğin Atina Agorası'ndaki Hestiatorion ya da Thasos 
Herakles kutsal alanı8 ya da daha büyük mimarî kontekstlerdeki mekân 
gruplarının entegrasyonu, yani öncelikle kutsal alanların periboloslarıdır. Bu 
durum, örnek olarak, ziyafet mekânları olarak geçen Pergamon Demeter kutsal 
alanının 'batı Oikoi' denen yerinde geçerlidir9. Kural olarak bir portikonun 
ilâve olduğu, birçok aynı ya da farklı büyüklükteki ziyafet mekânı dizisinde 
Hestiatoria ortaktır. Teras yapısı örneğinde Mekân 1-5 bağımsız yeme içme 
mekânları olarak kullanılmış olabilir. Mekân 4‘ün öne çıkan konumuyla bir 
kez daha vurgulanmış olabilecek Mekân 3-5‘in üçlü mekân denen bir grup 
oluşturduğu da düşünülebilir10. Bu açıklama doğruysa, mekân sırası önünde 
en azından basit bir payanda düzenlemesi olması gerekecektir11. Buranın 
külte ait amaçlarla bir şölen evi olarak kullanılmış olduğu yorumu, Sondaj 
6‘daki (bkz. yukarı) çok sayıda terrakotta buluntuyu ve Alan 4‘ün bulunduğu 
yerdeki, yani teras alanının hemen altındaki kayda değer sofra kap kacağı 
yoğunluğunu açıklayacaktır. 

Doğu yamacın kayalık kuzey kesimindeki kült yerlerinin varlığına ilişkin 
şimdiye dek en açık kanıtı Alan 5 vermiştir (Resim: 2. 4). Burası, daha 2008 
ve 2009‘da yüzey araştırması kapsamında araştırılmıştı. Alan 5 (Resim: 7) beş 
kısma ayrılabilir: mekân sınırları güçlü erozyon nedeniyle yalnızca kabaca 
saptanabilen Mekân 1 ve 2; kayaya giren iki kanalıyla batıya eklenen bir 
koridor ile Mağara 1 ve 2. Mağaraların içlerinde birçok yer insanlar tarafından 
değiştirilmiştir, dolayısıyla mağara doğal hâliyle kullanılmamıştır. Yapının 
tamamı için seçilen "mağara tapınağı" terimi, antik kent alanı içindeki 
alışılmadık yer şeklinin insan eliyle yeniden biçimlendirilmesini temsil 
etmektedir. 

Mekân 1, mağaraların önündeki kaya platosunun güney yarısını içine 
almaktadır. Mekân 1‘in kazısında, dolgu ince olmasına karşın mekânın 

8 Börker a.g.e. (Dip. 7) 13 vd. Res. 4. 5.
9 Börker a.g.e. (Dip. 7) 14 Res. 6; Radt 1999, 183.
10 Pergamon mimarisinde üçlü mekân grupları konusunda bkz. U. Wulf, Die Stadtgrabung Teil 

3. Die hellenistischen und römischen Wohnhäuser von Pergamon, AvP 15, 3 (Berlin-New 
York 1999) 179-181.

11 Karşılaştırınız. Börker a.g.e. (Dip. 7) 18.
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kullanım dönemine ait olduğu belli olan birkaç buluntu elde edilmesi şaşırtıcı 
olmuştur. Çatı kiremidi ve tabana ait tuğlalarla, keramikle karışık durumdaki 
tabanda, iki sıradışı, 10 ya da 11,4 cm. yüksekliğinde iki taş obje bulunmuştur: 
Kare bir kaide üzerinde konik-silindir biçimli bir üstlük bulunmaktadır; 
objenin üst kısmında ilk bakışta minyatür bir sunağı anımsatan kâse benzeri 
bir çukurluk vardır (Resim: 16). Taban tuğlası parçaları, benzer bir tuğlanın 
Mekân 2‘de in situ saptanmasıyla (bkz. aşağı) kanıtlandığı gibi, mekânın 
donatımına ait olmalıdır. Keramik en çok depo ve nakliye keramiklerinden 
oluşmaktadır; ancak ilk gözlemlere göre M.Ö. 2. yüzyıl ile 1. yüzyılın ilk 
yarısına tarihlenebilecek ince mallar da vardır. Ana kayaların yukarısında, 
bu tahribat tabakasının üzerinde, mekânın kuzey yarısında bir döşeli taban 
canlandırabilmemize imkân veren bir denkleştirme tabakası bulunmaktadır. 

Mekân 2‘nin sınırları, kuzeye ve doğuya doğru kaya platosunun kenarı 
tarafından, güneye ve batıya doğru duvarın temelini oluşturan kayayla 
çizilmiştir. Mekân 2‘nin güney duvarındaki dikdörtgen oyma faaliyetine 
bakılırsa, Mekân 1‘e doğru bir geçit olmalıdır. Kaya platosunun Antik 
Dönemde kuzeye doğru uzandığını kabul edemeyeceğimizden, Mekân 2, 
koridorla ve olasılıkla kuzeyden bir merdivenle ulaşılan, Mekân 1‘in açık 
holü olarak işlev görmüş olabilir. 

Her iki mekânın batısından, yaklaşık 1,20 m. genişliğinde, batı duvarı 
düşey olarak biçimlendirilmiş kayadan oluşan bir koridor geçmektedir. 
Koridorun güney bitiminde, burada kilitlenebilir bir kapı olduğunu anlatan 
düzenlemeler bulunmuştur. Bu kapı, "mağara kutsal alanı"nın kent tarafından 
girişini oluşturmaktadır. Her iki mağaraya ve Mekân 1‘e geçiş sağlamanın yanı 
sıra, koridor, iki kanalın geçmesine yaramaktadır. Bu kanallar, daha aşağıda, 
yapının karmaşık su dağıtım sistemiyle bağlantılı olarak tanımlanmalıdır.

Mağara 1, kuzey ve güneye doğru çıkıntı yapan iki kaya duvarından 
oluşmuştur. Mağaranın giriş bölümündeki hemen hemen dörtgen, özenli 
çalışılmış oyuk,  kaya duvarındaki başka bir yer açma çalışmasıyla ilişkili 
görünmektedir ve o bakımdan giriş bölümüne ya da onun üst kaplamasına ait 
bir mimarî bölümlemenin parçası olabilir. Mağaranın aynı şekilde insan eliyle 
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biçimlendirilen güney duvarı boyunca tabana dikdörtgen bir tekne yapılmıştır 
(Resim: 7). Bu tekne koridordan geçen  Kanal 021‘e devam etmektedir. 
Tekneye kuzeydoğudan Oluk 033 dökülmektedir; bu oluk da koridorun 
kuzey kesiminde Kanal 008‘le aynı hizadadır. Teknenin yukarısında, kaya 
duvarında yaklaşık 1,70 x 1,10 m. ölçülerinde altından düşey bir yiv geçen bir 
oyuk yer alır. Pergamon‘dan başka örneklerle karşılaştırınca,  Mağara 1‘deki 
oyukta da mağaranın tabanındaki tekneyle mekânsal ilgisi olan bir rölyef 
yerinin söz konusu olduğu çıkarsaması akla yakın gelmektedir.  

Hemen kuzeyde yer alan diğer Mağara 2, jeolojik koşullara bağlı olan 
paralel yönelimi dışında (Resim: 7), güneydeki benzerinden tamamen farklı 
bir görünüm sergilemektedir. Aşağıya doğru genişletilmiş boşluğun tabanı 
(Sohle) koridorun seviye ölçümlerinden yaklaşık  4,15 m. aşağıda yer alır 
ve başka bir girişi yoktur. Koridorun yaklaşık 1,5 m. aşağısındaki bir kaya 
basamağı olası bir kiriş konstrüksiyonuna bağlantı olarak kullanılmış olabilir. 
Mağaranın kuzey ve güney duvarında bulunan karşılıklı ikişer boş yer bu 
konstrüksiyonu göstermektedir. Belki de Mağara 2‘nin kullanım safhasına 
ait olan iki kap – bir amfora ve küresel gövdeli bir testi -, kaya tabanın 
üzerinde, balçıklı, buluntu bakımından fakir tabakada bulunmaktadır; 
bu tabakayı alüvyon tabakası olarak yorumlamak mümkündür. Bu bulgu 
kombinasyonu Mağara 2‘nin su toplanmasına ilişkin bir kullanımı olduğuna 
işaret etmektedir. Su da, basit bir su çekme konstrüksiyonu yardımıyla yukarı 
çekilmiş olmalıdır.

Mağara 2‘nin su toplama işlevine ilişkin başka işaretleri, yapının kanal 
sistemi sağlar  (Resim: 7, mavi). Mekân 2‘nin kuzey sınırının dik kenarında 
Mağara 1‘in girişine kadar devam eden bir kanal (008) çıkmaktadır. Bu 
kanal, Mağara 1‘deki yarık üzerinden güneybatıya doğru devam ediyor gibi 
görünmektedir, çünkü olasılıkla bir rölyef için açılmış yerin tabanına, Tekne 
045‘e dökülen bir oluk sözü edilen kanalla aynı hizadadır . Bu tekne doğuda, 
yapıdan çıkıp güneye doğru Kanal 021‘e geçmektedir. Koridordaki her iki 
kanal da aşağı yukarı kuzey-güney yönlü aynı eğimi gösterirken, Mağara 
1‘in içinde oluk ve tekne çok daha sığ yapılmışlardır. Böylece su kasıtlı 
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olarak mağaranın içine iletilmekte, rölyef olduğu düşünülen yerin önünde 
toplanmakta ve ondan sonra güneye yöneltilmekteydi. Olasılıkla Kanal 008 
suyunu Mağara 2’den almaktaydı; su önce çekiliyor, sonra kanal sistemine 
aktarılıyordu.

Alan 5’in anlaşılabilmesi için Mağara 2’nin dört metrenin üzerindeki 
dolgusu çok büyük önem arz etmektedir. Dolgu, burayı kazan için birçok 
sürprizi bünyesinde barındırmaktadır. En çok terrakotta ve keramik 
parçalarıyla, ancak aynı zamanda yapı döküntüsü tabakasıyla da doldurulmuş 
olan, buraya özenle taşınmış birçok dolgu tabakası söz konusudur. Bu 
kombinasyon, bina bölümünün, içindekilerle birlikte mağaraya "gömüldüğü" 
yorumunu akla yakın hâle getirmektedir. 

Mağara 2’nin burada tanımlanan dolgu tabakalarındaki buluntu 
zenginliği olağanüstüdür: Toplamda üçyüzden fazla terrakotta parçası ve 
yüz kadar tezgâh ağırlığı ortaya çıkarılmıştır. 200 kasanın üzerindeki keramik 
buluntusunun büyük bölümünün çok iyi durumdaki ince mallardan oluşuyor 
olması, buluntu topluluğunun özgünlüğünün altını bir kez daha çizmektedir. 
Terrakottalar içinde –Kapıkaya‘da12 olduğu gibi - oturan kadın figürinleri ve 
giysili kadın figürinleri (Resim: 9) sayıca fazladır. Poloi ve yüksek diademli 
birçok kadın başı, sunu kâseli eller ve oturan aslanlı taht parçaları Meter-
Kibele tanrıçasını göstermektedir. Kapıkaya ile olan başka benzerlikleri ise, 
çocuk başları ve Eros figürinlerinin varlığı oluşturmaktadır. 

İnsan eliyle yapılmış bu nesnelerin yanı sıra, Mağara 2’deki dolgu 
tabakalarında, kazının hemen bitiminde değerlendirilebilmiş olan büyük 
miktarda hayvan kemiği bulunmuştur13. Burada yalnızca en önemli sonuçlar 
özetlenecektir: Kemik buluntuları spektrumu (1) köpek ve at kemiği ile 
midyelerin neredeyse hiç olmayışı, (2) küçük kuzuların çokluğu ve (3) 
hayvan kafataslarının, özellikle de domuzlarınkinin yüksek oranda bulunuşu 
bakımından göze çarpar. Böylece hayvan kemiklerinden oluşan bileşim, kült 
faaliyetlerine yönelik doğrudan ipucu vermeyen normal ev çöpünden açık 

12 K. Nohlen – W. Radt, Kapıkaya. Ein Felsheiligtum bei Pergamon, AvP 12 (Berlin 1978) 63-66 
Lev. 25-27.

13 Michael MacKinnon (Winnipeg) tarafından çalışılmıştır.
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şekilde ayrılmaktadır. Kuzuların, yani özel olarak değer verilen bir kurban 
hayvanının sayısı kadar, simge yüklü hayvan kafatasının yüksek oranda 
bulunuşu da buluntu topluluğunun kültsel kaynaklı olduğuna dair bir işaret 
olmakla birlikte, diğer arkeolojik kanıtlarla bağlantılı olarak yorumlanmalıdır.

Alan 5’in kazılmasıyla, iki mağaranın entegrasyonu vasıtasıyla doğa ve 
mimarî arasında bilinçli bir ilişki kuran bir yapı ortaya çıkmıştır. Zanaatle 
ilgili üretim ya da vücut bakımıyla ilgili pratik işlevlere ait ipucu bulunmadığı 
hâlde, suyun önemli bir rol oynadığı bellidir. Suyun olası bir rölyefin altında 
bulunan bir tekneye amaçlı olarak iletilmesi daha çok dini motivasyonu 
olan bir uygulamaya işaret etmektedir; bunu örneğin Kapıkaya‘daki 
Meter-Kibele kutsal alanından bilmekte ve bunun "büyük kaya kutsal 
alanı" ve "işlik" (Resim: 2. 4) için de geçerli olduğunu tahmin etmekteyiz14. 
Mağara 2’nin dolgusundan büyük miktarda keramik gelmiştir. İlk ve geçici 
gözlemlere göre, özenli içki kaplarının ön planda yer aldığını, bunun yanı 
sıra orada yemek hazırlandığının da bu keramiklerden anlaşıldığını söylemek 
mümkündür. Toprak kandiller gece kullanımına ilişkin bir kanıt sunarken 
birçok tezgâh ağırlığının varlığı da kadınlara-eve ait bir alana işaret ediyor 
olabilir. Terrakottalar arasında giysili ve oturan kadın figürinlerinin yüksek 
oranda oluşu bu izlenimi güçlendirmektedir ve ilk bakışta tanımlanabilen 
tanrıça heykelcikleri içinde Meter-Kibele başat konumdadır. Bu arkaplan 
üzerinde Alan 5’te bulunan dikkate değer yapıdan, buradan elde edilen bulgu 
ve buluntuların değerlendirilmesi kaydıyla Meter-Kibele’ye adanmış bir kült 
yeri olarak söz edilebilir.

Yüzey Araştırması

Büyük Hellenistik kent genişlemesinin şimdiye dek araştırılmamış 
alanlarında yürütülen yüzey araştırmasının bu yıl iki amacı vardı: doğu 
yamaçtaki çalışmaların kesin olarak bitirilmesi ve batı yamacın  sistematik 
olarak incelenip belgelenmesi. Doğu yamaçta hâla iki alanda çalışma yapmak 
gerekliydi (Resim: 1).

14 Bkz.  Pirson 2010, 150 Dip. 15. 154. 156.
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Doğu yamaçtaki çalışmaların bitirilmesinden sonra artık antik sokak 
sistemlerinin geçici bir rekonstrüksiyonunu sunabiliyoruz (Resim: 10). Doğu 
yamacın yapılaşmasının, Aşağı Agora’nın bitiminde Sokak 1 ve 3 arasının 
seçkin peristilli evlerin inşasını olanaklı kılan ve bu bakımdan güneydoğuya 
doğru görece yumuşak bir yamaç eğimiyle konumun çekiciliğini ve 
Hellenistik yeni kentin kamu yaşamı merkezlerine yakınlığını sağlayan 
yaklaşık 68 m. genişliğinde büyük parsellerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Doğu yamacın güney kesiminin Roma İmparatorluğu Dönemine kadar 
yoğun olarak kullanılması, Roma Dönemi doğu yamaç kaplıcalarını ve 
onların güneydoğuya doğru olası genişlemelerini ortaya koymaktadır. Doğu 
yamacın oldukça sarp olan orta bölümünde insulalar küçülür; yalnızca 
yaklaşık 35 x 45 m. boyutlarındadır. Doğu yamacın kayalarla dolu ve şiddetli 
rüzgârlara maruz kalan kuzey kesiminde ise durum yeniden değişmektedir: 
Aşağı bölümde yapılaşma seyrekleşmiş gibi görünmektedir ve ne taş mimarî 
ne de kapalı bir sokak sistemi saptanabilmiştir. Buna karşılık üst kısım, 
kuzeydoğudaki, önemli Giriş Yolu 23 boyunca İmparatorluk Dönemine kadar 
yoğun olarak kullanılmıştır. Bunu yalnızca iki önemli yapı olan Yapı U ve 
Yapı V değil, "Teras Yapısı"yla birlikte olası kaya kutsal alanları topluluğu da 
göstermektedir. MS. 1. yüzyılın başlarında, orada şimdiye kadar belgelenen 
faaliyetler sona ererken, Yapı U’da bir sondaj, Bizans Dönemine kadar devam 
eden bir kullanım silsilesi vermiştir. 

Pergamon akropolünün genişletilmiş batı yamacı (Resim: 1) şimdiye 
dek arkeolojik araştırmalara konu olmamıştır. Bununla birlikte bir yüzey 
araştırması kampanyasının ardından, konut kalıntılarının yanı sıra büyük 
yapıları (gimnazyum?) ve kült yerlerini de kapsayan kesif bir kent içi 
yapılaşmadan söz edebiliyoruz. Sokak sistemine yönelik ilk araştırmalar, 
dik açılı bir hat sistemini değil ancak araziye ve seçkin büyük yapılara göre 
düzenlenen, yani doğu yamaçla karşılaştırılabilecek bir çözümü önermektedir.

Tümülüs Araştırmaları

Pergamon kazısının Pergamon‘un mezar ve nekropollerine yönelik yeni 
araştırma konusu kapsamında banliyö bölgelerinde iki tümülüs incelenmiştir. 
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Akropolün hemen doğusunda yer alan bir tümülüs olan İlyastepe’de, 
İlyastepe’nin güney eteğinin bitiminde yer alan bir tümülüsün mükemmel 
durumda korunmuş mezar odası incelenmiştir. Kaçak kazıyla yağmalanmış 
olan odanın temizliği sırasında molozun altında gömütün kalıntıları 
bulunmuştur (Resim: 11). Aynı zamanda, yapının M.Ö. 3. yüzyılın ikinci 
yarısına (terminus post quem) tarihlenmesini sağlayan bir unguentarium da elde 
edilmiştir. İnsan iskeleti kalıntılarının antropolojik incelenmesinde, bireyin 
yaklaşık 55-65 yaşlarında ölen bir erkeğe ait olduğunu ortaya koymuştur. 
Tümülüs, yapıyı sipariş edenin önemli biri olduğunu düşündüren, birçok 
bakımdan göze çarpan konumuyla diğerlerinden ayırt edilmektedir. 
Pergamon’daki şimdiye kadar bilinen en eski kama taş tonozu barındıran 
mezar odasının özenli mimarîsi de bu durumu desteklemektedir. Pek az 
zarar görmüş taş mezar kapıları (Resim: 11) helikopterle Berama Müzesi’ne 
götürülmüştür. Tümülüs yakında ayrıntılı olarak yayınlanacağından dolayı, 
burada daha fazla açıklama yapmaktan feragat edilecektir15.

F.P.

Pergamon’un aşağı kentinde, Roma Dönemine ait bir tümülüs olan 
Maltepe’nin 700 m. kadar güneybatısında, X-Tepe tümülüsü yer almaktadır; bu 
tümülüs şimdiye kadar arkeolojik araştırmaya konu olmamış ve soyulduğuna 
ilişkin önemli bir işaret göstermemiştir. Temel kısmında çapı yaklaşık 85 m. 
yüksekliği yaklaşık 11 m.dir. Böylece, X-Tepe, Pergamon’un orta büyüklükte 
tümülüslerinden biri sayılmaktadır ve bu bakımdan Maltepe’de önceki yıl 
başlanan tümülüsün taranmasına yönelik sismik yöntem denemelerini daha 
da derinleştirmek için uygundur16. Bu yılki çalışmalar bir hafta sürmüştür17. 
Oldukça ümit vaat eden ölçüm sonuçlarının kesin olarak değerlendirilmesine, 
henüz tepenin yapısının grafik rekonstrüksiyonu sunulamadığından dolayı 
devam edilecektir. 

15 F. Pirson - S. Japp - U. Kelp - V. Stappmanns - W.-R. Teegen - A. Wirsching, Der Tumulus auf 
dem İlyastepe und die pergamenischen Grabhügel, IstMitt 61, 2011 (baskıda). 

16 Pirson 2010, 161.
17 Ölçümler, yazarın yönetiminde, Kiel Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü (Institut für 

Geowissenschaften der Universität Kiel) tarafından yürütülmüştür.
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Büyük tümülüslerin görüntülenmesindeki en büyük problem, aranan 
objenin, tepenin kendisiyle kıyaslandığında küçük ve tepenin derinliklerinde 
gizlenmiş olmasıdır. Başarılı bir tetkik için gerekli olan yüksek nüfuz etme 
derinliği ve mekânsal çözünürlük bileşimine arkeolojide yaygın olarak 
kullanılan jeomanyetik ya da jeoradar gibi jeofiziksel ölçüm yöntemleriyle 
ulaşmak pek mümkün değildir. Bu nedenle, ölçümlerin hedefi, sismik 
yöntemin mezar odasının tetkik edilmesi için gereken mekânsal çözünürlüğe 
ulaşarak bir tümülüsün iç yapısını belgelemek için uygun olup olmadığını 
bulmak olmuştur. 

Bununla birlikte, raporun yazıldığı dönemde kapsamlı verilerin 
değerlendirilmesi henüz tamamlanmadığından dolayı, ancak aşağıdaki 
sonuçlar verilebilir: Bizim tarafımızdan kullanılan yöntem yardımıyla 
tümülüsün tabanına kadar nüfuz eden ve oradan yüzeye yansıtılan dalgalar 
yaratılabilmiştir. Bu da, keşif görevinin, nüfuz etme derinliği ve çözünürlük 
bakımından uygulanan ölçüm tekniğiyle prensipte başarıldığı anlamına 
gelmektedir. Şimdiye kadar yapılan ölçümler, konsolide taş kütlesi ve yansıma 
sonucuna göre zayıf tabaka olarak görünen sıkıştırılmış toprak arasında bir 
ayrım yapmaya izin vermektedir. Üst yüzeyde toplanmış görünen iki yapı 
göze çarpmaktadır. Bunların insan yapısı olup olmayacakları konusunun 
karmaşık ölçüm verilerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde başka 
ölçümlerle aydınlatılması gerekmektedir. 

W.R.

Konservasyon

Kızıl Avlu’nun Konservasyon Projesi

2010 yılı Kızıl Avlu konservasyon çalışmaları iki noktada yoğunlaşmıştır 
(Resim: 12)18. Önceki yıl başlanan temenosun güneybatı köşesindeki tonozlu 
bodrumun onarımı ilk sırayı almaktadır (Resim:13). Bu çalışmalar, 2009 

18 Restorasyon çalışması 2 Ağustos - 2 Ekim 2010 tarihlerinde yapılmıştır. Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi, projeye hiçbir karşılık beklemeden 2010 yılında da katılan statik uzmanı Josef 
Steiner’e (Karlsruhe) çok teşekkür ederiz.
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yılında ele alınan ve Selinos’taki büyük koruma duvarlarını, iki dayanma 
kemeriyle emniyete almayı amaçlayan yeni projenin bir parçasıydı19. Bu 
devasa taş duvar ile ağzı koruma duvarıyla sınırlanan Selinos çayı üzerindeki 
tünel çifti, Roma Dönemi mühendislik sanatının olağanüstü bir örneğini 
oluşturur. İlk olarak, birbiriyle kesişen beşik tonozları ve çevre duvarlarını 
ciddî olarak etkileyen ve yapının ayakta durmasını tehdit eden boşluklar 
içeren, Roma Dönemine ait büyük tonozlu bodrum ele alınmıştır. Bu sorunları 
gidermek, baştan düşünüldüğünden çok daha zor olmuştur, zira dış duvar 
cidarında, kesme taş niteliğindeki düzeltilmiş taşların bulunmadığı yerler, 
derinlere kadar uzanmaktaydı. Etkin bir statik denge sağlamak için, toprak 
altındaki eksik bu yerlerin de ustalıkla tamamlanması gerekmekteydi. Duvar 
taçlarında bitki örtüsünün verdiği zararları gidermek de düşünülenden çok 
daha zahmetli olmuştur. Özellikle yaşlı bir çitlembik ağacının kökleri, harç 
ve ocak taşından oluşan dökme duvar dolgusunun metrelerce içine işlemişti 
ve asıl maddeye en az zarar verecek şekilde tamamen ortadan kaldırılması 
gerekmekteydi. Böylece önceki yıl başlanan çevre duvarlarının düzenlenmesi 
işi büyük kısmıyla bitirilmiş olmaktadır. Fakat tonozun tamamlanmasına 
henüz başlanmamıştır. Bu çalışmalar 2011 çalışma yılında yapılacaktır.

İkinci onarım çalışmasında ağırlık verilen yer, Kızıl Avlu’nun güney 
avlusudur20. Burada, bir zamanlar, dört köşeli avluyu çevreleyen ve 
galeri çatılarını sütun yerine taşıyan anıtsal destek figürlerinden birinin 
rekonstrüksiyonuyla başlanmıştır (Resim: 14-15). 8 m.den yüksek destek 
figürlerinin anastilosisi, planlama ve çalışma prosedürü açılarından daha 2009‘da 
hazırlanmıştı. Kızıl Avlu‘nun güneydoğu bölümünün sağlamlaştırılmasına 
yönelik alınan önlemler kapsamındaki bu kısmî projenin tasarlanması, burada 
kısaca özetlenerek tekrar ele alınacaktır. Temenosun bu güneydoğu kesimi, 
ziyaretçilere, altyapının mühendislik tekniklerine dayanan özelliklerinden 
cephe düzeni ve yapı bezeme elemanlarının kısmen önceden yapılarak 
dizayn edilmesine kadar /bis zu den teilweise in Fertigteilbauweise konzipierten 

19 M. Bachmann, Das Konservierungsprojekt in der Roten Halle, Pirson 2010 içinde, 222-223.
20 Kızıl Avlu’da restorasyonun bu kısmı ve müzeleştirme projesi Studiosus Foundation e.V. 

(Münih) tarafından geniş kapsamlı karşılanmaktadır, sözü edilen bu vakfa teşekkür 
borçluyuz. 
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Elementen der Fassadengestaltung und des Bauschmucks vor Augen bu iddialı 
yapının tüm mimarî spektrumunu gözler önüne seren didaktik bir potansiyel 
sunar. Restorasyonu 2009‘da tamamlanan güney yuvarlak kule, gözalıcı kubbe 
konstrüksiyonu ve rotonda içindeki heykel donatımının sergilenmesi gibi 
mimarî özellikleriyle, bu konseptin özünü oluşturur. Güneydeki ön alanda 
yer alan tonozlu bodrum ve bitişiğindeki katedral benzeri payandalarıyla 
büyük istinat duvarı, akarsu topoğrafyasındaki güçlü bir temenosun inşa 
edilmesini gerekli kılan değişikliklere ışık tutmaktadır. Büyük destek figürü, 
aynı zamanda yuvarlak kule ziyaretçi girişinin görüş alanında olan asıl yerine 
yerleştirilmiştir; böylece orada sergilenen siyah mermerden figür parçaları ve 
onlara ait açıklamalar doğrudan doğruya kendi bağlamında görülebilecektir. 
Bu şekilde ziyaretçiler Kızıl Avlu’nun asıl mimarî dekorasyonuna ilişkin bir 
izlenim sahibi olacaklardır. Proje aynı zamanda destek figürleri parçalarının 
konservasyon durumunda belirgin bir iyileştirmeyi hedeflemektedir. Destek 
figürleri şimdiye dek güney avluda yerde ve bu nedenle taban nemi ve sıçrayan 
suların etkisine açık bir konumda bulunmaktaydı. Kaide üzerine yerleştirme 
ve bir anastilosiste birleştirme bu durumu yalnızca iyileştirmeyecek, aynı 
zamanda bu değerli mimarî heykellerin önemini gözler önüne serecektir. Eksik 
heykel parçaları ve kırık parçaların tamamlanması prokonnesos mermeriyle 
yapılmıştır. Bu kısmen çok nitelikli işçilik ve yontuculuk gerektiren çalışmalar 
idare altındaki yerel işçiler tarafından yürütülmüştür. Bu çalışma tekniklerine 
ilişkin  bilgi, ikinci kuşaklara da aktarılacak ve böylece Traianeum’da başlanan, 
Bergama’daki taş restorasyonu uzmanlık merkezi geleneği sürdürülmüş 
olacaktır. Şimdiye dek prokonnesos mermerinden figür kaidesi işlenerek 
yerleştirilmiş ve başka heykel parçaları hazırlanmıştır. 

M.B.

Ören Yerinin Bakımı Ve Site Management

2010 yılı çalışmaları boyunca, ören yerinde çok sayıda bakım önlemleri 
uygulanmıştır. Bu bağlamda, 2006-2008 yıllarında akropolisin doğu 
yamacında, önceki yıl konservasyonları yapılan fakat yoğun yağmurdan 
etkilenen sondajların bir kısmının21 yeniden kuru duvarla emniyete alınması 

21 Pirson 2010, 231 Res. 96.
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gerekmiştir. Aynı zamanda ziyaretçilerin de yolu olan, Aşağı Agora’nın 
üst tarafındaki Antik Dönem ana yolunun emniyete alınması çalışmaları 
sürdürülerek sona erdirilmiştir. Kışın kuvvetli yağışlar, kent kazısındaki 
birkaç duvarın yıkılmasına sebep olmuştur. Bunlar arasında Bizans Dönemine 
ait kiliselerden birinin apsisi de bulunuyordu. Bu zararlar tamamen 
giderilebilmiştir. Kuzey galerinin üst tarafında taş deposu olarak kullanılan 
Yukarı Agora’nın arka duvarı bu çalışmaların en zoruydu. Bu duvar, bir ağaçın 
kökleri yüzünde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu yüzden duvarın 
alt kısımlarındaki taşlarına kadar yerinden çıkarılması gerekmekteydi. 
Bu duvar, köklerin yok edilmesi ve yamacın sağlama alınmasından sonra 
yeniden orijinaline sadık kalınarak oluşturulmuştur. Ayrıca, Aşağı Agora’nın 
batısındaki Antik Dönem evleri, koruyucu bir çatıyla düzenlenmiştir.

Pergamon kazısı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, akropolis 
ve Asklepieion’da ziyaretçi yollarının yenilenmesini önerdiği projeyi 
desteklemiştir. Tarafımızdan defalarca önerildiği gibi, akropolisten Eunemos 
Kapısı’na kadar uzanan bir yolun şimdilerde gerçekleştirelecek olması ve 
bu bağlamda kazı evinin doğusunda bir aşağı girişin de yapılacak olması 
memnuniyet vericidir.

F.P.

Resim Kaynakçası

Tüm resimler AAE Pergamon arşivinden (İstanbul - Berlin) alınmıştır.

Resim 1: A. Wirsching, Wulf’tan: 1994 Ek. 6

Resim 4: V. Stappmanns

Resim 6. 7: A. Fischer, hazırlayan: A. Wirsching

Resim 3. 8-10.: A. Weiser 

Resim 5: E. Kocak

Resim 10: V. Stappmanns, hazırlayan: A. Wirsching

Resim 12: G. Karataş

Resim 13-15: M. Bachmann
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Resim 2:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. 2010 kazı  
 alanlarının ve en önemli bina kalıntılarının doğudan göründüğü 

  kuzey kesim 

Resim 3:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Sondaj 5, bir  
 sonraki düzlem üzerindeki "işlik", kuzeyden görünüm.
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Resim 4:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Yapı kalıntıları ve yol  
 planları, kuzey kesim
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Resim 5:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Sondaj 6. Duvar B004,  
 kuzeydoğu yüzünün bezemesi, konservasyondan sonra

Resim 6:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Teras yapısının  
 hipotetik rekonstrüksiyonu, Plan (Ö. 1:300)
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Resim 7:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Alan 5, Plan.

Resim 8:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Alan 5. Mekân 1’den 
  gelen Minyatür-Altar (?) 
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Resim 9:  Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Alan 5, Mağara 2.  
 Hellenistik terrakotta. Giysili kadın heykelciği.
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Resim 10: Pergamon, Hellenistik kent genişlemesi, doğu yamaç. Yapı bulguları ve  
 sokak sisteminin geçici rekonstrüksiyonu (kırmızı)
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Resim 11: Pergamon, banliyö bölgesi. İlyastepe, tümülüs. Taş kapılar (solda)  
 ve açılmış lâhit (sağda) ile birlikte mezar odasına bakış. Kaçak  
 kazıcıların kaldırdığı döşeme levhâları görülmektedir

Resim 12: Pergamon, Kızıl Avlu. Restore edilen kısımları şematik olarak gösteren,  
 Kızıl Avlu’nun temenos kesimi, güneydoğusunun perspektif çizimi, 2010  
 durumu
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Resim 13: Pergamon, Kızıl Avlu. Kuşatan duvarların 2010’da  
 restore edilen bölümünü gösteren, bodrumun dış  
 görünüşü

Resim 14: Pergamon, Kızıl Avlu. Kaide gövdesinin ağır  
 vinçle taşınması. 
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Resim 15: Pergamon, Kızıl Avlu. Mermerden şematik olarak rekonstrüksiyonu  
 yapılan figürün üst kısmı yapım aşamasında
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile 2010 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistematik 
arkeolojik kazı çalışmaları 13 Temmuz - 1 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No: 
6851), DÖSİMM ve TÜBİTAK’ın (Proje No: 109K027) finansal desteklerinde 51 
gün süre ile yapıldı kazının Bakanlık temsilcisi görevini Osmaniye İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nden Arkeolog Kürşet Koçer yerine getirdi. Kazı heyeti 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslâm 
Sanatı Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. E. Emine Naza-Dönmez, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz 
Selim Erdal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden 
Prof. Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Yrd .Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel 
ile Dr. Nihan Sezgin, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden Ziya Görücü,ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yerleşim Arkeolojisi’ndenYrd.Doç.Dr. Evangelia Pişkin, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan 
Yrd. Doç. Dr. Ferit Baz, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Kalkan, Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş.Gör. Filiz Divarcı, Tübingen 
Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Arkeolojide Doğa Bilimleri Bölümü’nden 
Özgür Çizer, Sanat Tarihçisi-Arkeolog-Desinatör-Restoratör-Fotoğrafçı 

Şevket DÖNMEZ* 

OLUZ HÖYÜK KAZISI DÖRDÜNCÜ DÖNEM (2010) 
ÇALIŞMALARI: DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR

1

* Doç.Dr. Şevket DÖNMEZ, Oluz Höyük Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134-İstanbul / 
TÜRKİYE. donmezsevket@gmail.com

 Bu yazının yayına hazırlanmasında yardım eden Oluz Höyük kazı heyeti üyesi ve Trakya 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gözde Dinarlı ve İstanbul Üniversitesi 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencisi Kübra Nur Odalı’ya teşekkür 
ederim.
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Ahmet Çakmak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 
Ece Mollaahmetoğlu, Arkeolog İlkay İvgin, Arkeolog Beytullah Efe, Arkeolog 
Gözde Dinarlı, Hititolog-Sanat Tarihçisi Çiler Özdemir, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü stajyer lisans 
öğrencisi Zeynep Latifeci, Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri Sevil 
Kışla, Enver Boran, AdemKaraal, Melek Koçak, Hilal Erden, Kübra Nur 
Odalı, Hülya Aslan ve Didem Çolak, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümü stajyer lisans öğrencileri Merve Hafızmehmetoğlu, Buket 
Kafadar ve Gülşah Pestil, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü stajyer lisans öğrencisi Pürnurece Baş, Adnan Menderes Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri Berkan 
Öztürk ve Züleyha Berk, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri Esra Özbek ve Sami Dik, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi 
Burcu Yıldız, Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencisi Fatma Duygu Ünal ve 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Gülce Kurtay’dan oluştu.

Oluz Höyük 2010 sezonu çalışmaları 5 aşamalı olarak gerçekleştirildi.

1. Aşama: Oluz Höyük’te hem 2010 dönemi ve hem de gelecek yıllardaki 
sistematik arkeolojik kazılar için bir stratejik planlama yapabilmek amacıyla 
25 Temmuz – 3 Ağustos 2010 tarihlerinde Yrd.Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve 
Mehmet Şafi Yıldız tarafından I  10, I  11, I  12, I  13, J  10, J  11, J  12, J  13, J  17, 
K  8, K  9, K  10, K  11, K  12, K  13, K  17, L  8, L  9, L  10, L  11, K  12, L  13, L  17, 
L  25 plan karelerinde toplam 2400 m2 lik bir alanda jeoradar ve jeomanyetik 
yöntemleri ile toprak altındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, 
uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı (Topografik Plan).

2. Aşama: Arkeojeoloji çalışmaları: Oluz Höyük yapı ve yol kalıntılarının 
inşasında kullanılan bu taşların cinslerinin saptanması ve bunların kaynaklarını 
keşfetmek amacıyla İstanbul Üniversitesi’nden Jeolog Ziya Görücü tarafından 
detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmayla ilgili rapor 
Jeolog Ziya Görücü’nün taş analizlerinden sonra hazırlanacaktır.
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3. Aşama: Arkeobotanik çalışmaları: Tübingen Üniversitesi Yer Bilimleri 
Fakültesi Arkeolojide Doğa Bilimleri Bölümü’nden Özgür Çizer tarafından 
20 Temmuz 2010 – 10 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen arkeobotanik 
çalışmaları flotasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4. Aşama: Arkeozooloji çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’danProf.Dr. Vedat Onar tarafından 15-25 
Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen arkeozooloji çalışmaları Kazıevi 
Laboratuvarı’nda yapılmıştır.

5. Aşama: Arkeolojik çazı çalışmaları: Oluz Höyük kazı çalışmaları 4 
bölgede gerçekleştirildi. A,  B,  E  ve  F  açmaları (Topografik Plan).

A  AÇMASI

A  Açması’nda (Resim: 1) bu yıl yapılan çalışmalarda genişleyerek ve 
derinleşerek devam edildi. J  13, J  15, J  16, J  17, K  13, K  15, K  16, K  17, L  
14, L  15, L  16 plan karelerinden oluşan A  Açması’nda toplam 1300 m2.lik bir 
alanda gerçekleştirilen bu derinleşme çalışmaları sonucunda 1. 2 ve 4. mimarî 
tabakalarda çalışıldı.

A  Açması’nda “0” Tabakası’ndan sonra ve yüzey toprağının hemen 
altından başlayan 1. Mimarî Tabaka’nın yüzeye yakın olması, tarım 
faaliyetleri, yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiş yasadışı kazılar ve yerleşme 
terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler nedeniyle yoğun bir şekilde 
tahrip edilmiş olduğu gözlendi.

J  13 ve K  13 plan karelerindeki kazılar sırasında yüzey toprağı içinde 1pt 
amfora tıkacı, 1 bileği taşı, tunç 1 sikke ve demir 1 çivi, 1. Mimarî Tabaka’nın 
dolgu toprağı içinden 1 pt amfora (Resim: 2), 5 amfora tıkacı, 1 ağ ağırlığı, 2 
ağırşak, 1 boncuk, 1 çanak, 1 minyatür kap, 1 geyik ritonu boynuzu,  1 taş  
havan, 1 sapantaşı, 2 öğütmetaşı, çakmaktaşı 3 kesici, 1 kazıyıcı, 3 kemik 
astragal, 1 tunç iğne, 2 demir  kapı aksamı, 1 halka, 1 nesne ve 1 kurşun ağırlık 
ele geçirildi.
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L  14, L  15, L  16 plan karelerinde geliştirilen kazılar sonucunda 2. Mimarî 
Tabaka çalışmalarına devam edildi. Söz konusu plan karelerde kuzey-güney 
doğrultusunda inşa edilmiş yapı kalıntıları üzerinde derinleşme ve temizlik 
çalışmaları gerçekleştirildi. L 14 plan karesinin güney kısmında taştan 
bir altlık üzerine oturmuş ahşap bir dikeç kalıntısı saptandı. b.400 olarak 
kodlanan alan içinde in situ saptanan ahşap dikme ve altlığı, bugüne değin 
OluzHöyük’te özellikle 1 ve 2. Mimarî tabakalarda saptanan çok sayıdaki 
altlık ve sütun kaidesinin ahşap dikmelerle nasıl kullanıldığı konusunda 
önemli veriler sağladı. Basit bir sistemde yerleştirilmiş olan dikmenin üst 
kısmı düzleştirilmiş taş altlık üzerine hiçbir kanal ya da yuva açılmadan 
dikilmiş olduğu anlaşıldı.

2. Mimarî Tabaka’nın yüzey toprağı içinde 1 pt  ağ ağırlığı ve 1 yüzeyi 
Arapça yazıtlı, kulplu testi parçası, dolgu toprağı içinde 1 pt askos, 7 amfora 
tıkacı, 3 ağ ağırlığı, 3 ağırşak, 1 sayı sayma tableti (Resim:3), 1 riton parçası, 
1 kapak, taş 1 aslan figürini, 1 boncuk, 1 ezgitaşı, 1 öğütmetaşı, çakmaktaşı 2 
kesici, cam 1 mühür, kemik 1 pandantif, 2 tıp âleti, 1 astragal, 1 nesne, tunç 1 
okucu ve 1 fibula ele geçirildi.

A  Açması J 17 ve K  17 plan karelerinde gerçekleştirilen genişleme ve 
derinleşme çalışmaları sonucunda yüzey toprağının kaldırılmasından sonra 
1. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. Söz konusu plan karelerde ortaya 
çıkarılan 1. Mimarî Tabaka kalıntılarının oldukça tahrip edilmiş olduğu 
gözlendi. J  17 ve K  17 plan kareleri yüzey toprağı içinden epeyce 3 pt amfora 
tıkacı, 1 taş ağırlık, 1 bileği taşı, 1 tunç tıp âleti, 1 demir orak, 1 çivi, 1. Mimarî 
Tabaka’nın dolgu toprağı içinden 3 pt amfora tıkacı, 2 ağ ağırlığı, 1 kandil, 1 
unguentarium, 2 çakmaktaşı kesici, 6 tunç  sikke, 1 kabza, 1 kurşun külçe ve 1 
demir mızrak ucu ele geçirildi.

J  17 ve K  17 plan karesinde 1. Mimarî Tabaka’dan sonra gerçekleştirilen 
derinleşme çalışmalarında 2. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. 2. Mimarî 
Tabaka’da J  17 ve K  17 plan karelerinin özellikle güney kesimlerinde 
yoğunlaşan mimarî kalıntıların taştan oluşturulmuş yapı ve döşeme kalıntıları 
olduğu gözlendi.
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J  17 ve K  17 plan karelerinde ortaya çıkarılan 2. Mimarî Tabaka dolgu 
toprağı içinden 4 pt  amfora tıkacı, 3 ağırşak, nesne, 1 çanak (Resim:4), 1 
çömlek, taş 2 boncuk, çakmaktaşı 2 kesici, 3 kazıyıcı, cam 1 amulet, 1 boncuk, 
kemik 1 delici  ve tunç 2 zıpkın ucu ele geçirildi.

A  Açması’nda 2009 döneminde 4. Mimarî Tabaka’nın araştırılması amacıyla 
başlayan J  16, J  17, K  16, K  17 plan karelerindeki derinleşme çalışmalarına 
devam edildi. Yaklaşık 400 m2 lik bir alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda, 
2009 döneminde bir kısmını K  15plan karesinde ortaya çıkarabildiğimiz büyük 
taş yapı (b.445) kalıntısının güney ve güneybatısındaki alanda derinleşilmeye 
devam edildi. Söz konusu alanda taş ve kerpiçten inşa edilmiş yapı kalıntıları 
ile kilden oluşturulmuş fırın kalıntıları açığa çıkarılmaya başlandı. Karmaşık 
ve çok evreli bir mimarîye sahip olduğu gözlenen 4. Mimarî Tabaka’nın 2010 
döneminde araştırılan alandaki en önemli yapısını taş temelli, taş ve kerpiç 
duvarlı bir yapı (b.603) oluşturmaktadır (Resim:5). K  16 plan karesi içinde 
yer alan ve K  17 ile J  16 plan karelerinde de eklentileri yer alan yapının 
ana kısmının taş temelli ve duvarlı olması dikkat çekicidir. Söz konusu yapı 
dikdörtgen plana sahip olup kuzey - güney doğrultusunda inşa edilmiştir. 
Doğu duvarı doğuya doğru yönelerek bir köşe oluşturmaktadır. Bu köşe 
duvarının 2.00 m. uzunluğunda ve 0.50 kalınlığındadır. Dikdörtgen bir plana 
sahip olan ana yapının doğu duvarı üzerinde dikdörtgen planlı iri bir niş yer 
almaktadır. Yapının içinin tümüyle taş yıkıntı molozuyla doludur. Olasılıkla 
bir deprem sonucunda oluşan sarsıntıyla yapının kuzeybatı doğrultusunda 
hasar gördüğü, ortaya çıkan enkaz dağılımından gözlendi. Yapının güneye 
doğru genişlemesini sağlayan kerpiç duvarların güneyinde yapıyı kapatacak 
herhangi bir duvara rastlanmaması nedeniyle bu alanın üstünün açık olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu düşünceyi güçlendiren diğer mimarî kalıntılar ise, söz 
konusu alanda saptanan 3 adet fırın kalıntısıdır. Kerpiç duvarlarla sınırlanmış 
avlu kısmının güneyinde ortaya çıkarılan kalıntılardan, avlunun taş döşemeli 
olduğu anlaşıldı. Avlunun orta kısmında yer alan birtakım ince duvarlı köşeli 
duvar kalıntıları bu alanda depo benzeri birtakım birimlerin olduğuna işaret 
etmektedir.



140

4. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden 12 pt amfora tıkacı, 2 ağ 
ağırlığı, 1 ağırşak, 5 tezgâh ağırlığı, kuş figürlü 1 testi ya da çömlek gövde 
parçası (Resim:6), taş 1 heykelcik parçası (Resim:7), 1 boncuk, 3 çakmaktaşı 
kesici, 1 kazıyıcı, 1 kemik astragal, 2 delici, 2 nesne, tunç 1 fibula, 1 okucu, 2 
çivi, 1 çivi başı, 1 düğme, 1 nesne ele geçirildi.

B AÇMASI

Kazı çalışmalarımızın ikinci bölgesini oluşturan B  Açması,  höyüğün doğu 
yamacında yer almaktadır. Bu alanda kademeli bir derinleşme gerçekleştirildi. 
Höyüğün tabakalaşması konusunda ipuçları elde etmek amacıyla 2007 
döneminde yamaç üzerinde basamaklı kazı yöntemi kullanılarak çalışılan 
10 x 30 m. boyutlarındaki alanda toplam 6 mimarî tabaka saptanmıştı. 2008 
ve 2009 dönemleri çalışmaları sonucunda 20 x 40 m. boyutundaki alanda 
çalışmalar devam etmişti. Aynı alanda 2010 döneminde sürdürülen çalışmalar 
sonucunda mimarî tabaka sayısı 9’a ulaştı.

B  Açması çalışmalarına 2009 döneminde ortaya çıkarılan 8. Mimarî Tabaka 
seviyesinden başlandı. W  16 plan karesindeki çalışmalar sonucunda söz 
konusu mimarî tabakada plan oluşturmayacak bazı kerpiç duvar parçaları ile 
yangın geçirmiş tabanlar saptandı.

8. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden 1 pt  ağ ağırlığı, 3 çakmaktaşı  
kesici ve 1 kemik  nesne ele geçirildi.

8. Mimarî Tabaka’dan sonra gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında 
ortaya çıkarılan kalıntılar 9. Mimarî Tabaka olarak adlandırıldı. X  16, X  17, 
AA  16 ve AA  17 plan karelerindeki çalışmalarda herhangi bir mimarî kalıntıya 
rastlanmadı. Söz konusu alanda gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sırasında 
çanak-çömlek parçaları ve küçük buluntuların ele geçirildiği kültür toprağı içinde 
yoğun miktarda taşlı ve milli göl tabanına ait dolgu da ortaya çıktı.

9. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinde pt 3 amfora tıkacı, 2 ağ ağırlığı, 
1 taş  kalıp, 1 perdah âleti, 7 çakmaktaşı  kesici, 1 kazıyıcı ve 1 tunç nesne ele 
geçirildi.
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E  AÇMASI

Oluz Höyük’ün güneybatı kesiminde yer alan L  26 plan karesinde 
başlayan E  Açması çalışmalarında ortalama 0.50 m. derinleşildi. Bu 
derinleşme çalışmaları Tamir Evresi ile birlikte 1. Mimarî Tabaka kalıntıları 
ortaya çıkarıldı. 1. Mimarî Tabaka kalıntılarının yüzeye yakınlığı nedeniyle 
tarım faaliyetleri ve yasadışı kazılar sonucunda epeyce tahrip edilmiş olduğu 
gözlendi. Tamir Evresine ait olarak, söz konusu nedenlerle kısa ve tahrip 
edilmiş taş duvar kalıntıları ile dağınık taş grupları ortaya çıkarıldı. Tamir 
Evresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonucu plan karenin özellikle 
kuzey yarısında birtakım duvar kalıntıları olduğu gözlendi.  L  26  plan 
karesinin orta kısmına yakın bir alanda doğu - batı doğrultusunda uzun bir 
taş duvar kalıntısı saptandı.

1. Mimarî Tabaka’nın yüzey toprağı içinde 2 pt amfora tıkacı, 1 ağırşak ve 
1 gümüş sikke, dolgu toprağı içinde 10 pt amfora tıkacı, 2 ağırşak, 1 tezgâh 
ağırlığı, 1 nesne, 1 taş  perdah âleti, 1 boncuk, 7 çakmaktaşı  kesici, 2 cam  
bilezik parçası, 1 kemik  delici, 1 nesne, 2 tunç sikke, 1 yüzük, 1 demir  okucu, 
1 çivi ve 1 halka ele geçirildi.

F  AÇMASI

OluzHöyük’ün kuzeybatı kesiminde yer alan K 9 plan karesinde başlayan 
F Açması çalışmalarında ortalama 0.80 m. derinleşildi. Bu derinleşme 
çalışmaları sonucunda 2 mimarî tabaka ortaya çıkarıldı. 1. Mimarî Tabaka’da 
birtakım kerpiç döküntülü alanlar ile çöp çukurları saptandı.

1. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinde 3 pt  amfora tıkacı, 1 ağ ağırlığı, 
3 ağırşak, 1 tezgah ağırlığı, 3 riton parçası, 1 minyatür kap, 1 taş pendantif, 
1 çakmaktaşı kesici, 1 kemik ağırşak, 3 astragal, 3 nesne, tunç 5 sikke, 1 yılan 
figürini, 1 yüzük, 1 nesne ve 1 demir  halka ele geçirildi.

F Açması’nda 1. Mimarî Tabaka seviyesinden derinleşilmeye devam 
edilince 2. Mimarî Tabaka kalıntılarına ulaşıldı. 2. Mimarî Tabaka’daplan 
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kareyi kuzeybatı - güneydoğu yönündekateden uzun bir taş duvar (b.753) 
saptandı. Güneydoğu köşesinde ortaya çıkarılan yine kuzeybatı – güneydoğu 
doğrultusundaki bir başka duvar kalıntısı, uzun duvarın yaklaşık 0.40 m. üst 
seviyesinde yer almasına karşın, dönüşü ile birlikte âdeta uzun duvarın bir 
tamir evresi niteliğindedir. Bu duvarlar dışında güney kesit önünde açığa 
çıkarılmaya başlanan köşeli bir yapı kalıntısı ile doğu kesit önünde köşesi 
görülen bir döşeme kalıntısı 2. Mimarî Tabaka’nın diğer mimarî kalıntılarını 
oluşturmaktadır.

Uzun duvarın (b.753) orta kesimlerinde açığa çıkarılan büyük bir fırın 
kalıntısının 1. Mimarî Tabaka’ya ait olduğu düşünüldü. b.738 olarak kodlanan 
fırın oval planlı olup iki bölümden oluşmaktadır.

2. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden 1 pt  amfora tıkacı, 1 ağ ağırlığı, 
1 ağırşak, 1 çanak, 1 kapak, 1 nesne, 1 taş  bileği taşı, 4 çakmaktaşı kesici, 1 
kemik boncuk, 1 altın sikke (Resim:8 a-b) ve 1 demir kapı aksamı ele geçirildi.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Toplam 51 gün süren ve dört açmada (A, B, E, F)  1900 m2 lik bir alanda  
(Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2010 dönemi kazı çalışmaları 
sonucunda toplam 9 mimarî tabaka saptandı. E  ve F  açmalarının ilk 
tabakalarının, A ve B açmalarının ilk dört tabakalarının birbirleri çağdaş 
oldukları özellikle ele geçirilen sikke ile çanak-çömlek parçalarının 
değerlendirilmesinden anlaşıldı. Bu bağlamda OluzHöyük’ün 0 Tabakası 
Ortaçağa, 1. Mimarî Tabakası Helenistik Çağa (M.Ö. 2. yüzyıl - M.Ö. 1. 
yüzyılın ilk yarısı), 2. Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 
5. yüzyılın son çeyreği - 3. yüzyıl), 3. Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Geç 
Evresine (M.Ö. 5. yüzyıl),  4. Mimarî Tabakası ise yine Geç Demir Çağının Geç 
Evresine (M.Ö. 6. yüzyıl) tarihlenebilir. B  Açması’nda saptadığımız 5. Mimarî 
Tabaka (M.Ö. 7. yüzyıl) ile 6. Mimarî Tabaka’nın (M.Ö. 8. yüzyıl) ait olduğu 
anlaşıldı. 7. Mimarî Tabaka (M.Ö. 13. yüzyıl) ile 8. Mimarî Tabaka (M.Ö. 15-
14. yüzyıllar) Geç Tunç Çağına yani Hitit İmparatorluk Dönemine aittir. 9. 
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Mimarî Tabaka’nın ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler ve çanak-çömlek 
parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağına (M.Ö. 
4-3. binyıllar) tarihlenebileceği söylenebilir.

Oluz Höyük 2010 dönemi çalışmalarında, ilk üç sezon (2007-2009) 
boyunca özellikle A Açması (Resim:1) temelinde mimarî bir bütünlük içinde 
saptanamayan 1 Mimarî Tabaka ile ilgili ilk defa sağlam ve belirgin mimarî 
kalıntılara ulaşıldı. A Açması’nın kuzeye doğru genişleme çalışmaları 
sırasında J 13 ve K 13 plan karelerde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar, 
yasadışı kazıların bu alanda yoğunluğunun daha az olduğunaişaret etmişti. 
Bu alanda açığa çıkarılan bir takım mimarî kalıntıların yörede oldukça 
bol bulunan depozit taşlarla, bazen bunların yarı işlenmiş örnekleriyle 
oluşturulmuş olduğu gözlendi. Bu kalıntıların yer yer İslâmî gömülerle 
tahrip edilmiş olduğu saptandı. 2010 dönemi çalışmaları sonucunda sayıları 
49’u bulan İslâmî mezarların A Açması’nın kuzeyine doğru yoğunlaşmaya 
başlamış olması mezarlığın merkez bölümünün bu kısım olduğuna işaret etti. 
Önceki mezarların daha seyrek görüldüğü A Açması’nın orta kısımlarınınise, 
mezarlığın periferini oluşturduğu anlaşıldı.Gerçekte, höyüğün kuzeybatı 
kısmını oluşturan koninin en yüksek kesiminin bir mezarlık olarak kullanıldığı 
ve kuzeybatıya doğru yoğunlaşması nedeniyle mezarlığın periferinde 
çalışmakta olduğumuza dair işaretler vermeye başlamıştır.

Höyüğün A Açması’nın genişleme alanı olarak düşündüğümüz konisinin 
henüz 1. Mimarî Tabaka kazıları tamamlanmasa bile, yoğun bir İslâmî 
gömü faaliyetine işaret etmesi (Erdal 2010: 93-107), beraberinde buraya 
gömülmüş olan insanların yerleşmelerinin nerede olduğu sorusunu da 
gündeme getirmektedir. Tarihî kökenleri olan modern yerleşmelerle Oluz 
Höyük’ün konumları dikkate alındığında höyüğe en yakın konumda 2 köy 
bulunmaktadır. Bunlardan biri höyüğe adını vermiş olan Oluz (bugünkü 
Toklucak) Köyü olup yerleşmenin 5 km. batısında yer almaktadır. Osmanlı 
Dönemi kayıtlarından varlığını Ulus ve Olus isimleri ile 16. yüzyıla 
değin1izleyebildiğimiz Oluz Köyü’nün var olduğundan beri kullandığı bir 
mezarlığı mevcuttur. Hatta söz konusu bu mezarlıkta yer kalmaması nedeniyle 

1 Oluz Köyü 16. yüzyılın ilk çeyreğinde (Gürbüz 1993: 83), 18. yüzyıla tarihlenen 62. Numaralı 
Amasya Şer’iye Sicil Defteri’nde (Baş 2008: 55) ve H.1260-1261 tarihli temettuat sayımı 
kayıtlarında (Çatal 2010: 32) karşımıza çıkmaktadır.
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Oluz Köyü’nün ikinci bir mezarlığı da kullanmaya başlamış olduğu, bu köye 
yaptığımız gezilerde gözlendi. Ayrıca, 5 km.lik bir mesafeyi göze alarak 
Oluz Köyü sakinlerinin tarihsel süreç içinde Oluz Höyük’ü mezarlık olarak 
kullanmış olma olasılığı pratik açıdan çok zor gözükmektedir. Oluz Höyük’e 
yakın diğer bir yerleşim birimi ise, kazı kampımızın bulunduğu Gözlek 
Köyü’dür. Oluz Höyük’ün kuşuçumu 2.5 km. güneydoğusunda bulunan 
Gözlek Köyü’nün Oluz Köyü’ne göre daha yeni bir yerleşme olduğu köy 
sakinlerinden alınan bilgiler sonucunda anlaşılmıştır. Osmanlı kaynaklarında 
da Gözlek Köyü ile ilgili herhangi bir kayıta rastlanmamaktadır. Oluz 
Höyük’ün içinde bulunduğu ova yüzeyinin 1900’lü yıllarda bataklık alanı 
olduğu bilinmektedir.Söz konusu bu bataklık alanı Gökhöyük TİGEM’in batı-
doğu doğrultusunda çok uzun 2 drenaj kanalı açmasıyla kurutularak tarıma 
uygun bir hâle getirilmiştir.Bu nedenle de Oluz Höyük’ü gömü alanı olarak 
kullanabilecek bir yerleşme olma ihtimali çok düşüktür. Bu bağlamda Oluz 
Höyük’ü mezarlık olarak kullanmış olan topluluğun nerede yaşamış olduğu 
konusu belirsiz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Geriye kalan tek 
bir olasılık,Oluz Höyük’ün yörede yaşamış olan göçebe bir aşiret tarafından 
mezarlık yeri olarak seçilmiş ve kullanılmış olduğudur2. Oluz Höyük ve 
Geldingen Ovası etrafında yaşayan, yazın yüksek yerlere çıkan göçerlerin, 
aşiret bireyleri öldükçe bunları arazi içinde sudan ve bataklık alanından daha 
yüksekte ve kuru bir saha olan Oluz Höyük’e gömdükleri olasılığı ağırlık 
kazanmaktadır.

Oluz Höyük 2. Mimarî Tabakası, 2009 dönemi kazı çalışmalarında açığa 
çıkarılan taş döşemeli anıtsal bir yol ile karakterize olmaktadır (Dönmez 
2010: 279-280). Güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan yolun üzerinde 
saptanan 2 adet taş sütun kaidesinin bir avluya doğu yönünden ulaştığını 
ve 4 dikmeli bir giriş oluşturduğunu belirlemiştik. Ancak 2009 dönemi 
kazılarındaki zaman yetersizliği nedeniyle bu girişin nasıl bir sisteme sahip 
olduğunu tam olarak anlayamamıştık. Sütun kaidelerinin kuzeyindeki 
alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, batıdaki sütun kaidesinin 3.60 m. 

2 Bu konudaki görüşler Oluz Höyük kazısının antropoloji uzmanı olan Prof.Dr. Yılmaz Selim 
Erdal tarafından iletilmiştir.
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kuzeydoğusunda kabaca işlenmiş taş bir dikeç kaidesinin varlığı saptandı. Bu 
dikeç kaidesinin doğusunda ve karşılığında olması gereken diğer taş kaidenin 
ise yerinde olmadığı gözlendi. Bu alan 1. Mimarî Tabaka sakinleri tarafından 
yoğun bir şekilde silo çukurları ile tahrip edilmiş olduğundan, söz konusu 
kaidenin çok büyük olasılıkla silo açma çalışmaları sırasında yok olduğu 
anlaşılmaktadır. Dört sütunlu girişe güneyden bakıldığında tam merkeze 
gelen kısımda avluya giriş sağlayan düzgün kesilmiş bir eşik taşının varlığı 
2008 döneminden bilinmekteydi. Böylece avlu benzeri taş döşemeli bir alana 
oldukça özenli yontulmuş bir eşik taşıyla girildiği anlaşılmaktadır. Avlu 
olarak nitelendirdiğimiz ancak yoğun silo çukuru kazısına maruz kalmış 
alanın daha kuzeydeki bir yapıya ait olduğu düşünülmelidir. Taş döşemeli 
yol kalıntısının M.Ö. 5.yüzyılın son çeyreğinden 1. Mimarî Tabaka’nın 
başladığı M.Ö. 2.yüzyıla kadar kullanılmış olduğu, 2. Mimarî Tabaka 
dolgusunda ele geçirilen çanak-çömleğin değerlendirilmesinden anlaşıldı. 
Yolun M.Ö. 2.yüzyılda güney kısmının kullanımına son verildiği bu alanda 
yoldan sökülmüş taşlar kullanılarak inşa edilmiş bazı niteliksiz yapılardan 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, dört sütunlu girişin Roma Döneminde 
yoğun olarak kullanılan tetrapylonları andırdığı, hatta bu kapı yapılarının 
basit de olsa bir proto tipini oluşturduğu söylenebilir. Anadolu Demir Çağı 
arkeolojisinde ilk kez Oluz Höyük’te saptanan bu kapı yapısının mimarlık 
tarihi açısından ne ifade ettiği, gerçekleştirilecek ayıntılı çalışmalardan sonra 
çok daha iyi anlaşılacaktır.

2. Mimarî Tabaka kazılarının diğer bir çalışma sahası olanA  AçmasıL 14-
17plan karelerindede gerçekleştirildi. A  Açması’nın doğu kenarını oluşturan 
bu alandaki kazılar 2009 döneminde başlamıştı (Dönmez 2010: 278-279). 
Zaman yetersizliği nedeniyle ayrıntılı çalışmalar yapamadığımız atölye 
işlevli mekânlarda gerçekleştirdiğimiz kazılar sonucunda hem yapıların 
planları net bir şekilde ortaya çıkarıldı, hem de kemikten yapılmış ve oldukça 
iyi bir işçiliğe sahip güneş biçimli bir amulet ile cam bir mühür ve olasılıkla 
bir arslanı yansıtan taştan bir figürin parçası ele geçirildi. 2009 döneminde 
aynı alanda bulduğumuz cam bir mühür ile yüzeyine güneş motifi kazınmış 
kemik bir diskin ele geçirildiği bu mekânlar, 2010 dönemi buluntularıyla 
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birlikte değerlendirildiğinde A Açması’nın kuzeyinde yer aldığını tahmin 
ettiğimiz saray nitelikli önemli yapının eklentileri olarak düşünülebilir. Bu 
mekânların kuzeyinde yer alan avlu olarak nitelendirdiğimiz alanda ortaya 
basit bir taş kaide üzerinde ve ortaya çıkarılan dip kısmı korunmuş ahşap 
bir dikeç parçası oldukça önemlidir. Oluz Höyük’teki ahşap dikmelerin nasıl 
olduğu konusunda oldukça önemli bilgiler veren bu kaide ve dikmenin 
bulunması, yine Oluz Höyük mimarî geleneklerini gerçekçi bir şekilde 
görmemizi sağladı.

2. Mimarî Tabaka dolgu toprağı içinde, biri A diğeri ise F  açmalarında 
ele geçen disk biçimli, pişirilmiş 2 adet kil nesne (Resim:3), bir yüzlerinde yer 
alan birbirinin tekrarı görünümündeki basit işaretlerle dikkat çekmektedir. 
Bu işaretler kil yaşken tırnak bastırılarak oluşturulmuştur. Söz konusu 
işaretler çok düzgün olmasa da, çoğunlukla yukarıdan aşağıya, bazen de 
çapraz bir şekilde ve tüm yüzeyi doldurarak yerleştirilmiştir. Birisi daha 
büyük ve noksan kısımları olmasına karşın, her iki diskin üzerine yaklaşık 
60’ar işaretleme yapıldığı gözlenmektedir. Bu disklerin zaman, birtakım 
mal ya da ürünlerin sayısını bir nesne üzerine kaydetme ve bunu kalıcı hâle 
getirme amacıyla yapılmış oldukları çok yüksek bir olasılıktır. Sayı tableti 
diyebileceğimiz bu disklerin ihtiyacı karşılamak üzere kullanılmış olduğu 
düşünülebilir. 

4. Mimarî Tabaka çalışmaları A  Açması’nınJ 16-17, K 16-17 plan karelerinde 
gerçekleştirildi. 2009 dönemi çalışmalarında ortaya çıkarılan ve bir kısmı K 
15-16 plan karelerinin doğu kesiti içine doğru devam eden yapının (Dönmez 
2010: 283) 4.00 m. güneybatısında yer alan ve benzer yapı malzemesi ile, 
yani, yarı işlenmiş taşlarla inşa edilmiş bir yapı kalıntısı dikkat çekicidir. 
Doğu bölümünde bir niş benzeri bölümü olan yapının güneyde yer alan 
giriş kısmında ortaya çıkarılan eklentileri güney bölümde belli bir düzende 
yerleştirilmiş ocaklar yapının dikkatle araştırılması gerektiğini gösterdi. 
Bu yapının hemen güneyindeki alanda moloz dolgu içinde ele geçirilen bir 
heykelcik parçasının (Resim:7) Kubaba’yı (MatarKubileya) yansıttığı anlaşıldı. 
Boğazköy (Kulaçoğlu 1992: 139), Ankara Bahçelievler (Kulaçoğlu 1992: 140), 
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Yekbaz Köyü (Kulaçoğlu 1992: 141) ve Gordion/Yassıhöyük’ten (Kulaçoğlu 
1992: 141) sonra Oluz Höyük Orta Anadolu’da Demir Çağı Kubaba heykelciği 
ele geçirilen yeni bir merkez olarak dikkati çekmektedir.

B Açması çalışmaları 8 ve 9. Mimarî tabakalarda gerçekleştirildi. 2009 
dönemi çalışmaları sırasında 7. Mimarî Tabaka da açığa çıkarılan Hitit 
yapısının (Dönmez 2010: 292) kuzeyinde geliştirilen çalışmalarda birtakım 
basit duvar parçaları ile bastırılmış toprak bir taban ortaya çıktı.Söz konusu 
bu mimarî kalıntıların 8. Mimarî Tabaka’ya ait olduğu anlaşıldı.

Oluz Höyük’ün bilinen en erken mimarî tabakası durumuna gelen 
9. Mimarî Tabaka’da Erken Tunç Çağı’na tarihlenebilecek bulgular ele 
geçirilmeye devam etti. Çanak-çömlek parçalarının yanı sıra, kullanılmış bir 
taş maden döküm kalıbı parçasıbulundu. Orta Karadeniz Bölgesi’nin İkiztepe 
(Samsun), Kovuklukaya (Sinop) ve Maşat Höyük’ten(Tokat) bilinen Erken 
Tunç Çağı madencilik faaliyetleri içinde Amasya yöresinin de yer alması 
önemlidir.

E Açması çalışmalarında yalnızca bir mimarî tabakaya ait kalıntılar ortaya 
çıkarıldı. Kazı çalışmaları öncesi gerçekleştirilen yüzey temizliği sırasında 
Büyük İskender Dönemi’ne ait gümüş bir sikke ele geçirildi. Yüzey toprağının 
kaldırılmasından sonra açığa çıkarılan 1. Mimarî Tabaka’nın ele geçirilen 
çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden, A  Açması’nda olduğu 
gibi, Geç Hellenistik Çağa ait (M.Ö. 2. yüzyıl-1. yüzyılın ilk yarısı) olduğu 
saptandı.

Höyüğün kuzeybatı kenarında yer alan F Açması’nda gerçekleştirilen 
derinleşme çalışmaları sırasında, 2. Mimarî Tabaka’ya ait kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru açmayı katedenve fonksiyonu bu aşamada tam olarak 
anlaşılamayan taştan oluşturulmuş uzun bir duvar kalıntısı dikkati çekmektedir. 
F Açması’ndaki çalışmalar sırasında 2. Mimarî Tabaka dolgu toprağı içinde altın 
bir sikke (Resim:8 a-b) ele geçirildi. Gerçekleştirilen ilk değerlendirmeler sonucu 
sikkenin Büyük İskender Dönemine (M.Ö. 336-323) ait bir stater olduğunu 
anlaşılmıştır. 1.8 cm çapındaki sikkenin ön yüzünde profilden betimlenmiş 
sağa bakan sorguçlu Korinth miğferli Athena başının ense kısmında yılan 
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figürü vardır. Athena’nın örgülü saçları sağ kulak ile enseyi kapatmaktadır. 
Sikkenin arka yüzünde ise ayakta duran ve sol tarafa bakan bir Nike figürü yer 
almaktadır Nike sağ elinde bir çelenk, sol elinde ise stylis tutmaktadır. Topuz 
saçlı Nike yere kadar uzanan bir elbise giymiştir. Sol kanadının yanında, Büyük 
İskender’in adı eski Yunanca harflerle yukarıdan aşağıya doğru yazılmıştır. 
Nike’nin sağ elinin altında ise, monogram yer almaktadır.

M.Ö. 5. yüzyıl ile MÖ 3. yüzyıl aralığında bir yaşam geçirmiş olan Oluz 
Höyük 2. Mimarî Tabakası’nda ele geçirilen altın sikke, söz konusu tabakanın 
tarihlemesinin çok doğru bir şekilde yapılmış olduğunu teyit etmektedir. İran 
kökenli Akhaimenid kültürünün elit bir yaşam tarzına işaret eden özel üretim 
kaplar, kemik semboller ve cam mühürler gibi çok önemli arkeolojik bulgular 
geçmiş kazı dönemlerinde ele geçirilmişti. Altın sikke ise, bu elit yaşamın 
zenginlik derecesine işaret eden çok nadir bir eser olarak dikkati çekmektedir.

Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. 
Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), 
TÜBİTAK ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne 
teşekkür ederim. 
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Çizim 1: Oluz Höyük topoğrafik Plan, 2010
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Resim 1: Genel görünüm, A  Açması

Resim 2: Pt. Amfora, 1. Mimarî Tabaka, A  Açması
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Resim 3: Pt. sayı tableti, 2. Mimarî Tabaka, A  Açması

Resim 4: Pt. çanak, 2. Mimarî Tabaka, A  Açması
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Resim 5: 4. Mimarî Tabaka, A  Açması

Resim 6: Kuş figürlü gövde parçası, 4. Mimarî tabaka, A  Açması
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Resim 7: Taş heykelcik parçası, Kubaba, 4. Mimarî Tabaka

Resim 8 a-b: Altın sikke 2. Mimarî Tabaka, F  Açması
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Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Barcın1 Höyük’te 2010 sezonu kazıları başta 
Türkiye ve Hollanda olmak üzere uluslararası bir ekiple Bursa Arkeoloji 
Müzesi’nden gelen Bakanlık temsilcisi Ebru Dumlupınar’ın katılımıyla 2 
Temmuz – 29 Ağustos günlerinde gerçekleştirilmiştir. (Resim: 1). 

2005-2006 yılında Dr. Jacob Roodenberg’in İznik Müzesi adına yürüttüğü 
Barcın Höyük kazıları (Roodenberg v.d. 2008) 2007 yılından beri Yar. Doç. Dr. 
Fokke Gerritsen başkanlığında devam etmektedir (Gerritsen 2008, Gerritsen 
ve Özbal 2009; Gerritsen v.d. 2010; Özbal ve Gerritsen 2011). 2010 sezonundan 
itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öngörmesiyle kazı çalışmalarına 
Yar. Doç. Dr. Rana Özbal kazı başkan yardımcısı olarak görev yapmaya 
başlamıştır. 

2010 sezonu kapsamında arazi, restorasyon çalışmaları ve buluntu 
analizi (başta çanak çömlekler, hayvan kemikleri, küçük buluntular ve taş 
âletler) içeren bir araştırma programı uygulanmıştır. Çanak çömleklerin 
incelenmesinde önemli sonuçlar vermekte olan arkeometrik lipit analizlerinin 
ilk aşamaları kazı sürecinde başlamış, ancak analizlerin büyük bir kısmı 
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Merkezi’nde 
gerçekleşmiştir.

Arazi çalışmaları kapsamında en önemli bulgular Barcın Höyük’te 
çukurların altında tahribata uğramamış tabakaların olduğunun tespit 
edilmesidir. Barcın Höyük’te Neolitik tabakanın çok sayıda çukur tarafından 
kesilmiş olması mimarî ilişkileri ve mekân/kontekst bilgilerini anlamayı 

*  Yar. Doç. Dr. Fokke GERRITSEN, Hollanda Araştırma Enstitüsü, İstiklal Caddesi, No: 181 
Merkez Han, P.K. 132. Beyoğlu 34433, İstanbul/TÜRKİYE. 

 Yar. Doç. Dr. Rana ÖZBAL, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumeli 
Feneri Yolu, Sarıyer 34450, İstanbul/TÜRKİYE. 

1  Höyüğün adı yakında bulunan köyden gelmekte ve “ç” harfi ile değil yukarıda belirtildiği 
gibi “c” harfi ile yazılmaktadır. 

Fokke GERRITSEN*
Rana ÖZBAL

2010 YILI BARCIN HÖYÜK KAZILARI
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güçleştirmektedir. Çukurların çoğu Neolitik Döneme tarihlenmektedir ve 
dikkatli bir şekilde kazıldıklarında stratigrafik ilişkiler konusunda değerli 
bilgiler kazanıldığından dolayı bu konuya özen gösterilmiştir. 

2010 yılında L12, L13, L14, M10 ve M11 olmak üzere toplam beş açmada 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. (Resim: 2). L11 açmasında 2010 yılında 
çalışılmamıştır. L13 ve L14 açmalarında Geç Roma Dönemine tarihlenen 
kalıntılar dışında diğer açmalarda ve L13 açmasının kuzey kısmında yapılan 
çalışmalar kapsamında tarihöncesi dönemler ve özellikle Neolitik Dönem 
araştırılmaktadır. Açmalarda yapılan kazılar aşağıda her açma için ayrıca 
belirtilmektedir.  

L12 Açması

L12 açmasında çalışmalar önce 2009 yılında daha üst seviyede bırakılan 
güney yarıda başlamıştır. Önce bu tabaka tamamıyla aşağıya indirilmiş, daha 
sonra tüm açmada devam etmiştir. Açmanın kuzeyinde kalan ve bu açmayı 
L11 açmasından ayıran açma duvarı da kaldırılmıştır. Bunun sebebi, L11 
açmasında 2007 yılında tespit edilen yapının bir bölümünün sözü geçen açma 
ayırma duvarının altında kalmasıdır. 

L12 açması Barcın Höyük’te bilinen ve yukarıda açıklanan çukurlu döneme 
tarihlendiğinden mimarî kalıntıları anlayabilmek oldukça güç olmuştur. 
Ancak yine de iki ayrı ocak yeri, birbirine paralel iki duvar ve bunlara dik 
açıda olan üçüncü bir duvar tespit edilmiştir. Bu veriler belirtilen alanda bir 
evin bulunduğuna ve evlerin dışında, olasılıkla yemek pişirme için ayrılan 
bir alan olduğuna işaret etmektedir. Paralel duvarlardan kuzeyde olanı 
aslında L11’de 2007’de bulunan 5 No.lu yapının güney duvarıdır (Resim: 
3). Bu evin duvarları kazık deliklerinden de anlaşıldığı üzere yeşilimsi bir 
kilden oluşan dal örgü tekniğiyle yapılmıştır. Yer yer sıkıştırılmış topraktan 
sıva ya da tamir yerleri bulunan duvarların 50 cm. yüksekliğe korunmuş 
olduğu gözlemlenmektedir. Yapının yaklaşık 20 m2 lik bir alan kapladığı 
belirlenmiştir, ancak 2010 yılında henüz iç mekân kazı çalışmalarına 
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başlanmamıştır.  Yapının tek bir oda olup olmadığı ve söz konusu mekânın 
ara bölme duvarlarının varlığı ancak 2011’de belirlenebilecektir. 

L12 açmasında tespit edilen ikinci duvar yukarıda belirtilen yapının güney 
duvarının 1 metre güneyinde duvara paralel şekilde tespit edilmiştir. Arada 
bulunan boşluğun sokak ya da geçiş alanı olduğu ve söz konusu duvarın 
ikinci bir yapının kuzey duvarı olduğu düşünülmektedir. Burada bulunan 
olası bir yapının şu an sözü geçen duvara dik açıda olan ikinci bir duvarı 
tespit edilmiştir. İkinci evin duvarlarının iskeletinin dikme direklerden ve dal 
örgü tekniğiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır. Duvarlar L11’deki evden daha 
ince olup daha kötü korunmuşlardır. 

Söz konusu ev mekânının dışında açmanın güney profiline yakın bir yerde 
iki adet ocak tespit edilmiştir. Bunların kazılmasına 2011 yılında başlanacaktır. 

L13 Açması

L13 açmasında kazı çalışmaları ilk 2006 yılında Roodenberg başkanlığında 
başlamıştır. 2007 ve 2008’de bu açmada kazı çalışmaları devam etmemiş, 2009 
yılında açmanın kuzeydoğu köşesinde sondaj niteliğinde bir 2x3 metrelik bir 
alan kazılmıştır. Bu sondajda ele geçirilen Neolitik malzeme diğer açmalardan 
stilistik açıdan farklı olduğundan 2010 yılında çalışmalara başlanma kararı 
alınmıştır. 

2010 yılında çalışmalar açmanın doğu tarafında bulunan 4 x 9 metrelik 
alanda yoğunlaşmıştır. Bu alanda önce çok sayıda Bizans, Roma ve Erken 
Tunç çöp çukuru kazılmıştır. Çöp çukurlarının altından açmanın güney 
tarafında Roma Dönemine tarihlenen bir yapıya ait duvarlar ve tabanlar 
tespit edilirken kuzey tarafında aynı kotta Neolitik dolgularının bulunması 
burada teraslama işlemi olduğunun bir göstergesidir. 

L13 açmasında Geç Roma Döneminde yapılan teraslama faaliyetinden 
sonra teraslamaya paralel bir yapı duvarı ve buna dik açıyla gelen ayrı bir 
duvar tespit edilmiştir (Resim: 4). İki duvarın oluşturduğu odanın iç tarafı 
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sıvanmıştır. Açmanın batısında duvara bitişik yeşilimsi sarı kerpiçlerden 
yapılmış bir ocak yeri kazılmıştır. Bu mekânda Roma Dönemine tarihlenen 
bir pişirme kabına ait çok sayıda parça bulunmuştur. Bu mimarî kalıntılar 
kaldırılmamış, açmanın kuzey yarısında derinleşilmiştir. Bu alanda çöp 
çukurlu evrenin altından herhangi bir tahribata uğramamış Neolitik tabakalar 
gün ışığına çıkarılmıştır. Bu tabakalar üst üste gelen çok sayıda dış mekân 
tabanları tarafından oluşmuştur. Tabakaları kesen çöp çukuru yoktur, ama 
iki adet mezar çukuru tespit edilmiş ve kazılmıştır. Mezarlardan birisi yaşça 
büyük bir bireye aittir. Diğerinin başı hariç vücudunun çoğu açma duvarının 
içinde kalmaktadır. Ayrıca L13 açmasının kuzeyinde çok sayıda ocak yeri 
tespit edilmiştir. Sayıları 10’u bulan ocak yerlerinin çapları bazen 30-50 cm. 
arasındadır. L12’nin güneyinde Neolitiğin daha geç evresine tarihlenen bir de 
ocak yeri bulunması bu iki açmanın buluştuğu alanın uzun vadeli bir zaman 
sürecinde yemek pişirme faaliyetleri için kullanılmış olduğunun işareti 
sayılabilir. 

Açmanın tabanından alınan 5 cm.lik bir karot örneği ana toprağın mevcut 
seviyenin 1.3 metre altında olduğunu göstermektedir. 2011 yılının ana 
amaçlarından biri ana toprağa ulaşabilmektir. 

L14 Açması

L14 açmasında henüz Neolitik tabakalara ulaşılmamıştır. Açmanın Neolitik 
açısından zengin olan L13 açmasının hemen güneyinde olması ve L13’te 
Neolitik malzemenin çıktığı kottan daha da alt seviyelere geçilmiş olması 
her ne kadar burada da Neolitik katmanlara ulaşılmış olduğunu düşündürse 
de, L14 açmasında henüz sadece Roma ve Erken Tunç dönemlerine 
tarihlenen kalıntılara ulaşılmıştır. Bunun sebebi yukarıda L13 açması için 
belirtilen teraslama faaliyetinden kaynaklanmaktadır. Roma Döneminde 
L13 açmasında bulunan teraslama duvarına paralel bir hendek gün ışığına 
çıkarılmıştır. Dibi beyaz kalker ile sıvanmış olan hendeğin içinde çok sayıda 
hayvan kemiği parçası ve Roma Dönemine tarihlenen çanak çömlek dışında 
az sayıda Neolitik parça da ele geçirilmiştir. Roma Dönemine tarihlenen en az 
iki çöp çukuru ve iki adet ocak yeri tespit edilmiştir. 
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M10 Açması

M10 açmasında çukurlu evrenin altına ulaşılmış olması önemlidir. 
225.00 koduna gelindiği zaman tabakalanmayı ve mimarî unsurların 
yorumlanmasını güçlendiren çöp çukurlarında büyük bir azalma olmuştur. 
Bu tabakanın altında büyük ölçüde kesintisiz ve tahribata uğramamış mimarî 
unsurlar tespit edilebilmiştir. 

2005 yılından beri devam etmekte olan M10 açmasının önce 2005 ve 2006 
yıllarında doğu tarafında çalışılmıştır. Açmanın batı tarafı 2007, 2009 ve 2010 
yıllarında aynı seviyeye indirilmiştir. 2010 sezonunun ortasında doğudaki 
koda ulaşılmış ve 9 x 9 metrelik açmada bir bütün olarak inilmeye başlanmıştır.

2010 sezonunun başlangıcında açmanın orta kesimlerinde çok sayıda çöp 
çukuru tespit edilmiştir. Çöp çukurları tarafından tahrip edilmiş çok sayıda 
ocak yeri ve mezar çukuru kazılmıştır. 2010 sezonunda Neolitik Döneme 
tarihlenen 1 çocuk, 2 yetişkin ve 4 bebek iskeleti olmak üzere, toplam 7 
mezar kazılmıştır. Mezarların açmanın kuzeybatı çeyreğinde bir avlu olduğu 
düşünülen mekânda yoğunlaşmış olması dikkat çekicidir. 

Çukurlu tabakanın altından gün ışığına çıkarılan evrede dört ayrı yapıya 
ait olduğu düşünülen kazık delikleri tespit edilmiştir (Resim: 5). Yapılardan 
bir tanesi (1 No.lu yapı) açmanın kuzeybatı köşesinde güneybatı-kuzeydoğu 
istikametinde bulunmaktadır. Yapının önünde kazık deliklerinden 
oluşturulmuş duvarın 1 metre güneyinde paralel ikinci bir kazık delik 
sırası tespit edilmiştir. Bu sıranın belirtilen ilk yapının dışına yerleştirilmiş 
bir sundurma yapısına ait olabileceği düşünülmektedir, ancak bu tez teyit 
edilmemiştir. İkinci kazık delik sırasının güneyinde çakıl taşlarından 
oluşturulmuş ve kalınlığı 1 metre olan bir sokak türü alan kazılmıştır. 

Kazık deliklerinden anlaşıldığı gibi dal örgü tekniğiyle üretilen duvarlardan 
oluşan diğer üç yapı (Yapı 2, Yapı 3 ve Yapı 4) açmanın güney tarafında 
birbirine bitişik şekilde gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlardan en batıda bulunan 
ev (Yapı 2) yanmış olduğundan diğerlerinden daha iyi korunmuştur. Ancak 
diğer evler de oldukça sağlam bir şekilde inşa edilmiştir ve bazı duvarlarda 
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çift sıralı kazık delikleri bulunmaktadır. Yanmış olan evin kazılmasına 2011 
yılında başlanacaktır.  2010 yılının sonunda yanmış evin dolgusunda bulunan 
birkaç in situ buluntu, kışın bozulma ihtimali olduğundan, bulundukları 
pozisyondan alınmıştır. Bunlar arasında iki adet kapak dikkat çekicidir 
(Resim: 6). Bu tür kapakların çok nadir olarak bulunması, bunların olasılıkla 
normalde pişmemiş topraktan imal edildiklerini ve ancak evde çıkan yangın 
sırasında korunduklarını akla getirmektedir. 

M11 Açması

M11 açması L12’de olduğu gibi çukurlu evrede olduğundan mimarî 
öğeleri ve stratigrafik tabakalanmayı anlamak oldukça güçtür. Ancak 
çukurların profilleri alt tabakalara birer pencere gibi kullandığından bazı 
kronolojik sorunlara çözüm getirilebilmiştir. Çok sayıda çöp çukurunun 
profilinde yanmış bir tabaka tespit edildiğinden sezon sonuna kadar bu 
tabakaya ulaşmak amaçlanmıştır. Kazı sezonun sonunda açmanın tümü aynı 
döneme getirildikten sonra yanmış tabaka kaydedilmiş ve kaldırılmıştır. 
Ancak yeni tabakanın ortaya çıkmasıyla birbirlerine dik açıda olan kazık delik 
sıraları meydana çıkmıştır. M10 açmasında beliren Yapı 2, Yapı 3 ve Yapı 4, 
M11 açmasında devam etmektedir ve 2011 yılında alt tabakalara inildiğinde 
kazılmasına başlanacaktır. 

Sonuçlar

2010 yılının en önemli sonuçlarından biri L13 ve M10 açmalarında 
çöp çukurlu evrenin altına gelinmiş olmasıdır. Barcın Höyük Yenişehir 
Ovası'nda bulunan Menteşe Höyük’ten daha erken tabakalara inme imkânı 
sağladığından önemli bir yerleşimdir, ancak açmalarda her evrede onlarca 
birbirini kesen çöp çukuru olması hem çalışmaları yavaşlatmakta hem de 
mimarî kalıntıların yorumlarını oldukça güç kılmaktadır. 

M10 açmasında yanmış bir yapının tespit edilmesi her açıdan heyecan 
vericidir çünkü in situ bulguların meydana çıkacağının göstergesi kabul 
edilebilir bu da Neolitik evlerde yaşam biçimi hakkında yeni verilere 
ulaşacağımıza işaret etmektedir. 
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L13 açmasında 2010 sezonunda çanak çömlek açısından Güney Marmara 
Bölgesi için gerek Barcın Höyük’te gerekse Menteşe Höyük’te şimdiye kadar 
görülmemiş yeni formlar ve yüzey renkleri gün ışığına çıkarılmıştır. Normalde 
bu bölge için bildiğimiz koyu siyah ve kahve olan çanak çömlek yüzeyinin alt 
tabakalarda daha pembe, gri ya da kırmızı olabildiği ve çömlek hamurunun 
katkı maddesi olarak bol kalsit içermeye başladığı 2010 sezonunda L13 
sondajıyla öğrenilmiştir. Çanak çömleklerin duvar cidarları oldukça ince olup 
ustalıkla perdahlanmıştır. 

L13 açmasından çıkan çanak çömleklerin lipit analizleri 2010 sezonunu 
takiben yine Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Merkezi bünyesinde 
Prof. Dr. Hadi Özbal başkanlığında devam etmiş (Özbal v.d. 2011; Türkekul-
Bıyık ve Özbal 2008) ulaşılan en alt tabakalardan bile kuşkusuz süt lipitlerine 
ait veriler elde edilmiştir. (Özbal v.d. baskıda). 

L13 açmasında 2010 sezonunda gün ışığına çıkarılan hayvan kemiklerinin 
çok büyük bir yüzdesinin evcilleştirilmiş türlerden oluşması ilginçtir. Yabanî 
türler çok kısıtlıdır ve evcilleştirilmiş domuz yok denecek kadar azdır. Keçi, 
koyun ve sığır yüzdeleri oldukça yüksektir. Ayrıca L13’ün 2010’da ulaşılan 
alt tabakalarında kemiğin çanak çömleğe göre yüzde olarak arttığı ve 
işlenmiş kemik âletlerin oran olarak artış gördüğü söylenebilir. Bu açmadan 
ve benzer açmalardan çok sayıda kemik kaşık ya da kaşık parçası gün ışığına 
çıkarılmıştır. (Resim: 7).   

2011 sezonunun ana amaçlarından birisi L13 açmasında ana toprağa 
ulaşmak ve dolayısıyla mevcut seviyenin de altında Barcın Höyük’te olan 
değişiklikleri anlamak ve Güney Marmara Bölgesinin ilk sakinleri hakkında 
daha da kapsamlı bilgi sahibi olabilmektir. 

Teşekkür

Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hadi Özbal’a 
kazının tüm koordinasyonu ve çanak çömlek analizinde gösterdiği özen için 
teşekkürlerimizi borç biliriz. Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Bahri Yıldız’a ve Uludağ Üniversitesi 
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Hacı Halil Orhan Öğrenci Yurdu Müdürü İbrahim Gönteki’ye tüm yardımları 
ve özellikle kazı evi ve depo faaliyetlerini ayarlamak için göstermiş olduğu 
anlayış ve destek için çok teşekkür ederiz. Kazı ekibimize, İznik Müzesi 
Müdürü Yusuf Demirci’ye ve yardımlarını esirgemeyen Bakanlık temsilcimiz 
Ebru Dumlupınar’a ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. 2010 yılının finansal 
desteği, Hollanda Bilimsel Araştırma Fonu (NWO) ve Hollanda Yakındoğu 
Araştırmaları Enstitüsü’nden (NINO) sağlanmıştır. 
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Resim 1: Barcın Höyük’ün konumunu gösteren harita. 

Resim 2: 2010 yılında kazılan açmaları belirten plan
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Resim 3: L1 ve L12 açmalarının arasında bulunan yapı (Yapı 5)
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Resim 4:  L13 açmasının güneydoğusunda gün ışığına çıkarılan ve Geç Roma 
  Dönemine tarihlendiği düşünülen yapı
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Resim 5:  M10 açmasının kuzeyden çekilmiş fotoğrafı. Yanmış olan yapı 2 açmanın güneybatı  
 köşesinde bulunmaktadır. 

Resim 6:  Yapı 2’de bulunan iki adet  
 kapak

Resim 7: Çeşitli açmalardan bulunan  
 Geç Neolitik kemik  
 kaşıklardan örnekler
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Hâlikarnassos yarımadasının Mausollos Dönemi ve öncesi hâlkı olan 
Lelegler’in önemli yerleşim yerlerinden biri olan Pedasa’da, 2007 yılından 
bu yana devam eden çalışmalar, Akpropolis, Kutsal Alan ve Nekropolis 
alanlarında kesintisiz yürütülmektedir1. 2010 yılı kazı ve araştırmaları, 
Akropolis’te Orta Bizans Dönemi konut alanında, Güneybatı Sur kapısı ve 
çevresindeki konutlarda, Akropolis Dış Sur önünde, Hasan Kayası kuzeydoğu 
yamacında, kutsal alan tapınak terasında ve antik yol alanında, Akropolis’in 
batısında yer alan taş tümülüste ve Gebe Kilise çiftlik evinde yürütülmüştür2.

Kazı çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenleme, restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları çerçevesinde Akropolis güney sur duvarı kazı 
alanında ortaya çıkarılan yapıların duvarlarının capping yöntemi ile 
konservasyonu yapılmış ve sur duvarı üzerinde, özellikle tahribata uğramış 

* Prof. Dr. Adnan DİLER, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla / TÜRKİYE

   Yrd. Doç. Dr. Bekir ÖZER, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/ TÜRKİYE

 Yrd. Doç. Dr. Hülya BULUT, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
48000, Kötekli-Muğla/ TÜRKİYE

 Uzman Şahin GÜMÜŞ, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/ TÜRKİYE

1 2007-2009 yılı kazı çalışmaları için bkz. A. Diler et al, ‘Pedasa 2007’ KST 30/3 (Ankara 2009) 
267-284; A. Diler, ‘Pedasa-2008/2009’, 32. KST, Ankara 2011, 324-341.

2 Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına yürüttüğümüz Pedasa 2010 yılı kazı ve araştırmaları, 
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Konacık Belediyesi’nin 
katkıları ile gerçekleştirilebilmiştir. Bakanlığımız ve Konacık Belediyesi’ne ve ayrıca Muğla 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalarımız 
boyunca gösterdikleri ilgi ile araştırmalarımıza katkı sağlayan, 2010 yılı Bakanlık temsilcisi, 
İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden 
Hüdaverdi Benzer ve kazımıza katılan arkeolog ve öğrenciler, S. Çözen, N. S. Eryılmaz, M. 
Çur, H. E.  Günday, G. Olçaş, H. Büyükpancar, S. Erkan, C. Atakişi, S. Köksoy’a teşekkür 
etmek isteriz.

A. DİLER*
  B. ÖZER

 H. BULUT
Ş. GÜMÜŞ

PEDASA, 2010
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alanlarda duvar yükseltme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 2008-
2009 yılında Pedasa Akropolisi’ne yönelen yaklaşık 180 m. uzunluğundaki 
yol ahşap basamaklarla ziyaretçi ulaşımına uygun hâle getirilmişti. 2010 
yılında mevcut yolun batısında, Akropolis güney batı sur duvarı üzerindeki 
giriş kapısına yönelen, ikinci bir güzergâh tamamlanmış ve Akropolis’e çıkış 
yolu olarak kullanılmaya başlanmıştır (Resim: 1).

Pedasa ören yerinde, tescilli geleneksel konutun ziyaretçi merkezi olarak 
kullanılması amacıyla 2009 yılında başlayan restorasyon projesi, 2010 yılında 
kısmen tamamlanmış ve ziyaretçilerinin sanal  ortamda kent hakkında 
her türlü bilgiye ulaşabileceği ve uzun soluklu Pedasa ziyaretlerinde 
dinlenebileceği doğal bir ortam yaratılmıştır. 

Akropolis

2010 yılı Akropolis çalışmaları, 2007 yılında açığa çıkarılan megaron 
planlı Yönetici Binası’nın kuzeybatısında, sur duvarının güneyinde, Bizans 
Dönemine ait konutların bulunduğu alanda gerçekleştirildi (Resim: 2). 2007 
yılından bu yana devam eden çalışmalar, konutların mimarîsi, kullanım süreci 
ve amaçları, bu konutlar arasında kalan sokaklar ve sokak üzerlerinde yer alan 
merdiven platformlarının araştırılması amacına  yönelik yürütülmektedir.

2010 yılı kazıları, 2009 yılında kazısı yapılan 39 No.lu mekânın batısında, 
sur duvarı ile, ona paralel uzanan sokak arasında kalan yapı adasında ortaya 
çıkarılan 10 mekânda gerçekleştirildi. Ortak duvarlarla birbirine bağlanan 
mekânlarda, moloz taş ve yer yer dikdörtgen şeklinde kesilmiş dörtgen 
biçimli ve daha küçük kesilmiş taşlar kullanılmıştır. Mekânların çoğu taban 
seviyesine kadar kazılmış ve ana kaya zemin kısmen ortaya çıkarılmıştır. 

Kazılan mekânlarda, genellikle birbirini tekrar eden tabakalanma izlenir. 
Duvarlarla kuşatılmış olan mekânların üst dolgusu, daha çok duvar taşlarının 
enkazı ve çatı kiremitleriyle tanımlanır. Toprak yoğunluğunun arttığı alt 
seviyelerde yine duvar taşları, çatı kiremitleri, çanak çömlek parçaları, sikke ve 
diğer buluntular ele geçirilmiştir. Ana kayanın  hemen üzerindeki sıkıştırılmış 
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kil ile seçilen taban düzlemi üzerinden, bazı durumlarda yerinde korunmuş 
çanak çömlek parçaları, çatı kiremidi parçaları, sikke, ağırlık, ezme-öğütme 
taşları, kaya havanları ve havaneli gibi buluntularla karşılaşılmaktadır.

2010 yılı kazılarında ortaya çıkarılan konutlar, depo ve ambar işlevi gören 
mekânlarda, çeyrek planlı küçük bölmeler ile işlik fonksiyonu kazandırılan 
küçük boyutlu mimarî birimler, merdiven platformları, duvarlar üzerindeki 
nişler ve kullanım sürecinde gerçekleştirilen tadilât ve kapatılan girişleri ile 
daha önceki yıllarda elde edilmiş olan sonuçların birer tekrarı niteliğindedir. 

Sur duvarının hemen önüne inşa edilmiş olan 3. 62x3. 22 m. ölçülerindeki 
mekân 42, doğu duvarının 1. 88 m. yüksekliğinde korunmuş olması, sur 
duvarında Bizans  Dönemi yükseltmesi, altta erken dönem duvar örgüsü, 
kuzey duvar önünde her iki köşede çeyrek planlı birer depo birimi, güney 
duvar önündeki merdiven platformu ile mekân içerisinde korunmuş 
merdivene sahip olmasıyla diğer mekânlardan ayrılmaktadır (Resim: 3).

Mekân 43b’de yapılan çalışmada, kuzeyde 2. 54 m. doğuda 1. 92 m. batıda 
1. 91 m. ölçülerindeki mekânın doğu kenarında, ana kayanın kesilerek, batı 
yönde derinleştiği yerde, tabana gömük ağzı düz bir taş ile kapatılmış olan 
ve içerisinde üç adet monokrom günlük kullanım kabının ele geçirildiği, bir 
pithos ortaya çıkarılmıştır. 2010 yılı çalışmalarında kazısı yapılan son mekân 
olan mekân 46, kuzeyde 2. 04 m., batıda 4. 56 m., ve doğu kenarda 5. 59 m. 
olan ölçüleri ile ince uzun bir mekân olarak tasarlanmıştır. Tabanı toprak 
kaplı olan mekânda taban üzerinde yatık olarak duran, yerinde korunmuş 
amphoralarla karşılaşılmıştır. 

Dış Sur Duvarı Önü Güney Nekropol

Ziyaretçi evinden Akropolis’e ulaşan yürüyüş güzergâhının hemen 
batısında, Akropol’ün güney alt yamacında, dış surun yaklaşık 30 m. 
güneyinde tahrip edilmiş olan sandık mezarların bulunduğu alan, mezarların 
dönem ve diğer özelliklerini anlamak amacıyla 2010 yılı çalışma programına 
alınmıştır. Yüzey kodunda izlenebilen sandık mezarların kapak taşlarının 
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bulunduğu alan ve çevresinde yapılan çalışmada 12x9 m. lik bir alanın kazısı 
gerçekleştirilmiş, mezarlar ve onları çevreleyen mekânların planı, işlevi ve 
dönemi ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştır (Resim: 4).

Kaçakçılar tarafından yağmalanan mezarlar aynı yapıyla bağlantılı 2 
mekândan 3. 90x4. 90 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı, kuzeyde yer alan 1 
No.lu mekânın, batı kenarına, güneyden kuzeye doğru, doğu batı doğrultulu 
yerleştirilmişlerdir. Sandık mezar şeklinde inşa edilmiş olan mezarlar, 
mekânın doğu kenarında 1. 50 m. genişliğinde bir alan bırakıldıktan sonra 
batı yarısının tamamına yerleştirilecek şekilde tasarlanmışlardır. İki ortak 
duvar ile 3 gömü odası oluşturulmuştur. 2. 40x0. 80x0. 90 m. ölçülerindeki 
1 No.lu mezarın güney ve batı duvarları, mekân duvarlarının önüne tek sıra 
taştan inşa edilmiş olan duvarlarla oluşturulmuştur. Mezarın üzeri büyük 
boyutlu plâka taşlarla kapatılmıştır. Bu plâka taşların üzerinde, daha küçük 
yassı taşlarla oluşturulmuş ikinci bir taş düzlem görülür. Diğer 2 mezarda 
da benzer düzenleme görülmektedir. 1 No.lu mezarın içerisinde yapılan 
derinleşmede, alt kodlarda mezarın daha erken dönem kullanımı ile ilişkili 
başı doğu kenarda yer alan bir iskelet ile karşılaşılmıştır. 

2 ve 3 No.lu mezarlar dörtgen ve derin tasarıları ve duvar işçilikleri ile 
1 no.lu mezarla benzer özelliklere sahiptirler. 2 No.lu mezarda yapılan 
çalışmada, kuzeydoğu köşede bir iskelete ait parçalar ve gömü hediyesi 
olarak bırakıldığı anlaşılan, M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına ait bir unguentarium 
ele geçirildi. Mezar içerisinde yapılan derinleşmede mezarın orta bölümünde 
0. 15 m. genişliğinde, 0. 20 m. derinliğinde ve 1. 80 m. uzunluğunda, 
muhtemelen yapının konut olarak kullanıldığı süreçle bağlantılı bir kanal 
ortaya çıkarılmıştır. 

Kuzeyde yer alan mekânı mezarlar için düzenlenmiş olan kuzey-güney 
doğrultulu yerleştirilmiş olan yapının 2010 yılı kazılarında güney duvarının 
6. 45 m., doğu duvarının 11. 45 m. ve batı duvarının 8. 51 m.lik bölümü 
ortaya çıkarılmıştır. Yapı, doğu ve kuzeye doğru devam eder. Güneyde yer 
alan 1 No.lu mekânın, biri doğu duvarı üzerinde, güney duvardan 1. 20 
m., kuzey duvardan 1. 95 m. uzaklığa yerleştirilmiş olan ve ikincisi kuzey 
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duvarı üzerinde 1. 10 m. genişliğinde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. 
Bu mekânın doğu kenarında yapılan derinleşmede, doğu duvar üst koddan 
0. 70 m. aşağıda duvar taşlarının dışa doğru taşıntı yaptıkları görülmüş ancak 
tahribattan dolayı taban düzlemi ile karşılaşılmamıştır.

Kuzeyde yer alan ve tıpkı 1 No.lu mekân gibi girişi yana kaydırılmış 2 
No.lu mekân, içten 4. 30x4.80 m. ölçülerindedir. Mekân içerisinde yapılan 
çalışmada, yüzey toprağının hemen altında doğu-batı doğrultulu 2. 75x1. 42 m. 
ölçülerinde, dış hatları yan yana sıralanmış taşlardan oluşturulmuş bir kalıntı 
ortaya çıkarıldı. Bu mimarî oluşum ile mekânın güney duvarı arasında, yine 
tek sıra taşlarla oluşturulmuş platform olarak yorumlanabilecek olan 1. 90 
m. uzunluğunda, tek yüzlü duvar doğrultusu ile karşılaşıldı. Kazı çalışması 
tamamlanmadığı için, mekân içerisinde karşılaşılan bu mimarî oluşumların, 
mekânın kullanım dönemi ve işlevi ile olan ilişkisi henüz anlaşılamamıştır.

Dış Sur Duvarı önü Güney Nekropolde yapılan çalışmada mekânların 
kazısı sırasında ele geçirilen dağınık buluntuların, yapının kullanıldığı 
dönemle ilişkisi kesin olmamakla birlikte, daha çok M.Ö. 4. yüzyılla ilişkili 
olduğu görülmüştür. Mekân 1 içerisine yerleştirilmiş olan mezarların 
yapı duvarları ile organik bağlarının olmaması, mimarî anlamda yapı 
evrelerinin varlığını kanıtlar. 2 No.lu mezarda ele geçirilen M.Ö. 2. yüzyıla 
ait unguentarium, mezarların en azından Hellenistik Döneme ait olduğunu 
belgelemektedir. İşte bu nedenle, Akropolis dış suru önünde, Helenistik 
Dönem öncesinde kullanılmış olan konut yapısı, konutun işlevini yitirmesinin 
ardından bir aileye ait mezar yapısı olarak düzenlenmiş ve tekrar kullanılmış 
görünmektedir.

Kutsal Alan: Tapınak Terası 

Hülya BULUT

Athena Kutsal Alanı, tapınak terası olarak adlandırılan üst terastaki 
çalışmalar 2010 yılında batı ve güney podyum duvarının kesiştiği güneybatı 
köşede gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 2009 yılında açığa çıkarılan kare 
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şeklinde bothros veya sunağın3 etrafını çeviren 260.19 m.deki döşemenin 
güneyinden itibaren başlatılmıştır. Terastaki erken dönem yapılarına ait 
mimarî elemanların yer yer harçla birlikte kullanıldığı döşemenin güney 
ve doğuya doğru devam ettiği ve iki evreli olduğu saptanmıştır (Resim: 5). 
Kare şekilli sunağın batısında, ana kaya üzerine yerleşik ve bothros olarak 
tanımlanabilecek iki çukur ortaya çıkarılmıştır. 0. 80 m. çapında 0. 85 m. 
derinliğindeki silindirik formlu ilk çukur içinden hayvan kemikleri ve deniz 
kabuklarıyla birlikte yoğun kül gelmiştir. 

Döşemenin güneyinde 260. 24 m. de başlayan 1. 19 m. korunan yüksekliğe 
sahip doğu batı doğrultulu bir duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Güney 
podyum duvarının iç yüzünde ana kaya üzerine oturan ve 1. 73 m. 
genişliğinde 5. 94 m.lik kısmı açığa çıkarılan duvar, Mekân 1’in batı duvarının 
altından doğu yönde devam etmektedir. Gerek duvardaki yenilemeler 
gerekse hemen üzerine inşa edilen kuzey-güney yönelişli bir diğer duvar söz 
konusu duvarın Orta Bizans Döneminde de kullanıldığını göstermektedir. 
Doğu-batı doğrultulu duvarın temel seviyesinde kırmızı renkli yer yer ana 
kaya yongaları içeren sert toprak tabakası Geometrik ve Arkaik Döneme ait 
seramikler içermektedir ki bu verileri alandaki erken dönem yapılaşmasına 
dayanak olarak gösterebiliriz. Bu tabakanın başlamasıyla birlikte, daha 
önceki çalışmalarda terasın genelinde gözlendiği gibi ana kaya yükseltilerinin 
geldiği ve boşluklarının doldurulduğu gözlenmiştir. 

Kutsal Alan: Antik Yol Açma 1 Sondajı

Bekir ÖZER

Kutsal Alan sektöründe, Akropolis yönünden gelip anıtsal yapının 
bulunduğu Tapınak terasına yönelen ve batıya doğru yükselerek devam eden 

3 Ana kayaya yerleşik, kare şeklinde yapı biriminin işlevi tam olarak anlaşılamamış olsa da bazı 
öneriler mevcuttur. Miletos’ta Miken Dönemine ait kutsal alanda yanında ocak ile birlikte ele 
geçirilmiş kare şekilli pişmiş toprak sunak Pedasa örneğinin işlevi için fikir verebilir. W. D. 
Niemeier, “Milet und Karien vom Neolithikum bis zu den ‘Dunklen Jahrhunderten’, Mythos 
und Archäologie”, F. Rumscheid (Hrsg.), Die Karer und die Anderen. Internationales Kolloquium 
an der Freien Universität Berlin 13.bis 15. Oktober 2005 (2009), 15-16, Abb. 1).
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taş döşeli yolun kuzeye doğru olan devamını ortaya çıkarmak amacıyla, 2009 
yılı çalışmaları çerçevesinde kazısı yapılan 1 No.lu açmada, yol döşemesi ile 
karşılaşılmamış, iç ölçüleri 4. 10 x 4. 00 m. olan bir mekân ortaya çıkarılmıştı. 
Bu mekânla ilişkili yapının inşası sırasında, yol döşemesinin kaldırılarak, 
mekânın yol döşemesi kod seviyesinin altına yerleştirildiği görülmüştür. 
Açma 1’de yapılan çalışmada, mekân içerisinde, tabanda taş döşeli zeminle 
karşılaşılmıştır. Yine mekân içerisinde, güney-batı köşede, doğuya doğru 
olan devamı tahribata uğramış olan iri taşlardan yapılmış bir duvar dikkat 
çekmektedir. Söz konusu bu “duvar görünümlü” taş sırası ile mekânın 
güney duvarı arasında, taban döşemesinin tahribata uğradığı görülmektedir. 
Güneyde, Bizans mekânını güneyden kuşatan duvar ve duvarın oturduğu 
yol döşemesi izlenebilmektedir. Açmanın bu noktasında 2009 yılı kazıları 
sırasında yol döşemesinin taban kodunda yoğun bir seramik dolgu ile 
karşılaşılmış ve bu dolgunun içerisinden ele geçirilen buluntuların büyük 
oranda Arkaik Döneme ait olduğu görülmüştür. Yoğun buluntunun ele 
geçirildiği, yol döşemesi ve mekân içerisindeki döşemenin tahribata uğramış 
olduğu bu alanda, 2. 30x1. 20 m. ölçülerinde bir bölümde, Kutsal Alan’ın doğu 
bölümünün stratigrafisini anlamak, alt kodlarda daha erken dönemlere ait 
yol ya da yürüme düzlemlerinin bulunup bulunmadığını görmek amacıyla 
sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 7).

Kazı alanında 254. 89 m. kodunda başlayan çalışmalarda, ilk seviyelerde 
yoğun yonga taşlı, açık kahverengi yer yer kızıllaşan ve içerisinde çok sayıda 
seramik buluntunun ele geçirildiği dolgu tabakası kazılmıştır. Yol döşemesi 
sırasında tesviye amacıyla atılmış olan bu dolgudan elde edilen buluntular 
arasında M. Ö. 4. yüzyıla ait seramik örnekleri4 dışında Arkaik Döneme ait 
Attika ithâli siyah figür tekniğinde bezeli örnekler, İonia kyliksleri ve çok 
sayıda kıyı Karia üretimi seramik buluntular5 ele geçirildi (Resim: 8).

4 Resim 8:e,f,g,h. B. A. Sparkes-L. Talcott, The Athenian Agora, Vol. 12, Black and Plain Pottery 
of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. (1970), 280, Fig. 6: 621 (cup skyphos), 275, Fig. 6: 558 
(bolsal); L. E. Vaag-V. Norskov-J.  Lund, The Maussolleion at Hâlikarnassos, Reports of the 
Danish Archaeological Expedition to Bodrum, Vol. 7, The Pottery: Ceramic Material and 
Other Finds from Selected Contexts (Jutland Archaeological Society Publications, 15:7) 
(2002), 193, Pl. 41: K9 (cup skyphos). Kandil: R. H. Howland, The Athenian Agora, Vol. 4, Greek 
Lamps and Their Survivals (1958) 48, Pl. 6: 172.

5 Kıyı Karia’nın diğer yerleşimlerinde olduğu gibi Pedasa’da da bölgeye özgü Arkaik 
Dönem buluntuları sıklıkla ele geçirilmektedir. Kısa dik ağız kenarı, köşeli omuz, kulplar 
arasında hamur renginde bırakılmış bant ve kısa konik kaideleri ile Burgaz kâseleri olarak 
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Sondajın batı kenarında, 254. 35 m. kodunda başlayan ve batıdan doğuya 
doğru kod kaybederek devam eden ana kaya ile karşılaşıldı. Ana kayanın 
hemen üzerindeki seviyelerde küçük boyutlu taş parçalarının gözlendiği, 
koyu kahverengi sert killi toprak içerisinden az sayıda geç Klasik Döneme 
ait buluntu dışında, Arkaik Dönem sonrasına ait herhangi bir buluntu ele 
geçirilmedi. Buluntular arasında kıyı Karia seramik örnekleri, İonia kyliksleri, 
Geç Geometrik Döneme ait kapalı kap ve skyphos parçaları yer almaktadır. 
Ana kayanın ortaya çıktığı koddan itibaren, sondaj kazısında Arkaik 
Dönemden sonraya ait herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. Batı 
kenarda ortaya çıkan ana kayanın üst kodu seviyesinde, özellikle batı yarıda 
dere taşı niteliğindeki taşlarla yapılmış bir dolgunun varlığı dikkat çeker. 
Doğu kenarda 254. 16/10 m. kodlarında gözlenen taşlar, batı kenardaki taş 
dolgu göz önüne alındığında, ana kayanın üzerinde yapılan tesviye işlemiyle 
bağlantılıdır ve buluntulardan da anlaşıldığı üzere, bu tesviye, M. Ö. 6. 
yüzyılda yapılmış olmalıdır. Batı kenarda, ana kaya seviyesinde başlayan, 
batıdan doğuya doğru kod kaybederek devam eden Arkaik Döneme ait 
yürüme düzlemi tesviye dolgusu, sert kızıl kahverengi toprak  ve küçük 
taşlarla yapılmıştır. Tesviye dolgusundan elde edilen buluntular arasında 
Protogeometrik, Geometrik Dönemlere ve M. Ö. 7. yüzyılı ait buluntular yer 
alır.

Ana kayanın tüm sondaj alanının zeminini kapladığı 253. 60 m. koduna 
kadar, 4. seviyeden itibaren başlayan buluntu yoğunluğundaki azalma 
devam etti. Batı kenar dışında sondaj alanının geri kalanında,  tüm sondaj 
alanında ana kaya daha düz bir zemin oluşturmaktadır ve  hemen üzerinden 
buluntu ele geçirilmemiştir. Kazısı yapılan alt seviyelerde ele geçirilen az 
sayıdaki buluntu, bölgenin Erken Demir Çağı seramiklerinde gözlenen 
kiremit kırmızısı hamur ve yoğun katkılı özellikleri tekrar eder. Ana kaya 

adlandırılan form, Pedasa’da çok sık karşımıza çıkar: Resim 8:b, c, d. M. Ö. 6. yüzyılın ilk 
yarısına tarihlenen benzer örnekler için bkz: U. Schlotzhauer-A. Villing, ‘East Greek Pottery 
from Naukratis: The Current State of Research’, Naukratis: Greek Diversity in Egypt, Studies on 
East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean, Eds. A. Villing-U. Schlotzhauer, 
(2006), 60, fig. 24; J. Boardman-J. Hayes, Excavations at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits 
I, BSA Suppl. 4. (1966), 112-113, fig. 55; G. Ploug, Sukas II, The Aegean, Corinthian and Eastern 
Greek Pottery and Terracottas, (Kobenhavn 1973), fig. 128c: 4-8.
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üzerindeki kızıl renkli doğal özellikli toprak tabakası ve içerisinden elde 
edilen az sayıdaki aşınmış Erken Demir Çağı buluntuları, alanın bu süreçte 
açık ve doğal hâliyle kullanım görmesiyle bağlantılı olmalıdır.

Sondaj kazısının sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Doğu-batı yönelişli 
tapınak terasına yönelen yol döşemesi için yapılmış olan tesviye dolgusu, M. 
Ö. 4. yüzyılda gerçekleştirilmiştir (Resim: 8 e, f, g, h). 2010 yılında elde edilen 
bu sonucun, başka bir alanda tekrar gözden geçirilmesi daha kesin yorumlar 
için yerinde olacaktır. Kutsal Alan’da Arkaik Dönem yapılaşması ve alan 
düzenlemesi ile bağlantılı olan aynı öneme ait, ana kayanın üst kodunun göz 
önüne alınarak yapıldığı tesviye, buluntuların tamamına dönük tarihlendirme 
çalışmaları tamamlanmamış olmakla birlikte,  M. Ö. 6. yüzyılda yapılmış 
olmalıdır. Sondaj çalışmasından elde edilen Protogeometrik Döneme ait 
buluntular6, alanda aynı dönemde kullanım sürecinin başladığına kanıt olarak 
gösterilebilir. Geç Geometrik Dönemde başlayan buluntu yoğunluğundaki 
artma 7. ve 6. yüzyıllarda ithâl seramik gruplarının görülmesiyle devam 
etmektedir. 

Hasan Kayası Kuzeydoğu Alan 1

        N.Seda ERYILMAZ

Kutsal Alan Sektör’ünden Akropol yerleşimine çıkan stabilize yolun 
doğusunda kalan alan Hasan Kaya Tarım Terasları olarak adlandırılmaktadır. 
Bu alanda yerleşik paralel tarım teraslarının aynı yerde izlenen sandık  
mezarlar ile mimarî ve dönemsel ilişkilerinin anlaşılması amacıyla kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Kazılan alanda tespit ettiğimiz geç arkeolojik veriler bugünkü yürüme tabanı 
seviyesinde, yüzeyde birçok taşı görünür durumda olan tarım teraslarıdır. 
Teras duvarları irili ve ufaklı moloz taşlardan kabaca oluşturulmuştur. 1 
No.lu teras duvarının kuzey kısmında yüzey seviyesinde, üçü kaçak kazılar 

6 Resim 8:a. C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği, (İstanbul 2006),  Lev. II, c; F. Işık, ‘Frühe 
Funde aus Theangela und die Gründung der Stadt’, IstMitt 40 (1990) Taf. 1:2-4. 
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tarafından tahrip edilen ancak ikisi kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmış olan 
beş basit sanduka tipi mezar tespit edilmiştir (Resim 9). Sanduka mezarlar 
güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda inşa edilmiştir. Açığa çıkarılan bu 
mezarlarda inhumasyon gömüler yapılmıştır. İskeletlerin başı batı tarafta 
olmak üzere doğu- batı doğrultusunda kabaca yerleştirilmiştir. I ve II 
No.lu sanduka mezarlarda tespit ettiğimiz gibi, iskeletin kolları dirsekten 
kırılarak göğüs kafesi üzerinde birleştirilmiştir. Kazıyla açığa çıkarılan 
sandık mezarların tümü dikey olarak yerleştirilmiş tek sıra taş dizilerinden 
oluşturulmuştur. Farklı olarak II No.lu sanduka mezarın güney duvarı III 
No.lu yapı duvarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Mezarlarda kapak 
olarak yatay şekilde yerleştirilmiş plâka taşlar kullanılmıştır. Kazı sonucu 
mezarların hiç birinde buluntuya rastlanmamıştır. 

Sanduka mezarlar Alan 1 içerisinde açığa çıkarılan yapının (Resim: 
9) doğrultusuna paralel olarak yerleştirilmişlerdir. Yapının batı duvarını 
oluşturan I. No.lu duvar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. 
Bu  duvarın uzunluğu 10. 27 m., kalınlığı ise 0. 70 m.dir. Duvar tekniği iki 
sıra hâlinde dizilmiş yassı taş blokları ile oluşturulurken aralarında bağlayıcı 
olarak toprak harç kullanılmıştır. I No.lu duvarla dik birleşen III ve IV 
No.lu duvarlar  aynı inşa evresine ait bir yapının kuzey ve güney karşılıklı 
iki duvarına aittir. Bu mekânın kuzey - güney doğrultusundaki genişliği 4. 
30 m.dir. Mekânın kuzey duvarına yakın yerde küçük taşlardan yapılmış 
bir taban açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında mekânın kısa duvarı 
önünde ona paralel bir seki saptanmıştır. Bu sekinin  üst düzeyi  taş döşeli 
tabandan 0. 30 m. daha yukarıdadır. Ayrıca sekinin sadece mekânın kısa 
duvarı önünde olmayıp  mekânın güney duvarı boyunca da devam ettiği, 
korunmuş olan taş uzantılarından anlaşılmaktadır. 

Mekân içindeki mimarî düzenleme özellikle taş döşeli taban ve seki 
yanında kazıyla açığa çıkarılan hayvan kemiklerindeki yoğunluk I No.lu 
mekânın konut türü bir yapı olabileceğini düşündürmektedir.

Kazılan alan her ne kadar sınırlı olsa da bu alan üzerinde inşa edilen Bizans 
Dönemi mezarları ayrıca konutu oluşturan duvarların bugünkü yürüme 
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düzlemine yakın olması, kazılar sırasında ele geçirilen malzemenin yetersiz 
olmasının bir nedeni olarak yorumlanabilir. 

Sonuç olarak 2010 yılında Hasan Kayası’nın kuzeydoğusunda yerleşik 
kazıyla araştırdığımız alanda, tarım teraslarından önce bir konutun bulunduğu 
ancak sonraki evrede tarım teraslarının inşa edildiği ve son kullanım evresi 
olan Bizans Döneminde ise konutun üzerine sandık mezarların inşa edildiğini 
söyleyebiliriz. 2010 yılı Dış sur önü güney nekropolis sektöründe benzer bir 
oluşum ile karşılaşılmıştır. Burada M. Ö. 4. yüzyıl konut alanı daha sonra, 
Hellenistik Dönemde sandık mezar için kullanılmıştır.

Gebe Kilise Compound 

Bekir ÖZER

2008 yılı Pedasa kazı çalışmaları çerçevesinde kent territoriumunun 
kuzey doğusunda, modern Torba yerleşiminin güneybatısında, Keselitepe 
yamacında, ‘Gebe Kilise’ olarak bilinen yapının bulunduğu alanda, 
belgelemeye dönük bitki temizliği çalışmaları yürütülmüştü. Hâlikarnassos 
yarımadasının en iyi korunmuş mezar anıtı olarak dikkat çeken yapının kuzey 
doğusunda, arazinin kod kaybederek kıyıya doğru uzandığı yamaçta dörtgen 
yapılar ve çiftlik evi olarak tanımlanan bir yapı yer almaktadır. Yarımadanın 
Hellenistik Dönem öncesi özgün mimarî yaratımlarından olan ve çiftlik 
evi olarak yorumlanan oval, dörtgen ve yuvarlak planlı yapılar, Pedasa 
territoriumunda sıklıkla karşılaşılan yapılar arasında yer alırlar7. Pedasa 
kazılarında öncelikli hedeflerimizden birini, bölgeye özgü mimarî yapıların 
plan ve kullanım süreçlerinin anlaşılması oluşturmaktadır. Bu sebeple, Gebe 
Kilise alanındaki Compound’da kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

7 Bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması yapılmadan işlevleri, kullanım dönemleri ve 
planlarına dönük yorumlar yapılmış ve Mausollos öncesine ait oldukları ileri sürülmüştür: 
G. E. Bean-J. M. Cook, ‘The Hâlicarnassus Peninsula’ BSA 50 (1955) 166-167; G. E. Bean-J. 
M. Cook, ‘The Carian Coast III’ BSA 52 (1957) 89; W. Radt, Siedlungen und Bauten auf der 
Hâlbinsel von Hâlikarnassos, IstMitt Beiheft 3 (Tübingen 1970) 145-183.



178

Doğrudan doğal zemin üzerine doğu batı doğrultulu inşa edilmiş olan 
yapı, batıdan doğuya ve kuzeyden güneye kod kaybeden, kuzeyde engebesi 
az, güneyde ise hızla kod kaybeden ve dikleşen ana kaya sırt üzerinde 
yer alır. Çalışma öncesinde yapının çevresinde ve avlusunda yoğun taş 
enkaz bulunuyordu. Kazı çalışması öncesinde, güney bölüm dışında, 
diğer yönlerde farklı boyutta ve yükseklikte korunmuş mekânların varlığı 
izlenebilmekteydi. Yapının boyutları göz önüne alındığında öncelikli olarak 
mekân organizasyonu, plan şemasının anlaşılması ve kullanım sürecine 
dönük verilere ulaşılması hedeflenmiş ve bu doğrultuda çalışmalara yön 
verilmiştir. Yapının etrafına dağılmış olan taş enkaz ve duvar doğrultuları 
üzerindeki dağınık taşlar, plan ve görünümünün anlaşılmasını sağlayacak 
oranda açılmış ve kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında avluyu güneyden 
kuşatan duvarın orta bölümünün tamamen tahribata uğradığı ve yapının 
kuzey duvarının orta bölümde duvar taşlarının kayarak yıkılmış olduğu 
görülmüştür. 

W. Radt tarafından yapılmış olan çizimde, giriş koridoru olarak 
tanımlanmış olan batı bölümdeki 5. 17 m. uzunluğunda, 0. 86 m. genişliğindeki 
koridorun batısında yapılan çalışmada, kalınlığı 1. 00 ile 1. 35 m. arasında 
değişen taş enkaz kaldırılmış ancak yapıyı dışarıya bağlayan bir kapı açıklığı 
ile karşılaşılmamıştır8. Yapının kuzey dış duvarının işçiliğini ve doğal 
zeminle olan ilişkisini görebilmek amacıyla kuzeybatıda yapılan çalışmada, 
duvarın doğrudan ana kaya zemin üzerine küçük yassı taşlar kullanılarak 
inşa edildiği görülmüştür.  

Kuzey ve batı kenarı doğrusal, güney ve doğu duvarı oval doğrultulu inşa 
edilmiş olan avlu, kuzey güney 8. 80 m., doğu batı 9. 40 m. ölçülerinde bir alanı 
kapsamaktadır. Avlunun kuzeydoğu bölümündeki ¼ lük bir bölümünün 
taş dolgusu yerinde bırakılarak güney duvar kenarında, yer yer yükselti 
oluşturan ana kaya çevresi ve batı yarıdaki taş enkazın bulunduğu alanda 
çalışmalar yürütülmüştür. Avlunun kuzeydoğu köşesinde yapılan çalışmada, 

8 Gebe Kilise çiftlik evi, plan tipi ile kanonik plana sahip diğer örneklerden ayrılmaktadır. 
Radt tarafından sıra dışı bir örnek olarak tanımlanır. W. Radt, Siedlungen und Bauten auf der 
Hâlbinsel von Hâlikarnassos, IstMitt Beiheft 3 (Tübingen 1970), 149, 177, Taf. 4 no. 25.  
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güney duvardan çıkarak, kuzeybatıya yönelen ve avlu içerisinde 2. 15 m. lik 
bir bölümü izlenebilen tek yüzlü bir duvar ile karşılaşıldı. Bu duvar, batıda 
daha yüksek kodda yükselerek devam eden ana kayayı sınırlandırmakta ve 
avlunun bu köşesinde daha alt kodlardaki bir kullanım alanını belirlemektedir. 

Avlunun batı ve kuzeyinde yer alan mekânların girişleri avlu yönünden 
açılmış olan kapılarla sağlanmaktadır. Avlunun kuzeybatı köşesindeki 
duvarlar, 1. 35/1. 85 m. yüksekliğindeki korunma durumlarıyla yapının en 
iyi korunmuş duvarlarını oluşturmaktadırlar. Duvarlar yaklaşık 0. 55-0. 58 
m. çıkıntı yapan toikhobat blokları üzerine oturmaktadırlar. Bu bloklardan 
sonra 0. 26-0. 31 m. yüksekliğinde bir basamakla avluya inilmekte ve avlunun 
zeminini  kaplayan, yassı taşların kullanıldığı döşeme kod kaybederek 
doğuya doğru devam etmektedir (Resim: 10).

Yapıda yapılan son çalışma girişi avlunun kuzeybatı köşesinde yer alan 
ve eşik taşı seviyesinde 0. 78 m. ve 0. 86 m. yüksekliğinde korunmuş olan yan 
duvarın üst kısmında 0. 68 m. genişliğe sahip kapı açıklığı ile sağlanmış olan 
mekânda gerçekleştirilmiştir (Resim: 11). 1 No.lu mekân olarak adlandırılan 
mekân tam bir dörtgen plana sahip değildir. Batı ve kuzey duvarı eğrisel, 
doğu ve güney duvarı düz olarak inşa edilmiş olan mekânın içerisi, yıkılmış 
olan yan duvar ve üst örtünün taşı ile dolduydu. Mekânın güney kenarında 
doğu batı doğrultulu, tüm mekân boyunca 3. 45x1. 50 m. ölçülerinde bir alan, 
kazı alanı olarak seçilmiş ve 1. 25/1. 37 m. yüksekliğinde dolgu oluşturan taş 
enkaz kaldırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda tabanda küçük yassı taşarın 
kullanıldığı döşeme ortaya çıkarılmıştır. Mekân içerisinde yapılan çalışmada, 
Arkaik ve Klâsik Dönemlere ait az sayıda buluntu ele geçirildi. Mekânın 
genişlik ve uzunluğu  doğu-batı doğrultulu 3. 45 m.  Kuzey-güney doğrultulu 
olarak 3. 80 m. olarak ölçülmüştür. Mekânın doğu duvarı döşeme taşlarının 
ortaya çıktığı seviyeye kadar 1. 15 m., güney duvarı 1. 20 m., batı duvarı ise 1. 
09 m., yüksekliğinde ölçüldü. 

Gebe Kilise çalışma alanında yer alan çiftlik evinde yapılan çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Doğu-batı doğrultulu 16.38 
m. ölçülerindeki yapının kuzey-güney ölçülebilen genişliği 12. 60 m. dir. 
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Kuzeydoğu köşede, yapının dış duvarlarının daha görülebilir olmasını 
sağlamak amacıyla yapılan çalışmada, en azından iki yapı evresinin varlığı 
izlenmiştir. Bu bölümde, avluyu kuşatan duvar ile kuzeyde, mekânların 
yer aldığı bölümün doğu duvarı iki farklı duvar olarak inşa edilmiştir. 
Dolayısıyla çiftlik evi ilk evrede dar ve uzun bir oval yapı olarak inşa edilmiş 
olmalıdır.9 Bu yapının büyük olanı doğu yönde olmak üzere iki mekânı 
bulunmakta ve yapıya giriş, güney cephede yer almaktadır. Ana odaya 
giriş batıda yer alan odanın içerisinden bir kapıyla sağlanıyor olmalıdır. 
Doğuda yer alan ana odanın avlu yönünde bir kapısı izlenmez, ancak avlu 
yönünde kapı açıklığı olamayacak kadar genişliğe sahip bir açıklık pencere 
açıklığı olarak düşünülebilir.  Kesin olarak ne zaman gerçekleştiğini henüz 
söyleyemeyeceğimiz bir dönemde, yapının güneye doğru yuvarlak bir plan 
şeması şeklinde genişletildiği süreçte, batı yönde en azından üç, doğuda 
ise bir mekân eklenerek mekân sayısı artırılmıştır. Batı yöndeki koridor 
ve 1 No.lu mekânın kuzeydoğu yönünde yer alan dar mekân göz önüne 
alındığında, eklemelerle birlikte en azından yedi mekâna sahip bir yapı 
olduğu söylenebilir. Yapının yürüme zemini kodunda bir girişinin olmaması 
da dikkat çeker. Yine mekânlara girişi sağlayan kapıların eşik kodları avlu 
ve mekân içi yürüme zeminlerinden daha üst kodda yer almaktadır.  2010 
yılı çalışmalarında, gerek avluda, gerekse mekân içinde yapılan çalışmada ele 
geçirilen tarihlenebilir buluntular, yapının M. Ö. 7. yüzyılın sonlarından 4. 
yüzyılın ortalarına kadar kullanıldığını göstermektedir. 

Akropol Batı Tümülüs

Şahin GÜMÜŞ

Çamtepe ve Sivriçam tepe nekropollleri dışında akropolün batısındaki 
tümülüs, Athena Kutsal Alanı’nın kuzeyinde ve kent merkezinde sayılabilecek 
konumdadır. Nekropol alanları dışında kalan tümülüslerin konumları, 

9 Oval evler yarımadada compoundlara göre Arkaik Dönemde daha az tercih edilmiştir: W. 
Radt, Siedlungen und Bauten auf der Hâlbinsel von Hâlikarnassos, IstMitt Beiheft 3 (Tübingen 
1970), 200-211, Abb. 17.



181

planları, kült ve gömü geleneklerinin yanında kullanım sürecinin bilinmesi; 
Pedasa kent tarihi ve tümülüslerin kullanım evrelerinin tespit edilebilmesi 
açısından önem taşımaktadır. 

Tümülüsün taş dolgusu doğu yönünde derin bir kaçakçı çukuru nedeniyle 
dağılmış diğer yönlerde korunmuştur. Dromosa ait izler tümülüsün batı 
yönünde göçme nedeniyle kazı öncesinde görülmüştür.  Mezar odasının üst 
örtü sistemine ait bloklar tümülüsün üstünde belli bir alanda toplanırken 
doğu yönde kaçakçı çukuru üzerindeki blokların mezar odasına doğru dikine 
çöktüğü gözlemlenmiştir (Resim: 12). Tümülüsün oturduğu doğu yamaçta 
yapılan teras duvarı doğu yönde değişen yükseklikte korunurken, güney 
yönde tek sıra taş dizisi ile kuzey yönde kuzeydoğu köşede tek sıra duvar 
dizisi, kazı öncesinde korunmuştur. Teras duvarı kazı çalışmaları sonucunda 
duvarı doğu yönünde 12 m. güneyde 5.40 m. kuzeyde 7.65 m. batı yönde ise 
yamaç eğiminin yükselmesi nedeniyle ana kayaya yaslandığı anlaşılmıştır. 

Dromosun kazısı sonucunda içinde dromosu kapatmaya yönelik düzenli 
taş dolgunun yapıldığı anlaşılmıştır. Bu taş dolgunun altında dromosun taban 
seviyesinde kuru taş örgü iki kanal tespit edilmiştir. Bu iki kanal dromosun 
her iki yanına yerleşmiş dromosa paralel giden iki taş dizisi ortasında bir taş 
dizisinin plâka şeklinde taşlarla kapatılması ile oluşturulmuştur. Her iki 
kanalın da aynı seviyede olması için özen gösterilmiştir ve dromosun ağzını 
kapatan taşlara kadar devam etmektedir. Güneye bakan dromos 4. 25 m. 
uzunluğundadır.

Mezar odasına girişte dromosun karşısında yatay plâka taşlardan basit 
bir sanduka mezar yapılmıştır. Burada ele geçirilen yivli çömlek parçaları   
in situ ele geçirilmiş ve içlerinin boş olması adak olarak bırakıldıklarını 
göstermektedir. Mezar odasının yaklaşık orta kesiminde dromos seviyesinde 
in situ bulunan amphora kuzey-güney yönünde konulmuştur.

Mezar odası 4. 50x4. 20 m. kare plana yakındır. Odanın batı duvarı 
kenarında düzgün kayrak taşlarından oluşan düzenlemede üç farklı seviyede 
in situ kapların durduğu alan ortaya çıkarılmıştır. Urna ya da adak kapları, 
düzeltilmiş bir zemine oturmaktadır. Batı duvarı taş dolgunun altında yan 
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yana üç yivli çömlek yerleştirilmiştir. Mezar odasının batı duvarı önünde 
çömleklerin altında kazı sırasında urne olabilecek amphora üzeri taşla 
kapatılmış şekilde bulunmuştur. Mezar odasının duvarıyla birleşen noktada 
yerleştirilen üzeri yivlerle donatılmış kısa boyunlu, boyundan omuza kulplu 
amphoranın gövdesi ortasından kırılmıştır. Amphoranın konabilmesi için 
batı duvarı önünde paralel yan yana iki sıra taş konulmuş ve amphora için 
yer hazırlanmıştır. Bu iki taşın üzerine kapak taşı oturtulmuştur.  

Roma Dönemi kullanımı sonrasında oda içinde tespit edilen ilk gömü 
odanın ortasındadır ve doğu-batı yönünde uzanmaktadır. İskeletin çevresinde 
iki adet bronz sikke bulunmuştur. Korunan sikkenin ön yüzünde imparator 
başı sağa dönük ve yandan portresi çevresinde Gordianus ismi okunmaktadır. 
Sikkenin arka yüzünde bir İon tapınağı içinde elinde bereket boynuzu tutan 
sunak başında ayakta Tykhe (Fortuna-Nike) betimlemesi işlenmiştir. Sikke 
örnekler ışığında Gordianus III ait ve M. S. 238-244 yıllarına tarihlemek 
mümkündür. Adak kapları olarak bırakılan yivli amphora ve çömlek Roma 
Dönemi benzer örneklere bakıldığında III. yüzyılın ortalarından VI. yüzyılın 
ortalarına kadar uzanmaktadır. 

Tüm alanlardaki Roma Dönemi kullanım tabakası kaldırıldıktan sonra 
lâhit parçalarının yoğun olarak görüldüğü kuzeybatı köşede alanın orta 
kesiminde toplu bir şekilde Geometrik Dönem kullanımı amphora parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. Amphoranın içindeki kemik parçaları kremasyon 
kabı olarak kullanıldığını göstermiştir. Kırılma konumu ve içindeki kemik 
buluntuları dışında kabın oturması için doğal düzgün yüzeyli taşlardan 
oluşturulmuş yuvarlak yuva, kabın in situ kaldığını göstermektedir. Mezar 
odasında aynı seviyede güneybatı köşede ana kaya düzlemi ortaya çıkmıştır. 
Her iki alanda zemin dolgusunda moloz taşların azaldığı ve toprak dolgunun 
arttığı görülmüştür. Dromosun doğusunda tespit edilen ilk buluntular, sepet 
ve gövdeden kulplu hydria olabilecek kap parçalarıdır. Hydrianın kuzeyinde 
aynı seviyede yanında bulunan iskeletin kuzey-güney yönünde yatırıldığı ve 
kafatasının kuzey yönünde olduğu anlaşılmıştır.  Hydrianın konulması için 
taş dizisinden oluşan bir düzenleme yapılmıştır. 
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Dromosun önündeki moloz taşların kaldırılması sonucu, yoğun kül 
katmanının ortaya çıkması, kremasyon bir gömünün varlığını göstermiştir. 
Un kıvamındaki kül, yüksek derecede yanmayı göstermektedir. Mezar 
odasının kuzeybatısında in situ korunan geometrik kapların doğusunda 
bitişik üç kafatası ve gövdesi doğu batı yönünde, alan birde bir iskelet 
kuzey-güney yönünde ve dromosun doğusunda bir kafatası tespit edilmiştir. 
Blokların kaldırılmasından sonra ortaya çıkan alanda yine in situ olması 
gereken Geometrik motiflerin kazıma tekniğiyle yapılmış olan pithos parçaları 
tespit edilmiştir. Doğu duvar kenarında bronz iki adet pazubent gömü 
hediyesi olarak bırakılmıştır. Doğu batı yönünde uzanan gömülerin güneyde 
olanı kafatası yarım korunmakla beraber, başın altından iki bronz bileziğin 
olasılıkla in situ korunduğu görülmüştür. Ancak göçme nedeniyle oluşan 
baskı ile ezilmişlerdir. Mezar odasının ortasına doğru yapılan çalışmada 
iskelete ait kaval kemikleri ortaya çıkmış ve bu kaval kemikleri arasında 
uzanan muhtemelen kol kemiği üzerinde bronz bilezik ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 13).

Odanın doğu duvarına bitişik, yatay yassı plâka taşlarla 1. 35 m. 
genişliğinde 2. 30 m. uzunluğunda düzenleme odanın taban döşemesi olarak 
algılanmasına rağmen, batı yöndeki taşların dik konumu bu düzenlemenin 
farklı bir amaç için yapıldığını düşündürmüştür. Plâka taşların aralarının 
temizlenmesi sonucunda döşemenin kuzey ucunda ilk plâka taşın altında 
0. 15 m. uzunluğunda 0. 04 m. kalınlığında kırık lâhit parçasının görülmesi, 
taş döşemin ilk evre sonrasında yapıldığının göstermesi açısından önemlidir. 
Taş zemin döşemesinde kullanılan yassı taşlar içerisindeki bir pithosa 
ait taş kapağında bu döşemde kullanılması lâhitten sonraki bir evrenin 
doğruluğunu da desteklemektedir. Tümülüsün diğer alanların seviyesinden 
daha aşağıda olan bu yapılanmanın mezar olabilme olasılığı nedeniyle 
doğu duvarına bitişik yassı plâka şeklindeki taşların orta kesimindeki bir 
blok alttaki dolguyu anlamak için kaldırılmıştır. Taban döşemeden 0. 25-
0. 35 m. daha aşağıda kemik parçalarının çıkması ve bronz bir plâkanın 
bulunması bu düzenlemenin sandık mezar için yapıldığını göstermiştir. 
Sandık mezarın batı yönü kazılmış, kuzey-güney yönünde uzanan iskeletin 
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üzerinde bronz kemer parçası dışında fibula ve bronz bileziklerin olduğu 
görülmüştür. İskeletin kafatası kısmen korunmuş olmakla beraber, yatış 
pozisyonu dizlerden hafif kırılarak sola dönmüş izlenimi vermektedir. Sol 
kolu başının kenarında kuzeye doğru uzatılmıştır. Kafatasının batı tarafında 
bir demir mızrak kuzey-güney yönünde hemen kenarında ve bunlarla 
beraber demir hâlka ve bıçak olabilecek bir obje tespit edilmiştir. Taş örgü 
sandık mezarın güneyinde mezarın ikiye bölündüğünü gösteren taş sırası 
batı yönde ikinci bir gömünün varlığını düşündürmüş ve batı yönde yapılan 
çalışmada ikinci gömü ortaya çıkarılmıştır. Kafatası iyi korunmuş iskeletin 
diğer bölümleri ezilmeden dolayı kırılmış ve çok fazla korozyona uğramıştır. 
İskeletin sağ kolunun olması gerektiği alanda demir bir bıçak ölü hediyesi 
olarak bırakılmıştır. İskeletin diğerinde olduğu gibi kuzey-güney yönünde 
yatırıldığı anlaşılmıştır. Güney yönde kaldırılan ilk ayak bölgesindeki plâka 
taşın altında bronz sağlam bir fibula ve bronz bir kemere ait perçinli obje 
tespit edilmiştir. İskelete ait ayak bölgesi açıldığında, mezara sığdırmak için 
ayakların köşeye doğru toplanmıştır (Resim: 14, 15).

Tümülüsün oturduğu teras duvarının kuzeydoğu köşesindeki taş dolgu 
içinden pithosa ait boyasız ve astarsız gövde bazı parçaların taşlar arasında 
dağıldığı görülmüştür. Daha önceki yıllarda yapılan tümülüs kazısında 
tümülüsü oluşturan taş dolgu içine urne gömülerin yapıldığı bilinmektedir10. 
Bulunan parçalar benzer bir uygulamanın bu mezarda da uygulandığını 
göstermiştir. Mıcır ve taş dolgu arasında in situ olmayan dört adet bronz 
bilezik sağlam bulunmuştur.  

Dromosun yönlendirilmesi topografik zorunlulukla beraber kent 
merkezine dönük olması ile de açıklanabilir. Çünkü güney yönde kutsal 
alan ve akropol görülebilmektedir. Mezarın konumu akropolun kuzeyindeki 
vadiye hâkim konumdadır ve yeri bilinçli olarak seçildiğini göstermektedir. 
Dromos içindeki kanalların varlığı Roma Dönemi kullanım seviyesindedir ve 
bu kullanım sürecinde yapılmış olabilir. Eğimleri ve konumları su tahliyesi 
ya da sıvı sunular için yapılma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu kanallar 

10 A. Diler, “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Mylasa/Damlıboğaz ve Çevresi Yüzey 
Araştırması–2002”, 21. AST (2004) 143 vdd.
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bir nevi ruh delikleri olarak görülebilir ve kült amaçlı olmalıdır. Elde edilen 
veriler ile tümülüsün Geometrik Dönem içinde üç faklı  dönemde kullanım 
gördüğünü söyleyebiliriz. Öncelikli olarak lâhitin kullanıldığı dönem, taş 
sanduka gömünün yapıldığı ikinci dönem ve mezar odası içinde inhumasyon 
ve kremasyon gömülerin yapıldığı üçüncü kullanım dönemi olarak 
düşünülmelidir.  

Mezarın ilk kullanım tarihi eldeki veriler ışığında Protogeometrik Dönem 
olmalıdır. Erken Demir Çağı içinde son kullanım tarihi kapların restorasyon 
çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenebilecektir. Mezar içindeki gömü 
sayısı kemik analizleri sonucu netlik kazanacaktır, ancak kazı sonucunda 
tespit edilen on inhumasyon gömü ve altı kap içinde kremasyon gömü 
tespit edilmiştir. Lâhit kırıkları ilk evrenin bir şekilde tahribata uğradığına 
ve sonraki süreçte kremasyon kaplarının in situ olmasına rağmen eksik 
parçalarının bulunması, mezarın Antik Dönemde soyulduğuna işaret 
etmektedir. Roma Döneminde mezar içinde tek inhumasyon gömü tespit 
edilmiş ancak adak olarak yorumlayabileceğimiz yaklaşık on çömlek, üç 
amphora ortaya çıkarılmıştır. Bu kapların buluntu konumları ve seviyeleri tek 
kullanımda konulmadığını açıkça göstermektedir.  Kazı sonunda ilk kullanım 
evresine ait mezarın üst yapısının göçmüş olması ve uzun süre açıkta kalması 
toprak dolgu oluşmasını da sağlamış olmalıdır. Roma Döneminde mezar 
yeniden düzenlenerek tekrar gömü için kullanılmıştır. Ancak üzeri kapanan 
Geometrik Dönem mezar odası batı yönü dışında tahribata uğramıştır. 
Tümülüsün bin yıl sonra tekrar gömü için kullanımı geleneksel anlayışın 
devamı olarak görülebilir.



186

Resim 1: Akropolis, güneybatı giriş kapısı, merdivenler ve sur duvarında yükseltme yapılan kısım

Resim 2: Akropolis, 2010 kazı alanı, genel görünüm
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Resim 3: Akropolis, Mekân 42

Resim 4: Dış sur duvarının önü, Güney Nekropol 2010 kazı alanı
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Resim 5: Kutsal Alan, Tapınak terası, döşeme ve bothroslar

Resim 6: Kutsal Alan, Tapınak terasının güneyi
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Resim 7: Kutsal Alan, antik yol sondajı

Resim 8: Kutsal Alan, antik yol sondaj buluntuları
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Resim 9: Hasan Kayası, kuzeydoğu, Alan 1, genel plan
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Resim 10: Gebe Kilise, çiftlik evi avlusu

Resim 11: Gebe Kilise çiftlik evi, Mekân 1
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Resim 12: Akropol, Batı Tümülüsü

Resim 13: Tümülüs, seviye IV
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Resim 15: Tümülüs, seviye VI

Resim 14: Tümülüs, mezar odası, sandık mezar
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The excavation activities of the 2010 campaign at Elaiussa Sebaste 
concerned the south-western area of the Byzantine Palace, the Southern & 
Northern Harbour Fronts and the Temple’s area. 

The past year research was mainly aimed to understand the transformations 
of buildings and functions that the city was subject to in passing from the 
Roman age into the Late Antiquity and early Byzantine period1 .  

  

1. AREA OF THE BYZANTINE PALACE

The investigations in the Byzantine Palace’s area have been almost 
completed (Fig. 1). 

The research has progressively revealed the great importance of this area 
not only in the 5th century, to which the building of the palace must be dated, 
but also in the earlier occupation phases.

The 2010 campaign’s first activities were concentrated in the south-western 
corner of the palace’s wing.  Test pits surveys executed in some rooms (A2-
A20) of this sector allowed us to identify different phases of occupation, from 
the end of the 1st Century BC onward until the Byzantine period. In particular 
we have completely brought to light the polygonal wall, dated to the Late 
Hellenistic age which closed this sector of the area; also to this same phase can 
be dated the levelling of the rock bank surface and the construction of a wall 

* Eugenia EQUINI SCHNEIDER, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Storiche, Archeologiche, Antropologiche dell’Antichità, P.le A. Moro 5, 00185 Roma/ITALY.

1 We were very pleased to have with us this year as representative of the Ministry of Culture 
and  Tourism, Dr. Şenay Őcal of the Marmaris Műzesi, whose competent presence has been an 
important factor in our achieving this year’s objectives . The new  aerial photos taken from an 
unmanned tethered balloon are by Mr. Erhan Küçük of Antalya Airstudyo. 

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

ELAIUSSA SEBASTE – THE 2010 EXCAVATION AND 
CONSERVATION CAMPAIGN
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oriented east-west  parallel to the polygonal wall.  To the Flavian age can be 
ascribed the construction of a room situated in the north-western end of the 
southern wing: this structure, certainly a latrine (A 11) which was obliterated 
in the 2nd century AD.; to this same age also belongs the construction near the 
southern limit of the building, of some walls oriented east-west the function 
of which still has to be clarified as well as that of some dividing walls within 
the rooms. 

Whereas the evidence related to the Flavian phase are for the time being 
only indicative, the data related to the restructuring under the Trajan age 
are much more consistent. To the Trajan phase can be dated first of all the 
construction of the outside wall overlooking the southern port which is the 
continuation of the fortifications that surround the north-western side of the 
promontory and that presents an outside lining in opus quadratum of lime-
stone blocks. To this same phase can be dated the construction of the greater 
part of the dividing walls identified inside the building (either levelled off or 
re-used during the byzantine age), as well as the organization of the southern-
most sector by constructing a ramp (Fig. 2) which probably must have been 
used to link the various levels of the promontory and interconnected some 
rooms of the Roman horrea excavated in the past campaigns2 and related to the 
activities of the two ports. To this ramp are also related the implementation of 
water supply and drainage systems as testified by the uncovering of a channel 
and of an hydraulic conduit made of   limestone and terra-cotta water pipes. 
As mentioned before these new structures may be dated by the findings 
(fragments of lamps, pottery, and terra-cotta figurines) from the Flavian 
period to the Trajan age.

Another  survey pit was opened along the southern façade of the Palace. 
Here the first investigations have revealed the presence of a round terra-cotta 
basin, bigger but  identical to the containers (siloi) found  in other parts of the 
complex in the past campaigns and dated, on the basis of the stratigraphy to 
slightly before the date of the palace’s construction ( Fig. 3). 

2 E.Equini Schneider- E.Borgia, Elaiussa Sebaste: 2008 - 2009 Excavation and Conservation 
Works,  32. Kazı Sonuçları Toplantisı,  Istanbul 2010.
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During this  survey pit excavation a  fragment of a marble statue re-
used in the filling-in of the early-Byzantine wall was found ( Fig. 4) . The 
statue, well executed and smaller than life-size, is a Roman copy of  Imperial 
Age (probably dated to the  first decades of IInd century AD) of a type of 
Aphrodite Anadyomene, an Hellenistic model of the II Century BC. The 
closest comparison from the iconographic point of view can be made with  
the Aphrodite of Cyrene   (formely at the  Museo Nazionale Romano in Rome 
and presently in the Tripoli of Libya Museum), dated to the Trajan age3.

 The fragment found at Elaiussa had, like the Cyrene’s copy, a support  in 
the form of a dolphin, but in this sample the two sides of the figure are reversed. 

2. THE SOUTHERN  HARBOUR FRONT

Moroever the very damaged ashlar masonry (opus quadratum) perimeter 
wall facing out onto the southern port basin during the Roman Imperial Age 
has been completely uncovered and partially removed (Fig. 5).  This sector 
of wall , dated to the restructuring of the area under Trajan, constitutes the 
continuation of the fortifications that protected the north-western side of the 
promontory. However the presence of different size blocks still tied together 
by mortar leads to believe  in a second phase of the wall construction or 
onwards restoration most probably dated to the Byzantine age. 

The operations for the removal and excavation in this sector were strongly 
conditioned by the steep slope of the area and by the bad state of conservation 
of the wall blocks. 

The investigations will continue during the next 2011 campaign; we are also 
preparing a restoration plan for a possible reconstruction by re-positioning 
the original stone blocks,  which  would have a great visual impact on the 
present landscape of the archaeological area.  

3 The Late Hellenistic original  was, in turn, a re-elaboration  of the Aphrodite Anadyomene 
theme, the famous picture of Apelles (IV Century BC.), set up in the Askle pieion at Cos,  and 
subsequently transferred to Rome,  in the temple of the Forum of Caesar. For the Aphrodite  
of Cyrene see:  Museo Nazionale Romano I,1 – Le Sculture,n.115, pp.170-176.
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In conclusion the different chronological phases  identified up to now in 
this area are: very few traces of the Late Hellenistic and Augustan Age; some 
structures and findings pertaining to the Flavian phase and a consistent 
restructuring under the Trajan period, mostly reused during the Byzantine age.

3. THE NORTHERN HARBOUR FRONT 

Similar problems were encountered during the investigation of the 
Northern Harbour front due to the quantity of collapsed structures to be 
removed (and for putting into safety the work sites). 

In this case also the excavation has been carried out in different areas of the 
eastern sector of the terrace next  to the Byzantine palace, first of all along the 
huge opus quadratum wall closing the rear of the ancient porticoed street.  Here 
we brought to light two further rows of the wall that has been uncovered, 
until now, for a length of  60 meters with nine doors topped by architraves 
at a minimum height of 7,50 meters (Fig. 6 ). Furthermore it was possible to 
identify from ceramic findings  the  latest level of the gravel  road that ran 
along the Northern port front.  

As we had already indicated last year the ashlar wall was interrupted on 
the western edge, by an arched gateway,  of which only two Corinthian anta 
capitals with plain leafs (one of which still in situ), resting on pillars, have 
been exposed at the present time.  This arched passage led,  at least in the 
latest phase, to a  ramp -  originally a flight of wide steps  necessary to cope 
with the progressive increase of the slope’s gradient - which granted  access 
to the higher part of the promontory from the harbour.  

Also during these investigations the great collapse that occupied the area’s 
entire surface, certainly pertaining to the destruction of the two walls that ran 
along both sides of  the ramp, was cleaned, documented and removed.  

 Another intervention was carried out near by along the north-eastern side 
of the Byzantine palace’s circular portico: The excavated room  was placed 
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between the circular portico and the palace’s outside wall and must have 
certainly had the function of linking the various sectors inside the building 
as testified by the number and dimensions of the doors that open onto the 
southern, western and northern sides. The western door (1,74 m wide) 
connected the room with the circular portico; the northern and southern ones 
were larger (respectively 2,90 and 3m), and were both framed  by pilasters 
and wall segments in small blocks, topped by moulded elements and covered 
by arches. The position of the doors and the steep slope of the floor lead us to 
believe that this room had the function of giving access to the palace’s second 
floor and to connect the circular portico with the monumental front and the 
public reception halls (Fig. 7).    

 The stratigraphic results and  the preliminary analyses of the pottery 
allow us to date the construction of the outside walls, of the pilasters of the 
access doors, to the 5th century and therefore to the same time of the palace’s 
construction.  Both the excavated rooms  were  involved in the destruction 
of  the palace in the 6th century when  they were stripped of the  stone slab 
paving, the northern archway was sealed and the function of the spaces was 
modified.

3. TEMPLE AREA

 Investigations  have been carried on the south-western side of the temple 
right along the podium. The excavation was aimed not only to bring to light 
this part of the podium’s structure but to also identify the various phases of 
life and transformation of the complex until the proto-Byzantine age (Figs. 
8-9). 

The work went on with great difficulty due to the presence of also very recent 
plantations4; however three trenches executed nearby the temple’s podium 
allowed us to acquire new data concerning the phases of transformation of 

4 Lemon and olive trees planted after the beginning of our activities inside this archaeological 
area which, it should be noted,  has not yet been registered to date as Grade 1 for its total 
protection.   
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the pagan temple into a Christian complex consisting of a little church, with 
annexed structures, in the late 5th century.5  

The 2010 excavation brought to light some rooms pertaining to the 
monastic complex whose plan and lay-out are still not completely clear due to 
the extensive collapse of the architectural elements.  

 In the north-western trench many fragments belonging to the temple’s 
decoration were found which had been chiselled off the stone blocks on 
which they had been carved to allow their re-utilization in the construction 
of the monastery.  The removal of these strata has brought to light a staircase 
built nearby the podium that probably allowed to enter into this part of the 
Byzantine complex. In the central and south-western sector archways marked 
the passing from one room to another. In the course of the excavations 
a lead seal was found with the name IOANNOU written on the front side 
and, on the back, the very frequently used military title of STRATELATOU, 
corresponding, in the 6th and 7th centuries A.D. to the Latin  title of magister  
militum. (Fig.  10).

 In the south-western trench two large terra-cotta jars have been discovered, 
giving further evidence of the role of the monastery in the processing and 
storage of agricultural & other products (Fig. 11).  In fact in the past years 
the excavations carried out in various sectors of the building revealed the 
existence of some installations and facilities for the production of oil and wine. 
The basilica-monastery complex’s life lasted very probably more than two 
centuries, as testified  by  the numerous coins found in the  trenches (approx. 
56), datable  between the years  589 AD (Emperor Mauritius Tiberius) and 
686 AD (Iustinianus the Second) and which are proof of the area being highly 
frequented.    

4. RESTORATION AND CONSERVATION ACTIVITIES

As for the previous campaigns, the static and safeguarding restoration 
programs of the structures subject to excavation were continued as they are of 

5 See  H.Elton, E. Equini Schneider- D.Wannagat,  Temple to Church. The transformation of 
religious sites from paganism to Christianity in Cilicia,  Istanbul 2007, pp.25-43.
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primary importance for the preservation of the monuments and for the safety 
of the archaeological site.

 In the Byzantine Palace consolidation and restoration works were carried 
out in various different rooms as well as the restoration of some capitals and 
architectural elements.

In particular we completed the first phase of the restoration of the floor  in 
limestone blocks of the  Palace’s western apsed hall which shall be finished 
during the next excavation campaign when the implementation of the visitor’s 
itinerary which we have planned will also have been realized. 
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Fig. 1 : Aerial view of the Byzantine Palace after the 2010 campaign.

Fig. 2 :  Byzantine Palace: segment of the Trajan 
  phase ramp
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Fig. 2 :  Byzantine Palace: segment of the Trajan 
  phase ramp

Fig. 3 : Round terra-cotta basin brought to light along the southern façade

Fig. 4 : Fragment of a marble copy of Aphrodite  
 Anadyomene
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Fig. 5 : The perimeter wall of the Southern Harbour front 

Fig- 6 : General view of the Northern Harbour front
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Fig.7 :   (Left) Ramp-access to the higher part of the promontory from. the harbour;  ( right)  
 room on the north-eastern side of the Byzantine Palace

Fig. 8 : Aerial view of the temple after the 2010 excavations
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Fig. 9 : Plan of the temple with the rooms on the south-western side of the podium
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Fig. 10 : Byzantine lead seal 



Fig.11: Terra-cotta jars in the south-western trench along the temple  podium
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The Sardis Expedition conducted a 13-week season of excavation, 
survey, conservation, restoration, and research during the summer of 2010. 
Bahadır Yıldırım was the assistant director; Prof. Crawford Greenewalt was 
director emeritus. Metin İmren of the İzmir Archaeological Museum was the 
representative of the Ministry of Culture, and was a great help and friend to 
the expedition. We are grateful as always to the Minister of Culture, Ertuğrul 
Günay, to Director General Murat Süslü and former Director General Orhan 
Düzgün, and to Melik Ayaz, Director of the Excavations Divisions, for 
permission to do research at Sardis. 

Excavations were undertaken at three locations in the city: in the Temple 
of Artemis, in the theater, and on a nearby hill where excavation in 2009 had 
revealed Roman and Hellenistic buildings overlying a monumental Lydian 
terrace. In addition, small but interesting sondages were carried out in the 
Necropolis Hill and on a previously excavated Lydian terrace in the center of 
the city (Fig. 1). 

2010 was the 100th anniversary of the start of excavation by the American 
Society for the Exploration of Sardis. One of their great achievements was to 
clear the temple of Artemis (Fig. 1, no. 17; Fig. 4). Begun in the Hellenistic 
period, the temple was transformed in the Roman period with the addition 
of porches at each end, the beginning of a pseudodipteral colonnade, and the 
division of the cella into two parts with doors facing both east and west. The 
building was eventually left unfinished, with only the columns of the east 
colonnade erected. Excavation was aimed at testing recent theories about the 
construction phases of the temple.

The design of the west end of the temple remains difficult to understand. 
Ground level in front of the temple is almost five meters lower than the level 
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inside the cella. The temple is so close to the altar that once the porch was 
built, there was no room for stairs on the front of the temple. None of the 
columns of the front colonnade, and only two of the porch columns, were ever 
built. A set of stairs built on the north side of the temple, within the line of the 
peristyle, rises from well below the level of the peristyle column foundations, 
so either the rough foundations were exposed, or the stairs were buried. And 
finally, in its current state, a visitor to the temple can climb those stairs only 
to fall into a great pit where one essential porch column foundation is entirely 
missing. 

The irregular design of the west end can be partly explained by realizing 
that the Hellenistic temple was built around two earlier monuments: the so-
called Lydian Altar (LA1), probably dating to the later sixth or fifth century 
BC, and the square structure that eventually became the statue base, which 
probably dates to the late Archaic or Persian period.1 The builders could not 
have moved the temple further back from the altar, because that would leave 
the statue base too near the front of the temple. The size and placement of the 
Hellenistic cella represent the largest temple that could be fit around the pre-
existing monuments. 

The Hellenistic project did not include a peristyle or porch, and so the tight 
fit between temple and altar was not a problem. When the porch and peristyle 
were begun in the Roman period, however, there was not enough space to 
build both columns and stairs in front of the temple, so temporary stairs 
were built on the north flank of the temple to allow access. They deliberately 
omitted one porch column to allow easier access during the long period when 
this end was unfinished. As construction of the peristyle approached the west 
end, the temporary stairs were buried, and access to the temple must have 
been either from the front, over LA2, or from the south stairs.

1 Hanfmann and others date the base to the Hellenistic period, primarily because of Hellenistic 
coins found only between the vertical joints of the stones (Hanfmann and Waldbaum, A 
Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls [1975], 76-77). The original 
purpose of both these structures remains to be determined; they may have played some 
different role in the pre-Hellenistic sanctuary.
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One trench confirmed that the Northwest Stairs predates the peristyle, 
and so belongs to a Roman phase when the porch had been built, but not the 
peristyle foundations (Fig. 2).

Another question that has puzzled archaeologists is the lack of any earlier 
remains at the site. Although Croesus was one of the patrons of the Artemision 
at Ephesus, there are no traces of any contemporary temple at Sardis. In 1911 
Howard Crosby Butler had identified a limestone structure set underneath a 
Hellenistic column foundation as belonging to an earlier construction, which 
he identified as a building of the period of Croesus.2 However, re-excavating 
those foundations showed that these blocks do not run under the Hellenistic 
foundation, but were set on a bed of concrete and belong to the Roman 
crosswall of the temple.

Another trench was dug across the north pteroma of the temple. A layer of 
marble chips and crushed mortar belonged to the construction of the Roman 
peristyle, and beneath this, the foundation trench for the Hellenistic cella 
walls. Two Hellenistic coins, one from this foundation trench and another 
found where the foundation trench had been disturbed by later waterpipes, 
date to the third or second centuries BC. The base of a ceramic cup inscribed 
“Hera,” from layers associated with the construction of the temple, is a rare 
piece of evidence for the cult of this goddess at Sardis.

The Hellenistic temple was built on a deep fill of naturally deposited 
layers of gravel, sand, and silt, probably eroded from the Acropolis. No 
earlier buildings or even cultural levels were encountered. However, the 
artifacts from these layers were all relatively late, dating perhaps to the fifth 
and fourth centuries BC, certainly not as early as the time of Croesus. Because 
the pottery from these layers showed that we had not yet reached Archaic 
levels, excavation continued to sterile fill and then bedrock, six meters below 
the floor of the temple (Fig. 3). The surprising discovery that the temple was 
built upon a massive natural fill dating to the Persian era, suggests that the 
landscape around the sanctuary dramatically changed in this period and 
leaves the question of an earlier Lydian sanctuary unresolved.

2  Butler, Sardis II. Architecture, Part 1, The Temple of Artemis (1925), 29, ill. 19.
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A new three-year project funded by the Kaplan Fund began a program of 
site conservation and restoration of the Lydian Altar.3 In 2010 displaced blocks 
from the earlier structure (LA1), which had been removed at some time between 
1914 and 1958, were reset, restoring the altar to its original form (Fig. 4).

In central Sardis, the excavation of a Lydian house buried beneath the 
earth fill of the theater was continued (Fig. 5). Earlier work had uncovered 
a room or courtyard with a stone-paved floor and limestone column base. 
An adjoining room measuring about 3.3 x 3.8 m, partly uncovered in 2009, 
was completely excavated in 2010 (Fig. 6). Much of the space of the room 
was mostly taken up by two low mudbrick platforms, leaving only narrow 
corridors between them. One possible interpretation is that it served as a 
storeroom, with wooden shelves set on the mudbrick platforms.

The room had been violently destroyed by fire, and contained many 
broken but largely complete artifacts of ceramics, metal and stone, including 
39 more or less complete and 26 fragmentary pottery vessels (among them, 
two complete omphalos phialai with marbled decoration, a triangular, three-
nozzled lamp, about 10 cooking pots, 8 skyphoi, 5 oinochoai, 4 hydrias or 
amphoras, and other local pottery; Fig. 7). Ceramics from the room found in 
2009 included a Corinthian warrior aryballos, a fragment of a Chiot chalice, 
and fragments of an extremely fine Attic black figure cup. These imports 
help date the destruction to the middle of the sixth century BC, and such a 
destruction almost certainly should be identified with the capture of Sardis by 
Cyrus the Great in about 547 BC.

In a search for further Lydian houses in this neighborhood, a 20 x 20 m trench 
was excavated within the cavea of the theater to the south. Unfortunately, 
preservation there was very poor, and in many places we came down almost 
immediately on bedrock. A grinding bench with two grindstones in situ 
shows that other Lydian houses existed in this area, but the preservation does 
not warrant further excavation.

3 Frazer and Hanfmann in Hanfmann and Waldbaum, A Survey of Sardis and the Major 
Monuments Outside the City Walls [1975], 88-103.
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Above the theater, two natural hills were enclosed in the Lydian period 
with monumental terraces (Fig. 1, nos. 23, 68). Excavations on one hill, Field 
49, were continued, revealing more of the Lydian limestone terrace wall 
partly exposed in 2009 (Fig. 8). Pottery from construction layers dated to no 
later than than the sixth century BC. This limestone wall was built on the 
stub of an earlier wall built of roughly worked polygonal boulders. This is 
very probably the same terrace wall that encloses the north face of the hill 
and shows that this hill was probably completely enclosed by a monumental 
terrace, relatively early in the Lydian period.

The limestone terrace wall remained in use into the early Roman period. It 
was then partly destroyed, dismantled, and rebuilt on the same lines, reusing 
the limestone blocks but now with a mortared rubble backing. This might be 
associated with the earthquake that destroyed Sardis in 17 AD. In the later 
Roman period, the wall seems to have been partly dismantled and rebuilt, but 
now as a subterranean foundation.

The stratigraphy of buildings on top of the hill was compressed and 
very fragmentary, with multiple phases belonging to the late Hellenistic 
and early Roman periods. Some buildings here were probably of very high 
status, however, to judge from the fragments of stucco and especially a small 
fragment of opus vermiculatum mosaic, with perhaps a figural design on it (Fig. 
9).4 The fineness of the tesserae — some as small as 0.5 x 2 mm — and variety 
of colors, at least six different shades represented, place this among the very 
best Hellenistic mosaics of Alexandria, Pergamon, and Delos. 

In the late Roman period a room was built over earlier remains. 
Subsequently, the area fell into disuse, and was eventually used as a 
cemetery, with eight burials uncovered in 2010 and two more in 2009. The 
only significant grave good was a pair of silver earrings made with beaded 
wire and silver granulation (Fig. 10).

4  Mos10.1:12654. 
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On the adjacent hill, the so-called Byzantine Fortress (Fig. 1, no. 23), erosion 
and cleaning revealed a short stretch of a new limestone wall clamped with 
lead swallowtail clamps, one of which was still in situ, parallel to the Lydian 
terrace excavated in the 1980s (Fig. 11).5 

The Sardis Expedition offered assistance to the Manisa Museum in 
removing a limestone bathtub sarcophagus and lid, probably of Persian or 
Hellenistic date, from the Necropolis region of Sardis west of the Pactolus 
river. to the expedition compound (Fig. 1, at ca. W461-465/S1376-1381). This 
had been looted twice in antiquity, and was found empty of all grave goods. 
Under this was a pithos burial containing an adult burial. 

Around the sarcophagus was found a dense scatter of Lydian household 
pottery and other artifacts, including cooking pots, animal bones, amphora 
necks reused as pot stands, and a small portion of a wall (Fig. 12). We therefore 
believe that this belongs to a domestic destruction level, rather than to an 
earlier burial. Only a small area could be cleared, but this produced about 35 
identifiable local pottery vessels. A group of silver crescent-shaped ornaments 
may belong to a necklace. Datable pottery included a Middle Corinthian 
skyphos dating to the first half of the sixth century BC, and suggesting that 
this house, like that in the theater, was destroyed in the invasion by Cyrus (Fig. 
13). Among the finds on the floor of this Lydian house was a green stone celt, 
probably of Neolithic date (Fig. 13). Such Neolithic celts are known to have 
been collected throughout antiquity; they were believed to be thunderstones 
or thunderbolts, fallen from the sky where lightning has struck. 

Research and publication projects included the coins of Sardis, the 
synagogue, sectors HoB and Pactolus North, Lydian, Hellenistic, and Roman 
pottery, Roman sarcophagi and wall painting; and figural terracottas. 
The depot reorganization begun six years ago was brought to a successful 
conclusion.

In addition to reconstructing the Lydian Altar, site conservation focused on 
the synagogue of Sardis. We continued with the project to conserve, roof, and 
display the Lydian fortification, and associated Lydian and Roman houses. A 

5  See Ratté, Lydian Architecture: Ashlar Masonry at Sardis, Sardis Report 5 (2011), 102-107.
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new permanent roof was built over a marble basin in Byzantine Shop W4. The 
program to replace aging temporary roofs was also continued, completing the 
roof over the Roman house in MMS/S. The program of informational signage 
begun in 2009 was continued with the design and construction of six more 
signs, in the sanctuary of Artemis and the Synagogue. 

And finally, the cast iron crane imported from England in 1911 by Howard 
Crosby Butler, and left sadly abandoned and rusting in the sanctuary of 
Artemis at the outbreak of World War I, was lifted, outfitted with new chain, 
handle, and bearings for the main pulley, and placed on new rails. With a bit 
of lubricating oil, the crane now operates, and at the ripe old age of a century, 
is itself an antiquity (Fig. 14).

SARDES, 2010

Nicholas CAHILL

2010 yaz sezonunda, Sardes Kazıları 13 haftayı kapsayan kazı, yüzey 
araştırması, restorasyon ve araştırmaya ev sahipliği yapmştır. Bahadır Yıldırım 
yardımcı başkan, Prof. Crawford Greenewalt fahrî başkan olarak çalışmalara 
katılmışlardır. İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Metin İmren, Bakanlık temsilcisi, 
büyük bir yardımcı ve arkadaş olarak çalışmalarda yer almıştır. Her zaman 
ki gibi Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay’a, İl Kültür Müdürü Murat Süslü 
ve eski Genel Müdür Orhan Düzgün, Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanı 
Melik Ayaz’a, Sardes’te araştırma yapmamıza izin verdikleri için  teşekkürü 
borç biliriz.

Antik şehirde kazılar üç alanda gerçekleşmiştir: Artemis Tapınağı’nda, 
tiyatroda ve 2009 sezonunda anıtsal Lidya teras duvarının üzerinde Roma 
ve Helenistik Döneme ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarıldığı bir tepe 
üzerinde. Bunların yanı sıra, Nekropol Tepesi’nde ve şehir merkezindeki 
Lidya terasında küçük boyutlu olmasına rağmen ilgi çekici sondajlar 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
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2010 yılı 'American Society for the Exploration of Sardis’ kazılarının 
başlangıcının 100. yıl dönümüdür. Bu kazı ekibinin en büyük başarılarından 
bir tanesi Artemis Tapınağı’nın temizlenmesi idi (Fig. 1, no. 17; Fig. 4).  
Helenistik Dönemden başlayarak tapınak değişime uğramıştır, bu değişim 
Roma Döneminde tapınağın iki ucuna da sundurmaların eklenmesiyle, 
pseudodipteral sütunların yapımına başlanmasıyla ve cellanın doğuya ve 
kuzeye bakan iki kapı ile  2 bölmeye ayrılmasıyla devam etmiştir. Yapı, sadece 
doğuya dikilmiş olan sütun sırası ile tamamlanmadan bırakılmıştır. Buradaki 
kazı çalışmalarının amacı, tapınağın evreleri ile ilgili daha öncelerde orataya 
atılmış olan teorileri test etmektir.

Tapınağın batı ucunun tasarımını anlamak hâlen daha zordur. Tapınağın 
ön kısmındaki taban seviyesi, cellanın içindeki taban seviyesinden yaklaşık 5 
metre kadar daha alçaktadır. Tapınak sunağa o kadar yakındır ki, ön kısma 
sundurma inşa edildiği zaman, burada basamaklar için yeterli alan kalmaz. 
Ön kısımdaki sütun sıralarının hiçbiri dikilmemiştir, sadece sundurmadaki 
2 sütun dikilmiştir. Tapınağın kuzey kısmına, peristille aynı çizgide, ancak 
peristilli sütunların temellerinden daha yüksek bir seviyeye basamaklar inşa 
edilmiştir. Buna bağlı olarak ya basamakların kaba temelleri ortaya çıkarılmıştır 
ya da basamaklar gömülmüş olmalıdır. Şu anki mevcut durumunda, tapınağı 
ziyaret eden bir kişi, bu basamakları tırmanırsa, sundurma sütunlarından 
önemli bir tanesinin temelinin tamamen yok olduğu bir çukura düşer. 

Batı uçtaki düzensizlik, Helenistik tapınağın, iki önemli daha erken 
döneme ait yapının etrafında yapılmış olmasıyla açıklanabilir: muhtemelen 
İ.Ö 6. ve ya 5.yy.a tarihlenen Lidya Sunağı (LA1) olarak adlandırılan yapı ve 
muhtemelen Arkaik ve ya Pers dönemlerine tarihlendirilen, daha sonra heykel 
kaidesine dönüştürülmüş olan kare yapı. İnşaatçılar tapınağı, sunaktan daha 
geriye çekemezlerdi, bu işlem  heykel kaidesinin, tapınağın ön kısmına daha 
yakın olmasına sebep olurdu. Helenistik sellanın boyutları ve konumu var 
olan yapıların etrafında yapılması muhtemel en büyük yapıyı temsil eder.

Helenistik proje peristil ya da sundurma içermemekteydi ve bundan 
dolayı sunak ve tapınak arasındaki dar alan sorun teşkil etmemekteydi. 
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Sundurmanın ve peristilin yapımına Roma Döneminde başlanmıştır, ancak 
tapınağın ön kısmında sütun ve basamak inşa etmek için yeterli alan mevcut 
değildi, bundan dolayı tapınağa erişimi sağlamak amacıyla kuzey kanada 
geçici basamaklar inşa edilmiştir. Tapınağa kolay giriş sağlamak için, bu 
kısmın inşasının sürdüğü uzun dönemde kasıtlı olarak sundurmanın bir 
sütunu yapılmamıştır. Peristilin inşası batı uca yaklaştığında, bu geçici 
basamaklar gömülmüş ve tapınağa erişim ya LA2 adı verilerin ön kısım 
üzerinden ya da güney basamaklar üzerinden sağlanmıştır. 

Bir açmadaki çalışma Kuzeybatı Basamakları’nın peristilden daha erken 
dönemde yapıldığını doğrulamıştır ve bundan dolayı peristil temellerine 
değil, Roma Döneminde sundurmanın yapıldığı zamana ait olmaları 
gerekmektedir (Resim: 2).

Arkeologları şaşırtan diğer bir durum ise, alandaki erken dönem 
malzemesinin eksikliğidir. Her ne kadar Krezüs Efes Artemisionu’nun 
önemli bağışcılarından biri olsa da, Sardes’te bunun çağdaşı bir tapınağa 
rastlanmamıştır. 1911 yılında Howard Crosby Butler, Helenistik sütun 
temelleri altında, daha erken döneme tarihlenen, kendisinin Krezüs Dönemine 
ait bir yapı olarak adlandırdığı kireçtaşı bir yapıya rastlamıştır. Ancak bu 
temellerde yeniden kazı çalışması yapılması sonucunda, bunların Helenistik 
temellerin altına uzanmadığı, bir beton sırası üzerinde uzandığı ve Roma 
tapınağının kesit duvarına ait oldukları tespit edilmiştir.      

Başka bir açma da tapınağın kuzey pteromasının karşısında açılmıştır. 
Burada, Roma peristilinin inşasına ait bir tabaka mermer talaşına ve ezilmiş 
harca ve bunun altında Helenistik sella duvarlarına ait temel çukuruna 
rastlanmıştır. İ.Ö 3. ve ya 2.yy.a tarihlenen, bir tanesi temel çukurunda, diğeri 
temel çukurunun daha sonraki dönemde su borularıyla tahribata uğradığı 
alanda olmak üzere, iki adet Helenistik sikke ortaya çıkarılmıştır. Tapınağın 
yapımıyla ilişkilendirilen tabakalardan birinde bulunmuş olan, üzerine 
“Hera” yazıtı işlenmiş bir keramik kaidesi Sardes’te bu tanrıçanın tapımına 
ait kültle ilgili nadir bir parçadır.

Helenistik tapınak doğal yolla birikmiş olan çakıl (gravel), kum ve 
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muhtemelen Akropol’den yıkanmış ince kum tabakalarının üzerine inşa 
edilmiştir. Daha erken döneme tarihlenen bir yapıya ya da kültür tabakasına 
rastlanmamıştır.  Ancak bu tabakalarda ortaya çıkarılan buluntular, daha geç 
döneme aittirler, muhtemelen İ.Ö 5-4 yy.a tarihlenirler, kesinlikle Krezüs’ün 
zamanı kadar erken bir döneme ait değillerdir. Bu tabakalarda ortaya 
çıkarılan çanak çömlek henüz Arkaik Döneme ulaşmadığımızı gösterdiği 
için, kazı çalışmaları keramiksiz temiz dolguya ve bundan sonra ana 
kayaya doğru tapınak tabanının 6 metre aşağısına doğru ilerledi (Resim: 3).  
Tapınağın Pers Dönemine tarihlenen, devasal  boyuttaki doğal dolgu üzerine 
inşa edilmiş olduğunun şaşırtıcı tespiti, bölgede yüzey şekillerinin dramatik 
ölçüde değiştiğini gösterir ve daha erken dönem Lidya tapınağı ilgili soruları 
yanıtsız bırakır.

Kaplan Fonu tarafından finanse edilen 3 yıllık bir proje ile Lidya Sunağı’nın 
restorasyonuna başlanmıştır. 1914-1958 yıllarında yerlerinden sökülmüş 
olan erken dönem yapısına (LA1) ait bloklar 2010 yılında tekrar ait oldukları 
yerlere konularak, sunak orijinaline uygun olarak restore edilmiştir (Resim: 4).

Merkez Sardes’te tiyatronun dolgu toprağı altına gömülü olan Lidya 
evinin kazılarına devam edilmiştir (Resim: 5). Daha önceki kazılarda taş 
döşeli tabana ve kireçtaşı sütun kaidesine sahip bir oda ya da avlu ortaya 
çıkarılmıştır. 2009 yılında kısmen kazılan 3.3 x 3.8 m. ölçülerindeki bitişik bir 
odanın kazısı 2010'da tamamlanmıştır (Resim: 6). Odaların arasındaki boşluk, 
odaların arasında sadece dar koridorlar bırakan 2 alçak kerpiç platformla 
doldurulmuştur. Buranın kerpiç platformlar üzerinde ahşap raflara sahip 
olan bir ardiye  olduğu yorumlar arasındadır.

Oda yangınla ağır tahribat geçirmiştir ve çok sayıda kırılmış ama geniş 
ölçüde tam seramik, metal ve taş buluntular içermektedir; bunların 39 kadarı 
tüm, 26 tanesi parçalar hâlindedir (bunların içinde 2 tüm mermer bezemeli 
omphalos phialai, bir üçgen şekilli, 3 üfleçli kandil, 10 kadar pişirme kabı, 8 
skyphoi, 5 oinochoai, 4 hydria ve ya amfora ve diğer yerli çanak çömlekler) 
(Resim: 7). 2009 yılında oda buluntuları içerisinde Korinth savasçı aryballosu, 
Sakız (Chios) chalice parçası ve çok iyi işçiliğe sahip Attik siyah figürlü 
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kâseye ait parçalar yer alır.  Bu ithal mallar, tahribatın İ.Ö 6.yy. ortalarına 
tarihlenmesine yardımcı olmuşlardır ve bu tür bir tahribat şüphe bırakmadan 
Kyros’un İ.Ö 547 civarında Sardes’i ele geçirmesiyle ilişkilendirilebilir. 

Bu tarz diğer Lidya evlerini bulma amacıyla tiyatronun caveasının 
içerisinde güney kısımda 20 x 20 m. ölçülerinde bir açmaya başlanmıştır. Ne 
yazık ki, buradaki korunagelme kötü durumdaydı ve çoğu alanda kısa süre 
içerisinde ana kayaya ulaşıldı. In situ hâlde 2 öğütme taşı olan bir öğütme 
sekisi,  bu bölgede başka Lidya evlerinin varlığını kanıtlar, ancak korunagelme 
ölçütü burada başka kazı yapmayı gerektirecek neden vermez.

Tiyatronun yukarısında, iki doğal tepe Lidya Döneminde devasa teras 
duvarlarla çevrelenmiştir (Resim: 1 no 23, 68). Tepelerden biri olan Field 49 
sektöründeki kazılar ile 2009 yılında kısmen ortaya çıkarılmış Lidya kireçtaşı 
teras duvarının daha fazlası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Yapım dönemi 
tabakalarında bulunan çanak çömlek burayı İ.Ö 6 yy.a tarihler. 

Kireçtaşı duvar, kabaca işlenmiş poligonal iri taşlardan yapılmış daha 
erken bir duvarın kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Bu muhtemelen tepenin 
kuzey yüzünü çevreleyen teras duvarı ile aynıdır ve terasın daha erken Lidya 
Döneminde devasa bir teras duvarıyla tamamen çevrelendiğini gösterir.  

 Kireçtaşı teras duvarı Roma Döneminde işlevini sürdürmeye devam 
etmiştir. Daha sonraları kısmen tahribata uğramıştır, bloklar yerlerinden 
sökülmüştür ve aynı hizzada, kireçtaşı blokları sert moloz dolgu yapılarak 
yeniden inşa edilmiştir. Bu I.S 17’de Sardes’i yıkan depremle ilişkilendirilebilir. 
Roma Döneminde, daha sonraları bu duvarın kısmen yerinden söküldüğü 
toprak altında temel olarak yeniden inşa ediliği görülür.

Tepenin üzerindeki yapıların statigrafisi Helenistik ve Erken Roma 
dönemlerine ait farklı evrelerden oluşan yoğun ve parçalar hâlindedir. Burada 
bulunmuş olan stucco parçalarından ve özellikle de üzerinde muhtemelen 
figür olan küçük bir opus vermiculatum mozaik parçasından yola çıkarak 
buranın yüksek statüde yapılar içerdiğini söylebiliriz (Resim: 9). Tesserae’nin 
ince işlenişine dayanarak -bazıları 0.5 x 2 mm. kadar küçük- ve renklerin 
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çeşitliliğinden yola çıkarak - en az 6 değişik renk temsil edilmiştir, bunu 
Aleksandria, Pergamon ve Delos Helenistik mozaiklerinin en iyileri arasına 
yerleştirilebiriz. 

Geç Roma Döneminde, daha erken kalıntılar üzerine bir oda yapılmıştır. 
Daha sonraki dönemde, bu alanın kullanımına son verilmiş ve sonunda 
mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. 2010’da sekiz adet ve 2009'da iki adet 
gömü ortaya çıkarılmıştır. Dikkate değer tek mezar buluntusu arasında 
boncuklu telli ve gümüş granülasyon bir çift gümüş küpe gösterilebilir 
(Resim: 10).

Bizans Kalesi (Byzantine Fortress) adı verilen bitişik tepede  (Resim: 1, no 
23), erozyon ve temizlik çalışmaları 1980’lerde kazılmış olan Lidya terasında 
paralel, bir tanesi in situ kelebek kenetli yeni bir kireçtaşı duvarın kısa bir 
bölümünü ortaya çıkarmıştır (Resim: 11).

Sardis kazı heyeti, Manisa Müzesi’ne, Paktolus Çayı’nın batısındaki 
Sardes Nekropol alanında yer alan, muhtemelen Pers Dönemine ya da 
Helenistik Döneme tarihlenen, kireçtaşı bir küvet lâhdin ve kapağının kazı 
evine taşınması için yardım etme talebinde bulunmuştur (Resim 1, yaklaşık 
B461-465/G1376-1381). Bu, Antik Dönemde iki kez soyguna uğramış olup 
mezar buluntusu içermemektedir. Bunun altında yetişkin gömüsüne sahip 
bir pithos gömüsü ortaya çıkarılmıştır.

Lâhit çevresinde yoğun şekilde dağınık hâlde Lidya evine ait çanak çömlek 
ve pişirme kapları, hayvan kemikleri, çanak çömlek ayağı  olarak yeniden 
kullanılmış amfora boyunları içeren diğer buluntular ve küçük bir duvar 
kalıntısına rastlanmıştır (Resim: 12). Bundan dolayı, bunların erken dönem 
gömüsünden ziyade yerel tahribat sevivesine ait olduklarına inanıyoruz. 
Sadece küçük bir alanda temizlik çalışmaları yapılmış olsa da, buradan yaklaşık 
35 adet yerel üretim çanak çömlek ortaya çıkarılmıştır. Bir kolyeye ait olması 
muhtemel hilâl şekilli gümüş takı bulunmuştur. Tarihlenebilen çanak çömlek 
arasında Orta Korint Dönemine ait, İ.Ö 6.yy.ın ilk yarısına tarihlenen skyphos, 
bu evin de tiyatrodaki gibi Kyros’un Sardes’i ele geçirmesi ile tahrip edildiği 
fikini doğurur (Resim: 13). Bu evin taban buluntuları arasında muhtemelen 



221

Neolitik Döneme tarihlenen yeşil renkli bir taş el baltası yer alır (Resim: 13). 
Bu tarz Neolitik el baltalarının Antik Dönem süresince toplandığını biliyoruz, 
Bunların şimşek çaktığı anda gökten düşen yıldırım taşları ya da yıldırımlar 
olduğuna inanılırdı.

Sardes’teki araştırma ve yayım projeleri Sardes sikkelerinin, Sinagog, HoB 
ve Kuzey Paktolos (Pactolus North) sektörlerinin, Lidya, Helenistik ve Roma 
Dönemi seramiğinin, Roma lâhitlerinin ve duvar bezemelerinin ve terracotta 
figürlerinin çalışmalarını içerir. Deponun yeninden düzenlenmesi altıncı 
yılına erişmiş ve başarılı bir sonuç vermiştir. 

Lidya Sunağı’nın restorasyonun yanı sıra arazi restorasyonu Sardes 
Sinagogu’nda da yoğunlaşmıştır. Lidya savunma duvarı ve Lidya ve Roma 
evleriyle ilgili restorasyon, çatılama ve sergileme projelerine devam edilmiştir. 
Bizans Dükkânı W4’te yer alan mermer bir havuz üzerine kalıcı bir çatı 
yapılmıştır. Eskimiş olan çatıların yenileri ile değiştirilmesi projesi MMS/S 
sektöründeki Roma evi üzerindeki çatının değiştirilmesinin tamamlanması 
ile devam etmiştir. 2009’da başlanmış olan bilgi panolarının dizayn edilmesi 
ve yapılması projesine Artemis Tapınağı’na ve Sinagog’a konan toplam 6 yeni 
pano ile devam edilmiştir. 

Ve son olarak, 1911 yılında Howard Crosby Butler tarafindan İngiltere’den 
getirilmiş olan ve ne yazık ki 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Artemis 
Tapınağı’nda terk edilmiş vaziyette duran dökme demir vinç, yerinden 
kaldırılmış, yeni bir zincir, kol ve ana makaralar için rulmanlarla donatılmıştır. 
Biraz yağlama ile kendisi antika olan yadigar vinç çalışır duruma getirilmiştir 
(Resim: 14).
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Fig. 1: Plan of Sardis.
Resim 1: Sardes’in planı.

Fig. 2: State plan of the Temple of Artemis showing 2010 trenches.
Resim 2: Artemis Tapınağı’nın 2010 açmalarını gösteren durum planı.
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Fig. 3: Deep trench in the north peristyle of the Temple of Artemis.
Resim 3: Artemis Tapınağı'nın kuzey peristilindeki derin açma.
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Fig. 4: Lydian Altar LA1 before (2007) and after restoration (photo taken 2011).
Resim 4: Lidya Sunağı LA1’in restorasyondan önceki (2007) sonraki durumu (2011 sezonundan fotoğraf).

Fig. 5: Plan of the Lydian house under the Hellenistic and Roman theater.
Resim 5: Helenistik ve Roma Dönemi tiyatrosunun altındaki Lidya evinin planı.
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Fig. 6: View of Lydian house under the theater.
Resim 6: Tiyatronun altındaki Lidya evinin görünüşü.

Fig. 7: Assemblage of Lydian pottery from the destruction level of the Lydian house.
Resim 7: Lidya evindeki yıkım seviyesinde ortaya çıkarılan Lidya çanak çömleğinin toplu görünümü.



226

Fig. 8:  Sector F49: Lydian limestone terrace wall built upon the remains of an earlier  
 boulder terrace wall.

Resim 8: Sektör F49: Daha erken döneme ait iri taşlardan yapılmış teras duvarı üzerine  
 inşaa edilmiş kireçtaşı Lidya teras duvarı.
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Fig. 9: Fragment of opus vermiculatum mosaic from sector F49 (Mos10.1:12654).
Resim 9: Kazı alanı F49’dan opus vermiculatum mozaik parçası (Mos10.1:12654).

Fig. 10: Earrings from late grave at sector F49 (M10.16:12645).
Resim 10: Kazı alanı F49’dan geç dönem mezarından küpeler (M10.16:12645).



228

Fig. 11: Limestone terrace wall exposed by erosion at sector ByzFort.
Resim 11: ByzFort sektöründe erozyonla ortaya çıkmış kireçtaşı teras duvarı.

Fig. 12:  Trench Nec 10.1, showing limestone sarcophagus and Lydian destruction level, 
  with excavator Ferhat Can.
Resim 12: Açma Nec 10.1, arkeolog Ferhat Can ve kireçtaşı lâhit ve Lidya tahribat seviyesi.
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Fig. 13: Middle Corinthian skyphos and Neolithic celt from trench Nec 10.1.
Resim 13: Nec 10.1 sektöründen Orta Korinth skyphos ve Neolitik el baltası.

Fig. 14: Crane imported from England by the Butler Expedition in 1911, restored in 2010.
Resim 14: 1911 yılında Butler Kazı Heyeti tarafından ithal edilmiş, 2010 yılında restore edilmiş vinç.
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The 2010 season of archaeological work at Ziyaret Tepe, the Assyrian 
city of Tušhan, was conducted between March and September; Dr. Timothy 
Matney served as the scientific director for the field season. Dr. Dirk Wicke 
was the director of the high mound excavations (Operation A/N) and Dr. 
John MacGinnis directed the excavations in the lower town (Operations G/R, 
Q, and S). We are indebted to the Diyarbakır Archaeological Museum and its 
director, Nevin Soyukaya, and to our government representatives, Mehmut 
Altuncan from Konya Ereğli Museum and Murat Ak from the İsparta Yalvaş 
Museum, for their invaluable assistance in the field.

Ziyaret Tepe is a 32ha multi-period site located on the right bank of the 
Tigris River, approximately 20km west of its confluence with the Batman 
River. Continuous ancient occupation at the site started in the Early Bronze 
Age (c. 3000 BC) and ended at the fall of the Assyrian Empire (c. 611 BC), with 
subsequent occupation in the Late Iron Age and Medieval periods. For most 
of this time span, Ziyaret Tepe was a small village site of a few hectares. The 
primary urban phase of the site was during the Late Assyrian period, when 
king Assurnasirpal II rebuilt the abandoned Middle Assyrian city in 882 BC 
and established Tušhan as an administrative center and military stronghold 
along his northern frontier (Matney et al. 2009; Parpola 2008).

Timothy MATNEY*
John MACGINNIS

Dirk WICHE

THIRTEENTH PRELIMINARY REPORT 
ON EXCAVATIONS AT ZİYARET TEPE 

(DİYARBAKIR PROVINCE), 2010 SEASON

1 

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

 John MACGINNIS (McDonald Institute for Archaeological Research, University of 
Cambridge)

 Dirk WICKE (Institut für ägyptologie und Altorientalistik, Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz)
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The primary objectives of the 2010 field seasons were: (1) to continue 
excavation of the 8th century BC Late Assyrian “Bronze Palace” on the eastern 
edge of the high mound in Operation A/N; (2) to complete the excavation of 
the treasury of the Temple of Ishtar in the lower town in Operation G/R; and 
(3) to complete the excavation of the southern gate complex in Operation Q 
[Fig. 1]. We also explored an area 150m south of the city gate where local 
villagers had reported seeing broken pottery during previous agricultural 
seasons, possibly representing an ancient cemetery (Operation S). This latter 
operation did not recover evidence of any ancient remains and will not be 
reported further.

       

Operation A/N: The Late Assyrian “Bronze Palace”

The Bronze Palace of Operation A/N is a large public building first 
discovered in 2000 (Matney et al. 2002); Wicke has directed operations here 
since 2007. Operation A/N has a complex stratigraphic history. In our report 
of the 2009 field season in this journal (Matney et a. 2010), we noted that 
excavations had uncovered five major occupational levels (N0 to N4). The 
principal occupational levels are N2 (Medieval) and N4 (Late Assyrian) for 
which we have identified at least two principal subphases each. Excavations 
in a deep sounding in trench N1000 E1170, started in 2009, were expanded 
to an area of 3m by 10m in 2010, in order to investigate the earlier levels in 
this area. In addition to the five occupational levels noted above (Wicke in 
Matney et al. 2009: 38-44), we can now identify a sixth pre-Late Assyrian level, 
labeled N5, discovered at the bottom of the sounding. It is unclear whether 
level N5 represents an Early Iron Age indigenous use of the site, or the top 
of the Middle Assyrian levels encountered elsewhere on the citadel mound 
(Operations E and L) as discussed below.

As in past seasons, we have expended considerable effort to clarify the 
plan of the Late Assyrian palace, which is poorly preserved in many places 
and badly disturbed by Medieval pits. As such, we extended our excavations 
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horizontally, in particular towards the southwest by opening up grid squares 
N980 E1160 and N980 E1170 and towards the north by excavating grid squares 
N1010 E1180. The southwestern trenches proved challenging because of a 
significant Medieval occupation immediately below the surface, which has 
now been reconstructed as a single-room house with an open activity area 
and a number of stone-lined pits. A large scatter of butchered animal bones 
(N-436), especially of sheep and cattle, are related to this house, perhaps 
representing a meat-processing station. These remains are provisionally dated 
to the 12th-15th centuries AD. In terms of the Late Assyrian remains in trenches 
N980 E1160 and N980 E1170, of particular importance is the observation that, 
contrary to expectations, there appears to be no western ante-chamber to the 
throne room (Room 7) identified previously, but rather an open courtyard 
(Courtyard 10) with a simple mudbrick surface [Fig. 2]. The only other 
courtyard known from the Bronze Palace, Courtyard 5, had been for much of 
its use-life neatly paved with baked bricks, which are missing from Courtyard 
10. In the southwestern corner of Room 7, we excavated a large ash pit (N-519) 
which contained the burnt remains of at least four individuals (two adults 
and two infants). The ash pit cuts into the Assyrian floor, hence post-dating 
the use of the room, but is sealed by the collapse of wall N-510, suggesting 
that the burial was made not long after the abandonment of the building. 
Beneath the first skeleton was a pottery vessel nearly full with carbonized 
grain. The bodies appear to be articulated, but it is unclear whether or not 
N-519 was a deliberate burial, or possibly represents individuals killed by the 
collapse of the walls during a fire. Detailed analysis and radiocarbon dating is 
on-going for these deposits.

The northern extension of Operation A/N allowed us to clarify the plan 
of rooms which had been partially excavated in a previous season (Matney et 
al. 2002: 53-58) and which belonged to the earlier phase of the Late Assyrian 
building and to extend the plan of the Bronze Palace. Two ranges of rooms 
were excavated. Rooms 3 and 4 were clearly discernable in plan. Room 
3 was paved with baked bricks and had two entrances, one to the south, 
connecting it with Room 2, the other to the northwest, connecting to an as 
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yet unexcavated room. Room 4 had a grey mudbrick floor which was largely 
eroded away, exposing the foundations for the building. Here, the foundation 
bricks were of a different color and were laid somewhat irregularly with a 
heavy use of mortar. The northern walls of Rooms 3 and 4 were marked by 
a row of half-bricks. To the north, the walls are only a few centimeters below 
the modern surface and the deposits are very poorly preserved and cut in 
places by surface erosion. There appears to have been a large room (Room 12) 
serving as a second range of rooms around the northern edge of Courtyard 5. 
Based on the size of the rooms and their location, we hypothesize that Room 
4 represented the main reception room in this northern suite.

The continuation of the deep sounding started in 2009 provided the first 
clear evidence of a pre-Late Assyrian level in Operation A/N [Fig. 3]. The 
deep sounding was placed in the northwest corner of grid square N1000 
E1170, where Room 9 had been much disturbed by later pits. The sounding 
cut through the Assyrian foundation platform. Immediately underneath the 
platform, we encountered a thin layer of pebbles, leveling a thick packing of 
large sherds and small stones. Some of these sherds are handmade; others 
resemble standard Middle Assyrian pottery types. This packing overlies 
a layer of larger pebbles, which appear to be a general foundation layer to 
prevent moisture from rising up into the brickwork. At about 4m from the 
eastern edge of the deep sounding, we discovered a layer of almost sterile 
soil and a wall of grey mudbrick (N-539) laid in reddish mortar. This wall 
was cut by the foundation for the walls of the northern wing of the Late 
Assyrian building, thus representing a stratigraphically earlier occupation. 
Contemporary with wall N-539 is a rough cobbled surface (N-363) which 
appears to be cut by a very large stone-lined pit (N-511). The pit itself had 
been reused in the Late Assyrian building when subfloor drainage channels 
for the palace were constructed to empty into the pit. A possible explanation 
is that the cobble surface and wall represent a Late Bronze Age construction 
and that the pit was originally used perhaps as a well during the Late Bronze 
Age or Early Iron Age and was subsequently re-used as part of the septic 
system for the Bronze Palace.
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Operation G/R: The Treasury of the Temple of Ishtar

Excavations in Operation G/R were first initiated under the direction of 
MacGinnis in 2001 and were successfully concluded in 2010. The plan of three 
buildings, including the two large contemporary mudbrick structures shown 
in Fig. 4 have been recovered and discussed at length in our other preliminary 
reports (most recently see Matney et al. 2010: 83-86). Building 1, on the east 
side of the area, is probably a high status residence while Building 2, abutting 
Building 1 on its western side, appears to have been an administrative 
complex. Our principal goal in Operation G/R for 2010 was to complete the 
excavation of Building 2. As such, four new grid squares were excavated: 
N870 E830, N880 E830, N870 E840 and N880 E840. One of the more important 
aspects of the 2010 excavations in Operation G/R was the documentation in 
Building 2 of two construction phases, seen clearly now in the northwestern 
part of the building.

In grid square N880 E840, we picked up the continuation of the pebble 
mosaic floor of Courtyard 20 which had been partially excavated and last 
seen in 2004 [Fig. 5]. As discussed previously, this is the third of the black 
and white stone mosaics excavated in Operation G/R (Matney and Rainville 
2005: 28-29). The mosaic comprises hundreds of small black and white river 
pebbles, turned edgewise, and set into a mud mortar. The makers used 
both an alternating color scheme and an altering orientation of the stones to 
create a striking pattern. The checkerboard pattern in Courtyard 20 spans 14 
squares (north-south) by at least 25 squares (east-west) with a border at the 
edge. The sides of the squares vary in length between 49cm and 58cm; the 
border varies in width between 15cm and 20cm. The layout of the squares 
is not geometrically perfect, seen for example in the non-parallel gridding 
lines, but the construction of is high quality. The mosaic squares are divided 
by a St. Andrew’s cross into four triangles with two opposing sides being 
black and the other two white; each square has a boss in the center which is 
nearly always white, the exceptions being one black and one red. As seen in 
Fig. 5, the pavement has been cut in places by later pits, and some evidence 
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for repairs is clearly visible. West of Courtyard 20 was a bathroom (Room 
53) measuring 5.0m by 4.3m and paved with baked bricks and sealed with 
bitumen. This pattern has been documented in several other rooms in the 
Operation G/R building complex, as has the use of a complex drain found in 
the southwestern corner of Courtyard 20. 

The later occupational phase of Building 2 (not shown in the plan) included 
three rooms (Rooms 46, 47, and 48) to the south of Courtyard 20, which were 
used in both the earlier and later phases. Of particular interest were small 
finds found on the floor of Room 46, immediately south of Courtyard 20. 
These included a large limestone duck weight (ZT 34251) found upside down 
on the floor of the room [Fig. 6]. This type of artifact is not uncommon on 
Mesopotamian sites, although the Ziyaret Tepe example was very large. It 
weighed 30 kg, and must therefore have represented an Assyrian one talent 
weight. Also of interest were a fragment of an ivory comb (ZT 34620), a blue 
faience bead (ZT 34161), and a small pierced tablet with a line of cuneiform 
inscription (ZT 34610). The duck weight and pierced tablet, as well as a large 
collection of unbaked clay tokens found in Building 2 have been discussed 
extensively elsewhere (Monroe in Matney et al. 2010: 86-89). Based on 
cuneiform texts found in 2002 and 2003 in Rooms 9 and 10, the presence of 
numerous large pithoi for storing grain, the tokens, duck weight, and other 
finds, we have interpreted Building 2 as an administrative storeroom complex. 
The texts suggest that this building had an association with the goddess Ishtar, 
and was perhaps the temple treasury (Parpola 2008: 21-25). It is not unlikely 
that Ishtar was the principal deity of the city, though it is noteworthy that the 
temple itself has not yet been discovered.

Operation Q: Southern City Gate

Operation Q, located along the city’s fortifications in the southwestern 
corner of the site was originally located via magnetic gradiometry and electrical 
resistivity surveys, the images from which showed a chambered gate with 
projections (Matney and Somers 1999: 210-211; Matney and Rainville 2005: 
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40-42). Earlier excavations had provided us with a basic understanding of the 
gate structure. The goal of the 2010 field season was to clarify the occupational 
and architectural history of the gate complex during its centuries-long use-
life. The interior areas of the gate’s chambers were excavated down to 
their foundation levels, demonstrating that there were four main phases of 
construction, each corresponding to a considerable raising of the main street 
level [Fig. 7]. Furthermore, MacGinnis excavated a stratigraphic section cut 
perpendicular across the street down to virgin soil, also documenting four 
major phases of construction correlating with the sequence in the interior 
chambers of the gate, and thus demonstrating that the gate was in use for a 
long period of time and periodically refurbished. 

The foundation phase (Phase I) of the gateway was traced in sections 
across the eastern and the western ends of the interior chambers. It consisted 
of a solid mud packing averaging 40cm thick above which a layer of pebbles 
was laid, followed by a second, thinner layer of mud, and then a foundation 
sub-floor packing 20cm thick comprising pebbles, sand and mud. The initial 
layout of the street, at least in the gate itself, consisted of a surface built of 
large stones (roughly 10cm to 30cm in diameter), covered with alternating 
layers of pebble-sand packing and thin grayish, trampled mud layers. The 
initial width of the street was 5m. The layout of the interior chamber in the 
foundation level, with an average length of nearly 12m in its E-W extension, 
was slightly trapezoidal, being 2.75m broad at the center but only 2.2m 
broad at the eastern and western ends. Furthermore, the western chamber, 
measuring 3.2m in breadth, was nearly one meter shorter than the eastern 
one. At least two floor surfaces could be associated with the Phase I gate 
chamber, the latter of which had been burnt in the eastern chamber as well as 
in parts of the western chamber, where two iron arrowheads (ZT 27638 and 
ZT 27640) were found. 

Significant alterations in the Phase II gate occurred when the plan of the 
interior gate chambers was now made properly rectangular, measuring 8.00 
m. by 2.75 m. The overall depth of the chambers was notably reduced and, 
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furthermore, the position of the gate shifted 0.30m north, with the Phase II 
southern wall covering the Phase I southern wall. Importantly, the passage 
between the buttresses was narrowed by the addition of a 1.40 m. broad 
wall which was cut through the pebble floor of the Phase I street, reaching 
the gate’s foundation level creating two chambers with equal lengths and 
breadths. There was one floor surface comprising a bright mud plaster in both 
chambers.

In Phase III, the gate again underwent major changes, especially 
concerning the layout of the chambers. The interior chambers were broadened 
and deepened to a size of 9.0m by 4.0m and the floor level was raised 0.5m 
by a mudbrick platform. In the passage, two large slabs cut from white-
grey limestone with conglomerate on the lower surfaces were installed as a 
threshold. On the northern edges of the limestone slabs, there are clear signs 
of wear from wheeled traffic with an axial span of 2.0m. The western chamber 
of Phase III had already been excavated in the 2008 season, exposing the most 
intact depositions of in situ material encountered up to that date (Matney et al. 
2009: 61-62; Fig. 22). In 2010, we excavated the eastern chamber, which showed 
six distinct plastered floor surfaces overlaying the mudbrick platform and 
showing traces of decayed reed matting, mudbrick installations, and hearths 
[Fig. 8]. The mudbrick platform itself also showed evidence of use in the form 
of three hearths in the northern half, together with a considerable quantity 
of scattered animal bones. For example, the third of these floor surfaces was 
associated with a fireplace in the northwestern corner and a bench had been 
built up against the chamber’s northern wall. In its southwestern corner, 
near the entrance to the chamber, were found two in situ vessels: one was a 
palace ware beaker (ZT 27489), the other was a Mittani-style “pig pot” rhyton, 
ZT 27490 (cf. Postgate et al. 1998: 75, pl. 99). Details of the floor levels in the 
eastern chamber can be found elsewhere (Matney et al. 2011). 

No floor surface could be associated with Phase IV in the Operation Q 
gateway. Only the wall alignments and the layout of the street could be 
traced. In its final phase the gate’s interior chamber was again narrowed, 
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by approximately 0.40m east-west and 0.20m north-south, thus retaining its 
rectangular shape. As noted earlier, the street level was also raised again, with 
the Phase III stone slabs being covered with a leveling fill of red clay with a 
pebble surface on top. In terms of the actual doors of the city gate, two large 
door socket stones were found, both belonging to the southern threshold. The 
western socket, consisting of a large rectangular block of whitish limestone, 
was associated with Phase III whereas the eastern socket, associated with 
Phase II, was almost square in shape and made of basalt. No socket was found 
associated with the Phase I construction. On the northern threshold of the 
gate, there was no sign of door sockets either in situ or dug out and it must be 
concluded that this inner threshold possibly did not have a door. 

In 2010, three burials were uncovered within the eastern gate chamber: 
Q-169, Q-226, and Q-237. Burial Q-169 was dug into the first floor surface of the 
Phase II chamber along its eastern wall. The burial was very badly preserved 
with fragments of the skeleton and no associated grave goods. Burial Q-226 
is a pot burial cut into the leveling fill below the mudbrick platform of Phase 
II and sealed by the Phase III southern wall. It contained the skeleton of an 
unsexed child lying with its head to the east. The child’s body had been placed 
in a large jar, lying crouched on his back with flexed legs. The skeleton was 
poorly preserved, but it was possible to recover parts of the cranium, some of 
the longer bones, the spine and ribs, as well as both patellae, and some teeth. 
The body was associated with three vessels, a small round spouted juglet (ZT 
27552) laying next to the head; a light blue palace ware dish (ZT 27553) lying 
upside down and covering the individual’s right hand; and a small flask (ZT 
27576) placed below the left knee; two beads were found in the chest region. 
Burial Q-237 was a simple inhumation sealed by the Phase II eastern wall 
and cutting the Phase I southern wall. The grave contained the inhumation 
of a middle-aged individual, probably male, lying stretched out on his back 
with the head in the north. The skeleton was in poor condition, the legs being 
cracked and, in parts, missing. The cranium was recovered almost completely 
as were the shoulders, the pelvis and the hands, whereas the spine and ribs 
were poorly preserved. Interestingly, scattered over the skeleton were found 
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the bones of sheep, cow and pig. The deceased was provided with a jar (ZT 
27613) placed left of his head and a plate (ZT 27614) leaning against it. The 
arms of the skeleton were flexed with the hands placed in the region of the 
heart. The right hand was placed in a small phiale [Fig. 9]. 

Also associated with the burial was a cylinder seal (ZT 27619) in Assyro-
Urartian style, described in detail elsewhere (Sauer in Matney et al. 2011: 92-
94), and probably of late 8th century BC date [Fig. 10]. The seal is made of 
a dark black stone, probably serpentine, with intact bronze caps. The motif 
seen on the seal is a symmetrical ritual scene of worshippers flanking a sacred 
tree. Sauer has argued that the design shows some foreign elements to the 
standard Assyrian linear style seals which suggest a local production for the 
seal itself. A winged disc sits above the sacred tree and three symbols are 
behind the worshippers: a crescent, star, and rhombus. The irregular pointed 
star and depiction of the winged disc are unusual, the latter a common feature 
in Urartian art (cf. Collon 1987: 86). The figures are more compressed that the 
normally balanced proportions of standard Late Assyrian seals.

Future Work

Excavations at Ziyaret Tepe will continue for the duration of the Ilısu Dam 
Salvage Project, now scheduled for completion in the winter of 2014. The 2010 
season marked an important milestone in our work with the completion of 
excavations in Operation G/R, first started in 2001, and in Operation Q. In 
2011, we will continue our work on the recovery of the plan of the Bronze 
Palace in Operation A/N, and we expect to excavate two new areas of the 
southern lower town: an area of private housing (Operation T) and a large 
building identified during geophysical survey and possibly the location of an 
elite residence (Operation U). 
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Fig. 1: Topographic plan of Ziyaret Tepe/Tušhan showing the areas of excavation.
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Fig. 2: Plan of the Bronze Palace in Operation A/N.
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Fig. 3: Deep sounding in the northwestern corner of the Bronze Palace excavations in Operation  
 A/N.
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Fig. 4: Plan of the main building phase of Operation G/R showing an elite residence  
 on the eastern half of the excavated area and a large public building, identified  
 as possibly the treasury of the Temple of Ištar on the west.

Fig. 5: Pebble mosaic floor in Courtyard 20 of Operation G/R.
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Fig. 6:  Excavation of Room 46 in Operation G/R showing a fallen one talent duck weight,  
 upside down on the floor of the room.

Fig. 7: Plan showing the four principal building phases of the  
 Operation Q city gate.
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Fig. 8:  Installations in the eastern chamber of the Operation Q city gate. This is the fifth  
 of the floor surfaces associated with the Phase III gate showing small partition  
 walls and built-in features.
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Fig. 9.  Burial Q-237 during excavation. Note the placement of the right hand inside a vessel and  
 the other grave goods placed near the cranium.
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Fig. 10. Cylinder seal ZT 27619 from burial Q-237.
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Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Kasabası sınırları içinde bulunan 
Alara Kalesi ve Ortaçağ yerleşmesindeki kazı çalışması T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın izniyle 15 Temmuz - 14 Ağustos 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ise, Arkeolog Günay 
Öztürk temsil etmiştir2.

Bir önceki kazı sezonunda başlananlar ve bu sene ilk defa kazısı yapılan 
yeni açmalarla birlikte, bu sezon üç farklı bölgede on dört alanda çalışılmıştır. 
Kazının ilk beş yıllık programına bağlı olarak 2007 yılında başlanan İç Kale 
Köşk, Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi kazılarını tamamlamak öncelikli 
hedef olarak belirlenmiştir. Bu sayılanların dışında, Kasırlı Hamam’ın 
güneybatısındaki bölümde, Orta Kale kapısı ve çevresindeki alanlarda da 
kazılara devam edilmiş, Orta Kale’nin kuzey ve doğu bölümlerindeki yeni 
açmalar ile bu bölgede yoğunlaşılmıştır.

Yerleşmede fotogrametrik belgeleme ve ölçümlemelere devam edilmiş; son 
dört yılda ele geçirilen çinilerin kata loğu hazırlanmış; geçen yıllarda ortaya 
çıkarılan Ayazma Şapeli’nin koruma ve restorasyonu onaylanan projesine 
göre uygulanmıştır. Sezon bitiminde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar 
konservasyon amacıyla kireç harçla dondurulmuştur. Araştırmaların bir diğer 

*  Prof. Dr. Osman ERAVŞAR, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dünyası ve 
Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Bilim Dalı, Selçuklu- Konya/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Murat KARADEMİR, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dünyası ve 
Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Bilim Dalı, Selçuklu- Konya/TÜRKİYE.

1 Kazıya, Selçuk Üniversitesi ve Berlin Frei Üniversitesi’nden sanat tarihçisi; mimar ve 
arkeolog olmak üzere toplam dört bilim adamı ve 16 öğrenci katılmış, ayrıca toplam 11 işçi 
çalışmıştır. Kazı ve araştırmalar, Kültür ve Turizm Bakan lığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü DÖSİMM tarafından finanse edilerek desteklenmiştir. Ayrıca, Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından sağlanan destekler 
de çalışmalara ivme katmıştır.

2 Sayın Öztürk’e kazı ekibimizle olan uyumlu çalışması, kazıdaki aktif etkinlikleri ve 
yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.
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boyutunu da yüzey araştırmaları oluşturmaktadır. Çevrede tarihî coğ rafya 
sorularının cevaplanması amacıyla yüzey araştır malarına hız verilmiştir.

Kazı Çalışmaları

İç Kale ve Köşk kazısı: 2010 yılı sezonunun temel hedefl erinden birisi, İç 
Kale kazılarının tamamlanması idi. Bu amaçla geçen yıllarda ortaya çıkarılan 
basamaklar ve kalenin batısındaki mekânların çevresinde eksik kalan kazılar 
tamamlanmıştır. Bu alanların dışında İç Kale’nin doğusundaki mekânlar ve 
hamamın batısındaki bölüm olmak üzere iki farklı bölgede daha kazı yapılmıştır 
(Resim: 1-2). Geçen yıl, İç Kale’nin güneyindeki kale kapısı ile saray arasındaki 
kot farkına uygun olarak, kale kapısın dan başlayıp yukarı bölümlerle ulaşımı 
sağlayan kıvrımlı basamaklardan oluşan bir merdiven bulunmuştu. Bu 
bölgedeki kazının amacı, İç Kale’de sarayın nerede oldu ğu sorusuna yanıt 
sağlayacak verileri ortaya koymak, ayrıca sarayın müştemilâtı olarak kullanılan 
mekânlarını ortaya çıkararak bunların dönemsel değişimlerini sorgu lamaktı. İç 
Kale’nin güney ve doğu tarafında bulunan sarnıçların saray ve Kasırlı Hamam 
ile olan mimarî bağı nı anlamayı da hedeflemiştir.

Kasırlı Hamam’ın güneyinde bir bölümü yıkıntı hâlinde olan tonozlu 
birkaç oda bulunmaktaydı. Bunların bir bölümü kayalara oyularak, sarayın 
hemen bitişiğinde, İç Kale sur duvarına bitişik olarak inşa edilmişti. İçlerinde 
dolgu toprak ve saraydan düştüğünü tahmin ettiğimiz yapı malzemeleri 
bulunuyordu. İç Kale’deki diğer mekânlar ve bitişiğindeki sarnıç ile olan 
ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla, yapının girişi olduğu düşünülen 
bölümden başlayarak iç kısımlarına doğru toprak kaldı rılmıştır. Kazı 
alanının doğusunda, iki sarnıcın kapağı ve birtakım kalıntılar bulunuyordu. 
Çalışmalarımız İç Kale’nin doğusunda başlayarak batıya doğru devam et-
miştir. Sur duvarının hemen bitişiğindeki alanda, moloz yığını kaldırılarak 
-2.20 m. seviyesine inilmiş, sarnıçların batı cephesinin bir bölümü ve sarnıca 
ait olduğunu düşündüğümüz bir duvar tespit edilmiştir. Kazı sırasında 
formları bozulmuş figürlü ve bitkisel bezemeli çini par çaları ile form vermeyen 
seramik parçaları ele geçirilmiştir. 
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Kasırlı Hamam’ın güneydoğu köşesindeki sur duvarları nın etrafında yer 
alan moloz yığını kaldırılmıştır. Burada açmanın güneydoğu ucunda bulunan 
burç ile bu alanın bağlantısının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Kazıya 
açmanın kuzeydoğusundan başlanmış ve burcun bulun duğu alana doğru 
devam edilmiştir. Burç kapısının kemer açıklığından -0.90 m. seviyesine 
inildiğinde, kapı açıklığı bulunmuş ve buradaki çalışmalara son verilmiş-
tir. Form vermeyen bitkisel bezemeli çini parçaları ve mekânın örtüsüne ait 
kiremit parçaları ele geçirilen bulun tulardandır.

İç Kale’deki diğer bir kazı alanı da (H açması) Kasırlı Hamam’ın 
güneybatısında yer alan yapı kalıntısıdır (Resim: 3). Yapı birbirlerine düzgün 
bir biçimde bağlanan mekânlardan oluşuyordu. 2008 ve 2009 yıllarında H1, 
H2 ve H3 alanlarının kazısı tamamlanmış, H4 birimin deki çalışma ise yarım 
kalmıştı. Buradaki kazının amacı, taş yığınları altındaki mekânların özgün 
niteliğinin anla şılabilmesi, sarayın asıl bölümünün burası olabileceği hipotezi 
çerçevesinde yapım tekniği, plan organizasyo nunun ortaya çıkarılması idi.

H4 açması, H1 açmasınının güneyinde ve H3 açmasının doğusunda yer 
almaktadır. H3 açmasında doğu duvarında ortaya çıkarılan kapı açıklığından 
itibaren H4 açmasına doğru duvar takibi yapılmıştır. Üst örtü ve moloz 
yığınla rının kaldırılmasıyla burada küçük bir mekânın varlığı tespit edilmiştir. 
Bu mekânın doğu, güney ve kuzey duvarları ortaya çıkarılmış, güneydoğu 
duvarlarında pencere açıklığı tespit edilmiştir. Alanda herhangi bir küçük 
buluntuya rastlanmamıştır. H4 alanında da üst örtü ve diğer mekânlardan 
yıkılarak yapının içini doldur duğunu düşündüğümüz malzemeler düzenli 
bir biçimde kaldırılarak H açması içinde belirli bölümlerde depolan mıştır. 
Mekânın duvarlarında sıva üzerinde fresk parçala rının izlerine ve küçük 
kiremit parçalarına rastlanmıştır. Böylelikle İç Kale’nin bu bölümü de 
restorasyona hazır bir hâle getirilmiştir.

Orta Kale açmaları: Orta Kale bölümü, günümüzde bilinen kalenin 
girişinden itibaren başlar. 

Orta Kale’nin doğusunda, alanın ortasına yakın bir yerde büyük bir yapı 
dikkati çeker. Kale kapısının hemen arka sında, İç Kale’ye çıkış yolu üzerinde 
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sur duvarlarının karşısındaki kalıntıların doğu kısmı önceki yıl ortaya 
çıkarılmıştı. Bu mekânın, batıda orta kale surlarına kadar devam ettiği, surlar 
arasında organik bir bağ oluşturuldu ğu anlaşılmıştır (Resim: 4).

Yerleşmenin birçok yerinde olduğu gibi bu mekânı da saran yoğun 
bitki örtüsü temizlendikten sonra A2 açma sının hemen batısında yer alan 
12.00x2.70 m. ölçülerine sahip birim ile A3 açması olarak adlandırılan mekân 
kazılmıştır (Resim: 5). Bu açmanın batısında, surlara ulaşı mı sağlayan bir 
koridor tasarlandığı görülmüştür. Koridorun geniş olması, surların bu 
bölümündeki diğer bir yapı ile irtibatlı olabileceğini akla getirmektedir. 
Bir bölümü ana kaya üzerine oturtulan mekânın, kaba yonu taştan inşa 
edildiği, üst örtüsünün ahşap hatıllı olduğu anlaşılmaktadır. Ortalama 40 cm. 
kalınlığındaki duvar lar, belli bir seviyeye kadar yıkılmıştır. Güney duvarının 
da ortaya çıkarılmasıyla yapının yaklaşık 6.00 x 3.80 m. ölçüsünde olduğu 
anlaşılmıştır. Bir adet asker muskası, Ortaçağa ait olduğu düşünülen rozet 
motifli mermer parçalar, birçok çivi ve form vermeyen sırlı ve sırsız sera mik 
parçaları burada ele geçirilen başlıca buluntulardır. 

Orta Kale’deki bir diğer kazı alanı A3 açmasının batısın da yer alan A4 
açmasıdır. Burada yamuk planlı bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Kazı sırasında 
çok sayıda çivi, bir kapıya ait olabilecek metal objeler, form vermeyen seramik 
parçaları, kâse olabileceği düşünülen üzeri bit kisel motifli bir seramik parçası 
ile bakır levha ve bir mermer kapı lentosu bulunmuştur. Orta Kale’de kazısı 
yapılan bir diğer alan ise kapının hemen önündeki B1 mekânıdır (Resim: 6-7) 
Orta Kale girişi ile burç arasındaki toprak kaldırılmış ve kalenin içine doğru 
tırmanan mer diven basamakları ortaya çıkarılmıştır.

Aşağı Hamam Kazısı: Bu sezon, hamamın güneyinde C açması olarak 
adlandırılan alanda çalışılmıştır. Daha önceki sezonlarda ortaya çıkarılan 
mimarî yapı kalıntılarından yola çıkılarak yapılan değerlendirmeler de alanın, 
atölyelerin yan yana sıralanmasıyla oluşmuş ticarî bir yapı grubu olduğu 
kanısına varılmıştık. Önceki yıllarda ortaya çıkarılan farklı mekânların 
güney ve kuzey yönde sıralandığı, bu mekânların belirli bir plan şemasının 
bulunmadığı ve bunların ticarî işlevli yapılar olabileceğine karar vermiştik. 
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Bu mekânlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve ticarî dokunun ortaya 
çıkarılma sı amacıyla D açmasında da çalışılmış, farklı doğrultular da uzanan 
iki adet duvar daha ortaya çıkarılmıştır. 

Hamamın güneyindeki E açmasında kazılar, kuzey ve doğu yönünde 
devam etmiş, doğu-batı doğrultusunda uzanan iki farklı duvar ortaya 
çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda yüzey toprağından yaklaşık olarak 
-0.30 m. derinliğinde, üzerinde ve kenarında düzgün taşlar bulunan kafatası 
ve iskelet parçaları ile iki adet dirhem, iki adet sikke, seramik (Resim: 8), çini 
ve metal parçaları bulunmuştur. 

Rölöve ve fotogrametrik çalışma: İç Kale’de kazısı tamamlanan Kasırlı Hamam 
ile Aşağı Hamam’ın yeni çıkarılan bölümlerle birlikte rölöve ve ölçümlemeleri 
yapılmıştır. 

Restorasyon ve koruma çalışmaları: Ayazma Şapeli’nin hazırlanan rölöve 
ve restorasyon projesine göre onarımı na başlanmıştır. Bu çerçevede şapelin 
üzeri çelik konstrüksiyonlu çatıyla kapatılarak koruma altına alınmıştır. Kazı 
alanlarının çevresi çit ve dikenli tel ile çevrelenmiştir ( Resim: 10-11/ Çizim: 1).



256

Çizim 1: Şapel rölöve ve restorasyon projesi.

Çizim 2: Şapel, rölöve ve restorasyon projesi

Resim 1: İç Kale Sarayı ve çevresinin panoramik görünüşü.
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Resim 2: İç Kale’de kasrın güneydoğu bölümü.

Resim 3: İç Kale’de H açması.
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Resim 4: Orta Kale’de kale girişi ve çevresindeki kazı alanı

Resim 5: Orta Kale’de kale kapısı arkasında bulunan yapı kalıntıları.

Resim 6: Orta Kale’de basamaklar (kazı öncesi).
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Resim 6: Orta Kale’de basamaklar (kazı öncesi).

Resim 7: Orta Kale’de girişin arkasında ortaya çıkarılan basamaklar.

Resim 8: Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi kazı alanı.
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Resim 9: 2010 kazı buluntularından örnekler.

Resim 10: Şapel Koruma çalışması  sonrasındaki hâli.
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Resim 11: Şapel koruma çalışması  sonrasındaki hâli.
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Höyüğün Konumu ve Tanımı 

Boncuklu Höyük Konya’nın Karatay İlçesi’ne bağlı Hayıroğlu 
Kasabası’nda, Çatalhöyük’ün de sadece 9.5 km. kuzeyinde yer almaktadır. 
Höyüğün ova seviyesinden yüksekliği yaklaşık 2 m. olup 180 x 120 m. 
ebadındadır. Dr. D. Baird başkanlığında gerçekleştirilen Konya yüzey 
araştırmaları ( 1995-2002 ) sırasında bulunan höyükteki kazı çalışmaları 2006 
yılından bu yana devam etmektedir. Çatalhöyük’ten yaklaşık bin yıl öncesine 
tarihleyebileceğimiz Boncuklu Höyük projesi bu yıl 20 uzman ve arkeoloğun 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Amaçları 

Boncuklu Höyük projesinin iki ana temel amacı bulunmaktadır. 

1) Yerleşik hayata geçişin, yetiştiriciliğin ve hayvancılıkla uğraşan 
toplulukların ilk ortaya çıkışlarını belgelemek ve Yakındoğu arkeolojisindeki 
bu olgulara daha geniş ve inandırıcı bir açıklama getirmek. 

2) Çatalhöyük’te yaşamış olan insanların öncüllerini, kültürün 
büyüklüğünü ve dikkati çeken sembolik yapısını araştırmak. 

İlk yerleşik hayata geçen, tarımla uğraşan ve hayvancılık yapan 
toplumlara ve gelişimlerine ait modellerin kanıtları Levante ülkelerine 
ait ülkelerde gerçekleştirilen kazılardan gelmektedir. Bu modellere bağlı 

Douglas BAIRD*
Adnan BAYSAL 

BONCUKLU HÖYÜK PROJESİ: ORTA ANADOLU’DA 
TARIMIN, YERLEŞİK HAYATA GEÇİŞİN VE 

HAYVANCILIĞIN BAŞLANGICININ ARAŞTIRILMASI 

1 
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olarak yapılan açıklamaların farklı ortamlarda da geçerli olup olmadığı açık 
değildir, özellikle ilk yerleşik hayata geçiş ve tarımcı toplulukların görüldüğü 
ama çok zayıf olarak belgelenen Anadolu arkeolojisinde. Anadolu’da bu 
süreç bireylerin veya grupların hareketlerine bağlı olarak gelişmiş olabilir, 
özellikle yeni kaynaklar ve diğer kültürel pratikler açısından. Orta Anadolu 
bu durumda Yakındoğu modelleri için öngörülen ve yerleşik hayata geçiş 
ve tarımın incelenmesi açısından son derece önemli bir alan olup yukarıda 
belirlenen iki ana temel hedef doğrultusunda araştırmalarımızı çok yakından 
ve detaylı olarak yapmamızı sağlamaktadır. 

Boncuklu Höyük yerleşmesi, Çatalhöyük’ten 9.5 km. uzakta olup belki 
de bu tür yerleşmenin ilk örneğini teşkil etmektedir. Bu aynı zamanda 
Çatalhöyük kültürünün orijinini ve sembolik yapısını da araştırma imkânı 
sağlayacaktır. 

2010 Sezonu 

Bu sezon içinde 7 ayrı binanın kazısına 3 ayrı alanda yoğunlaşılmıştır. Bu 
alanlar sırasıyla H, K ve N alanlarıdır. Binalar üzerinde yoğun çalışmalarımızın 
önemli nedenleri arasında alan kullanımlarının nasıl olduğu ve binaların 
kullanım tarihlerinin anlaşılmasını göstermek mümkündür. 

Binaların Aynı Noktada Rekonstrüksiyonu

Kazı çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz üç alanda da binaların aynı 
noktada sürekli olarak tekrar inşa edildiğini belgeledik. K ve N alanlarında 
binaların direkt olarak tekrarlandığı görülmekle birlikte, K alanında 6 No.lu 
binanın yıkıldıktan sonra 10 No.lu bina ile yenilendiği görülmüştür. K alanında 
görülen 6 yapıdan en erken evrede görülen ikisinin kazıları gerçekleştirildi. 
2 No.lu yapı en erken evrede görülen yapıydı ve üstünde yer alan 9 No.lu 
bina ise aynı planda ve özelliklerde, yüzey seviyesinden aşağıda yer alan 
tabanlara sahip olarak ve 2 No.lu yapının en son tabanını kuzeybatıda mutfak 
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alanı olarak kullanmak üzere inşa edilmiştir. Yine 9 No.lu yapının ocağı 2 
No.lu yapının kerpiçlerini temel alarak kurulmuştur. Bu bulgularımız, Orta 
Anadolu’daki aynı noktada ve aynı karakter ve özelliklere sahip olan evlerin, 
özellikle Çatalhöyük’te görülen tipte ve toplulukların örneklendirilmesi 
hususundaki araştırmalarımızı güçlü temellere oturtmaktadır. Bu yapılaşma 
konusunda bir erkilliğin olduğunu ve ev karakterizasyonu konusunda bir 
kimlik belirlenmesi olgusunun varlığını temsil etmektedir. 

Alan Kullanımı 

Bu sezon içinde birkaç yapı evresinde gerçekleştirilen 7 yapının kazısı 
sırasında Boncuklu Neolitik evlerinin genel karakterlerini anlamak mümkün 
oldu. N açmasındaki ve bu evredeki en erken ve yaklaşık 50 cm. yüksekliğe 
kadar duvarları ile birlikte en iyi korunmuş 6 No.lu yapıda Boncuklu Neolitik 
evlerinin genel karakteristiklerini ve ev içindeki alanın nasıl kullanıldığını 
görmek mümkündür. (Fig. 1). Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde yer alan 
yuvarlak biçimli yapı K alanındaki komşularıyla aynı yönde yer almaktadır. 
6 No.lu yapının tabanları Boncuklu’daki Neolitik ev tabanlarının nasıl 
olduğunu bir kez daha göstermektedir. Ocak yuvarlak biçimli olup iri çakıl 
taşlarının üstüne kurulmuştur (Fig. 1). Tabanın kuzeybatı alanında, ocağın 
etrafında ve güneydeki taban alanından aşağıda olmak üzere mutfak alanı 
olarak kullanılmış alan bulunmaktadır. Güney alanı ve bu mutfak alanını 
birbirinden ayıran belirli bir şekilde ayırt eden ve en azından üç kez 
yenilenerek yükseltilmiş bir sırt bulunmaktadır. Bu sırt her yenilenişinde 
kuzeybatı alanına biraz daha yaklaşmaktadır. Bu sırtın bulunduğu alanda 
her iki kısımda iki çukur bulunmuş ve bunların yapının direklerine ait 
olabileceği düşünülmektedir. Bu çukurların erken evrelerindeyse tabanların 
bu çukurlara doğru eğimli olduğu görülmektedir. K alanında 2 ve 9 No.lu 
yapıların her ikisinde de kuzeybatı alanında ocaklar yer almaktadır. Bu her 
iki yapının da güneydoğu alanında yer alan tabanların daha sert, düz ve 
temiz olduğu gözlenmiştir. 
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Fig. 2, Bina 1 temel alınarak yapılan rekonstrüksiyonda bir Boncuklu 
Neolitik evini göstermektedir. 

Binaların Seremoniyle İlgili Dekorasyonları 

Bazı yapılar ara sıra gerçekleştirilen seremonik rituellere ait olabilecek 
özelliklere sahiptir. Bunlar genellikle kuzeybatıda mutfak alanında değildir. 
9 No.lu yapının güneydoğu alanındaki geç evrelere ait tabanlarının büyük 
çoğunluğunun kırmızı ile boyandığı görülmektedir. Tabanlar ara sıra 
boyanarak dekore edilmiş ve daha sonra boyasız olanlarla yenilenmiştir. 
Bununla birlikte, kırmızı boya kalan izler dışarısında daha yoğun kullanılmış 
olabilir. Buna ek olarak duvarların üst kısımları da boyanmış olabilir. 6 No.lu 
yapının küçük bir alanında, kuzeydoğu kesiminde, üst tabanların turuncu 
renkli aşı boyası ile kaplandığı görülmüştür. H alanındaki bir yapının 
kuzeybatı köşesinde ve düşük seviyeli kuzeybatı tabanı alanı çevresinde 
kırmızı boyanın taban sıvası ile karışmış olduğu da görülmüştür. 1 No.lu 
yapıdaki kanıtlara dayanarak, boyanın daha çok yapıların kuzey bölümleri 
ile ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. Buna karşılık, 2 ve 6 No.lu yapılarda 
olduğu gibi, bazı yapıların kuzey duvarları ve tabanları boyasız olarak 
kullanılmıştır. 

4 No.lu yapıdan sadece güney alanı korunmuştur. Elips şeklinde bir 
yapı olup doğu ve batı olmak üzere iki ayrı alana bölünmüştür. Göründüğü 
kadarıyla bu şekilde dizayn edilmiş olan yapının güneybatı kesiminde 
duvarın güneydoğu kesiminde kullanılandan farklı bir malzemeyle yapıldığı 
dikkati çeker. Güneydoğu alanında çok sayıda taban ve bir mezarda yirmi 
yaşlarında yetişkin bir kadın iskeleti bulunmuştur. Güneybatı alanında daha 
az korunmuş taban kalıntılarıyla bir ocak yer almaktadır. Bu her iki alanın 
buluştuğu noktadaysa iki hayvan kafatası duvarın içine konulmuş durumda 
bulunmuştur. Bu açık bir şekilde Çatalhöyük’te görülen büyükbaş hayvan 
kafataslarının duvarlara monte edilmesi pratiğinin ve bu türden sembolik 
yapılaşmanın öncüsü olduğuna işaret etmektedir. 
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Evlerin ana yaşam alanları veya yaşam pratiğinin uygulandığı alanlarla 
olan kesişme noktalarında Çatalhöyük’te görülen türden ritüellerin 
öncüllerine rastlanmaktadır. Bu aynı zamanda her evin kimliğiyle ilintili bir 
yapılanma da olabilir. Yabanî sığırların avlanması ve kafataslarının ayrılması, 
insan başlarına yapılan uygulamaya benzemektedir; bu tür davranışla 
ilgili olan buluntularımızı önceki senelerde belgelemiştik. Hayvan başları 
Boncuklu’da binanın kurulması ve kullanım alanlarının ayrılması anlamında 
kullanılmış olabilir. Bununla birlikte, bu yapıda ocak ve mutfak olarak ayrılan 
kullanım alanı güneybatı köşede yer almaktadır. 

Mezarlar 

Bina içindeki mezar kazıları; ölü gömme gelenekleri ve bunların ne 
kadar sıklıkta gerçekleştiği konusunda fikir sahibi olmamıza yardımcı 
olmaktadır. Çatalhöyük’te olduğu gibi her bina içinde farklı sayıda gömüyle 
karşılaşılmaktadır. Bazı binalarda birkaç gömü bulunurken, bazılarında daha 
fazladır. Hatta bazı yapıların evrelerinde gömülerin daha az oranda olduğunu 
söylemek mümkündür. K alanında 6 yapının evrelerinde 3 adet gömü ile 
karşılaşırken H alanında üç binanın evereleri içinde 6 gömü bulunmuştur. 
Buna karşılık, birçok gömünün hediye bırakılmadan gerçekleştirilmiş olması, 
dikkat çekicidir. 

Uzman Araştırmaları 

Bitki ve hayvan araştırmaları: Bu konudaki çalışmalar sezon içerisinde 
Louise Martin ve Caroline Middleton tarafından devam ettirildi. Buna göre 
büyük baş hayvanlardan iri sığır cinsinin ve domuzun en çok yararlanılan 
hayvanlar olduğu anlaşılmıştır. Önceki çalışmalar da bunların yabanî olduğu 
ve avlandığını ortaya çıkarmıştı. Fairbairn’in bitkiler üzerindeki çalışmasıysa 
evcilleştirilmiş bitkilerin kullanımına dikkati çekmektedir. Bunların yanında 
sulak arazi bitkileri ve bol oranda balık, kuşlar ve tatlı su kabukluları çevrede 
büyük bir sulak veya bataklık bir arazinin varlığına işaret etmektedir. Bu belki 
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tarım ve tarımcılıkla uğraşmak açısından zor bir ortam olabilir. Buna karşılık, 
Boncuklu’da avcılıkla uğraşan ve bataklık ortamında yaşayan ve tarımcılık 
aşamasının başlarında bulunan bir grubu araştırdığımız düşüncesini daha da 
güçlendirmektedir. 

Çok sayıda ele geçirien boncuk, bezemeli yivli taşlar ve plâkalar (Fig. 3) 
âlet ve diğer buluntuların sembolik anlamda önemli ve değerli olduklarına 
işaret eder. Bu plâkalar insan vücutlarının veya derilerin sahip oldukları 
desenlerle mühürlendiğini bunun da bireylerle veya ev/hane ile ilgili 
olduğunu göstermektedir. Bulunan son derece dikkatle hazırlanmış bezemeli 
âletler, yine çok sayıdaki boncuk üzerinden bireysel kimliğin veya ayrıcalığın 
önemli olduğunu ve dekoratif olarak insan vücutlarında ve elbiselerinde 
kullanıldığını gösterir. 

Sonuç 

Açık olarak göstermektedir ki hem ev içi alan kullanımı açısından hem de 
sembolik ritüeller açısından olsun Boncuklu Höyük Çatalhöyük kültürünün 
öncülüğünü yapmaktadır. Buna ek olarak tarımcı pratiğin uygulamaya geçiş 
ve yaygınlaşması alanında da Orta Anadolu açısından son derece önemli 
belgeler sunmaktadır. 

Açıklama 

İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (Ankara) ve İngiliz Akademisi Araştırma 
Gelişimi destekleri sayesinde bu yılki çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Bu 
yılki çalışmalarımızın gerçekleşmesinde yardım ve desteklerini esirgemeyen 
başta Bakanlık temsilcimiz Vahap Kaya, Konya Müzeler Müdür Vekili Sayın 
Dr. Naci Bakırcı ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
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2010 yılı 13 Eylül – 31 Ekim günlerinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü 
adına, Kırşehir Çayağızı Beldesi’ne bağlı Yassıhöyük ören yerinde kazı 
çalışmaları yapıldı. 

Anadolu’nun hemen hemen ortasında ve Kızılırmak’ın doğusunda kalan 
Yassıhöyük, Kırşehir merkezinden yaklaşık 20 km kuzeybatıda ve Kaman-
Kalehöyük’ün yaklaşık 25 km. doğusunda, 260 No.lu devlet karayolunun ise, 
hemen kuzey kenarında yer almaktadır.

Doğu-batı istikametinde 625m., kuzey-güney istikametinde 500m. 
genişliğinde ve 13m. yüksekliğinde olan, oval ve yassı bir höyüktür(Resim: 1).

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün 1986 yılından itibaren yürüttüğü, İç 
Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında, 1986, 2000 ve 2002 yıllarında 
incelenen Yassıhöyük; 2007 ve 2008 yıllarında, topoğrafik ve jeomanyetik 
araştırmalar da yapılarak, yüzey buluntularıyla birlikte değerlendirilmiştir1. 

Yüzeyden toplanan seramikler ve diğer bazı küçük buluntulardan, 
Yassıhöyük’te, Hellenistik Dönem, Demir Çağı, Orta Tunç ve Eski Tunç 
Çağına ait kültürlerin varlığı anlaşılmıştır.

Yapılan jeomanyetik araştırmalarda da, höyüğün ortasında yaklaşık 40 x 
50 m.ye varan büyük bir bina ilebazı yapıların varlığı da  öğrenilmiştir2.

 

*  Dr. Masako OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, 
Çağırkan 40350, Kaman-Kırşehir, TÜRKİYE.

1 Mikami and Omura “1986 Kırşehir İli Sınırları içinde Yapılan Yüzey Araştırmaları,” AST 1987, 
p.126, res.16, 17, 37, 53/8-13; Sachihiro Omura “Preliminary Report of the General Survey in 
Central Anatolia(2000)”,Anatolian Archaeological Studies(AAS) X(2001), p.43, Figs. 81 and 82; 
“Preliminary Report of the General Survey in Central Anatolia(2002)”, AAS XII(2003), p.53, 
Figs. 119-125. Masako OMURA, “2007 Yılı Yassıhöyük Yüzey Araştırmaları,” 26. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, Ankara 2009, 3. Cilt, pp.27-36; “Archaeological Survey at Yassıhöyük,” 
AAS XVII, Tokyo 2011, pp. 91-164.

2 Kazuhiro Kumagai,”   “ AAS XVII, Tokyo 2011, pp. 165-168.

Masako OMURA* 

YASSIHÖYÜK KAZILARI, 2010



272

Yassıhöyük’te başlatılan kazı çalışmalarında ise,yüzey araştırmasıyla tespit 
edilen höyük üzerindeki bu kültürlerin kronolojik olarak açığa çıkarılması ve 
M.Ö. 3. binyıldan 1. binyıla kadar Orta Anadolu’daki bu şehrin yapısının ve 
Eski Anadolu tarihindeki yerinin gün ışığına çıkarılması amaçlanmaktadır. 
Bu amaca uygun olarak, 2009 yılında başlatılan ve 2010 yılında devam eden 
kazı çalışmalarında, jeomanyetik araştırma sonucunda görülen binanın 
durumunun tespit edilip tarihlendirilmesi de  hedeflendi. 

2010 yılı kazı çalışmaları, höyük ortasında hazırlanan 6 plan karede (E8/
f9, f10, e9. e10, d9, d10 plankarelerinde) yürütüldü. Her plankare 10x10m. dir.
(Resim: 2, Harita: 1)

2009 yılında yapılan (E8/f9 ve f10 gridindeki) kazı çalışmalarında 4 yapı 
katı saptandı3. 2010 yılındaki çalışmalarla birlikte bu sonucu değerlendirip 
yukarıdan üç yapı katını I.  (Kültür) Katı, 4. yapı katını  II. (Kültür) Katı olarak 
belirledik.

I. Kat (1.-3. yapı katı): Demir Çağı

II. Kat: Orta-Erken Tunç Çağı

I. Kat Kalıntıları

2009 yılında tespit edilen, çok zayıf bodrumlu bina ile temsil edilen 1. 
yapı katına, 2010 yılı kazılarında rastlanmadı. 2. yapı katına ait bodrumlu 
binaların, 3. yapı katına ait, büyük binayı hem bozarak, hem de duvarlarını 
kısmen kullanarak yapılmış oldukları tespit edildi. Bu bodrumlu yapıların 
hepsi tek odalı ve ayrı ayrı yapılmış olduklarından   aralarındaki  bağlantıyı 
kurmak da mümkün olmadı.

2009 yılında, E8/f10 gridde 3. yapı katına ait binanın, odalarından R1’in 
kuzey duvarının dışında yeralan  taş döşemeleri bozan R2 ve  E8/f9 gridde 
yine, 3. yapı katının aynı binasına ait, R5’in güneybatı köşesini bozan, R6 ve 
R5’in kuzeybatısındaki, R10’u kazarak, yapılan R9, açığa çıkarılmıştır.Aynı 

3 Masako Omura, “2009 Yılı Yassıhöyük Kazıları,” KST 32, Ankara 2011, Cilt 4, pp.360-368.
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yıl, R2 ile R6 da  kaldırılmıştır. 2010 yılında bulunan R12, R13, R14 ise, 2. 
yapı katına ait odalardır.  Bunlardan R12 ile R14, tek odalı bodrumlu binalar 
olup duvarlarından biri, 3. yapı katına ait binanın duvarlarından kısmen 
faydalanarak yapılmıştır. 

Bunlardan, R12’in tabanında bulunan Geç Demir Çağına ait seramik 
parçalarından gri seramikten bir vazo ile tek kulplu bir kap bütünlenmiştir 
(Resim: 5-6). 

R13 ise, batıya doğru devam eden ve çok derin kazılarak,aşağıdaki II. 
Kat’ın duvarlarını iyice bozacak şekilde inşa edilmiş, tam bodrumlu bir oda 
olup bu odanın  taş duvarları özenle örülmüştür.Duvar yüzünü  kaplayan 
beyaz duvar sıvası, üzerinde kısmen korunmuştur. Bu derin oda içinde 
bulunan kül ve bol miktarda seramik parçaları, oda terk edildikten sonra 
buraya atılmış olmalıdır. Buradaki seramik parçaları Demir Çağına ait olmakla 
beraber, Demir Çağının Orta ve Geç Dönemine ait örnekler burada  karışık 
olarak bulundu. R13’ün duvarlarını kaldırdığımızda II. Kat’a ait yanmış 
toprak tabakası ve taban altında ise, kerpiç bir duvar açığa çıktı. E8/f9 gridin 
kuzeybatı köşesinde R9’un duvarı W18’i kaldırdığımızda onun altındaki  P8 
No.lu çukur içinde, bir de köpek iskeleti bulunmaktaydı.

2. yapı katına ait yapıları kaldırdıktan sonra 3. yapı katına ait büyük 
binanın temel kalıntıları açığa çıkarıldı(Resim: 3, Çizim: 1).  Bu taş temellerin 
genişlikleri, üstüne örülmüş taş duvarların genişliğinden 20-30 cm. fazla 
olup taban olarak düşündüğümüz seviyeden daha derine kazılan kanal 
içine, yukarıdakilerden daha küçük taşlarla özenle örülerek yapılmıştır. Bu 
temel yapım tekniği, Kaman-Kalehöyük IIa Kat’ında da görülmektedir. E8/
f10 gridinde bu temelleri kaldırdığımızda, II. Kat’ın yangın toprağını kazıp 
bu temel için hazırlanan kanallar meydana çıkarıldı. Bu kanalların derinliği, 
bazı yerlerde 60-70 cm. kadarken, bazı yerde 20 cm.den daha azdır. İnşa 
edildiği toprak seviyesinin düz olmaması, sertliği ya da sağlamlığının yer yer 
değişik olması gibi aşağı tabakanın etkileriyle,duvarların böyle yer yer farklı 
yüksekliklerde örüldüğünü düşünmekteyiz.
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3. yapı katına ait bu yapının, bu kadar büyük ve temellerinin bu kadar 
sağlam olmasına rağmen,  burada binanın tabanına ait  kalıntıları tespit 
edemedik. Ancak E8/e10 gridinde 2. yapı katına ait R14’ü kaldırdığımızda 
açığa çıkan bir ocak tabanı (H4), 2009 yılında E8/f10 gridinde (W1-W2 
arasındaki) R1’de bulunan bir başka ocak (H1) ve E8/d10, f10 gridinde yer 
alan odalar (R15, R17, ve R1) arasındaki koridorda çok azı korunan döşeme 
taşları, bu seviyede yapıya ait bir taban olabileceğinin göstergesidir.

I. Kültür Katı'nın üç yapı katından, Geç Demir Çağına ait seramik 
parçalarının yanı sıra bronz fibulalar, okuçları, iğneler de ele geçirildi.

II. Kat Kalıntıları

E8/e9, f9, f10 gridlerde I. Kat’ın 3. yapı katına ait duvar temellerini 
kaldırdıktan sonra, II. Kat’ın yangın tabakasına inildi. 2010 yılında, 2009’da bir 
kısmını kazmaya başladığımız R8 ve R8’den duvar W20, W19 ile ayrılan R19, 
R20, R21 No.lu odaları kazdık (Resim: 4). Bir büyük oda veya avlu olan R8’de, 
2009 yılı kazısında oda tabanının bir bölümünü tespit edip burada bir küçük 
ocağı açığa çıkarmıştık4. Burada çok sayıda kömürleşmiş ağaç kalıntıları da 
bulunmaktaydı. 2010 yılında bu ağaç kalıntılarını analiz etmek için kaldırarak, 
oda içinde kazıya devam ettik. E8/f9 gridindeki tabanı üzerindede yine 
iyi korunmuş ağaç kalıntıları meydana çıkarıldı. E8/e9 gridinde de R8’in 
devamını kazarak,  aşağıya inmeye çalıştık. Burada, sadece, II. Kat’ın yanmış 
toprağıyla I. Kat’ın gri toprağının karıştığı tabakayı kaldırabildik. Buradaki 
kazıya gelecek sezonda devam edilecektir.

E8/f9 gridinde R8’den sonra,  R19 ile R20’de, özellikle R20’de tabana 
kadar inmeye çalıştık. W19, W20, W44, W45 No.lu duvarların hepsinin de 
iki tarafı kalın kil sıvalıdır. Genişlikleri yaklaşık 135-140 cm., en çok korunan 
yükseklikleri ise, 240 cm. kadar olan duvarların yüzü kalın kil sıva ile birkaç 
kez sıvandığı görüldü. R20’nin güney duvarı W20’nin gridin kuzeydoğu 
köşesinde doğuya döndüğü görüldü. Bu köşede ağaç kalıntısı ile tahta 

4 Masako Omura, “2009 Yılı Yassıhöyük Kazıları,” KST 32, Ankara 2011, Cilt 4, s.361. resim 4.
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izlerive detayları belli olmayan mühür baskıları taşıyan bullalar, kırmızı 
seramik parçalarıyla birlikte bulundu. Bu seramik parçalarından dört kulplu 
bir vazonun yarısı restore edilebildi.

Kömürleşmiş ağaç kalıntıları, bu tabakanın her odasında yoğun olarak 
görüldü ve özellikle duvarlarla yakın yerlerde onlara paralel olarak dörtgen 
veya yuvarlak kesitli uzun ağaç kalıntıları bulundu. R19’da ise, dik konulmuş 
bir ağaç da çıkmaya başladı.

(Höyükteki, kazı çalışmaları tamamlandıktan  sonra, balondan hava 
fotoğrafları çekilerek, kazı alanı koruma çatıyla kapatılmıştır.)

III. Sonuç

2009 ve 2010 yılında yapılan iki sezon kazı çalışmalarından sonra, 
Yassıhöyük kronolojisi bakımından önemli olan iki nokta bulunmaktadır. 
Bunlarda biri Demir Çağının orta ve erken safhasına ait tabakanın 
bulunmaması, diğeri jeomanyetik araştırmalarda tespit edilen II. Kat’ın kerpiç 
yapılarının   tarihlendirilmesidir. 

1. 2010 kazı çalışması sırasında toprak yüzeyinde hiyeroglifli bir kurşun 

şerit parçasının çok küçük bir bölümü (Resim: 7) ve I. Kat enkazından IV. 

Alişar seramik parçaları bulundu. Bu küçük kurşun  levha parçasının kazı 

başlamadan önce bir köylü tarafından bulunarak, Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’ne getirilen ve M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına, yani, Geç Hitit 

Dönemine tarihlenen, hiyeroglifli kurşun mektup parçasına5 benzeyen bir 

örnek  ya da ona ait bir parça olabileceği  düşünülmektedir.Burada, IV. Alişar 

seramiğine ait parçalar ve Kaman-Kalehöyük IIc Kat seramiklerine benzeyen 

parçalar da bulunmaktadır. Yassıhöyük’te böyle, Orta ve Erken Demir Çağına 

tarihlenen özel buluntular olmasına rağmen, bunlarla aynı  döneme ait 

5 Rukiye Akdoğan, J. David Hawkins, “Kırşehir-Yassıhöyük’ten Ele Geçen Luvi Hiyeroglif 
Yazılı Kurşun Levha,” Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2007-2008 Yıllığı, pp. 7-14; “The Kırşehir 
Letter: A new Hieroglyphic Luwian Text on a Lead Strip,” VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi 
Bildirileri, Ankara 2010, Volume I, pp. 1-11.
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yapılara henüz rastlanmamıştır. İlerideki kazılarda bunlarla çağdaş/uygun 
mimarî kalıntıların açığa çıkacağını ümit etmekteyiz.

2.  II. Kat’ın şiddetli yangın geçirmiş binasında seramikler de diğer 
buluntular gibi  az sayıda  ele geçirildi. Özellikle, kırmızı astarlı, iyi perdahlı 
çark yapımı seramik ile temsil edilen Orta Tunç Çağının tipik seramik 
parçaları, çok az ve küçük parçalar hâlinde ele geçirildi. Ayrıca Eski Tunç 
Çağından Orta Tunç Çağına geçiş dönemi veya Eski Tunç Çağının son 
safhasına tarihlenebilen seramik parçaları yine az olmakla beraber bulundu. 

Onlardan bir grubu devetüyü renginde ince hamurlu çark yapımı küçük 
kap parçalarıdır (Resim: 8, Çizim: 2). Bu kapların düz diplerinde çarktan iple 
kesildiğini gösteren belirgin  izler  görülmektedir6.

İkinci grup, kırmızı astarlı el yapımı seramiklerdir. Bunlardan biri W 
şeklinde kabartmalı motifler ile düğme bezekleri olan küçük bir kaptır(Resim: 
9, Çizim: 3)7.

Diğer grup ise, “intermediate” seramiğine benzeyen, krem rengi astarlı 
kırmızı boya ile çizgi desenleri olan boyalı seramik parçalarıdır8.

6 Benzerleri, Boğazköy Büyükkale: W. Orthmann, Frühe Keramik von Boğazköy. Aus den 
Ausgrabungen am Nordwesthang von Büyükkale, Boğazköy-Hattuša III, Berlin 1963, 13-14; 
Alacahöyük: R.O.Arık,Türk Tarih Kurumu tarafından Yapılan Alaca Höyük Hafriyatı. 1935’ 
deki çalışmalara ve Keşiflere ait İlk Rapor, Ankara 1937, Lev. LXXI/Al.170, CXIX/Al.171; H.Z. 
Koşay-M.Akok, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı, 1940-1948’deki 
Çalışmalara ve Keşifelere ait İlk Rapor, Ankara 1966, Lev. 55, 140/ Al.f 27, 28, 29; Acemhöyük: A. 
Türker,  Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Acemhöyük Çanak Çömleği, (Yayınlanmamış doktora 
Tezi, Ankara 2008), Katalog 1-6; Polatlı: S. Lloyd and N. Gökçe, “Excavations at Polatlı,” AnSt 
Vol. 1(1951), p.50, Figure 12/ Group 43 No.5; Ahlatlıbel: H.Z.Koşay, “Ahlatlıbel Hafriyatı,” 
TTAED II(1934), p.27;Beycesultan: S. Lloyd and J. Mellaart, Beycesultan Vol. I, Fig. P.64/4. 
5. 9;  Bahçehisar: T. Efe, “Early Bronze Age III Pottery from Bahçehisar: The Significance of 
the Pre-Hittite Sequence in the Eskişehir Plain, Northwestern Anatolia,” AJA 98(1994), p.17, 
Fig.12/nos.31-32. gibi merkezlerde Eski Tunç Çağının son safhalarından Orta Tunç Çağına  
kadar görülmektedir.

7 Benzerleri, Kültepe, Acemhöyük: A. Türker op.cit. katalog 127, 404, 405;  ve Boğazköy-
Büyükkale NW’; W. Orthman, op.cit., Taf.8/20,21, 12/98, 17/19 19/100. 21/196-198, 31/286-
290, gibi merkezlerde, Eski-Orta Tunç Geçisi safhalarında ve Beycesultan’da ise eski Tunç 
safhasında bulunmaktadır: S. Lloyd and J. Mellaart, op. cit. , pp. 236-237, Fig. P64/15, 24, 25.

8 Intemediate seramikler, Alişar, Kültepe, Acemhöyük, Hashöyük gibi merkezlerde Eski Tunç 
III’de ve daha sonraki safhalarda görülmektedir.
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Bu II. Kat binasında az olsa bile,böyle, Orta Tunç Çağı seramik parçaları ile 
diğer merkezlerde Eski Tunç Çağından Orta Tunç Çağına geçiş döneminde 
ve Eski Tunç Çağının son safhalarında bulunanlara benzeyen parçaların 
bulunması, binanın tarihlendirilmesi için çok önemlidir. Şimdilik, bu binanın 
Eski Tunç Çağı seramik geleneğini devam ettirerek oldukça uzun süre 
kullanıldığını düşünmekteyiz. 

Ayrıca; Orta Anadolu’da Kızılırmak kavisi içinde, Eski Tunç Çağı III ile 
Orta Tunç Çağının başına tarihlenebilen saray ya da tapınak gibi büyük 
merkezi binaları olan, bu  şehrin keşfedilmesinin, Anadolu tarihinde büyük 
bir adım olabileceği düşüncesindeyiz. 



278

Resim 1: Yassıhöyük: hava fotoğrafı

Resim 2: Kazı alanı
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Harita 1: Topoğrafik harita ve kazı çalışmalarının yapıldığı gridler
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Resim 3: I. Kat’ın 3. yapı katı mimarîsinin temel kalıntıları

Resim 4: II. Kat binasının kerpiç duvarları
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Çizim 1: I. Kat’ın 3. yapı katı planı
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Resim 5: Tek kulplu kap, Geç Demir Çağı

Resim 6: Gri seramik vazo, Geç Demir Çağı
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Resim 7: Hieroglifli kurşun levha parçasının ön ve arka yüzü

Resim 8: Devetüyü renginde ince hamurlu küçük kap
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Çizim 2: Devetüyü renginde ince hamurlu küçük kaplar
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Resim 9: Kırmız astarlı ve kabartmalı kap

Çizim 3: Kırmız astarlı ve kabartmalı kap
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Klaros 2010 yılı kazı çalışmaları,  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Döner Sermaye İşletmeleri 
Merkez Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın (Araştırma Projesi) maddî destekleriyle15 
Haziran 2010 - 8 Eylül 2010 tarihlerinde, öğretim üyeleri, doktora, yüksek 
lisans ve lisans öğrencileri ile otuz beş  işçiden oluşan bir ekiple, iki büyük 
sektörde farklı plan karelerde gerçekleştirilmiştir. Kazıya, Bakanlık temsilcisi 
olarak Kocaeli Müzesi Müdürlüğü uzmanı Semra Bilgin görevlendirilmiştir. 

APOLLON SEKTÖRÜ

Apollon sektörü 2010 yılı çalışmaları L15 D plan karesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

L15D PLAN KARE ÇALIŞMALARI

L15D plan kare çalışmalarına 2009 yılında başlanmış ve bu alanda kuzey-
güney yönünde arkaik dikdörtgen Apollon sunağı ile çağdaş küçük boyutlu 
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Çakır, Duygu İbiş, Altan Kuntay, Işıl Akalan, Gizem Demirci (İTÜ. Mimarlık Fak. Mimarlık 
öğrencisi), Fatma Akgöz’den oluşmuştur.



288

bir sunak açığa çıkarılmıştı (Resim: 1). 2011 yılı kazı döneminde sunağın 
hangi tanrı ya da tanrıçaya ait olduğunu saptamak  amacıyla, açmanın batı 
yönünde genişletilmesine karar verildi. 

+1,85 koduna değin, Roma İmparatorluk Dönemine ait yivli seramik 
parçaları ve iki adet bronz sikke dışında malzeme bulunmadı. Sikkelerden 
biri aşırı korozyonlu olduğu için incelenememiştir. Diğerinde ise ön yüzde 
sağa dönük İmparator Traianus’un taçlı büstü ve D. [IMP T]RAIANO AVG 
GER DAC P M [TR P] yazısı, arka yüzde ise R. COS V P P S P Q R OPTIMO 
PRINC yazısıyla, kısa tunika giymiş olan Roma sol elinde mızrak, ileri 
uzattığı sağ elinde ise Nike tutar durumda gösterilmiştir. İ. S. 98-117 yıllarına 
tarihlenmektedir (Resim: 2). +0,92 kodunda bir adet ön yüzünde Apollon başı, 
arka yüzünde Kolophon süvarisi bulunan ve yaklaşık İ.Ö. 330-285 yıllarına 
tarihlenen Hellenistik bronz Kolophon sikkesi ele geçirilmiştir1 (Resim: 3).

+0,79 - +0,61 kodları arasında üç adet bronz Ephesos sikkesi ile bir adet başı 
korunmamış pişmiş toprak lyrist Apollon figürini (Resim: 4), ve bir adet bronz 
ok ucu (Resim: 5) ele geçirilmiştir. Yine bu tabaka içerisinde fresko izlerine 
rastlanmıştır. Bu fresko parçalarının doğuda açığa çıkarılan yeni sunağa ait 
olması kuvvetle muhtemeldir. +0,61 kodundan +0,55 koduna kadar mıcırlı 
bir tabaka kazılmıştır. Bu tabakanın 2010 kazı sezonunda B.O.A Sektörü'nde 
yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık aynı kodlarda gözlemlenmesi ilgi 
çekicidir. Ancak bu tabaka içinden hiçbir malzeme gelmemiştir. Önceki 
yıllarda ortaya çıkarılmış olan Pers tahribi ile ilişkili  Pers yangın tabakası 
içinde bir adet kurşun obje, bir adet bronz ok ucu ele geçirilmiştir. Yine 
bu tabakada kırmızı ve siyah renkli fresko parçaları ve pişmiş toprak 
figürin parçaları (Resim: 6-7), stroter ve kalypter parçaları yoğun olarak ele 
geçirilmiştir. 

1 M. Amandry, “Le trésor monétaire du sondage 2a”, J. de La Genière, M. Amandry, L. 
Delattre, J.Rougetet, N. Sahin ve M. Schwaller, Cahiers de Claros I, Paris, 1992, 92, no. 41-
43.; P. Kinns, Studies in the Coinage of Ionia:Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon, c. 400 – 30BC 
(Cambridge Üniversitesi yayımlanmamış doktora tezi, 1980), 106;  J. G. Milne, Kolophon and 
Its Coinage: A Study, ANSNNM 96 , New York, 1941, 129.; Sylloge Nummorum Graecorum, 
Deutschland:Sammlung von Aulock, Heft 6: Ionien (SNG Cop. Ionia ),  Berlin,1960, 160.
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-0,07 ile -0,15 kodları arasında bir tabana rastlanmış ve bu taban üzerinden, 
bronz üzerine altın yaldızlı kulp, bir adet bronz üzerine altın yaldızlı Phryg 
fibulası2, bir adet bronz üzerine altın yaldızlı rende3, bir adet bileği taşı, bir adet 
bronz üzerine altın yaldızlı ok ucu4 ve gri fayanstan hiyeroglif yazıtlı scarabe 
tarzında İ.Ö. VII. yüzyıla tarihlenen ve olasılıkla Rhodos mühürü ele geçirildi5.

Bu plan kare çalışmalarında sunağın hangi tanrıça ya da tanrıya adandığı 
saptanamamış olmasına karşın, bir öneri getirebilir. Bu sunak tanrıça Leto’nun 
sunağı olabilir mi? Zira arkaik Artemis ve Apollon sunakları ile çağdaş olan 
bu sunak, Apollon sunğının hemen güneyinde yer almakta ve Apollon sunağı 
aynen kült heykellerindeki gibi, Artemis sunağı ile bu yeni sunak arasında 
kalmaktadır. Leto’nun Arkaik Döneme tarihlenen kült heykeli olmamasına 
karşın, 1992 yılında, pişmiş topraktan, ikizlerini (Apollon-Artemis) taşıyan 
Leto figürini bulunmuştu. Bu  veriler, önerimizi doğrular mahiyettedir. 
Tanrıça Leto’nun su ile ilişkisi de uzun zamandır bilinmektedir ve bu olgu 
da, Klaros’la çok iyi örtüşmektedir6.

BATI ONUR ANITLARI SEKTÖRÜ (B.O.A)

M- N 13 PLAN KARE ÇALIŞMALARI:

MN13 plan karesinde yer alan açma, 2009 yılında N13 plan karesinde 
ortaya çıkarılan taş temelin ve mermer parçalarından oluşan tabanın devamını 

2 Chavanne, 1990, pl. XV, 492-3, 495 ; Tsakos, 2007, Taf. 27/1.
3 Cf. Ü., Güngör, Klazomenai Yıldıztepe Nekropolisi, İzmir, 2006, (Basılmamış Doktora Tezi).fig. 

4, 80 nolu mezar, 80-15-06. 
4 Z. Derin, O. W. Muscarella, “Iron and Bronze Arrows”  A. A. Çilingiroğlu, M. Salvini, (éds.), 

Ayanis I. Ten Years Excavations at Rusahinili Eiduru-Kai 1989-1998, Roma, 2001, 189-217, fig. 6, 
no: 71-73, 76-77, 81. 

5 Chr. Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l’Acropole (Fouilles et Recherches),1902-1914, I : Les 
petits objets, Berlin, 1931, 2 tomes, texte et planches, 370-391, pl. 60-62 ; T. H. G., James, “ The 
Egyptian-Type objects”, Perachora II. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, II, Oxford, 
1962, (T.J. Dunbabin ed.), 478-511. ; G., Hölbl, “ägyptisches Kulturgut im archaischen 
Artemision”, U. Muss, Hrsg., Die Archäologie der ephesischen Artemis. Gestalt und Ritual eines 
Heiligtums, Wien, 2008, 119-161.

6 A. Jacquemin, M. J. Morant, Inscriptions de Kadyanda, Ktema, 1999, 24, 283-288.  Xanthos’da 
Nympheler, Léto Kültü ile ilişkilidirler. Bkz. P. Frei, “Die Götterkult Lykiens in der Keiserzeit” 
ANRW 18.3, 1990, 1816-1820.  Le Roy, Anadolu tanrıçası Leto’nun suların tanrıçası olduğunu 
ileri sürer. Bkz. Chr Le Roy, }Aspects grecs et anatoliens des divinités vénérées au Létoon  de 
Xanthos~, Atken des II. Lykien-Symposions, Vienne, 1993, 241-246 (özellikle 244-246)).
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görebilmek amacıyla açılmış olup çalışmalara +2.44 kodunda başlanmıştır. 
Batı Onur Anıtları’nın batısında yer alan açmanın doğu sınırı stoa temellerine, 
kuzey sınırı temenos duvarına dayanmaktadır. 

+1.65 ile  +1.45 seviyeleri arasında açmanın genelinde demir oksitli 
tabaka ile karşılaşılmıştır.  Açmanın kuzeybatısında ortaya çıkarılan bloğun 
güneyinde yanık bir alan tespit edilmiştir. Daha sonra yanık alanın tüm 
açmada +1.37 seviyesine değin devam ettiği saptanmıştır. Bu yanık tabaka 
içinden çatı kiremitleri, üç adet bronz Kolophon sikkesi (Resim: 8), yanık 
izleri olan figürin başı ele geçirildi.  

+0.70 seviyesinde yatay olarak gelen çatı kiremiti parçalarına rastlanmıştır. 
Aynı zamanda bu seviyeden bir figürin başı ve siyah figür tekniği ile yapılmış 
balık tabağı ağız gövde parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca seyrek olarak alanda 
kömür parçalarına da rastlanmıştır.  +0,68 seviyesinden siyah firnisli kantharos 
kulpu, içi siyah firnisli, dışında ince yatay bantlar bulunan İonia kâsesi 
ağız gövde parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca bu seviyede açmanın ortasında 
kumlu küçük bir alan ile karşılaşılmış, bu alandan iki adet kemik parçası ele 
geçirilmiştir. +0,65 seviyesinde demir oksitli gri balçıklı tabaka son bulmuş 
koyu gri tabaka başlamıştır. Açmanın güneydoğu köşesinde aşırı demir oksitli 
alana rastlanmış, bu alandan toprak örneği alınmıştır. +0,60/+0,53 seviyeleri 
arasında M.Ö.5.yy.a tarihlenen seramik parçaları ve ciddî stilde iki Apollon 
figürin başı (Resim: 9) bulunmuştur. +0,53/+0,50 seviyeleri arasında Arkaik 
Dönem bantlı kâseleri ele geçirilmiştir. 

Üst kodu +0.28, alt kodu +0.20 olan, boyalı Aiol başlığı benzeri palmetli, 
İ.Ö. VI. yüzyıla tarihlenen tüm bir antefix bulundu. +0.21 kodunda ve yedi 
sıra sıradan oluşan çok güzel örülmüş bir duvarla karşılaşıldı. Ayrıca ele 
geçirilen malzemeler arasında M.Ö.6.yy.a tarihleyebileceğimiz siyah firnisli 
kaide parçası ve günlük seramik parçaları yer almaktadır. +0.03 seviyesine 
inildiğinde yer yer kömür parçalarının bulunduğu koyu gri balçıklı tabaka ile 
karşılaşılmıştır. -0.11 seviyesinde Erken Arkaik Döneme tarihlenen kâse ağız 
ve gövde parçaları ele geçirilmiştir.  -0.17 olarak belirlenen tuğla parçasının 
büyük bir pithosa ait olduğu anlaşılmış olup alt kodu -0.34 olarak alınmış ve 
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pithos parçasının üzerinde yanık izlerine rastlanmıştır. Ayrıca bu seviyeden 
sonra kemik parçalarında artma gözlemlenmektedir. -0.38 seviyesinden sonra 
çok az malzeme ele geçirilmiş olup açmada çalışmalara -0.60 seviyesinde son 
verilmiştir.

N 13 PLAN KARE ÇALIŞMALARI

Açmanın güneydoğu köşesinde üst kodu +0.87, alt kodu +0.81 olan kaidesi 
korunmamış, arka bölümde dikdörtgen deliği bulunan poloslu lyralı Apollon 
figürini ele geçirildi (Resim: 10.) .

MN13 plan karesinde +0,21 seviyesinde saptanan duvarın devamını ve 
işlevini anlamak amacıyla N13 plan kare çalışmaları başlatılmıştır.  

Bu plan kare çalışmalarının sonucunda, MN13 plan karesinde doğu-batı 
doğrultusunda uzanan duvar ile N13 plan karesinde +0,26 seviyesinde açığa 
çıkarılan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın bir noktada kesişmesi 
bu iki duvarın bir yapıya ait olduğunu ortaya koymuştur (Resim:11).  2010 
çalışmalarında bu yapının tam olarak niteliği anlaşılamamıştır. Ancak doğu 
ve batısında ele geçirilen  İ.Ö.6 yy.a tarihlenen İonia kâseleri ve özellikle de 
MN13 plan karesinden gelen üst kodu +0,28 alt kodu +0,20 olan İ.Ö.6 yy.a 
tarihlenen boyalı tüm antefix bu yapıyı tarihlemede en önemli malzeme 
olmuştur.

M- N 14 PLAN KARE ÇALIŞMALARI

2009 yılı kazı döneminde Batı Onur Anıtları sektöründe, Apollon 
Tapınağı’nın güneydoğusunda M14D-N14A plan karesinde kutsal yolun 
devamını görebilmek için yapılmış olan çalışmaların devamı olarak 2010 
yılında aynı plan karede çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalara Apollon 
ve Batı Onur Anıtları sektörlerinde +1.00 m. seviyelerinde  görülen mermer 
yongalı tesviye tabakasının kazılmasıyla başlanmış ve +81m. koduna değin 
devam eden yongalı tabanın kaldırılmasının ardından, Attika üretimi çok 
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kaliteli baskı bezemeli İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen siyah firnisli kaplar7, kalipter 
parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca ön yüzü korozyon nedeni ile saptanamayan 
ancak arka yüzdeki kitharadan, ön yüzde sağa dönük defne taçlı Apollon 
olması gereken bronz bir Kolophon İ.Ö.4. yüzyıl (400-375) sikkesi ve geç 
Klâsik lyralı Apollon figürinleri  bu tabakanın İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlendiğini  
ortaya koymuştur8.

+0.30 seviyesinde açmanın kuzeyinde yer alan blokların çevresinde kemik 
parçaları ele geçirilmiş bu alanda mermer yonga parçalarının yoğun olarak 
gelmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu seviyenin elenen toprağından 
mahmuzlu, ucu kırık ok ucu ele geçirilmiştir.  +0.28 seviyesinde kuzeydeki 
blokların yakın çevresinde görülen yanık mermer  yonga parçaları fazlalaşmış 
ve yayılma alanı güneye doğru ilerlemiştir. Yanık mermer yongalı alanda +0.16 
seviyesine inildiğinde, burada aşırı yanık mermer bir blok ile karşılaşılmıştır. 
Bu alanda çalışmalar sonlandırılarak, bu alanın güneyinde çalışmalara 
devam edilmiştir. Güneydeki blokların batı köşesinde demir oksitli bir alan 
ile karşılaşılmış ve bu alandan demir cüruf parçaları ele geçirilmiştir. +0.28/ 
+0.14 seviyeleri arasında Arkaik Dönem bantlı ve firnisli seramikleri baskın 
malzeme olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bu seviyeden kemik parçaları yoğun 
olarak gelmiştir. Sola doğru ilerleyen yaban keçisi betimli Erken Orientalizan 
Stil II (630/620-600/590)9’ye tarihlenen oinokhoe’ye ait gövde parçaları ele 
geçirilmiştir. Bunun yanı sıra günlük keramik, kemik parçaları, bu seviyeler 
arasından yoğun olarak gelmiştir. -0.06/ -0.10 seviyeleri arasından gelen 
malzeme içerisinde, kuşlu kâse parçaları (Resim:12) dikkat çekmiştir.

N13-O13 PLAN KARE ÇALIŞMALARI

2009 yılında N13 plan karesinde ele geçirilen blokların N14 plan 
karesindeki bloklarla ilişkilendirebileceği ve bu blokların mimarî bir yapıya 
ait olabileceği düşüncesi ile N13-O13 plan karesinde çalışmalara başlanmıştır. 

7 B. Sparkes, L. Talcott, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., The 
Athenian Agora, Vol. XII, New Jersey, 1970, fig. 5, no. 487.

8 P. Kinns, Studies in the Coinage of Ionia:Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon, c. 400 – 30BC 
(Cambridge Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1980, 12.

9 Ü. Güngör., Klazomenai Yıldıztepe Nekropolisi, (Basılmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, (2006).2006, 84, Fig. 22, Kat. No: D- 50.
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Çalışmalara alanın temizliği ve yaklaşık olarak 1.70 kodunda olan dolgu 
toprağın atılmasıyla başlanmıştır. Açmanın güney bölümünde üst kodları, 
güneydoğu ucu, kuzeydoğu ucu ve kuzeybatı ucu +1.25cm, güneybatı 
ucu ise+1.28 kodunda olan yatay taşların ve çatı kiremitlerinin bulunduğu 
bir alan ile karşılaşılmış ve bu alanın ortasına yakın bir noktadan +1.20cm 
kodundan dokuz adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Sikkelerin üstünden 
aynı kaba ait seramik parçalarının ele geçirilmesi, çatı kiremit parçalarının 
aynı alanda yoğun olarak bulunması ve yanık izleri, bir yangınla çatının 
çöktüğünü göstermiştir. Ele geçirilen sikkelerin beş tanesi İ.Ö.320-294 
yıllarına tarihlenen ve ön yüzde Apollon başı, arka yüzünde  süvari  bulunan 
Kolophon bronz sikkeleridir.10, üç tanesi ise İ.Ö. 190-50 yıllarına tarihlenen ön 
yüzde yüksek arkalıklı tahtta sola dönük oturan, himationlu, sağ eli çenesine 
dayalı, dizinin üzerinde, sol elinde rulo tutan Homeros11, arka yüzde ayakta, 
sağa doğru ilerleyen, uzun elbiseli,  sağ  elinde patera, sol elinde kithara 
tutan Apollon Kitharodos bulunan bronz sikkelerdir. Bir tanesi ise aşırı 
korozyonlu olduğu için okunamamıştır. +1.10 - +0,94 m. kodları arasında 
Lyralı Apollon figürünü lyralı kol parçası, figürin parçaları ile mermerden 
eros ayağı (Resim: 13) ve ağırşak, ele geçirildi. +0.63- +0.54m.  seviyeleri 
arasında adorant duruşlu figürin gövde parçası, figürin kaide, gövde parçaları 
bulundu. Ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında İ.Ö. 5.yy.a tarihlenen siyah 
firnisli bir kylix kulp ve kaide parçası yer almaktadır. +0.28m.  seviyesinden 
itibaren  kuzeydeki blokların yakın çevresinde görülen yanık mermer  yonga 
parçalarıyla karşılaşılmış, +0.16 seviyesinde aşırı yanmış mermer bir blok 
ile bulunmuştur. Bu alanda çalışmalar sonlandırılarak, açmanın güneyinde 
çalışmalara devam edilmiştir. Güneydeki blokların batı köşesinde demir 
oksitli bir alan ile karşılaşılmış ve bu alanda demir cüruf parçaları ele 
geçirilmiştir. +0.28/ +0.14 seviyeleri arasında Arkaik Dönem bantlı ve firnisli 

10 Milne 1941, 148, 151, 155; SNG Cop. Ionia, .no.20905, 2916.; Ionia 173, 174; BMC Ionia s. 40, 35; 
Kinns 1980, 117-124; SNG Tübingen 2908; Arslan, Lightfoot 891; Çizmeli Ögün, Claros 13-17. 
M. Arslan , C. Lightfoot, Greek Coin Hoards in Turkey, Ankara, 1999, 891. 

11 Hunterian Coll. s. 325, 7; Weber Coll. s. 234, 5827 (Lev. 206); Milne 1941, 178; SNG Cop. Ionia 
184, 185; BMC Ionia  41, 42 (Lev. VIII, 10); SNG Lewis 892, 893; Sear, Greek Coins II s. 400, 4357; 
Kinns 1980, 176 (A 1892/3 L 39), 176 (Len); Lindgren-Kovacs, Asia Minor 448; SNG Tübingen 
2915, 2916; SNG München Ionien556; Winterthur 3048; Çizmeli Ögün, Claros 42.
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seramikleri yoğun olarak ele geçirilmiştir. +0.12 - +0.07m. seviyeleri arasında 
tüm açmada yangın tabakası içinde yoğun hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. 
Ayrıca bu seviyeler arasından, Erken Oryantalizan II stilinde bir oinokhoe’ye 
ait gövde parçaları, pithos parçaları ve kemik parçaları, bu seviyeler arasında 
yoğun olarak ele geçirilmiştir. -0.06/ -0.10 seviyelerinde kuşlu kotyle parçaları 
bulundu. Ayrıca gelen malzeme arasında, üzerinde kömür parçaları bulunan 
kylix gövde parçası, amphora dip parçası, çatı kiremiti ve seramik parçaları 
ele geçirilmiştir. Çalışmalara -0.37 seviyesinde son verilmiştir.

RS 14  - 15 PLAN KARE ÇALIŞMALARI

2006 yılında Kutsal Yol’un güney yönündeki devamını bulmak amacıyla, RS 
14 -15 plan karesinde yapılan çalışmaların sonucunda, yolun doğu cephesinde 
bir yapı ortaya çıkarılmış, yapının batı odasında bir ocak saptanmış,  daha 
sonra da ocak yerinden kaldırılmıştı. Yapının doğu cephesinde ise yer alan 
kare planlı odanın çatısının yangın sonucu çöktüğü görülmüş, kazı döneminin 
sonuna gelindiği için  + 1.04 kodunda kazı  kapatılmıştı .

TÜBİTAK Projesi kapsamında devam edilen kutsal yol çalışmalarına 
2010 yılında bu alanda tekrar başlanmıştır. 2010 yılındaki ilk çalışmaya çatı 
kiremitlerinin kaldırılması ile başlanmıştır. Açmanın güneybatı kesimindeki 
alandan gelen üst üste geçmiş stroter parçalarının üzerinde yanık izleri 
gözlemlenmiştir. +0.95 seviyesinden inilen çalışmalarda stroter parçalarının 
yoğunluğunun güneydoğu köşeden başlayarak alanın diğer yerlerine doğru 
azaldığı gözlemlenmiştir.   

+0.78 kodundan itibaren erken 4. yüzyıla ait siyah firnisli kâse parçaları ve 
kantharos kulpu, pişmiş toprak figürin başı ele geçirilmiştir.  +0.62 kodunda 
açmanın kuzeydoğu köşesinde İ.Ö.4. yüzyıla ait Attika siyah firnisli kap 
parçaları yoğun olarak ele geçirilmiştir.  +0.60 kodundan itibaren  yoğun 
şekilde Attika bantlı, 5.yüzyıla ait kâse parçaları gelmiştir. 
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Açmanın kuzeyindeki yanık alan içerisinde, üzerinde ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 
monogramı bulunan Rhodos tipi bir amphora kulpu ele geçirilmiştir.  Alt 
seviyelerden, bantlı kâselerle birlikte, bronz kaba ait parçalar ele geçirilmiştir.  

Sonuç olarak, 2010 yılı RS 14-15 plan kare çalışmalarıyla, kutsal yolun 
doğusunda ortaya çıkarılan yapının, üç evreli olduğu, en erken evresinin  
İ.Ö.6. yüzyıla tarihlendiği, kutsal yolun terk edilmesinin ardından yapının 
batı yönünde genişletildiği, geç Hellenistik evrede ise yapının işlik olarak 
kullanıldığı ve girişin güneyde olduğu saptanmıştır.
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Resim 1: Sunak

Resim 2: Traianus sikkesi
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Resim 3: Bronz Kolophon sikkesi

Resim 4: Lyralı Apollon figürini
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Resim 5: Bronz mızrak ucu                            

Resim 6: Lyralı Apollon figürini 
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Resim 7: Lyralı Apollon figürini

Resim 8: Bronz Kolophon sikkesi                         
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Resim 9: Ciddî Stil Apollon başı 

Resim 10: Poloslu Apollon Lyrist figürini
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Resim 11: Arkaik duvar 

Resim 12: Kuşlu kotyle parçaları
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Resim 13: Eros ayağı     
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Yukarı Menderes Havzası’nda, Denizli İli Çivril İlçesi sınırları içinde 
yer alan Beycesultan Höyük’te, ilk kazı çalışmaları bilindiği üzere 1954-
1959 yıllarında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Seton Lloyd ve James 
Mellaart tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap ve kazı raporları olarak 
oldukça kapsamlı yayınlanmış olan söz konusu kazı çalışmalarının işaret 
ettiği üzere yerleşimde, Geç Kalkolitik Çağdan başlayıp Geç Tunç Çağı 
sonuna kadar kesintisiz 40 kültür tabakası bulunmaktadır. 6 Ağustos 2007 
tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nden alınan kazı izni ile Beycesultan Höyüğünde 48 yıl 
aradan sonra Doç. Dr. Eşref Abay başkanlığında Ege Üniversitesi adına 
kazı çalışmaları tekrar başlatılmıştır. Halen devam etmekte olan yeni kazı 
çalışmalarının temel amacı, yeni arkeolojik çalışma metotlarını kullanarak 
Batı Anadolu’nun prehistorik dönem kültürlerinin ve kronolojik sürecinin 
aydınlatılmasına katkıda bulunacak verilere ulaşmaktır. 

2007-2010 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2007-2010 yıllarında dört kazı sezonu boyunca yürütülen çalışmalarda 
öncelikli olarak Beycesultan Höyüğün yayılım alanını belirlemek amacıyla 
höyüğün çevresinde detaylı yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmamız sonucunda yerleşimin özellikle kuzey yönünde ova içinde 
yaklaşık 70 hektarlık bir alana yayıldığı anlaşılmıştır (Fig.1). Yüzey 
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araştırması esnasında, höyüğün batı yönünde koniye 320 metre mesafede 
son derece geniş bir alanı kapsayan ve daha önce nerede olduğu bilinmeyen 
Beycesultan Höyüğü’nün mezarlık alanı tespit edilmiştir. Modern tarım 
faaliyetleri sonucu büyük oranda tahribata uğramış olan mezarlık alanında 
2007 yılı çalışmalarımız kapsamında kurtarma ve tespit amaçlı çalışmalar 
yürütülmüştür (Fig.1).

Höyük konisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ise 2007 yılında, 
mezarlık alanındaki arkeolojik kazılar ile eşzamanlı olarak M40 plan 
karesinde başlatılmıştır. 5x10 m. genişliğindeki bu alanda gerçekleştirilen 
çalışmaların temel hedefi, yerleşimin güney eteklerindeki yapılanmayı ortaya 
çıkarmaktı. 2008 yılından itibaren ise çalışmalar, höyüğün konisi üzerinde 
yoğunlaştırılmış ve K39, T33, S33 ve N27 olmak üzere dört ayrı plan karede 
kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanlardan höyüğün güneyinde yer alan 
K39 plan karesi, 2x10 metre boyutlarında bir test açması niteliğinde olup 
bu alandaki kazı çalışmasının amacı ilk dönem Beycesultan kazılarında 
tespit edilmiş olup sur duvarı olarak yorumlanan1 duvarın devamının tespit 
edilmesi ve araştırılmasıydı. Höyüğün doğu konisinin batısında yer alan T33 
ve S33 plan karelerinde 2x20 metrelik alanlarda yürütülen kazı çalışmaları ise, 
yerleşimin merkezinden geçen, Antik Dönemde de kullanılmış olabileceği 
düşünülen yolun ve Orta Tunç Çağa ait “Yanık Saray”2 ile çağdaş yapıların 
batı yönündeki uzantılarının araştırılmasını amaçlamaktaydı. Batı koni 
üzerinde yer alan ve 20x18 metrelik bir alanda açılan N27 plan karesinde ise 
kazı çalışmalarının başlatılmasının temel hedefi, yerleşimin tabakalaşmasının 
araştırılmasıydı. Bu plan karedeki çalışmalar 2009 ve 2010 yıllarında 20x20 
metrelik bir alana genişletilerek devam etmiştir. Ayrıca aynı yıllarda N27 
plan karesindeki mimarî yapılanmanın devamının takip edilmesi için, N27 
plan karesinin hemen güney bitişiğindeki M27 plan karesinde 20x10 metre 
boyutlarında bir alanda kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Beycesultan’da dört yıl süresince yaptığımız kazı çalışmalarında höyük 
üzerinde Selçuklu-Beylikler, Bizans ve Geç Tunç Çağı dönemlerine ait kültür 

1  Lloyd-Mellaart 1965: 46-47; Fig. A.20.
2  Lloyd-Mellaart 1965: 3-35.
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tabakaları açığa çıkarılıp araştırılırken, mezarlık alanında Bizans, Demir Çağı, 
Orta Tunç Çağına tarihlenen mezarlar tespit edilip kayıt altına alınmıştır. Dört 
yıllık kazı çalışmalarımızdan elde edilen verilere göre, Beycesultan ikinci 
dönem kazılarının tabakalanması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda 
tabakalanmanın daha iyi anlaşılması amacıyla, Mellaart ve Lloyd tarafından 
belirtilen tabakalanma da sunulmuştur.

Tabloda da belirtildiği gibi Beycesultan Höyük’te en geç iskân sürecini 
Selçuklu-Beylikler Dönemi tespit etmekte ve söz konusu süreç üç ayrı evre 
ile tanımlanmaktadır (1a-c). Bu tabakaların hemen öncesinde iki evreli güçlü 
bir Bizans iskânı (2a1-a2 ve b evreleri) görülmektedir. Gerek eski dönem 
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kazı çalışmaları sonuçları gerekse bizim yapmış olduğumuz kazı çalışmaları 
Beycesultan’da Helenistik ve Roma Dönemine ait bir iskânın varlığını ortaya 
koymamıştır. Fig.5: 1’de resmedilen ve Roma Dönemine tarihlendiğini 
düşündüğümüz Eros başı N27 plan karesinde yüzey toprağının hemen altında 
tespit edilmiştir. Söz konusu eser olasılıkla devşirme bir malzeme olarak 
Beycesultan’a çevredeki bir Roma yerleşiminden getirilmiştir. Gerçekleştirmiş 
olduğumuz kazı çalışmalarında Demir Çağına ait buluntular sadece mezarlık 
alanında tespit edilmiştir. J. Mellaart ve S. Lloyd tarafından yapılan ilk dönem 
kazılarında bu döneme ait mimarî buluntular yerleşim alanında da tespit 
edilmiştir.3 Bu sebeple yapmış olduğumuz yeni tabakalanmada bu döneminde 
yerleşimin tabakalanmasında yer alması gerektiğini düşündüğümüzden 
Demir Çağı 3. tabaka olarak Beycesultan tabakalanmasına dâhil edilmiştir. 
Tabloda da görüldüğü gibi, 4a-b, 5a1-a3 ve 5b tabakaları eski dönem 
Beycesultan tabakalanmasında Geç Tunç Çağına tarihlenen I. ve II tabakalar 
ile çağdaştır. Aşağıda 2007-2010 yıllarında gerçekleştirdiğimiz kazılar sonucu 
elde ettiğimiz verilerin detayları tabakalara göre sunulacaktır. 

1. TABAKA

Selçuklu-Beylikler Dönemine tarihlenen tabakalar, Beycesultan 
Höyüğünün en geç kültürel dönemini temsil etmektedir. N27 ve K39 
plan karelerinde açığa çıkarılan ve üç evre ile temsil edilen (1a-c) döneme 
ait mimarî kalıntılar modern tarım faaliyetleri sebebiyle yoğun tahribata 
uğramışlardır. N27 plan karesinde söz konusu dönemin en geç evresine (1a) 
ait sadece çapları 75 ile 90 cm. arasında ve derinlikleri ise 1,50-1,70 m. arasında 
değişen ölçülere sahip 6 adet çöp çukuru tespit edilebilmiştir (Fig.2). Bu çöp 
çukurlarının N27 plan karesinin güneyinde altta yer alan evrenin (1b) yoğun 
bir şekilde tahribatına sebep oldukları anlaşılmaktadır. Söz konusu tahribata 
rağmen dikdörtgen planlı bir mekânın (3 No.lu mekân) üç duvarının belli 
kısımları fark edilebilmektedir. Plan karenin kuzeyinde 1b evresine ait sadece 
beyaz renkli sert bir zemin ve bir yapıya ait olduğu anlaşılan taş bir duvarın 

3  Mellaart-Murray 1995: 89-91.
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kalıntıları korunmuştur. Bu duvarların güneybatısında ve kuzeydoğusunda 
70x50 cm. boyutlarında iki ocak yer almaktadır. Ocaklar 15-25 cm. arasında 
değişen büyüklükte taşların dairesel şekilde sıralanması ve üzerinin 10-15 
cm. kalınlığında çamurla sıvanması ile inşa edilmiştir. K39 plan karesinde 
dar alanda yürütülen kazılarda ise 1c evresine ait olduğunu düşündüğümüz 
tabanı taş döşeli ve içerisinde üç ocağın yer aldığı bir avlu tespit edilmiştir.

Beycesultan Höyük’te gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları sonucu, 
Selçuklu-Beylikler Dönemine ait tabakalarda çok sayıda keramik buluntu 
tespit edilmiştir (Fig. 3). Keramikler üzerinde yaptığımız incelemeler 
sonucunda, Selçuklu-Beylikler Dönemi tabakalarının en geç (1a Evresi) ve 
hemen önceki sürecini temsil eden evrede(1b Evresi) keramik geleneğinin 
birbirinden farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Her iki evre keramiklerinin, ince 
yapım ve kaba yapım mallar olmak üzere iki temel mal grubu altında 
sınıflandırılması mümkündür. İnce yapım mallar içerisinde literatürde 
“Milet İşi Keramikler” olarak da bilinen “Kırmızı Hamurlu İlk Osmanlı 
Keramikleri”, “Sarı Sır Bezemeli Mallar” ve “Astarsız Mallar” yer almaktadır. 
Milet ve İznik’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yukarıda değindiğimiz 
mal gruplarından “Milet İşi Keramikler” in paralel örnekleri tespit edilmiştir.4 
Buna göre Beycesultan Höyük’ün Selçuklu-Beylikler Dönemi tabakasının en 
geç iki evresi, 14. yüzyılın ikinci yarısı ve 15. yüzyıla tarihlendirilebilir.

Selçuklu-Beylikler Dönemine tarihlenen en erken evreyi temsil eden Ic 
evresinden ortaya çıkarılan keramikler üzerinde yaptığımız incelemelerde, 
keramiklerin ince yapım mallar ve kaba yapım mallar olmak üzere iki 
gruptan oluştuğu anlaşılmaktadır (Fig.4: 1-5). İnce yapım mallar içinde, 
“Beyaz Boyalı Sırlı Mallar”, “Beyaz Astar Boyalı Mallar” ve sonraki süreçte 
de (1b Evresi) devam eden “Sarı Sır Bezemeli Mallar”dan oluşmaktadır.  Söz 
konusu keramiklerin, 13.-14. yüzyıla tarihlenen “Beyaz Astar Boyalı İznik 
Keramikleri” olarak literatüre geçen keramikler ile benzerlik gösterdiği 
anlaşılmaktadır.5 Bu keramik geleneğinin 14.yüzyıl ve erken 15. yüzyıldan 16. 
yüzyıla kadar devam ettiği bilinmektedir.6 

4  Aslanapa 1965: 30.
5  Özkul-Fındık 2007: 539.
6  Bıkıć 2007: 520, Fig 5: 6-10.
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Selçuklu-Beylikler Dönemine tarihlenen evrelerden tespit edilen küçük 
buluntu örnekleri; kil objeler, cam bilezik parçaları, kilden yapılmış at 
figürini, kemik objeler, mermer ve metal objeler ve bir tunç sikkeden 
oluşmaktadır (Fig.5: 2,3). Söz konusu buluntular arasında, özellikle at figürini 
dikkat çekicidir. Tabakanın tarihlendirilmesi açısından Ic evresine ait mimarî 
kalıntılarla birlikte in situ bulunan bir tunç sikke (Fig.5: 3) önemli bilgiler 
sunmaktadır. II. İzzeddin Keykavus’a ait ve 1246-1249 yıllarında tarihlenen 
sikkenin ön yüzünde “Es-Sultan’ül azam (İzzeddünya veddin)” arka yüzünde 
ise “El-İmam El-Musta’asım (billâh) emir’ül miminin” yazmaktadır.7

2. TABAKA

Beycesultan Höyük’te Bizans Dönemine tarihlenen kültür tabakası, son 
derece geniş bir alana yayılan mimarîsi ve buluntuları ile özellikle batı koni 
üzerinde yer alan N27 plan karesinde araştırılmıştır (Fig.6). Kuzey-güney, 
doğu-batı yönünde uzanan, tabanları taş döşemeli iki sokak ve bunların 
çevresinde yer alan iki yapı kompleksi ile temsil edilen bu döneme ait 
biri iki alt kullanım evreli (2a1-a2) iki evre tespit edilmiştir (2a-b). 2a1-2a2 
olarak adlandırdığımız iki kullanım evreli olan geç evrede, söz konusu yapı 
komplekslerine ait mekânların işlevsel olarak aynı özelliklere sahip olması, bu 
kullanım evreleri arasında herhangi bir zamansal boşluğun olmadığını ortaya 
koymaktadır. İlk kullanım evresine ait mekânların korunmuş duvarları ve taş 
temelleri ikinci kullanım evresinde tekrar kullanılmış ve bunlara yeni mimarî 
unsurlar eklenerek mekânlar oluşturulmuştur (Fig.6).

Kuzey-güney yönünde uzanan sokağın batısında yer alan yapı 
kompleksine ait dikdörtgen planlı iki mekân açığa çıkarılmıştır (1 ve 4 No.lu 
mekân). Söz konusu yapının batı yönünde devam ettiği yapıya ait duvarların 
plan karenin batı kesiti içine girmesiyle anlaşılmaktadır. Bu yapıya ait 
açığa çıkarılan güneydeki ilk mekân (4 No.lu mekân) 3x5 m. boyutlarında 
dikdörtgen bir forma sahiptir. Söz konusu mekânın kuzey duvarının önünde 

7 Sikke üzerindeki yazılar, Sanat Tarihçisi, Nümizmat Gültekin Teoman tarafından 
okunmuştur. Kendilerine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız.
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zeminde çok az bir kısmı korunmuş kare formlu (40x40 cm.) fırınlanmış 
kerpiç kaplama bu mekânın tabanının tamamının kaplanmış olduğuna işaret 
etmektedir. Bu mekândan 1.50 m. genişliğinde bir kapı ile ulaşılan kuzeydeki 
mekân (1 No.lu mekân) 2,60x 5.50 m. boyutlarında dikdörtgen forma sahip 
olup tabanı üzerinde ve taban altına gömülmüş küp ve pithos buluntuları ile 
bir depo görünümündedir (Fig.6). Hem pithosların hem de küplerin içinden 
tespit edilen tohum kalıntıları üzerinde Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez’in 
yapmış olduğu arkeo-botanik çalışmaları, söz konusu mekân içinde arpa, 
ekmeklik buğday ve burçağın depolandığını göstermektedir. Ağırlıklı olarak 
taşın inşaat malzemesinde kullanıldığı söz konusu yapı, kiremit parçalarının, 
taşların arasında örgü malzemesi olarak kullanıldığı “almaşık örgü duvar” 
adı verilen teknikle inşa edilmiştir.8 Her iki mekânın ikinci kullanım evresinde 
(2a1 evresi) kuzey ve batı duvarlarında ve ortada yer alan ortak duvarda taş 
temel üzerine kerpiç kullanılmıştır. Kalınlığı 48 cm. olan kerpiç duvarlarda 
kerpiçler anaç ve kuzu şeklinde örülmüş olup boyutları 25x48 ile 13x48 
cm. dir. 1 No.lu mekânın batı duvarının dışında, duvara bitişik olarak inşa 
edilmiş 1,50 x 85 cm. boyutlarında dörtgen formlu içinde burçak tohumları 
bulunan bir küvet tespit edilmiştir. Söz konusu küvetin tabanı düz sal taşlar 
ile döşenmiş, kuzey, güney ve batı kısmı taşlar ile çevrelenmiş ve ardından 
tüm bu yüzeyler ve taban kil ile sıvanmıştır. Söz konusu küvetin bulunduğu 
mekânın (?) tabanı da sıkıştırılmış kilden oluşmaktadır. Gerek depolama 
amaçlı küvet gerekse sıkıştırılmış kil zemin bu alanın işlik olarak kullanılmış 
olabileceğine işaret etmektedir. Söz konusu alanın kuzeybatısında bilinçli 
olarak gömülmediği anlaşılan bir iskelet açığa çıkarılmıştır (Fig.6).

Kuzey-güney yönünde uzanan sokağın doğusunda kalan ikinci yapı 
kompleksinin sadece iki mekânı ve ikinci kullanım evresinde (2a2) bunlara 
eklenen olası bir başka mekân tespit edilmiştir. İnşasında tamamen taş 
kullanılmış olan kompleksin mekânlarından kuzeyde yer alanın (3 No.lu 
mekân) kuzey bölümü büyük oranda tahribata uğramış olduğundan boyutları 
tam olarak anlaşılamamaktadır. Mekânın iyi korunmuş kısmının boyutları 
4,50 m. x 9 m. olup mekân batı duvarının ortasında 1.20 cm. genişliğinde bir 

8  Aktuğ-Kolay 1999: 18. 
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giriş kapısına sahiptir. Söz konusu mekânın taban yüzeyinin tamamı, 20-25 
cm. boyutlarında düz taşlar ile döşenmiştir. Bu mekânın güneyinde mekâna 
bitişik olan diğer mekânın doğu duvarı açma sınırları dışında kaldığından net 
olarak açığa çıkarılamamıştır. 6.20x 4 m. boyutlarında dikdörtgen bir forma 
sahip bu mekânın da tabanının yer yer tahribata uğramış olmasına rağmen 
taş döşemeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu mekânın güneyinde bu 
dönemin ikinci evresinde (2a2 evresi) inşa edilmiş olan taş duvarlı bir başka 
mekânın çok az kısmı korunmuş bir bölümü bulunmaktadır. Söz konusu 
mekânın doğu-batı doğrultulu kuzey duvarı 3 No.lu mekânın güney duvarına 
yaslanmıştır. Söz konusu mekânlar içinden keramik ve kemik dışında demir 
ve bronz olmak üzere iki adet hayvan çanı tespit edilmiştir. Mekânların 
kullanım amaçları henüz net olarak anlaşılamamıştır.

Bizans tabakasının erken evresini oluşturan 2b evresi yapıları ise büyük 
oranda sonraki dönem yapıları tarafından tahrip edilmiştir. Söz konusu 
mimarî evreye ait korunmuş yalnızca pithoslar ve çöp çukurları bulunmaktadır 
(Fig.6).

 Bizans Dönemine ait tabakalarda ortaya çıkarılan keramik örnekleri ağırlıklı 
olarak günlük kullanıma yönelik, pişirme kapları ve depolama kaplarına aittir. 
Bizans Dönemi için karakteristik olan yeşil sırlı keramikler, sınırlı sayıda örnek 
ile temsil edilmektedir (Fig.4: 6-32). Günlük kullanıma yönelik keramikler 
içinde ince ve kaba yapım gösteren iki ana grup bulunmaktadır. Kaba yapım 
gösteren grup, dışa dönük ya da dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı yivli ve 
yivsiz çanak ve çömleklerden oluşan pişirme kapları ve yivli amphoralar ile 
dışa dönük ya da dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömleklerden oluşmaktadır 
(Fig.4: 6-32). Söz konusu örneklerin tamamı astarsızdır ve perdahsızdır.

Bizans Dönemine tarihlenen evreden çok sayıda, metal, cam, kil, fildişi, 
kemik ve taştan yapılmış küçük buluntu örnekleri tespit edilmiştir (Fig.7). 
Tunç ve demirden yapılmış çeşitli boyutlardaki hayvan çanları, değişik 
boyutlardaki çiviler ve ok ucu gibi eserlerin9 yanı sıra, bir adet altın yüzük ve 

9 Beycesultan’da 1959 yılında yapılmış olan kazılarda, Batı Koni üzerinde yer alan “A plan 
karesi” olarak adlandırılan alanda da Erken ve Orta Bizans Dönemine tarihlenen çok sayıda 
metal buluntu tespit edilmiştir (Wright 2000: 159-170).
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tabakanın tarihlendirilmesi için son derece önemli olan elektron sikke, Bizans 
kültür katının metal envanterini oluşturmaktadır. Mekânın tabanı üzerinden 
in situ tespit edilmiş olan sikke üzerinde yapılan incelemelerde, sikkenin 
Nicephorus III Botaniates’e ait olduğu ve 1078-1081 yıllarına tarihlendiği 
anlaşılmıştır.10

Metal buluntular dışında ağırşak ve ağırlıklar, ekmek mührü, kalıplar, 
ezgi ve perdah taşları ve cam bilezik parçaları mekân içinde ve sokakta yoğun 
olarak tespit edilmiştir. 2008 yılı çalışmaları küçük buluntuları arasında 13 cm. 
boyutlarında bir kemik eser oldukça dikkat çekicidir (Fig.7: 1). Alt kısımdan 
enine bir kırık ile iki parçaya ayrılmış buluntuda,  geniş bir hayvan kemiğinin 
ön yüzüne bir figür işlenmiştir, arka yüz kemiğin gözenekli dokusu ile yarı 
işli gibidir. Ayakta ve cepheden resmedilmiş figür haçlı atkısı ile ayırt edildiği 
üzere bir piskoposu tasvir etmektedir. Alçak kabartma ve yer yer kazımalarla 
oluşturulmuş betimde, atkı üzerindeki haçların kolları ortası noktalı 
dairelerle bezelidir. Kısa saçları, ince uzun yüzü, uzun ve ucu çatallı sakalı 
oldukça ifadeci tarzdadır. Piskoposun aşağı sarkan kıvrımlarla gösterilmiş 
uzun giysisinin altından sezilen sivri pabuçları vardır. Gövdenin alt kısmında 
sonradan ve beceriksizce kazınmış dikey bir yazıtın son iki harfi alttaki kırık 
parçada kalmıştır. Burada Basileos [ ] sözcüğü okunmaktadır ki 
bu sonradan kazınmış da olsa, figürün Bizans kilise babaları arasında tasvir 
edilen Kayserili piskopos Büyük Basileos (y. 329-379) olabileceğini ifade 
eder. Bizans Çağında piskoposlar üzerinde haçların işlendiği çoğunlukla 
yün atkılar (omophorion) kullanırlardı ve Bizans tasvir sanatında onları 
bu atkılarıyla ayırt etmek mümkündür. Kemik eserler arasında şimdilik 
paralelini bilmediğimiz bu eser, işçilikteki ayrıntılar ve stil özellikleri dikkate 
alınarak 11.-12. yüzyıllara tarihlendirilebilir.11 

10 Sikkenin tarihlendirilmesinde yardımcı olan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Arş.Gör. 
Ceren Ünal’a katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

 Ratto 1959:106, Plate IL,2051-2052; Grierson 1973:822-825, Plate LXIX, 3b.7.
11 Söz konusu eserin stil değerlendirmesi ve tanımlanması Ege Üniversitesi Sanat Tarihi 

Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz tarafından yapılmıştır. Kendisine 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.  Buchthall 1962: 86.
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4. TABAKA

N27 ve M27 plan karesinde tespit edilmiş olan bu tabakaya ait mimarî 
yapılar Bizans Dönemi çöp çukurları ve inşa faaliyetleri tarafından yoğun 
olarak tahrip edilmişlerdir. Bu sebeple 4 tabakaya ait çok az mimarî kalıntı 
açığa çıkarılabilmiştir. N27 plan karesinin kuzey doğu köşesinde bir yapıya 
ait olduğu anlaşılan kuzey güney doğrultuda uzanan dikdörtgen formlu 
iki mekân (12 ve 13 No.lu mekânlar) ve plan karenin güneybatısında yine 
bir yapıya ait bazı duvar kalıntıları tespit edilmiştir (Fig.8) Aynı şekilde 
N27 plan karesinin güneyinde yer alan M27 plan karesinde de olasılıkla 
aynı yapı kompleksine ait sadece bazı duvar kalıntıları korunmuştur. İnşa 
tekniği olarak yapılar, değişik boyutlarda doğal taşlardan oluşturulmuş olan 
temeller üzerine yükselen kerpiç bedenden oluşmaktadır. Öte yandan söz 
konusu mimarî yapıların kerpiç kısımları her yerde korunmamıştır. Tespit 
edilen yapı unsurları, şimdilik nasıl bir mimarî planın olduğu konusunda net 
bir veri sunmamaktadır. 

Bu tabakaya ait keramik örneklerine bakıldığında, daha çok devetüyü 
ve kahverengi hamurlu, kendinden astarlı ya da kahverengi başta olmak 
üzere kırmızı ya da bazı örneklerde devetüyü astarlı, çark yapımı mallardan 
oluştuğu görülmektedir. En yaygın kap formları arasında dışa kalınlaştırılmış, 
dışa çekik ya da basit ağız kenarlı, keskin veya yarı küresel gövdeli çanaklar 
ve çömleklerden ve şişelerden oluştuğu görülmektedir (Fig.9).

5. TABAKA 

4. tabakanın hemen altında açığa çıkarılan 5. tabaka iyi korunmuş mimarî 
yapıları ve in situ buluntuları ile son derece iyi bilgi veren bir tabakayı temsil 
etmektedir. N27 ve M27 plan karelerinde yaklaşık 500 m2 lik bir alanda 
araştırılan bu tabakada henüz sınırları tam olarak tespit edilememiş büyük bir 
yapı kompleksine ait birçok mekân açığa çıkarılmıştır (Fig.13, Fig.10). Kendi 
içinde iki kullanım evresi (5b-5a) gösteren söz konusu yapı kompleksinin ilk 
kullanım evresinin (5a) büyük bir yangın ile sona erdiği ve bazı mekânların 



313

çeşitli değişiklikler ve tamiratlar yapılarak 5b evresinde tekrar kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Söz konusu yapı kompleksinin iskeletinin kuzey-güney 
doğrultuda uzanan bir metre kalınlığında ana omurga duvarlarından 
oluştuğu ve bu ana duvarlara eklenen ara duvarlar ile iç mekânların 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Temellerinde 15-35 cm. boyutlarında taşların 
kullanıldığı duvarların yapımında 50x32 ve 34x30 cm. boyutlarında tek ya 
da omurga duvarlarında olduğu gibi çift sıra kerpiçler kullanılmıştır. Yapı 
kompleksini oluşturan duvarların tamamı çok iyi bir şekilde sıvanmış olup 
herhangi bir boya bezemeye rastlanmamıştır. 5a evresinin bir yangın ile sona 
ermesi sonucu tespit ettiğimiz mekânlar içinde in situ birçok buluntu tespit 
edilmiştir (Fig.10). Yangından sonra tamir edilip tekrar kullanılmış olan bazı 
mekânlar içinde tespit edilen buluntu sayısı oldukça azdır.

5b tabakasında açığa çıkardığımız yapı kompleksinin en dikkat çeken 
mimarî yapısı N27 plan karesinin kuzeybatı köşesinde tespit etmiş olduğumuz 
megaron formlu kutsal alandır (Fig.13). Söz konusu yapının benzer örnekleri 
ilk dönem Beycesultan kazılarında II. tabakada tespit edilmiştir.12 Henüz üç 
duvarı açığa çıkarılmış olan yapının bir kısmı batı taraftaki kazılmamış olan 
N26 plan karesi içinde kalmaktadır. Simetrik olmasından dolayı boyutlarını 
tahmin ettiğimiz yapı 2,50 m x 4,00 m. ölçülerinde olup cella ve cellanın 
güneyinde yer alan bir ante odasından oluşmaktadır. Ante odası içinde 
herhangi bir mimarî eklenti yer almazken cella odasının ortasında bir sunak 
bulunmaktadır. Girişin tam karşısında yer alan sunak, dikdörtgen şekilli 
bir panelden, bu panelin hemen önünde bir platform üzerinde yükselen iki 
standarttan ve standartların hemen güneyinde bir kısmı platformu içine 
gömülmüş bir sunu kabından oluşmaktadır. Üst kısımları boynuz şeklinde 
tasarlanmış olan standartların üzerinde iç içe konsantrik dairelerden oluşan 
baskı bezemeler bulunmaktadır. Standartlardan güneyde yer alanı çok iyi 
şekilde korunmuşken, kuzeyde yer alan standardın üst kısmı ise Bizans 
Dönemi çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. 6 adet tüm kap, bir adet 
üzerinde şematize insan yüzü olan çömlek ve iki adet boynuz şeklinde 
yapılmış kap desteği cella içinde taban üzerinde tespit edilmiş buluntuları 

12  Lloyd 1972: 24-32, Fig. 11, 13.
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oluştururlar. Yapının ante odasında ise yine in situ olarak ve olasılıkla 
ritüellerde kullanıldığını tahmin ettiğimiz çok sayıda yüksek ayaklı kadeh, 
ağırşaklar ve bir çok aşık kemiği tespit edilmiştir. Açığa çıkardığımız hâli ile 
5a evresine ait olan yapının olasılıkla 5b evresinde inşa edildiği ve yıkımdan 
sonra tamir edilerek 5a evresinde tekrar kullanıldığını düşünmekteyiz.

Kutsal alanın doğusunda, tapınağa bitişik olan 2 No.lu mekânın içinde 
yer alan büyük depo küpleri ve bunların içlerindeki yanmış tahıl kalıntıları 
söz konusu bu mekânın bir depo binası olarak kullanıldığını göstermektedir 
(Fig.10, 13). Kuzey duvarı üzerinde 95 cm. genişliğinde bir kapı ile kuzeyde 
olası bir başka mekâna açılan söz konusu mekân 4,40 x 2,80 metre boyutlarında 
olup tabanı ve duvarları kalın kil ile sıvanmıştır. Ağır bir yangın ile yıkıldığı 
anlaşılan mekânın içinde in situ tespit edilen birçok tüm kap ve dokuma ağırlığı 
yanında 4 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İkisi mekânın güney duvarı 
önünde, biri mekânın ortasında, diğeri ise kapı girişinin hemen önünde tespit 
edilen iskeletlerin yangının etkileri sonucu öldükleri anlaşılmaktadır. Benzer 
yangın izleri 7 No.lu mekân olarak adlandırdığımız ve 2 No.lu depo mekânına 
bitişik ve onun doğusunda yer alan mekânda da görülmektedir. Doğuda ve 
güneyde birer kapı ile 14 No.lu ve 8 No.lu mekânlara açılan bu mekânın içinde 
bulunan depo kapları, ocak, öğütme taşları ve sekisi ile bir işlik ve yaşam alanı 
olduğu anlaşılmaktadır. 8 No.lu mekânın ise konumu ve içindeki büyük depo 
küpleri ve duvarlara bitiştirilmiş ambarları ile bu mekânın deposu işlevine 
sahip olduğu görülmektedir. Her iki mekânında içinde birçok tüm kap, 
dokuma ağırlıkları ve bronz iğneler in situ olarak tespit edilmiştir. 7 No.lu 
mekânın kuzey duvarı önünde yer alan depo küpü içinde tespit edilen insan 
iskeleti ve 8 No.lu mekânın güney duvarı boyunca yerleştirilmiş ambar içine 
uzanmış bir diğer insan iskeletinin konumları söz konusu kişilerin ölmeden 
önce bu mekânlar içinde saklanmak istediklerine işaret etmektedir. 8 No.lu 
mekânın hemen batısında yer alan 11 No.lu mekânın güney duvarı önünde 
birbirine yakın olarak tespit ettiğimiz 6 insan iskeleti de söz konusu kişilerin 
bu mekân içine sığındıklarını göstermektedir. 3,10 x 2,00 metre boyutlarında 
oldukça küçük bir mekân olan 11 No.lu mekânın herhangi bir mekân ile 
bağlantısını sağlayacak kapısı bulunmamaktadır (Fig.10). Bir bodrum 
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olarak kullanılmış olması mümkün olan mekânın olasılıkla üsten bir girişi 
bulunmaktaydı. 7 No.lu mekânın doğusunda bulunan bir kapı ile ulaşılan 
14 No.lu mekân olasılıkla diğer mekânlara geçişi sağlayan bir yapıydı. Söz 
konusu mekânın güneyden 9 No.lu mekâna, kuzeyde çok az bir kısmı açığa 
çıkarılmış olan ve 19 No.lu mekân olarak adlandırdığımız uzun koridora (?) 
ve doğu duvarındaki kapı ile olası diğer mekânlara ulaşımı bulunmaktadır. 
Yoğun yangın izlerine rastlanan mekânda kayda değer bir buluntunun tespit 
edilememiş olması olasılıkla mekânın işlevinden kaynaklanıyor olmalıydı. 
Söz konusu yapı kompleksinin açığa çıkardığımız diğer mekânlarının 5b 
evresinde yıkıma sebep olan yangından sonra tekrar temizlenip kullanıldığı 
görülmektedir. Özellikle 5 ve 4 No.lu mekânlarda yeniden kullanım izleri çok 
açık bir şekilde tespit edilmiştir. Bu mekânlar içinde açığa çıkarılan ocaklar, 
duvar köşelerine yapılmış kilden depolar ve keramik buluntular yangın 
evresinde karşılaştıklarımızla benzer özelliklerdedir. 1 No.lu mekân ise 5a 
evresinde oluşturulmuş bir mekândır. 

Birçok mekânını açığa çıkarmış olduğumuz yapının henüz sınırları tam 
olarak belirlenemediğinden ne tür bir yapı olduğu ve kompleks olarak nasıl 
bir işleve sahip olduğu hakkında bir tahminde bulunmak zordur. Fakat 
yapının henüz kazılmamış alanlara doğru uzanması bu yapının, oldukça 
büyük bir yapı kompleksinden oluştuğunu göstermektedir. Ağırlıklı olarak 
domestik kullanıma ait olduğu anlaşılan bu yapı kompleksinin, 5b evresinde 
inşa edildiği ve yangınla yıkıldığı anlaşılmaktadır. Mekânlar içinde tespit 
ettiğimiz çok sayıdaki insan iskeleti ve bu iskeletlerin saklanır vaziyette 
olmaları söz konusu bu yangının bir istilâ sonucu oluşmuş olma ihtimalini 
artırmaktadır. 5b tabakasına ait mekânlar içinde tespit ettiğimiz depo küpleri 
içindeki tahıl örneklerinden elde ettiğimiz kalibre edilmiş C14 tarihlemeleri 
ortalama olarak M.Ö. 1570/1530 yıllarına işaret etmektedir. 5a evresinde 
gerek mimarîde gerekse materyal kültürde görülen devamlılık yangından 
kısa bir süre sonra yerleşimin tekrar kurulduğunu göstermektedir.

5 tabakaya ait keramikler üzerinde yaptığımız incelemeler, evreler 
arasındaki keramik geleneğinin bazı kap formları dışında birbirinden 
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farklılaşmadığını ve bir süreklilik arz ettiğini göstermektedir. Bu keramikler, 
yüzey işlemleri ve yapım kalitesi değerlendirildiğinde, ‘ince ve kaba yapım 
mallar’ olmak üzere iki temel mal grubu altında sınıflandırılabilir. İnce 
yapım mallar genellikle, kırmızı, kahverengi siyah alacalı veya devetüyü 
renkli banyo astara sahip, son derece iyi açkılanmış ve parlak bir görünümlü 
keramiklerden oluşmaktadır. Söz konusu keramiklerin bazıları üzerinde 
“altın banyo astar” ve “gümüş banyo astar” tespit edilmiştir. Devetüyü, 
kiremit ve kahverenginin çeşitli tonlarında, küçük taşçık katkılı hamura 
sahip bu mal grubu keramiklerinin, çark yapımı olduğu ve iyi derecede 
fırınlandığı görülmektedir. Bu grubun en yaygın kap formları arasında basit, 
dışa kalınlaştırılmış ya da dışa çekik ağız kenarlı, yarı küresel ya da keskin 
omuzlu çanaklar, uzun ya da kısa kaideli meyvelik ve kadehler yer almaktadır 
(Fig.12: 1-12, Fig.13). Bunun yanı sıra dışa dönük ağız kenarlı küresel gövdeli 
çömlek ve depolama kapları da yaygın kullanım görmüştür. Bazı kapların 
üzerinde, ışın şekilli açkı bezeme başta olmak üzere, oluk ya da kabartma 
bezemeli örnekler görülmektedir. Kaba yapım mallar ise kiremit, kırmızı ve 
kahverenginin çeşitli tonlarında, yoğun taşçık ve mika katkılı hamura sahip 
olup genellikle yüzey işleminde astar veya açkı görülmemektedir. Çark 
yapımı olan bu keramikler orta ve iyi derecede fırınlanmışlardır. Bu grubun 
en yaygın kap formları arasında dışa kalınlaştırılmış ya da dışa çekik ağız 
kenarlı, yarı küresel gövdeli çanak ve çömleklerden oluşmaktadır (Fig.12: 13-
24). Sınırlı sayıda kap üzerinde çentik bezeme tespit edilmiştir.

Mezarlık Alanı Araştırmaları

2007 yılı kazı çalışmalarında yerleşimin batısında ova içinde yapılan 
incelemelerde modern tarım faaliyetleri sonucu tahribata uğramış 8 küp 
ve bir taş sandık mezar olmak üzere toplam 9 mezar tespit edilmiştir. Söz 
konusu mezarlardan küp mezarlar Orta Tunç Çağına ve Demir Çağa 
tarihlenirken taş sandık mezar Bizans Dönemine aittir. Ağız kısmı doğuya 
gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu olarak yerleştirilmiş küpler içine, gömü 
hocker pozisyonunda yatırılmış olup küplerin ağız kısımları yassı bir taş ile 
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kapatılmıştır. Mezarların sadece 4 ünde ölü hediyesi olabilecek bir boncuk, 
bronz ve gümüş yüzük ile saç iğnesi tespit edilmiştir. İki sıra taş örgü üzerine 
kiremit örülerek yapılmış ve üzeri taşlarla örtülmüş olan Bizans Dönemine 
ait sandık mezarın gömüsü, doğu-batı yönünde ve sırt üstü yatırılmıştır. 
Farklı dönemlere ait olan bu mezarlar bu alanın hemen hemen her dönemde 
Beycesultan’ın mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca 
2008 yılında yerleşimin doğu konisinin batı yamacında 2x20 m.lik bir alanda 
yaptığımız kazı çalışmalarında Selçuklu-Beylikler Dönemine ait toplam 16 
adet basit toprak gömü mezar tespit edilmiştir.
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Fig. 1: Beycesultan Höyük 2007-2010 kazı alanları

Fig. 2: Beycesultan Höyük Selçuklu-Beylikler  
  Dönemi mimarî kalıntıları
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Fig. 3: Selçuklu-Beylikler Dönemi la-Ib Evreleri "Milet işi keramik örnekleri" (1-9), keramik  
 örnekleri (10-19)



321

Fig. 4: Selçuklu-Beylikler Dönemi 1 c Evresi keramik örnekleri" (1-5), Bizans Dönemi 2a1-2a2  
 Evresi keramik örnekleri (6-32)
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Fig. 5:  Selçuklu-Beylikler Dönemi küçük buluntu örnekleri
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Fig. 6:  Beycesultan Höyük Bizans Dönemi mimarî kalıntıları
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Fig. 7:  Bizans Dönemi küçük buluntu örnekleri
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Fig. 8: Beycesultan Höyük Geç Tunç Çağı 4. tabaka mimarîsi
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Fig. 9:  Beycesultan Höyük Geç Tunç Çağı keramik örnekleri
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Fig. 10: Beycesultan Höyük Orta Tunç Çağı 5 b tabakası mimarîsi



328

Fig. 11:  Beycesultan Höyük 5 a-b keramik örnekleri
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Fig. 12:  Beycesultan Höyük 5 a-b ince yapım keramik örnekleri (1-12) ve kaba yapım keramik  
 örnekleri (13-24)
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Fig. 13:  Beycesultan 5. tabaka mimarîsi (üstte) ve 5. tabakaya ait kap örnekleri (altta)
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
adına, 12.07.2010 tarih, 2010/708 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen 
Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2010 yılı çalışmaları, 08.08.2010 
tarihinde başlatılmış ve 07.09.2010 tarihinde tamamlanmıştır. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğrenci ve öğretim üyelerinin 
katıldığı 2010 yılı kazı çalışmaları 18 kişilik bir ekip ve aşamalı olarak alınan 23 
yerel işçi ile ustanın; Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiş olan Kocaeli 
Müzesi’nden Rıdvan Gölcük’ün katılımıyla yürütülmüştür.  

Giriş

Fatih Dökümhanesi, Kırklareli İli'ne bağlı Demirköy İlçesi’nin güneydoğu 
yönünde, ilçeye yaklaşık 4 km.lik mesafede bulunmaktadır. Dökümhane, 
yaklaşık on bin metrekarelik bir alanda iki teras hâlinde yerleştirilmiş 
birimlerden oluşmaktadır (Çizim: 1). Savunma/koruma amacıyla tahkim 
edilmiş üst teras etrafı surlarla çevrili, köşelerinde çokgen burçları bulunan 
yerleşkedir ki bu kısımda avluya açılan yaşam ve hizmet alanları (dökümhane 
işçilerinin barındığı kışla ve yatakhane binaları vb.) ile mescit bulunmaktadır. 
Bu tahkim edilmiş alanın güneyinde, yaklaşık 7-8 metre daha alt kotta ise 
üretimle ilgili donanımlar yer almaktadır (Resim: 1). 

Fatih Dökümhanesi’nde ilk olarak, 2001 yılında Kırklareli Müzesi’nin 
gerçekleştirdiği kurtarma kazısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır.1 

* Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beşiktaş/İSTANBUL. E.mail:  nurcihanyaz@hotmail.com

1 Zülküf Yılmaz, “Demirköy (Fatih) Dökümhanesi (Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme 
Çalışmaları)”, 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Denizli, 22-26 Nisan 
2002, Ankara 2003, s. 29-42.

Nurcan YAZICI *

DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ KAZISI 
2010 YILI ÇALIŞMALARI 
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Bu ilk çalışmalar sonucunda 2003 yılından itibaren “Kırklareli, Demirköy/
Samakocuk Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Araştırma-Kazı ve 
Restorasyon Projesi” adıyla Kırklareli Müzesi Müdürlüğü tarafından, Türk 
Bilim Tarihi Kurumu’nun öncülüğünde çok disiplinli bir proje ekibi ile 
çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. 2003-2007 yıllarında yapılan 
kazı çalışmaları sırasında Dökümhane’nin üst setindeki çevre duvarlarına 
bitişik mekânlar ve çalışmalar öncesinde sadece minaresi görülebilen mescit 
ortaya çıkarılmıştır.2 2008 yılı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Boğaziçi Üniversitesi adına Prof. Dr. Günhan Danışman başkanlığında 
yapılmış ve avlunun güneydoğu yönündeki demirci işliği kazılmıştır.3 2008 
yılında kazı başkanı Danışman’ın vefatı nedeniyle 2009 yılı çalışmaları, 
Kırklareli Müzesi tarafından, Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli başkanlığında/
sorumluluğunda, onarım ağırlıklı olarak yürütülmüş; avlu ile üretim alanı 
arasında bulunan ve üretim alanının kazısına başlanmadan önce güvenlik 
nedeniyle onarılması gereken istinat duvarı onarılmıştır.

2001 yılından bu yana Dökümhane’deki kazı çalışmalarına paralel 
mimarî belgeleme, jeodezik ölçmeler, mescidin restorasyonuna yönelik ön 
çalışmalar, yüzey araştırması, arşiv çalışmaları, arkeo-metalurjik çalışmalar 
da yapılmıştır. Ayrıca 2005 ve 2006 yıllarında, Dökümhane’nin yaklaşık 250 
metre batısında bulunan ve ‘Kabakçının Tarlası’ olarak tanınan alanda da 
kazı çalışmaları yapılmış; burada Küçük Dökümhane olarak adlandırılan işlik 
ortaya çıkarılmıştır.4 

2010 Sezonu Çalışmaları

8 Ağustos 2010 tarihinde Demirköy’e gidilmiş; ön ekiple kazı evinin 
düzenlenmesi ve ön hazırlıklar başlatılmıştır. 9 Ağustos tarihinde, alanda 

2 Zülküf Yılmaz,  A. Osman Uysal, “Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2003 Yılı Araştırma 
ve Kazı Çalışmaları”,  Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 6, 2006, s. 53-66.

3 Hadi Özbal, “Demirköy Demirci İşliği”, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, 25-29 
Mayıs 2009, Ankara 2010, s. 237-262. 

4  H. H. Günhan Danışman, Fokke Gerritsen, Mustafa Kaçar, Hadi Özbal, Rana Özbal, Gülsün 
Tanyeli, Ünsal Yalçın, Zülküf Yılmaz, “Demirköy-Samakocuk Iron Foundry: An Industrial 
Archaeology Project at an Ottoman Metal Work-Shop Complex in Thrace”, TÜBA-AR Türkiye 
Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, Sayı: 10, 2007,  s. 94-99.
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kazı öncesi genel hazırlıklar yapılmıştır. 10 Ağustos 2010 tarihinde, fiilen kazı 
çalışmalarına başlanmıştır. Kazı alanında, gridleme çalışmalarıyla sınırları 
önceden belirlenmiş olan 10x10 metrelik plan karelerde/açmalarda çalışma 
yapılmıştır.  2010 yılı kazı çalışmaları, ağırlıklı olarak VII-B, VII-C, VII-D, VII-E 
açmaları ile VIII-E kodlu açmanın kuzey yarısında yürütülmüştür. Öncelikle 
kazısı yapılacak alanın ot temizliği yapılmış; kazı çalışmalarıyla eş zamanlı 
olarak alanın temizliği de sürdürülmüştür (Resim: 2). 

VII-B açması: Alanın güneybatı köşesinde yer alan ve VII-B açması sınırları 
içinde kalan altıgen planlı burcun içinde ve etrafında çalışma yapılmıştır. 
Kazı öncesi dış çevresi görülebilen burcun içindeki toprak boşaltılmıştır. 
Burcun içinde, orta alanda güneydoğu-kuzeybatı doğrultuda, yan duvarlarla 
bağlantısız iki duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Aynı doğrultuda, altıgenin 
kuzeydoğu köşesinde de duvar tespit edilmiştir. Ayrıca altıgenin çevre 
duvarının iç kısmında da bir duvar dolandığı görülmüştür. Depo olarak 
kullanılmış olması muhtemel bu birimin ortasındaki iki duvar sırasının, 
üst kısmın oturduğu ayaklar olduğu düşünülmektedir. Altıgenin içinde, 
kuzeydoğu yönden giren, kuzey-güney doğrultuda devam eden bir künk 
sistemi ve bu sisteme ait parçalar da açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Tespiti 
yapılan bir dizi künk sırası, tahribata uğramaması için kapatılmıştır. 
Altıgenin içinde, kuzeydoğu yönde irili ufaklı tuğla parçaları; çivi vb. madenî 
buluntular, birtakım fırın malzemesi (üfleç) bulunmuştur. VII-B açmasının 
güney yönü, altıgenin dış çevresi de kazılmıştır. Altıgenin doğu yönünden 
güneye doğru devam eden duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Taban seviyesine 
ulaşılan açmanın ince temizliği yapılarak ölçüm ve çizimi gerçekleştirilmiştir 
(Çizim: 2; Resim: 4). 

VII-C açması: VII-B açmasının devamında, altıgenin kenarıyla birleşen 
kuzeybatı noktada devam eden duvar sırası belirlenmiştir. VII-C açmasının 
kuzeybatı köşesinde, duvar üzerinde, alt mekânla bağlantılı olduğu anlaşılan 
üç basamak ve sundurma direği oturması muhtemel, ortası delik bir taş 
tespit edilmiştir. Bu noktada düzensiz duvar örgüsü kullanılmıştır. Açmanın 
kuzeydoğu yönünde, duvarın üst tarafında, tabaka hâlinde demir tozları 
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görülmüştür. Açmanın kuzey yönünde, doğu-batı doğrultuda devam eden 
duvar açığa çıkarılmıştır. Büyük bir kısmı dökülmüş olan ve yerleşkenin 
güney sınırını oluşturduğu anlaşılan duvar sırasının VII-D açmasına doğru 
devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 5).   

VII-D açması: VII-C açmasının devamında, aynı doğrultuda devam ettiği 
anlaşılan duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Duvar kalıntısı üzerinde birtakım 
hatıl boşlukları görülmüştür. VII-D açmasının doğu yönünde de duvar izleri 
tespit edilmiştir. 

VII-E ve VIII-E açması: 2010 yılı kazılarında, güney duvarı ortasında, su 
gücüyle çalışan metal çarkın olduğu düşünülen/bilinen kanalda da çalışma 
yapılmıştır.5 VII-E açması güney yönü ve VIII-E açması kuzey yarısında 
çalışılmış; kanalın, açmaların bu kısmına dâhil olan kısmındaki dolgu 
boşaltılarak içi temizlenmiştir (Resim: 6). VIII-E açmasında, ağırlıklı olarak 
kanalın batı duvarında çalışılmıştır. Buradaki duvar izleri açığa çıkarılmış; 
iki kademeden oluşan kanalın batı duvarında, üst kademede dikdörtgen 
bir niş içinde, çark sisteminin oturduğu demir ayağa ait olması muhtemel 
büyük bir parça, in situ tespit edilmiştir. Bu kısımda çalışma yoğunlaştırılmış; 
etrafı açılarak duvarla ve bağlantılarıyla birlikte ortaya çıkarılmaya çalışılmış; 
burada kireç harcı taban, ahşap hatıl izleri görülmüştür. Bu tespit, çarkın 
oturduğu ayak sistemine ait olması gereken madenî parça, sonraki yıllarda 
devam ettirilecek olan kazı çalışmaları için önemli bir veri sunmuştur. Bu 
demir parça, kazı sonunda üzeri kapatılarak koruma altına alınmıştır (Çizim: 
3; Resim: 7-8). VIII-E açmasında, kanalın doğu duvarı da temizlenerek ortaya 
çıkarılmış; bu duvar üzerinde de hatıl yerleri görülmüştür. 

Kazı alanındaki basit onarımlar: Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun izniyle kazı alanında, birtakım basit onarımlar gerçekleştirilmiştir. 
11.08.2010 gün ve DMR/010-002 sayılı yazımızla istenen basit onarım 
izninde; Kurulun 18.08.2010 gün ve 3154 sayılı kararıyla çevre duvarlarında 
kısmî konservasyon ve bütünleme çalışmasının basit onarım kapsamında 
yapılabileceğine dair karar verilmiştir. Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan 

5 Zülküf Yılmaz, A. Osman Uysal, a.g.m., s. 64.
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çevre duvarları ile kanalda aşırı yağışlar vb. koşullardan oluşan akma ve 
dağılmalara yönelik kısmi konservasyon ve bütünleme çalışmaları basit 
onarımlar düzeyinde, Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli’nin sorumluluğunda 
ve Yüksek Mimar Erdoğan Cambaz’ın yürütücülüğünde sürdürülmüştür. 
VII-E, VIII-E açmalarına tekabül eden su kanalındaki duvarlarda; VI-D 
açmasındaki mescidin güneydoğu duvarında; alanın kuzeybatı yönündeki, 
IV-B, IV-C açmalarında bulunan birimlerin çevre duvarlarında, kurulun 
onayı doğrultusunda onarımlar yapılmıştır.          

Kazı sonunda, ortaya çıkarılan duvarlar ile onarımı yapılan duvarlar, 
son belgeleme, foto/çizim sonrası jeotekstil keçe ile kapatılarak koruma 
altına alınmıştır. Ayrıca mescidin çevre duvarları ile kanalın iki yanındaki 
duvarların, yıpranmış olan keçeleri de değiştirilmiştir. Bütün bunların 
yanında, kazı sonunda, istinat duvarı üzerindeki güvenlik amacıyla çekilmiş 
olan tel örgü, bu sezonda kazısı tamamlanan kısımları da içine alacak şekilde 
uzatılmış; geçici tel örgü çekilerek güvenlik önlemleri alınmıştır (Çizim: 4- 
Resim: 9).   

Kazı buluntuları: 2010 sezonu kazısında, Dökümhane’nin işlevine uygun 
madenî buluntular büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Kanaldaki kazı 
çalışmaları sırasında, üretimde kullanılmış olması muhtemel çok sayıda 
demir parçaları çıkarılmıştır. Önceki kazı sezonlarında olduğu gibi çeşitli 
boyutlarda çiviler, madenî parçalar, demir tozları, bol miktarda cüruf, bu kazı 
sezonunda da bulunmuştur. Çok sayıda niteliksiz demir parçası, niteliksiz 
kırmızı hamurlu, sırlı parçalar ile yerli üretim ve ithâl (İngiliz) ateş tuğla 
örnekleri de buluntular arasındadır.

 İlk kez bu kazı sezonunda ele geçirilen ve Dökümhane’de bulunun demir 
fırınlarına ait olması muhtemel üfleçler VII-B açmasındandır. Bu bağlamda 
envanterlik ve etütlük özelliğini haiz üfleç örnekleri yanında aynı açmadan 
üfleç parçaları da çıkmıştır. Ayrıca VII-B açmasındaki künk sırasıyla bağlantılı 
olarak ele geçirilen künk parçaları da mevcuttur. 

Envanterlik buluntulardan 5 parça VIII-E açmasından, 4 parça da VII-B 
açmasından çıkmıştır. Bunlar arasında, VII-B açmasından Geç Osmanlı 
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(?) Dönemine tarihlenebilen pişmiş toprak, 4 adet üfleç (fırın malzemesi) 
Dökümhane’de bulunan demir fırınlarının yapısı ve çalışma sistemi hakkında 
fikir vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Envanterli üfleçler, krem rengi hamurludur; tek parçadan oluşan üfleçler 
huni biçimlidir ve ağız kısmından gövdeye geçiş yeri pahlanmış; dip kısımları 
içe doğru iç bükey bir kavisle sonlandırılmıştır (Resim: 10).   

Dip kısmının üçte birlik bir bölümü kırık ve noksan olan, gövdesinde ağız 
kısmına yakın bir bölümden başlayan ve genişleyerek dip kısmına kadar 
uzayan yüzeysel bir kırık bulunan DMR 2010 VII-B PT 1 envanter numaralı 
parça, DMR 2010 VII-B PT 2,  DMR 2010 VII -B PT 3,  DMR 2010 VII-B PT 4,   
DMR 2010 VII-B PT 5,   DMR 2010 VII-B PT 6,  DMR 2010 VII-B PT 7, DMR 
2010 VII-B PT 8 numaralı üfleç ve üfleç parçaları ile benzerlik göstermektedir.

Gövdesinde ufak çatlaklar ve yer yer yanık izleri bulunan, dip kısmının 
dörtte birlik bir bölümü kırık ve noksan olan DMR 2010 VII-B PT 2 numaralı 
parça, DMR 2010 VII-B PT 1,  DMR 2010 VII-B PT 3,  DMR 2010 VII-B PT 4,   
DMR 2010 VII-B PT 5, DMR 2010 VII-B PT 6,  DMR 2010 VII-B PT 7, DMR 2010 
VII-B PT 8 numaralı üfleç ve üfleç parçaları ile benzerdir.

Dip kısmında ufak kırıklar, gövdesinde irili ufaklı çatlaklar ve yer yer 
yanık izleri bulunan DMR 2010 VII-B PT 3 numaralı parça, DMR 2010 VII-B 
PT 1,  DMR 2010 VII-B PT 2,  DMR 2010 VII-B PT 4,   DMR 2010 VII-B PT 5,   
DMR 2010 VII-B PT 6,   DMR 2010 VII-B PT 7, DMR 2010 VII-B PT 8 numaralı 
üfleç ve üfleç parçaları ile benzerlik göstermektedir.

Dip kısmında kırıklar, gövdesinde de ufak çatlaklar ve yuvarlak bir yanık 
izi bulunan DMR 2010 VII-B PT 4 numaralı parça da DMR 2010 VII-B PT 1,  
DMR 2010 VII-B PT 2,  DMR 2010 VII-B PT 3,   DMR 2010 VII-B PT 5,   DMR 
2010 VII-B PT 6,  DMR 2010 VII-B PT 7, DMR 2010 VII-B PT 8 numaralı üfleç 
ve üfleç parçaları ile benzerdir.

VIII-E açmasından çıkan DMR 2010 VIII-E MDN 3 numaralı, demirden 
yapılmış parçanın üretimde kullanılan bir parça olması muhtemeldir. Aynı 
açmadan çıkan DMR 2010 VIII-E MDN 4 numaralı demir parça, mil (?) olarak 
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değerlendirilmiştir. Bir kısmı kırık ve noksan olan 45 cm. çapındaki dairesel 
parçanın hareketli bir aksamı çevirmek için kullanılan bir parça olması 
muhtemeldir (Resim: 11).   

VIII-E açmasından çıkan DMR 2010 VIII-E MDN 5 numaralı, demir 
malzemeden ve iki parçadan oluşan kasnak (?) parçası, 69 cm. çapındadır. 
Ana bölümü ve küçük bir parçası ele geçirilen bu buluntunun, üretimde güç 
aktarımında kullanılan bir parça olduğu düşünülmektedir. 

VIII-E açmasından çıkan DMR 2010 VIII-E MDN 1 ve DMR 2010 VIII-E 
MDN 2 numaralı, birbirinin benzeri olan demir şebeke parçaları, palmet 
motifinin kullanıldığı şebeke tepelik kısımlarıdır (Resim: 12; Çizim 5).     

2010 kazı sezonunda bulunan, temizlik ve değerlendirmesi yapılan 
envanterli eserlerin yanı sıra 12 adet etütlük eser de vardır. Bunların 5 tanesi 
VIII-E, 6’sı VII-B açması, 1’i de yüzey buluntusudur. Hepsi Geç Osmanlı 
(?) Dönemine tarihlenebilen bu buluntular arasında 4 adet demir şebeke 
parçası ve büyük boyutlu bir cıvata vardır. VII-B açmasından çıkan, kırık ve 
noksanları diğer etütlük eserlere oranla daha fazla olan 4 adet üfleçten 2’si 
alçıyla tümlenmiştir. Etütlük buluntular arasında VII-B açmasından çıkan iki 
lüle parçasından biri üzerinde usta damgası bulunmaktadır. Yüzey buluntusu 
olan diğer bir lülenin ise sadece haznesinin ağız kısmı kırık ve noksandır.

Kazı buluntuları arasında, önceki kazı sezonlarında da çok sayıda ele 
geçirilen ve bu kazı sezonunda ağırlıklı olarak VIII-E açmasından çıkan 
“COWEN”,   “ANOHAM & SONS WORTLEY, LEEDS” damgalı İngiliz ateş 
tuğla örnekleri ile “MADEN EREĞLİ” ateş tuğla örnekleri de mevcuttur 
(Resim: 13).6 

Kazı sonunda mimarî ölçüm, çizim ve görsel belgeme yapılmış; Demirköy 
Fatih Dökümhanesi Kazısı’nın 2010 yılı çalışmalarında bulunmuş olan 9 
adet envanterlik eser ile 12 adet etütlük eserin yanı sıra depo düzenlemesi 
sırasında belirlenen, mukaddem senelere ait 23 adet envanterlik eser ve 21 

6 H. H. Günhan Danışman, Fokke Gerritsen, Mustafa Kaçar, Hadi Özbal, Rana Özbal, Gülsün 
Tanyeli, Ünsal Yalçın, “Kırklareli-Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri 
Arkeolojisi Kazıları Ön Raporu”,  Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 8, 2008, s. 117.
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adet etütlük eser Kırklareli Müze Müdürlüğü’ne, envanter fişleri ve etütlük 
eser listeleri ile birlikte,  06.09.2010 tarihinde teslim edilmiştir.

Demirköy Fatih Dökümhanesi 2010 yılı kazı çalışmalarında, envanter 
ve malî işlerin sorumluluğunu İstanbul Üniversitesi’nden Araş. Gör. Dr. 
Ü. Melda Ermiş; alan sorumluluğunu ise Akın Tuncer (M.A) yürütmüştür. 
Buluntuların temizliği ve konservasyonu Restoratör Yurdanur Akpınar 
(M.A.) tarafından yapılmıştır. Kazı alanının mimarî ölçüm ve çizimlerini, Y. 
Mimar Erdoğan Cambaz yapmıştır. Fotoğraflar H. Avni Yazıcı tarafından 
çekilmiştir.       

Kazı evi deposu ile ilgili çalışmalar: 2010 yılı çalışmaları arasında, daha önce 
bağımsız bir birimde toplanmamış olan önceki yıllara ait kazı buluntularının 
yeniden düzenlenerek, ayrı bir kazı evi deposunun oluşturulması da vardır. 
Önceki yıllarda kazı evi yemekhanesinin bulunduğu birim aynı zamanda eski 
buluntuların toplandığı yer olarak değerlendirilmişken; daha güvenli olacağı 
gerekçesiyle kazı evi yatakhanesindeki bir oda depo olarak düzenlenmiştir. 
Önceki yıllara ait buluntular yeniden tasnif edilerek, bir kısmı temin edilen 
envanter kutularına yerleştirilmiş ve yıllara göre yeni oluşturulan depoya 
taşınmıştır. Kazı evi yatakhanesinde ayrı bir birim olarak, yeni oluşturulan 
depoya asma kilit takılmış ve kazı sonunda mühürlenerek güvenliği 
sağlanmıştır.

Araştırma ve inceleme gezileri: Kazı süresince, kazı ekibiyle birlikte İğneada 
ve Dupnisa Mağarası gibi yakın yerlere inceleme gezileri düzenlenmiştir. 
Ayrıca kazı alanının güney yönünde bulunan dere boyunca, derenin iki 
yönünde de incelemeler yapılmış; Sivriler Köyü yönünde, Dökümhane’yle 
bağlantılı küçük ölçekli araştırmalar da gerçekleştirilmiştir.   

Kazı alanının tahsisine dair yazışmalar: Bu yılki çalışmalar arasında, kazıların 
yürütüldüğü alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisine dair yapılan 
çalışmalar da yer almaktadır.

11.08.2010 tarih ve 010-002 sayılı yazımızla, Kırklareli İli, Demirköy  
İlçesi, sit alanı dışında yer alan, 242 ada, 25 parselde Maliye Hazinesi mülkiyeti 
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adına kayıtlı alanda, restorasyon ve basit onarım çalışmaları nedeniyle 
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 
müracaatımız yapılmış; Müdürlüğün 06.08.2010 tarih ve 1080 sayılı 
yazısında, bu talebimizin değerlendirilebilmesi için mülkiyet sahibinin yazılı 
görüşü istenmiştir. Söz konusu parselin kamulaştırma ertesinde tahsisinin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılmamış olması nedeniyle, parsel sahibi 
olarak Maliye Hazinesi görülmektedir. Bu konudaki işlemlerde karşılaşılan 
gecikme ve benzer sorunların bertaraf edilebilmesi için kazı çalışmalarını 
sürdürdüğümüz alanın Bakanlığımıza tahsisi yolunda gerekli işlemler, 
13.08.2010 tarih ve DMR/010-004 sayılı yazışmayla başlatılmıştır. Tahsis 
işlemleri 2010 yılı sonunda sonuçlandırılmıştır.

07.09.2010 tarihinde, kazı evindeki son düzenleme ve toparlamalar 
yapılarak kalan ekip  Demirköy’den ayrılmıştır. 

2010 yılı kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği ile yapılmıştır. 
Ayrıca Türk Bilim Tarihi Kurumu, yeme-içme giderleri için maddî destek 
sağlamış; Beşiktaş Turizm Yatırımları A.Ş. kazı alanında yapılan onarımlar 
için nakliye ve malzeme desteğinde bulunmuştur. 
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Çizim 1: Demirköy Fatih Dökümhanesi.

Çizim 2:  Demirköy Fatih Dökümhanesi. Kazısı tamamlandıktan sonra VII-B açması ve  
 VII-C açmasının batı yarısı.
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Çizim 3:  Demirköy Fatih Dökümhanesi, VII-D açmasının doğu yarısı; VII-E ve VIII-E açması  
 (Kanal ve çevresi).

Çizim 4:  Demirköy Fatih Dökümhanesi’nde 2010 sezonunda çalışma yapılan açmalar 
  (VII-B, VII -C, VII -D, VII -E, VIII-E açmaları).
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Çizim 5.: VIII-E açmasında bulunan demir şebeke parçasının çizimi (DMR 2010 VIII E MDN 1)

Resim 1:  Demirköy Fatih Dökümhanesi. 2010 yılı çalışmaları devam ederken alanın genel  
 görünümü. (Güneybatı yönünden)
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Resim 2:  Kazı öncesi VII-B, VII-C VII-D açmaları ve kazıya başlamadan önce ot temizliği.  
 (Güneydoğu yönünden)

Resim 3: VII-B açmasında, altıgenin doğu köşesindeki künk sırası.
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Resim 4:  VII-B açmasında, altıgenin kazısı tamamlandıktan sonraki durumu. 
  (Kuzeydoğu yönünden) 

Resim 5:  Avlunun güney sınırında ortaya çıkarılan duvar. Kazısı tamamlandıktan sonra VII-C  
 ve VII-D açmaları. (Güneybatı yönünden)
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Resim 6: Kazısına başlanmadan önce kanalın temizliği.  (Güney yönünden)
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Resim 7:  VIII-E açmasında, kanalın batı duvarındaki kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan  
 demir ayak. (Batı yönünden)

Resim 8: VIII-E açmasında, kanaldaki son çalışmalar. (Güneybatı yönünden)
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Resim 9:  Kazısı tamamlandıktan ve jeotekstil keçe ile kapatıldıktan sonra VII-C, VII-D VII-E  
 ve VIII-E açmaları. Üst tarafta güvenlik amacıyla çekilen tel örgü. (Doğu yönünden)

Resim 10: VII-B açmasında bulunan fırın malzemesi/ 
 üfleçler ve üfleç parçaları.
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Resim 11: VIII-E açmasında bulunan demir parça. (DMR 2010 VIII E MDN 4)

Resim 12: VIII-E açmasında bulunan demir şebeke parçası. (DMR 2010 VIII E MDN 1)
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Resim 13: Ateş tuğla buluntularından örnekler. Yerli ve ithâl (İngiliz) ateş tuğla örnekleri.
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Beçin Kalesi’nde 2010 yılı kazı çalışmaları, 20.09.2010 ile 10.11.2010 tarihleri 
arasında, yapılan kazı çalışmaları, Cumhuriyet Müzesi uzmanlarından Sanat 
Tarihçisi Ela Yılmaz’ın denetiminde gerçekleştirilmiştir1.

Kazıya başlamadan önce temizlik çalışmalarına başlanmış ve kazı 
süresince devam etmiştir. Temizliğe, kazı yapılacak olan Yelli Medresesi 
ve Menteşe mezarlık alanına ulaşımı sağlayan yol üzerindeki bitki örtüsü 
ve moloz taşlar temizlenerek başlanmıştır. Ahmet Gazi Medresesi’nin 
çevresinde, Orhan Camii’nde ve caminin batısında bulunan Hankah’ta, 
Kubbeli Çeşme ve çevresindeki alanda, Emir Avlusu’nun içerisinde ve dış 
duvarlarından itibaren 10 m. genişliğinde bir alanda, Yelli Camii içinde ve 
çevresinde temizlik yapılmıştır.

Emir Avlusu’nun doğusunda bulunan dağınık durumdaki moloz taşlar 
toplanarak tasnif edilmiştir. 

Beçin’de 2010 yılı kazı çalışmaları, Menteşe Mezarlığı ile kalenin 
güneydoğu yönünde, surların dışında kalan Yelli Medresesi’nde yapılmıştır.

1-Yelli Medresesi Kazısı

Yelli Medresesi’nde kazılar, iç mekânda ve çevresindeki temizlik çalışmaları 
ile başlanmıştır (Resim: 1-2). Medresenin moloz yığıntı durumunda bulunan 
taşları kazısı yapılacak alanın dışına taşınarak tasnif edilmiştir. 

 

* Prof.Dr. Kadir BEKTAŞ, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Kınıklı Kampüsü Denizli/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarımız sırasında değerli fikirlerinden faydalandığım Prof. Dr. Rahmi Hüseyin 
Ünal’a, maddî destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, ayrıca 
yardımlarını gördüğümüz Beçin Belediye Başkanı Mehmet Balcı ile onun şahsında belediye 
çalışanlarına, T.K.İ. İşletme Müdür Vekili Engin Karaosmanoğlu ve son olarak ekip 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Kadir PEKTAŞ* 
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Medresenin giriş kısmını tespit etmek amacı ile caminin karşısına denk 
gelen batı cephede çalışmalara başlanmıştır. Burada üzeri tonozla örtülü 
mekândaki taş yığınları kaldırıldıktan sonra altta devşirme eşik taşına 
ulaşılmıştır. Böylece medreseye girişin batı eyvandan sağlandığı tespit 
edilmiştir (Resim: 3) (Çizim: 1). 

Giriş eyvanının batısındaki yapılan açmada -20 cm. seviyede tonozun 
göçen kısımlarına ait olduğunu düşündüğümüz harç ve kireç tabakası tespit 
edilmiş, moloz yığınlar kaldırılmıştır. Devam eden kazılarda kapı eşiğinin -30 
cm. altında bir basamak ve girişi sağlayan bu basamağın bulunduğu yerde 
yapılan kazıda -50 cm. seviyede sıkıştırılmış toprak ve çay taşından zemine 
ulaşılmıştır. Giriş eyvanında yapılan çalışmalarda -30 cm. seviyede aşınmış 
olarak zemin tespit edilmiştir. Giriş eyvanında devam eden kazılarda  -37 cm. 
seviyede yoğun kül tabakası tespit edilmiştir. 

Avlunun doğu ve batı kenarına yerleştirilen hücrelere, avluya açılan 
kapılardan girilmektedir. Hücrelerin avluya bakan yönlerindeki duvarları, 
eyvan şeklinde taşıntı yapmaktadır. Giriş eyvanının güneyinde bir hücre, 
kuzeyinde diğer hücre ve çatıya çıkan merdivenler yer almaktadır. Giriş 
eyvanının iki yanındaki hücrelerde ocak nişi görülmemektedir. Bu hücrelerin 
dışa bakan cephelerinde, sonraki dönemlerin kullanımına işaret eden kapılar 
açılırken ocak nişlerinin ortadan kalktığını düşünmekteyiz. Giriş eyvanının 
iki yanında bulunan öğrenci hücrelerinin iç kısımlarında zemini bulmak için 
temizlik ve kazı çalışması yapılmıştır. Seviye -20 cm. indirildiğinde zemine 
işaret edecek bir bulgu tespit edilememiştir.

Giriş eyvanının iki yanında ve bunun karşısında bulunan öğrenci 
hücrelerinde kazı çalışması yapılmıştır. Öğrenci hücrelerinin ayakta kalabilen 
duvarlarının tahribata uğramış olması nedeniyle mekânların içerisinde 
bulunan göçen bloklar kaldırılmamış ve kazı, mekânların avluya bakan 
kısımlarında yoğunlaştırılmıştır. Hücrelerin önünde revak olup olmadığını 
anlamak için, avlunun doğu ve batı kanadındaki öğrenci hücrelerinin ortaya 
açılan kısımlarında 2.80 x 8.70 cm. genişliğinde birbirine paralel alanlar 
belirlenerek kazı yapılmıştır. Revak izine rastlanmamakla birlikte, öğrenci 
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hücrelerinin avluya doğru taşıntılı olduğu tespit edilmiştir. Doğu kanattaki 
hücrelerden güneydekinin avluya bakan yönünde, taşıntıların hizasında 
kuzeye doğru devam eden kemer izi günümüze ulaşabilmiştir. Bu kalıntılar, 
avluya taşıntı yapan duvar payelerinin birbirlerine ve duvarlara kemerlerle 
bağlandığını göstermektedir. 

Eyvanın bulunmadığı doğu kenarda üç hücre ile bu hücrelerin kuzey 
yönünde, karşıdaki merdivenin hizasına denk gelen yerde –ince uzun hol 
biçiminde- bir mekân bulunmaktadır. Doğu kanattaki diğer iki hücrenin 
duvarlarındaki kemer izlerinden ve kuzey eyvanın doğu duvarının üst 
kısmındaki kalıntılardan bu mekânların üstlerinin de beşik tonoz olduğu 
kesin olarak anlaşılmaktadır. Doğudaki hücrelerin ve kuzeybatı köşesindeki 
dershanenin duvarlarında ocak nişleri tespit edilmiştir (Resim: 4-5). 

Yapının baş eyvanı ile avlusunda yapılan kazılarda yıkıntı sonucu oluşan 
düzensiz moloz taş yığınları ile karşılaşılmıştır (Resim: 6). Avludaki yığınlar 
kaldırıldığında, avlunun orta bölümünde orijinal zeminine işaret edecek 
herhangi bir ize rastlanmamıştır. Ancak, giriş eyvanının sağındaki hücrenin 
kapısının kuzey kenarında harçla sıkıştırılmış zemin, hücrelerin önündeki 
orijinal seviyeye işaret etmektedir. Medreselerde genellikle avlu revaklarına 
açılan hücrelerin bir seki ile yükseltildiği göz önüne alınırsa, avlu zemininin, 
bundan -0.10 m. daha aşağıda olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  Arazinin 
eğimine uygun olarak düzenlenen yapıda (Resim: 7), ayakta kalan duvarların 
tahribat görmemesi için avlu ve baş eyvanda yapılan çalışmalarda üç ayrı 
teras oluşturulmuş ve kazı yapılmıştır. Baş eyvandaki göçen duvar bloklarına 
ait taşlar kaldırılmamıştır. Baş eyvan içerisinde bulunan bitki örtüsü ve ayakta 
kalan duvarlara zarar verebilecek olan ağaç kökleri temizlenmiş ve düzgün 
taşlarla oluşturulmuş bir seki tespit edilmiştir.

Yapının baş eyvanı, doğu ve batı cephelerden ikişer paye ile desteklenmiştir. 
Kalan izlerden dikdörtgen planlı payelerin duvarların üst hizasına kadar 
devam ettiği görülmektedir (Resim: 19). Baş eyvanda daha yoğun olmak 
üzere duvarlarda görülen küçük dikdörtgen boşluklar ahşap hatıl yuvaları 
olmalıdır. Yuvalardaki ahşaplar çürüdüğü için bunlar günümüzde boşluk 
olarak kalmışlardır.  
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Baş eyvanın sağlam kalan doğu duvarı üzerindeki eşit aralıklı iki üzengi 
izi ve kuzey eyvanın doğu duvarının üzerindeki tek üzengi izi bu mekânları 
kapatan beşik tonozların içten kemerlerle desteklendiğini göstermektedir. 
Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olan ve üst örtü ile ilgili herhangi bir 
ize rastlanmayan kuzey eyvanın iki yanındaki dershanelerin de aynı şekilde 
beşik tonozlu olduğu tahmin edilmektedir. 

Yapının kuzey eyvanında ve iki yanında bulunan dershane mekânlarında 
yapılan kazılarda dershanelerin avluya açılan giriş açıklıkları ortaya çıkartılmıştır. 
Kuzeybatı dershaneye girişin önünde, 1 m. genişliğinde eşik ortaya çıkarılmıştır. 
Eşikten dershaneye girişte dört adet taş plakadan oluşan zemin tespit edilmiştir. 
Yapının dik yamaca bakan kuzey cephesindeki kazı çalışmalarında, yıkılmış 
durumdaki kuzey duvarının sağlam kalan kısımları açığa çıkarılmıştır. 
Kuzeydoğu dershanenin dik yamaca bakan kuzey cephesinin uzun bir paye 
ile desteklendiği tespit edilmiştir. Ancak bunun batı yönünde, simetrik olarak 
bulunması beklenen ikinci payeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Medresenin baş eyvanının doğu köşesinde dışa taşıntı yapan dikdörtgen 
planlı mekânda yapılan çalışmalarda mekânın doğu kısmında bir ocak tespit 
edilmiştir.  Kuzey duvardaki eğimli çatı izinde görülen beton uygulama, bu 
mekânın XX. yüzyıl eklemesi olduğunu düşündürmektedir. 

III. 2-Mezarlık Kazısı

Menteşe mezarlık alanında önceki yıllarda kazısı yapılarak açılan alanlarda 
temizlik yapılmıştır. Mezarlık alanının batısında bitki örtüsü altında takip 
edilebilen duvarların temizliği ile çalışmalara başlanmıştır. Kazısı yapılacak 
alanın sınırlarını belirlemek için takip edilen duvarların çevresi ve dış 
cephelerinde 2 m. genişliğindeki alanda ağaç ve bitki kökleri temizlenmiştir 
(Çizim: 2).

Alanın ortasında etrafı kırık, düzensiz taşlarla çevrilmiş ve üzeri kayrak 
taşları ile kapatılmış bir mezar ve yanında üzeri işlenmemiş kuzey-güney 
yönünde uzanan bir sanduka tespit edilmiştir.
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Mezarlık alanının geniş olması nedeniyle güneybatı kısımda 6 x 5 m. 
ölçülerinde bir alan belirlenmiş ve bu alanı sınırlayan güney duvarının 
ortaya çıkarılması için duvarın dış cephesinde 1 m. genişliğinde bir açma 
yapılmıştır. Açmada -30 ile -80 cm. seviye indirilmiştir. Devam eden kazılarda 
batı duvarının dış cephesinde tamamı toprakla örtülü kısımda -90 cm. seviye 
indirilmiştir (Resim: 8).

Burada ortaya çıkarılan düzensiz taşların Beylikler Dönemine ait olduğunu 
düşündüğümüz 4 adet mezara ait olduğu tespit edilmiştir. 

Mezarlık alanının içinde in situ dilimli kemerli, yan kısımları sütunçelerle 
hareketlendirilmiş, sütunçelerin üst kısımlarında bitkisel motifler bulunan 
Beylikler Dönemi mezar taşı bulunmuştur. Ön yüzünde üç satırlık kitabesi, 
alınlık kısmında da bitkisel motifler bulunmaktadır. Arka yüzünde ise kandil 
motifine yer verilmiştir (Çizim: 3).

Burada kırık durumda tespit edilen mezar taşı parçasında bir sütunçe, 
ortada  ق harfi belli olmaktadır. 

2010 yılı içinde Beçin Örenyeri’nde 52 gün süren kazı çalışmalarında, daha 
önceden hedeflendiği gibi genel olarak iki ayrı noktada kazılar yapılmıştır. 
Kazı çalışması yürütülen alanlarda gün ışığına çıkarılan küçük buluntular 
sınıflandırılmıştır. 

Küçük buluntuların bakım, onarım ve değerlendirme işlemi, seramik 
ve metal laboratuvarımızda yapılmıştır. Parçalı durumda ve tümlenmesi 
mümkün görülen seramikler temizlenerek yapıştırılmış; metal buluntular 
da üzerlerindeki korozyon tabakasından temizlenerek yayına hazır hâle 
getirilmiştir. 

VI- Onarım Çalışmaları

 Yelli Medresesi’nin giriş eyvanının batısında bulunan zemin, orijinal 
dokusuna uygun taşlarla yeniden yapılmıştır. Kazıda ortaya çıkardığımız 
yıkık kalıntılarda sağlamlaştırma yapılmıştır. Ayrıca medresenin doğu 
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bölümünde bulunan öğrenci hücrelerinin avluya bakan batı cephesine 
taşıntı yapan duvarlarında sağlamlaştırma çalışması yapılmıştır. Kazısı 
yapılarak açılan alanlarda kalıntılar koruma amaçlı bir taş sırası yükseltilerek 
sağlamlaştırma yapılmıştır.

Menteşe mezarlık alanında da benzer koruma önlemleri alınmıştır. Kazıda 
tespit edilen mezarlar orijinal dokusuna uygun olarak düzenlenmiştir. 
Önceki yıllarda kazısı yapılan alanda bulunan dilimli kemerli, yan kısımları 
sütunçelerle hareketlendirilmiş, iki yüzünde de kitabesi bulunan kırık 
durumdaki bir mezar taşı orijinal dokusuna uygun olarak birleştirilmiştir.

VI- Buluntular

Kazılarda, sırlı ve sırsız seramikler, sikkeler, metal objeler ile pul, yüzük 
gibi takı malzemeleri ele geçirilmiştir. 

2010 yılı çalışmalarında kazısı yapılan alanlarda dağınık biçimde çok 
sayıda seramik buluntu ele geçirilmiştir. Bunları sırlı ve sırsız seramikler 
olmak üzere iki grup altında incelemek mümkündür.

Sırsız seramikler mutfak eşyası olarak kullanılan kap-kacaklardan 
meydana gelmektedir. Genellikle kırık biçimde ele geçirilen parçalar pişirme, 
saklama ve servis amaçlı kullanılan küp, testi, çömlek tabak, çanak ve 
maşrapalara ait ağız, gövde ve dip örneklerinden oluşmaktadır.

Sırlı seramik buluntular mutfak eşyası olarak kullanılan kap-kacaklardan 
meydana gelmektedir. Sırlı seramiklerin tamamı çark yapımıdır. Sırlama 
ve bezeme aşamalarında farklı tekniklere işaret eden seramikler özellikle 
saklama ve servis amaçlı kullanılan testi, çanak, tabak, kâse ve maşrapalara 
ait uygulamalardır. 

Sırlama aşamasında uygulanan tekniklere göre tek renk sırlı, sgrafitto ve 
sıraltı olarak gruplandıracağımız seramikler tespit edilmiştir. Tek renk sırlı 
seramikler çeşidine göre bazen iç bazen dış yüzeyi astarlanarak yeşil ve firuze 
sırla kaplanmıştır. Yelli Medrese kazısında tespit edilen sırlı seramiklerde 
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genellikle kaplar kahverengi hamurlu iç kısımları yeşil ve siyah astarla 
kaplanmıştır (Resim: 9).  

Yelli Medresesi’nde yapılan kazı çalışmalarında iki adet kahverengi 
astarlı, tüteklikli lüle ağzı bulunmuştur. Ayrıca buluntular içerisinde, üzerine 
geometrik motifler işlenmiş kırık bir kayrak taşı dikkat çekmektedir.

Kazı çalışmaları esnasında ele geçirilen metal buluntular; 19 adet sikke, 
1 altından küçük levha, 1 gümüş pul, 1 adet bronz yüzük ve çok sayıda 
metal objeden oluşmaktadır. Sikkeler genellikle Osmanlı Dönemine 
tarihlenmektedir. 

Ele geçirilen sikkelerin çoğunda korozyon görülmektedir. Sikkeler içinde 
fikir verebilenler ile diğer metal buluntuların kısa tanıtım ve değerlendirmeleri, 
buluntu sırasıyla aşağıdadır:

Envanter No : BÇ10 YM – 02
Yeri  : Yelli Medrese
Çapı  : 15 mm,
Ağırlığı : 2.870 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : “Mehmed bin Murad Han”
Arka Yüzü : “(Ayasu)luk hallede mu(lkehu)” (Mülkü devamlı olsun)

Fatih Döneminde Ayasuluk’ta basılmıştır. Yazılar, ortadaki yıldızın 
çevresini daire şeklinde çevrelemektedir (Resim: 10).

Envanter No : BÇ10 YM – 03
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 13 mm , 
Ağırlığı : 0.770 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü :Daire içinde 6 yapraklı çiçek kompozisyonu görülebilmektedir.
Arka Yüzü : Deforme olduğu için bir şey anlaşılmamaktadır.

Kenarının bir bölümü kırıktır.
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Envanter No : BÇ10 YM – 04
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 14 mm,
Ağırlığı : 1.365 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Ortada 8 rakamına benzer motifin iki yanında, uçları  

    elipsle sonlanan kıvrık dallar bulunmaktadır. 
Arka Yüzü : Ağzından dilinin bir kısmı çıkmış, gövdesi ince bir ejder  

    kompozisyonu görülmektedir.

Envanter No : BÇ10 MM – 05
Yer  : Menteşe Mezarlığı
Çapı  : 16.5 mm,
Ağırlığı : 1.450 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Ortasında belirsiz bir noktadan başka bir 
    şey belli olmamaktadır.
Arka Yüzü : Sikkenin dairesine uyumlu olarak işlenmiş bir 
    hayvan kabartması seçilmekle birlikte gövdeden 
    başka detaylar görülememektedir.

Envanter No : BÇ10 YM – 07
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 14 mm,
Ağırlığı : 1.125 gr.
Malzeme : Gümüş
Ön Yüzü : Oldukça bozulmuş durumdaki sikkenin ön yüzünde “… 

    (Mu) râd Hâ (n)…” yazısı seçilebilmektedir.
Arka Yüzü : Dışı inci dizisiyle çevrelenmiş daire bulunmaktadır. Bu  

    dairenin içinin ortasında üç şerit, bu şeritlerin üzerinde ve  
    altında da yazı bulunmaktadır: “…(Ha) llede  mülkehu…”

Muhtemelen Fatih Dönemine aittir.
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Envanter No : BÇ10 YM – 08
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 19 mm,
Ağırlığı : 1.180 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Ortada daire oluşturan kıvrımlardan oluşan bir  

    kompozisyon görülmektedir.
Arka Yüzü : Ortadaki beş kollu yıldızın bir kenarında bir 
    hayvan figürüne yer verilmiştir.

Envanter No : BÇ 10 YM - 09
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 16 mm,
Ağırlığı : 1.120 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Bazı şekiller görülmekle birlikte tam seçilememektedir.
Arka Yüzü : İnci dizisinin bulunduğu dairenin içinde 3 satır halinde  

    yazı okunmaktadır: “(Duri) be, Beled, 818.”

Aşırı bozulma nedeniyle üzerinde isim okuyamadığımız bu sikkeyi, 
Menteşe Beyi İlyas Bey 818 (1415) yılında Balat’ta bastırmıştır2 (Resim 10).

Envanter No : BÇ10 YM -14
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 13 mm,
Ağırlığı : 0.200 gr.
Malzeme : Altın
Ön Yüzü : -
Arka Yüzü : -

Bir ucu hafifçe sivri çiçek biçimli, ince altın levhanın ortası deliktir. Bir 
malzemenin üzerinde kaplama olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.

 
2 Bunun bir benzeri için bkz.: Celil Ender, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, 

İstanbul, 2000, s.202.
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Envanter No : BÇ10 MM -15
Yer  : Menteşe Mezarlığı
Çapı  : 10 mm,
Ağırlığı : 0.880 gr..
Malzeme : Gümüş
Ön Yüzü : “ Mehmed Bin Murad Han…”
Arka Yüzü : “Hallede mülkehu duribe Serez” 
    (Mülkü devamlı olsun, Serez’de darb edildi)

Fatih Döneminde Serez’de basılmıştır. Dışında nokta sırasının yer aldığı 
daire çizgi içinde, ortadaki yıldızın çevresine yine daire şeklinde dizilmiş 
yazılar bulunmaktadır (Resim: 11). 

Envanter No : BÇ10 MM - 19
Yer  : Menteşe Mezarlığı
Çapı  : 12 mm,
Ağırlığı : 0.400 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Düz çizgilerle ayrılan satırların alt kısmında “Bayezid”  

    yazısı okunabilmektedir.
Arka Yüzü : Oldukça yıpranmış bu yüzde “Duribe Milas” yazısı  

    okunmaktadır.

Bu sikkenin, Çelebi Mehmed Döneminde Milas’ta basıldığı anlaşılmaktadır.

Envanter No : BÇ10  YM -20
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 21 mm,
Ağırlığı : 3.905 gr.
Malzeme : Gümüş
Ön Yüzü : Ortada Sultan Reşad tuğrası ile altta “Sene 5” yazısı  

    okunmaktadır. Buradan inci dizisiyle ayrılan kenar  
    çerçevede altta bir buğday başağı ve çiçek demeti  
    kompozisyonu ile araları yıldızlarla ayrılmış“ Hürriyet,  
    Müsavat, Adalet” kelimelerine yer verilmiştir. 
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Arka Yüzü : İnci taneleriyle çevrelenen orta kısımda  “20 para”, altta  
    buğday başağı ve çiçek demetinin arasında “1327 (1909)”,  
    üstte “Devlet-i Osmani”, iki yanda “Duribe fi Kostantıniye”  
    ifadelerine yer verilmiştir. 

Envanter No : BÇ10 SZ -23
Yer  : Seymenlik Zaviyesi
Çap  : 14 mm,
Ağırlığı : 0.660 gr.
Malzeme : Bronz
Ön Yüzü : Daire içine alınmış iki zeytin dalı görülmektedir. Dairenin  

    dışında beş adet nokta işlenmiştir.
Arka Yüzü : Bir zeytin dalı görülmektedir3. 

Sikkenin üzerinde, dönemini verecek herhangi bir bilgiye 
rastlanmamaktadır.

Envanter No : BÇ10 YM - 28
Yer  : Yelli Medrese
Çapı  : 22 mm,
Ağırlığı : 2.500 gr.
Malzeme : Bakır
Ön Yüzü : Ortada Sultan Abdülmecid tuğrası ile sağında çiçek  

    kompozisyonu, altta “Sene 19” yazılıdır.
Arka Yüzü : Ortada 5 , çevrede “Azze nasruhu duribe fi Kostantıniye sene  

    1255” yazıları okunmaktadır.

1839 yılında Sultan Abdülmecid tarafından İstanbul’da bastırılan 5 Paralık.

3 Bu sikkenin aynısı 2000 yılı kazısında bulunmuştur; bkz. Rahmi Hüseyin Ünal – Aydoğan 
Demir, “Beçin 2000 Kazısı”, Sanat Tarihi Dergisi, Aydoğan Demir’e Armağan, Sayı: XIII/I, İzmir, 
2004, s.149, 163, Resim No: 19.
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Çizim 1: Yelli Medresesi
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Çizim 2: Menteşe Mezarlık Alanı

Çizim 3: Menteşe Mezarlığı – Mezar taşı  
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Çizim 4: Menteşe Mezarlığı – Mezar taşı parçası

Resim 1: Yelli Medresesi-Avlu ve güney eyvanın kazı öncesi durumu
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Resim 2: Yelli Medresesi-Doğu kanattaki öğrenci hücrelerinin kazı öncesi durumu

Resim 3: Yelli Medresesi-Giriş kapısının batı yönü
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Resim 4: Yelli Medresesi-Kuzeybatıdaki dershanede yapılan açma

Resim 5: Yelli Medresesi- Avlu ve doğu kanattaki hücrelerde yapılan çalışmalar
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Resim 6: Yelli Medresesi- Avlu ve kuzey eyvandan bir görünüm

Resim 7: Yelli Medresesi- Güneybatı cepheden görünüm
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Resim 8: Menteşe Mezarlığı-Kazı çalışması yapılan alan 

Resim 9: Kazıda çıkarılan sırlı gövde örnekleri
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Resim10: İlyas Bey’in sikkesi                 

 Resim11: Çelebi Mehmed’in sikkesi





371

Giriş

Çorakyerler, Avrupa’daki hominoid buluntu alanlarından en 
önemlilerinden biridir ve ülkemizin dördüncü önemli lokalitesi olması 
nedeniyle de son yıllarda literatürdeki yerini almıştır. Makedonya’daki 
hominoid buluntusunun bir alt türü olarak yerleşen bu lokalitedeki hominoid 
buluntusu son yıllarda ele geçirilen ve çözümlenmeyi bekleyen türler 
arasında yer almaktadır.  Lokalite; gerek tarihlendirme gerekse çevresel 
yayılımı konusunda biraz sıkıntılı bir durum sergilemektedir. Çankırı İli 
Yapraklı yolu üzerinde yer alan ve oldukça yoğun buluntu veren bu alan, ilk 
kez 1970’li yıllarda MTA Genel Müdürlüğü ile Alman Linyit Araştırmaları 
ekibinin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında keşfedilmiştir 
(Sickenberg, 1975). Bu çalışmalar sırasında iki farklı fauna grubundan ve 
iki farklı tabakadan söz edilmekle birlikte, son yıllarda yapılan çalışmaların 
bulgularından yola çıkılarak burada sadece Geç Miyosen Dönem faunasının 
varlığı ortaya konulmuştur. Durumu daha iyi aydınlatabilmek için 1970’li 
yıllarda çıkarılmış olan fosillere ulaşmak için çaba sarf edilse de o dönemde 
bulunan fosillere ulaşmak mümkün olmamıştır.  Sadece 1975 yılında 
Sickenberg tarafından yayınlanmış olan kaynaktaki bilgilere dayanarak o 
dönemde ele geçirilen fauna hakkında bilgi verilebilmektedir.    

Çorakyerler fosilli alanda ikinci grup çalışmalar 1997 yılında Ankara 
Üniversitesi ve Çankırı Müzesi Müdürlüğü’nce ortaklaşa kurtarma kazıları 
şeklinde başlamış olup ilk hominoid buluntusundan sonra (2001) Bakanlar 
Kurulu kararlı kazıya dönüştürülmüştür. Çorakyerler fosil lokalitesinden 
geçen buluntuların Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki benzer buluntu 
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veren diğer referans lokaliteler ile karşılaştırılması sonucunda Anadolu’nun 
Geç Miyosen Dönemde önemli bir göç yolu olduğu kanısına varılmıştır.  

Bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularla 
her geçen yıl gittikçe daha da önem kazanan bu lokalitenin tarihlendirilmesi 
konusunda farklı alanlardan bilim insanları çalışmalar yapmakla birlikte, 
hâlen lokaliteye kesin bir tarih vermek henüz mümkün olamamıştır. 
Ancak yapılan makro ve mikro faunal karşılaştırma ile magnetostratikrafik 
çalışmalar sonucunda MN 11-12, yani 7-8 milyon yıl arasına tarihlendirilmesi 
gerektiği konusunda bir karara varılmıştır (Kaymakçı ve diğ., 2004; Ünay 
ve diğ., 2003).  Bu lokalite 1970’li yıllardaki ilk çalışmalara göre 9-10 milyon 
yıl eskiye tarihlendirilirken (Sickenberg, 1975),  yeni bulgular ışığında bu 
tarihin 7-8 milyon yıl geriye alınarak günümüze daha yakın olması gerektiği 
anlaşılmıştır.

Çorakyerler’de kitle hâlinde ölen türlerin kalıntılarının, kalın bir istif 
oluşturan killi çamur tabakası içerisinde fosilleşerek günümüze ulaşmış 
olduğu daha önceki yayınlarda belirtilmişti (Sevim ve diğ. 2001, Sevim ve 
Kiper, 2002; Sevim ve Pehlevan, 2004; Sevim ve diğ., 2007; Sevim ve Yiğit, 
2008–2009).  Geç Miyosen olarak değerlendirilen bu alan,  döneminde yarı 
kurak ve giderek kuraklaşan karasal bir iklimi yansıttığı tuz tabakalarından 
anlaşılmaktadır.  Bunun yanı sıra Çorakyerler, taşkınlar sırasında taşınan 
çamurların durularak çökelmesi sonucu oluşmuş, çakıllı çamurlu çökellerin 
hızla tortulanmış bir tabakalaşmanın olduğunu göstermektedir.  Fosillerin 
içerisinde yer aldığı tabaka ise yoğun bir kil tabakasının yer aldığı kırmızı 
çamur taşlarından oluşmuş ve taşkın ovasının alüvyon yelpazesi şeklinde 
oluşmuş bir çamur düzlüğü olarak tanımlanabilir. Ankara Çankırı havzası 
içerisinde isimlendirilen formasyonlardan, “Tuğlu Formasyonu”nda yer 
aldığı anlaşılan Çorakyerler sedimanları, en altta kırmızımsı pembemsi 
kireçtaşları ile başlayıp silttaşı, marn alterasyonu ile devam etmekte en üstte 
de bozuşmuş tabakalar bulunmaktadır.  Bu lokalite yaklaşık 6 m. kalınlığında 
beyazımsı, pembemsi kireç ara katkılarıyla oluşan çökellerden oluşmuş olup 
fosil kalıntılarının en yoğun bulunduğu katmanlar daha çok killi katmanlardır.  
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Sickenberg (1975)’in yayınında; Çorakyerler’de iki farklı tabakada 
omurgalı fosil kalıntılarının bulunduğu, fosillerin bulunduğu her cepte ise en 
az 2–3 türe ait buluntuların varlığı, burada bir kitle ölüm gerçekleştiğinden 
bahsedilmektedir. Bu dönemde ele geçirilen fosillerin, Gaziry ve Köhler 
tarafından yapılan değerlendirmelerine göre, biri Geç Astarasian veya 
Vallesian, diğeri ise Geç Vallesian veya Turolian olmak üzere farklı yaşlarda 
iki fauna topluluğu olduğu belirtilmiştir (Sickenberg,1975).  Bu dönemde 
yapılan çalışmalara göre, Çorakyerler alanından “carnivor ve küçük memeli” 
fosillerinin bulunamayacağı belirtilse de, tarafımızdan başlatılan ve 1997’den 
itibaren yapılan kazı çalışmalarında hem küçük memeli hem de carnivor 
buluntularına ilâve olarak “Hominoid” fosillerinin de ele geçirilmesi bu alanı 
oldukça önemli kılmıştır.  Dolayısıyla; bu buluntuların devamını bularak 
bazı konuların daha net aydınlatabilmesini sağlamak amacıyla yıllardır kazı 
çalışmaları devam ettirilmektedir.

2010 Çorakyerler kazı çalışmaları: Her yıl olduğu gibi 2010 kazı sezonunda 
da, çalışmalar bir önceki yıl üzeri kapatılan alanın temizlenip açılmasıyla 
başlamış ve daha önceki yıllarda 2x2 m. boyutlarında açılan karelerin üzerine 
ilâve edilen yeni karelerle çalışma alanı genişletilerek 30 yeni açmada devam 
edilmiştir. Bu sezon sonunda titiz çalışmalar sonucunda ele geçirilen 263 adet 
numaralı etütlük fosil bulunmuştur. Çalışmalar sırasında açığa çıkan fosillerin 
ilk önce in situ konumları belgelendikten sonra çizimleri yapılarak, tafanomik 
analizlerinin yapılabilmesi için oryantasyon değerleri belirlenmiştir. 
Fosiller bulundukları tabaka içerisinden paleontolojik amaçlı kullanılan 
özel güçlendirici ve sertleştirici kimyasallardan hazırlanan solüsyonlar 
kullanılarak sağlam bir şekilde çıkarılmıştır. Genellikle boyutu büyük olan 
fosillerin nakliye sırasında zarar görmemeleri açısından alçı cekete alınarak 
çıkarılmıştır (Çizim: 1). 

2010 yılı buluntuları: Kazı başladığı günden bu yana Perissodactyla, 
Artiodactyla,  Proboscidae, Rodentia, Primates, Carnivora ve Chelonia 
takımlarına dâhil edilecek birçok genus ve bu genusların çok sayıda türlerine 
ait iskelet kalıntıları fosilleşmiş olarak ele geçirildi (Sevim ve Kiper, 2002; 
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Sevim ve Pehlevan, 2004; Sevim ve diğ. 2006–2007; Sevim ve Yiğit, 2008–2009).   
Çorakyerler 2010 yılı kazı sezonunda da çeşitli takım, genus ve bu genuslara 
dâhil edilmesi gereken türlerden örneklere ait fosil buluntuları çıkarıldı.  

Bu yılın buluntuları takım açısından değerlendirildiğinde; en çok sayıda 
çıkanlara göre sıralanacak olursa öncelik sırası Perissodactyla takımına 
aittir.  Daha sonra sırasıyla Artiodactyla, Carnivora ve Proboscidae takımları 
gelmektedir.  Grafik 1’de görüldüğü üzere; buluntuların takım açısından % 
60.4’ü Perissodactyla, %36.8’i Artiodactyla, %1.5’i Proboscidae ve yaklaşık 
%0.8’ini de Carnivora takımını oluşturan türlerin fosilleri bulunmuştur.   Her 
yıl yapılan değerlendirmelere göre takımlara ait buluntuların oranları yıllara 
göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar genellikle lokalitenin 
fosilleşme koşullarından kaynaklanabileceği gibi çalışılan karelerin 
konumuna da bağlı olabilmektedir.

Grafik 1:  2010 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı Takım Dağılım Grafiği 
 

Çorakyerler 2010 yılı buluntuları aile dağılım açısından değerlendirildiğinde 
ise; Equidae ve Rhinocerotidae fosilleri hemen hemen birbirlerine yakın 
oranlarda ve diğerlerinden daha fazla olduğu görülür. Bunlardan sonra 
en yüksek oranda olan Bovidae, daha sonra sırasıyla Giraffidae ve Suidae 
ailelerine ait buluntular yer almaktadır (Grafik: 2).   Çorakyerlerde genellikle 
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her yıl en fazla sayıdaki fosil buluntuları Equidae ailesine mensup atgiller 
ile Rhinocerotidae ailesine ait gergedangillerin fosilleri bulunmaktadır.  Son 
yıllarda Bovidae’ya ait fosillerde de önemli derecede artış olmaya başlamıştır.  
Grafik 2 incelendiğinde %30 civarında atgillere ve gergedangillere ait fosillerin 
bulunduğu, daha sonra % 23 oranında boş boynuzlular olarak tanımlanan 
koyun, keçi ve sığırların dâhil olduğu Bovidae ailesinin geldiği son olarak da 
%4.6 ile zürafagiller ve yaklaşık  % 2 civarında da domuzgillere ait fosiller 
bulunduğu görülmektedir.

Grafik 2: 2010 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı Aile Dağılım Grafiği

   

Her yıl olduğu gibi buluntuların, iskeletin bölümlerine göre 
değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda 2010 yılında 
en fazla oranda % 24 civarında bilek kemikleri ilk sırada yer alırken, bunları 
sırasıyla % 19.77 ile ekstremite olarak tanımlanan kol ve bacak kemikleri, 
yaklaşık % 18 oranında metapodium olarak bilinen el ve ayak tarak kemikleri, 
% 12.3 civarında alt çene ile daha az oranlarda kafa iskeleti, izole diş, üst çene 
ve diz kapağı kemikleri bulunmuştur (Grafik: 3).  Takım ve aile dağılımlarında 
olduğu gibi iskelet bölümleri buluntu oranları da yıllara göre farklılıklar 
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gösterebilmektedir.  Kazı çalışmalarının ilk yıllarında kafa iskeletlerine ait 
fosil buluntular çoğunlukta yer alırken bu yılki buluntularda bilek kemikleri 
ile kol ve bacak kemikleri en yüksek orandaki buluntular olarak yer almıştır. 

Grafik 3: 2010 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı Element Dağılım Grafiği

 

Çorakyerler Kazı Çalışmalarında

Rhinocerotidae ailesi: Ceratotherium,  Chilotherium, Aceratherium 
cinsleri içerisinde yer alan, “Ceratotherium neumayri, Chilotherium kowalevskii 
ve Acerorhinus sp”. türlerine ait fosil buluntular oldukça bol miktarda 
bulunmuştur. Bunlardan Ceratotherium genusu Türkiye’de Geç Miyosen 
Döneme tarihlendirilen lokalitelerde en fazla rastlanan ortak bir gruptur ve 
Geç Miyosen boyunca yaşamış olup Turolian sonunda ortadan kalkmaya 
başlamıştır (Pehlevan, 2005). (Resim: 1-2)

Bovidae ailesi: Boynuzlugiller olarak isimlendirilen Bovidae, çift toynaklı 
geviş getiren bir ailedir. Bu 140 türle temsil edilen bu aile sığır, koyun, keçi, 
manda, bizon, antilop ve ceylan gibi insanların uzun zamandır av ve ev hayvanı 
olarak faydalandığı birçok türden oluşan bir ailedir. Çorakyerler Kazısı’ndan 
bu aileyi temsil eden dokuz farklı türe ait fosil kalıntı ele geçirilmiştir. Bunlar; 



377

“Tragoportax gaudryi, cf Prostrepsiceros sp, Paleoreas cf P. elegans, Protoryx sp., 
Gazella sp., Oioceros rothi, Oioceros sp.?, Plesiaddax sp., Criotherium sp. Bovid gen. 
et. sp. İndet” şeklinde sıralanabilir. (Resim: 3-4)

Giraffidae ailesi: Zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk 
mineli yanak dişlerine sahiptirler. Türler basit yapılı deriyle örtülü ossicone 
olarak değerlendirilen boynuzlara sahiptirler. Giraffidae ailesi, Anadolu 
geç miyoseninde paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle 
temsil edilmektedir. Çorakyerlerde ise “Paleotragus cf P. ve Samotherium”  
bulunmuştur (Resim: 5-6). 

Suidae ailesi: Domuzgiller olarak bilinen suidae ailesi geviş getirmeyen bir 
çift toynaklılar şeklin bilinmektedir.  Bunların toynaklaşmış olan 3’üncü ve 
4’üncü parmakları diğer parmaklarından daha büyüktür. Daha küçük olan 
2’inci ve 5’inci parmaklar daha yüksekte durur ve yere değmez. Çorakyerler 
lokalitesinde ele geçirilen domuzgillere ait fosillerin suidae ailesinden 
“Microstonyx major cf.” türüne ait olduğu belirlenmiştir (Resim: 7-8).

Equidae ailesi: Atgillerin ataları olarak bilinen Equidae ailesi Çorakyerler’de 
“Hipparion sp. A, Hipparion sp. B ve Hipparion sp. C” olmak üzeri en az üç türle 
temsil edilmektedir.  Yaşam süreci boyunca atların vücut büyüklüğünde 
gittikçe bir artış, toynak sayısında da bir azalma olduğu bilinmektedir. Atlar; 
birincisi, daha sonra ortadan kalkan Hipparion, diğeri ise Pleistosen’de 
bugünkü atların cinsini meydana getiren Equus olmak üzere iki ayrı 
evrimsel gelişme göstermiştir. Pleistosen’e kadar Hipparion; Avrupa ve 
Asya‘da Miosen - Pliosen sınırının belirlemesinde genellikle tip fosil olarak 
değerlendirilmektedir.  Pleyistosen’de Equus, Orta Miosen’de Anchitherium, 
Geç Miyosen’de Hipparion olarak bilinen atlarda giderek körelmeye 
başlayan parmakları, Kuzey Amerika’nın steplerinde toynaklara dönüşmeye 
başlamıştır.  Atlarda üç parmaktan tek parmağa, yani toynağa geçiş yanlardaki 
parmakların gittikçe küçülmesiyle meydana gelen bir gelişmeydi. Omurgalı 
fosil kalıntılar arasında oldukça bol miktarda fosil kalıntı ile temsil edilen atın 
geçmişindeki kademeli değişim, toynak uzunluğunda, vücut büyüklüğünde, 
diş yapısında aşama aşama izlemek mümkündür.  Çorakyerlerde ele 
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geçirilen Hipparion buluntuları morfolojik açıdan değerlendirildiğinde; 
bazı türler Sinaptakilere benzerken diğer bazıları ise Yunanistan’ın Nikiti 1’ 
buluntularıyla benzerlik göstermektedir (Koufos, 2000) (Resim: 9-10).

Proboscidea takımı temsilen: Choerolophodon pentelici türü mevcuttur.   Bu 
grubun fosilleri çoğunlukla genç ve bebek bireylere aittir. Erişkin bireylere ait 
çok nadir buluntular söz konusudur.  Çorakyerler Choerolophodon pentelici’ye 
ait türemiş karakterler Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan benzer 
türlerinkiyle benzerlik göstermekle birlikte, Çorakyerler proboscidleri daha 
homojen bir yapı sergilemektedir (Şahin, 2005). Çorakyerler’deki Proboscidea 
(Hortumlular) takımı şimdiye kadar ele geçirilen buluntulara göre sadece 
tek bir türle temsil edilmekte ve bu tür de Choerolophodon pentelici olarak 
tanımlanmıştır (Resim: 11-12).

Carnivora takımı: Çorakyerler lokalitesinde bugüne kadar Carnivora 
takımına ait;  mustelidae ve hyaenidae ve felidae ailelerini temsil eden 
türlerin buluntuları ele geçirildi.  İlk yıllarda bu takımın örneklerine 
rastlanmazken 2004 yılından sonra her yıl oldukça iyi örnekler bulunmuştur. 
Carnivora takımının en büyük ailesi 56 türü olan ve Sansargiller olarak 
bilinen Mustelidae ailesidir. Bu ailenin üyeleri; omurgasız, küçük omurgalı, 
kuş ve onların yumurtaları ile beslenmektedirler.  Bu takımının en son ortaya 
çıkan ailesi ise sırtlan olarak bilinen Hyaenidae’dır.  İlk örneklerine Afrika 
ve Asya’da rastlanan bu grubun, Geç Miosen Dönemde en fazla çeşitliliğe 
ulaştığı bilinmektedir. Carnivora takımından hançer benzeri köpek dişlere 
sahip kedigiller ise, jeolojik süreç içerisinde en az iki kez evrimlenmiş olup 
zamanla iri ve ağır hareket eden otçulların yok olması ile hızlı hareket eden 
antilop benzeri otçullar ortaya çıkmıştır.  Bunun sonucu ağır hareket eden 
kama-dişli kediler bu avları yakalamakta zorlandıkları için yok olarak yerini 
Pantherinae ailesi üyelerine bırakmıştır. Kedigiller içerisinde yer alan gerçek 
kama dişli örnekler “Machairodontidler” ile modern kedilerin son ortak atası 
“Pseudaelurus” tur.  Bunlar yaklaşık 18-20 milyon yıl önce birbirinden ayrılmış 
olup, Machairodus’lar, küçük türlerden aslan boyutundaki türlere kadar 
çeşitlilik gösteren büyük kama dişlilerden oluşan bir cinstir. 15-2 milyon 
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yılları arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’da var olmuşlardır 
(Turner, 1997).  Çorakyerler’deki bulunmuş olan örneğin de bunlardan birinin 
içerisinde yer aldığı düşünülmektedir (Resim: 13-14).

Primat takımı: Bu takım içerisinde yer alan ve 8-7 milyon yılları arasına 
tarihlendirilen Çorakyerler hominoid buluntusu, şu ana kadar bulunanlardan 
farklı bir morfoloji yansıtmaktadır (Sevim ve diğ. 2001). Primatlar, memeliler 
sınıfı içerisinde yer alan 18 takımdan zeka olarak en gelişmişi olmaları 
nedeniyle tehlikelere karşı kendilerini koruma altına aldıkları için fosillerine 
en az rastlanan bir takımdır.   Miyosen Dönemde (25-5 milyon yıl öncesi) 
Hominoidler olarak tanımlanan bu grup, dönemin iklimsel koşulları 
nedeniyle Orta Miosen’de kuzey yarımkürede yaygınlaşmaya başlamıştır.  
Anadolu da bu dönemde hominoidlere ev sahipliği yapmıştır. Bursa – Paşalar 
(Andrews,1977; Alpagut, 1990) Ankara – Çandır (Tekkaya, 1974;  Güleç ve 
diğ.2003), Ankara – Sinaptepe (Ozansoy, 1970; Alpagut, 1996. Kapelman ve 
diğ., 2003) ve Çankırı – Çorakyerler (Sevim ve diğ. 2001) bu aileye mensup 
kalıntılarının ele geçirildiği alanlardır.  Bu hominoidler Miyosen sonunda 
Afrika’da gelişen hominid gelişimine zemin hazırlamışlardır. Kuzey 
yarımkürede, dolayısıyla Anadolu’da giderek soğuyan ve kuraklaşan iklim 
nedeniyle bu canlıların tekrar güneye göç ettiği varsayılmaktadır (Begun 
ve diğ., 2003; Brain, 1999).  Çorakyerler’e ait hominoidae bu göçün en son 
hâlkasını oluşturması nedeniyle oldukça önemlidir.  Çorakyerler’de bugüne 
kadar kesin olarak üç farklı bireye ait diş ve çene kalıntıları bulunmuştur.   
Ancak 2009 kazı sezonunda ele geçirilen ve ÇO 2100 envanter numaralı 
üst çeneye ait bir incisive diş dördüncü bir bireyin varlığını göstermektedir. 
Oldukça farklı bir aşınma gösteren bu central incisive (ön kesici diş)’in diğer 
dişle birleşme yüzeyinde belirgin bir aşınma gözlenmesi bunun bir farklı 
bireye ait olduğunun bir göstergesi olmakla birlikte tek bir diş olması 
nedeniyle ayrıntılı bilgi verilmemektedir (Resim: 15).

Çorakyerlerde bulunmuş olan en geç miyosen döneme ait bu hominoid 
fosilleri yepyeni bir türle karşımıza çıkmaktadır ve Ouranopithecus turkae olarak 
literatüre girmiştir (Güleç ve diğ. 2007). Çorakyerlerde ele geçirilen primat 
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fosili şu an için Makedonya’da bulunmuş olan Ouranopithecus’a benzemekle 
birlikte (Bonis ve diğ.,1990), Pliosen taksaları olan, Australopithecus anamensis 
ve Ardipithecus ramidus’a da benzerlikleri olması nedeniyle (Begun, 1996; 
Begun, 2001) ve ileriki yıllarda bulunabilecek postcranial iskeletlerle birlikte 
farklı bir isim alması mümkündür.   Şimdilik sadece diş ve çene parçalarıyla 
temsil edilen bu türün vücut iskeleti parçaları bulunduğunda daha kesin bir 
tanımlama yapmak mümkün olacaktır.  Kazıya devam edilmesinin en önemli 
amaçlarından biri de budur.  

Rodentia takımı: Kemirgenler olarak isimlendirilen Çorakyerler’deki 
rodentlerin, iki tanesi yeni olmak üzere 12 türü tanımlanmıştır (Ünay ve diğ. 
2006). Ünay tarafından değerlendirilen Çorakyerler Rodentia buluntularının 
karakteristik cinslerinden biri ve Doğu Akdeniz buluntuları içerisinde ortak 
olan fosil Byzantinia’dır. Bu cinsin ilk görüldüğü lokalite Üst Astarasian’a 
tarihlendirilen Yunanistan’da Chyrsavgi, Anadolu’da Bayraktepe 1 ve Yeni 
Eskihisar lokaliteleridir. Çorakyerler’de bulunan Byzantinia pikermiensis ve 
Pseudomeriones latidens ise Anadolu Memeli Neojen Zonları içerisinde, Avrupa 
Memeli Neojen Zonları arasında MN 12’ye denk gelen Zone J içerisinde yer 
aldığı Ünay, de Brujin ve Saraç’ın (2003) çalışmalarında belirtilmektedir.  
Byzantinia,  Doğu Akdeniz’de Vallesian ve Turolian boyunca yaşamış olup 
en son görüldüğü lokalite ise Turolian sonuna tarihlendirilen Amasya’dır.

Gastropod buluntuları: Çorakyerler lokalitesinde önemli sayılabilecek 
nicelikte gastropoda bulunmuştur.  Bu buluntuların ele geçirilmesi o 
dönemlerde burada sulu ortamsal koşulların varlığını göstermektedir.  
Yıllardır fosillerin çevresinde bulunan gastropodlar düzenli bir şekilde 
toplanmıştır.  Toplanan bu örnekler ilk kez bu yıl Mehmet Akif Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Zeki Yıldırım ile Yrd. 
Doç. Dr. Ümit Kebapçı tarafından incelenmiştir. İlk raporlara göre buradan 
ele geçirilen gastropodların tamamı Helicoidea üst familyasından Hygromiidae 
(  Monacha sp.,  Metafruticicola yatagana Schütt) ile Helicidae [Caucasotachea 
(Caucasotachea) sp.A, Caucasotachea (Caucasotachea) sp.B, Caucasotachea 
(Linholmia) sp.B, Cepaea sp., Helicidae n.gen et n.sp.A ve  Helicidae n.gen et 



381

n.sp.B] ailesine ait türlerdir. Helicidae ve Hygromiidae soy hatları Akdeniz 
çevresinde, Oligosen ve Eosen başlarında ortaya çıktığı, iklimin kuraklaşmaya 
başlamasıyla birlikte Miosen ve Pliosen’den itibaren türleşme göstermeye 
başladığı belirtilmiştir. Çorakyerler buluntuları ise genel olarak Anadolu’nun 
izole fauna bileşimini karakterize ettiği ve bunda kısmen salyangozların 
genel olarak pasif yayılışlı olmaları, kısmen de Anadolu’nun geç Miosen’de 
Avrupa ve Yakındoğu’dan büyük oranda yalıtılmış olmasının etkili olduğu 
Yıldırım ve Kebabçı tarafından rapor edilmiştir (Kebapçı ve Yıldırım, 2008-
2209 ön raporlar (Resim: 16).

Sonuç  

Çankırı kazısının başlangıcından bugüne 138 açmadan 2543 adet 
numaralı fosil gün ışığına çıkarılmıştır. Bu fosillerden 263 adet fosil, 2010 yılı 
çalışmalarına aittir.  Bu sezon çıkarılan fosiller arasında büyük memelilerden 
en fazla sayıda bulunanlar, atgiller adı verilen equidae ve gergedangiller 
olarak bilinen rhinocerotidae ailelerine mensup türlerin fosilleridir.  Bunların 
yanı sıra koyun, keçi ve sığır gibi grupların dâhil olduğu bovidae, zürafagiller 
olarak tanımlanan giraffidae ve domuzgiller olarak bilinen suidae fosilleri 
de bu yılki buluntular arasında yer almaktadır. Ayrıca et yiyicilerden 
hyaenidae’nin bir türü olan yırtıcılara ait fosiller de 2010 yılı buluntularının 
en önemlileri arasında yer almıştır.  Çorakyerler’de genellikle her yıl en fazla 
sayıdaki fosil buluntularını equidae ailesine mensup atgiller ile rhinocerotidae 
ailesine ait gergedangiller oluşturmakta iken, son yıllarda bovidae ailesinden 
türlere ait fosillerde önemli derecede artış olduğu gözlemlenmiştir.   

Her yıl olduğu gibi bu kazı sezonunda da yavru bireylere ait pek çok 
buluntu ele geçirilmiştir.  Bazı iskelet kalıntıları üzerinde yırtıcılara ait 
olduğu düşünülen diş izlerine rastlanması ve yavru bireylere ait buluntuların 
ağırlıklı olması, bu yörede yırtıcı avcılığının varlığını düşündürmüştür. Son 
yıllarda yapılan kazılarda ele geçirilen etçil fosilleri de bu görüşü destekler 
niteliktedir. Buluntuların konumu ve gömülme durumları, hayvan öldükten 
sonra bize ulaşan kalıntıların bulunma durumları uzun eksenleri boyunca 
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bir akıntı içerisinde taşındıklarını açıklar niteliktedir. Dolayısıyla tüm 
buluntular belli bir yönelim içerisinde ele geçirilmektedir.  Özellikle daha 
küçük boyutlu fosillerin eklemli bulunması ise buradaki akıntının güçlü 
olmadığını ya da canlı öldükten sonra kısa bir süre içerisinde taşınmış 
olabileceğini düşündürmektedir.  Ayrıca iskelet parçalarının izole olarak 
ele geçirilmelerinde; sadece akıntı değil, yırtıcıların da etkili olabileceği söz 
konusudur.  

Çankırı Çorakyerler kazılarında ele geçirilen buluntular ışığında lokalitenin 
zengin fosil içerdiği ve Anadolu’da hominoid buluntusu veren birkaç fosil 
yatağı içerisinde jeolojik açıdan en genci olması, Miyosen Dönemde yaşamış 
olan bazı hominoidlerin Avrasya ve Afrika arasındaki göçlerle geliştiği 
konusunda bir fikir vermektedir.  Böylece Çorakyerler’de ele geçirilen 
hominoid buluntusuyla birlikte bir kısım bilim insanı, hominidlerin atasının 
Anadolu üzerinden Afrika’ya göç eden Avrupa kaynaklı bir hominoid cinsi 
olabileceği görüşünü savunmakta ve Çorakyerler hominoidinin de Anadolu 
üzerinden Afrika’ya göç etmiş olan bir atasal potansiyelin bir halkasını 
oluşturabileceği savunulmaktadır. 
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Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu’nun maddî 
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Çizim 1: Çorakyerler 2010 yılı fosillerinin karelerde konumlandırılması

Resim 1:  Rhinocerotidae ailesine ait bir kafatası  
 örneğinin in situ görünümü
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Resim 2: Rhinocerotidae ailesine ait temizlenmiş bir kafatası örneği

Resim 3: Bovidae ailesine ait bir kafatası örneğinin in situ görünümü
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Resim 4:  Bovidae ailesine ait temizlenmiş bir kafatası örneği

Resim 5:  Giraffidae ailesine ait bir metapodium örneğinin in situ görünümü
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Resim 6:  Giraffidae ailesine ait temizlenmiş bir metapodium örneği

Resim 7:  Suidae ailesine ait bir kafatası örneğinin in situ görünümü
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Resim 8:  Suidae ailesine ait temizlenmiş bir  
 kafatası örneği

Resim 9:  Equidae ailesine ait bir maksilla örneğinin in situ görünümü
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Resim 10: Equidae ailesine ait temizlenmiş bir maksilla örneği

Resim 11: Proboscidea takımına ait bir defans dişinin (tusk) in situ görünümü 
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Resim 12: Proboscidea takımına ait temizlenmiş bir defans dişi (tusk) örneği

Resim 13: Carnivora takımına ait bir mandibula örneğinin in situ görünümü
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Resim 14: Carnivora takımına ait temizlenmiş bir mandibula örneği

Resim 15: Çorakyerler Hominoidae fosilleri
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Resim 16: Çorakyerler gastropod buluntuları
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Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eski Eskihisar Köyü’nde bulunmakta 
ve Yatağan-Milas karayolu antik kentin içinden geçmektedir. Eskihisar Köyü 
1957 yılındaki deprem sonrasında antik kentin üzerinde kurulu olduğu yerden 
göçler başlamış ve modern yerleşim daha sonra köyün kuzeyindeki kömür 
dekupaj çalışmaları sonrasında şimdi kurulu olduğu 3. yerine taşınmıştır. 
Bugün Stratonikeia antik kenti üzerindeki yerleşimde hâlen yaşamaya 
devam eden 4 aile bulunmaktadır. Stratonikeia’da uzun süreli kesintisiz bir 
yaşantının devam ettiği kesin olup mevcut durumuna göre tam “Arkeoloji 
Köyü” görünümündedir. Antik Dönem kalıntıları ile Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi mimarîsi yan yana durmakta, tam anlamıyla uzun soluklu birlikteliği 
sergilemektedir. 

2010 yılı çalışmaları 8 ayrı üniversiteden öğretim elemanı, uzman, öğrenci 
ve işçilerden oluşan bir ekip ile yürütülmüştür1. Yapıların temizliği ve 

* Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRKİYE (bsogut@pamukkale.edu.tr)

1  Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Emin Erdem, Prof. Dr. Ömer 
Aydan, Prof. Dr. Erksin Güleç, Prof. Dr. Mehmet Meder, Doç. Dr. Asuman Baldıran, Doç. 
Dr. Raşit Urhan, Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Osman 
Doğanay, Öğr. Gör. Dr. Coşkun Daşbacak, Dr. Murat Aydaş, Öğr. Gör.  Umay Oğuzhanoğlu, 
Öğr. Gör. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Arş. Gör. Banu Yılmaz, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. 
Gör. Murat Taşkıran, Arş. Gör. Muradiye Öztaşkın, Arş. Gör. Ömer Uzunel, Arş. Gör. Seda 
Arıhan, Arş. Gör. Zehra Satar, Arkeologlar; Haluk Yalçınkaya, Zerrin Kuzu, Eylem Güzel, 
Elif Gülşen, Fatma Aytekin, Fatih Gürsoy, Ozan Özalan, Ümit Yıldırım, Restoratörler; Uluç 
Erten, Hüseyin Baş, Ali Eleman, Mustafa Tufan Barış, Kerem Erten, Ufuk Denizli, Nuray 
Yiğit, Lale Tijyen Koydemir, Talibe Çelik, Cihat Yorulmaz, Mimar Mehmet Ali Sündüs, 
Antropolog Ayça Karatufan, Öğrenciler; Abdülkerim Kaya, Akif Çelik, Ayşegül Temel, 
Ceren Güler, Çoşkun Dağdeler, Deniz Yılmaz, Duygu Karakurt, Gamze Güleç, Ecem Şafak 
Kokaç, Erhan Karaduman, Fatma Harmankuyu, Fatmasu Karayel, Hakan Alireisoğlu, Hatice 
Karaoğlan, Hizniye Özdemir, Hikmet Ağcabay, Hüseyin Yalın, İrem Garip, İnci Başkaya, 
İdris Serhat Özcan, Kadir Özkan, Kadir Özdemir, Memduh Çoban, Mehmet Ali Çiftçi,  
Mehmet Kiraz, Mehmet Karaca, Melike Birkuş, Meryem Hüsna Çelik, Metin Gümüştekin, 
Mustafa Örki, Pelin Yağcıoğlu, Saliha Çarıkçı, Samet Dinçel, Selma Ürflü, Sevgi Çay, Tolga 
İşkan, Tuğçe Tosun, Turgay Şahin, Ufuk Buz, Ümit Eroğlu, Vedat Güçlü, Yılmaz Gündüz, 
Yunus Demirbağ ile Bakanlık Temsilcileri Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’ndan Onur Kara ve Bodrum Müzesi Müdürlüğü’nden Güner Özler katılmıştır. 
Emeği geçen tüm ekip üyelerine tekrar teşekkür ederim. 

Bilal SÖĞÜT*

STRATONİKEİA 2010 YILI ÇALIŞMALARI
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çevre düzenlenmesinin haricinde kazı ve araştırmalar yapılmıştır. Bu yılki 
çalışmalara, ağırlıklı olarak Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 
(DÖSİMM) tarafından ödenek sağlanmış ve bunun yanı sıra Pamukkale 
Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü’nden 
destek sağlanmıştır. Ayrıca Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, Muğla El 
Sanatları (Melsa), Yatağan Kaymakamlığı ve Yatağan Belediyesi’nin katkıları 
olmuştur2. 

Bu yılki kazılar Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Kadıkulesi Tepesi, 
Yeldeğirmen Tepe, Bouleuterion, Tiyatro, Roma Hamamı-1 ve Selçuk 
Hamamı’nda yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının 
restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. 
Kuzey şehir kapısının 3D ayağa kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır ve 
ziyaretçilerin iki giriş kapısı ve arasında bulunan çeşme anıtı ile devamındaki 
sütunlu caddeyi daha kolay anlamaları sağlanmıştır. Kent merkezinin yakın 
çevresinde bulunan antik yerleşmelerin tespiti ve bunların tarihsel süreci ile 
ilgili olarak ilk yüzey araştırmaları başlatılmış ve oldukça verimli sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Daha önce bölgede yapılan çalışmalar kentteki erken yerleşim ile ilgili 
veriler sunmasına rağmen, Stratonikeia’da Erken Hellenistik Dönemde adının 
değiştirilmesi ile birlikte başlayan süreç ve sonrasındaki gelişmeler daha çok 
ön planda olmuştur. Oysa kentin Hellenistik Dönem öncesine ait süreci de 
özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu nedenle, diğer 
çalışmaların yanı sıra, Stratonikeia antik kentindeki Hellenistik Dönem öncesi 
yerleşim ile ilgili verilerin değerlendirilmesine de ağırlık verilmiştir.

Stratonikeia bouleuterionu kuzey antası iç kısmına Grekçe olarak yazılan 
ve yazıtına göre Menippos’un yaptığı anlaşılan takvim, kentin erken 
yerleşimi ile ilgili önemli yazılı kayıtlardan birisidir. Çünkü burada takvimin 
altında 1505 yılı yazılıdır. Menippos’un takvim yazıtı Augustus Döneminde 

2 Muğla Valisi Fatih Şahin ve Vali Yardımcısı Mestan Kalay yakın ilgilerini eksik etmediler. 
Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet Işık ve 
Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz ile belediyenin kültür çalışanları her zaman bizim 
yanımızdaydılar. Önemli destekleri olan bir diğer Kurum da GELİ Müessese Müdürü Yüksel 
Akın ve ekibiydi. Bizleri destekleyen tüm kurum ve kişilere içtenlikle teşekkür etmek isterim. 
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eklenmiş olmalıdır3. Böylelikle Menippos’un aktarımına göre kentin M.Ö. 2. 
binyılın ortalarına kadar eskiye giden bir tarihî sürecinin olduğu ve buradaki 
yerleşimin o dönemde bilindiği anlaşılmaktadır. Bunların dışında Hitit 
kayıtlarında Karia Bölgesi’nin iç kesimlerinde bulunan bazı kentlerin yerleri 
ile ilgili önerilerde bulunulmuştur4. Burada Idrias (Stratonikeia) adının 
da Atriya olarak geçen yer olabileceği belirtilmiştir5  (Resim: 1). İsimlere 
bakıldığında yakın bir benzerliğin olduğu anlaşılmaktadır. Stratonikeia için 
arkeolojik ve tarihî kayıtlar isim benzerliğini destekler niteliktedir. Böylelikle 
şimdilik tam kesin olmamakla birlikte, Stratonikeia kentinin Hitit kayıtlarında 
geçen yerleşimlerden birisi olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kent içi 
ve nekropolde ele geçirilen buluntuların en erkeni G. M. A. Hanfmann ve J. 
C. Waldbaum tarafından yayınlanmış olan Submiken Dönemine ait üzengi 
kulplu kap ve bunun ile aynı dönemden olduğu düşünülen diğer eserlerdir6 
(Çizim: 1). Bu eserler 1967 veya 1968 yılında Müze Deposu memurlarından 
merhum Mehmet Karabulut tarafından tiyatronun önünde, Orhan Eskişar’ın 
tarlasında ele geçirilmiştir7.

Submiken seramik buluntular kadar eski olmasa bile, kentteki Klâsik 
Dönem öncesi erken yerleşime ait önemli kalıntı gruplarından bir diğerini de 
Kadıkulesi Tepesi’nde görülen sur ve teras duvarları oluşturmaktadır (Resim: 
2). Duvar örgü tipi olarak Stratonikeia’da bulunan Leleg tipi örneklerinin, 
duvar tekniği açısından Klâsik Dönem öncesine ait olduğu açıktır.  Kızılağaç-

3 Bouleuterion’da hâlen daha yarım kalmış ve tamamlanamamış bölümler bulunmaktadır. 
Bu bitirilememiş kısımlar merkezî yapının kendisindeki basamaklar ve dış bölümlerde daha 
fazladır. 

4 J. Garstang, “Hittite Military Roads in Asia Minor: A Study in Imperial Strategy with a 
Map”, American Journal of Archaeology 47, 1943, 35-62; J. D. Hawkins, “Tarkasnawa King of 
Mira ‘Tarkondemos’, Boğazköy Sealings and Karabel”, Anatolian Studies 48, 1998, 26-28; A. 
Herda,“Karkişa-Karien und die Sogenannte Ionische Migration”, Die Karer und die Anderen, 
Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin, 13. bis 15. Oktober 2005, Ed.: F. 
Rumscheid, Bonn, 2009, 47-48, 54, Abb. 4. 

5 G. F. del Monte-J. Tischler, Die Orts- und Gewässernamen der Hethitischen Texte, RGTC 6, 
Wiesbaden, 1978, 56-57; G. F. del Monte, Die Orts- und Gewässernamen der Hethitischen Texte, 
RGTC 6/2, Wiesbaden, 1992, 18.

6 G. M. A. Hanfmann, J. C. Waldbaum. “Two Submycenaean Vases and a Tablet from 
Stratonikeia in Caria”, American Journal of Archaeology 72.1, Pl. 25, Fig. 1-2. 

7 Eserlerin buluntu yeri ve şekli ile ilgili olarak en kesin kayıtlar bulan kişinin bizzat kendi 
ifadesinden yararlanarak Y. Boysal’ın düştüğü bu notlardır (Y. Boysal, “Stratonikeia 
Nekropolünün Tarihsel Süreci”, Remzi Oğuz Arık Armağanı, Ankara, 53).
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Karıncaören ve Gavur Avlusu çiftlik evlerinde Leleg tipi duvarlar dönemin 
mimarî özelliğini verecek derecede iyi korunmuştur8. Özellikle bu tiplerinin 
görüldüğü yerlerin tamamen yerel ve farklı bir mimarî olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Ayrıca Alazeytin’de bulunan yerleşim M.Ö. 8.-4. yy.lara 
tarihlenmiş ve Alazeytin Kalesi için M.Ö. 6. yy. önerilmiştir9.  Duvar örgü tipi 
konusunda daha kesin veriler sunan Gebe Kilise Tümülüsü ise M.Ö. 7. yy.a 
tarihlendirilmiştir10. 

Düzensiz kenarlı, kabarık yüzeyli, kaba yonulu dörtgen taşlardan örülen, 
derz boşluklarının yer yer küçük taşlarla doldurulduğu duvar örgüleri Karia 
Bölgesi içinde genellikle Leleg tipi duvarlar olarak değerlendirilmektedir. 
Bunlar genel bir ifadeyle Arkaik Dönem boyunca görülen yaygın bir duvar 
tipini oluşturmaktadır11. 

Klâsik Dönem içinde, 3600 m. uzunluğundaki sur duvarlarında görülen 
duvar örgüleri Klâsik Dönemin en çok sevilen örgü tipini oluşturmaktadır. Bu 
duvarlar Stratonikeia’nın ve içinde bulunduğu bölgenin en parlak zamanında 
yapılmış olmalıdır (Resim: 3). Böylelikle bu imar dönemi kesinlikle Hellenistik 
Dönem öncesine aittir. Halikarnassos başta olmak üzere Mydos ve Theangela 
gibi kentlerde görülen sur duvarlarının büyük bir çoğunluğu Klâsik Dönem 
içerisinde özellikle M.Ö. 4. yy.a tarihlendirilmiştir12. Bunlardan özellikle 
Halikarnassos’un M.Ö. 4. yy. duvarlarında Stratonikeia ile yakın benzerlikler 

8 Halikarnassos yarım adası üzerindeki yerleşimlerde benzer duvar örneklerden farklı tipler 
bilinmektedir. Kızılağaç-Karıncaören ve Gavur Avlusu çiftlik evlerinde bulunan Leleg tipi 
duvarlar için bkz. A. Diler, “Olive Oil and Wine Production of the Halikarnassos Peninsula in 
Karia”, Olive Oil and Wine Production in Anatolia During Antiquity, International Symposium 
Proceedings (06-08 November 2008, Mersin), Ed.: Ü. Aydınoğlu-A. K. Şenol, 141-2, Fig. 7, 18. 

9 F. Rumscheid,“Die Leleger: Karer oder Andere”, Die Karer und die Anderen, Internationales 
Kolloquium an der Freien Universität Berlin, 13. bis 15. Oktober 2005, Ed.: F. Rumscheid, 
2009, Bonn, 183, Abb. 3.

10 Rumscheid 2009, 187, Abb. 6. 
11 Bodrum yarımadasında Leleg tipi yerleşimlerde benzer duvarlardan örneklerin yayımlanmış 

olması nedeniyle bu isimle anılmaya başlamış ve devam etmektedir. Bunlar genel anlamda 
Arkaik Dönem duvarlarıdır. 

12 Halikarnassos savunma sistemleri için bkz. P. Pedersen, “The City Wall of Halikarnassos”, 
Hellenistic Karia, Ed.: R. V. Bremen-J.M. Carbon, (Proceedings of the First International 
Conference on Hellenistic Karia-Oxford, 29 June-2 July 2006), 2010, 275-314. Ayrıca Mydos ve 
Theangela için bkz. A. A. Tırpan, “Myndos ve Theangela”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1, 
170-171, 176-177. 
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bulmak mümkündür13. Tüm örnekler birlikte değerlendirildiğinde, bu 
duvarların M.Ö. 4. yy.ın tipik uygulamaları olduğu anlaşılmaktadır.  Kentteki 
duvar kalıntılarının haricinde, Nekropolde ele geçirilen seramikler de Geç 
Geometrik Dönem yerleşiminin varlığını doğrulamaktadır (Çizim: 2).

Böylelikle, Stratonikeia antik kentinin bulunduğu alanda M.Ö. 2. binyıldaki 
yerleşim büyük bir ihtimalle Atriya olarak bilinmekteydi. Kentte en ciddî 
imarlardan birisinin ise M.Ö. 8. ve 7. yy.larda olduğu anlaşılmaktadır. Daha 
sonra Klâsik Dönem içinde İdrias olarak bilinen kent özellikle Maussolos 
Döneminde ciddî bir imar geçirmiştir. Böylelikle Stratonikeia antik kentinin 
Hellenistik Dönem öncesinde, Hellenistik Dönemde olduğundan daha büyük 
bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

1 Tiyatro Çalışmaları

Arş. Gör. Tunç SEZGİN 14

Tiyatro Stratonikeia kentinin güneyinde, Augustus-İmparatorlar Tapınağı 
terasının kuzeyindeki yamaca inşa edilmiştir (Resim: 4, Çizim: 3). Tiyatroda 
daha önceki kazı ekipleri dönemlerinde, bulunan mimarî blokların kısıtlı 
imkânlar dolayısıyla orkestra ve sahne kısmına taşınmış olması tiyatroda 
çalışma yapmayı imkânsız hâle getirmişti. Bu nedenle öncelikle tiyatronun 
orkestra ve sahne kısmına girmek için Batı Parodos kısmına yığılmış blokların 
alınması gerekliydi. 

Tiyatronun orkestrasındaki blokların çizim ve belgeleme işlemleri 
tamamlanıp vinç yardımıyla buluntu yerinden alınıp tasnif alanına taşındı. 
Orkestranın güneyinde beşinci kerkidesin oturma basamaklarının önündeki 
diozama üzerinde heykel kaidelerine ait blokların anastilosisleri yapıldı. 
Orkestrada yıkılmış şekliyle bulunan proedrialardan 13 tanesi düşüş yönüne 
ve profillerine bakılarak orijinal yerlerine konuldu. 

13 Halikarnassos duvarları arasında Stratonikeia’ya benzer örnekler için bkz. Pedersen 2010, 
262, 282, 290, 292, 293-294, 299, 301, Fig. 5, 23, 26, 37. 

14 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,  Denizli / TÜRKİYE
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Batı Parodos kısmında yapılan çalışmalarda kuzey-güney yönlü devam 
eden duvarın bir kısmı ortaya çıkarıldı. Güney yönde seviye indirme 
çalışmalarına devam edildikten sonra kuzey-güney yönlü devam eden pseudo 
izodomik duvara ait ortostat blokları görünür hâle getirildi. Çalışmalarla bir 
kısmı ortaya çıkarılan kuzey-güney yönlü duvar, dikey ortostat üzerine yatay 
duvar bloğu gelecek şekilde farklı ölçülerde de olsa aynı sırada dizilerek 
yükselmektedir. Duvar örgüsü düz kenarlı, düz yüzeyli, ince yonulu, 
dikdörtgen taşlardan pseudo izodomik olarak yapılmıştır. Duvarda yan 
yana gelecek olan blokları gösteren inşa işaretleri hâlâ üzerlerindedir. Benzer 
duvar örgüsünü, Lagina Hekate Kutsal Alanı Kuzey Stoa arka duvarlarında 
kısmen görmek mümkündür. Tek fark Kuzey Stoa arka duvarında ortastat 
bloklarının üzerine yatay bloklar, onun üzerine de bosajlı duvar blokları 
gelmektedir. Her iki duvarda da ortastat blokları üzerine gelen yatay blokların 
öne doğru çıkıntı yaparak cephe hareketliliği sağlanmıştır. Yine kent içinde 
benzer şekilde orthostat bloğu üzerine dışa doğru çıkıntı yapan yatay bloğu 
Kuzey Cadde’nin başlangıcında yer alan Augustus Dönemine tarihlenen 
Hierokles Heroon’unda da15 görmek mümkündür. Örnek verdiğimiz tüm 
yapıların Augustus Dönemine tarihlenmesi bu tip duvarların Stratonikeia 
ve çevresinde Geç Hellenistik- Erken İmparatorluk Döneminde sevilerek 
uygulandığını ortaya koymaktadır. Batı Parados’taki kuzey-güney yönlü 
bu duvar, Geç Hellenistik Döneme tarihlenen tiyatronun orijinal duvarları 
olmalıdır. 

Daha önceki ekipler tarafından alt cavea üzerindeki diazomanın bir kısmı 
açığa çıkarılmıştı. Bu yılki çalışmalarda, önceki yıllarda bir kısmı açılan 
diazoma batıya doğru kazılmaya devam edildi. Çalışmalarda diazoma 
duvarının büyük ölçüde sağlam olduğu görüldü. Diazomanın mermer 
döşemesinde ve derzlerinde deprem sonucu kaymalar tespit edildi. Diazoma 
2.35 m. genişliğe sahip olup güney yan yüzleri iç bükey profilli bloklarla 
sınırlandırılmış, kuzeyinde ise diazoma duvarı devam etmektedir. Diazomada 
yapılan çalışmalarda 21.20 m. uzunluğunda alan açılabilmiştir. Açılan alanda 

15 B. Söğüt,” Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, Ankara, 2010, 
263-286, 272, Res. 12.
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diazomadan üst cavea kısmına geçişi sağlayan duvarın ölçülebilen en yüksek 
yeri 2.50 metredir (Resim: 5). Diazoma duvarı, pseudo izodomik teknikle düz 
kenarlı düz yüzeyli ince yonulu dikdörtgen ve kare taşlardan yapılmıştır.  
Duvar bloklarında 1 cm. genişlikte çerçeve oluşturulmuştur. Genel olarak 
diazoma duvarı iyi korunmuş durumdadır. Aynı örgü, Batı Parodos 
duvarında da görülmektedir. Diazomadan üst cavea kısmına geçiş, tek taraflı 
merdiven basamakları ile sağlanmaktadır. Bugüne kadar açılan kısımda iki 
merdivenli geçiş tespit edilmiştir. Geçişlerin yeri alt caveada batıdan doğuya 
doğru 3. ile 4. kerkidesi ayıran merdiven basamağı hizasında, yine 4. ile 5. 
kerkidesi ayıran merdiven basamağı hizasında tespit edilmiştir16. 

Daha önce Doğu Parados kısmında sondaj çalışmaları yapılmıştı. Kısa 
süreli gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yapılan sondajla, podyum duvarı 
ile Doğu Parodos girişini oluşturan merdiven basamaklarının bir kısmı açığa 
çıkarılabildi17. Doğu Parodosu oluşturan ve kuzey-güney yönlü uzanan 
duvarın doğu tarafının bir anta ile sonlandığı bellidir. Bir kısmı kazılmış olan 
basamakların orijinal olup olmadığını anlamak ve basamak uzunluklarını 
belirlemek için aynı sondajda genişletme çalışmaları yapılmıştır. Ancak 
alanın eğimli olması ve deprem sonucu duvarlardan düşen büyük bloklarla 
karşılaşılması nedeniyle kazı çalışmaları vinç alana sokulamadığı için 
durdurulmuştur. Daha önce yedi tane basamağın bir kısmı görünürken bu 
yılki kısa süreli çalışmamızda 11 basamağın sınırları belirlendi. Basamak 
blokları üzerinde aynı sırada yan yana gelen blokları işaretlemek için Grekçe 
harfler kullanılmıştır. Basamakların orijinal olduğu, anta ile sonlanan doğu 
duvarın dördüncü basamak seviyesinde basamağın nereye yerleştirileceğini 
belirten profilden anlaşılmaktadır. Doğu Parodos'taki merdivenin üzerinde 
doğu-batı doğrultulu bir teras düzenlemesi olduğunu gösteren duvar izlerine 
rastlanmış ve ufak çaplıda olsa burada çalışma gerçekleştirilmiştir. Batıdan 
doğuya doğru yaklaşık olarak 25.45 m. uzunluğunda olduğu ölçülen duvarın 
8 m. açılarak duvarın batı tarafta köşe yaparak 5.25 m. kuzeye kadar takip 

16 Kaunos Tiyatrosu giriş koridoru ağzında aynı tip merdivenler kullanılmıştır bkz. D. D. B. 
Ferrero, Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları, Ankara, 1990, 257, Res. 148. 

17 E. Varinlioğlu, “Uranion Kenti ve Çevresi/Stratonikeia’da Dionysos Sunağı”, XI Araştırma 
Sonuçları Toplantısı,  Ankara, 1993, 199-204, 201, Çiz. 3.
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edilebilmiştir. Duvar toprak seviyesinden 2 m. yüksekliğindedir. Dikdörtgen 
blokların hepsi aynı tip olup sadece yükseklikleri farklıdır. Duvar blokları düz 
kenarlı, düz yüzeyli, ince yonulu, dikdörtgen taşlar ile örülü olup, kenarları 1 
cm. kalınlığında bant süslü ve pseudo izodomik teknikle yapılmıştır.  

Sonuç olarak tiyatroya Batı Parodos kısmından girilerek başlatılan kazı 
çalışmaları üst diazoma, Doğu Parodos kısımlarında yapılmıştır. Doğu 
ve Batı Parodos’ların tamamı olmasa da bir kısmının açılabilmiş olması 
bugüne kadar çok az şey söylenen parodoslar ile ilgili yeni bulguların ortaya 
çıkmasını sağlamıştır18. Öncelikle her iki parodosun kuzey-güney yönlü sahne 
kısmına doğru dik çıkan iki duvar düzenlemesi olduğu görülmüştür. Doğuda 
Parodosa merdivenlerle çıkılırken, Batı Parodos’ta merdiven düzenlemesinin 
izi yoktur ve kemerli bir giriş olduğunu gösteren blok bulunmuştur. Bu yıl 
üst diozamada yapılan çalışmalarda kazı doğudan batıya doğru yapılıp 
toplamda 31 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Diazomadan üst cavea kısmına 
geçişlerin ikisi belirlenmiş ve bu merdivenlerin diazomaya paralel olarak 
yapıldığı anlaşılmıştır.

2- Bouleuterion Çalışmaları 

Banu YILMAZ 19

Bouleuterion, Stratonikeia antik kenti merkezinde bulunan ve tanımlaması 

tam yapılmış yapılardan birisidir. Bouleuterion’un yakın çevresinde, Osmanlı 

Dönemi çeşme ve yollarının yanı sıra 18. yy. sonları ile 20. yy. başlarına 

ait Ağa Evleri bulunmaktadır.  Stratonikeia antik kentinde inşa edilen 

yapılardan büyük bir çoğunluğunun başlangıç yılı olarak Hellenistik Dönem 
bilinmektedir20. Bu döneme tarihlenen yapılardan biri, önceleri tapınak 

18 Daha önceki çalışmalarda parodos girişleri üzeri açık ve eğimli olarak belirtilmiştir. 
Bkz. F. Sear, Roman Theatres, Oxford, 2006, 354, Plan 361; İ. H. Mert, Untersuchungen 
zur Hellenistischen und Kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia, İstanbuler 
Forschungen Band 50, Tübingen, 2008, 98, Abb. 12. 

19 Arş. Gör. Banu YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRKİYE. (banu.16@gmail.com)

20 Kentteki yapılar ve Seleukoslar Dönemi kentleşmesi ile ilgili bilgi için bkz. B. Söğüt, 
“Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 2010, 263–286. 
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olduğu varsayılan bouleuterion’dur21 (Resim: 6). Yapı, mimarî eleman ve 
süslemelerine göre M.S. 1. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir22.

Yapının kuzey anta duvarının iç cephesinde Grekçe, dış cephesinde ise 
Lâtince yazıtlar yer almaktadır. Anta duvarının dış cephesindeki M.S. 301 
yılına tarihlenen Diocletianus kararlarını içeren o dönemde Stratonikeia’da 
satılan mallar ve bunların fiyatları ile ilgili Lâtince yazıt bulunmaktadır23. Bu 
yazıtlara göre kent içindeki satışların kontrol altında tutulduğu ve mallarda 
olması muhtemel değer kaybının önlendiği anlaşılmaktadır.  

Bouleuterion’un avlusunda daha önceki yıllarda kazılan Bizans Dönemine 
ait mekânlardaki çalışmalara devam edilmiştir24. Bouleuterion krepislerinde 
yapılan temizlik çalışmaları sırasında, stylobat seviyesinde II. Constantius 
Dönemine (337-341) tarihlen sikke25 bulunmuştur. Bouleuterion’un 
avlusundaki Bizans mekânlarının kullanıldığı döneme ait fikir vermesi 

21 Yapının önündeki sütunlu galerinin kuzey duvarı üzerindeki yazıtlarda, Zeus Panamaros ve 
Helios Serapis onuruna yapılan sunulardan bahsedildiği için, yapının Serapeion olduğu bazı 
kaynaklarda geçmektedir. Bununla ilgili detaylı bilgi için bkz. M. U. Anabolu, Küçük Asya’da 
Bulunan Roma İmparatorluk Dönemi Tapınakları, İstanbul, 1970, 42-76, Res. 258-259;  G. E. Bean, 
Eski Dönemde Menderes’in Ötesi, Çev.: İ. Delemen, İstanbul, 84; A. Laumonier, Les cultes indigenes 
en Carie, Paris, 1958, 196; L. Robert, Rapport Sommaire sur un Premier Voyage en Carie, 
American Journal of Archaeology, 39 (3), 1935, 331-340, 333. Yine benzer şekilde ilk gezginlerden 
sayılan Trémaux tarafından bir tapınak olarak (P. Trémaux, Explorations Archéologiques en 
Asie Mineure, Paris, 1868, Taf. 4) ve Choiseul-Gouffier gravürlerinde ise “Philekos’un Mezarı” 
(M. G. F. A. Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l’Empire Ottomane,  Paris, 1842, Taf. 78) 
olarak bahsedilmektedir.

22 Yapının tarihlenmesi ile ilgili, Naumann,  yapının üzerindeki profiller, kapı lento frizleri ve 
Diocletianus Dönemi kuzey duvarındaki yazıta göre M.S. 2. yüzyılda geniş çaplı bir onarım 
geçirdiğinden bahsetmektedir  (R. Naumann, Das Bouleuterion in Stratonikeia,  IstMitt, Beiheft 
10, Tübingen, 1973, 77-79). R. Özgan,  bouleuterion’un kuzeyinde 1985 yılında bulunan heykeli 
(Katalog No: Ks. 85 /570), daha önceki 610 No.lu kadın heykeline ve Lagina frizlerindeki 
kadın figürlerine benzerliğinden M.Ö. 2. yüzyıl sonu – 1. yüzyıl başına tarihler (R. Özgan, 
Die Skulpturen von Stratonikeia, Asia Minor Studien 32, Bonn: Rudolf Habelt, 1999, 46). İ. H. 
Mert ise mimarî süslemelerinden yola çıkarak Geç Hellenistik-Erken Augustus Dönemini 
önermektedir (İ. H. Mert, Untersuchungen zur Hellenistischen und Kaiserzeitlichen 
Bauornamentik von Stratonikeia, IstForsch 50, Tübingen, 2008, 206-207).

23 Yazıtlarla ilgili bilgi için bkz. M. Aydaş, “Epiğrafya Çalışmaları” (B. Söğüt, Stratonikeia 2008 
Yılı Çalışmaları İçinde), 31. KST-4, 2010, 276-278; Ç. Şahin, The Inscriptions of Stratonikeia III, 
Inschriten Griechisher Städte aus Kleinasien, Band 68, Part III, Bohn, 2010, 1-121.

24 Burada yapılan ilk çalışmalar 1980 yılında başlamıştır (Y. Boysal, “Stratonikeia Kazısı 1980 
Yaz Sezonu Çalışmaları”,  III. KST, 1981, 69-72, Lev. XXXII- XXXIV). Daha sonra buradaki 
kazı ve araştırmalar artarak devam etmiştir (Y. Boysal, “Stratonikeia Kazısı 1981 Çalışma 
Raporu”, IV. KST, 1983, 193- 197. 

25 J. P. Kent, The Roman Imperial Coinage, Vol. VIII, London, 1981, 19.
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açısından sikke ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca bu sikke, Bizans yapısında ele 
geçirilen diğer buluntular ile desteklenmektedir. 

Bouleuterion’un avlusunda yapılan kazıda toplam 10 adet mekân tespit 
edilmiştir (Resim: 7; Çizim: 4). Bunlar burada tekrar düzenleme yapılarak 
Bizans Döneminde inşa edilen konutlara ait olmalıdır. Mekânların tamamının 
duvar örgüsü, kırık moloz taşlar ve toprak harç kullanılarak çift sıra örülmüştür. 
Dolgu malzemesi olarak kiremit kullanılmıştır. Zeminde sıkıştırılmış toprak, 
kayrak taşı ve tuğla döşemeler tespit edilmiştir. Bunların burada büyük 
bir kapıdan girilen ve devamında birbirinden geçilen mekânlara sahip 
eve ait olduğu anlaşılmaktadır. Bir evde 4 oda yan yana sıralanmış olarak 
düzenlenmiştir26. Mevcut kalıntılara göre burada 2’den fazla evin olduğu 
kesindir. Ancak şimdilik sadece birisinin planı tam bilinebilmektedir. Bu yapı 
bu bölgede kazı ile planı çıkarılmış Erken Bizans Dönemine ait bir evdir. 

Kazı çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz bulgular bize bu alanın M.S. 4. 
yüzyıldan M.S. 7. yüzyıla kadar kullanım evresi geçirdiğini göstermektedir. 
Buradaki mekânların ilk kullanımı muhtemelen Diokletianus Dönemindendir. 
Çünkü yaptığımız çalışmalarda zemin üzerinde tespit ettiğimiz sikkeler 
Diocletianus Döneminde üretimi yaygınlaşan Constantius II sikkeleridir27. 
Ayrıca zemin döşemesi üzerinde ele geçirilen silindirik form yapısı ile 
M.S. 4. ve 5. yüzyıla tarihlenen Kuzey Afrika tipleri ile benzer özellikteki 
amphorada bu tarihi destekler niteliktedir28. Mekânın zemini üzerinde M.S. 
6.-7. yüzyıla tarihlenen iki adet ampulla29,  M.S. 6. yüzyıla tarihlenen bir adet 
26 Bizans Dönemi ev planları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. İ. Türkoğlu, Byzantine Houses in 

Western Anatolia: An Architectural Approach, Al-Masāq, Vol. 16, No1, 2004, 93-130.
27 1 Numaralı mekânda ele geçirilen sikke II. Constantius Döneminden M.S. 335-337’ye 

tarihlenmektedir (P.M. Brunn, The Roman Imperial Coinage, Vol. VII, 110). 3 Numaralı 
mekandaki bronz sikke (10BBY-S04)  ise,  M.S. 351-355’ e tarihlenmektedir (D. R. Sear, Roman 
Coins and Their Values, 1988, 4003). 

28 Bu tip Afrika örneklerinde, amphoranın dip kısmı genelde en altta sivrilip meme şeklinde 
çıkıntısı bulunmaktadır. Bizim örneğimizde ise alt kısmı mevcut olmadığı için iç bükey profile 
uygun tümleme yapılmaya çalışılmış olup uç kısmın benzerliği hakkında fikir sahibi değiliz. 
Afrika benzer tipleri için bkz. M. Sciallano-P. Sibella, Amphores,  Aix-en-Provence, 1991, 83; 
Tunus örneği için bkz. C. Abadie-Reynal, “Les Amphores Romaines en Mer Noire (I-V s.)”, 
Production et Commerce des Amphores Anciennes en mer Noire, Aix-en-Provence, 1999, 262, fig. 
14. Nokalakevi’de bulunan Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen benzer örnek için 
bkz. D. Lomitashvili- I. Colvin, “The Late Roman-Early Byzantine Kilns and Production from 
Nokalakevi- Archaeopolis,  Varia Anatolica XXI,  2010, 35-38, Pl. 22.

29 Mekân içerisinde bulunan her iki ampulla bezeme ve stil açısından benzer olup sadece haç 
motifi PT01 de çizgiselken, PT03’te kabartma şeklindedir (C. Şimşek-B. Duman, “Laodikeia’da 
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pişmiş topraktan kandil 30 ve seramik parçaları ise bu alanın kullanımının 
M.S. 7. yüzyıla kadar devam ettiğini destekleyen verilerdir. Bizans Dönemi 
duvarının altında bulunan ve M.S. 2. yy.a tarihlenen31, urna içerisinde tespit 
edilen tüp formlu cam unguanteriumlar, bu mekânların inşasından önceki 
döneme ait kullanım ile ilgilidir.

Bu alanın Osmanlı Dönemi içerisinde kullanımı ile ilgili kuyu dışında 
veri yoktur. Mekânlar dikkate alındığında şimdilik bir konuta ait olabileceği 
düşünülmektedir. Bununla ilgili kuzeye ve doğuya doğru devam eden 
mekânlarında açılması ile geniş bir alanda, o dönemin sivil mimarîsi ile ilgili 
daha kesin bir şeyler söylemek mümkün olacaktır. 

3- Roma Hamamı-1 Çalışmaları

Coşkun DAŞBACAK 32

Stratonikeia antik kenti Roma Hamamı-1’de temizlik ve çevre düzenleme 
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında mekânlar numaralandırılarak 
çalışma alanları belirlenmiştir. Hamamın değişik odalarında yer alan ve 
sonradan açılan 4 adet su kuyusunun temizliği yapılmış ve hamam odaları 
içine inşa edilmiş Erken Cumhuriyet Dönemi evleri ile hamam kalıntılarının 
rölövesi çıkartılmıştır (Çizim: 5)  

Bulunan Ampullalar”, Olba XV, 2007, 84, Fig. 24-29, 30-31). 
30  P. Bruneau, Exploratıon Archeologıque Delos les Lampes, Paris, 1965, XXVI, Pl. 34, kandil no: 4714. 
31 Bu tip unguanteriumlar için farklı tarihler önerilmiştir. İsings M.S. 2. yüzyılı (C. İsings, Roman 

Glass from Dated Finds, Groningen, 1957, 97-99). Hayes aynı tip Mısır örnekleri için M.S. 3. 
yüzyılı (J. W. Hayes, Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Ontaria Museum, Toronto, 1975, 
221. 579-581). Saldern benzer örnek için Eken Bizans Dönemini (A. Saldern, Ancient and 
Byzantine Glass From Sardis (Cambridge, MA 1980) Vol. 6: Saldern, London, 1980, 78, Pl. 15, 564); 
Barkóczi M.S. 2. yüzyılı (L. Barkóczi, Antik Gläser, Roma, 1996, 65, Taf. LI. 172);  Gürler M.S. 
2. yüzyılı  (B. Gürler, Tire Müzesi Cam Eserleri, Ankara, 2000, 28.10) Şimşek Attouda Nekropol 
buluntusu benzer örnek için M.S. 2. yüzyılı vermiştir (C. Şimşek, “Attouda Nekropolü”, 
Birinci Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu 
(15-16 Kasım 2001), 2002, 237).  Tüp biçimli unguanterium örnekleri M.S. 2. yüzyıldan Erken 
Bizans Dönemi’ne kadar kullanım görmüştür. Bizim örneğimiz Bizans Dönemine ait 5 
numaralı mekânın batı duvarının altında çıkmış olmasından dolayı, gömü bu mekânların 
yapımından önceye ait olmalıydı. Bu sebepten dolayı unguanterium Erken Bizans Dönemi 
öncesinden M.S. 2. yüzyıla ait olmalıdır.

32 Öğr. Gör. Dr. Coşkun DAŞBACAK, Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE (cdasbacak@pau.edu.tr)
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I No.lu Roma Hamamı, çevrede bulunan dörtgen formlu taşlardan opus 
caementicum tarzında inşa edilmiştir. Dış cephelerde düzgün dörtgen taşlar 
kullanılırken iç duvarlarda ve duvar aralarında moloz taşlar kullanılmıştır. 
Roma Hamamı, yapı bloğu olarak kuzey-güney, odalar ise simetrik ve 
birbirine paralel olarak doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiştir. Sıcak mekânlar 
yapı bloğunun güneyinde soğuk mekânlar ise kuzeyinde yer almaktadır. 
Yapı bloğunun kuzeyinde gymnasiumla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz 
palaestra, güneyinde ise odalar yer almaktadır. I, II, III ve IV No.lu odalar 
güneyde, V, VI ve VII No.lu odalar merkezde, VIII ve IX No.lu bölümler 
kuzeye yerleştirilmiştir (Çizim: 6). 

Yapılan temizlik ve rölöve çalışmalarında I No.lu odanın servis/
praefurnium, II numaralı odanın ısıtılan odalardan birisi olduğu 
düşünülmektedir. III No.lu odanın içine Cumhuriyet Döneminde açılan 
su kuyusu orijinal zeminine kadar temizlenmiştir.  Temizlik sonunda 4 m. 
derinlikte hypocaust düzenlemesi ortaya çıkarılmış ve bu odanın sıcak oda 
olduğu kesinleşmiştir. IV No.lu oda, III No.lu odayla bağlantısı nedeniyle 
ısıtılan odalardan birisi olmalıdır. 

V, VI ve VII No.lu odalar soğuk bölümlerden sıcak bölümlere geçişi 
sağlayan ve yarı ısıtılan mekânlardan olduğu düşünülmektedir. VIII No.lu 
bölümün güney duvarında nişler tespit edilmiştir. Bu nişlerden 2 tanesi 
sıcak odalara geçiş sağlarken, diğer nişler soyunma ve soğuk yıkanma 
nişi olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu bölümde Cumhuriyet Döneminde 
açılan su kuyusunun temizliği yapılmış 3.50 m. derinlikte bordo, krem ve 
mavi renkli mermerin kullanıldığı opus sectile zemin ortaya çıkarılmıştır. 
Opus sectile düzenlemesi, buranın frigidarium olarak planlandığı fikrini 
güçlendirmektedir. 

XI No.lu mekân ise yapının en kuzeyinde kalan kısımdır. Bu alanın 
kuzeyinde Hellenistik gymnasium yer almaktadır. Gymnasium ve hamamların 
birlikte planlandıkları veya mevcut gymnasiumların yanına hamamların inşa 
edilerek mimarî bütünlük oluşturulduğu düzenlemeler bilinmektedir33. Böyle 

33  F. Yegül, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul 2006, 216 v.d.
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bir düzenlemenin Stratonikeia hamamında da yapılabileceği varsayımı ile 
IX numaralı alanın palaestra ve Helenistik gymnasium ile hamam arasında 
bağlantı sağlayan bölüm olduğu düşünülebilir.

4- Kuzey Sütunlu Cadde Portik Sondajı

Muradiye ÖZTAŞKIN 34

2011 kazı sezonunda daha önceki çalışmalarda kuzey giriş kapısının 
doğusunda yer alan Erken Bizans kilisesinden güneye doğru uzanan portikin 
devamının görülmesi amacıyla sondaj çalışmalarına devam edilmiştir. 
Kuzey Cadde’nin güneyinde bulunan Bizans mekânlarından Mekân 7’nin 
güneyinde 5.00 x 3.75 m. ölçülerindeki sondajda çalışılmaya başlanmıştır. 
Burada portikoyu güneyden sınırlandıran düzenli örgü moloz taş duvar 
ortaya çıkarılmıştır. Duvar örgüsünde Roma Dönemine ait çok sayıda arşitrav, 
sütun ve sütun başlığı parçaları devşirme bloklar ve kireç harç kullanılmıştır. 
Duvarlar ince bir kireç sıva ile kaplanmıştır. Bu duvara daha sonraki bir 
dönemde harçsız olarak örülmüş doğu-batı yönlü 0.97 x 3.40 m. ölçülerinde 
bir başka duvarın eklendiği tespit edilmiştir.

Kazı sırasında çok sayıda Bizans Dönemine ait sırlı, sırsız seramik parçaları 
Helenistik Döneme ait seramiklerle bir arada karışık hâlde bulunmuştur. 
Alandaki tabakaların günümüze yakın dönemlerde tarla olarak kullanılması 
ve yapı faaliyetleri ile karıştığı gözlenmiştir. Sondajda 502.25 m. kot seviyesinde 
opus tesselatum mozaik döşeme ortaya çıkarılmıştır. Mozaik döşeme üzerinde 
bulunan slip tekniğinde bir seramik parçası 13. yüzyıl başına ait olup olasılıkla 
mekânın kullanıldığı son evreye aittir (Çizim: 7).

Sondaj daha sonra güneye doğru devam ettirilerek, 7.70 x 3.90 m. 
ölçülerindeki sondajda kazılara başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında Mekân 
7’nin doğu sınır duvarının bu alanda da devam ettiği görülmüştür. Duvar 

34 Öğr. Gör. Muradiye ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
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devşirme mimarî bloklar ve moloz taşlar kullanılarak örülmüştür. Bu 
sondajda da portikoya daha sonraki dönemde olasılıkla 11. yüzyıl sonunda 
eklenmiş doğu-batı yönlü duvar tespit edilmiştir. 

Buna göre Erken Bizans Döneminde inşa edilen kiliseden güneye doğru 
giden portiko bilinmeyen bir tarihte kilise ile birlikte işlev dışı kalmıştır. 
Alandaki kod seviyesi sütunlu portikonun yıkılmasıyla oldukça yükselmiş ve 
engebeli hâle gelmiştir. Kuzey Cadde üzerindeki mevcut yıkıntılar ve dolgu, 
yalnızca Mekân 7 ve güneyindeki mekânlarda temizlenerek portiko kısmı 11. 
yüzyıl sonunda tekrar kullanılmıştır. Bizans Dönemindeki mekânların ikinci 
kullanımı, buluntular tamamen kesildiğinden olasılıkla 13. yüzyıl başında 
sonlanmıştır.

5- Stratonikeia Antik Kenti Çevresi Yüzey Araştırması

Umay OĞUZHANOĞLU 35 

Stratonikeia 2010 yılı çalışmaları kapsamında, antik kent çevresinde olası 
erken iskânları tespit etme amacıyla yüzey araştırması yürütülmüş ve toplam 
5 adet buluntu alanından yüzey malzemesi toplanmıştır. Alanlardan bir 
tanesi höyük (Asar Höyük), bir tanesi yamaç yerleşmesi (Taşavlu Mevkii), 
bir tanesi kale yerleşmesi (Kale Tepe/Asar Tepe), bir tanesi de (Yeldeğirmen 
Tepesi) nekropol alanıdır. Şahinler Köyü Mezarlığı arkasındaki alanın ise 
işlevine dair bu yılki çalışmalarda net bir veri ele geçirilmemiştir.

Yatağan Termik Santrali’nin 500 m. güneydoğusunda, halk arasında 
'Asar' olarak bilinen höyük tarla tesviye çalışmaları sırasında büyük ölçüde 
tahrip edilmiştir. Höyüğün kuzey ve batı yönünde uzanan tarlalar içerisinde 
az miktarda Kalkolitik Çağ ve yoğun olarak Erken Tunç Çağı seramik 
örneklerine rastlanmıştır. Siyah, perdahlı örneklerden oluşan Geç Kalkolitik 
Dönem parçalarının yanı sıra bir cheese pot’a ait ağız kenarı parçası da dikkat 

35 Öğr. Gör. Umay OĞUZHANOĞLU, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. 
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çeker36. Höyüğün güneyinde yer alan ve yaklaşık 100 m. boyunca uzanan tarla 
içerisinde ise, tamamı Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenen seramik örneklerinin 
yanı sıra, yüzeye dağılmış iri boyutlu pithos parçaları ve alanın genişliği, 
bu kesimin Asar Höyük’ün Erken Tunç Çağı iskânına ait bir mezarlık alanı 
olabileceğini düşündürmüştür. Asar Höyük’te ele geçirilen Erken Tunç Çağı 
seramik örnekleri, Göller Yöresi ve Elmalı Ovası kültür bölgeleriyle paralel 
bir görünüm çizmektedir. Höyük üzerinde Roma Dönemi kalıntıları da söz 
konusudur.

Yatağan termik santralinin güneyinde, Bozöyük Köyü’ne giden yolun 
güneybatı kesiminde yer alan ve ‘Taşavlu’ olarak tanınan mevkide yürütülen 
çalışmalarda, yüzeyde Roma seramik örneklerinin yanı sıra bir grup Geç Tunç 
Çağı seramiği bulunmuştur (Çizim: 8). Ele geçirilen boyalı Myken seramik 
parçaları içerisinde, bir parça üzerindeki üçgen (FM 61:2) 37 ve çevresi nokta 
sırası ile çevrelenmiş yarım daire motifleri (FM 43: w)38 Geç Hellas IIIC Erken-
Orta tarihine işaret etmektedir. 

Yatağan-Milas karayolunun güneyinde bulunan Kale Tepe/Asar Tepe39 , 
Stratonikeia antik kentinin güneydoğusunda ve kentin merkezine kuş uçuşu 
yaklaşık 2 km. uzaklıkta yer almaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere Kale 
Tepe üzerinde güçlü bir tahkimat yer almakta, sur tepeyi oval bir biçimde 
sınırlandırmaktadır. Güney yönde oldukça iyi korunmuş olan surun duvar 
örgüsünde, ana kayanın doğal yükseltilerinden de faydalanılmıştır. Sur 
üzerinde farklı evreler söz konusudur. Surun iri boyutlu çokgen taşlarla 

36 “Cheese pot” olarak adlandırılan kaplara ait örnekler için bkz. S. Hood, Excavations in Chios, 
1938-1955; S. Hood, Prehistoric Emporio and Ayio Gala 1, London, 1981, 38, 172-174, 247, 309,  
Fig. 19: 91-93; 98: 3; 119:14, 17-19, 22;141: 431-434;  J. L. Davis, “Review of AegeanPrehistory 
I: TheIslands of theAegean”, AJA 96, 1992, 699-756, 746, dn. 213; E. Yiannouli “Kat’Akrotiri 
on Amorgos: SurfacePotteryfrom an Early Cycladic Acropolis”, BSA 97, 2002,  29-30, Fig.18: 
K15/5e2,S. Katsarou-D. U. Schilardi, “Emerging Neolithic and Early Cycladic Settlements 
in Paros: Koukounariesand Sklavouna”, BSA 99, 2004, 39, Fig.10:1-8;U. D. Schoop, Das 
Anatolische Chalkolithikum, Remshalden, 2005, 232,236, Taf .142: 22, Taf. 145: 24-25.

37 A. Furumark, The Mycenaean Pottery. Analysis and Classification, 1941, Stockholm,Fig. 
58: 43; P. A. Mounjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery. Vol. II, 987, Fig. 400: e 
(stackedtriangleswithsolidcentre).

38  Furumark, 1941: Fig. 58: FM43:b (isolated semicircles).
39 Yatağan Termik Santrali’nin inşasından önceye ait 1/25000’lik harita üzerinde Kale Tepe 

adıyla yer alan tepeye, daha sonraki haritada herhangi bir isimle rastlanmaz. Yöre halkı 
tarafından Asar Tepe olarak da bilinmektedir.  
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örülmüş kesimi Geç Klâsik/Erken Hellenistik Döneme ait olup üzerinde 
Bizans Dönemi tamiratları gözlenebilmektedir. Sur boyunca dört tane yarım 
daire planlı ve en batı uçta bir adet dikdörtgen planlı kule bulunmaktadır. 
Surlarda bitki örtüsü elverdiğince tespit edebilen tek kapı açıklığının güney 
(güneydoğu ?) yamaç üzerinde olduğu görülebilmiştir. Tepe üzerinden 
toplanan seramik örnekleri, mimarî kalıntıların düşündürdüğü tarihleme 
önerilerini destekler niteliktedir. Alanda çanak formlu bir kap üzerinde 
meander motifinin görüldüğü parça M.Ö. 7. yüzyılın varlığını göstermektedir. 
Bunun yanı sıra M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen Klâsik Dönem örnekleri ile çok 
sayıda Hellenistik, Roma ve Bizans seramiğine rastlanmıştır. 

Bizans seramik örneklerinin hem çok yoğun olması, hem de Geç Bizans 
Dönemine kadar uzanan geniş bir kronolojik dilime işaret etmesi bakımından 
önem taşımaktadır. Bu veriler, Kale Tepe/Asar Tepe’nin M.Ö. 7. yüzyıldan 
başlayarak kullanılmış olduğunu, özellikle de Hellenistik Dönemde ciddî bir 
kale görünümü aldığını, Bizans Döneminde üzerine yoğun olarak günlük 
konut yapılarının inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Kısa süre ile yürütülen bu çalışmalar, Stratonikeia antik kentinin yakın 
çevresindeki yerleşimin şu an için Geç Kalkolitik Çağdan başladığını ve Bizans 
Dönemi sonuna kadar hemen her dönemde40 iskân gördüğünü göstermiştir. 

6- Epigrafya Çalışmaları

Murat AYDAŞ 41

Tiyatro

Köklü bir geleneği binlerce yıl sonra canlandırmak için, Stratonikeia 
Tiyatrosu’nda yapılan çalışmalarda iki yazıt bulunmuştur.

 Yazıtlardan ilki heykel kaidesi üzerindedir. Bu kaidenin, Phanias ve oğlu 

40 Orta Tunç Çağı ile ilgili herhangi bir veriye henüz rastlanamamıştır. 
41 Dr. Murat AYDAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Aydın / TÜRKİYE
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Hierokles’in heykellerini taşıdığı anlaşılmıştır. Yazıtın harfleri Helenistik 
Dönem karakterlidir. Tiyatro’nun Helenistik Dönemdeki varlığını bir kez 
daha ispat etmektedir.

İkinci yazıt, kentin sur duvarına aittir. Helenistik Döneme tarihlenmektedir. 
Stratonikeia’nın Mylasa Kapısı ilk kez bu yazıtla keşfedilmiştir. Bu, 2010 yılı 
çalışmalarının çok önemli keşiflerinden biridir.

 Roma Hamamı

Hamam’daki çalışmalarda, bir kuyunun ağzında tekrar kullanılmış olan bir 
mezar taşı bulunmuştur. Hierokles’in mezar taşı olan bu steli, eşi Artemisias 
yaptırmıştır. Roma İmparatorluk Çağına tarihlenen bu mezar taşının Hamam 
ile ilgisi bulunmamaktadır.
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Resim 1: Hitit kaynaklarına göre M.Ö. 13. yy.da Güney İonia (Herda 2009, Abb. 4’ten).

Çizim 1: Submiken kâse (Hanfmann-Waldbaum 1968, Fig. 2b’den) 
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Resim 2: Kadıkulesi Tepesi’ndeki sur duvarı

Resim 3: Aşağı Kent kuzey sur duvarından detay
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Çizim 2: Nekropol’den Bir kotyle

Resim 4: Tiyatronun güneyden genel görünüşü
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Çizim 2: Nekropol’den Bir kotyle

Resim 5: Diazoma çalışma sonrası

Çizim 3: Tiyatro çizimi
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Resim 6: Bouleuterion binasının içi

Resim 7: Bouleuterion avlusundaki kalıntılar
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Çizim 4: Bouleuterion Bizans yapısı mekânları

Çizim 5: Roma Hamamı-1 Görünüşler
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Çizim 6: Roma Hamamı-1 Rölöve planı
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Çizim 7: Cadde mozaik üzerinden seramik örneği

Çizim 8: Taşavlu Mevkii Geç Tunç Çağı seramik örnekleri





421

Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi’nde, Ankara’dan Kaman’a giden 
karayolunun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almaktadır. 
Ankara’nın yaklaşık 100 km. güneydoğusunda ve Kaman’da yer alan Japon 
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün ise, 50 km. batısındadır (Resim: 1). 2010 yılı 
Büklükale kazı çalışmaları, 15 Haziran – 15 Temmuz ve 1 Kasım - 12 Kasım 
2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nden Arkeolog Nusret Çetin görevlendirilmiştir.

I. Büklükale’de Yapılan Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Amacı

Büklükale’deki arkeolojik çalışmaların amacı, buradaki M.Ö. 2. binyıl 
ve özellikle Hitit İmparatorluk Çağında bir bölgesel şehrin araştırılması 
ve buradan alınan sonuca göre, Kaman-Kalehöyük’te tespit edilen, İç 
Anadolu kronolojisinin M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısındaki boşluğunun 
doldurulmasıdır. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro 
Omura’nın başkanlığı altında 1991, 2006 ve 2008 yılında yapılan yüzey 
araştırmaları sonucunda, Büklükale’nin M.Ö. 2. binyılın sonunda, yani Hitit 
İmparatorluk Çağında önemli bir şehir merkezi olduğu tahmin edilerek, bu 
amaçlar doğrultusunda kazısına başlanmıştır (Resim: 2).

II. 2009 Yılında Yapılan Çalışmalarda Alınan Sonuçlar

2009 yılında yapılan ilk kazı çalışmalarında, iki noktada önemli sonuçlar 
elde edilmiştir. Bunlardan birincisi, tepede Hitit İmparatorluk Çağına ait 
yüksekliği 6.5 m. ye ulaşan kiklopiyen surunun tespit edilmesidir (Matsumura 
2011: Resim: 8). İkincisi, aşağı şehirde yapılan jeomanyetik araştırmalar 

Kimiyoshi MATSUMURA*

BÜKLÜKALE KAZISI 2010

1

*  Dr. Kimiyoshi MATSUMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan, Kaman, 
Kırşehir 40350/ TÜRKİYE. k.matsumura@jiaa-kaman.org
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sonucunda, aşağı şehrin kuzeyinde Kazemat tekniği ile yapılan tipik Hitit 
sur duvarı, kuleleri ve şehir kapısının tespit edilmesidir (Matsumura 2011: 
Resim: 11). Ayrıca, bu surun birkaç yerinde, poternlerin olma ihtimali de 
büyüktür. Bu şekilde Hitit’e özgü sur, kule ve olasılıkla poternin bulunması, 
Büklükale’deki aşağı şehrin M.Ö. 16. yüzyıl ya da daha geç bir dönemde inşa 
edilmiş olduğunu bize göstermektedir. 

2009 yılı kazı çalışmalarının amacı olan höyüğün stratigrafisini anlamak 
için, kayalığın tepesindeki en yüksek noktada yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda, I. kat: Osmanlı Dönemi, II. kat: Geç Demir Çağı, III. kat: Geç Tunç 
Çağı olarak sıralanan üç kültür tabakası tespit edilmiştir. Bunların dışında 
Orta Demir Çağına ait Alişar IV boyalı seramik parçalarının ve Kaman-
Kalehöyük IId tabakasında, yani Erken Demir Çağında karakteristik olan bir 
bichrome seramik parçasının bulunması Büklükale’nin Erken ve Orta Demir 
Çağında da iskân edildiğini göstermektedir (Matsumura 2011: Resim 9, 10).

III. 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar

2010 yılında Büklükale’de kazı çalışmalarının yapıldığı açmalar planda 
gösterilmiştir (Resim: 3). Bu seneki çalışmaların amacı:

1. Kale denilen kayalığın tepesinde, geçen sene kazı çalışmalarında tespit 
edilen M.Ö. 2. binyıla ait sur duvarının devamının araştırılması.

2. M.Ö. 2. binyıla ait sur duvarıyla çağdaş olan yangın tabakasının 
araştırılması.

Buna göre;

III-1: Osmanlı Dönemi Araştırmaları

Osmanlı Dönemine ait çalışmalar, geçen sene kazılan N3E0 Açması’nda ve 
bu sene açılan N2W1 Açması’nda sürdürüldü (Resim: 3).

N3E0 Açması: Bu açmada geçen sene tespit edilen duvar W5’in temeli 
olarak düşünülen, W11 duvarının dış tabanını araştırmak amacıyla, W11’in 
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kuzeydoğu tarafı kazıldı. Burada, W11 duvarını desteklemek için yapılan 
ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda paralel olarak inşa edilen, 5 duvar 
ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Hepsi tek sıra hâlinde yapılan bu duvarların, 
W11’in dış cephesinde bu duvarı desteklemek için, toprak doldurularak inşa 
edildiği anlaşıldı. Yaklaşık 1m. yüksekliğinde örülen bu duvarların dibinde 
toprak değişikliği de tespit edildi. Bu açmada, Hitit İmparatorluk Çağına ait 
sur duvarının bozulmuş olduğu, bu yüzden Osmanlı Döneminde buraya 
temel W11 ile onu destekleyen bu duvarların inşa edilmiş olduğu anlaşıldı.

N2W1 Açması: 2010 yılında kazılan N2E0 Açması’nın batısında yeni 
açılan açmada (N2W1), yangın tabakasının devamını araştırmak amacıyla 
kazı çalışmaları yapıldı (Resim: 3). Bu açmada ilk önce, Osmanlı Dönemine 
ait olduğu tahmin edilen mimarîler ortaya çıktı (Resim: 5). 

Kuzeydoğuya doğru giden yol ve onun iki tarafındaki odalardan R 8 ve 
R 9'da açığa çıkarıldı. Ayrıca yoldan, odalara girmek için yapılan girişler de 
tespit edildi. R 8 No.lu odanın içinde ise, iki ocak (H 4 ve H 6) ve bir fırın (H 
5) ile taşlarla çevrili bir bölüm (I 4) bulunmaktaydı. Ocak H4’ün önündeki, 
taban üzerinde, bir de kandil bulundu. Kuzeydoğuya doğru hafif bir eğimle 
inen bu yolun, geçen sene N3E0 Açması’nda bulunan Osmanlı Dönemine 
ait, bodrum şeklindeki oda R7 ile bağlantılı olduğu da görüldü. Böylece, 
bu açmada bulunan mimarîlerin Büklükale I. kat, Osmanlı Dönemine ait 
oldukları anlaşıldı.

III-2: Demir Çağı Araştırmaları

Demir Çağı araştırmaları bu sene sadece N2W1 Açması’nda yapıldı. Bu 
açmada, I. kata ait mimarîlerin altında, Büklükale II. Kat, Geç Demir Çağına 
ait 25 adet çukur tespit edildi (Resim: 6). Bu çukurlardan çok sayıda Geç 
Demir Çağına ait, gri ve iki renkli boyalı seramik parçaları bulundu. Ancak, 
açmada bu döneme ait mimarî kalıntı tespit edilemedi. Sadece geçen yıl N2E0 
Açması’nda yapılan kazılarda bu döneme ait olduğu bilinen R 1 No.lu oda 
bulunmuştu.
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III-3: Hitit İmparatorluk Çağına Ait, Kiklopiyen Duvarın Araştırılması

Geçen sene tespit edilen büyük taşlardan yapılmış, 6.5 m. yüksekliğinde 
korunmuş kiklopiyen duvar, bu sene 10 m. x 10 m.lik iki yeni açmada (N2E1, 
N1E1) takip edildi (Resim: 3). Yapılan çalışmalarda duvarın dış kısmında 
yaklaşık 4.5 m. inildi ve bu seviyede duvarın kullanıldığı en son safhaya ait, 
dış taban olduğu düşünülen bir seviye tespit edildi (Resim: 7).

Bu taban üzerinde ve duvarın dibinde ise, duvara dik açı yapan iki 
dikdörtgen taş birbirine paralel olarak yerleştirilmişti. Bir direği sabitleştirmek 
amacı ile yerleştirilmiş oldukları düşünülen bu taşların içinde ve dışında ağaç 
kabuğunun izlerini gösteren, beyaz kireç parçaları taşa yapışmış durumdaydı. 
Aynı taban üzerinde, Hitit İmparatorluk Dönemine özgü devetüyü renkli tek 
kulplu bir testiye ait parça da bulundu.

Geçen sene N2E1 Açması’nın kuzeydoğu köşesinde yapılan sondaj 
çukurunun kesitinde aşağıya doğru, yaklaşık 1.5 m.lik tabakalar hâlinde çok 
sayıda kül tabakasının üst üste gelerek, bir zamanlar burada bir dış taban 
oluşturduğu da tahmin edilmektedir. Ayrıca, bu sondaj çukurunda görünen 
duvarın kül tabakasının başladığı seviyeye kadar, ebadı 1 m.den 2 m.ye kadar 
değişen büyük taşlarla, bu seviyeden aşağıda ise, büyük taşlara kıyasla daha 
küçük olanları kullanılarak, temel duvarının örüldüğü anlaşıldı.

Bu kiklopiyen duvarın dışındaki yığma toprak içinde, Hitit çivi yazılı 
bir kil tablet parçası da bulundu (Resim: 8). Bu yığma toprağın, Osmanlı 
Döneminde, Hitit yangın tabakası kazılarak yapılan, bodrum şeklindeki 
binanın inşası sırasında buraya atılmış olduğu tahmin edilmektedir. Hitit 
çivi yazılı tablet parçasının ise, paleografik açıdan M.Ö. 14. yüzyıla ait 
olduğu düşünülmektedir. Metinden anlaşıldığı üzere, bu tablet başka bir 
ülkeye gönderilen bir mektubun parçası olmalıdır ve bu Büklükale’nin Hitit 
dış politikasında önemli bir rol oynadığını da göstermektedir1. Ayrıca bu 
surun dışındaki yığma toprak içinde, çok sayıda fonksiyonu belli olmayan 
alçı parçası da bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, seramik kapların bez 
türü bir malzemeyle kapatılan ağızlarının alçı ile kaplanarak mühürlenmiş 
oldukları anlaşıldı (Resim: 9). 

1 Tablet üzerindeki araştırmalar Dr. Mark Weeden tarafından yapılmaktadır.
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Bu eserlerin bazılarının dışında mühür baskılı olanları da vardı (Resim: 
10). Alçı kaplamanın iç kısmında, üstte seramiğin ağız kenarının izi ve alt 
kısmında ise, kapak olarak kullanan kumaş benzeri malzemeyi bağlayan ipin 
izleri bulunmaktadır. 

Bu tür alçı parçaları, Büklükale’ye, ithal olarak gelen, malzemenin konulduğu 
seramik kapların ağızlarının alçı ile kapatılıp mühürlenerek getirildiklerini 
göstermektedir. Ayrıca, kalın kenarlı pithosların, ağız kenarlarına ait izlerin alçı 
üzerinde görülmesi ve mühürlenmesi Büklükale’de erzakların depolanması 
için kullanılmış pithosların da mühürlenmiş olduğunu göstermektedir.

Seramiğin dibinde alçı kalıntılarının bulunması, alçı ile mühürlenme 
işleminin Büklükale’de de yapıldığını kanıtlamaktadır.

Bu alçı parçalarının çoğu surun dış kısmında açığa çıkması bize 
seramiklerin, ağızları açıldıktan sonra bu parçaların sur dışına atıldığını 
düşündürmektedir.

III-4: M.Ö. 2. Binyılın İkinci Yarısına Ait Yangın Tabakasının Araştırılması

N2E0 Açması: Geçen sene Geç Demir Çağının mimarîsini kaldırıp Hitit 
İmparatorluk Dönemine ait yangın tabakasına ulaşılan N2E0 Açması’nda, 
bu sene yangın tabakasını araştırmak için başlatılan kazı çalışmalarında 
bu tabakanın içinden, sıvalı kerpiç duvar ile taban üzerine döşenmiş olan 
yumurta büyüklüğündeki taşlar bulundu (Resim: 11). Bunların üzerinde 
paralel şekilde yerleştirilmiş ve tekrar çapraz şekilde konmuş, iki tabaka 
halinde çubuklar bulundu. Bunların üzerinde ise, dikdörtgen şeklinde kesme 
tahtalar (Resim: 12) ve üzerlerinde, yine iki kat hâlinde bir çubuk tabakası 
daha bulunmaktaydı. Yalnız bunlardan özellikle en üsteki iki çubuk tabakası 
ve kesme tahtaların tavanda kullanılan malzemeler olup taban üzerine 
düşmüş olma ihtimali de yüksektir. Yumurta büyüklüğündeki taş döşeme, 
kerpiç duvar W15’in hem kuzey, hem de güney tarafında bulundu. W15’in 
kuzeyindeki taş döşeme ise, işlenmemiş ağaçtan yapılmış dikdörtgen 
şeklinde olduğu düşünülen bir çerçevenin içine döşenmişti. Bu taş döşemenin 
doğusunda yaklaşık 50 cm. genişliğinde koridor şeklindeki ara ile bir başka 
taş döşeme daha bulundu. Ancak, bu taş döşemede ağaç çerçeve bulunamadı. 
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İki taş döşeme arasındaki boşlukta, sert bir zemin de tespit edilemedi, ama 
buradan in situ çarkla yapılmış, yüzey işlemi olmayan Hitit İmparatorluk 
Çağına ait devetüyü renkli bir çömlek bulundu (Resim: 13). Burada tespit 
edilen yumurta büyüklüğündeki taşlar döşenerek oluşturulan tabanın hangi 
amaç ile kullanıldığı da bilinmemektedir.

2010 yılında N2E0 Açması’nın batısında yeni bir açma açarak (N2W1) 
yangın tabakasının devamı burada takip edildi (Resim: 3). Burada Demir Çağı 
çukurları tarafından hasar görmüş mimarî kalıntılar ve Hitit İmparatorluk 
Çağına ait yangın tabakası ortaya çıktı. Manyetik araştırmalarda tahmin 
edilen, şiddetli yangın geçirmiş üç odanın (R 11, 13 ve 14) bir kısmı 
bulundu (Resim: 14). Taban üzerinde, yine döşenmiş gibi görünen, yumruk 
büyüklüğünde taşlar açığa çıkarıldı. Ancak, burada bulunan taşlar, yanındaki 
N2E0 Açması’nda bulunan taş döşemeler kadar düzgün değildi. Bu durumdan 
hareket ederek taşların taban üzerine döşenmiş olmadığı, büyük ihtimalle 
tavandan düşmüş oldukları tahmin edilmektedir. Aşağıda sözü edilen cam 
buluntuların bu taşların altından çıkması da bu varsayımı doğrulamaktadır.

İki odanın içerisinden ocak ve ona benzer herhangi bir kalıntı bulunmadı. 
Yalnız her iki odada bir duvarın içine yapılmış oyuklar bulunmaktaydı (H 7 
ve H 8). Dikdörtgen şeklindeki bu oyuğun iç kısmı aşırı derecede yanmış ve 
erimiş toprakla dolu ve bazı kısımlarında sıva parçaları kalmıştı. Bu oyukların 
fonksiyonu henüz belli değildir.

Oda R 14’ün taban üzerinde yumruk büyüklüğündeki taşların arasından ve 
altında, bir cam şişe ve askılığın parçaları da bulundu (Resim: 15). Büklükale’de 
bulunan bu cam şişe parçası, armudî formlu olup dip kısmı eksiktir. Bu form, 
M.Ö. 2 binyılın Mezopotamya’sında yaygındır ve burada kullanılan burma, 
balık sırtı ve zikzak desenler de bu dönemin özgün motifleridir. Bu dönemdeki 
cam şişeler, genelde iç kalıp tekniği (core-formed technique) ile üretilmiştir2. Yakın 
Doğu’daki bilinen ilk cam üretimi M.Ö. 3. binyıla dayanır. Yalnız bu dönemde 
sadece camdan boncuklar üretilmiştir3. Cam şişenin üretimi ise, M.Ö. 2. binyıla 
ortalarında ancak başlamıştır. Cam şişelerin en eski örneği, Antakya’da Tell 
Atchana’da bulunmuş olan M.Ö. 16. yüzyılın sonlarına ait bir eserdir4.
2 Moorey 1999: 204; Barag 1970: 133.
3  Moorey 1999: 190.
4  Woolley 1955: 301.
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Bu döneme ait cam şişe örnekleri özellikle Kuzey Mezopotamya’da sıkça 
görülmektedir, örneğin Nuzi, Assur ve Tel al Rimah. D. Barag bu dönemdeki 
cam şişelerin yayılımı Nuzi seramiği ile birbirini tuttuğundan cam üretim 
merkezinin Mitanni Krallığı olduğu düşünülmektir5. Cam askılığa gelince, 
bu tür mavi renkli yuvarlak cam askılıklar genelde Tanrıça İştar’ın sembolü 
olarak düşünülmektedir. Benzer örnekleri yine, Nuzi’deki İştar tapınağında 
bulunmuştur6. Büklükale’de bulunan cam eserler, Mitanni’nin Hitit 
üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

Anadolu’da Hitit İmparatorluk Çağına ait cam şişe örnekleri, şimdiye kadar 
sadece Boğazköy’de birkaç küçük parça hâlinde bulunmuştur7. Yalnız cam 
üretim yöntemi hakkında Hitit yazılı belgelerinin var olduğu bilinmektedir8. 
Bu yüzden Büklükale’de bulunan cam şişenin Hitit cam üretim konusuna da 
yeni bir ışık tutacağı ümit edilmektedir9.

IV. Sonuç

2010 yılında Büklükale’de yapılan kazı çalışmalarında, 2009’da tespit edilen 
yerleşmenin tabakalaşması (1. kat: Osmanlı Dönemi 2. kat: Demir Çağı 3. kat: 
Geç Tunç Çağı) bir kez daha kanıtlanmış oldu. Hitit İmparatorluk Çağına ait 
araştırmalarda ise, Büklükale kazılarında bulunan Hitit tablet parçası ve aynı 
döneme ait cam eserler buranın, tahmin edildiği gibi, o dönemde de önemli 
yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur.
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Divriği Kalesi 2010 yılı çalışmaları 19 Temmuz-08 Ağustos 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Kazı Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 
öğretim üye ve öğrencileri ile birlikte, 44 işçi eşliğinde gerçekleştirilmiştir.  
Bakanlık temsilcisi olarak Zonguldak Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Melek 
Tüysüz katılmıştır.

2010 yılı çalışmaları genel olarak Ana Kapı ve Sultan Kapısı çevresinde 
gerçekleştirilmiştir (Çizim:1). 

Ana Kapı

(Resim:1-5, Çizim:2-3)

DK. P 35–36 ve DK. R 34–35–36 açmalarında çalışmalara 22.07.2010 
tarihinde başlanmıştır.

Ana kapıdan kaleye çıkış sağlayan toprak basamakların düzeltilmesi 
ile çalışmaya başlanmıştır. Çalışmalar sırasında kapının kuzey duvarında 
0.50x0.70 m. boyutlarında dört satırdan oluşan bir kitabe ortaya çıkarılmıştır. 
Kitabenin alt bölümü tahribata uğramış olduğundan sadece ilk iki satırı 
okunabilir durumdadır. Bu bölümde, çapları 8-12 cm. arasında değişen bazalt 
malzemeden yapılmış yaklaşık 240 taş gülle ortaya çıkarılmıştır. Bunların 
büyük bölümü grup hâlinde ve aynı yerde ele geçirilmiştir. Alanda oluşan 
eğimin tehlike oluşturmaması için güvenlik basamakları oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Sur içerisinde ana kapının doğusunda yapılan bu çalışmalar 

1

* Doç. Dr. Erdal ESER, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 
58140 Sivas/TÜRKİYE.

1 2006 yılında yüzey araştırması ile başlayan çalışma, 2007 yılında kazıya dönüşmüş olup2007 
ve 2008 sezonlarında ‘Yukarı Kilise’ adı ile anılmakta olan yapı temizlenmiş ve 2009-2010 
sezonlarında sur içerisinde çalışmaya başlanmıştır.

E. ESER*
A.Başak AKAY

DİVRİĞİ KALESİ 2010 1
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sırasında 1066.29 m. kotunda kaplaması kabayonu kesme taş, örgüsü ile 
moloz taş olan, kireç harcı ile örülmüş bir duvar tespit edilmiştir. Duvarın 
genişliği 0.72 m. mevcut uzunluğu ise 5.98 m.dir ve doğu-batı doğrultusunda 
uzanmakta olup kuzey yüzü sıvalıdır. Bu duvarla açmanın batı bölümünde, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan 0.72x3.50 m. ölçülerinde ikinci bir 
duvar birleşmektedir. Doğu yüzü sıvalı olan duvar, ilki ile benzer malzeme-
teknik özelliklere sahiptir. Duvarları alçı sıvalı bir mekân ortaya çıkarılmaya 
başlanmıştır. Çalışmalar sırasında açığa çıkan erken tarihli sikkeler yoğun 
korozyon nedeni ile okunamayacak hâldedir. Osmanlı Dönemine ait olan 
birisi üzerinde 1839 tarihi (Abdülmecit) yer almaktadır. 

DK. R 34–35 açmalarında arazi şartlarında dolayı,  9.00X9.00 m. boyutlarında 
bir alanda 1067,77 m. yüzey kotunda kazı çalışmalarına başlanmış ve bu alan 
daha sonra kuzeye doğru 3.00 m. güneye doğru ise 1.50 m. genişletilmiştir. 
Açmanın kuzey kesitinin doğusunda kuzey-güney doğrultulu bir duvar 
ortaya çıkarılmıştır. 1066.59 üst kotundaki bu duvar 6.10 m. uzunluğunda ve 
0.80 m. genişliğinde olup malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Duvarın 
batı yüzü alçılıdır. Kuzey-güney doğrultusundaki bu duvar güney uçta dik 
açı ile batıya dönerek 2.10 m. devam etmektedir. Duvar güney uçta R35 
açmasında kalan 5.90 m. uzunluğundaki duvarla birleşmektedir. 6.10 m. 
uzunluğundaki bu duvar kuzey uçta dik açı ile batıya doğru dönerek 3.90 m. 
ilerlemektedir.

DK.R35–36 açmalarında, yüzeyin eğimli olması ve hava şartlarının 
oluşturabileceği toprak kaymasını önlemek amacı ile seviye inilip güvenlik 
basamakları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sırasında, kapının iç kısmında 
1.45 m. uzunluğunda 0.70 m. genişliğinde bir eşik bulunmuştur. Bu alanda 
DK-R35 açmasında 1066,55 m. kotunda Selçuklu Dönemine ait bir çini parçası 
bulunmuştur.

2010 sezonunda ana kapıda 10.00x27.00 m.lik bir alanda çalışma 
yapılmıştır. Çalışılan tüm alanda geç dönem porselen parçaları, Osmanlı, 
Anadolu Selçuklu ve Bizans dönemlerine ait sırlı-sırsız sırlı bezekli çanak 
çömlek parçaları, pişmiş toprak lüle parçaları, farklı renk cam hamurlarından 
bilezik parçaları, bitkisel bezemeli alçı kaplama parçaları, taş mimarî eleman 
parçaları ele geçirilmiştir. 
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Sultan Kapısı 

(Resim:6-7)

Sultan Kapısı çalışmaları 23.07–08.09.2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

23.07.2010 tarihi itibarı ile kale alanının güneybatı köşesinde, 6.00X10.00 
m. boyutlarındaki DK.S44 açmasında yüzey temizliği sonrası, 1078,09 m. 
yüzey kotunda kazıya başlanmıştır. 

Açmanın kuzeyinde varlığı görülen kuzey-güney doğrultulu üzeri moloz 
taş- kireç harcı, altı düzgün kesme taş örgülü duvarın üst kodu 1079,05 m. 
olarak ölçülmüştür. Bu duvarın mevcut uzunluğu 1.70 m. genişliği 1.30 m. 
yüzeyden görülen yüksekliği 0.60 m.dir. Duvar, DK.S43’te devam etmektedir.

Çalışmalar sırasında açmanın doğu kesitinde, kuzey-güney doğrultulu 
bir duvarın varlığı saptanmış olup üst kodu 1077,82 m. olarak ölçülmüştür. 
Genişliği 0.70 m. mevcut yüksekliği 0.45 m. olan moloz taş kuru örgü olan 
duvar, açmayı boydan boya keserek kuzey kesite doğru devam etmektedir. 
Açmada 1.20 m. derinliğe ulaşılmış ve bu açmadaki çalışmalar 1077,49 m. 
kodunda sonlandırılmıştır. Eğimli arazide hava şartlarının oluşturabileceği 
toprak kaymasını engellemek amacı ile DK.Ş44 açmasında güvenlik 
basamakları oluşturulmuştur. 

Çalışmalara DK.S44 kuzeyindeki DK.S43 açmasında devam edilmiş ve bu 
açmada da DK.S44 açmasında ulaşılan derinliğe inilmiştir. DK.S44’te ortaya 
çıkarılan duvarın bu açmada devam ettiği tespit edilmiş olup uzunluğu 8.40 
m. olarak ölçülmüştür.

DK.S43 açmasının kuzeybatısında 1079,05 m. üst kotundaki, kuzey-güney 
doğrultulu üzeri moloz taş kireç harcı altı düzgün kesme taş örgülü duvarın 
batısında bir diğer duvarın varlığı saptanmıştır. Dış sur duvarına yaklaşık 
1.00 m. uzaklıktaki 1.50x1.60 m. boyutlarındaki bu birimin niteliği, inilen 
seviyenin henüz az olması nedeni ile anlaşılamamış olup kazı çalışmalarına 
devam edildiğinde ortaya çıkarılacağı düşünülmektedir. 

DK.S43 açmasının güneyinde, 1079,05 üst kodundaki kuzey-güney 
doğrultulu üzeri moloz taş altı düzgün kesme taş duvarla birleşen bir duvar 
ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan bu duvar, moloz taş 
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kuru örgü olup; 0.80x6.12 m. ölçülerindedir. Çalışmalar sırasında birbirine dik 
açı ile birleşen bu iki duvarın kesiştiği alanda çapı: 0.90 m. derinliği ise 0.70 
m. olarak ölçülen bir tandır ortaya çıkarılmıştır. Üst kodu 1077,49 m. olarak 
ölçülen bu tandırın doğusunda, altta bir havalandırma deliği yer almaktadır.

DK.S44 açmasının kuzeyinde yüzeyde varlığı görülen ve DK.S43’te seviye 
inimi sırasında devamı tespit edilen yaklaşık kuzey-güney doğrultulu üzeri 
moloz taş-kireç harcı, altı düzgün kesme taş örgülü duvarın kuzeyinde bir 
diğer duvar tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu bu duvarın üst kotu 
1077,77 m. olup uzunluğu 5.85 m. genişliği ise 0.90 m.dir. Bu duvar doğuda 
dik açı ile kuzeye dönerek 3.34 m. daha devam etmektedir. 

DK.S43 açmasında 1.20 m. derinliğe inilmiş ve kuzeyindeki DK.S42 
açmasında seviye inimi çalışmalarına başlanmıştır. DK.S43 ve DK.S423 
açmalarında kesintisiz olarak kuzey-güney doğrultusunda devam eden 
moloz taş kuru örgü duvarın bu açmada da devam ettiği ve kuzey kesitten 
içeri girdiği görülmüştür. Açmalardaki toplam uzunluğu 13.50 m.dir. Bu 
duvar DK.S42 açması içinde güneyden kuzeye 5.00 m. devam ettikten sonra 
doğuda moloz taş kuru örgü bir duvar ile kesişmektedir. Aynı kotta, doğu-batı 
doğrultusunda uzanan bu duvarın niteliğinin tespiti için DK.Ş42 açmasında 
duvar takibi yapılmış ve 1.50x6.00 m.lik bir sondaj açılarak duvarın doğuya 
doğru devam ettiği ve sondajın doğu kesitinin içine girdiği anlaşılmıştır. 

 DK.S42 açmasında, 1.00 m. derinliğe inildikten sonra kuzeyindeki DK.S41 
açmasında kazı çalışmalarına başlanmıştır. DK.S43–42 açmalarında kesintisiz 
olarak kuzey-güney doğrultusunda devam eden moloz taş+kuru örgü 
duvarın bu açmada 1.90 m. devam ettikten sonra DK.S41 açmasında sona 
erdiği görülmüştür. Duvarın toplam uzunluğu 15.40 m. olarak ölçülmüştür. 
DK.S41 açmasında 1079,29 m. yükseklikte kazıya başlanmıştır. DK. S 
açmasında, kuzeye doğru 4.00x18.31 m.lik bir alanda ilerlendikten sonra 2010 
sezonu çalışmalarına son verilmiştir.

Çalışılan tüm alanlarda; Bizans,  Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine 
ait sırlı, sırsız, sırlı bezekli çanak çömlek parçaları, pişmiş toprak lüle parçaları, 
farklı renkte cam hamurundan bilezik ve boncuk parçaları, pişmiş toprak 
künk parçaları ile ponza taşından bir tezgâh ağırlığı ele geçirilmiştir.
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Çizim 1: Divriği Kalesi hâlihazır durumu ve kazı alanları
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Çizim 2: Ana Kapı, güney cephe 

Çizim 3: Ana Kapı, Nizamiye Binası (?)
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Resim 1: Ana Kapı, batıdan genel görünüm

Resim 2: Ana Kapı, kuzey kanat, kitabe, kazı öncesi, genel görünüm
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Resim 3: Kitabe, genel görünüm

Resim 4: Ana Kapı, Sur İçi, güney bölümü güneye bakış
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Resim 5: Ana Kapı, kuzey bölümü kuzeye bakış, genel görünüm

Resim 6: Sultan Kapısı, kazı öncesi, güneye bakış, genel görünüm
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Resim 7: Sultan Kapısı, kazı alanı, batıya bakış, genel görünüm
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12010 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Japon Anadolu Arkeoloji  
Enstitüsü adına, 19 Temmuz-3 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Bakanlık temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Müzesi’nden 
Arkeolog M. Fuat Özçatal görevlendirildi. Başkanlığımda yapılan çalışmalara, 
Dr. Masako Omura, Dr. Kimiyoshi Matsumura, Prof. Dr. Izumi Nakai ve bazı 
üniversitelerden öğrenciler katıldı.

2010 yılı kazı çalışmaları, kuzey açmada ve güney açmada yoğunlaştırıldı. 
Özellikle geçen yıllarda IV. açmada tespit edilen, Eski Tunç Çağına ait mimarî 
kalıntıların devamını araştırmak için V, VI ve VII. açmalarda kazılara devam 
edildi. Güney açmada ise, LVI, LVII, LI, LII, XXXII, XXVII, XXIX ve XLVIII. 
açmalarda “Karanlık Çağ”, yani Erken Demir Çağına ait mimarî kalıntıların 
üzerinde araştırmalara devam edildi (Resim: 1).

1- Kuzey Açmadaki Çalışmalar

Kuzey açmada 2010 yılında yapılan kazı çalışmaları, M.Ö. 2 bin yılının ilk 
yarısına ait tabakalar üzerinde sürdürüldü. 

1-1 Kaman-Kalehöyük IIIb Katı-Eski Hitit Çağı

Bu döneme ait tabakalar sadece, VII. ve VIII. açmalar arasındaki ara duvar 
ile VI. açmada kazıldı. VII, VIII. açmalar arasındaki ara duvarda yapılan 
kazılarda VII. açmada, geçen yıllarda tespit edilen R407 No.lu odanın, V, VI 
ve VII. açmalarda tespit edilen Assur Ticaret Kolonileri Döneminin 1 yapı 
katına ait odaları ve buna bağlı seramik parçaları ile döşeli yolu kestiği tespit 
edildi (Resim: 2).

* Dr. Sachihiro  OMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Estitüsü Başkanı, Japonya Ortadoğu 
Kültür Merkezi 3-10-31 Osawa, Mitaka-shi Tokyo / JAPONYA.

Sachihiro  OMURA* 

2010 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK  KAZILARI
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Bu bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, R 407 No.lu odanın güney 
kısmında, güney duvarına dayanmış şekilde büyük bir fırın da ortaya çıkarıldı 
(Resim: 3). Fırın tabanının kırık seramik parçaları döşenerek, üzerinin pişmiş 
toprakla sert bir tabanlakaplanmış olduğu tespit edildi. 

1-2 Kaman-Kalehöyük IIIc Katı-Assur Ticaret Kolonileri Çağı

Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait çalışmalar, V, VI ve VII. açma ile ara 
duvarlarında yapıldı. VI. açmada, bugüne kadar yapılan araştırmalarda 
Assur Ticaret Koloniler Çağına ait aynı planda yapılmış üç ayrı yapı katı 
tespit edildi.

1 yapı katına ait tabakalar yalnız, VI-VII ara duvarda kaldığından, bu 
yıl çalışmalarda bu ara duvarda devam edildi. Bu çalışmalarda R279 No.lu 
odanın devamı tespit edildi. Burada Assur Ticaret Kolonileri Dönemine ait 
bir de mühür bulundu

2 yapı katına ait çalışmalar, VII. açmada yapıldı. İlk olarak W51 ve W56 
duvarlarının dışında ve VII-VIII. açmalar arasındaki ara duvarda tespit 
edilen ve R407 No.lu oda tarafından bir kısmı bozulmuş olan, 2 yapı katına 
ait seramik parçalarıyla döşeli yol doğuya doğru araştırıldı. 

2 yapı katına ait, W51 duvarına sonradan eklenen W55 duvarıyla, R400 
odasının yapıldığı, duvar W55 kaldırıldıktan sonra sert bir  taban açığa çıkarıldı. 
Taban üzerinde bu odaya ait H307 No.lu ocak tespit edildi (Resim: 4).

VI. açmada ise, Assur Ticaret Kolonileri Çağının 1 yapı katına ait,  R279 ve 
R278 No.lu odalar kaldırıldığında, odanın batı kısmının, çukurlar tarafından 
bozulduğu anlaşıldı(Resim: 5). Ayrıca, batı kesit yakınında kısa bir duvar ve 
taban ile birlikte bir de ocak tespit edildi (Resim: 6). Taban üzerinde altından 
yapılmış ve üzerinde Assur Ticaret Kolonileri Çağına özgü tipik bir aslan 
figürü olan taç şeklinde bir eser bulundu (Resim: 7).

V. açmada, IIIc katının 3 yapı katı olan sur gibi büyük taşlardan örülmüş 
doğu-batı istikametinde uzanan kalın duvarın, kuzeyinde kazılara devam 
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edildi. Burada, sağlam bir mimarî kalıntıya rastlanmamış, sadece, çukurlar 
tespit edilmişti. Buna göre, bu alanın yerleşim yerlerinin dışında kaldığı da  
anlaşılmıştı (Resim: 8). Bu alanda, kırmızı astarlı çanak-çömlek parçaları da 
çok sayıda bulunmuştur.

2 Güney Açmadaki Çalışmalar

Güney açmada yürütülen kazıların bu seneki amacı, sözde “Karanlık Çağ” 
denilen Erken Demir Çağına ait yerleşimin araştırılmasıydı. Bu çalışmalar 
devam ederken, daha önceki sezonlarda, araştırması bitirilmeden bırakılan, 
Geç Demir Çağına ait mimarî kalıntıların üzerinde de çalışıldı.

2-1 Kaman-Kalehöyük IIaKatı-Geç Demir Çağı

XLVIII. açmada önceki yıllarda tespit edilen Geç Demir Çağına ait, paralel 
olarak yapılmış, W1 ve W2 numaralı temellerin araştırılarak kaldırılabilmesi 
için, açma genelinde kazı çalışmaları yapıldı (Resim: 9). Yapılan çalışmalar 
sonucunda, bu duvarların, kanal açılarak yapıldığı için, daha aşağıdaki eski 
tabakaları bozduklarıgörüldü.

2-2 Kaman-Kalehöyük IIcKatı-Orta Demir Çağı

Şimdiye kadar, bu döneme ait iki yapı katı tespit edildi. 1 yapı katı 
bodrum şeklinde tek odalı binalarla, 2 yapı katı çok odalı büyük yapılarla 
temsil edilmekteydi.

Bu yıl sadece LVIII. açmada, IIc’nin 1 yapı katına ait, bodrumlu binanın 
bir kısmında çalışıldı.  Bu açmada IId mimarîsine ait olan R159’u bozan, IIc 
bodrum tipi mimarîdeki R151’e ait, W39 ve W40 kaldırıldı (Resim: 10).

2-3 Kaman-Kalehöyük IIdKatı-Erken Demir Çağı

Kaman-Kalehöyük IId dönemini genel olarak iki yapı katına ayırmak 
mümkündür. 1 yapı katı yuvarlak köşeli, tek odalı binalarla temsil edilir. 2 
yapı katı ise,  yuvarlak köşeli mimarî kalıntılardan daha eski olan binalardır.
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1 yapı katına ait mimarî kalıntılar, tek odalı binalardan oluşmaktadır ve 
genellikle duvarların köşeleri yuvarlatılarak yapılmıştır. Oda tabanlarında 
direk çukurlarının bulunması da bu mimarîlerin ortak özelliği olarak kabul 
edilebilir. Ayrıca, bu yapılar en az bir kez yangın geçirdikten sonra, bir 
kaç duvar eklenerek tamir edilmiş ve yeniden kullanılmışlardır. Bu seneki 
çalışmalarda, bu yapı katına ait mimarî kalıntılar üzerinde, LVI, LVII, LII, 
XXXIV ve XXXII. Açmalarile LI-LII ara duvarında çalışıldı (Resim: 11).

LVI. açmada, 2010 yılında tespit edilmiş olan, kendi içerisinde üç safha 
halinde duvar eklenerek kullanılmış R161 No.lu oda ile çağdaş R150 ve odayı 
tamir ederek yapılmış olan R146 üzerinde çalışıldı (Resim: 12). R150’nin 
yuvarlak köşeli oda olarak bir süre kullanıldığı ve geçirdiği şiddetli yangından 
sonra, kuzey duvarının önüne yeni duvar W25 eklenerek R146 odasının 
oluşturulduğu biliniyordu. R146’ya ait taban ve sonradan eklenen kuzey 
duvarı W25 kaldırılarak, R150 içerisinde çalışıldı. Odaya ait yanmış taban ve 
taban üzerinde oldukça yoğun şekilde yanarak düşmüş ağaç parçaları açığa 
çıkarıldı. Ayrıca, odayla birlikte kullanılmış H162, H163 ve H164 ocakları da 
tespit edildi. Oda tabanında ise, duvarlara paralel olarak yapılmış ve oda 
tabanıyla birlikte kullanıldığı düşündüğümüz dokuz ayrı direk çukuru tespit 
edildi. H162’nin güneyinde tespit edilen kerpiçten yapılan seki üzerinde ise, 
10 adet pişirilmemiş ağırlık bulundu.

LII ve XXXIV. açmalardaki çalışmalar, LVI. açmadaki IId’nin yuvarlak köşeli 
mimarîsi olan, R146, R150 ve R161 ile çağdaşı yapılar üzerinde yürütüldü. Üç 
yapı katından oluşan bu mimarî kalıntıların ilk iki yapı katı olan, R103 ve R157 
geçen yıl araştırılmıştı (Resim: 13). Bu yılda 3. yapı katı olan yuvarlak köşeli R165 
üzerinde çalışmalar sürdürüldü. İlk olarak, odanın sonradan eklenerek yapılmış 
kuzey duvarı W34 kaldırıldı. Duvar kaldırıldıktan sonra, yuvarlak köşeli odaya 
R165 numarası verilerek araştırıldı. Çalışmaları sonucunda, yuvarlak köşeli duvar 
olduğunu düşündüğümüz duvara ait bir parça tespit edildi. Yangın geçirmiş bu 
duvara W37 numarası verildi. Duvarın daha aşağıya doğru devam etmediği de 
görüldü. Ayrıca, R165’e ait sert bir taban da tespit edildi. Ancak, R165 No.lu oda, 
diğer odalar gibi sağlam olarak açığa çıkarılamadı.
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LVII. açmada, ilk olarak IIc’nin 1yapı katına ait bodrum odası R140’a 
ait taban ve duvarlar kaldırarak,  IId tabakasına ulaşıldı. Burada, IId’nin 
mimarîsi olan R146’nın, R140 tarafından bozulmuş olduğu için, devamı tespit 
edilemedi. Ancak, IId’nin yuvarlak köşeli mimarîsi R150’ye ait güney ve doğu 
duvarları tespit edildi. Oda içerisinde yanmış bir taban ve bu taban üzerinde 
yanmış ağaç parçaları bulundu.

XXIX. açmada da IId’ye ait yangın tabakasının araştırmasını yapmak için, 
kazı çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar doğrultusunda, W9, W10, W11, W12 
duvarlarının oluşturduğu R167 numaralı IId dönemine ait yangın tabasını 
kesen küçük bodrum tipindebir yapı tespit edildi. Oda içerisinde sert bir taban 
da açığa çıkarıldı. Oda tabanı üzerinde ise, 60 cm. kadar uzunluğunda ince 
ve uzun demir bir obje bulundu. Açmanın güney kısmında, XXVII açmada 
geçen yıl tespit edilen IId dönemine ait, R160’ın devamı üzerinde araştırmalar 
yapıldı. R160’ın kuzey duvarının önüne yeni bir duvar eklenerek yapılmış 
ve yangın geçiren oda R166’nın bu açmadaki bölümünde, odaya ait yanmış 
taban ve bu taban üzerinde yanmış ağaç parçaları tespit edildi.

XXVII. açmada, R160 oda üzerinde araştırmalar yapıldı. Yapılan incelemelerde 
R160’ın R166 odasının W23 ve W16 duvarlarına kuzey duvarı W25’i ekleyerek 
yapıldığı anlaşıldı. R160’a ait tabanda yangın olmadığı, yangının R166’nın 
içerisinde olduğu da görüldü. R166’nın oda içerisinde yapılan kazılarda yanmış 
taban ve taban üzerinde düşmüş yanık ağaç parçaları da tespit edildi. Ancak, 
bu yanmış tabanın R160 tarafından kısmen bozulduğu anlaşıldı. R166’nın dış 
kısmında görülen yanmış tabakanın güneye doğru devam ettiği de belirlendi. 
Ayrıca, bu tabakanın R166’nın dış tabanı olma ihtimali de yüksektir.

Kaman-Kalehöyük IId’nin I yapı katı olan yuvarlak köşeli tek odalı 
mimarî kalıntılarından daha eski olan bazı mimarîlerin varlığı da anlaşıldı. 
Ancak, bunların ileride yapılacak, çalışmalarda daha detaylı araştırılarak, 
yapı katlarına ayrılması gerekmektedir.

LI. açmada yapılan çalışmalarda ise, LII-LI araduvarında tespit edilen 
çukurların, IId’nin 1 yapı katına ait olan R169’dan daha da eski olduğu 
görüldü.
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IId tabakasının bir kısmının bu çukurlar tarafından bozulduğu da anlaşıldı. 
Burada sadece R168 tespit edildi. Oda içerisinde yangın izne de rastlandı.

XXXIV açmada, IIc’nin bodrum tipi mimarîsi olan R142 ve R138 tarafından 
tahrip edilmeyen bölgelerde, IId döneminin II yapı katına ait yangın 
tabakasının kalmış olduğu anlaşıldı. Ayrıca, LII. açmadan devam eden IId’nin 
1 yapı katı olan R157 de, bu açmada tamamlanmıştı. Açmanın güneybatı 
köşesindeki bozulmayan alanlarda başlatılan çalışmalarda, W32 ve W40’ın 
oluşturduğu R171 odası ile ona ait dış taban açığa çıkarıldı. R171 içerisinde 
bir yanmış taban ve taban üzerine düşmüş yanmış ağaç parçalarıyla, dış 
tabanında yanık izleri de tespit edildi.

XXXIV. açmada ise, yuvarlak köşeli ve yangın geçirmiş odalarından 
daha eski olduğu düşünülen, W30 ve W31 duvarlarının oluşturduğu yangın 
geçirmiş bir başka oda daha tespit edildi. Bu odanın R157 tarafından kesildiği 
de görüldü.

LVII. açmada yapılan diğer çalışmalarda, yine IId mimarîsi olan ve IIc 
bodrum tipi odaları, R142, R151 tarafından bozulan R170 araştırıldı (Resim: 
14). Yapılan kazılarda R170’e ait yanmış tabana ulaşıldı. Bu mimarînin 
LVIII. açmadaki IId dönemine ait, yangın geçirmiş  R159 ile aynı zamanda 
kullanılmış olduğu da düşünülmektedir.

LVIII. açmada, IId mimarîsine ait R159’u bozan, IIc’nin bodrum tipi 
mimarîsi R151’e ait, W39 ve W40 kaldırıldı. R159’a ait yanmış taban ile bu 
taban üzerinde IId dönemi özelliği taşıyan ve geçen yıl bulunmuş bikrom 
seramiğin diğer parçaları da, R151’e ait W40 duvarın altında açığa çıkarıldı. 
R159’un doğu duvarı W44’e paralel olarak tespit edilen W45 duvarının, 
XXXIV. açmada tespit edilen R171’in batı duvarı olabileceği ve ayrıca geçen 
yıl tespit edilen sert beyaz tabanın da, bu odalarınher ikisine deait dış taban 
olabileceği düşünülmektedir (Resim: 15).

XXXII. açmada geçen yıl yapılan araştırmalarda, IId dönemine ait R158’e 
kuzeyden duvar eklenerek yapılan, R162 tespit edilmişti. Bu sene aynı açmada 
yapılan araştırmalarda ise, R162’nin kuzeyinde, bu oda tarafından bozulan ve 
nedenle R162’den daha eski olan R172 bulundu. Odaya ait H166 tespit edildi. 
Ancak oda içerisinde yapılan kazılarda henüz tabana kadar ulaşılamadı.
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Resim: 1
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Resim: 2



455

Resim: 3
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Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11



461

Resim: 12

Resim: 13
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Resim: 14

Resim: 15
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Urla ilçesi, İskele Mahallesi sınırları içinde bulunan Liman Tepe 1992 

yılından beri kesintisiz olarak kazılmaktadır1 . Karantina adası karşısında 

bir yarımada üzerinde yer alan yerleşim güneye, yani ana karaya doğru 

bir yelpaze şeklinde açılmaktadır. Yerleşme bu yarımada üzerinde ve 

yarımadanın kuzeyinde deniz içinde de devam ederek geniş bir alana 

yayılmaktadır. (Harita: 1)

Liman Tepe’de 2010 yılı kazıları yerleşimi ikiye bölen İzmir-Çeşmealtı 

yolunun kuzeyindeki A Alanı’nın batısı ve doğusu ile Liman Tepe VI 

yerleşiminin giriş kapısının bulunduğu alanda gerçekleştirilmiştir (Harita: 2)2. 

*  Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, İrfan TUĞCU,  Ankara Üniversitesi, 
Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye - Ankara / TÜRKİYE (irerp@superonline.com, irerp.tr@gmail.com)

 Doç. Dr. Ayşegül AKYURT Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe - Ankara / 
TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Ourania KOUKA Archaeological Society, Atina/ YUNANİSTAN.
1  IRERP projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar, Ankara Üniversitesi Sualtı 

Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) bünyesinde yürütülmektedir. 
Proje, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No. 2006 – 0901024), TÜBİTAK (Proje 
No: 108K263), Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, INSTAP – SCEC, Urla Belediyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 
(TİNA) ve Türk Tarih Kurumu tarafından mâddi ve manevî olarak desteklenmektedir. Kazı 
alanının hava fotoğrafları için Sayın Hakan Çetinkaya’ya, küçük buluntuların fotoğraf çekimi 
için Chronis Papanikolopoulos’a, eserlerin çizimi için Douglas Faulmann ve restorasyon 
konservasyon çalışmaları için Michel Roggenbucke ile Buket Aladağ’a, makalede kullanılan 
haritalarIn modellemesi için de Michele Massa’ya teşekkürü borç biliriz. ANKÜSAM ve 
IRERP hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://ankusam.ankara.edu.tr.

2 2010 Liman Tepe Kara Kazıları Ekibi: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Armağan Erkanal; Ankara Ü. DTCF Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, Atina Arkeoloji Derneği 
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Çalışmalarda LMT VI (Erken Tunç Çağı I) sur duvarının kuzeyinde yer alan 
uzun evleri3  tamamen açığa çıkarmak, kuzey kazı alanının batı profili ile 
modern yerleşimin arasında kalan alanı kazarak batı profiline istinat duvarı 
örmek, Erken Tunç Çağı I savunma sistemini tahrip eden bir sarnıcı kaldırarak 
bu kısmın restore edilmesi amaçlanmıştır.  

A Alanındaki Çalışmalar

Liman Tepe’de 2009 yılında kuzey kazı alanının güneybatısında, LMT 
VI. tabakasına ait olan E-1 evini tamamen açığa çıkarmak amacıyla kazılara 
başlanmış, ancak zaman yetersizliği nedeniyle çalışmalar yarım kalmıştı. 2010 
yılında aynı amaç doğrultusunda bu alanda yapılan kazılarda LMT VI, V ve 
IV. tabakalar (ETÇ I, ETÇ II ve ETÇ III) araştılmıştır.  

üyesi Yrd. Doç. Dr. Ourania Kouka; Hacettepe Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğretim elemanı Dr. Ayşegül Aykurt, Dr. Yiğit Erbil, Arş. Gör. Ozan Çömelekoğlu, Harran 
Ü. Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahaattin Çelik, Ankara Ü. DTCF, Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma görevlileri Dr. Levent 
Keskin, İrfan Tuğcu, Cumhuriyet Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ümit Çayır – Böyükulusoy, Hacettepe Ü. Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanı Uz. Soner 
Pilge, Girit Ege Prehistoryası Enstitüsü Merkezi (INSTAP – SCEC) uzmanlarından fotoğrafçı 
Chronis Papanikolopoulos, restoratör Michel Roggenbucke, çizimci Douglas Faulmann; H.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Kadir Böyükulusoy, Ankara Ü. DTCF 
Arkeoloji Bölümü  doktora öğrencisi Sıla Votruba, Oxford Ü. Arkeoloji Bölümü doktora 
öğrencisi Gregory Votruba, Londra Ü. Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Michele Massa, 
Roma La Sapienza Ü. Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Chiara Mallegni, Arkeologlar 
Halil Şaşmaz, Chiara Vitali Restoratör Buket Aladağ, Restorasyon stajyerleri Yasin Sevinç, 
Burcu Taş, Emel Polat, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri 
Nesrin Varlı, Ece Ceren Doğan, Anıl Soyhan, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri Özgen Çelik, Yeşim Alkan,  Burcu Kılık, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri İpek Encin, Halil İbrahim Yaşar, Çanakkale 19 Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Fuat Ağırman, Murat 
Yüce, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Ramazan Güler, Onur 
Davut Duman, Gaziantep Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mehmet Yaşar, Ege Ü. Arkeoloji 
Bölümü öğrencisi Özgün Sabri, Doğu Akdeniz Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencileri Yılsu Hoca, 
Fatma Nigar Ateş, Londra Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencisi Efe Kurtoğlu katılmıştır.

 Bolu Arkeoloji Müzesi’nden Ümit Karataş, Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Gonca Gülseven 
ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ndan M. Fuat Özçatal kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.  

3  Erkanal vd. 2011, Çizim 1.    
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Liman Tepe VI Tabakası (Erken Tunç Çağı I)

Liman Tepe’de önceki yıllarda yapılan kazılarda Liman Tepe VI yerleşimini 
çevreleyen sur duvarının bir bölümü ile sura dayanan evler açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 1).   

Liman Tepe’de 2010 yılına kadar yapılan kazılarda savunma sisteminin 
iç kısmında, savunma sistemine dayanmış, kuzeydoğu-güneydoğu 
doğrultusunda yan yana uzanan evler ortaya çıkarılmıştır4. Ev-1-2-3 olarak 
numaralandırılan bu evlerden, E-2 evi tamamen açığa çıkarılmış, E-2 evinin 
sadece kuzeydoğu köşesi kazılmamış, E-1 evinin ise doğu duvarına yakın 
kısmı kazılabilmiştir. 2010 yılında söz konusu alanda yapılan derinleşmelerde, 
geçmiş yıllarda kısmen araştırılan E-1 uzun evinin batı duvarının büyük bir 
kısmı açığa çıkarılmış ve evin içinde derinleşilmeye başlanmıştır. Ayrıca aynı 
alanda yapılan kazılarda E-1 evinin batısında yeni bir uzun evin kalıntılarına 
ulaşılmış ve bu yeni ev E-4 evi olarak numaralandırılmıştır (Resim: 1 ve 2). 
E-3 evinin doğusundaki alanda gerçekleştirilen kazılarda E-5 ve E-6 olarak 
adlandırılan iki yeni evle birlikte LMT VI yerleşmesinin giriş kapısından 
geçilerek yerleşme içerisine uzanan bir sokak da incelenmiştir (Çizim: 1). 

Ev – 1 İçerisinde Yapılan Kazılar (LMT VI)

Liman Tepe’de önceki yıllarda yapılan kazılarda E-1 evinin doğu duvarı 
ile güney ve doğu kısımları kısmen kazılmıştı. Yukarıda belirtilen alanda 
yapılan kazılarda evin taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen batı duvarının 
12.70 m. lik kısmı açığa çıkarılmıştır. 0.90 m. genişliğinde olan bu duvarın 
taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen kısmının sadece güney uzantısında 
korunduğu görülmüştür. Kuzey uzantısı tahribata uğramış olan duvarın 
bittiği kısım henüz tespit edilememiştir. Açığa çıkarılan kısmı kadarıyla bu 
evin 19 m. uzunluğunda ve 4 m. genişliğinde olduğu saptanmıştır (Resim: 
1 - 2, Çizim: 1).

4  Erkanal vd. 2010.
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E-1 evinin güney kısmındaki bir taban üzerinde, 1.10 x 1.40m. boyutlarında 
bir fırın açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Oval biçiminde olan bu fırının kubbesi 
kısmen korunmuş olup ağız kısmı kuzeyde yer almaktadır. Taban üzerinden 
konik gövdeli çanaklar, yarı küresel gövdeli çanaklar, Troya A 125 ve A 166 tipi 
çanakların makara kulplu ve yatay kulplu örneklerinin yanı sıra az miktarda 
A 6 tipi çanak7, A-6 tipinde boynuzlu çanak, bir tane konik gövdeli boynuzlu 
ve makara kulplu çanak, bir tane gaga ağızlı testicik ele geçirilmiştir. (Resim: 4). 

Ev içerisinde yerli seramiğin yanı sıra ithal bir “urfirnis” sos kabı parçası ile 
Erken Kiklad II dönemine ait boyalı bir seramiğine ait parça da bulunmuştur. 
Evin tabanı üzerinde ayrıca maden cevheri zenginleştirme taşları, Melos 
obsidyeninden dilgiler ve ağırlıklar bulunmuştur.  

Ev - 4 İçerisinde Yapılan Kazılar 

E-1 evinin batısında tespit edilen E-4 evi, E-1 ile ortak duvarı paylaşmaktadır 
(Resim: 1 – 2, Çizim: 1). 12.70 m. uzunluğunda ve 082 cm. genişliğindeki kısmı 
açığa çıkarılan bu evin içinde yapılan derinleşmelerde, bir taban ile taban 
üzerine düşmüş duvarlarına ait beyaz sıva parçaları açığa çıkarılmıştır.

E-4 evinin gerek giriş mekânında, gerekse ana mekânında yapılan 
kazılarda taban üzerinde bol miktarda seramik ve kemik ele geçirilmiştir. 
Seramik parçaları içinde makara kulplu ve kulpsuz A 12 tipi çanaklar8, konik 
gövdeli çanaklar, derin yarı küresel gövdeli çanaklar, kısa ve dışa çekik ağızlı 
çömlek boyunları, çömleklere ait kulplar ve ayaklar, çanaklara ait kaide 
parçaları9 yer almaktadır. 

Ev-5 İçerisinde Yapılan Kazılar

E-5 Evi: E-5 evi, E-3 evinin doğusunda, LMT VI yerleşimine ait giriş 
kapısının batısında yer almaktadır (Resim: 1-2, Çizim: 1). Diğer evler gibi 

5  Blegen vd. 1950, 60, lev.259: If-k.
6  Blegen vd. 1950, 62, lev.263:Ih-k.
7  Blegen vd. 1950, 59, lev.255: Ig.
8  Blegen vd. 1950, 60, lev.258:1c-Id. 
9  Blegen vd. 1950, lev.255:Ic.
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kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu evin duvarlarının kuzey 
uzantıları ise M.Ö. 4 yy. ait kuyu tarafından tahrip edilmiştir. Açığa çıkarılan 
kısmı itibarıyla E-5 evi kuzey-güney doğrultusunda 11.20 m. doğu - batı 
doğrultusunda 2.20-2.50 m. mekân içi genişliği ise 1.14-1.40 m.dir. Evin orta 
boy taşlardan örülen uzun duvarları doğuya doğru yatmıştır. Evin güney 
duvarını diğer evlerde olduğu gibi LMT VI savunma sisteminin kalın levha 
taşlardan örülmüş kısmı oluşturmuştur. 

E-5 evinin batı duvarı batıda E-3 evinin doğu duvarına yaslanmaktadır. Bu 
durum itibarıyla diğer evlerde görülen ortak duvar kullanımının olmaması 
ve diğer evlere göre çok dar olması E-5 evini diğerlerinden ayırmaktadır. E-5 
evinin doğu duvarı ise (D-41) güneyde savunma sistemine bağlanmış, kuzey 
uzantısı ise M.Ö. 4 yy. kuyusu tarafından tahrip edilmiştir. 

E-5 evi içinde yapılan kazılarda bu tabakaya ait taban üzerinde daha çok 
çömlek tipi kaplara ait parçalar ve daha az miktarda da A 12 ve A 16 tipi 
çanaklar bulunmuştur. Yerli seramik örneklerinin yanında bulunan “urfinis” 
seramik grubuna ait sos kabı ağzı ve Melos obsidyeninden yapılmış dilgiler de 
Liman Tepe’nin çevre kültür bölgeleriyle ilişkilerini göstermesi bakımından 
önem taşımaktadır. Bu ev içinde ayrıca bronzdan yapılmış bir keski de ele 
geçirilmiştir.

Ev-6 İçerisinde Yapılan Kazılar

Liman Tepe VI yerleşmesinin giriş kapısının doğusunda yer alan E-6 evinin 
sadece güney ve batı duvarının bir kısmı açığa çıkarılmıştır (Resim: 1, Çizim: 
1) Evin iç kısmı, üzerinde yer alan LMT V tabakasına ait mimarî kalıntılar 
nedeniyle kazılmamıştır. Kazılan alan itibarıyla evin batı duvarı (D-39) 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda olup duvarın kuzey uzantısı tahribata 
uğramıştır. Bu duvarın güney uzantısına ise doğudan bir başka duvar (D-46) 
bağlanarak E-6 evinin güneybatı köşesini oluşturmuştur. E-6 evinin güney 
duvarı ile savunma sistemi arasında 0.75-0.80 m.lik bir boşluk yer almaktadır. 
Bu ev, LMT VI savunma duvarına dayanmaması ile diğerlerinden ayrılır. 
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Daha farklı bir anlayışla inşa edilen bu yapı ile sur duvarı arasında kalan 
boşluk, yerleşmenin giriş kapısının hemen iç kısmında bulunan bir çeşit geçit 
olarak kullanılmış olabilir.

E-5 ve E-6 Evlerinin Arasında Kalan Yol –LMT VI (ETÇ 1) Yerleşmesine ait 
Giriş Kapısının Önü (Resim: 1, Çizim: 1)

 E-5 ve E-6 evi arasında kalan 2.00-2.40 m. genişliğindeki boşluk sokak 
olarak tanımlanmaktadır (Resim: 1, Çizim: 1). LMT VI yerleşmesinin giriş 
kapısına bağlanan bu yol üzerinde yapılan kazılarda kerpiç parçaları içeren 
bir toprak kazılmıştır. Evlerin duvarlarına ait olan bu kerpiç parçalarından az 
miktarda seramik ve kemik ele geçirilmiştir. 

Liman Tepe V Tabakası (Erken Tunç Çağı 2)

LMT V tabakasına tarihlenen kazı alanının güneyinde doğu-batı 
doğrultusunda uzanan bir taş duvar (D-27) açığa çıkarılmıştır. 6 m. 
uzunluğunda, 0.90 m. genişliğinde olan bu duvarın, orta kısmı ve doğu 
uzantısının kuzey kenarı tahribata uğramıştır. (Resim: 5). 

Alanda herhangi bir mimarî ile bağlantısı olmayan bu duvarın 
güneyinde yapılan kazılarda kemikten bir amulet, kemik deliciler ve Melos 
obsidyeninden yapılmış dilgiler bulunmuştur. Duvarın kuzeyinde kalan 
alanda ise orta ve büyük boy toplama taşlardan oluşan yıkıntılar açığa 
çıkarılmıştır. Bu yıkıntıların kuzeyinde ise 35-45 cm. kalınlığında bir yangın 
tabakası kazılmıştır (Resim: 5).   

Söz konusu duvarın kuzeyinde yapılan kazılarda ETÇ II seramik 
örneklerinin içinde koç başlı bir zoomorfik kabın baş kısmı (Resim: 6) ile 
pişmiş topraktan kuş ya da kaza ait baş ve boyun kısmı ele geçirilmiştir. 

LMT V tabakasına ait seramik örneklerinin arasında profil parçası olarak 
Troya A16 ve A12 tipinde çanaklar çanaklara ait kaide parçaları ile az miktarda 
boyunlu çömleklere ait parçaları bulunmaktadır. Anadolu Ticaret Ağı Dönemi 
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için karakteristik olan fincanlara ve tankardlara ait parçalar (Kastri Grubu) ile 
bir depas parçası da yine bu alanda ele geçirilmiştir (Resim: 7). Bu fincanlar 
ince nitelikte kırmızı ve siyah astarlı, parlak perdahlıdır. Sadece ağız kısımları 
korunmuş tankardların ise farklı renklerde astarlı oldukları tespit edilmiştir. 
Depasın sadece dip kısmı ve dip kısmına bağlanan kulplarından bir tanesinin 
bağlantı kısmı korunmuştur. Bu örnek gri renk hamurlu ve astarlıdır.

       

Liman Tepe IV 2 ve IV 1 Tabakaları (Erken Tunç Çağı 3)

LMT IV tabakasına ait erken (LMT IV2) ve geç (LMT IV1) olarak 
adlandırılan iki ana tabaka olduğu önceki yıllarda yapılan yayınlarda ortaya 
konmuştu10. 2010 yılında bu iki ana tabakaya ait çeşitli katmanlar kazılmıştır. 
Erken tabakaya tarihlenen kalıntılar arasında (LMT IV 2) dört adet çukur tespit 
edilmiştir (Resim: 8) Çukurların çapları 1.10-2.20 m. arasında derinlikleri ise 
50-70 cm. arasında değişmektedir. Çukurların içinden az miktarda seramik ile 
birlikte çok az miktarda karbonlaşmış tahıllar ele geçirilmiştir.  

Liman Tepe’de 2007 yılında yapılan kazılarda merkezî kompleksin 
güneyinde ortak kullanım alanının içine açılmış on iki tane dairesel formlu 
çukur açığa çıkarılmıştır11. Zengin buluntu veren bu çukurlar içinde 
bulunan buluntular, bu alanda yapılan bir törenden arta kalanlar olarak 
değerlendirilmiştir.  On iki çukurun batısında yer alan ve 2010 yılında açığa 
çıkarılan dört çukur da, diğerleri kadar zengin buluntu vermese de, aynı amaç 
doğrultunda kullanılmış olmalıdır. Bu çukurlar ile birlikte ortak kullanım 
yerine açılmış çukurların sayısı on altıya ulaşmıştır.   

LMT IV 1 tabakasına ait kalıntılara bakıldığında, bu dönemde artık 
çukurların bulunmadığı görülmektedir. Bu tabaka alanda kısmen korunmuş 
olarak araştırılmıştır. Bu tabakaya ait bir fırın tabanı, bu fırın tabanının 
yanında bir kül çukuru ve belirli bir mimarî bütünlük vermeyen taş yığınları 
açığa çıkarılmıştır. 

10  Şahoğlu 2005b, Fig. 2; Şahoğlu (baskıda). 
11  Erkanal vd. 2009, 305-306.



470

 Kazılan alanın orta kısmına denk gelen kısmında açığa çıkartılan fırın 
tabanı (Fırın 11), doğu-batı doğrultusunda olup ağız kısmı doğuda yer 
almaktadır. 

Dokümantasyon işlemi tamamlanan bu fırının kaldırılması sırasında daha 
eski evresine ait bir tabanı (Fırın 12) daha açığa çıkarılmıştır. Fırın 12’nin 
tabanı açığa çıkarılırken,  Fırın 11’in etrafını çevreleyen kırık taş parçalardan 
oluşan duvarın, eski fırının kenarlarını oluşturduğu belirlenmiştir. Bunun 
yanı sıra fırın 11’in doğusunda dik duran iki taşın fırın 12’nin batı kenarında 
da dik olarak durdukları anlaşılmıştır.

Gerek 11 No.lu, gerekse 12 No.lu seramik fırınının çevresinde yapılan 
kazılarda belirli bir mimarî bütünlük vermeyen taş döküntüler açığa 
çıkarılmıştır.

Değerlendirme

Liman Tepe’de 2010 yılında yapılan kazılarda şu sonuçlar elde edilmiştir.

Liman Tepe VI tabakasına ait (Erken Tunç Çağı I) surunun batı uzantısı 
açığa çıkarılmıştır. Taştan bir örgüye sahip olan sur duvarının bu kısımda taş 
temel üzerine kerpiç olarak inşa edildiği görülmüştür. 

Liman Tepe VI yerleşiminin sur duvarına yaslanan uzun evlerin sayısı 
altıya çıkmıştır. Bu evlerden dört tanesi ortalama 23.30 m. uzunluğunda, 4.00 
m. genişliğinde olmakla birlikte, Erken Tunç Çağı I sur kapısının batısında 
açığa çıkarılan E-5 evi ise 1.14-1.40 m.lik genişliğiyle diğer evlere göre çok 
dardır. E-5 olarak tanımlanan bu yapı farklı amaçla kullanılmış olmalıdır. 
Ayrıca girişin doğusunda kısmen açığa çıkarılan E-6 evi ise diğer yapılardan 
farklıdır. Erken Tunç Çağı I sur duvarına yaslanmayan bu yapının güney 
duvarı toplama taşlarla inşa edilmiş olup sur duvarı ile arasında 0.75-0.80 
m. bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğun nereye bağlandığı önümüzdeki 
yıllarda anlaşılacaktır. 
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LMT VI tabakasına ait uzun evler, uzun bir süre boyunca kullanılmışlardır. 
Bu yapılar içerisinde ele geçirilen seramik ve diğer küçük buluntular evlerin bir 
yandan domestik amaçlı kullanıldığını kanıtlarken, diğer yandan da bu evler 
içerisinde çeşitli üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Ele 
geçirilen seramik özellikle Liman Tepe’nin deniz aşırı ilişkilerinin boyutları 
hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Evler içerisinde ele geçirilen urfirnis sos 
kabı parçaları, Erken Kiklad II dönemine ait kaliteli, boyalı seramik örnekleri 
ve bir adet sos kabı parçası ile Melos kökenli obsidyen ile yapılmış âletler, Batı 
Anadolu sahil kesiminin bu dönemde tüm Ege’de etkin olan Kiklad kökenli 
denizcilerin uğrak yerlerinden biri olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca bu 
sene E-1 evi içinde bulunan kaideli sos kabı parçası “yellow mottled” olarak 
bilinen mal grubuna aittir ki, söz konusu kap parçası bu seramik grubuna ait 
Anadolu’da ele geçirilen tek örneği oluşturmaktadır12.

A alanında yapılan kazılarda 2007 yılında açığa çıkarılan ve törenlerde 
kullanıldığı anlaşılan Erken Tunç Çağı IIIB çukurlarının, batıya doğru devam 
ettiği görülmüştür. Bu yıl açığa çıkarılan 4 çukur ile birlikte bu çukurların 
sayısı on altıya ulaşmıştır. 
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Çizim 1: Liman Tepe VI yerleşmesinin çizimi (Çizim: Kadir Böyükulusoy).
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Harita 2: Liman Tepe kazı alanlarını gösteren topoğrafik harita. 
  (Harita: Michele Massa).

Harita 1: Liman Tepe’nin konumunu gösteren harita. (Harita:  Michele Massa).
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Harita 2: Liman Tepe kazı alanlarını gösteren topoğrafik harita. 
  (Harita: Michele Massa).

Resim 1: Liman Tepe hava fotoğrafı (Foto: Hakan Çetinkaya).

Resim 2: Liman Tepe VI yerleşmesi savunma sistemi ve uzun evler.
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Resim 3: Liman Tepe VI, Ev 1 içerisinde ele geçirilen fırın.

Resim 4: Liman Tepe VI, Ev 1 içerisinde ele geçirilen küçük testi.



477

Resim 5: Liman Tepe V yerleşmesine ait duvar ve yanık alan.

Resim 6: Liman Tepe V tabakasına ait koçbaşı.
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Resim 7: Liman Tepe V tabakasının geç evrelerine tarihlenen kırmızı astarlı  seramik örnekleri.

Resim 8: Liman Tepe IV 2 tabakasına ait çukurlar.
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Liman Tepe’de su altında kalan liman tesislerinin kazı çalışmaları, Ankara 
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM)  
çatısı altında gerçekleştirilmektedir1. 

2010 yılı kazıları, mendireğin güneyinde yani limanın iç kısmına denk gelen 
E Alanında sürdürülmüştür (Harita: 1, Resim: 1)2. İlk kez 2007 yılında açılan 
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irerp.tr@gmail.com)
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Coğrafya Fakültesi, INSTAP – SCEC, Urla Belediyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 
(TİNA) ve Türk Tarih Kurumu tarafından maddî ve manevî olarak desteklenmektedir. Kazı 
alanının hava fotoğrafları için Sayın Hakan Çetinkaya’ya, küçük buluntuların fotoğraf çekimi 
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konservasyon çalışmaları için Michel Roggenbucke ile Buket Aladağ’a, makalede kullanılan 
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bu açmadaki çalışmalarda mendireğin ilk inşa evresi ve kullanım gördüğü 
diğer dönemlerin ortaya konması amaçlanmaktadır3. 2007 yılında 4x4m. 
boyutlarında bir alan olarak açılan bu kazı alanı sonraki yıllarda 10x10m. 
boyutlarına genişletilmiştir (Resim: 1). Daha önceki yıllardaki çalışmalarda 
liman tesisinin M.Ö. 6-7. yy.da, daha sonra da limanın kullanım görmediği 
bir boşluk döneminden sonra M.Ö. 4. yy.da yeniden kullanıldığı ortaya 
konmuştu4. 2010 yılı çalışmalarında bu dönemlere ait liman tabanlarının 
stratigrafik bir şekilde, daha geniş alanlarda incelenmesi ve mendireğin 
olası daha erken kullanım evrelerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 2010 
yılı kazılarında derinleşme yüzünden açma kenarlarının yıkılmaması için 
10x10m. boyutlarındaki kazı alanı her kenardan 1 metre daraltılarak 8x8 
metreye düşürülmüştür. 

Yeni açılan alanlarda, daha önceki yıllarda kazılan alanlarda da aynı 
seviyelerde (-3.0 / 3.5m) açığa çıkarılan büyük pithos parçalarının devamı 
ile karşılaşılmıştır. Bu büyük pithoslar da önceki yıllardaki örnekler gibi 
dokümantasyonları yapıldıktan sonra kaldırılarak, kazı yapılan alanın 
ilerisindeki bir alana yerleştirilmiş ve üzerleri örtülerek koruma altına 
alınmışlardır. 

Kaldırılan pithos parçalarının altından, yine daha önceki yıllarda incelenen 
alanlarda da karşımıza çıkan steril çamur tabakasıyla karşılaşılmıştır. 
Bu çamur tabakasının altında, mendireğe yakın kesimde yaklaşık -4.1m. 
kodlarında, mendirekten uzaklaştıkça da 4.3m. koduna kadar derinleşen bir 
eğimde M.Ö. 4. yy liman tabanına ulaşılmıştır. Özellikle mendireğe yakın 
kısımda tüm alana dağınık bir şekilde çok sayıda amphora parçası olduğu 
görülmüştür (Resim 2 - 3). Amphora parçaları yanında çanaklara, oinochoe ve 
kantaroslara ait çok sayıda seramik parçasının tüm liman tabanına dağılmış 
olduğu görülmüştür (Resim: 4 - 7). Açmanın batı kısmında yoğun miktarda 
zeytin çekirdekleri açığa çıkarılmıştır. Kazılar sonunda tüm liman tabanının 

 Bolu Arkeoloji Müzesi’nden Ümit Karataş, Burdur Arkeoloji Müzesi’nden Gonca Gülseven 
ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ndan M. Fuat Özçatal kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.         

3 Erkanal vd. 2010.
4 Şahoğlu 2010.
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çok yoğun bir şekilde seramik parçalarıyla kaplı olduğu, bunlar arasında çeşitli 
metal parçalar ve çeşitli amaçlar için kullanılmış ahşap parçaları (Resim: 8) ile 
taşların bulunduğu görülmüştür. Ele geçirilen 2 metal çapa parçası, çapaların 
tipolojik ve tarihsel gelişimine katkı koyması beklenen önemli bulgular olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Açığa çıkarılan liman tabanının tamamı, 1x1m.lik 
alanlara ayrılıp dökümantasyonu yapılmış ve tabandaki malzeme bu düzen 
dâhilinde toplanmıştır. 

2010 yılı kazıları, 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen Liman Tepe sualtı 
kazılarında en çok dalışın yapıldığı yıl olmuştur. Ekibin geçen yıllar içerisinde 
daha da oturması ve hava şartlarının uygunluğu alınan bu sonuçlarda önemli 
bir role sahiptir. Kazı sezonu sonunda, M.Ö. 4. yy. liman tabanındaki tüm 
buluntular toplandıktan sonra alan bir örtü ile kapatılmış ve kum torbaları ve 
taşlar kullanılarak kazı alanı koruma altına alınmıştır. 

2011 yılında kaldığı yerden devam edilmesi planlanan çalışmalarda, 
M.Ö. 4. yy. liman tabanının altında stratigrafik bir şekilde yer alan M.Ö. 
6 -7. yy. liman tabanına ulaşılması ve bu dönem limanının araştırılması 
planlanmaktadır. 

2000 yılından 2007 yılına kadar Ankara – Haifa Üniversiteleri ortak kazıları 
olarak devam eden Liman Tepe sualtı kazıları, 2008 yılından bu yana Ankara 
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) 
bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Proje çerçevesinde sualtı kazıları ile 
paralel olarak geliştirilen restorasyon – konservasyon laboratuvarı, restoratör 
Buket Aladağ tarafından organize edilmektedir. 2010 yılı itibarıyla hem kara 
hem de su altından çıkan buluntuların restorasyon – konservasyon işlemlerini 
yürütebilecek kapasiteye kavuşturulan laboratuvar kapsamında su altından 
çıkarılan buluntuların tuzlu sudan arıtılma aşamalarının gerçekleştirildiği 
havuzlar inşa edilerek gerekli saf su cihazları temin edilmiş, bunun yanında 
laboratuvarın diğer önemli ihtiyaçları da giderilerek, şu an için kazıların 
ihtiyacını görebilecek bir yapı sağlanmıştır. 
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Liman Tepe / Klazomenai’ın M.Ö. 4. ve 6-7. yüzyıllardaki liman 
tesislerinin ortaya çıkarıldığı sualtı kazıları, bugün için Türkiye’deki tek 
sualtı liman kazısını oluşturmaktadır. Proje kapsamında bir yandan kara 
kazılarında ele geçirilmeyen özellikle organik malzemeler açısından önemli 
veriler sağlanırken, diğer yandan da verilen eğitimlerle Türkiye’de su altında 
kazı yapma yetisine sahip bir arkeolog ekibi yetiştirilmektedir. 
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Harita 1: Liman Tepe kazı alanlarını gösteren topoğrafik harita. (Harita: Michele Massa).
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Resim 1: Liman Tepe Mendirek yapısı ve su altındaki kazı alanları (Foto: Hakan Çetinkaya).

Resim 2: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında açığa çıkarılan bir amphora.
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Resim 3: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında açığa çıkarılan bir amphora.

Resim 4: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında ele 
  geçirilen M.Ö. 4. yy.a ait bir   seramik örneği.



486

Resim 5: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında ele geçirilen M.Ö. 4. yy.a ait bir seramik örneği.

Resim 6: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında ele geçirilen M.Ö. 4. yy.a ait  bir  
 seramik örneği.
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Resim 7: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında ele geçirilen M.Ö. 4. yy.a ait  bir  seramik örneği.

Resim 8: Liman Tepe / Klazomenai sualtı kazılarında ele geçirilen M.Ö. 4. yy.a ait geçmeli bir  
 ahşap parçası.
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Günümüzde Anadolu’nun Ege’ye açılan en önemli limanlarından birisi 
olan Çeşme1, tarihin her döneminde aynı özelliğini korumuş olmalıdır (Harita: 
1) 2. Bağlararası’ndaki kazılar, bu merkezin Bronz Çağında da çok önemli bir 
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Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye - Ankara / 
TÜRKİYE. (irerp@superonline.com, irerp.tr@gmail.com, vsahoglu@gmail.com)
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alanının hava fotoğrafları için Sayın Hakan Çetinkaya’ya, küçük buluntuların fotoğraf çekimi 
için Chronis Papanikolopoulos’a, eserlerin çizimi için Douglas Faulmann ve restorasyon 
konservasyon çalışmaları için Michel Roggenbucke ile Buket Aladağ’a, makalede kullanılan 
haritaların modellemesi için de Michele Massa’ya teşekkürü borç biliriz. ANKÜSAM ve 
IRERP hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://ankusam.ankara.edu.tr.

2 2010 Çeşme – Bağlararası Kazıları Ekibi: Hacettepe Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğretim elemanı Dr. Yiğit Erbil, Cumhuriyet Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Çayır – Böyükulusoy, Girit Ege Prehistoryası Enstitüsü Merkezi 
(INSTAP – SCEC) uzmanlarından fotoğrafçı Chronis Papanikolopoulos, restoratör Michel 
Roggenbucke, çizimci Douglas Faulmann; Londra Ü. Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi 
Michele Massa, Atina Ü. Arkeoloji Bölümü master öğrencisi Sofia Makri, Arkeologlar Halil 
Şaşmaz, Restoratör Buket Aladağ, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri Nesrin Varlı, Ece Ceren Doğan, Anıl Soyhan, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Özgen Çelik, Yeşim Alkan,  Burcu Kılık, Pamukkale Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri İpek Encin, Halil İbrahim Yaşar, Çanakkale 
19 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Fuat Ağırman, 
Murat Yüce, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Ramazan Güler, Doğu 
Akdeniz Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencileri Yılsu Hoca, Atina Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencileri 
Alexandros Kamaras Kadros,  Promitheas Dimitrios, Kalantzakis Sarantapoulos’tan 
oluşmuştur. 

ÇEŞME – BAĞLARARASI 2010 YILI KAZILARI 
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liman kenti olduğunu, özellikle de M.Ö. 2. binyıla Girit – Minos kültürünün 
etkinliğinde gerçekleştirilen deniz ticareti ağında önemli bir liman vazifesi 
gördüğünü ortaya koymaya başlamıştır. 

Çeşme – Bağlararası’nda 2010 yılı çalışmalarının iki ana hedefinden 
birincisini 2009 yılında kazısına başlanan ve Erken Tunç Çağı II dönemine 
ait olan yerleşimin araştırılması, ikincisini ise M.Ö. 2. binyıl yerleşmesinin 
bulunduğu alanda yeni bir açma açılarak, Orta Tunç Çağı sonu ve Geç Tunç 
Çağı başına tarihlenen dönemdeki yerleşmenin araştırılması oluşturmuştur 
(Harita: 2). 

Erken Tunç Çağı II Yerleşim Alanındaki 2010 Yılı Kazıları

Çeşme – Bağlararası’nda ilk kez 2005 yılında tespit edilen Erken Tunç 
Çağı tabakaları, o dönemde açılan geniş bir açma ile ilk kez araştırılmaya 
başlanmıştır (Harita: 2, Resim: 1). Erken Tunç Çağı II’nin geç evrelerine 
tarihlenen bu yerleşimde, sokaklarla ayrılmış ortak duvarlar kullanan farklı 
yapı planlarına ait bir yerleşmenin kalıntıları ortaya çıkarılmaya başlanmıştı. 
Taş temelli kerpiç duvarlara sahip evlerin bir kısmı beyaz sıva ile sıvanmıştır. 
Kazılarda açığa çıkarılan alanın yoğun bir şekilde iskân edilmiş domestik 
kullanım amaçlı bir bölge olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Yapıların bu kadar 
yoğun olması, yerleşmenin bir savunma sistemi ile çevrili olduğunu ve tüm 
yerleşimin de savunma sisteminin içerisinde kalan alanda olduğunu akla 
getirmektedir. Ancak bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 
henüz savunma sistemine ait bir arkeolojik veriyle karşılaşılamamıştır.

2010 yılı çalışmalarında 2005 ve 2009 yıllarında kazısı yapılan alanların 
tamamında derinleşme çalışmaları yapılarak Bağlararası’nın daha erken 
dönemlerinin incelenmesine başlanmıştır. 

 Milas Arkeoloji Müzesi uzmanı Mehmet Yıldız, kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmıştır.         
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M- 39 Yapısı

2010 yılı kazılarında en yoğun çalışılan alan M-39 olarak adlandırılan 
yapıdır (Resim: 2). Yaklaşık 18m. uzunluğunda olan bu yapı, dikdörtgen 
planlıdır. Bu alandaki ilk çalışmalar, yapının güneybatı köşesine denk gelen 
alandaki Orta Tunç Çağı başlarına tarihlenen çöp çukurunun kazısı olmuştur 
(Ç-15). 2009 yılı kazılarında belirlenen bu çukurun üst kısmında yine Orta 
Tunç Çağına ait bir de fırın tabanı açığa çıkarılmıştı. Fırının altında yer alan 
ve yaklaşık 2m. çapında olan çukur (Ç-15), 39 No.lu yapının duvarlarını 
kısmen tahrip etmiştir. Çukurun bulunduğu alana denk gelen duvarlar 
ancak çukurun tamamen kazılmasının ardından, çok daha derin seviyelerde 
takip edilebilmiştir. Ç-15 No.lu çukurdan elde edilen neticelere aşağıda 
değinilecektir. 

Yaklaşık 18m. uzunluğa sahip olduğu anlaşılan 39 No.lu evin ana giriş 
kapısının evin kuzeydoğu dar ucunda olduğu anlaşılmıştır. Bu alandaki 
sokaktan 2 basamakla girilen ev içerisinde oldukça büyük bir ana mekân 
bulunmaktadır. Evin güneybatı   kısmı ise temelsiz, oldukça basit ara bölme 
duvarları ile daha küçük mekânlara bölünmüştür. Bu alanda özellikle evin 
Erken Tunç Çağı II’nin daha erken kullanım evresine ait tek sıra taş temele 
sahip bir ara bölme duvarı ile taş temelsiz bir kerpiç ara bölme duvarı tespit 
edilmiştir. M-39’un güney yarısında ara bölme duvarı ile bölünen alana M-54 
numarası verilmiştir (Resim: 3). 

Evin ana mekânı içerisinde (M-39), Çeşme Erken Tunç Çağı mimarîsinin 
en karakteristik elemanlarından biri olan sıvalı bir platformla bağlantılı ocak 
dikkati çekmektedir (Resim: 4). Mekânın ortasında yer alan bu düzenlemede 
oval bir ocak yeri ve bunun ön kısmında beyaz sıva ile sıvanmış, ön kısmında 
kazıda tam olarak korunamamış olan, ancak özel bir düzenlemeye sahip 
olması muhtemel bir sıvalı platform açığa çıkarılmıştır. Bu tür platformlarla 
bağlantılı ocaklara M-52 ile daha kötü korunmuş bir hâlde M-38 içerisinde de 
rastlanmıştır. 

M-39 yapısına ait çok iyi korunmuş durumda mimarî açığa çıkarılmış 
olmasına rağmen, 2010 yılı kazılarında bu yapı içerisinde in situ bir buluntu 
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grubu ele geçirilmemiştir. Evin özellikle M-54 olarak adlandırılan Erken Tunç 
Çağı II’nin daha erken evrelerine tarihlenen güney kısmındaki bölme duvarı 
ile ayrılmış bölümünde in situ ele geçirilen bir kapak ile iki küçük testi, (Resim: 
5) evin erken kullanım dönemi ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. 

M-52 Yapısı

M-52 olarak adlandırılan dikdörtgen planlı yapı ilk kez 2009 yılı kazılarında 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2-3, 6). Aynı ev içerisinde bu yıl gerçekleştirilen 
kazılarda, duvarları beyaz sıva ile kaplı bu yapının ana inşa evrelerini 
anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Evin güneybatı (D-131) 
ve güneydoğu (D-135) duvarları taş temellere sahiptir. Güneydoğu duvarı 
üzerinde kerpiç kalıntıları ele geçmezken güneybatı uzun duvarının kerpiç 
üst yapısı oldukça iyi durumda korunmuştur. Evin kuzeydoğudaki uzun 
duvarına ait taş temellere rastlanmamış ve bu duvarın tamamen kerpiçten 
yapılarak sıvandığı görülmüştür (Resim: 6). 

2010 yılı kazılarında evin orta kısmında yer alan platformla bağlantılı 
ocak askıda bırakılarak sıvalı ev tabanları kazılmış ve derinleşilmiştir. 
Kazılar sonucunda ev tabanının birçok kez üst üste sıvanarak yenilendiği 
anlaşılmıştır. Evin sıvalı tabanlarının altında, özellikle kuzeybatı yarısında 
düzenli levha taşlar ve gruplar hâlinde çakıl taşlarından oluşan bir düzenleme 
dikkati çekmiştir. Yer yer kum grupları ile de desteklenen bu düzenlemenin 
bulunduğu alanda seramik oldukça azdır (Resim: 6). Bu düzenleme olasılıkla 
evin en erken sıvalı tabanının altında düzenli bir seviye oluşturmak için 
yapılmıştır. Bir diğer olasılık bunun evin sıvalı tabanlardan önceye tarihlenen 
bir taban döşemesi olmasıdır ki çakılların gruplar hâlinde oluşu ve levha 
taşlarla tam bir bütünlük göstermemesi bu olasılığı azaltmaktadır (Resim: 6). 

2010 yılı çalışmalarında evin kuzeydoğu köşesinde kerpiçlerle inşa edilmiş ve 
beyaz sıvanmış iki adet kare şeklinde depolama çukuru da tespit edilmiştir (Resim: 
6). Ev içerisinde kutu gibi iki küçük silo mekânı şeklinde olan bu düzenlemede, 
depolama kısımlarında herhangi bir belirgin malzeme ele geçirilmemiştir. 
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M-52 yapısının güneydoğu köşesinde de D-104 duvarı ile D-135 arasında 
kalan alanda, tıpkı evin kuzeydoğu köşesinde olduğu gibi iki tane sıvalı 
kare şeklinde silo tespit edilmiştir. Kazısı önümüzdeki yıllara bırakılan bu 
alanlarda da şu anki veriler ışığında ne tür bir malzemenin depolandığı 
anlaşılamamıştır. 

D-102 ve D-104 Duvarları Arasında Kalan Alan

D-102 ve D-104 duvarları arasında kalan alan, 2010 yılı kazılarının en 
ilginç noktalarından birini oluşturmaktadır (Resim: 3). Bu alanda 2009 
yılı kazıları sonucunda Erken Tunç Çağı II’nin geç evrelerine ait bir adet 
çıkmaz sokağın bulunduğu ve olasılıkla M-52’nin de bir kapı ile bu sokağa 
açıldığı düşünülmüştü. 2010 yılı çalışmalarında bu alanın erken evrelerinin 
araştırılması sağlanmış ve M-39, M-38 ve M-52 yapıları arasında kalan bu 
trapez formlu dar boş alanda bir fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Defalarca 
yenilenerek kullanılmış olan bu fırın askıda bırakılarak daha da derine 
inildiğinde, Erken Tunç Çağı II’nin daha erken evrelerinde bu alanda yangın 
sonucu yanarak taşlaşmış sert bir yıkıntı alanına rastlanmıştır. Henüz kazısı 
yapılmamış bu alanla bağlantılı olarak da yere sıva ile yan yana sabitlenmiş 
iki adet çömlek ve onların hemen önünde yer alan yine sıva ile belirlenmiş 
iki tane küçük dikdörtgen hazne açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Bu hazne 
görünümlü alanların içinde zamanla kaybolan organik bir malzemeden 
yapılmış bir maddenin bulunması olasılığı vardır. Bu organik malzeme, yan 
tarafında açığa çıkarılan iki çömlek (Resim: 8) gibi sıva ile sıvanarak buraya 
sabitlenmiş bir düzenlemeye sahip olabilir. Bu konu ile ilgili daha detaylı 
bilgiye maalesef ulaşılamamıştır. Küçük hazneler içerisinden toplanan toprak 
örnekleri de bu konu ile ilgili herhangi bir ipucu vermemiştir.

Orta Tunç Çağı Başına Tarihlenen Çukur 15

İlk kez 2009 yılı kazılarında tespit edilen3 15 No.lu Çukur’un kazısı 2010 
yılında gerçekleştirilmiştir. Yanık kalıntılarla dolu olan çukurun içerisinde bol 
miktarda hayvan kemiği yanında deniz kabuğu ve çok sayıda seramik örneği 

3  Şahoğlu vd. 2011, Resim 10.
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ele geçirilmiştir. (Resim: 9). Seramik örneklerinin en ilginç yanı bunların 
yerleşmede daha önce tespit edilen M.Ö. 2. binyıl kalıntılarından daha erkene 
tarihlenmesidir. 

M.Ö. II. Binyıl Yerleşiminde Gerçekleştirilen 2010 Yılı Kazı Çalışmaları

Araştırılan ikinci alan daha önce kazısı yapılan M.Ö. II. binyıl yerleşiminin 
(2002-2004) hemen yanında açılan yeni açmadır (Harita: 2, Resim: 1). Bu 
alanda açığa çıkarılan ve geç dönem aktiviteleri tarafından oldukça ciddî 
biçimde tahrip edilmiş olup iyi korunmuş kalıntılar, 2002-2004 yıllarında 
kazısı yapılmış alana nazaran daha derin bir seviyede tespit edilmiştir. 
2005 yılında bu alanın kuzeybatısında gerçekleştirilen sondaj çukurlarında 
da (Harita: 2) mimarî kalıntıların oldukça derinde ele geçirildiği göz önüne 
alınırsa, yerleşimin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde kültürel tabakaların 
kalın bir depozit altında gömülü olduğu sonucuna varabiliriz. Bu durum, 
geçmişte bu kısımda yer alan bir nehir ya da dere yüzünden meydana gelmiş 
olabilir. Yaşlı çevre sakinlerinden elde edilen bilgiler, yakın tarihlere kadar 
bölgede böyle bir derenin varlığını doğrulamaktadır; önümüzdeki yıllarda 
yapılması planlanan jeomorfolojik çalışmalar da bu konuyu daha net bir 
şekilde ortaya koyacaktır.

Kazılan alanda, yerleşimin Orta Minos (OM) III Dönemiyle çağdaş olan 
2. tabakasının devamına ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Ancak 2010 yılı 
çalışmaları tümüyle 2. tabaka yerleşimini tahrip eden 0. ve 1. tabakaya ait 
çöp çukurları üzerinde yoğunlaşmıştır. 2. tabakaya ait stratigrafik çalışmalar, 
2011 yılında gerçekleştirilecektir. 

0. (Miken Dönemi) ve 1. tabakaya (Geç Minos (GM) IA ile çağdaş) ait 
10’dan fazla çöp çukuru tespit edilmiştir. Bazı örneklerde, 0. tabaka çukurları 
1. tabaka çukurlarının üstüne kazılmıştır. 1. tabaka (GM 1A) çukurlarının 
çağdaşı olan küçük bir duvar parçası dışında, bu çukurlarla bağlantılı herhangi 
bir mimarî kalıntı ele geçirilmemiştir. Bu küçük duvar parçası her ne kadar da 
1. tabakaya tarihlenen bir dolgunun üzerine oturuyorsa da, duvar çukurdan 
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sonra inşa edilmiş olmasına rağmen yine 1. tabakanın bir başka evresine ait 
olabilir. Bu tarihlemeyi destekleyen en önemli veri, duvarın 0. tabakaya (GH 
III dönemi) ait diğer bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiş olmasıdır.

Çeşme - Bağlararası 0. Tabaka

(Geç Hellas (GH) III A2 – III B1 Dönemi ile Çağdaş)

Yüzey toprağı ve tahribat dolgularının bazı kısımlarında Miken seramik 
örnekleri de içeren çanak-çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bu döneme 
tarihlenen üç küçük çukur tespit edilmiştir. Bu çukurlardan biri yukarıda 
bahsedilen duvar parçasıyla 2. tabakaya ait 146 No.lu duvarı tahrip etmiştir. 
Bu çukurdan ele geçirilen ilginç bir buluntu bize Çeşme’de bu dönemdeki 
metalürjik aktiviteler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sezonun en 
sürpriz buluntusu olarak bronzdan masif bir mızrak ucu, dikey bir konumda 
ele geçirilmiştir. (Resim: 10). Diğer çukurlarda az sayıda Miken parçaları ile 
beraber bölgenin yerel mal gruplarına ait seramik parçaları ele geçirilmiştir.

Çeşme - Bağlararası 1. Tabaka

(Geç Minos IA Dönemi ile Çağdaş)

Çeşme – Bağlararası 1. tabakası (CB 1), önceki yıllarda belirlendiği üzere, 
kesin olarak tarihlenemeyen az sayıda mimarî kalıntı yanında, çok sayıda çöp 
çukurundan oluşmaktadır. 2010 yılı çalışmalarında da bu döneme tarihlenen 
çok sayıda çukur açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Çukurlarda genellikle çok 
sayıda tek kulplu, dip kısmı ip ile kesilmiş fincanlara ait parçalar (Resim: 12), 
hayvan kemikleri ve karbonlaşmış organik kalıntılarla birlikte ele geçirilmiştir. 
Gri mal grubuna ait örnekler az sayıdadır, aynı şekilde boyalı Minos ve Minos 
taklidi parçaların sayısı da azdır. 

ÇB 1. tabaka çukurlarından biri, tam olarak toprağa kazılan bir çukur 
karakterinden farklıdır. Söz konusu dolgu, batı ve doğu duvarları göreceli 
olarak yüksek bir şekilde korunmuş bir 2. tabaka evinin yıkıntıları içinde 
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ele geçirilmiştir. Bu yapının tahrip edilmiş kuzey duvarının kalıntıları da 1. 
tabakaya ait bu dolgunun altında açığa çıkarılmıştır. Bu yapı 2b tabakasının 
sonunda (OM III Dönemi içinde) tüm yerleşimi sona erdiren büyük deprem 
sırasında yıkılmış olmalıdır. Bu alanda ele geçirilen malzemenin önümüzdeki 
yıllarda gerçekleştirilecek detaylı analizleri bu depozitin tam fonksiyonu 
hakkında bize daha kesin bilgiler sağlayacaktır (Çukur 10/24).  2010 sezonunda 
kazılan en büyük M.Ö. II. binyıl kontekstini temsil eden bu dolguda Girit 
ithali son derece kaliteli Minos seramik örnekleri de ele geçirilmiştir. (Resim: 
13). Tek kulplu ve düz dipli bir kap kesin bir Girit ithalidir ve tüm gövdesini 
kaplayan siyah renkte koşan spiral motifleriyle bezenmiştir (Resim: 13). Kabın 
iç kısmı da aynı renkte ve tamamen boyanmıştır. Kırmızı boyalı koşan spiralli 
diğer bir örnek de yüksek kaliteli ünik bir parçadır (Resim: 13).

Aynı dolgu içinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok sayıda boyalı Minos 
taklidi Kiklad4 ve Güneydoğu Ege üretimi fincan ve çömlek parçaları ele 
geçirilmiştir. Yerel olarak üretilmiş “S” profilli fincanlar bu depozit içindeki 
en büyük grubu oluşturmaktadır. Bu örnekler ünlü konik fincanların Batı 
Anadolu muadilleri olarak da nitelendirilebilir.

Disk formundaki Minos tipi tezgâh ağırlıkları da çukurlarda yoğun olarak 
ele geçirilen bir buluntu grubudur. Bu ağırlıkların benzer örnekleri, geçtiğimiz 
yıllarda da ele geçirilmişti5. 2010 yılı çalışmaları sırasında E-39 No.lu ETÇ 
evinde tek delikli ve mercimek formlu bir örnek ele geçirilmiştir. Bu örnek, 
arkeoloji literatüründe “Minos tipi ağırlık” olarak tanınan bu ağırlık tipinin, 
aslında Erken Tunç Çağından itibaren Çeşme - Bağlararası’nda kullanılıyor 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  
 

Çeşme - Bağlararası 2. Tabaka

(Orta Minos III Dönemi ile Çağdaş)

2010 yılında bu döneme ait hiçbir deposit kazılmamıştır, ancak kazı sezonu 
sonuna gelindiğinde, kazı alanındaki genel mimarî düzen belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Bu alanda bir sokağın kenarında yer alan dikdörtgen bir ev 

4 Erkanal ve Karaturgut 2004, Resim 3-4.; Erkanal ve Keskin 2010, Fig. 11-12.
5 Erkanal ve Karaturgut 2004, Resim 8; Erkanal ve Keskin 2009, Fig. 15.
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ile önceki yıllarda açığa çıkarılan şaraphaneye benzeyen üç küçük odalı bir 
yapıya ait kalıntılar belirmiştir (Resim: 14).     

Dikdörtgen planlı ev ile sokağı birbirinden ayıran kuzeydoğu duvarı (D-
153) farklı bir inşa tekniğine sahiptir. Bu duvar daha büyük boyda beyaz 
yassı taşlarla örülmüştür. Duvarın iç yüzünde çok sayıda küçük boy taş 
kullanılmıştır. Bu duvar da büyük deprem sırasında yıkılmış olmalıdır; bu 
tahribata ait devrik taşlar, evin kuzeydoğu köşesinde 1. tabaka dolgusunun 
(Çukur 10/24) altında açığa çıkarılmıştır (Resim: 14). 

Üç Küçük Dikdörtgen Bölmeye Sahip Ev

Kısmen kazılmamış alan içerisine doğru devam eden bu yapı, yaklaşık 
doğu - batı istikametinde uzanan eğimli ana duvara sahiptir (D-148). Bu 
duvar, güney ucunda diğer bir duvarın (D-145) orta kısmıyla birleşmektedir. 
(Resim: 14). Üç adet küçük, dikdörtgen bölme bu duvara batı kısmında 
eklenmiştir. Bunlar kesinlikle depolama amaçlı bölmelerdir, zira boyutları 
günlük aktiviteler açısından son derece küçüktür. En güneydeki odanın 
zemini taşla kaplanmış olup bu taban üzerinde çok sayıda ponza taşı in situ ele 
geçirilmiştir. Bu döşeme odanın daha geç bir kullanım evresine ait olmalı ve 
daha erken döneme ait taban da bunun altında bulunuyor olmalıdır. Bu oda, 
merkezdeki depo odasından itinayla sıvanmış bir kerpiç duvarla ayrılırken 
merkezî oda, kuzeydeki odadan da sıvalı bir kerpiç duvarla ayrılmaktadır. 
Bu durumda merkezi odanın her iki duvarı da, 2003 yılında açığa çıkarılan 
şaraphane yapısında olduğu gibi, sıvanmış durumdadır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Çeşme – Bağlararası’nda yoğun ve sıkışık düzendeki yerleşim ortak 
duvarları kullanan evler ve komşu bölgeleri birbirinden ayıran sokaklardan 
oluşmaktadır. Yapılar devamlı olarak yenilenmiş ve tamir edilmiş; tabanlar 
yeniden sıvanmış, kapı yerleri değiştirilmiş ve duvarlar yenilenmiştir. 
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Bu, yerleşim planının sıkışık doğası nedeniyle karşılaşılan bir durum 
olmalıdır. Bu derece yoğun ve sıkışık yapı üniteleri farklı amaçlara hizmet 
edebileceği gibi yerleşimin hem güneybatıdan hem de kuzeydoğudan iki 
dereyle sınırlandırılması ve deniz kenarında yer alması da yerleşimdeki bu 
sıkışıklığı açıklayan sebepler olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilecek jeomorfolojik araştırmalar yerleşimin doğal yapısı hakkında 
daha ayrıntılı bilgiler sağlayacaktır. Henüz savunma duvarına ait herhangi 
bir iz ele geçirilmemiş olmasına karşın, böyle bir unsurun varlığı son derece 
olasıdır ve arazi şartlarıyla birlikte bu durumda sıkışık bir yerleşim planının 
nedeni olabilir.

2009 yılında tespit edilen ve 2010 yılında kazılan 15 No.lu Çukur, Çeşme 
– Bağlararası yerleşimindeki devamlılığı göstermesi açısından yeni bilgiler 
sağlamıştır. M.Ö. 2. binyılın erken safhalarına tarihlenen seramik örnekleri 
içeren bu çukur sayesinde Çeşme - Bağlararası’nda daha önceden bilinmeyen 
bir dönem keşfedilmiş olmaktadır. 

2003 yılında yerleşim alanında, Miken seramik örnekleri (GH III A-B) 
içeren bir çukur bulunmuştu6. 2010 yılında bu döneme ait (0. tabaka) en az 3 
çukurun daha bulunması, bu dönemde yerleşimin iskân edildiği ve yerleşimin 
“mevcut kazı alanlarına yakın bir yerde” aranması gerektiği şeklindeki önceki 
düşüncelerimizi de güçlendirmektedir.
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Harita 1: Çeşme – Bağlararası’nın konumunu gösteren harita.
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Harita 2: Çeşme – Bağlararası kazı alanları.



502

Resim 1: Çeşme – Bağlararası’nın havadan görüntüsü.

Resim 2: Çeşme – Bağlararası Erken Tunç Çağı yerleşmesi.
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Resim 3: Çeşme – Bağlararası Ev 39 ve çevresindeki yapılar.

Resim 4: Çeşme – Bağlararası Ev 39 içerisinde yer alan sıvalı platform ve üzerindeki ocak tabanı
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Resim 5:  Çeşme – Bağlararası Ev 38 içerisinde ele geçirilen iki testi. 
  (Erken Tunç Çağı II)

Resim 6: Çeşme – Bağlararası Ev 52.
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Resim 5:  Çeşme – Bağlararası Ev 38 içerisinde ele geçirilen iki testi. 
  (Erken Tunç Çağı II)

Resim 7:  Çeşme – Bağlararası D-102 ve D-104 arasında kalan alandaki in situ 
  çömlekler ve sıva ile yapılmış düzenlemeler.

Resim 6: Çeşme – Bağlararası Ev 52.
Resim 8: Çeşme – Bağlararası, D-102 ve D-104 arasında ele geçirilen çömlekler.
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Resim 9: Çeşme – Bağlararası, Orta Tunç Çağı başlarına tarihlenen Çukur 15.

Resim 10: Çeşme – Bağlararası, 0. Tabaka Çukuru içerisinde ele geçirilen kovanlı mızrak ucu. 
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Resim 11: Çeşme – Bağlararası, 1. Tabaka çukurları. 

Resim 12: Çeşme – Bağlararası, 1. Tabaka çukurlarında ele geçirilen dip kısmı ip ile kesilmiş fincanlar.
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Resim 13:  Çeşme – Bağlararası, 1. Tabaka çukurlarında ele geçirilen ithal Minos  
 seramik örnekleri (GM IA Dönemi ile çağdaş)

Resim 14: Çeşme – Bağlararası, 2. Tabaka mimarîsi. (OM III Dönemi ile çağdaş)
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Erythrai kazısı, 2010 sezonu 1.07.2010-15.10.2010 tarihlerinde 
yürütülmüştür. 2010 sezonuna, Yaşar Holding’in Banyoztepe Mevkii’nde, 
2. derece sit ilân edilmiş toprakları üzerinde, sit derecesini tekrar irdelemek 
için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kurul kararı 
doğrultusunda talep ettiği yüzey araştırması ve sondaj çalışması olarak, 
Çeşme Müze Müdürlüğü ve kazı ekibimiz tarafından 1.7.2010’da ortak 
başlanmıştır. Erythrai kazısı kendi programındaki çalışmalara ise Bakanlık 
temsilcimiz Ufuk Çetinkaya’nın katılımıyla 10.7.2010 tarihinde başlanmıştır. 
Tüm çalışmalar 15.10.2010’da sonlandırılıp sezon kapatılmıştır1. 2010 
sezonunda Çeşme Müzesi’ne 3 adet envanterlik eser, 1 adet envanterlik sikke, 
97 adet etütlük sikke ve 84 etütlük eser teslim edilmiştir.

2010 sezonu kapsamında Erythrai kazımızda gerçekleştirdiğimiz kazı ve 
araştırma çalışmaları alttaki başlıklar hâlindedir.

Ayşe Gül AKALIN-ORBAY 
Çiğdem GÜRAY

Kamil DOĞANCI 
Yasemin ZENGER 

Süheyla DEĞİRMENCİ

1.CENNETTEPE KAZI ÇALIŞMALARI

a) Tel  Örgü İçindeki Kazı Çalışmaları (Resim: 1)

* Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN-ORBAY, A.Ü DTCF. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 06100 
Sıhhiye-Ankara / TÜRKİYE erythraikazisi@gmail.com

1 2010 sezonunda, çalışmaları gerçekleştirmemiz adına, Bakanlığımızın DÖSİMM kanalıyla 
aktardığı ödenek dışında, Türk Tarih Kurumu ve A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bize 
ödenek ayırmışlardır. Bu kurumlarımızın sağladığı finansal destekler sayesinde Erythrai 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm kurumlarımıza katkıları ve yaklaşımları için teşekkür 
ederiz.

Ayşe Gül AKALIN-ORBAY*

               ERYTHRAİ KAZISI 2010 SEZONU 
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CT 10-07 No.lu Açma: Açma güneyi 10.10 m, doğusu 8.90 m, batısı 4.40 
m , kuzeyi 7.20 m. boyutlarında kazılmıştır. İlkin yüzeyi, yabanî otlardan 
temizlenmiş olan dolgudan çıkan taşlar tel örgülerin dışına taşınmıştır. 
Çalışmalar sırasında dolgudan yoğun olarak kireç harcı parçaları ve kırık 
durumda tuğlalar andezit, granit ve mermer taş parçaları çıkmıştır. Dolgudaki 
taş parçalar içinde alanda bulunan Hellenistik Dönem duvarlarında da olan 
büyük, düzgün biçimlendirilmiş andezit bloklar mevcuttur. Bu blokların 
yüzeyleri kireç harcı ile kaplanmıştır. Açmanın kuzey kenarında doğu-batı 
doğrultusunda düzgün kesilmiş taş bloklar ve tuğlalardan örülmüş duvar 
dabu harç kullanılmıştır. Çalışmaların devamında bu duvar örgüsüne paralel 
(bağlı) olarak dolgunun kuzeyinde, yine harçlı duvarlardan oluşan doğu- 
batı yönünde yan yana duran iki mekân ortaya çıkmıştır. Bu mekânlardan 
batıda bulunanın boyutu 1.50x1.60 dır. Doğuda bulunan mekânın boyutları 
ise 2x1.55 m. dir. Bu odacıklar içinde fresco parçaları bulunmuştur. Frescoda 
kırmızı, mavi ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

Çalışmalar sırasında açmada dört sıra, merdiven şeklinde, birbiri üzerinde 
yükselen duvarlar çıkmıştır (Resim:2). Duvarların dış yüzeyleri kireç harçlı sıvayla 
kaplıdır. Bu duvarların güneyinde doğu- batı doğrultusunda uzanan künk sistemi 
ortaya çıkmıştır bu sistem 9 m. uzunluğundadır. Künk sisteminin batı tarafında 
pişmiş toprak zemin döşemeleri bulunur. Doğu tarafında ise iri tesseralardan 
zemin mozaiği vardır. Burada bulunan künk sisteminin mozaik ve pişmiş toprak 
zemin döşemesinden daha sonraki dönemlerde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dolgudan karışık seramik parçaları da bulunmuştur. Bu seramikler 
Cennettepe’de yoğunlukla karşımıza çıkan kırmızı, kaba hamurlu, monokrom 
seramiklerdir. Bunların yanında siyah ve kırmızı astarlı Hellenistik Dönem 
seramik parçaları da vardır. Ayrıca çok sayıda bronz sikke, 1 adet mermerden 
Roma Dönemi mezar steli ve çeşitli boyutlarda mermerden, andezitten 
mimarî parçalar ele geçirilmiştir. Açmada yapılan kazı çalışmaları boyunca 
yüzeyden 2.05m derinliğe inilmiştir. 

CT 10-08’No.lu Açma: Cennettepe’nin güneydoğu köşesinde yer alan 
bu açma 5x5.5 m. boyutlarında kazılmıştır. Çalışmalarda açmanın doğu 
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yarısında taş dolgu çıkmıştır. Açmada çıkan malzemenin ve toprak yapısının 
durumuna bakılarak 6 locus oluşturulmuştur. Burada numaralandırılmış 
alanlardan çıkan eserler kendi içinde locus numarasına göre tasnif edilmiştir 
Açmanın yüzey toprağından küçük parçalar hâlinde Hellenistik, Roma ve 
Bizans seramikleri çıkarılmıştır. Derinleştikçe de az sayıda Hellenistik Dönem 
seramikleri, yoğun olarak Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ait 
parçalar çıkarılmıştır. Seramikler yanında kırık cam ve metal buluntular da 
ele geçirilmiştir. Ayrıca pişmiş topraktan (kırık) iki tane kadın figürün başı, 
bir tane boğa başı ve bir tane kuş figürini başı, pişmiş toprak ağırlıklar ve çok 
sayıda bronz sikke bulunmuştur. Açmanın büyük bir bölümünü kaplayan 
taş dolgu güneye doğru rampa şeklinde uzanmaktadır. Güneybatı köşede 
bir mekân ortaya çıkarılmıştır; bu mekân duvarlarının üç kenarı korunmuş 
durumdadır. Duvarların doğu ve güneyinin büyük bölümü sıvalıdır, doğu 
tarafı dolgu altında kalmıştır Mekânın içerisinde yapılan kazılarda, şekilsiz 
ve çoğunlukla büyük taşlardan oluşturulmuş taş dolgu ortaya çıkarılmıştır. 
Açmada yapılan çalışmalar boyunca yüzeyden 2.85m. derinliğe inilmiştir. 

CT10-09 No.lu Açma: Cennettepe’ de tel örgülerin içinde, doğu kenarında 
08 numaralı açmanın kuzeyinde (yanında) 4.50x5 m. boyutlarında 
oluşturulmuştur. Çalışmalar sırasında açmanın kuzeyinde birbirine paralel, 
doğu-batı yönünde uzanan harçlı iki duvar çıkmıştır. Açmadan çıkan 
seramikler Hellenistik Dönem, Roma Dönemi ve modern dönemdir. Az 
sayıda bronz sikke bulunmuştur. Seramikler arasında Roma Dönemi parçaları 
yoğunluktadır. Çalışmalar süresince açmada,  0.85 cm. derinliğe inilmiştir.

Sonuç olarak her üç açmada oldukça kalın dolgu tabakası kaldırılmış, 
ama dolgu tabakasının içinden farklı dönemlere ait stel (Resim:3), yazıt, 
mimarî elemanlar ve bol miktarda sikke olmak üzere zengin buluntu 
çıkmıştır ki, bu da dolgu tabakalarının dikkatle kazılmasının önemini bir kez 
daha kanıtlamaktadır. Hele Erythrai’ın kalıntı bazında Arkaik Dönemden, 
günümüze kadar olan sürekliliği göz önüne alınırsa, bu nitelikteki 
yerleşimlerde dolgu tabakalarının ne kadar çok buluntu barındırabileceği 
dikkatle üzerinde durulması gereken bir noktadır.
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b) Tel Örgü Dışındaki Kazı Çalışmaları (Resim:4)

2010 sezonunda artık tel örgünün dışına çıkılmış ve kuzey kesimden 
itibaren sistematik kazıya başlanmıştır. Bu kesimlerde locus sistemine göre 
çalışılmakta kalıntı ve buluntular kontekst kapsamında değerlendirilmektedir. 
Böylelikle tel örgü içinde daha önce kazılmış alanlarda ortaya çıkarılan birbiri 
içine geçmiş mimarî katları tanımlama ve Cennettepe’deki yapı planlarını 
bütünleme aşamasına geçilmiştir. 

CT 10-001 No.lu  Açma: Cennettepe’nin etrafını çevreleyen tel örgülerin 
dışında, kuzey kesiminde 5x5 m. boyutlarında oluşturulmuş olan 001 numaralı 
ilk açmada kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Açmanın güneyinde, doğu-
batı doğrultusunda uzanan bir duvar çıkmıştır. Duvarın üzeri kireç harcı ile 
kaplıdır ve yüzeyden 0.72 cm. derinlikte çıkmıştır. Kuzeye bakan yüzünün 
bazı kısımları tahribat görmüş birlikte mermerle kaplı olduğu görülmektedir. 
Duvarın doğu tarafından kuzeye doğru düzgün, devşirme bloklar 
bulunmaktadır. Kalıntı farklı dönemleri üzerinde barındırmasına rağmen 
ilk yapım aşamasında bir nymphaion olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır 
(Resim:5). Açmanın doğu kesitinde iri tesseralı zemin mozaiği görülmektedir, 
kuzeybatı köşesinde ise kuzey- güney yönünde uzanan bir kanal çıkmıştır. 
Kanalın kenarları ve tabanı taştandır. Bunlar yapıya sonradan eklenmiş MS 
7. yy.a ait derme çatma su kanallarıdır. Açmanın içinde döküntü taşlar ve 
kırık çatı kiremidi parçaları da bulunmuştur. Seramiklerin pek azı Hellenistik 
Döneme, yoğun olarak da Roma Dönemine aittir. Açmadan çok sayıda bronz 
sikke ve bir iki parça kemik süs eşyası çıkmıştır. Açmada çıkan, malzemenin 
ve toprak yapısının durumuna bakılarak 8 locus oluşturulmuştur. Burada 
numaralandırılmış alanlardan çıkan eserler kendi içinde locus numarasına 
göre ayrılmıştır. Çalışmalar boyunca yüzeyden 1.65m derinliğe inilmiştir.              

CT 10-002 No.lu Açma: CT10-001 numaralı açmanın doğusunda 6x6 
m. boyutlarında bir açma oluşturulmuştur. Çalışmalar sırasında yüzey 
toprağından yaklaşık 0.20 cm. derinlikte duvar çıkmıştır. Duvar kuzeydoğu 
- güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Uzunluğu 6 m. dir. Açmanın 
güneybatı kesitinden devam ettiği görülmektedir. Duvarın arası harç 
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dolgudur. Açmanın doğusunda büyük döküntü taşlar bulunmaktadır. Bu 
açmadan 2 tane yazıt parçası, mermerden bir heykel ayağı ve bir heykel 
kolu bulunmuştur. Çıkan seramikler ise yoğun olarak Roma Dönemi günlük 
kullanım kap parçalarıdır. Küçük buluntular arasında bronz sikkeler ve 
kemik süs eşyaları vardır. Çalışmalar sonunda yüzeyden 0.80 cm. derinliğe 
inilmiştir. 

CT10-003 No.lu Açma: 001 numaralı açmanın batı yüzünde 5x5 m. 
boyutlarında yeni bir açma oluşturulmuştur. 001 numaralı açmada çıkan 
doğubatı yönünde uzanan duvarın devamı 003 numaralı açmada devam 
etmektedir. Bu duvarın iki açmada uzanan toplam uzunluğu 9.30 m. dir. 
Bu duvarın kuzeyinde 2.50 m. uzunluğunda bir kanal çıkmıştır. Duvarın 
güneyinde, duvar boyunca uzanan kireçtaşı plâkalardan oluşturulmuş zemin 
döşemesi ortaya çıkmıştır. Buradan çıkan seramik buluntularda 001 numaralı 
açmanın buluntularıyla paralellik gösterir. Burada diğer açmalarda farklı 
olarak çok sayıda kandil parçası bulunmuştur. Bu kandillerden bütüne yakın 
durumda iki tane vardır. Yine buradan çok sayıda bronz sikke ve kemik süs 
eşyası çıkmıştır. Çalışmalar sonunda yüzeyden 1.65m. derinliğe inilmiştir. 

Sonuç olarak; CT10-001 ve CT10-003 numaralı açmalarda ortay çıkan 
yapı bir nymphaion’a işaret etmektedir. Doğu-batı doğrultusunda uzanıp 
yüzü kuzeye bakan bu nymphaion üç nişli inşa edilmiştir. İlk inşa edildiğinde 
olasılıkla mermer kaplamalarla süslenmiş yüzeyi 7 yy. da sökülmüş ve yine 
bu tarihlerde yapılan yapıya derme çatma ekler ve su kanalları eklenmiş, 
havuz kısmı da bir sarnıç işlevinde kullanılmıştır.

Hande GÖKTEN
Cengiz ÇETİN

Aytül CAN

    

2. CENNETTEPE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Alanın sergilenmesi amacıyla başlanan restorasyona yönelik konservasyon 
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, in situ kalmış ancak büyük 
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ölçüde tahribata uğramış fresco parçaları ve mozaikler üzerinde çalışılmıştır. 
Bunlardan Cennettepe  küçük hamamın kuzey dış duvarında kalan fresco 
parçası ele alınmıştır. Bitki kökleri, kılcal ve derin çatlaklar, duvar resminin 
bazı yerlerinde alttaki tabaka ile bağının kopmuş olması nedeniyle, yer yer 
ufalanmalar bulunmaktadır. Çalışma kapsamında fresco yüzeyinde bulunan 
toz, toprak ve bitki kalıntıları yüzeyden fırça yardımı ile temizlenmiştir. 
Kılcal ve derin çatlaklar da bulunan tozların giderilmesinde bire bir oranında 
hazırlanan alkol+su karışımı piset yardımı ile çatlakların içi boşaltılmıştır. 
Karışım kuruduktan sonra % 3’lük hazırlanan Pirimal AC 33 ile duvar 
resimlerinin sağlamlaştırılması yapılmıştır. Bu işlemden sonra fresconun 
kenarlarına Malta harcı hazırlanıp spatül yardımı ile bordürleri yapılmıştır. 
Bordür harcı kuruduktan sonra fresconun alttaki taşıcıcı tabaka ile bağının 
koptuğu kısımlarda %3’lük Pirimal AC 33 ile fresco arkasına enjeksiyon ile 
sağlamlaştırma işlemleri yapılmıştır. 

CM-14 mozaiğindeki çalışmalar: Mozaik 4.64 cm. boyunda, 1.03 cm. 
genişliğindedir. Mozaik yüzeyinde çatlaklar, bitki tahribatı, kalker ve 
boşluklar bulunmaktaydı, konservasyon müdahaleleri kapsamında ilkin 
mozaiğin üzerinde bulunan toprak tabakası ve jeotekstil kaldırılmıştır. 
Tesselatum tabakasında bulunan tozlar süpürülüp daha sonra su ve sünger 
ile mozaiğin temizliği yapılmıştır. Mozaiğin üzerinde bulunan kalker tabakası 
bistüri yardımıyla mekânik yöntemle temizlenmiştir. Mozaiğin kuzey, doğu 
ve orta kısmında enine ince ve derin çatlaklar bulunmaktadır. Bu çatlakların 
ve lacunaların içinde biriken toz ve toprak tabakası dişçi âletleri ve bistüri 
yardımıyla temizlenmiştir. Daha sonra hazırlanan harç lacunalara ve ince 
çatlaklara uygulanmıştır. Mozaiğin kenarlarındaki tesseraların dağılmaması 
için geçici bordür harcı yapılmıştır.

Konservayonu yapılmış olan mozaiklerinin son durum tespit çalışması ve 
uzun süreli kapatma işlemleri: Arazideki bütün mozaiklerin mimarî çizime 
oturtulması ve geçtiğimiz yıllardaki konservasyon uygulamalarının başarı 
yüzdesi tespit raporları için üzerileri açılıp ölçekli resimleri çekilmiştir. Tüm 
mozaikler sergilenene kadar üzerilerinin uzun süreli kapatılmasına karar 



515

verilmiştir. Kapatma işlemi öncesinde kapatma malzemelerinin akmaması için 
mozaiklerin etrafına 40 cm. yüksekliğinde geçici kuru duvarlar örülmüştür. 
Kapatma işlemi sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru jeotekstil, sinek teli, ince 
dere kumu, sinek teli ve çakıl taşı konularak gerçekleştirilmiştir.

Köy İçi Mozaiği- “Grifonlu Mozaik” Belgeleme ve Geçici Koruma Çalışması

Cenettepe mozaikleri yanında, köy içi girişinde dar yolun hemen kenarında 
kalan mozaik panonun kuzeydoğu köşesi olduğu anlaşılan bir parçası 
mevcuttur. Mozaiğin diğer kısımları cadde yapımında tahrip edilmiştir; ait 
olduğu binanın kalıntıları da yine caddenin altında ve arkasındaki modern 
yapıların altında uzanıyor olmalıdır (Resim: 6). Mozaiğin konservasyon 
uzmanlarının ve bizim görüşümüze göre hazırlanacak koruma ve sergileme 
konstrüksüyonuyla yerinde korunmasında sakınca yoktur, ayrıca köy hâlkının 
da bu konuda yoğun talebi vardır. Bu amaçla ilkin mozaik açılmış ve durum 
tespiti yapılmıştır. Akurgal literatürüne çakıl mozaik olarak geçmiş olmasına 
rağmen, çakıl tessaralı değil normal kesim, çok köşeli taş tesseralı olduğu 
görülmüştür. Önümüzdeki sene mâli kaynak sağlanarak mozaiğin koruma 
ve yerinde sergilenme projesi kurula sunulup uygulamaya başlanması 
planlanmaktadır. Mozaik 5.50x4.07 cm. boyutlarındadır. Mozaiğin üzerindeki 
toprak tabakası spatül, mala ve fırça yardımıyla mozaik yüzeyinden 
kaldırılmıştır. Tesselatum yüzeyinde bulunan bitki kökleri makas ve bistüri 
ile yüzeyden kesilerek alınmış ve ilâç enjekte edilmiştir. Mozaiğin çatlaklarına 
biriken toprak, spatül, bistüri ve dişçi âletleri yardımıyla temizlenmiştir. Daha 
sonra mozaiğin çatlakları ve kenarları alkol+su ile tozlarından arındırılmıştır. 
Alkol+su karışımı kuruduktan sonra %10’luk Primal AC 33 ile mozaiğin harç 
katmanlarının sağlamlaştırılması yapılmıştır. Mozaiğin kenar kısımlarındaki 
tesseraların dağılmaması için 2/1 oranında hazırlanan geçici bordür harcı 
yapılmıştır. Mozaiğin tahribe ve dış etkenlere maruz kalmaması için üzeri 
aşağıdan yukarıya doğru jeotekstil, sinek teli, 15 cm. ince dere kumu, sinek 
teli ve 15 cm. çakıl taşı konularak geçici olarak kapatılmıştır. 
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3. KYBELE KUTSAL ALANI ÇALIŞMALARI

Ayşe Gül AKALIN-ORBAY 
Süheyla DEĞİRMENCİ

Yasemin ZENGER 
Eyüp ATABAY

Kybele kutsal alanı, akropolün yaklaşık 2 km. kuzeyinde bulunan ana 
kayalara oyulmuş nişlerin bulunduğu bir açık hava tapınım yeridir. Burada 
bulunan ana kayanın önünde ikisi yan yana olmak üzere toplam üç tane açma 
oluşturulmuştur (Resim: 7). 

Açma KB 10-01: Açmanın 4.50 m x4.50m. boyutlarında açılmıştır. Ana kaya, 
nişlerin bulunduğu kayalıktan güneye doğru eğimli bir şekilde inmektedir. 
Açmanın güney batısında ufak, döküntü taşlardan bir dolgu oluşturulmuştur. 
Açmanın güneydoğu tarafında düzgün taşlarla oluşturulmuş bir duvar ortaya 
çıkmıştır. Açma da çıkan buluntuların başlıcaları, pişmiş toprak kadın figürin 
başları ve gövde parçalarıdır. Figürinlerin çoğunluğu aynı tarzdadır, bunlar 
elini göğsüne koymuş ve başlarında taç ile tiara taşımaktadırlar (Resim: 8). 
Açmada çıkan seramikler birkaç parça Hellenistik Dönem, yoğun olarak 
Roma dönemi ve yüzeyden çıkan Bizans sırlı seramikleri şeklindedir.  Yoğun 
olarak kırık kiremit parçaları da ele geçirilmiştir.

Açma KB 10-02: I. açmanın doğusunda 3.50x3.50 m. boyutlarında diğer 
bir açma oluşturulmuştur. Bu açmada ana kayanın eteğinde yer almaktadır. 
Buradan I. açmaya nazaran daha az sayıda kadın figürin parçaları çıkmıştır. 
Figürinler yine aynı tarzdadır.  Açmanın güneydoğusunda aynı doğrultuda 
dizili, büyük döküntü taşlar bulunmaktadır. Buradan bir tane bronz sikke ele 
geçirilmiştir. Herhangi bir mimarî kalıntı bulunmamaktadır. Çalışmalarda 
yüzeyden 0.90 cm. derinliğe inilmiştir ve ana kayaya erişilerek çalışma 
sonlandırılmıştır.

Açma KB 10-03: II numaralı açmanın doğusunda oluşturulmuştur. Yapılan 
kazı çalışmaları sırasında açmanın kuzeyinden güneyine doğru uzanan, 
oval bir fırın tabanı ve bunu çevreleyen taş sırası ortaya çıkmıştır. Fırının 
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bir bölümü tahribat görmüş durumdadır (Resim: 9). Fırının çapı 3 m. dir. 
Ayrıca açmanın güneyinde bir de yüzeyden 0.30 cm. derinlikte bir mezar 
bulunmuştur. Mezarın üç tarafı yuvarlak taşlarla çevrilmiştir. Mezarın 
içinde üst üste iki yetişkin kişi sırt üstü gömülmüştür. Mezarda herhangi bir 
malzeme ele geçirilmemiştir. Açmada çok az sayıda figürin başı ve gövde 
parçası çıkmıştır. Yine az sayıda Hellenistik Dönem, yoğun olarak Roma 
Dönemi ve yüzeyde Bizans sırlı seramikleri bulunmuştur. Açmanın diğer 
taraflarında ana kaya çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında 
yüzeyden 0.95 cm. derinliğe inilmiş, fırının üzerine koruma amaçlı jeotekstil 
serilmiş ve üzerine toprak atılmıştır. 

4. HERAKLEİON JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Mustafa AKGÜN
Şenol ÖZYALIN
Özer AKDEMİR

Mustafa ACAR
Gökhan YİĞİT

Erythrai’daki  jeofizik çalışmalarına, Herakleion olarak düşünülen ve 
2009 sezonunda  bu kesimdeki 510 parsel numarasıyla tanımlanan tarladan 
başlanmıştır ve kuzeyindeki 511 numaralı tarlada devam edilmiştir. 
Çalışmada teknik olarak “çok elektrotlu özdirenç yöntemi kullanılmıştır. 510 
numaralı parselde yapılan çalışmada paralel 14 hat taranmıştır. Bu hatlar 
özellikle 2009 sezonunda HR 2 açmasında ortaya çıkan ve Heroon’a olduğunu 
düşündüğümüz stylobatı ortalayacak şekilde dizilmiştir. Hemen bu parselin 
doğusunda kalan 511 numaralı parselde ise yine aynı teknik uygulanarak bu 
kez paralel 10 hat taranmışır.

Sonuç olarak, her iki parselin de pilot kesimlerinde 2 ve 3 boyutlu yer 
elektrik kesitleri oluşturulmuştur. Yapılan çok elektrotlu özdirenç çalışmaları 
sonucunda 510. parselde  Sytlobatın kuzey-güney yönünde uzanan batı hattı 
ve güneybatı köşesi olabilecek  anomaliler görülmüştür (Resim:10). Ayrıca 
dikey kesitte de 8 m. kadar derinde tekrar yapı temelleri olma ihtimali 
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tartışılan yoğun anomaliler dikkat çekmiştir.511 numaralı parselin kuzeydoğu 
sınırında gerçekleştirilen çalışma sonucunda ise doğu batı yönünde uzanan, 
2 m. derinlikten itibaren toprak altında uzanan bir yapının giriş kısmına  
(?) işaret edebilecek anomaliler ortaya çıkmıştır ki, tüm bunları ancak söz 
konusu alanlar açılınca kesinleştirmek mümkün olacaktır. Ancak bu teknikte 
uygulanmış jeofizik araştırmaların magnetik ve GPRS gibi diğer jeofizik 
yöntemlerle desteklenmesi söz konusu olacaktır.

 5. ARAZİDE ÇEŞME MÜZESİNDE EPİGRAFİ VE NÜMİZMATİK 
ÇALIŞMALARI

Filiz DİNGİL 
Koray KONUK

Bu kapsamda 2010 sezonu kazıları sırasında bulunmuş özellikle 
Cennettepe’de bulunmuş yeni yazıtlar ve köy içinde mevcut olan önemli bir 
kısmı 1972’de  Engelmann tarafından yayınlanmış yazıtlar gözden geçirilerek 
envanterlerine yeni kayıtlar  eklenmiştir. Yayın aşamasında tekstler ayrıntılı 
biçimde ele alınacaktır. Bu çalışmanın diğer bölümü Çeşme müzesi’nde 
gerçekleştirilmiş survey sırasında ve önceki kazı sezonlarımızda müzeye 
teslim edilen eserlerin ayrıntılı envanter ve çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
kapsamda Müze müdürünün izni doğrultusunda, teslim ettiğimiz eserlerden 
beşi üzerinde çalışma imkânı olmuştur. Aynı şekilde 2003 yılından beri Çeşme 
Müzesi’ne teslim ettiğimiz sikkelerimizin de sadece 2009 yılına ait olanları 
üzerinde çalışma izni verilmiştir. Erythrai 2009 yılı kazılarında elde edilen 
83 adet sikkenin (1 altın ve 1 gümüş hariç hepsi bronz) listesi çıkarılmış, 
fotoğrafları çekilmiş, ağırlıkları ve kalıp yönleri alınmıştır. Bunlar M.Ö. 4. yy. 
ve Hellenistik Dönem: 19 adet (hepsi Erythrai baskısı),Roma Dönemi: 31 adet 
(4 şehir sikkesi ve 1 gümüş denarius dâhil),Bizans Dönemi: 14 adet (1 altın 
semissis dâhil), Osmanlı: 5 adet, tanımlanamayan (silik veya okside olmuş): 
14 adet, olarak kaydedilmiştir. 
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6. BANYOZTEPE ÇALIŞMALARI

a) Banyoztepe ve Çevresi Yüzey Araştırmaları

Ayşe Gül AKALIN-ORBAY
Kamil DOĞANCI 

Baran AYDIN 
Selçuk AĞDEMİR

Banyoztepe etrafında 2004, 2008 yıllarında yüzey araştırmaları zaten 
yapılmış ve sonuçları hem Bakanlık raporlarında hem de sempozyum 
araştırma ve kazı sonuçları ciltlerinde yayınlanmıştır. Ancak sit irdeleme 
kararında yeni bir çalışma istenmiştir. Çeşme Müzesi Müdürlüğü araştırmayı 
dava konusu olan iki parsel üzerinde yapmayı uygun görürken, kazı ekibimiz 
bu modern parsellerin Antik Dönemde etrafındaki topraklarla bağlantısı 
doğrultusunda değerlendirip Banyoztepe’de daha ayrıntılı bir yüzey 
araştırması yürütmüştür (Resim:11). 

Bu kapsamda Banyoztepe çevresi bir kez daha araştırılmış, ardından 
söz konu parseller de intensif survey teknikleriyle taranmış ve buluntular 
toplanarak değerlendirilmiştir. Nitekim 2008 yılında kazı sonuçları 
yayınlarında yer alan Banyoztepe güneydoğu etekleri, Pınar tesislerine 
ait beton yolun yanındaki Roma çiftliğinin oturduğu kayalıkta silik nişler 
saptanmış ve alandaki inşaat müdahaleleri nedeniyle âcil ek izinle ‘Kybele 
Kutsal Alanı’ olarak tanımladığımız bu iyi korunmuş kontekstte kazıya 
başlanmıştır. Bunun yanında 2010 sezonu içinde defalarca taranan Banyoztepe 
çevresinin daha önceki survey raporlarımıza ek olarak kalıntı ve buluntu 
durumu şöyledir: 

Banyoztepe çevre surveyinde birkaç kez tekrar kıyı şeridi gezilmiş, 
güneyden kuzey yönüne doğru Aksos Deresi ile Yaşar Holding topraklarının 
başladığı kesim arasında denizin içinde daha önce saptanmış olan 
seramik atölyelerine ait izler hem denizin içinde hem de karada tekrar 
görülmüştür. Devamında aynı şekilde nekropole ait izlerde zaten açıktadır. 
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2010 çalışmalarında bu kıyıların arkasındaki Banyoztepe’nin güneybatı 
yamaçlarında antik tarım ve yapı terasları saptanmıştır. Özellikle tepenin 
güneybatı ve yüksek kesimlerinde yapı platformlar ve yoğunlaşan seramik 
buluntularıyla karşılaşılmıştır. Tepenin Yaşar Holding tesislerinin de 
üstlerinde uzanan batı yamaçlarda yer yer duvar temelleri ve tarım terasları 
görülmekle beraber, başka kesimlerden getirilerek dökülmüş seramikle karışık 
toprak tümseklere rastlanmıştır. Tepenin doğu kesimlerindeyse yine teras ve 
platform kalıntılarının içinde yer yer başka yerlerden taşınarak dökülmüş 
topraklar içinde büyük yapılara ait mimarî elemanlar görülmektedir. Tepenin 
doğu ve güneydoğu kesimlerindeyse kalıntı ve seramik buluntusuna seyrek 
rastlanmaktadır ve bu kesimlerle tepenin güney etekleri  İzmir 1. KVK.nın 
10163 sayılı ve 17.12.2002 tarihli kararı ile 3. derece arkeolojik sit statüsünde 
değerlendirilmiş ve köy yeni yerleşim alanı olarak belirlenmiştir. Bu karar 
devamında Çeşme Müzesi’nin denetiminde 2009-2010 yıllarında yollar 
açılarak parselasyon yapılmıştır. Ancak bu survey sırasında açılmış alanlarda 
kalıntı ve buluntuya rastlanmamakla beraber, parselasyon çalışması sırasında, 
tarafımızdan 2008 Erythrai araştırmalarında görülmüş ve yayınlanmış 
olan Roma çiftlik kalıntısının gözden kaçırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu 
kesimden parsel geçmediği, burası yeni yerleşim alanında yeşil alan olarak 
belirlendiği için, temeller şans eseri zarar görmemiştir. 2010 Banyoztepe 
surveyimiz sırasında ise Çeşme Müzesi Asistanı Baran Aydın tarafından söz 
konusu Roma çiftlik kalıntısının yer aldığı kaya kütlesinin kuzey yüzünde 
nişler olduğu, yani burasının bir kutsal alan olduğu saptanmıştır. Surveyde 
kalıntı ve buluntuların yayıldığı sınırlar tespit edilmiş ve ek izinle ‘Kybele 
Kutsal Alanı’ olarak tanımladığımız komplekste kazılara başlanmıştır. 

Çevre survey kapsamında son olarak Banyoztepe’nin bitiminden Punta 
burnuna kadar uzanan kuzey yöndeki alanlarda araştırma yapılmıştır. 
Burada da 2008 yılı araştırmaları sonucunda yayınımızda yer alan Rum tuğla 
ve seramik işlikleriyle Erythrai’ın yapılarında kullanılan bazı taşların kesildiği 
ufak taş ocakları tekrar görülmüştür. Çevre surveyinden sonra ise dava 
konusu 2 ve 490. pasellerde kareleme yapılarak intensif survey çalışmaları 
yürütülmüş ve buluntular toplanmıştır.
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Bu survey sırasında bizi şaşırtan, sürpriz buluntular ise Ildırı’dan 
Banyoztepe’ye uzanan karayolunun Aksos çayı mevkiinde yolun kenarına 
antik bir su kuyusunun temizlenmesi sonucu, çöp olarak dökülmüş olan 
farklı döneme ait zengin seramik parçalarıdır ki, bunlar arasında özellikle 
Orientalizan ve Erken Klasik Döneme ait  amphora, oinokhoe parçaları 
çoğunlukta olmaları dikkat çekmiştir. Buluntular içinde yine bize, tarzı ve 
bezemeleriyle direkt bilgi sunan parça, atletlerin isminin kazılı olduğu 
Orientalizan Döneme ait bir Panathenaia amphorasının karın kısmı olmuştur.

b) Banyoztepe 2 ve 490. Parseller İntensif Surveyi

İzmir 1 Numaralı K.T.V.K Kurulu 31.5.2010 tarihli, B. 16.0 KVM. 4.35.00.02-
35.04/1609-2043 numaralı, İzmir, Çeşme,Ildırı Köyü, Banyoz Mevkii, 2 ve 490. 
parseller konulu  kararı doğrultusunda, 12.06.2010 yılında bir ön tespit olarak 
başlatılan çalışmaya 1.07.2010 tarihinde sistematik intensif  survey olarak 
başlanmıştır  ve alan çalışması 6.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır. İlkin alan 
bitki örtüsünden temizlenmiş ve parsellerin kadastral sınırları belirlenmiş 
vaziyette toprak sahipleri tarafından hazırlanmıştır. Ekip öncelikli olarak 
kazıklar çakılarak belirlenmiş parsel sınırlarını güvenlik şeridiyle çevirmiştir. 
İlk olarak 490 No.lu parselde çalışılmaya başlanmış ve alanda kareleme sitemi 
yapılmıştır. Ancak planın üzerinde de görüleceği gibi, parselin önemli bir 
bölümü daha önceden toprak karides havuzu yapmak amacı ile iş makinası 
ile 1m. kadar kazılmış durumdadır. Alanın sit alanı olmasından ötürü söz 
konusu işlem ile ilgili olarak KTVK tarafından bir yasal süreç başlatıldığı 
bilinmektedir. Havuzun açılması sırasında sürülen toprağın havuz etrafında 
set yapımı için kullanıldığı görülmüştür. Havuzun kapladığı alan ca.30x70m. 
ölçülerindedir. Burası kareleme sistemi dışında tutulmuştur. Havuzun içi ve 
etrafındaki yığma topraktan ayrı bir kontekst şeklinde malzeme toplanmıştır. 
Bu karides havuzunun batısında bulunan alan ise 10 x 10 m. ölçülerinde 
karelere bölünmüş, toplam 10 adet kare oluşturulmuştur. Tüm bu kareler 
ve artık kesimlerden, yüzeydeki tüm seramikler toplanmıştır. Bu parseldeki 
çalışma bittikten sonra 2 parsele geçilmiştir.
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 2 No.lu parselde de 490 No.lu parselde yapıldığı gibi 10 x 10 metrelik 
kareleme sistemi uygulanmıştır. Aynı sistemle toplam 26 adet kare 
oluşturulmuştur. Söz konusu parsellerdeki intensif yüzey araştırması 
sonucunda 2 No.lu parselin güneydoğu köşesinde yüzeyde hafifçe izlenen 
kaba taşlardan yapılmış bir taş sırası olduğu görülmüştür. Bu kalıntının 
içeriği ve parsellerde bulunan çok sayıdaki aşınmış seramik buluntuların 
arkeolojik açıdan bir netlik kazanması için ise 2 ve 490 No.lu parsellerde bir 
sondaj kazısının yapılmasına karar verilmiştir. .

490. ve 2. parsel yüzey araştırması sonucunda ele geçen buluntular: Tamamını 
seramiklerin oluşturduğu buluntular karelere göre toplanmış tasnif edilmiş 
ve yine kareler bazında profil ve tarih verenler ayrılarak istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Kareleme dışında kalan, örneğin sahil şeridi, karides 
havuzu, parsellerin bitişiği topraklardan toplanan seramiklerse ortak 
değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Sahil boyunca yapılan çalışma sonucunda 
çok sayıda aşınmış seramik parçası ele geçirilmiştir. Toplanan seramikler, 
toplam 500 parçadan oluşmaktadır, buluntular içinde profil veren özellikli bir 
parçayla karşılaşılmamıştır. Komşu arazilerden gelen parçalara bakıldığında, 
miktarının az olmasına rağmen, profil veren özellikli parçaların bulunduğu 
dikkati çekmektedir. Buluntular içinde 1 adet terra sigillata, Roma Dönemine 
ait kulplu bir kâsenin ağız parçası, 1 adet ağız parçası, 4 adet gövde parçası ve 
3 adet profil veren kiremit parçaları tanımlanan örneklerdir. 

Karides havuzu çevresinde yapılan yüzey araştırması sırasında ise çok 
sayıda seramik ve kiremit parçasıyla karşılaşılmıştır. Buluntuların 260 parçası 
formu belli olmayan gövde parçalarına ve 35 parça da kiremitlere aittir. 
Bu parçaların dışında, M.Ö. 4.yy.a ait siyah astarlı seramik parçası, 1 adet 
M.S.5.yy. kâsesine ait bir ağız parçası, olasılıkla Roma Dönemine ait 5 adet 
kulp parçası ve 1 adet Osmanlı Dönemine ait yeşil sırlı seramik parçası ele 
geçirilmiştir.   

c) Banyoztepe  490 ve 2. Parsel Kazı/Sondaj Çalışmaları  (Resim: 12)

Banyoztepe’nin davaya konu olan 2 ve 490. parsellerinde ise Çeşme 
Müzesi’yle ortak yürütülen  sondaj çalışmaları 14.07.2010 – 04.10.2010 
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tarihlerinde  yürütülmüştür. Bu kazı çalışmasında 2 No.lu parselde 18 adet 
açma açılmış, İ.Ö. 5-2.yy.lara tarihlenen amorf seramik parçaları bulunurken, 
kalıntı çıkmamıştır. 490. parselde ise karides havuzunun içinde belirlenen 
24 numaralı açmadan ilkin ana kaya hat hâlinde işlenmiş vaziyette çıkmaya 
başlamış, bir kısmının da bu hatta parçalanmış şekilde devam ettiği 
görülmüştür. Bir seviye daha derinleşildiğinde ise, açmanın kuzey ucunda 
bu hattın düzenli taş örgüsüyle yapılmış, 60-75 cm. kalınlığında bir duvarla 
bağlantılı olduğu görülmüştür. Daha alt seviyede söz konusu duvarın hem 
kuzey ve hem da güney yönlerde devam ettiği anlaşıldığı için, her iki yönden 
açmalar eklenerek hat izlenmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda güneyde 
29,35 kuzeyde ise 30,34,36,38,25,40. açmalar açılarak belirtilen duvar hattı 
30- 40 cm. yüksekliklerle 51,22 m. kadar izlenmiştir (Resim: 13). Söz konusu 
duvar, çok köşeli ca. 30 cm. lik taşların çift yüz oluşturacak şekilde üst 
üste dizilip aralarına ufak kırma molozların sıkıştırılmasıyla, kuru duvar 
tekniğinde örülmüştür. Söz konusu duvar 50-70 cm. kalınlıklarla hat hâlinde 
uzanmaktadır. Ancak bu duvarın kuzey doğrultuda havuzun dışındaki 
40. açmadan sonra, Çamlı-Pınar tesislerini çevreleyen yüzeydeki alçak 
duvarın altından geçip Çamlı tesislerine ait binaların altına doğru uzandığı 
anlaşılmıştır. Havuzun içindeki açmalarda duvar 30 cm.lik yüksekliğinde 
ortaya çıkarılmış, 180 cm. seviyede taban çamur olup su dolmaya başlayınca 
daha derinleşilememiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde bu duvar hattının bir bölümünde ana 
kayanın kullanılmış olması, hattın daha derine inmediğini, ana kaya üzerinde 
bir temel kalıntısı olarak devam ettiğini düşündürmüştür. Duvarın durumunda 
dikkat çekici nokta ise üst kısımlarına ait taşların yıkılmamış ve yanlara 
düşmemiş olmasıdır. Öyle ki açılan toprakta üst kısma ait taşlar çıkmamıştır. 
Bu durum bize duvarın üst kısımlarının kesildiğini düşündürmüştür. Bu 
düşünceyi destekler nitelikte bulgu ise 40 açmada karşımıza çıkmıştır. Öyle ki 
bu açmada yoğun organik çürüklerin gömülü olduğu dolgu ve bu dolgunun 
altına serilmiş naylon serginin altında döşenmiş günümüze ait boru hattıyla 
karşılaşılmış bu boruların ise söz konusu duvarın üzerine oturtulduğu 
görülmüştür (Resim:14). Diğer yön yani güney doğrultuda ise yaklaşık 55 
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m.lik kısmını açığa çıkarttığımız bu duvarın köşelerini bulmak için karides 
havuzunun iç kısmı, yani batı kesiminde de açmalar yapılmış ve 39 numaralı 
açmada iç tabanı oldukça iyi korunmuş, bir mekâna rastlanmıştır (Resim: 16). 
Mekân taban seviyesinde elimize geçmiş dolayısıyla, giriş ve yan bağlantı 
gibi biraz daha üst seviyede olması gereken kısımları anlaşılamamıştır. 
Bu mekânın da duvarları içe ve dışa yıkılmamış, yapı duvarları üstten 
kesilmiştir. Mekânın bağlantılarını anlamak için açılmış olan 46, 26, 41,42,43 
numaralı açmalardan duvar kalıntısı çıkmamış, ama 41 ve 42 numaralı 
açmalarda 39 numaralı açmadaki mekânın seviyesinde karides havuzuna ait 
20 cm. çapındaki pvc su/tahliye boruları döşeli hâlde bulunmuştur. Öyle ki 
havuzun içi en azından bu mekân seviyesinde daha önceden kazılmış ya da iş 
makinasıyla bu derinlikte düzeltilmiştir. Bu durum en azından açma 39’daki 
mekânın üst seviyesi ve buna bağlı olması gereken diğer mekân kalıntılarının 
daha önce görülmüş olması gerektiğini düşündürmektedir. 

Tüm bu kalıntılar, ele geçirilen şekliyle henüz bir plan vermezken, yine 
hava fotoğraflarından seçilen denizin içindeki temel kalıntısı gibi gözüken 
paralel hat, plan bütünlüğü adına öneriler sunmaktadır. Ancak bunun için 
sualtı araştırması gereklidir. Herakleion’da yapılan çalışma en azından 
Bizans Döneminde bile kıyı şeridinin günümüzdekinden en az 50 m. daha 
ileride olduğunu, söz konusu hattın bulunduğu kesimlerin kara olduğunu 
gösterir kanıtlar sunmaktadır. Ayrıca buranın güneyinde 200 m. mesafedeki 
kıyı şeridi ve denizde yer alan seramik atölyesi temelleri, denizdeki lâhit 
kalıntılarıyla nekropol; sözü edilen kıyıdaki bu kırılma ve çöküntüyü açıkça 
göstermektedir. Yani karada çıkan uzun duvara ait temeller, batı iç yüzünde 
yer alan, ancak tek mekânı elimize geçmiş yapı, bu görünümüyle birden fazla 
yapıyı çevreleyen bir istimlak duvarı ya da tek mekânlı kulesiyle bir bastiona 
işaret eder görünmektedir .

490 numaralı parselde ortaya çıkan kalıntıların etrafından in situ olmayan, 
önemli kısmını tipik İ.Ö. 5.-4 yy.lara ait skyphos kulplarının oluşturduğu ve 
aralarında mezarlarda sıkça rastlanır türden amphoriskos, hydriskos, küçük 
kâse ve Hellenistik Dönem kadın figürini başının olduğu pişmiş toprak kap 
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parçalarına rastlanmış olması, alanın Geç Arkaik Dönemden başlayarak 
Klâsik ve Hellenistik dönemlerde de yakınındaki iskanın bir parçası olduğunu 
düşündürmektedir.

Sonuçta bu parsellerin Erythrai antik kentinin sınırları içinde yer aldığı 
açıktır. Önemle üzerinde durduğumuz; Erythrai’ın sınırlarının Hellenistik 
Dönem surlarıyla sınırlı tutulmaması gerektiğidir. Bu surların dışında da 
kutsal alanlar, nekropoller, işlikler ve çiftlikler gibi, merkezî yerleşimin 
kırsalını oluşturan mahâlleler, kompleksler bulunmaktadır. Öyle ki 
2010 sezonunda Banyoztepe’nin kuzeydoğu eteklerindeki karayolu ile 
tesislere giden beton yol arasında kalan kayalıklarda nişlere rastlanmış ve 
benzerleri akropol kayalıklarında, Çayağzı ve Camiboğazı mevkiinde bolca 
görülen ve  “Kybele nişleri ve açıkhava kutsal alanı” olarak tanımlanan bu 
komplekste yukarıda yer verildiği üzere kazı yapılmıştır. Çalışmalarımız 
hızla sürerken intensif surveyler tamamlanmadığı için doğal olarak Erythrai 
antik yerleşiminin surların dışında da ne kadar geniş bir alana yayıldığını 
kesin olarak söylemek henüz mümkün değildir. Ancak M.Ö. 5 yy.a ait 
Attika- Delos Deniz Birliği vergi kayıtları ve antik kaynaklarda Erythrai 
territoriumu içinde on üç tane yerleşim adı sayılmaktadır bu da yerleşimin 
Karaburun Yarımadası üzerinde ne denli geniş alanlara yayıldığı hakkında 
bilgi vermektedir. Bu nedenle, çalışma sonucunda ortaya çıkmış kalıntılar 
değerlendirilirken, bu parsellerin hem kalıntı bazında birbiriyle bağlantısı, 
hem de kazı başkanlığımız tarafından gönderilmiş olan survey raporunda 
da yer aldığı üzere, bu parsellerin çevresiyle bağlantısı dikkate alınmalıdır. 
Öyle ki Erythrai özelinde, 1. ve 2. derece sit statüsündeki alanların çevre ile 
bağlantısı gözetilmeksizin parsel bazında irdelenmelerine başlanırsa, Side 
ve yakın komşumuz Klazomenai örneklerinde görüldüğü üzere, hâlihazırda 
iyi korunmuş bu antik sitin de günden güne yok olması kaçınılmazdır. İzmir 
sınırlarında Karaburun yarımadası üzerinde hâlen günümüze gelebilmiş 
nadir, arkeolojik ve doğal sit değeri olan bu alanların, bütünlüğü bozulmadan 
korunması ve millî park vb. projeler içinde değerlendirilmesi en doğru 
uygulama olacaktır.
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Resim 1: Cennettepe tel örgü içindeki açmalar.

Resim 2: Cennettepe CT 10-07’No.lu açma.
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Resim 3: Cennettepe Roma mezar steli.

Resim 4: Cennettepe tel örgü dışı açmaları.
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Resim 5: Cennettepe nymphaion.

Resim 6: Grifonlu mozaik.
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Resim 7: Kybele kutsal alanı.

Resim 8: Kybele kutsal alanı adak terrakotta figürinleri.
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Resim 9: Kybele kutsal alanı fırın tabanı.

Resim 10: Herakleion jeofizik çalışmaları 510. parsel.
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Resim 11: Erythrai ve Banyoztepe.
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Resim 12: Banyoztepe Yaşar Holding toprakları sondajı.

Resim 13: Banyoztepe, 490 parsel 55 m. lik duvar kalıntısı.
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Resim 14: Banyoztepe, 490 parsel kalıntı tahribatı, duvar kalıntısı üstüne döşenmiş borular.
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15. Banyoztepe, 490 parsel Bastion (?) kule tabanı.
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özdirenç yüzey araştırması (Resim: 1) ise, bu geniş yanmış yapının civarındaki 
çevre yapıları ve öğeleri, jeomanyetik yüzey araştırmasına nazaran çok daha 
detaylı bir biçimde ortaya koymuştur.

Elektrik özdirenç yüzey araştırmasından elde edilen sonuçların sıra dışı 
okunurluğu, araştırmanın devamını zorunlu kılmaktadır. Bundan sonraki 
hedefimiz ise, kentsel dinamiklerin analizi için daha kesin bilgi toplayabilmek 
amacıyla araştırmayı kentin kuzey ucuna doğru genişletmektir. Bu doğrultuda 
Scott Branting’in yürüteceği beş yıllık kazı programı kapsamında bir kentsel 
yapı adasının görsel anlamda ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, kentin 
kuzey kesimi, zaman ve koşulların elverdiği ölçüde 2011’de de taranacaktır.

TAPINAK KAZILARI

Haziran ve Temmuz aylarında sürdürülen kazı çalışmalarında açılan TR27 
ve TR28 Açmaları, iki odalı geniş bir bina (A Yapısı) ile hemen arkasında yer 
alan kare plana sahip daha küçük bir binanın (B Yapısı) önemli bir kısmını 
açığa çıkarmıştır (Resim: 2). Bu binaların, hem boyutlarından hem de jeofizik 
araştırmalarından anlaşıldığı üzere, kentteki birçok yapının aksine duvarlarla 
çevrilmiş yapı adaları içinde yer almamaları dikkat çekicidir. A Yapısı›nın 
büyüklüğü ve şeklinin, jeofizik yüzey araştırmasında belirlenen diğer üç 
büyük yapı ile benzerlik gösterdiği gözlenmiş ve bu yapının bir tapınak 
olabileceği öne sürülmüştür. Ayrıca, jeofiziksel veriler bu büyük yapının 
şehrin nihaî yıkımı esnasında kasten ateşe verildiğini göstermiştir.

TR27 Açması, A Yapısı›na ait giriş salonunun yarısı ile daha geniş olan 
iç odasının dörtte birini ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, yapının hemen 
önündeki alanın bir kesimi, kuzeyindeki yapı adasının çevre duvarı ve bu 
çevre duvarı ile A Yapısı’nın arasındaki geçit incelenmiştir. TR28 Açması ise, 
A Yapısı›nın arka duvarını, B Yapısı›nı ve binaların arkasındaki alanı gün 
ışığına çıkarmıştır. B Yapısı›nda birbirine bir kapı ile bağlanan iki odanın bir 
kısmı kazılmıştır (Resim: 3).

A Yapısı boyunca uzanan dar geçit ile B Yapısı çok iyi korunmuştur. B 
Yapısı›nın kuzey odası çok sayıda objenin bulunduğu taş kaplı bir tabana 
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sahiptir. Buluntular, iki oda arasında yer alan ahşap kapıya ait yanmış 
ağaç kalıntıları ile kapıyı bir arada tutmaya yaramış, delikli demir şerit 
parçalarından oluşmaktadır. Diğer buluntular ise, bakır alaşımından bir 
ok ucu, üçayaklı bir taş kap, kalay-antimon alaşımından küçük bir boncuk, 
yıldız şeklinde birbiriyle özdeş iki gümüş obje (Resim: 4) ve orta büyüklükte 
birçok çanak çömlek parçasından ibarettir. Ayrıca, Kerkenes›te paleo-çevre 
araştırmalarının bir parçası olarak Brown Üniversitesi’nden Mac Marston 
tarafından yürütülen yüzdürme (flotasyon) çalışmaları kapsamında, taş kaplı 
bu tabanın yüzeyinden tahıllar ve üzüm çekirdekleri elimize geçmiştir.

Dar geçidin korunan tabanı taş kaplı olmamakla birlikte, Kerkenes’te 
daha önce kazılmış çeşitli döşenmemiş sokak örneklerine benzer bir 
tabakalanma ve toprak oluşumu sergilemektedir. Bu belirgin tabanın daha 
erken evreye ait kısımları, A Yapısı›nın kuzeybatı köşesinin hemen altında 
uzanmaktadır. Burada tabakalanmanın varlığı, taş döşemenin olmayışı ve A 
ve B Yapıları›nın bir yapı adası dışında konumlanmış olmaları, söz konusu bu 
yapıların şehrin daha sonraki bir evresinde inşa edildiklerine işaret edebilir. 
Devam etmekte olan Kerkenes ulaşım çalışmaları kapsamında Cambridge 
Üniversitesi›nde incelenmek üzere, bu alanın çeşitli yerlerinden çok sayıda 
toprak ve mikromorfoloji örnekleri toplanmıştır.

A Yapısı’nda yıkım sonrası gerçekleşen erozyon, binanın tabanına, 
enstalasyonlarına ve üstyapısına ait bütün izleri yok etmiştir. Yüzdürme 
(flotasyon) çalışmalarında açığa çıkarılan demir çiviler ve küçük kömür 
parçaları dışında taş temel seviyesinin üzerine ait hiçbir şey günümüze 
ulaşmamıştır.

Kerkenes ziyaretçileri için ören yeri güzelleştirme ve görselleştirme 
programının bir parçası olarak, bu yapıların kazı ve belgelenmesinin ardından, 
açığa çıkarılan yüzeyler ve duvarların üstüne jeotekstil serilmiştir. Ayrıca, her 
bir duvar, modern yüzey seviyesinin üzerinde üç taş sırası oluşturacak şekilde 
yeniden örülmüştür (Resim: 5). Böylelikle, ziyaretçilerin antik duvarları daha 
net bir şekilde görebilmeleri sağlanırken, günümüze kadar ulaşan bu Demir 
Çağı duvarlarının zarar görmesi de engellenmiştir.
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KAPADOKYA KAPISI KAZILARI

Kapı Avlusu’ndaki kazılara Mayıs ayında taş döşemenin üzerindeki 
dolgu toprağın derinliği hakkında bilgi almak için açılan küçük bir sondajla 
başlanmıştır. Ancak asıl kazı çalışması 2010 Eylül ayında yürütülmüştür.
Amaç kapının iç kısmında kalan dolgu toprağın tamamının kaldırılmasıydı 
(Resim: 6, 7). Açmanın kuzey kenarına elde taşınarak yığılan taşlar, buradan 
elle ya da tek tek yüklenerek kepçe kovasına yerleştirilerek mekanik bir 
kepçe yardımıyla kaldırılmıştır. Böylece bu ağır vasıtanın taban döşemesinin 
üzerine çıkması önlenmiştir. Bu taşların çoğundan restorasyon çalışmalarında 
yararlanılırken, geriye kalanlar gelecek restorasyon çalışmalarında ya da 
koruyucu duvarların inşasında kullanılmak üzere bir köşeye yığılmıştır. 
Kazılar Orta Kule’nin çevresine ulaştığında, burada bulunan duvarın önünde 
duvarı destekleyen dolgu kaldırılmadan önce, öne doğru yatan üst taş sıraları 
geri kaydırılmıştır. Taşlar kaydırılmadan önce duvarın açığa çıkarılan kısmı 
titizlikle fotoğraflanmış ve belgelenmiştir.

Kapı Avlusu’ndaki dolgunun tümü, taban üzerine yıkılmış olan iri taş 
seviyesine kadar temizlenmiştir (Resim: 8). Granit taşlar daha sonra dikkatle 
taşınmış ancak kumtaşı bloklar yerinde bırakılarak belgelenmiştir. Orta 
Kule’nin köşelerinden düşen bir sıra sarımtırak renkte kumtaşı bulunmuştur. 
Üzerlerindeki yanıklar, kumtaşı blokların ahşap üzerine yerleştirildiğine 
işaret etmektedir. Ne blokların büyüklükleri, ne âlet izleri, ne de yüzey 
rötuşları bu taşların nasıl bir araya getirildiklerine dair herhangi bir bulgu 
sağlamamaktadır. Taş döşeme, Orta Kule’nin kuzey köşesi ve Kuzey Kulesi’nin 
güney köşesi arasında hafif bir kenar eğrisiyle uzanarak genişlemektedir. 
Duvarlar yıkıldığında oluşan yıkım tabakası, zemindeki kumlu balçık yüzeye 
yapışmış yanık maddeler içeren ince ve dağınık bir tabakadır. Kazılan alanın 
kuzey ucuna doğru gidildikçe taş ve balçık kum birikimi ya azalmaktadır ya 
da tamamen gözden kaybolmaktadır.

Tahribat yüzeyine ait hiçbir buluntu yoktur. Döşemenin kuzeydoğu 
kesimindeki siyah lekeler ahşap yapının bir kısmının buraya düştüğünü ve 
yanmaya devam ettiğini göstermiştir. Molozların arasından büyük kubbe 
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başlı çivilerle olası bir kapıya tutturulmuş geniş bir demir şerit ele geçirilmiştir. 
2009 sezonunda, duvarların tek seferde çökmüş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 
düşüp halen yanmaya devam eden ahşap kalasların ve duvarların hâlâ ayakta 
duran kesimlerinin içinde yer alan ahşap hatılların, yıkım çöküntüsüne 
gömülerek için için yanarak kül olduğu saptanmıştır. 

İki insanın bu yıkıma kurban gittiği anlaşılmıştır. Bireylerden biri 2009’da 
ortaya çıkarılan ön geçitten kaçarken ölen orta yaşlı bir kadına aittir. Henüz 
tam olarak kazılamamış diğer birey ise, yanan hatılların ve iri taşların altında 
ezilip dağılmıştır. Bu bireylere ait herhangi bir mülk ya da ziynet eşyasına 
rastlanmamıştır. İskeletler Hacettepe Üniversitesi’nden Yılmaz Erdal 
tarafından incelenmektedir.

KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2009 ve 2010 sezonlarında surların güneydoğusunda yer alan ve baktığı 
yöne ithafen ‘Kapadokya Kapısı’ olarak anılan kapı yapısında belgeleme, 
koruma, sağlamlaştırma, güzelleştirme ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama 
amaçlı düzenleme çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 9). 2009 yılında 
belgelemeye yönelik arazi çalışmaları tamamlanmış ve rölöve projesi 2010 
yılı başında ilgili Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na 
sunulmuştur.

Aynı dönemde kapının dış yüzünün güneydoğu köşesi için bir kısmî 
sağlamlaştırma projesi de hazırlanmıştır. Projeler, Kerkenes kazı ekibi adına 
mimarî belgeleme, koruma ve onarım işlerini yürüten Dr. Nilüfer Baturayoğlu 
Yöney (İTÜ Mimarlık Fakültesi) danışmanlığında, müellif Rekare Restorasyon 
Mimarlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) tarafından hazırlanmıştır. Projeye 
Doç. Dr. Ahmet Türer (ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü) strüktürel 
danışmanlık yapmıştır. Projelerin ilgili bölge kurulu tarafından 19 Mayıs 
2010 tarihinde onaylanmasının ardından, 9 Eylül – 9 Ekim 2010 tarihlerinde 
uygulama yapılmıştır. Uygulama çalışmalarını Erkan Kambek (Y. Mimar, 
Koruma Uzmanı) yüklenmiş ve beş kişilik bir taş ustası ekibiyle yürütmüştür. 
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Denetimini Kerkenes Projesi adına danışman Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney 
yapmıştır. Çalışmalara ayrıca, Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun Belediyesi, 
dolgu amacıyla kullanılan moloz taşlar ile duvar örgüsünde kullanılan büyük 
yapı taşlarının taşınıp yerleştirilecekleri seviyeye kaldırılmaları için kullanılan 
kazıcı-kepçe aracını hizmetimize sunarak destek vermişlerdir.

Tüm beden duvarları düşeydir ve örgü sıraları arasında basamaklanma ya 
da geriye çekme izlenmemektedir. Duvarlar inşa edilirken önce duvar yüzleri 
yapılmış ve daha sonra iç kısımları moloz ile doldurulmuştur. Köşeler için 
büyük ve dikdörtgenler prizmasına yakın biçimli taşlar seçilmiş; ancak duvar 
yüzleri eğimli taş kaplı yüzeylere (glacis) nazaran daha kaba örülmüştür. 
Duvar yüzlerinde kullanılan taşların boyutları farklılık göstermektedir. Duvar 
yüzlerinde kullanılan taşlar fazla biçimlendirilmediği hâlde, olabildiğince dar 
derzler bırakılarak yerleştirilmiş ve görece geniş boşluklar daha ufak taşlarla 
doldurulmuştur.

Ahşap hatıllar duvar yüzeyinden birkaç santimetre içeriye yatay olarak 
yerleştirilmiş ve gizlenmiştir. Bunları terazilemek, sıkıştırmak ve gizlemek 
için yine çakıl ile yumruk büyüklüğü arasında ufak taşlardan ve bağlayıcı 
olarak çamurdan yararlanılmıştır. Henüz duvar dolgusunun içinde dikey 
ya da çapraz hatıl izine rastlanmamıştır. Yapıda, kuru (harçsız) moloz taş 
örgü tekniğinin kullanılmış olmasından kaynaklanan yapısal sorunlar öne 
çıkmaktadır. Yapının kazılarak ortaya çıkarılan bölümlerinin, yağmur, sel 
ve rüzgâr gibi doğal koşulların etkisiyle kısmen yıkılmasını engellemek 
ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sağlamlaştırılması uygun 
görülmüştür. Bu nedenle öncelikle yapının güneydoğu köşesinde yer alan 
Doğu Kulesi’nin dış yüzünde çalışmalara başlanmıştır. Bu alanda beden 
duvarı ve eğimli taş kaplı yüzey (glacis), bu yüzeyin üst seviyesine kadar 
tamamlanmıştır. Mevcut özgün glacis aşağıya doğru kaymış bölümleri 
sökülerek arkası sağlamlaştırıldıktan sonra yeniden aynı biçimde dizilmiştir. 
Bu yüzeylerin, tamamlandığında ağırlığıyla payanda işlevi görerek beden 
duvarının stabilitesini destekleyeceği öngörülmüştür.

Beden duvarı, glacis ve bunların arkasındaki moloz dolgu da taş sıraları 
tamamlandıkça doldurularak sıkıştırılmıştır. Beden duvarının üstü, glacis bitiş 
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seviyesi hizasında düzeltilmiş; böylece daha yüksek bir kota kadar, mevcut 
olan iç duvar yüzeyleri ve arkasındaki gevşek moloz dolgunun güneye doğru 
kayması önlenmiştir. Ayrıca bu bölümdeki kule, beden duvarının, glacis bitiş 
kotu üzerinde iki sıra (30-50 cm.) kadar yükseltilmiş ve iç yüzü içeriye doğru 
şevlenerek bitirilmiştir  (Resim: 10). Tüm sağlamlaştırma ve tamamlamalarda, 
kazı çalışmaları sırasında çıkarılan moloz taşlar ile daha önceki temizlik 
çalışmalarında ayıklanan glacis ve beden duvarı yüzey taşları kullanılmıştır. 
Duvar ve glacis yüzleri için taşların zaman zaman kabaca biçimlendirilmesi 
ve/veya kesilmesi gerekmiştir. Tamamlanan glacis yüzeyinde çok daha 
ufak boyda taşlar kullanılması, bu bölümün görsel olarak ayırt edilmesini 
sağlamaktadır.

MÜZE VE LABORATUVAR

Turizmi desteklemek amaçlı çalışmalarımız kapsamında, bu yıl Kapadokya 
Kapısı’nda bulunan stel ve stele ait basamaklı kaidenin en üst basamağı ile 
Saray Yapı Grubu’nun Anıtsal Girişi’nde bulunan yarı-ikonik idollerin en 
iyi korunmuş örneği, Erik Lindahl, Noël Silver ve Alison Whyte tarafından 
Yozgat Müzesi’ne yerleştirilmiştir (Resim: 11). Kerkenes Dağ’da ortaya 
çıkarılan metal objeler ve parçalar, yine Joseph Lehner tarafından taşınabilir 
bir X-Işını Floresans cihazı kullanılarak analiz edilmiş ve bazı durumlarda 
tamamlayıcı olarak mikro-yapısal analiz için münferit örnekler alınmıştır.

KERKENES FESTİVALİ

2 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Kerkenes Festivali, projenin tüm 
yönleriyle tanıtılabilmesi amacıyla yeniden düzenlenmiş olup kentin ileri 
gelenleri, yerli ve yabancı üniversite çalışanları ile öğrenciler ve daha da 
önemlisi yerel halkça katılım görmüştür. Ören yerinde düzenlenen gezinin en 
heyecanlı kısmı, Yozgat Valisi Necati Şentürk’ün restorasyon ekibi tarafından 
gerçekleştirilen kaliteli çalışma için takdirlerini ifade ettiği Kapadokya Kapısı 
olmuştur.
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TEŞEKKÜRLER

Öncelikle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Murat Süslü ile ekibi ve temsilcilerimiz Özge Yurdakul, Kenan 
Sürül ve Resul İbiş'e destekleri ve yararlı tavsiyeleri için teşekkürlerimizi 
sunarız. Bize her konuda destek olan Yozgat Kültür ve Turizm Eski Müdürü 
Bahri Akbulut ve selefi Lütfi İbiş ile Yozgat Müzesi çalışanları ve özellikle 
Müze Müdürü Hasan Şenyurt›a da teşekkürü bir borç biliriz. Projemizi birçok 
yönden desteklemeye devam eden Yozgat Valisi Necati Şentürk ve Yozgat 
Belediye Başkanı Yusuf Başer ile İl Özel İdaresi, TEDAŞ, Türk Telekom 
yöneticileri ve ekiplerine müteşekkiriz. Ayrıca, Sorgun Kaymakamı Levent 
Kılıç ve Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve ekiplerine de yardımları 
ve cömert katkıları için teşekkür borçluyuz. Projemiz, Ankara İngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü›nün himayesinde yürütülmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) yıl boyunca araştırma ve yayın çalışmaları için Ankara›da çalışma 
ortamı sağlarken; arazi sonrası çalışmalar, Chicago Yakın Doğu Araştırmaları 
Ensitüsü›nde Scott Branting tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Şahmuratlı 
Köyü sakinleri ve Muhtar Turan Baştürk›e teşekkür borçluyuz. Sorumluluk 
bilinciyle görevinden çok daha fazlasını üstlenen Kerkenes Bekçisi Mehmet 
Erciyas›a ayrıca müteşekkiriz. Özverili çalışmalarıyla projeye destek veren 
tüm Kerkenes ekibine ve köy sakinlerinden bize yardımcı olan herkese 
minnettarız. 2010 yılı sponsorlarımız Andrea Dudek, Amerikalı bir anonim 
bağışçı, AICC, AKG, Anglo-Türk Derneği-Bernard ve Innes Burrows 
Memorial Award, Archaeocommunity Vakfı, Binks Trust, Charlotte Bonham-
Carter Trust, Çimpor Yibitaş Yozgat Çimento, Erdoğan M. Akdağ Vakfı, 
Loeb Classical Library Vakfı, MESA, METU-BAP Ödeneği, Yakındoğu 
Araştırmaları Enstitüsü ve Chicago Üniversitesi Kadınlar Kurulu, Peter 
Sommer Travels, UCLA Cotsen Arkeoloji Enstitüsü, ABD Büyükelçiliği 
Kültürel Koruma Fonu ve Yenigün’dür. GEOSCAN ve İşlem GIS, yazılım 
konusunda destekte bulunmaktadır. Andante Travel ve diğer ziyaretçilerin 
katkıları, yakın zamanda kaybettiğimiz C. T. Ingold anısına yapılan ve 2010 
Kerkenes Haberler’in hazırlanması için kullanılan bağışı da içermektedir.
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THE SPRING GEOPHYSICAL SURVEY

The first objective of electrical resistance survey in the spring of 2010 was 
to extend the area stretching across the Southern Ridge from the Kale to the 
Göz Baba Gate while the second was to expand the area around the ‘Temple’ 
on the Central Spur in advance of excavation by the Chicago team. Despite 
adverse weather 27 days of survey were completed while the soil was still 
sufficiently damp for good results.  Points on the 20 x 20m grid were located 
using a total station where necessary and a GEOSCAN RM15 resistivity meter 
operated by trained workmen from Şahmuratı Village.

Work on the southern ridge confirmed that this was a sector filled with 
urban blocks of the same general character that we have come to expect 
at Kerkenes. The results demonstrated that there were no obvious public 
buildings, workshops or stables in the area between the rear of the Palatial 
Complex and the large block, investigated in 1928 by Erich Schmidt, just 
inside the western defences. Electrical resistance survey of the ‘Temple’ area 
(Fig. 1) revealed surrounding structures and features in the vicinity of the 
large burnt hall in significantly more detail than did the geomagnetic survey.

The exceptional clarity of images obtained from the electrical resistance 
survey make its continuation mandatory. The aim is to extend the survey of 
the lower portion of the city to acquire more accurate data for the analysis 
of the urban dynamics. To this end, as much of the northern tip of the city 
as time and conditions permit will be surveyed in 2011 in advance of Scott 
Branting’s five-year program of excavation and visual presentation of an 
entire urban block.
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EXCAVATIONS AT THE ‘TEMPLE’

During June and July trenches TR27 and TR28 were laid out so as to 
uncover portions of a large two-roomed building, Structure A, and a smaller 
square building positioned directly behind it, Structure B, which had been 
revealed by geophysics (Fig. 2). These buildings are intriguing both because 
of the size of Structure A and because unlike most buildings in the city they 
seem not to lie within a walled urban block. Comparisons of the size and form 
of Structure A suggested parallels with three other large halls identified by 
geophysical survey within the city. Further, it has been suggested that this 
building might be a temple. Geophysical data also indicated that this large 
building was deliberately set on fire during the final destruction of the city.  

Trench TR27 exposed half of the anteroom of Structure A as well as over 
a quarter of the large interior hall.  It also uncovered a portion of the area 
directly in front of the building, the external wall of the compound just to 
the north, and a narrow alleyway running between the building and the 
compound wall. Trench TR28 exposed the back wall of Structure A and 
external areas beyond the buildings together with a quarter of Structure B. 
Portions of two adjoining rooms with a connecting doorway were exposed in 
Structure B (Fig. 3).  

Preservation was excellent within Structure B and along the alleyway 
running alongside Structure A. The northern room of Structure B had a raised 
stone-paved floor on which numerous objects were found. These objects 
included the ashy remains of the wooden door between the rooms, as well 
as portions of the nail-pierced iron bands that once held the door together. 
Additional finds from this floor included: a copper alloy arrowhead, two 
identical star-shaped silver objects (Fig. 4), a small tin-antimony alloy bead, 
fragments of several medium-sized pottery vessels and a tripod-footed stone 
bowl. Flotation, conducted by Mac Marston of Brown University as part of 
a pilot project for an expanded program of paleoenvironmental research at 
Kerkenes, recovered grains and grape pips from the paved floor. 
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The surface of the alleyway, which was preserved, was also unpaved and 
exhibited evidence of layering and soil formation similar to unpaved streets 
that have been excavated in various parts of Kerkenes. Older layers of this 
distinctive surface were found to run directly under the northwest corner of 
Structure A. This stratigraphic clue, along with the lack of stone paving and 
the position of Structures A and B outside of a compound, may suggest that 
the buildings were built sometime later in the life of the city. Numerous soil 
and micromorphological samples were collected from different portions of 
this surface for analysis at Cambridge University as part of the ongoing study 
of transportation at Kerkenes. 

Within Structure A significant post-destruction erosion had removed 
almost all traces of the building’s floors, installations, and superstructure. 
Nothing remained above the level of the stone foundations other than a 
scattering of iron nails and small bits of charcoal recovered through flotation.

As part of the Kerkenes visitor program of site enhancement and 
visualisation, once excavation and recording of these structures was 
completed, geotextile was laid over the tops of exposed walls and surfaces 
and each wall was raised above the modern ground surface by the addition 
of three courses of stone (Fig. 5). This allows visitors to the site to see the 
locations and orientations of the ancient structures, particularly from the 
vantage point of the Kale, while preserving the Iron Age walls from damage.

EXCAVATIONS AT THE CAPPADOCIA GATE

Excavations in the Gate Court of the Cappadocia Gate began in May with 
a small sondage to determine the depth of the deposit on top of the pavement. 
The main work, however, took place during the month of September. The 
aim was to completely remove the remaining fill (Fig. 6, 7) within the gate. 
As work progressed stones were piled up by hand at the north end of the 
trench from whence they were lifted by means of a mechanical digger, either 
hoisted individually or manually placed into the digger bucket. In this way it 
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was possible to avoid taking any heavy equipment onto the pavement. Much 
of the stone was utilised in the restoration work with the remainder being 
piled up for future use in restoration or the construction of protective walling.  
As excavation progressed along the face of the Middle Tower it was also 
necessary to move back the leaning upper courses of stone before removing 
the fill that was supporting the wall. The exposed portion of the wall was 
carefully photographed and recorded before the stones were moved.

During September the entire Gate Court fill was cleared to the layer of large 
stones that had collapsed onto the floor (Fig. 8). Granite boulders were then 
carefully removed but blocks of sandstone were left in position and recorded. 
A single course of yellowish sandstone was found to have fallen from the 
corners of the Middle Tower. Burning indicates that the sandstone blocks 
rested on timbers. Neither the size of the blocks nor tool marks and surface 
finishes provided any indication of the way these stones were assembled. The 
stone pavement extended to a slightly curved edge running from the north 
corner of the Middle Tower to the south corner of the North Tower. When the 
walling fell the destruction layer itself amounted to no more than a very thin 
scatter of burnt matter impressed into the silty surface below. Towards the 
northern extremity of the excavated area there were fewer large stones and 
little or no accumulation of silt.

There were no artifacts on the surface at the time of the destruction. Black 
stains on the northeastern section of the pavement indicate that a part of the 
timber structure fell here. A large iron strip being held in position by large 
dome-headed nails, perhaps to the doors, was recovered in the rubble.  It was 
known from excavations in 2009 that the walling fell in one single event as 
the timbers burnt, and that the still burning fallen timbers, as well as those 
still embedded in the standing portions of wall faces buried by the collapse, 
smouldered to ash. 

Two victims have been found within the collapse of the gate. One, 
uncovered in 2009, was a middle-aged woman killed while fleeing down 
the front passage. The second, yet to be fully excavated, was crushed and 
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contorted beneath burning beams and large stones. Neither victim had 
possessions or adornments. These human remains are to be studied by Yılmaz 
Erdal at Hacettepe University.

CONSERVATION AND RESTORATION

In the 2009 and 2010 seasons, architectural fieldwork focused on 
the documentation, conservation, strengthening and enhancement for 
presentation and visitor security of the Cappadocia Gate, located on a 
southeastern elbow on the city walls and named after the direction in which 
it faces (Fig. 9). Field survey was completed in 2009, and the documentation 
project was presented to the Sivas Regional Commission on the Conservation 
of Cultural and Natural Property, under whose jurisdiction Kerkenes Dağ 
falls, in 2010. 

In addition, a structural and architectural strengthening project was 
prepared for the exterior southeast corner of the gate structure. All these 
projects were prepared by Rekare Restoration and Architecture Co. (İstanbul), 
with Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney (I.T.U. Faculty of Architecture) acting as 
consultant on architecture and conservation, and Assoc. Prof. Dr. Ahmet Türer 
(METU Department of Civil Engineering) acting as consultant on structure for 
the Kerkenes Research Team. Following the official approval of the regional 
commission on May 19, 2010, fieldwork was conducted between September 9 
and October 9, 2010. This work was undertaken by Erkan Kambek (B. Arch., 
M. Sci. in Architectural Conservation) with five master stone masons. It was 
supervised by Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney for the Kerkenes Project. The 
Sorgun District governor and the Sorgun mayor helped the progress of work 
by arranging for the loan of machinery which enabled the moving and raising 
of the large building stones as well as great quantities of rubble stone infill for 
the wall core.

All the main walls are vertical without steps or recesses between consecutive 
stone courses. It seems that the wall faces were constructed a course or two 
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in advance of the stone rubble cores. Large prismatic building stones were 
preferred on the corners but the wall faces show a less careful workmanship 
compared to the glacis. The face stones were not cut or shaped but were fitted 
leaving relatively minimal gaps or joints, the larger of which were chinked 
with smaller stones. Timber beams, presumably rounded, were located along 
the wall face; these were levelled, wedged and partially hidden with stones 
ranging in size from chips to fist-sized rocks bonded with mud. No vertical or 
diagonal beams have been found so far.

The major structural problems arise from the use of dry rubble stone 
masonry. The walls exposed as a result of excavation and cleaning in the 
2008 to 2010 seasons need to be strengthened against possible collapse due to 
natural causes such as rain, flooding and wind and to ensure visitor safety. 
The southeast corner of the building, focusing on the exterior face of the East 
Tower, was chosen as a starting point. The walls in this area were completed 
up to the top of the glacis. Where original glacis face stones were dislocated 
and sliding downwards on the front side and inside the front niche they were 
taken down and had been repositioned after their backing was strengthened. 
It is believed that when completed up to its original level the glacis will act 
like buttressing to the walling through its sheer weight and thereby make the 
exterior wall faces more stable.

As the wall and glacis faces were raised the wall cores and backing behind 
the glacis were filled with rubble stone and compacted to stabilize them. The 
wall core was levelled at the glacis top level in order to prevent the existing 
interior wall faces and loose core rubble from sliding towards the lower exterior 
side. The wall face in this area was raised two courses (30-50cm) above the top 
level of the glacis and it was mitred on the inside, thus preventing visitors 
from getting too close to the exterior wall and glacis faces (Fig. 10). The rubble 
as well as wall and glacis facing stones used for strengthening and completion 
were recovered from earlier excavation and cleaning work at the gate. For the 
wall and glacis faces the stones had to be minimally reshaped for fitting. The 
reconstructed glacis face on the southeastern corner of the East Tower was 
made with comparatively smaller stones so that it may be distinguished.
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MUSEUM AND LABORATORY

In a continuing effort to promote tourism the semi-iconic Cappadocia Gate 
stele and the upper step of its stepped base and the best preserved of the 
semi-iconic idols from the Monumental Entranceway to the Palatial Complex 
were installed in the Yozgat Museum by Erik Lindahl, Noël Siver and Alison 
Whyte (Fig. 11). Metal objects and fragments uncovered at Kerkenes Dağ were 
once again analyzed by Joseph Lehner using a portable X-ray fluorescence 
device complimented in certain cases by discrete sample collection for 
microstructural analysis.

THE KERKENES FESTIVAL

On October 2, 2010, the Kerkenes Festival, again held to promote all 
aspects of the project, was attended by many local dignitaries, Turkish and 
international university staff and students and, most importantly, local 
people. The highlight of the site visit was the Cappadocia Gate where the 
Yozgat governor, Necati Şentürk, expressed his appreciation for the good 
work done by the restoration team.
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Resim 1:  Merkezi Dağkolu üzerinde yer alan Tapınak Alanı’nın (a) gradyometre ve (b)  
 elektrik özdirenç yüzey araştırması ile üretilmiş haritaları.

Figure 1:  Maps of the Temple Area on the Central Spur generated from (a) gradiometer and  
 (b) electrical resistance survey.
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Resim 2: TR 27 ve TR28 açmalarının blok planları ve fotoğrafları. (10dpkc0729)
Figure 2: Block plan and photograph of trenches TR27 and TR28. (10dpkc0729)
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Resim 3: Açma TR28'in kazı sonrası fotoğrafı. (10dpkc0807)
Figure 3: Photograph of trench TR28 after excavation. (10dpkc0807)
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Resim 4: Yıldız şeklindeki nişanlardan bir tanesi. (10dpkc1250)
Figure 4: One of the star shaped objects. (10dpkc1250)

Resim 5: TR27 ve TR28 açmalarının geri dolgu ve restorasyon sonrası fotoğrafı. (10dpkc0730)
Figure 5: Photograph of trenches TR27 and TR28 after backfilling and restoration. (10dpkc0730)
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Resim 6: Kapadokya Kapısı’nın planı.
Figure 6: Plan of the Cappadocia Gate.
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Resim 7:  2009'da ortaya çıkarılan döşemenin bir kısmıyla birlikte Kapı Avlusu’ndaki döküntünün  
 tabanı. (10dpnd1388)

Figure 7:  The base of the collapse in the Gate Court with a portion of the paving revealed in 2009.  
 (10dpnd1388)

Resim 8:  Kapı Avlusu’ndaki temizlik çalışmaları, taş döşemenin kuzey sınırını açığa çıkarmıştır.  
 Döşeme, solda ortada stelin bulunduğu basamaklı kaidenin tabanının arkasına uzanmakta.  
 (10dpcg0704)

Figure 8:  Further clearance in the Gate Court exposed the northern limits of the stone pavement, at  
 centre left, beyond the rear of the stepped base on which the stele stood. (10dpcg0704)
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Resim 9:  Mayıs 2010'da restorasyon çalışmaları öncesi fotoğraflanan Kapadokya Kapısı’nın taş kaplı  
 eğimli yüzey (glacis). (10dpcp0118)

Figure 9:  The Cappadocia Gate glacis photographed in May 2010 before the start of restoration work.  
 (10dpcp0118)

Resim 10:  Kapadokya Kapısı taş kaplı eğimli yüzey özgün yüksekliğinde restore edilmiştir.  
 (10dpcg0761)

Figure 10:  The Cappadocia Gate glacis restored to its original height. (10dppcg0761)
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Resim 11:  Saray Yapı Grubu Anıtsal Girişi’nden bulunmuş, en tümlenebilir, yarı-ikonik kumtaşı Frig  
 idolü, 2010’da Yozgat Müzesi’ne yerleştirilmiştir. (10dpnd0304)

Figure 11:  The most complete of the Phrygian semi-iconic sandstone idols from the Monumental  
 Entrance to the Palatial Complex was installed in the Yozgat Museum in 2010. (10dpnd0304)
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Markus KOHL*
Mesude MATOĞLU

Ali ALKAN

Tokat-Sulusaray İlçesi’nde bulunan Sebastopolis antik kentinde 19 Ağustos 
– 30 Eylül 2010 tarihlerinde kazı, temizlik ve çevre düzenleme çalışması 
yapılmıştır.1 Sulusaray İstanbul’un yaklaşık 900 km. doğusunda ve Samsun’un 
150 km. güneyinde, Orta Karadeniz bölgesinde yer alan, 1990/4400 nüfuslu, 
2010/3300 nüfuslu, Tokat İli’ne bağlı bir ilçedir. Doğusunda Yeşilyurt, 
güneyinde Sivas, batısında Yozgat, kuzeyinde Zile ve Artova ilçeleri ile 
çevrilidir. Yerleşim ideal biçimde yaklaşık 1000 m. rakımlı, Antik Dönemde 
batıdan doğuya yüz kilometre, güneyden kuzeye de yirmi kilometre kadar 
uzanan geniş bir alüvyon ovasının merkezinde konumlanmıştır. Ovayı 
kuzeyde 2000 m. yüksekliğindeki Deveci Dağları, güneyde ise güneybatıdan 
doğuya doğru 2000 m.yi geçerek yükselen Akdağlar silsilesi, doğuda da 
Çamlıbel Dağları doğal biçimde sınırlar. Bölgenin su dağılım sınırlarını 

*  Doç. Dr. Markus KOHL, Lille 3 Üniversitesi, UFR des Sciences Historiques, Artistiques 
et Politiques, Domaine universitaire du “Pont de Bois”, Rue du Barreau - BP 60149, 59653 
Villeneuve d’Ascq Cedex, E-posta: markus.kohl@univ-lille3.fr

 Mesude MATOĞLU, Tokat Müze Müdürlüğü, GOP Bulvarı no. 134, 60100 Tokat/TÜRKİYR, 
E-posta: msdsvvl@hotmail.com

 Ali ALKAN, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Hükümet Konağı B/
Blok Kat:1, 58000 Sivas/TÜRKİYE, E-posta: arke70@hotmail.com.

1 Bu konuşmanın konusunu oluşturan kazılara katılmam için gerekli izni sağladıkları ve bu 
çalışmalar sırasında bana verdikleri sınırsız destek için; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Paris’teki Türk 
Büyükelçiliği’ne, Tokat Valisi Sayın Şerif Yılmaz’a, Tokat Müzesi Müdürü Sayın Güven 
Yetişkin’e, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdurrahman Akyüz’e, Sulusaray 
Kaymakamı Sayın İbrahim Civelek’e, Belediye Başkanı Sayın Şahin Hasgül’e, İl Genel Meclisi 
Üyesi Sayın Hüseyin Atındı’ya, arkadaşım Aksel Tibet’e, Sulusaray sakinlerine ve işçilere 
çok teşekkür etmek istiyoruz. Faruk Aktaş başta olmak üzere çok titiz bir çalışma yaptılar. 
İstanbul Üniversitesi’nden öğrenci Nisan Lordoğlu da çalışmalara büyük katkı sağlamıştır.

TOKAT-SULUSARAY/SEBASTOPOLİS: 
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI VE ZİYARETÇİLER İÇİN BİR 

GEZİ GÜZERGÂHI OLUŞTURULMASINDA İLK ADIMLAR
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oluşturan bu dağlar aynı zamanda Çekerek Irmağı (Antik Çağdaki Skylax) 
ve kollarının sistemini de belirler. Batı-güneybatıya doğru Sulusaray Ovası 
Bozok Yaylası’na açılır. Sulusaray topraklarının kuzey, doğu ve güney sınırları 
bu topoğrafik yapı tarafından oldukça kesin bir biçimde belirlenmişken, 
batı sınırının saptanması için daha ayrıntılı bir araştırma gerekmektedir. 
Sulusaray bu ovada iki yolun birleştiği noktada yer alır. Bunlardan biri batı-
doğu yönünde Yozgat İli sınırları içerisindeki Büyüknefes/Tavium’dan 
Sivas/Sebasteia’ya ve ötesine, diğeri ise kuzey-güney yönünde Karadeniz 
kıyısındaki Samsun/Amisos’tan Orta Anadolu’ya doğru uzanır (Resim: 1).

Kentin merkezi kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 500 m. uzunluğunda, 
batı-doğu doğrultusunda 400 m. genişliğinde olan ve günümüzde ova 
düzeyinin on metre kadar üzerine çıkan bir yükseltinin üzerinde yer alır. 
Yükselti bugünkü durumuyla, 1987-1990 yıllarında gerçekleştirilen arkeolojik 
kazılar ve sondajların da gösterdiği gibi tümüyle doğal değildir. Başlangıçtaki 
doğal tepe, yıkılan yapıların biriken molozları ile zamanla yavaş yavaş 
yükselmiştir. Yapılan arkeolojik çalışmalar yerleşimdeki kültür katları ve 
kronoloji üzerine bir fikir vermiştir.

Ele geçirilen malzeme ve açığa çıkarılan kalıntılar, eski metinlerden 
elde edilen bilgilerle tamamlandığında burasının en az Neolitik Dönemden 
başlayarak günümüze kadar binyıllar boyunca yerleşim gördüğünü 
söyleyebiliriz.2 Tunç Çağı buluntuları Hitit, Demir Çağı buluntuları ise 
Frig uygarlığına aittir. Antik Yunan Dönemi çok az temsil edilir. Helenistik 
Döneme ait çok az sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Ama M.Ö. 3/2 yıllarında 
yeni takvim kullanma ayrıcalığı ve kentlerine imparator Agustus’un adını 
verme hakkı tanınmış olan burada yaşayanlar Yunanca konuşmaktaydı. 
Sebastopolis sonra ikinci adı olarak eski Yunanlı kahraman Herakles’ten 
dolayı Herakleiopolis adını aldı. Sebastopolis-Herakleiopolis o dönemde 
tümüyle Helenleşmiş olmalıydı ve tarihleri Bizans Dönemine kadar uzanan 
pek çok yazıtın da gösterdiği gibi halkı Yunanca konuşmaya devam etmişti. 
Hıristiyan ya da Yahudilere ait mezar stelleri burada çeşitli inançlardan 

2 Bkz. M. Özsait, “1997 ve 1998 Yılı Tokat-Zile ve Çevresi Yüzey Araştırmaları”, Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, XVII-2, Ankara, 2000, s. 73-74.
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insanların bir arada yaşamış olduğunu göstermektedir. Antik kentte 
4. yüzyıldan itibaren bir başpiskopos bulunuyordu. Eski yazılı kaynaklarda 
Sulusaray’ın Arap, Moğol, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki tarihi 
hakkında veriler bulunmaktadır.3 1987-1990 yıllarında gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında sur duvarı, Roma hamamı, Bizans kilisesi ve mozaik parçaları 
açığa çıkarılmıştır.4

Sebastopolis antik kentinde 20 yıl aradan sonra tekrar başlayan 
kazı çalışmaları Tokat Müzesi başkanlığında, Markus Kohl’un bilimsel 
danışmanlığında aralarında arkeologlar Mesude Matoğlu ve Ali Alkan’ın da 
bulunduğu 20 kişilik bir ekip tarafından yürütülmüştür. Temizlik ve sondaj 
çalışmaları, Tokat Müzesi tarafından 1987-1990 yıllarında yapılan kurtarma 
kazıları sırasında açığa çıkarılan hamam ve kilise kalıntılarının olduğu 
alanlarda yapılmıştır. Sezonda otuz beş kamyon hafriyat ve çöp atılmıştır.

3 M. Le Quien, Oriens Christianus, In Quatuor Patriarchatus Digestus, I, 1740, s. 425-426 ve 437-
438. V. Cuinet, La Turquie d’Asie : géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée 
de chaque province de l’Asie-Mineure, 4 vols., Paris, 1890-1895. J.A.R. Munro, “Roads in Pontus, 
Royal and Roman”, The Journal of Hellenic Studies, 21, 1901, pp. 52-66. J. G. C. Anderson, A 
Journey of Exploration in Pontus, Studia Pontica I, 1903. F. ve E. Cumont, Voyage d’Exploration 
Archéologique dans le Pont et la Petite Arménie, Studia Pontica II, 1906. D.H. French, Roman 
Roads and Milestones of Asia Minor, fasc. 2: An Interim Catalogue of Milestones, part 1, BAR 
International Series, 392/1, 1988. B. Le Guen-Pollet, “Sebastopolis du Pont (Sulusaray). 
Documents littéraires et inscriptions déjà publiées de la cité”, Epigraphica Anatolica 13, 1989, 
s. 51-86. B. Le Guen-Pollet ve B. Rémy, “Prospections épigraphiques franco-turque dans la 
cité de Sebastopolis du Pont”, Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie 1990, s. 45-46. 
B. Remy, B. Le Guen-Pollet, B. Özcan, M. Amandry, “Rapport des travaux épigraphiques et 
numismatiques au Musée de Tokat en Juillet 1988“, VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1990, 
s. 515-531. T.B. Mitford, “Inscriptiones Ponticae-Sebastopolis”, Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik 87, 1991, s. 181-243. B. Rémy, Recherches sur l’histoire du Pont dans l’Antiquité. 
Pontica I, 1991. M. Bazin, “L’urbanisation des campagnes en Turquie: l’exemple de Sulusaray 
(département de Tokat)”, Annales de Géographie 103, 1994, s. 41-56. M. Amandry ve B. Rémy, 
Les monnaies de l’atelier de Sebastopolis du Pont. Pontica II, 1998. M. Kohl, “Sulusaray/
Sebastopolis-Heracleiopolis : pour une reprise des recherches”, Anatolia Antiqua 18, 2010, 89-
96. B. Le Guen ve B. Remy, “La cité de Sebastopolis du Pont”, Anatolia Antiqua 18, 2010, s. 97-
107. M. Kohl, “Sulusaray (Tokat)/ Sebastopolis-Heracleopolis. Mapping life and relationship 
of men with its environment. Studies of a site and its territory from prehistory to present. 
Society, economy, history”, L’Anatolie des peoples, cites et cultures (IIe millénaire av. J.-C. – Ve 
siècle ap. J.-C.), Besançon, 2012 (baskıda).

4 B. Özcan, H. M. Aykun, G. Yetişkin, Tokat’ın iki önemli Kültür Hazinesi: Antik Comana Pontica, 
Antik Sebastopolis, 1988. B. Özcan, “Sulusaray-Sebastoplois Antik Kenti“, Müze Kurtarma 
Kazıları Semineri I, Ankara, 19-20 Nisan 1990, Ankara, 1991, s. 261-307. B. Özcan, “Sulusaray 
1990 kurtarma kazısı“, Müze Kurtarma Kazıları Semineri II, Ankara, 29-30 Nisan 1991, Ankara, 
1992, s. 167-200.
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Bizans Kilisesi

Kilisenin zamanla dolmuş olan apsisleri (Resim: 2) temizlenerek açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 3). Yarım daireyi biraz aşkın bir plana sahip olan orta 
apsiste galerili bir synthronos bulunuyordu; galerinin üzeri belki örtülüydü.5 
Apsisin genişliği yaklaşık on metredir. Orta apsisin iki yanında, güney ve 
kuzeyde iki apsis daha yer almaktadır. Orta apsisten daha küçük olan, yarım 
daire planlı bu apsislerin çapı yaklaşık 4,5 m.dir. Güney-kuzey doğrultusunda 
en az 30 m. genişliğinde olan yapının genel boyutları bugün bilinmemektedir. 
Apsis duvarı dışta çokgen planlıdır. Duvar, aralarında devşirme parçaların 
da bulunduğu büyük taş bloklarla horasan harcıyla örülmüştür. Duvarın 
alt kısmı, küp biçiminde zıvanalara giren kamalarla tutturulmuş mermer 
levhalarla kaplanmıştı Ele geçirilen çeşitli renklerde cam tesserra’lar, duvarın 
üst bölümlerinin ya da kemer ve tonozların bir zamanlar mozaiklerle bezenmiş 
olduğuna işaret etmektedir. Zeminde ise, baklava biçiminde çok renkli (siyah, 
beyaz, kahverengi) mermer plâkalardan oluşan balık kılçığı desenli güzel bir 
opus sectile döşeme bulunmaktaydı.

Kilise form ve boyut olarak İstanbul’daki Kariye Camii ve Aya İrini’yi 
hatırlatmaktadır.6 Tarihlemesi hâlâ daha kesin olarak yapılmamıştır. Güney 
küçük apsis dolgusundaki tabakalaşma üzerine yapılacak incelemeyle, 
yapının terk ediliş ve yıkılış tarihi hakkında değerli bilgiler elde edilebilir.7 
(Resim: 4)

Güneydeki apsisin köşesinde üzerinde Agaqeinos Eusebous Semprwniw 

tw uiwi yazıtı bulunan bir sütun parçası ele geçirilmiştir. (Resim: 5) 
Sempronius adında bir adamın oğluna adadığı sütun Sulusaray taş eser 
deposuna taşınmıştır. Sempronius ailesi Roma’da çok ünlüdür, bu ailenin 
birkaç elçi gönderdiği bilinmektedir.

5 Benzerleri: Aya Yahya, Efes ve Aya İrini, İstanbul.
6 Bkz. U. Peschlow, Die Irenenkirche in Istanbul, 1977.
7 Kuzeydeki stratigrafi çok benziyor, Bkz. B. Özcan, “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti“, 

Müze Kurtarma Kazıları Semineri I, Ankara, 19-20 Nisan 1990, Ankara, 1991, s. 267, ve B. Özcan, 
“Sulusaray 1990 kurtarma kazısı“, Müze Kurtarma Kazıları Semineri II, Ankara, 29-30 Nisan 
1991, Ankara, 1992, s. 172.
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Eski kazılardan beri kilisenin içinde duran gri mermerden yapılmış 
yazıtlı sütun da Sulusaray taş eser deposuna taşınmıştır.8 (Resim: 6) Yazıt bir 
Başpiskopos Basileus’tan bahsetmektedir : Kai epei Basileiou Arcepiskopou. 
Bu kişinin M.S. 4. yüzyıldaki Caesarea piskoposu ünlü Basileus mu yoksa aynı 
adı taşıyan birçok kişiden biri mi olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir.

Kilisede yapılan temizlik çalışmaların sırasında çeşitli dönemlere ait 
seramik parçaları, mermer plâka ve opus sectile parçaları (Resim: 7), mozaik 
tessera’ları, pişmiş toprak çatı kiremidi ve tuğlalar, bir bronz aplike parça, bir 
adet Geç Osmanlı bronz sikkesi ve 123 kilogram kurşun levha ele geçmiştir. 
Asma yaprağı ve üzüm salkımı motifli mermer süsleme friz parçaları daha 
önceki kazılarda ele geçirilmiş plâkalara benzemektedir.9 Asma dalı genel 
olarak hayatı simgeler. Aynı motif Sulusaray’da bulunan birçok Erken 
Hıristiyanlık Dönemi mezartaşı üzerinde de görülmektedir. Beyaz, gri ya da 
siyah renkte, yalın ya da bezemeli, hatta altın varaklı olan başka mermer plâka 
süsleme parçaları da ele geçirilmiştir. Bütün bu buluntular burada zengin ve 
gösterişli bir Hıristiyan ibadet yapısının varlığına işaret etmektedir. Kilisenin 
yapılış tarihinin M.S. 4. yüzyıl öncesine uzanması muhtemel görünmektedir. 
Duvarları 2 m.den daha yüksek korumuş olan bu yapı kalıntısı üzerinde 
daha ayrıntılı bir çalışma yapılarak binanın planının ve tarihinin tam olarak 
saptanması gerekmektedir.

Kilise kalıntılarının olduğu alanın çevresinde bulunan yazıtlı taşlar 
Sulusaray taş eser deposuna taşınmıştır. Bunlar iki mezar steli ve bir heykel 
kaidesidir. Mezar stellerinden biri gri mermerdendir ve Eski Yunanca ve 
İbranice yazıtlıdır. Enqa katakite Iwserkws presbuterws. םולשב ךבכשמ. 

(“Burada Ioserkos yatıyor. Nur içinde yatsın!”) Taşın üzerinde sekiz kollu bir 
şamdan (menorah – ışık, din ve ümit için bir simge), bir palmiye dalı (lulab) ve 
boynuz biçiminde bir boru (shofar) motifleri betimlenmiştir. Bunlar Yahudilerin 
yortularında kullandıkları kutsal objelerdir. Buradaki yazıt daha önce bulunan 

8 B. Özcan, H. M. Aykun, G. Yetişkin, Tokat’ın iki önemli Kültür Hazinesi: Antik Comana Pontica, 
Antik Sebastopolis, 1988, resim 6. B. Özcan, “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti“, Müze 
Kurtarma Kazıları Semineri I, Ankara, 19-20 Nisan 1990, Ankara, 1991, s. 266.

9 B. Özcan, “Sulusaray 1990 kurtarma kazısı“, Müze Kurtarma Kazıları Semineri II, Ankara, 29-30 
Nisan 1991, Ankara, 1992, s. 172 ve Resim 23.
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yazıtlara, özellikle de Lampetis’in mezar taşındakine benzemektedir.10 İkinci 
mezar taşı da bir Yahudi stelidir : Enqa katakite Moushs arcisunagogos en 

eirinh.  (“Burada Başhaham Musa yatıyor. Nur içinde yatsın!”). Üzerine bir 
menorah motifi kazılmıştır.11 Sebastopolis’te bugüne kadar toplam beş Yahudi 
mezartaşı ele geçirilmiştir. Yahudiler’e ait bu stelilerdeki yazıtlar bu dinsel 
cemaatteki hiyerarşik sıralamayı yansıtmaktadır. Erken Hıristiyan ve Bizans 
stellerinde de aynı hiyerarşinin yer alması çok ilginçtir. Bütün bu yazıtlar M.S. 
3.-6. yüzyıllarda farklı dinlere ait cemaatler arasında ortak bir yaşama kültürü 
olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, Millî Eğemenlik Caddesi’ndeki 
Mehmet Gül’e ait evde köşe taşı olarak kullanılmış olan bir heykel kaidesi de 
Sulusaray taş eser deposuna taşınmıştır. Kaidedeki yazıtta, Corbulon’un oğlu 
ve Statius Longus’un torunu Leontinus’tan söz edilmektedir.12

Roma Hamamı

Hamamın zamanla dolmuş mekânları (Resim: 8) temizlenerek hypokaust 
ve banyo küvet kalıntısı açığa çıkarılmıştır.13 Kare planlı büyük bir orta 
mekânın (11,15 m. x 11,15 m.) çevresinde 3,1 m. eninde bir yürüyüş yeri 
bulunmaktadır. Mekânın köşelerinde kademeli bir kesite sahip sağlam 
birer ayak, ayakların arasında ise ikişer sütun yer almaktadır. Orta mekânın 
ve yürüyüş yerinin zemini taş levhalarla döşelidir. Ayakların yüzleri son 
derece itinayla kesilmiş taş bloklarla örülmüştür, içleri ise horasan harçlı 
moloz dolguludur. Yürüyüş yerinin kuzeyinde ve doğusunda birer açıt 

10 B. Özcan, H. M. Aykun, G. Yetişkin, Tokat’ın iki önemli Kültür Hazinesi: Antik Comana Pontica, 
Antik Sebastopolis, 1988, resim 25. B. Le Guen-Pollet ve B. Remy, “Trois épitaphes greco-juives 
de Sebastopolis du Pont (Sulusaray)”, B. Rémy (Yay. Haz.), Recherches sur l’histoire du Pont 
dans l’antiqutié. Pontica I, 1991, s. 117-118, 121. W. Ameling, Inscriptiones Judaicae Orientis 2, 
2004, n° 160.

11 Başhahamı olarak bkz. T. Rajak ve D. Noy, “Archisynagogoi: office, title and social status in 
the Greco-Jewish synagogue”, Journal of Roman Studies 83, 1993, s. 75-93.

12 T.B. Mitford, “Inscriptiones Ponticae – Sebastopolis”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
87, 1991, no. 16, resim 13,16, s. 207-208. B. Le Guen-Pollet, “Sebastopolis du Pont (Sulusaray). 
Documents littéraires et inscriptions déjà publiées de la cité”, Epigraphica Anatolica 13, 1989, 
n° 12 resim 9, s. 68-69.

13 B. Özcan, “Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti“, Müze Kurtarma Kazıları Semineri I, Ankara, 
19-20 Nisan 1990, Ankara, 1991, s. 265-266, ve B. Özcan, “Sulusaray 1990 kurtarma kazısı“, 
Müze Kurtarma Kazıları Semineri II, Ankara, 29-30 Nisan 1991, Ankara, 1992, s. 172-173.
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bulunmaktadır. Güneydeki koridor genişleyerek 4,5 m. x 4,5 m. boyutlarında 
çokgen planlı bir mekâna açılmaktadır. Bu mekânın köşelerinde kademeli 
kesitli birer ayak yükselmekte, güney duvarında ise bir niş ve örme bir 
banyo teknesi bulunmaktadır. Bu mekân 6,5 m. eninde bir sekizgen 
hypokaust’a açılmaktadır. (Resim: 9) Praefurnium güney duvarın merkezinde 
yer almaktadır. Henüz bugüne kadar sadece çok az bir bölümü kazılmış 
olan bu yapının büyük bir Roma hamamı olduğu anlaşılmıştır. Gelecekteki 
araştırmalar yapının genel planı, mimarî yapısı ve gerek soğuk su girişi 
gerekse atık su boşaltımı açısından su düzeneği üzerine odaklanmalıdır. 
Yapının açığa çıkarılan mekânlarının hamamın frigidarium, tepidarium ve 
caldarium bölümleri olduğu düşünülmektedir. Köşelerdeki kademeli kesitli 
ayakların ve bunların arasındaki sütunların mekânın üzerini örten bir kubbeyi 
taşıdıkları düşünülebilir. Yapının batı duvarında ve kuzeydoğu-kuzey sütun 
kaidesinde okunamayan silik Yunanca graffito’ların bulunduğu anlaşılmıştır. 
Yapının dolgusundan ise Lâtince yazıtlı bir miltaşı parçası çıkarılmıştır. Yazıt 
çok kırılmış olduğundan henüz daha tam olarak okunamamıştır.

Hamam ve kilise kalıntısının olduğu alan tel örgü ile çevrilerek ören 
yerinde bir çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kilise ve hamamda dağınık 
durumda olan mimarî elemanlar düzenli biçimde sıralanmış, görüntü kirliliği 
giderilerek bir çevre düzenlemesi yapılmıştır. Hamam’ın kırılan kapı lentosu 
demir profil kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Hypokaust mekânı da üzeri 
geçici bir çatıyla örtülerek koruma altına alınmıştır.

Gezi Güzergâhının Hazırlanması

Sulusaray’daki kültür varlıkları yalnızca tarihöncesinden Osmanlı 
Dönemine kadar uzanmakla kalmaz, modern tarihe ve günümüzdeki hayata 
da tanıklık eder. Sulusaray, en azında beş bin yıllık bir geçmişe tanıklık eden 
zengin tarihiyle, ilginç kültürel çeşitliliğiyle, özgün ve eşsiz kalıntılarıyla 
dikkati çekmektedir. Bu özellikleriyle, Anadolu tarihinin bütün katmanlarını 
bünyesinde toplayan, Anadolu’nun bir özeti ya da küçük bir modeli niteliğini 
taşımaktadır.
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Ayrıca bölge, hem jeolojik hem de biyolojik açıdan çok ilginç bir doğal 
mirasa da sahiptir. Bu nedenle, Sulusaray için hazırlanacak olan bir turistik 
düzenleme projesinde yalnızca antik kalıntıların dikkate alınması yeterli 
olmayacaktır. 

Aksine, böyle bir projede bu mirasın tümünü ele almak ve birlikte 
değerlendirmek gerekir. Sulusaray’ın çevresindeki peyzaj çok eski 
dönemlerden beri insanoğlu tarafından biçimlendirilmiştir ve hâlâ daha 
bugün de biçimlendirilmeye devam etmektedir. Hazırlamakta olduğumuz 
çevre düzenlemesi bu olguyu dikkate almaktadır. Araştırma projemiz 
yönlendirme ve turistik düzenleme alanlarını da kapsamaktadır.

Böylece Sulusaray’a gelecek ziyaretçilere kentin tarih ve çevre 
zenginliklerini tanıtacak bir gezi güzergâhının hazırlıklarına başladık. Bunun 
için dört değişik türde levha tasarlamayı düşündük.14

İlk olarak değişik yön levhaları hazırlanacaktır. Bunlar üç farklı gezinti biçimi 
için tasarlanmıştır: Kısa süreli ziyaretçiler için kent içinde küçük bir tur; uzun 
süreli ziyaretçiler için kent içinde ve çevresinde gezintiler. Gezi güzergâhının 
niteliği yön levhasında kullanılan renkle belirtilmiştir: Kent içinde ve müzede 
bordo rengi; çevrede, doğa ve sağlık turları için yeşil; taş ocağı, tümülüsler gibi 
çevrede yer alan tarihi varlıklar için bej rengi kullanılmıştır.

Bu renkler çevredeki taş türlerinden, yeşil örtüden esinlenebileceği gibi 
müzede sergilenen mozaikten ya da Sulusaray evlerinde ağırlıkla kullanılan 
renklerden alınmışmıştır.

Şehir merkezine ve müze önüne genel bilgi levhaları konulacaktır. Büyük 
boylu bu levhalarda bir giriş yazısı ve kısa bir tarihçe yer almaktadır. Ayrıca 
orta boy bir harita üzerinde doğa ve kültür zenginliklerinin yeri gösterilecektir. 
(Resim: 10 - 11)

İkinci olarak, kent içindeki ve çevresindeki mimarî birimler, ilgi çekici doğal 
ve tarihî varlıklar için orta boylu tanıtım levhaları hazırlanmıştır (Resim: 12).

14 Levhaların tasarımını, müze ve kültür varlıkları tasarım yüksek lisansı stajı yapan Myriam 
Lesko ile birlikte gerçekleştirdik. Sağladığı belgeler ve yapıcı önerileri için Yapı Kredi Kültür 
Merkezi (İstanbul) Sergi Koordinatörü Sayın Şennur Şentürk’e; değerli yardımları için Museo 
Romano Oiasso’nun (Irun, İspanya) Müdürü Sayın Mercedes Urteaga Artiges’e çok teşekkür 
ederiz.
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Üçüncü olarak, küçük depo müzedeki, kent içindeki ya da çevredeki 
yazıtları, mimarî parçaları, etnografik objeleri, doğal ve biyolojik ilginç öğeleri 
açıklayan levhalar tasarlanmıştır (Resim: 13). Levhaların görsel özdeşliğine 
büyük önem verilmiştir. Bu özdeşlik renkler ve mizanpaj aracılığıyla 
sağlanmıştır: değişik levha türlerinde yinelenen benzer öğeler yer almaktadır.

Ayrıca, ören yerini simgeleyen bir logo hazırlanmıştır (Resim: 14). Tarihî 
kent, doğal çevre ve Sulusaray’da suyun taşıdığı önem bu logoda yansıtılmıştır. 
Logoda iki yerel motif kullanılmıştır: Roma hamamından mimarî bir detay, 
antik eser, su katılma, ılıca, sıcak ve soğuk sulu havuzlar, iyi olma, sağlık, 
dinlenme gibi kavramları yansıtmakta; Geç Antik Dönem villasından gelen 
mozaikten alınma bitkisel bir öğe de, tarihî eser, doğa, hayat, doğal çevre, eko 
turizm, gelecek gibi kavramları simgelemektedir.

Levhaların iç düzenlemesine de (mizanpaj) büyük önem verilmiştir. Amaç, 
göze çarpmak ve kolay ve hızlı okunaklılıktır. Üstte, logo ve levhada anlatılan 
yapı ya da objenin adı; merkezde ise, metin ve resimler yer almaktadır. 
Levhalarda Türkçe ve İngilizce metinler bulunmaktadır: Türkçe için mavi, 
İngilizce için siyah renk kullanılmıştır. Başlıklarda genel içerik kısaca verilmiş, 
bu içerik esas metinlerde daha ayrıntılandırılmıştır. Konuyla ilgili anekdotlar, 
yazılı kaynaklar, yazıtlar çerçeve içinde verilmiştir. Levhalarda görsel olarak, 
planlar, eski ve yeni fotoğraflar, çizimler, krokiler, taslaklar kullanılmaktadır.

Son olarak, her bir levhanın alt bölümüne zaman ölçeğini gösteren 
kronolojik bir friz yerleştirilmiştir. Bu frizde genel dönemler, çağlar, yapı 
ya da eserle ilişkili tarihsel olaylar belirtilecektir. Bu tür frizler, ziyaretçinin 
dönemleri algılayabilmesi için büyük önem taşımalarına karşın, ören yerlerine 
dikilen levhalarda çok ender olarak görülür.

Levhadan levhaya yinelemeler ve bağlar olabilecektir. 2010’daki çalışmalar 
sonucunda, iki tanıtım levhası Tokat İl kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte 
hazırlanmıştır. (Resim: 15)

Gelecek yıllarda bu kazı çalışmalarını genişletmeyi, levhaların sayısını 
artırmayı ve çevre düzenlemesini sürdürmeyi umut ediyoruz.
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Laodikeia’da; 14 Mayıs–24 Aralık 2010 tarihlerinde Asopos Tepesi 1-2, A 
Evi, Tapınak A, Doğu Sokak, Stadyum, Laodikeia Kilisesi, Kuzey Tiyatrosu 
Kilisesi, Batı Nekropolü ve Merkezi Kilise’de çalışılmıştır1. 

I)- Asopos Tepesi Çalışmaları2 (Resim 1-2): 2010 yılında Asopos Tepesi’nin 
batı ve doğu kısımlarında (AT I ve II) iki ayrı açma yapılmıştır. Asopos Tepesi 
I’de 10x10 m.lik iki açmada çalışılmış olup, yoğun miktarda Geç Roma, az 
miktarda Hellenistik Dönem ve çok az miktarda da M.Ö. II. binyıl ve Demir 
Çağına tarihlenen seramik parçaları bulunmuştur. Demir Çağına ait Tabaka 
IVa’da ön yüzü sıvalı bir duvar ve sıkıştırılmış taban ile çok sayıda “black 
on red” tipinde seramik parçalarının yanı sıra günlük kullanım kapları 
bulunmuştur. Tabaka IVb’de ise iki duvar, bir taban ve taş kümeleriyle hilâl 
formlu, bir ocak, taban üzerinde konteks kâse ve kırık çömlek parçaları ile 
üzerinde üç Mısır hiyeroglifi olan skarabe bulunmuştur.

Asopos Tepesi 2’deki çalışmalar 25 x 20 m.lik bir alanda yürütülmüştür. 
Burada Tabaka II Erken İmparatorluk Dönemine ait olup beş adet mekân ve 

* Prof.Dr. Celal Şimşek, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampusu, Denizli-TR; e-mail: 
csimsek@pau.edu.tr 

1 Temsilciler; Eskişehir Müzesi, Bülent Okta; Erzurum Müzesi, Ersin Karapınar; Malatya 
Müzesi, Ziya Kılınç.

 Kazı Heyeti: Prof. Dr. Celal Şimşek, Prof.Dr. Mehmet Meder, Doç.Dr. Fahriye Bayram, Yard. 
Doç. Dr. Bahadır Duman, Asistanlar: M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu, 
Erim Konakçı, Barış Yener, Mustafa Bilgin, Saadet Mutlu Kaytan (mimar), Restoratörler: 
Öğrt.Gör. Çağrı Murat Tarhan, Özgür Gemici, Arkeologlar: Bilge Yılmaz, Gökhan Yılmaz, 
Ayşegül Arığ, Fatma Rençber, Kürşat Polatçıl, Mehmet Aksu, Barış Taşdemir, Sezer Sayan, 
Pınar Kızıltepe, M. Salih Şahin, Ömer Tuncay, Seçil Koca Gökçen, Öğrenciler: Pamukkale 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, 
Mersin Üniversitesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinden öğrenciler 
kazıda görev almıştır. Web: http://laodikeia.pau.edu.tr/

 Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Denizli Belediyesi, Pamukkale 
Üniversitesi, PASVAK, Başarı Tekstil (İsmail Yılmaz), Tümaş Mermer, Solemar Mermer.

2 C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007a, 33, 55, Res. 8; C. Şimşek, “2007 
Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 30. KST II, 2009, 409-411, Res. 1-3; C. Şimşek, “2008 
Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 31. KST 4, 2010, 101-105, Res. 1-3; C. Şimşek, “2009 Yılı 
Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. KST 3, 2011, 447-450.
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bir ocak açığa çıkarılmıştır. Tabaka IIIA Geç Hellenistik-Erken İmparatorluk 
Dönemine aittir ve bu tabakada ikinci bir ocak bulunmuştur. Erken 
Hellenistik Dönemi temsil eden Tabaka IIIB’de bir çöp çukuru, içerisinde 
günlük kullanıma ait seramik parçaları ve yanık durumda hayvan kemikleri 
bulunmuştur. Geç Tunç Çağını temsil eden V. Tabaka’da bulunan çanak 
çömlek parçaları dönemin tipolojisinin oluşturulmasında büyük katkı 
sağlamıştır. Tabaka VIB Orta Tunç Çağı Erken Evresi olup, bu tabakayı az 
mimarî unsurlar ve çöp çukurları temsil eder. 

II)- A Evi Kazısı (Resim 1, 3-4): 2006 yılında başlanan A Evi çalışmalarına, 
2010 yılında da devam edilmiştir. Amaç kazılan 38 mekân ve 5 dükkân 
yapısının, kompleks içindeki bütünlüğü ile kullanım amacını belirlemek, 
hangi mimarî öğelere sahip olduğunu ortaya koymak ve bu mekânlarda ele 
geçirilen materyalle birlikte yapıyı tarihlemektir3. 2010 yılında 16, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 No.lu Mekânlar ve 2 No.lu koridorun kazıları tamamlanmıştır. 
Bunlar içinde 32 No.lu Mekânda fırın ve kanal sistemi ortaya çıkartılmıştır. 33 
No.lu Mekân mutfaktır (culina). 35 No.lu mekânda yığın hâlinde ve tamamı 
çatı örtüsüne ait kalypter-stroterlerden oluşan yıkıntı açığa çıkarılmış olup 
bunlar M.S. 7. yy. başında meydana gelen depremin izleridir. Mekânların 
duvar yükseklikleri 0.75m.-1.35m. arasında, genişlikleri ise 0.60m-0.75m 
arasında değişmektedir. Diğerlerinden farklı olarak 36-37 No.lu Mekânların 
tabanlarında opus sipicatum döşeme bulunur. A Evi’nde 2006-2010 kazı 
sezonlarında yapılan çalışmalarla birlikte toplam 38 mekân, 2 koridor, 4 
dükkân ve biri K-G, diğeri D-B yönlü iki ara sokak ortaya çıkarılmıştır. A Evi, 
II. yapı içerisinde değerlendirilen 29 No.lu mekân (peristilli avlu) çeşmesi, 
havuzu, fırını ve bu alanın çevresine sıralanmış diğer mekânları ile tipik 
İmparatorluk Dönemi sivil konut planını yansıtmaktadır. Kompleksteki 
sürekli değişime rağmen, orijinalde olasılıkla üç ev ve Suriye Caddesi önünde 
dükkânlarının olduğu anlaşılmaktadır. Kazılan alanlardaki mimarî özellikler, 
ele geçirilen sikke, seramik, cam, kemik ve metal buluntuların ışığında A Evi 

3 Bkz. 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.
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kompleksi dört kullanım evresine ayrılarak tarihlendirilmiştir. I. Evre M.S. 
3. yy.ın ilk yarısı- M.S. 4. yy.ın 2. yarısı; II. Evre M.S. 4. yy.ın 1. yarısı-M.S. 5. 
yy.ın sonu; III. Evre M.S. 5. yy.ın sonu- M.S. 6. yy.ın 2. yarısı; IV. Evre M.S. 7. 
yy. başı.

III)- Tapınak A, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları (Resim 1, 5-6): 2004 yılı 
kazılarında başlanan Tapınak A, avlusuyla birlikte derinliği ne iki ada 
üzerine inşa edilmiştir4. Etrafı portiklerle çevrilen yapının dıştan dışa ölçüleri 
58x42.33 m.dir. Tapınak ise avlunun 27.40 m. kuzey sonundadır. Korinth 
düzenindeki prosty los planlı yapı, 27.75 x 13.60 m. ölçülerinde, podyumlu 
olarak traverten bloklardan yapılmış ve üzeri mermer kaplanmıştır. Tapınak 
A alanına, Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında yer alan cadde portiğinden 
ortada üç adet mermer eşik taşının bulunduğu çift kanatlı (gen. 2.60 m.) 
kapıdan girilmektedir. 2010 yılında avlunun merkez kısmında 3.00x8.60 m.lik 
depremlerin etkisiyle tahribata uğramış mermer plâkalardan oluşturulmuş 
taban döşemesi açığa çıkarılmıştır. 

Avludaki kazılarda GB-KD doğrultulu kanal sistemi açığa çıkarılmıştır. 
Bu sistem 0.40 m. derinliğinde ve 0.40-0.42 m. arasında genişliğe sahip olup, 
traverten kesme taşlardan örülerek, tabanı harçla kaplanmıştır. Kanalizasyon 
sistemi GB-KD doğrultulu 6.80 m., G-K doğrultulu olarak ise 31.50 m. 
uzunluğundadır. Tapınak basamaklarının güneyinde D-B doğrultulu olarak 
devam eden kanal içerisinde 1.00x4.00 m. genişliğinde bir sondaj çalışması 
yapılmıştır. Kuzey güney doğrultulu kanalizasyondan farklı olarak doğu-
batı yönlü kanalın duvarları çay taşı ile örülmüştür ve kanal içerisinde pişmiş 
toprak künk sistemi açığa çıkarılmıştır.

 Tapınak avlusunun doğusunda Erken Bizans Dönemi düzenlemesi olarak 
yapılmış tabanı tuğlalı K-G yönlü bir havuz yer almaktadır. Havuzun kuzey 
ve güney uçları yarım daire şeklinde sonlandırılmıştır. Havuzun kuzeyinde 
gerçekleştirilen sondaj çalışmasında havuz ile kanalizasyon sisteminin 
bağlantısı tespit edilmiştir. 0.50 m. uzunluğunda 0.15 m. çapındaki pişmiş 

4 Bkz. C. Şimşek, “2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı”, 27. KST I, 2006, 423-426, Res. 1-3, 
8-11; Şimşek 2007b, 461-467, Res. 1, 4, 9-10; Şimşek 2009, 418-420, Res. 1, 8-9; Şimşek 2011, 
454-456.
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toprak künklerle oluşturulan hat, kanalizasyona bağlanmıştır. Kazılarda ele 
geçen bronz sikkelerin büyük çoğunluğu II. Constantius Dönemi’ne (M.S. 
337-361) tarihlendirilmiştir. 

2007 yılında gerçekleştirilen tapınak avlusu kazısında avlunun güney 
kısmındaki kanalizasyonda kapak taşı olarak kullanılmış olan imparator 
heykelinin, 2010 yılında merdiven basamağı önündeki kanalizasyon içinde 
başı bulunmuştur. Olasılıkla bu heykel ve baş İmparator III. Gordianus’a 
(M.S. 238-244) aittir. 

Tonozlu Mekân Çalışmaları: Tapınak naos kısmının altında tonozlu mekân 
yer alır. Mekâna giriş, GB köşedeki aşağıya doğru genişleyen yarım yuvarlak 
tuğlalardan yapılmış merdivenle sağlanmıştır. Mekan içinde kuzeyde acil 
çıkış kapısı, doğuda ise B. Constantine (306-337) zamanında Laodikeia Kilisesi 
bağlantılı arşiv olarak kullanım kapı yer alır. Naos altındaki tonozlu mekanın 
üst kısmının cam ile kaplanması için gerekli olan çelik konstrüksiyona ait 
iskelet yerleştirilmiş ve üzeri kırılmaz cam ile tamamlanmıştır. Camlı gezinti 
alanının etrafına ise çelik halatlı korkuluk yapılarak, ziyaretçilerin güvenliği 
sağlanmıştır. Naosun altında daha önce yapılan kazı çalışmaları sırasında 
ortaya çıkarılan iki adet kabartmalı sütun, aynı yerde sergilenmiştir. Bunun 
yanında çeşitli mimari malzemeler yine tonozlu mekân içerisine yerleştirilerek 
hem korunmaları, hem de gelen ziyaretçilerin bunları görmeleri sağlanmıştır. 
Bu sistemle tonozlu alt yapının duvarlarının ve sıva üzerine yapılan grafitilerin 
yağmura ve diğer dış etkenlere karşı korunması da sağlanmıştır.

IV)- Tapınak A Doğu Sokağı (Resim 1, 6): Suriye Caddesi’nin her iki 
yanında ara sokakların böldüğü 42x51-54 m. arasında değişen ölçülerinde 
insulalar yer almaktadır. Kent planı içerisinde Tapınak A yapısının doğu 
sınırını belirleyen sokak, Tapınak Doğu Sokağı (TDS) olarak adlandırılmıştır. 
Tapınak Doğu Sokağı 2010 yılı çalışmaları ile birlikte tamamı açılarak Suriye 
Caddesi ile Kuzey Tiyatrosu bağlantısı sağlanmıştır. Böylece antik kentte bir 
ana caddeden ayrılan ara sokağın bütünü açılmıştır. Sokak uzunluğu 203.10 
m., genişliği yer yer değişiklik göstermekle beraber 6.10- 4.60 m.dir5. Tapınak 

5 Şimşek 2011, 458.
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Doğu Sokak içerisinde doğu duvar hizasında altı adet geçiş bulunmuş olup, 
eşik genişlikleri 1.25-1.65 m. ölçülerindedir. Bu alanda Laodikeia Kilisesi 
narteksine girişi sağlayan iki adet kapı yer almaktadır. Batıdaysa yedi 
adet geçiş yer almakta eşik genişliği 1.26-2.28 m. arasında değişmektedir. 
Kuzey uçta ise 2.28 m. genişliğe sahip Peristylli Eve ait kiliseli girişi yer 
alır. Tiyatroya ulaşımı sağlayan ara sokağın kanalizasyon yönü kuzeye 
akmaktadır. Ancak Kuzey Tiyatrosu’nun gerisinde kanalizasyon yoldan 
ayrılarak kuzeydoğuya yönlendirilmiş olup, olasılıkla tiyatronun analemma 
duvarı dışına aktarılmıştır. Ara sokağın duvar yükseklikleri yer yer 1.5-2.0 m. 
arasında değişmektedir. Sokak, Laodikeia Kilisesi’ne ulaşımı sağladığından 
ayrı bir öneme sahiptir. Bunu konsollarda ve başlıklarda yer alan haçlar da 
kanıtlamaktadır. Mevcut verilere göre sokağın son düzenlemesi M.S. 494 yılı 
depreminden sonra yapılmıştır ve İmparator Focas (M.S. 602-610) depremine 
kadar değişik eklemeler yapılarak kullanılmış ve bu depremle tamamen 
yıkılmıştır. 

V)- Stadyum Çalışmaları (Resim 1, 7-8): Yapı, antik kentin güneyinde 
kuzeybatı-güneydoğu aksında olup, batı girişinde yer alan yazıtına göre 
Nicostratus tarafından yaptırılarak M.S. 79 yılında İmparator Titus’a (M.S. 79-
81) ithaf edilmiştir6. Tamamen doğal zemin oyularak yapılmış çift sphendoneli 
yapının, mermer oturma basamakları 18 km güneyde yer alan Salbakos Dağı, 
Domuz Deresi ocaklarından getirilerek inşa edilmiştir. Basamakların ön 
kısmı tiyatrolardaki gibi kaval profilli değil, düz bırakılmıştır. Bazı oturma 
basamakları üzerinde numaralandırma sistemine ait harfler bulunmaktadır. 

Stadyumun oturma basamakları, topografyaya uygun olarak toprak zemin 
üzerine yerleştirilmiş olup, kaymaları önlemek ve yapı statiğini sağlamak 
amacıyla, alt kısımlarına yaklaşık 0.10 m. genişliğinde geçkili setler yapılmıştır. 
34 kerkidesten oluşan ve sağlam kalabilmiş bölümlerinden uzunluğu 16.85 m. 
olarak ölçülen bir kerkis, 23 basamaktan oluşmakta ve podyum orthostatları 
üzerindeki taç blokları ile birlikte toplam 24 basamak sayılabilmektedir. 
Oturma basamaklarının derinlikleri 0.49-0.85 m., genişlikleri 0.45-1.10 m., 

6  Şimşek 2007a, 200-204, Res. 69abcd.
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yükseklikleri ise 0.30 m. ile 0.40 m. arasında değişmektedir. Bunlarda 0.37-
0.40 m.lik kısım oturma, geri kalan 0.20-0.22 m.lik kısım ise ayak koyma 
bölümüdür. Oturma bölümleri arasındaki sınır bazı bloklarda kazınarak 
belirginleştirilirken, bazılarında fazla derinleştirilmeden işlenmiş ya da kaba 
bırakılmıştır. Bazı oturma basamakları farklı dönemlerde yapılan tamiratlarla 
ilişkili olarak travertenden yapılmıştır. Basamakların büyük bir kısmında ön 
yüzler düz bir hatla yontulmuşken, yer yer bazı basamakların hafif içbükey 
profilli yapıldığı görülür. Güney cephede ağırlıklı olmak üzere oturma 
basamaklarının üst kısımlarında ve ön yüzlerinde tek ya da üç harften oluşan 
monogramlar-taşçı işaretleri yer alır. 

Oturma basamaklarının genelinde sürekli yaşanan yıkıcı depremlerin 
etkisiyle yoğun kayma ve deformasyonlar görülür. Bazı oturma basamakları 
üzerinde 0.04–0.19 m. arasında değişen ahşap hatıllar için açılmış delikler 
yer alır. Bu tip oturma basamakları, batı sphendone yayı yanındaki 
kerkideslerde yoğun olarak görülebilmektedir. Bu da gladyatör, hayvan 
dövüşleri ya da düzenlenen yarışmaların yoğun olarak bu alanda yapıldığını 
düşündürmektedir. Diğer taraftan bu oturma basamaklarının yanı sıra koşu 
alanında, batı sphendone dönüşünü de içine alacak şekildeki duvar kalıntıları, 
olasılıkla buradaki arenayı sınırlandırıyor olmalıdır. Benzer şekildeki 
uygulama Aphrodisias Stadyumu’nun doğu ucunda da yer almaktadır.

Depremler ve tahribatın etkisiyle kerkidesleri sınırlayan ara geçişlerdeki 
krepisler yoğun şekilde tahribata uğramıştır. Bu ara geçişler, her oturma 
bloğuna iki krepis denk gelecek şekilde düzenlenmiştir. Kerkislerin son 
bloğu farklı olarak ara geçişlerin rahat kullanılabilmesi için “L” biçimindeki 
oyuklarla sonlandırılmıştır. Bu oyukların genişlikleri 0.20–0.36 m., derinlikleri 
ise 0.20–0.35 m. arasındadır ve bunlar korkuluk işlevi için olmalıdır. 

Koşu alanında yapılan çalışmalarda M.S. 4 ve 5. yy.a tarihlenen seramikler 
ile M.S. 3. yy.ın sonu ile 4. yy.ın ikinci yarısına tarihlenen sikkeler ele 
geçirilmiştir. Koşu alanı ile seyirci bölümünü sınırlayan mimarî düzenlemenin 
1.10 m. yüksekliğindeki podyum orthostatlarıyla oluşturulduğu anlaşılmıştır. 
Toplam dokuz podyum orthostatının genişlikleri 0.48-0.90 m., kalınlıkları ise 
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0.28-0.30 m. arasında değişmektedir. Podyum orthostatları üzerinde ise 0.80 
m. derinliğinde ve 0.60 m., 0.65 m., 0.90 m. arası değişen genişliklerde ve 0.26 
m. yüksekliğinde mermer taç blokları yer alır. Bu mermer bloklar, oturma 
basamaklarının 25. sırasını oluşturur. 

Stadyumun güney cephesinde koşu alanını sınırlayan 1.34 m. 
yüksekliğindeki mermer podyum orthostatları açığa çıkarılmıştır. Dört sıra 
hâlindeki düz kenarlı, düz yüzeyli, traverten ve mermer bloklardan oluşan 
podyumun en üst sırasındaki bloklar farklı ölçülerdeki devşirme malzemeden 
yapılmıştır. Ayrıca bazı blokların altı çay taşlarıyla desteklenmiş olup bunlar 
Erken Bizans Dönemi tamiratıyla ilgilidir. Koşu alanının güneybatı köşesinde 
podyum orthostatları hizasında koşu alanına çıkıntı yapmayacak şekilde iniş-
çıkışı sağlayan ve yükseklikleri 0.25 m. olan dört mermer basamaktan oluşan 
düzenleme ise ilk kez açığa çıkarılmıştır. Bu düzenlemede, koşu alanından 
seyirci bölümüne geçmek isteyen kişi ilk olarak 0.23 m. yüksekliğinde, 0.92 m. 
genişliğinde, 0.90 m. derinliğinde traverten blokla oluşturulmuş kareye yakın 
bir hole (bölüme) çıkar. Bu bloktan sonra doğu yönde devam eden batı-doğu 
yönünde yukarıya doğru dört basamakla çıkılarak ara geçişe ulaşılır. Diğer 
taraftan ara geçiş basamaklarına doğru devam eden merdiven bölümündeki 
duvarda kullanılan düz yüzeyli, dikdörtgen kesitli blokların kaliteli işçiliği 
göz önüne alındığında, bu bölümün yapının orijinal düzenlemesiyle ilgili 
olduğunu anlaşılmaktadır. Ayrıca orijinal taç bloğu üzerindeki sıralı, kareye 
yakın delikler, vahşî hayvan müsabakalarında seyirci güvenliğini sağlamak 
amacıyla yapılmış, ahşap ve metal konstrüksiyona ait olmalıdır. Aphrodisias 
Stadyumu’nda da koşu alanı ile seyirciler arasında benzer uygulamanın varlığı 
bilinmektedir. Alanda yapılan çalışmalarda Maximianus  (M.S. 286–305) 
sikkesi ele geçirilmiş olup bu yapının M.S. 4. yy.ın başlarına kadar kullanılmış 
olduğunu göstermektedir. Koşu zemini ise killi sıkıştırılmış topraktır. Diğer 
taraftan bu alanda iki satır Grekçe yazının yer aldığı üst kısmı kırık, ön yüzü 
kaval profilli, olası locaya ait oturma bloğu açığa çıkarılmıştır. Bu da yapının 
bazı kerkislerinde özel oturma bölümlerinin olduğunu göstermektedir.

Stadyumda elde edilen arkeolojik bulgular, yapının güney ve kuzey 
gezinti alanlarında farklı cephe düzenlemesinin olduğunu ortaya koymuştur. 
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Güney gezinti alanında yapılan çalışmalarda tonoz ayaklarının oturtulduğu 
temel blokları açığa çıkarılmış ve buranın; destek ayaklı analemma duvarları 
ile çevrili olduğunu, bunun iç kısmının ise tonozlarla hareketlendirildiği 
anlaşılmıştır. Söz konusu mimarî cephe düzenlemesinin tamamına yakınının 
1880’li yıllarda açılan (Goncalı İstasyonu açılışı 13.10.1889) Denizli-Aydın-
İzmir tren yolu hattının yapımında parçalanarak kullanıldığını, kalanlarının 
ise çevre yerleşimlerince taşındığını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra 
güneybatıya doğru yapılan tarla tesviyeleriyle de geri kalabilen kalıntılar 
tahrip edilmiştir. Bu nedenle tonoz ayakları arasındaki mesafeler ve analemma 
duvarı hattı tam belirlenememiştir. Ayrıca tahribatın yoğun olması sebebiyle 
gezinti alanı genişliği, batı sphendonede 3.80 m., güney tarafta ise yaklaşık 
olarak 2.30 m. olarak ölçülmüştür. Çalışmalarda ele geçirilen Geç Hellenistik 
ve Erken İmparatorluk Dönemine tarihlenen kabartmalı skyphos parçaları 
alandaki yerleşim izlerinin eskiliği bakımından önemlidir. Kazılar, stadyumun 
M.S. 5. yy.a kadar kullanıldığı ortaya koymaktadır. Hıristiyanlığın bölgede 
hızla yayılmasıyla birlikte stadyumun gözden düştüğünü ve bloklarının 
bir kısmının yapının güneydoğusunda yer alan kilisede kullanılarak tahrip 
edildiğini de göstermiştir. Çalışmalarda açığa çıkarılan sikkeler, M.S. 3. yy.ın 
sonu 4. yy.ın başlarına tarihlenmiştir. Yapıda daha önce İtalyan araştırma 
ekibi tarafından verilen 280 m. uzunluğun7, hassas ölçümle 285 m. olduğu 
tespit edilmiş olup 20–25 bin kişilik bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca koşu 
alanı uzunluğunun sphendone yaylarının bitiminden itibaren 213-214 m., 
genişliğinin ise 34.50 m. olarak ölçülmüştür. Batı sphendonesi önünde 
yapılan düzenlemeler ise stadyumum aynı zamanda gladyatör dövüşleri için 
de kullanıldığını göstermektedir. 

VI)- Laodikeia Kilisesi (Resim 1, 6, 9-11): 2010 yılında kazılarına başlanan ve 
aynı yıl kazı çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlanan Laodikeia Kilisesi, 
ızgara plana göre kentin kuzeydoğu bölümüne konumlandırılmıştır. Kent 
planlaması açısından merkezî bir konuma sahip olan yapı, Tapınak A’nın 
hemen doğusunda, Suriye Caddesi ile Kuzey Tiyatrosu’nu birbirine bağlayan 
ara sokak (Tapınak A, Doğu Sokak) üzerinde yer alır. 

7 L. Sperti, “Ricognizione Archeologica A Laodicea Di Frigia: 1993-1998”, Laodicea Di Frigia I, 
Supplementi 24 (a cura di G. Traversari), Roma, 2000, 63-74, Fig. 30-32. 
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İnsula içinde yapının kapladığı alan doğu-batı doğrultusunda 40.85 
m., güney-kuzey doğrultusunda 37.50 m.dir. Kilise duvarları farklı moloz 
traverten, büyük ölçülerdeki kesilmiş traverten bloklar ile kum ve taşçık katkılı 
kireç harçla yapılmıştır. Hıristiyanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir 
plan tipine sahip olan Laodikeia Kilisesi, biri doğuya beşi kuzeye ve beşi de 
güneye bakan toplam 11 apsise sahiptir. Apsis köşe akslarına paralel şekilde 
yerleştirilmiş 10 adet büyük ayak kemerleri, kemerler de ahşap kırma çatıyı 
taşımaktadır. 

Yapıya batı ve doğu sokak üzerinden giriş yapılmadan hemen önce 
yerleştirilen iki küçük havuzlu çeşmeden batıdaki cemaatin kiliseye girişten 
önceki temizlenme işlevini yerine getirmek içindir. Doğudaki ise yanındaki 
kapı ile kilisenin güney yönünde yer alan ve doğu-batı akslı koridorla ayrılan 
piskoposun sarayı ile prothesise geçişi sağlayan kapı üzerinde yer alır. 
Ayrıca naos ana kapı girişinin hemen sağında ve solunda daha önceden var 
olduğu anlaşılan bir su sistemi yer alır. Batıda yer alan dikdörtgen çeşmenin 
önünde tek parça bir parapet bulunur (uz. 1.90 m., kal. 0.15 m., yük. 0.80 m.). 
Parapetin ön cephesi kazınarak dikdörtgen çerçeve oluşturulmuş, bu çerçeve 
içinde yine kazınarak yatay baklava dilimi içinde haç yapılmıştır. Doğuda yer 
alan çeşmenin güney parapetinde kazıma dört yapraklı yonca içinde sekiz 
kollu iç içe iki haç (chiristogram), doğu parapetinde ise aynı yonca içinde haç 
yer alır. Yapıya giriş Suriye Caddesi yönünden (güney taraftan) ve Kuzey 
Tiyatrosu yönünden (kuzey taraftan) olmak üzere, ara sokağın iki yanından 
iki ayrı kapıyla sağlanmaktadır. Her iki kapıdan girildiğinde yapının ilk odası 
olan Narteks bölümüne ulaşılmaktadır. 

Narteks: Kiliselerde narteks, Hıristiyan olan ya da olmayanın girişi 
serbest olan bir ön odadır. Kuzey-güney yönünde 29.50 m. uzunluğa sahip 
narteks odasının genişliği 3.80 m.dir. Kuzey ve güney uçlarda çapları 3.20 m, 
derinlikleri 1.90 m. olan apsisler bulunan odanın 282.20 m. kotunda ortaya 
çıkarılan tabanı mermerden yapılan opus sectile döşemeye sahiptir. Kuzey uçta 
apsis içerisinde yer alan 1.67 m. genişliğindeki kapı, arka bölümde yer alan 
ve naosa paralel olarak uzatılmış Vaftizhane Koridoru’na bağlanmaktadır. 
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Güney bölümde yer alan ve sonraki bir dönemde kapatılmış olduğu anlaşılan 
duvar örgüsü içerisinde izlenebilen geçiş ise narteksin ilk evrede güneyde 
yer alan koridor ve piskopos evine ait mekânlara geçiş sağladığını ortaya 
koymaktadır. 

Narteks; doğu, kuzey ve güney duvarları yapının tamamında izlendiği 
gibi büyük boyutlu traverten bloklarla inşa edilmiş olsa da batı duvarı için 
aynı durum söz konusu değildir. Yapı içerisinde belki de en açık tahribatın 
izlendiği batı duvarı küçük boy traverten bloklar, devşirme az sayıda mermer 
ve tuğla örgü kullanılarak inşa edilmiştir. Yalnızca belirli bir bölümde 
kısmen ayakta kalabilmiş olan narteks batı duvarı olasılıkla M.S. 7. yy. 
başında yaşanan İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depremi ile birlikte 
Tapınak Doğu Sokağı tabanı üzerine yıkılmış halde ortaya çıkartılmıştır. Bu 
noktada, batı duvar için düşünülmesi gereken ve oldukça dikkat çekici olan 
durum, duvar örgüsünün bozulmadan, olduğu gibi sokak tabanı üzerine yan 
yatma sebebi olmalıdır. Ortaya çıkan bu ilginç durum narteksin batı duvar 
üzerinde kullanılmış olan ve duvarla organik bağa sahip olan yine traverten 
örgülü payelerle açıklanabilir. Duvar üzerinde ortalama 2.65 m. aralıklarla 
yerleştirilmiş olan bu payeler 0.40x0.60 m. ölçülere sahip olup toplam 7 
adettir. 

Batı duvarında olduğu gibi narteksin diğer duvarları da yer yer 
korunabilmiş örneklerden anlaşıldığı üzere fresklerle süslenmiştir. Narteksten 
naosa geçiş sağlayan güney kapının güneyinde bir bölümü korunmuş olan 
fresklerde; alt bölümde baklava dilimli parapet (korkuluk) betimi ve onun 
üzerinde yeşil bir alan, ağaçlar ve kuş betimleri yer almaktadır. Simgesel 
anlamda bu fresk bezemede görülen parapet aşılması gereken bir engel, onun 
arkasında görülen yeşil bahçe ise cenneti ifade etmektedir. Kapının hemen 
yanında yer alan bu fresk, gerisinde yer alan naos odasının kutsallığını da 
ortaya koyması açısından önemlidir. 

Narteks batı duvarının sokağa bakan yüzü üzerinde mekâna ışık sağlayan 
ve her paye arasına yerleştirildiği anlaşılan pencerelerin varlığı in situ bulunan 
pencere camları, camların takıldığı tuğla pervazları ve traverten kasaya sahip 
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pencere boşlukları ile ortaya konmuştur. Narteks odasından kutsal naos 
odasına geçiş, doğu duvarı üzerinde yer alan üç kapı ile sağlanmaktadır. 
Bunlardan kuzey bölümdeki 1.55 m. orta bölümdeki 2.08 m. ve güney 
bölümdeki ise 1.64 m. genişliğindedir. 

Naos: Laodikeia Kilisesi’nin en kutsal mekânını temsil eden naos odası 
içerisinde dördü kuzeye, dördü güneye ve biri batıya olmak üzere toplam 
dokuz apsis, 10 adet ayak, prothesis ve diakonikon odaları, ambon kürsüsü, 
bema ve doğuya bakan ana apsis içerisinde synthronon yer almaktadır. 
Naos nişler dahil, 29.60x34.50 m. olup narteks hariç yaklaşık 915m2lik bir 
alanı kaplar. Bu alan kilise mimarîsinin bir özelliği olarak traverten ayaklarla 
kuzey, orta ve güney olmak üzere üç nefe ayrılmış, bazilikal planlıdır. Naos 
bölümünde narteksle naos arasında yer alan duvarın kuzey tarafında, kaide 
ve sütunlardan oluşturulan panolara bölünmüş freskler yapılmıştır. Kilisede 
üst ışıklandırmalarla ilgili olarak kazı çalışmalarında iki ya da tek tarafı 
sıralı dikdörtgen/kare delikli sütunlar, başlıklar ile tuğlalar ele geçmiş olup 
bunlar pencere sistemleri ile ilgilidir. Bu sistemde sütunlar pervaz tuğlalarla 
bölümlenmiş ve her bölüme camlar takılarak düşmesin diye kenarları sıva ile 
kapatılmıştır.

Apsisler ve Ayaklar: Naos odası içerisinde apsis köşe akslarına paralel 
yerleştirilen on adet ayak yer almaktadır. Bu ayaklardan doğu yönde ana 
apsisin (synthronon) iki yanına yerleştirilmiş olan ayaklar mermer bloklarla, 
geri kalan sekiz ayak ise traverten bloklarla yükseltilmiştir. Yapılan kazı 
çalışmaları sonucunda yine M.S. 7. yy. başı depremi ile birlikte naos tabanına 
yıkılmış hâlde bulunan ayaklara ait bloklar tamamen açığa çıkarılmıştır. 
Ancak kaide seviyesinde korunabilen ayaklar ortalama 2.10x1.90 m. ölçülere 
sahiptir. Ele geçirilen bloklardan yola çıkarak ayak yüksekliklerinin yaklaşık 
4 metrenin üstünde olduğu anlaşılmış ve en üstte yer alan taç blokları üzerine 
yerleştirilen tuğla kemer örgüleri sayesinde ayakların hem kendi içerisinde, 
hem de apsis köşelerine bağlanarak üzerlerine binen kırma ahşap çatıyı 
dengeli bir şekilde taşımaları sağlanmıştır. Ayakları birbirine bağlayan tuğla 
kemer örgülerine ait yıkıntılar naos tabanı üzerinde yer yer izlenebilmektedir. 
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Bulunan renkli cam, sedef ve taşlardan yapılmış tesseralar, kemerlerin içinin 
mozaikli olduğunu göstermektedir. Alan kullanımı açısından bakıldığında 
bu geniş salonda yapılması zorunlu olan ayaklar her ne kadar mekânı 
daraltmış hissi verse de, yapılan apsisler sayesinde ayak ölçülerinden daha 
geniş alanlar naos içinde yaratılmıştır. Naos içerisinde yer alan apsislerin 
yarıçapları ortalama 6.20 m., derinlikleri 2.80 m.dir. Apsis içleri opus sectile 
olup bunların çoğu sökülerek taşınmıştır.

Ambon ve Bema: Yunanca anabaion (yukarı çıkmak) kelimesinden türeyen 
ambon genellikle bemanın dışında diakon tarafından kutsal kitaptan 
okumaların yapıldığı naos orta nefte yer alan unsurdur. Laodikeia Kilisesi 
ambonu ortada yer alan nefin orta aksı üzerindedir. Çift taraftan (doğu-
batı) çıkıldığı anlaşılan ambona ait merdiven kaideleri orijinal yerlerinde 
korunmakla birlikte merdivenlere ait mermer bloklar, ayakların çökmesi 
etkisiyle dağılmış olup ancak birkaç parça blok bulunabilmiştir. Ambon 
korkuluğunu oluşturan mermer plakaların birkaç parçası ele geçirilmiştir. 
Ele geçirilen parçalardan anlaşıldığı kadarıyla oval formlu olan kürsü üzeri 
yazıtlıdır. Yazıtına göre kilise ambonu M.S. 492 yılında onarım görmüştür. Bu 
kilisenin ikinci ya da daha sonraki ambonudur. 

Sadece rahip ve diakonların girebildiği, naostan parapetler aracılığı ile 
ayrılmış ve naos tabanından yüksek bir döşemeye sahip olan Laodikeia 
Kilisesi beması (altar odası) profilli toikhobat blokları ile yükseltilmiş ve 
5.60x8.00 m. ölçülerinde dikdörtgene yakın bir form göstermektedir. 282.30 
m. kotunda ortaya çıkarılan bema tabanı naos tabanından ortalama 0.40 
m. yüksekte ve yer yer çok azı korunabilmiş opus sectile döşemeye sahiptir.  
Bema tabanında ortaya çıkarılan taban harcı üzerinde altar masasına ait 
izler görülebilmektedir. Birkaç parça da olsa ele geçirilen mermer parapet 
babaları ve toikhobat blokları üzerinde görülebilen kenet delikleri ve parapet 
parçalarından, bemanın etrafının parapetlerle çevrelendiği anlaşılmaktadır. 

Merkez Apsis ve Synthronon: Bizans kiliselerinin gelişim süreci içerisinde en 
erken şapellerden başlayarak ortaya çıkan doğu yönlü merkezi apsisler, büyük 
kiliseler ve hatta katedraller için kullanılan değişmez bir formdur. Laodikeia 
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Kilisesi merkez apsisinin yarıçapı 9.20 m., derinliği ise 4.40 m.dir. Apsis 
içerisinde ayrıca synthronon olarak adlandırılan ve ruhban sınıfının oturması 
için düzenlenmiş bir bölüm yer almaktadır. Laodikeia Kilisesi synthrononu üç 
basamaklı, çay taşı, moloz traverten ve tuğla örgü üzerine mermer kaplama 
şeklinde inşa edilmiştir. Merkezî apsisin iki yanına yerleştirilen mermer 
ayaklardan güneydekinin önünde haç betimleri oyulmuş ve üzerine aplike 
yapılmıştır. 

Prothesis ve Diakonikon: Merkezî apsisin güneyinde ortaya çıkarılan 
prothesis odası 5.54x3.93 m. ölçülere sahiptir. Seremoninin başladığı, 
aynı zamanda ökarist (şükran, teşekkür) için hazırlanan ekmek ile şarabın 
yer aldığı ve liturji için altara buradan getirildiği mekân olan prothesis 
tabanı, ince işçilik gösteren opus sectile döşemeye sahiptir. Merkezî apsisin 
kuzeyindeki diakonikon odası ise 5.60x3.90 m. ölçülerndedir. Dinî eşyaların ve 
metinlerin saklandığı, din adamlarının ayin için hazırlık yaptığı mekân olarak 
değerlendirilen diakonikon tabanı, prothesis odasında olduğu gibi opus sectile 
döşemeye sahiptir. 

Laodikeia Kilisesi’nde daha kutsal mekânlar olarak düşünülen Bema, 
Merkezî Apsis ve synthronon ile yukarıda değindiğimiz pastophorion odalarına 
doğrudan ulaşmak mümkün değildir. Bunun için bema ile kapatılmış olan 
orta nef dışındaki kuzey ve güney nefler, doğudan batıya doğru ikinci 
ayakların hizasından itibaren kapı geçişleri ile ayrılmıştır. Bu kapı geçişlerine 
ait mermer aslan ayaklı söveler, naos tabanı üzerine yıkılmış hâlde ortaya 
çıkartılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen orijinal yerlerine 
konmuştur. 

Mozaik ve Opus Sectile Döşeme: Naos içerisindeki orta nef opus sectile, 
kuzey ve güney nefler ise mozaik döşemeye sahiptir. Kuzey ve güney nefler 
pastophorion geçişlerine kadar 8.00x22.00 m. ölçüleriyle toplamda 176 m2, iki 
nef birlikte hesaplandığında ise 352 m2 mozaik döşemeye sahiptir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda güney nef mozaiklerinin, kuzey nefe oranla daha iyi 
korundukları anlaşılmıştır. Güney nef mozaikleri, naosun batısında yer alan 
güney nef kapısından itibaren başlamakta ve pastophorion geçişine kadar devam 
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etmektedir. Mozaik döşeme; siyah, beyaz, sarı, açık kırmızı, koyu kırmızı, 
açık mavi ve koyu mavi taş tesseraeden oluşmaktadır. Ölçü olarak birbirinden 
farklı panolara ayrılmış olan mozaik döşemede kıvrımlı hatlara sahip bitkisel 
süslemeler opus vermiculatum, geometrik süslemeler ise opus tessellatum tekniği 
ile yapılmıştır. Mozaik üzerinde izlenebilen bazı motifler; haç, gamalı haç ve 
kum saati, inci-payet dizisi, kalp yapraklar, giyoş ve çarkıfelek motifleridir. Bu 
geometrik iç içe süslemeler ve örgüler, öbür dünyadaki sonsuz yaşamla ilgili 
olmalıdır. Yine güney nef birinci apsis önünde yer alan mozaik üzerinde, bu 
bölümdeki mozaiği Laodikeia Kilisesi Protodiakonu Polycarpos’un yaptırdığı 
haç formlu çerçeve içerisine işlenmiştir. Aynı şekilde ikinci apsis önünde de 
Laodikeia Kilisesi Diakonlarından Aleksandros’un mozaiği yaptırdığına dair 
haç içinde diğer bir yazıtı yer alır. 

Vaftizhane: Laodikeia Kilisesi’nin kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiş 
olan vaftizhane odasına giriş hem naostan, hem de kuzey yönde naosa 
paralel olarak uzatılmış koridor vasıtasıyla sağlanmaktadır. Vaftizhane 
odası 5.50x5.50 m. ölçülere sahip olup kare formludur. Köşelerinde birer 
adet kaideli sütun yer alır. Mekânın güney duvarı içerisine yerleştirilmiş, 
yönü kuzeye bakan 2.90 m. yarıçapa sahip 2.20 m. derinliğinde bir apsis 
bulunmaktadır. Vaftizhanenin taban döşemesi farklı renkte sekizgen, 
dörtgen, üçgen gibi değişik formdaki mermerlerden oluşturulan opus sectile 
döşemeye sahiptir. Mekân iç duvarlarının tamamen mermer plakalarla 
kaplı olduğu, kalabilen harç izlerinden ve orijinal yerinde korunan kaplama 
örneklerinden anlaşılmaktadır. Vaftizhanenin kuzey bölümünde depremin 
izlerini gösteren doğu-batı doğrultulu derin çatlaklar aynı zamanda taban 
üzerinde de izlenebilmektedir.

Vaftizhane içerisinde merkez aks üzerinde haç planlı bir vaftiz havuzu yer 
alır. Vaftiz havuzunun doğu-batı yönünde uzunluğu 3.60 m., kuzey-güney 
yönünde ise 3.20 m.dir. Havuz iç yarıçapı 1.45 m., havuz derinliği ise 1.00 
m.dir. Tuğla örgü üzerine mermer kaplama inşa edilen havuza, doğudan 0.30 
m. yüksekliğe sahip üç basamaklı merdivenle inilir ve batıdan aynı sayıda 
basamakla çıkılır. Havuzun güney üstünde su küngü yer alır. Havuz orta 
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dairenin her iki yanında rahiplerin kutsama töreni sırasında durabilecekleri 
cepler yerleştirilmiştir. 

Güney ve Kuzey Mekânlar: Kilisenin güneyinde yer alan ve yapıyla 
bağlantılı olan mekânlara geçiş 2 ve 5 No.lu apsislerin iç kısmındaki kapılarla 
sağlanmıştır. Bu geçişlerden 2 No.lu apsisin içindekinin genişliği 1.70 m., 5 
No.lu apsis içindekinin ise 1.40 m.dir. Güney bölümde beş adet mekân vardır. 
Bu mekânlar kilisenin ihtiyaçları için kullanılan arşiv, mutfak, hamam ve 
piskopos evi olmalıdır. 

Laodikeia Kilisesi’nin güneydoğusundaki vaftizhane odasında olduğu 
gibi 2.80 m. yarıçapa sahip, 2.40 m. derinliği olan ve güneye bakan bir apsis ve 
bunun güneyinde mekân içerisinde yapıya su sağlayan bir dağıtım merkezi 
bulunmaktadır. Bu mekânın duvarları freskli olup, mekânın güneydoğu 
köşesinde tabanda bir bölümü korunan opus spicatum döşeme yer alır. Bu 
döşemenin batısında doğu-batı uzunluğu 3.30 m., derinliği 0.60 m., genişliği 
0.35 m., tabanı pişmiş toprak tuğlalardan oluşturulan ve ortalama 0.80x0.50 
m. boyutlarındaki traverten plâkalarla kapatılmış bir kanal sistemi ortaya 
çıkarılmıştır. Olasılıkla burası kilisenin mutfakla ilgili birimidir. Alanın batıya 
doğru insula içinde yer alan bölümlerinin kazılmasından sonra net planı ve 
kullanım amaçları anlaşılabilecektir.

Yapının kuzeyindeki mekânlar da yine yapı ile bağlantılı olup, bu bağlantı 
nartekste yer alan kuzey apsis ve içerisindeki geçiş ile sağlanmaktadır. 
Kuzeyde yer alan ilk mekân 5.70 m. uzunluğunda, 1.40 m. genişliğindedir. 
Mekânın kuzey duvarı önünde 1.40 m. genişliğe sahip ve en fazla iki 
kişinin kullanabileceği bir latrina bulunur. Bu latrinanın tabanı 0.60x0.35 m. 
boyutlarındaki pişmiş toprak tuğlalardan oluşturulmuştur. Latrinanın gideri, 
hemen batısında yer alan ara sokak kanalizasyonuna bağlanmıştır.

Ortaya çıkarılan bu ilk mekânın doğusunda ve D-B yönünde uzunluğu 
15.60 m. K-G yönünde genişliği 5.50 m. olan bir mekân daha yer alır. KM-1 
olarak adlandırılan bu mekânın güney duvarı içerisine yerleştirilmiş iki adet niş 
(1.20x1.00m.) bulunur. İkinci niş (1.10x0.90m.) bunun 7.00 m. doğusundadır. 
Bu mekânın doğu duvarı üzerinde KM-2 olarak adlandırılan mekâna girişi 
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sağlayan 1.90 m. genişliğinde bir geçiş bulunur. KM-2 mekânının D-B yönünde 
uzunluğu 8.90 m., K-G yönünde genişliği 5.70 m.dir. Bu mekânın güney 
duvarı içerisine KM-1 de olduğu gibi iki adet niş (1.10x1.00m.; 0.90x1.00m) 
yerleştirilmiştir. KM-2’nin doğusunda yer alan vaftizhanenin ön odasına 
1.70 m. genişliğindeki kapı ile geçilir. Bu mekânın ölçüleri D-B yönünde 3.00 
m., K-G yönünde ise 5.70 m.dir. Bu mekânı oluşturan duvarlar üzerinde yer 
yer korunmuş olan panolar ve içinde mermer taklidi süslemelerden oluşan 
freskler yer alır. 

Kuzey ve güney yönlerde aynı genişlik ve uzunluklara sahip koridor 
planlı bu mekânlar Laodikeia Kilisesi’nin farklı unsurlarla birleşmiş bir 
kompleks olduğunun göstergesidir. Özellikle kuzeyde böyle bir planlamanın 
yapılması, henüz Hıristiyan olmayanların kutsal naos odasına girmeden 
kuzeydeki koridoru kullanarak vaftizhaneye ulaşmasını sağlamak olmalıdır. 
Ayrıca bu koridorun güney duvarı üzerinde yer alan ve suyla ilgili oldukları 
düşünülen nişler, Hıristiyan olmayanların vaftizhaneye ulaşıncaya kadar 
belirli aşamalarda bir dini ritüelden geçtiklerini de göstermektedir. 

Değerlendirme: Laodikeia, Hıristiyanlık âlemi için çok önemlidir. Laodikeia, 
İncil’de adı geçen ve adına (halka) vahiy gönderilen bir kent olup, bu kilise 
kentin kutsallığını bir kat daha arttırmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
elde edilen sikke buluntuları ışığında kilise, Büyük Constantinus zamanında 
(M.S. 306-337), Hıristiyanlığın M.S. 313 yılında serbest bırakılmasıyla birlikte 
yapılmıştır. Kilise yapısının tamamının açığa çıkarılması ile birlikte yapının iki 
evreli olduğu anlaşılmıştır. Yapının güney bölümünde kilise ile piskopos evi, 
arşiv, mutfak gibi mekânlar, orijinalde bir koridorla ayrılmışken daha sonra 
aralara duvarlar yapılmıştır. Yapı plan tipiyle, bema, ambon, synthronon, 
pastophorion odaları, vaftizhanesi ve mozaikleriyle, erken M.S. 4. yy. kilise 
mimarîsine yeni bir bakış açısı katacak nitelikte, özgün ve bozulmamış bir 
yapıdır. 

VII)- Kiliseli Peristilli Ev (Resim 1, 12): Kentte Kuzey Tiyatrosu’nun üst 
galeri düzenlemesinin daha net anlaşılması amacıyla güney diazoma üzerinde 
başlatılan çalışmalar analemma duvarının güneyinde yer alan mekânlar 
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hakkında da veri elde etmek amacıyla güney yöne doğru genişletilmiştir. 
Çalışmaların gerçekleştirildiği alanın uzunluğu Kuzey Tiyatrosu güney 
analemma hizası boyunca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 15.40 m., 
genişliği ise batı yönde 5.80 m., doğuda 11.20 m.dir. Bu alanın bir bölümü 
kazılmış, ancak alanın tamamen açılması bir sonraki kazı sezonuna 
bırakılmıştır. Analemma hizasında gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, 
analemmanın güneyinde traverten bloklardan yapılan tiyatro dükkânları 
olabilecek mekânlar ile üst gezinti diazomasına ulaşan ara yolun batı köşesinde 
kilise olduğu düşünülen apsisli mekân ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları 
sonunda açılan alanlar “Mekân 1 (3.40x2.95m), Mekân 2 (3.40x3.35m) ve 
Apsisli Mekân” olarak adlandırılmıştır. 

Kazılar sonucunda ortaya çıkartılan Mekân 1, analemma duvarından girişi 
olan bir dükkân yapısıdır ve doğu duvarı önünde tezgâh nişleri bulunur. 
Dükkânın batı duvarı üzerinde 1.25 m. ölçülerinde bir geçiş yer almaktadır. Bu 
geçiş olasılıkla batıda yer alan diğer bir dükkân ile bağlantıyı sağlamaktadır. 
Mekan 2’nin doğu duvarı üzerinde 1.18x1.18 m. ölçülerinde tabanı 0.48x0.48 
m.lik tuğlalarla oluşturulmuş bir niş ortaya çıkartılmıştır. Kuzey duvarı 
üzerinde ise yer yer korunan freskler üzerinde kırmızı, kahverengi, mavi ve 
yeşil boyaların yer aldığı spiral ve üçgen bezemeler yer almaktadır. Mekân 
2’nin doğu duvarı üzerinde apsisli mekâna açılan 0.77 m. genişliğinde bir 
geçiş yer almaktadır. 

Mekân 2’nin doğusunda analemma duvarı ile tiyatroya ulaşan yolun 
kesiştiği alanda apsisli bir mekân yer alır. Bu mekânın duvarı mermer, 
tabanı ise opus sectile mermer döşemeyle kaplanmıştır. Ancak bu döşemenin 
İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemi depremi sonrasında yoğun şekilde 
sökülerek taşındığı tespit edilmiştir.  Mekânın apsis çapı 5.05 m. derinliği 3.60 
m.dir. Apsis yön itibarıyla kuzey-doğuya bakmaktadır. Apsis içerisinde 278.57 
m. kotunda opus sectile tabana ulaşılmıştır. Kalabilen mermer kaplamalar her 
bir kenarı 0.12 m. ölçüye sahip sekizgen plâkalardan oluşmaktadır ve arasına 
deseni zenginleştirmek amacıyla yine her bir kenarı 0.12 m. ölçüye sahip mavi 
renkli üçgen plâkalar yerleştirilmiştir. 
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Apsisin güneyinde yapılan çalışmalar sonucunda kilisenin naos tabanına 
278.49 m. kotunda ulaşılmış ve bu tabanın apsis tabanından 5-8 cm. daha 
düşük kodda yapıldığı anlaşılmıştır. Kilise’nin apsis bölümüne bağlanan ve 
birbirine paralel uzanan doğu-batı duvarlarının bir kısmı açığa çıkarılmıştır. 
Doğu duvarında sokak üzerinden kiliseye giriş olabilecek kapı ve üzeri yazıtlı 
mermer lentosu tespit edilmiştir. Kilisenin tam planı 2011 yılında ortaya 
çıkarılacaktır. Olasılıkla apsisli tek nefli, narteksli bir yapıdır ve peristilli 
kompleks bir ev ile bağlantılı olmalıdır. 

Değerlendirme: 2010 yılında ortaya çıkarılan iki dükkân ve kiliseli peristylli 
evin, Tapınak Doğu Sokağı’nın Kuzey Tiyatrosu ile bağlantı sağladığı, M.S. 4. 
yy. ve sonrasında yapılan düzenlemelerine işaret etmektedir. Ortaya çıkarılan 
dükkânlar, tiyatroya gelen halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılmış 
olmalıdır. Her ne kadar kilisenin apsis yönü kuzeydoğuya baksa da mekân 
içerisinde yapılan kazılarda taban üzerinden ele geçirilen bronz sikke, kilise 
mimarîsinde alışık olunmayan apsis yönünü açıklığa kavuşturmaktadır. 
M.S. 375 yılında Papalık Nizamnamesi ile kilise mimarîsini belirli normlara 
bağlayan karara kadar kilise yönleri farklı yapılmıştır8. Taban üzerinde ele 
geçirilen sikke I. Thedosius (M.S. 379-395) Dönemi olup bu durumda kilise 
M.S. 375 yılı nizamnamesinden önce yapılmış olmalıdır.

VIII)- Batı Nekropolü Kazıları (Resim 1, 13-14)

Laodikeia antik kenti Batı Nekropolü alanında, Lambalar Mevkii’nde 2009 
yılında ortaya çıkarılan L09.BN.M3 No.lu Anıtsal Mezar Kompleksi’nde, 
teraslar içerisinde, ETÇ’ye tarihlenen seramik örnekleri ele geçirilmiştir9. Söz 
konusu örneklerin kaynağının anlaşılması için, 2010’da çevrede araştırma 
ve sondaj kazıları yürütülmüştür. Alanın güneybatı kısmında yüzeyde 
ETÇ’ye tarihlenen seramik tespit edilmiştir. Yüzey buluntularının tamamen 
M.Ö. 3. binyıl seramiklerinden oluşması, Anıtsal Mezarda ele geçirilenlerin 
de buradan gelmiş olduğunu ortaya koymuştur. Bu verilere dayanarak 
güneydeki tarlalar içerisinde üç adet sondaj (S 5-7) açılmıştır. Sondajlarda 
tespit edilen mezarlara PM (Prehistorik Mezar) şeklinde numara verilmiştir.

8 Bkz. T.E. Gregory, Bizans Tarihi (Çev. E. Ermert), İstanbul, 2008, 73. 
9 Bkz. Şimşek 2007a, 299-325, Res. 104-123; Şimşek 2007b, 467-468; Şimşek 2008, 110-111, Res. 

12-13; Şimşek 2009, 424-425, Res. 1, 13-14; Şimşek 2010, 120-124, Res. 1, 11-15. 
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Sondaj 5’te ele geçirilen L.10.BN.PM.01 mezarı, çoklu gömmenin yapıldığı 
basit toprak bir mezar yapısının taşla çevrelenmesi ile oluşturulmuş, yuvarlağa 
yakın formludur10. İçinde dört bireye ait kemikler, kafatasları dahil sağlam 
durumda ele geçirilmiştir. Karışmış ve düzensiz iskeletler, buraya 4’ten daha 
fazla bireyin gömüldüğünü düşündürmüştür. Mezar içindeki iskeletlerin bir 
kısmının, mezarı çevreleyen taşların altında kalıyor olması, mezar yapısının 
cesetler gömüldükten sonra inşa edildiğini göstermiştir. En az dört bireyin, 
sıkıştırılmış kerpiçli toprağa yer yer kireç parçacıklarından oluşan sert mezar 
tabanı yapılarak, başları doğuya dönük biçimde çevrelerinin iki sıra, orta 
boy moloz taş ve yer yer iri pithos parçaları ile örüldüğü tespit edilmiştir. 
Daha sonra iskeletlerin üzeri, farklı pithoslara ait, oldukça kalın cidarlı11 ve 
iri parçalarla örtülmüş, pithos parçalarının üzeri ise en az üç sıra hâlinde, orta 
boy moloz taşların yığılmasıyla kapatılmıştır. 

L10.BN.PM.01 mezarı içerisinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 
Buna karşın, mezarın hemen kuzeydoğusunda, yaklaşık 0.80 m. çapında 
ve 0.80 m. derinliğinde, kendi içerisinde farklı katmanlara sahip bir çukur12 
tespit edilmiştir. Çukur tabanında, yaklaşık 0.20 m. kalınlıkta, siyah renkli, 
çok yoğun biçimde yanık, içinde az miktarda yanmış seramik parçası 
barındıran bir toprak katmanı bulunmaktadır. Bunun üzeri, yaklaşık 0.20 
m. kalınlığındaki çok sert, gri bir kil katmanıyla sıkıca mühürlenmiştir. Bu 
katmanın da üzerinde, çukurun geri kalan boşluklarını da sarmış durumda 
olan koyu gri renkli, yumuşak çukur toprağı yer almaktadır. Söz konusu üst 
tabaka içinden iki adet sağlam durumda ve üzerleri bezemeli testicik, bir adet 
çakmaktaşı dilgi ve bir adet de ağırşak ele geçirilmiştir. Çukurun ağzı ise 
killi ve kireçli, sert bir toprak tabakası ile tamamen örtülmüştür. Söz konusu 
çukurun, PM.01 mezarına yakınlığı ve içinden ele geçirilen buluntular, 
bunun PM.01 mezarına ait bir tören çukuru olması gerektiğini düşündürür. 
En alttaki yanık toprak ölü yemeği ya da tören sırasındaki başka bir işlemle 

10 Doğu-batı ekseninde 1.90 m., kuzey-güney ekseninde ise 1.80 m. ölçülerinde, yaklaşık 
yuvarlak bir forma sahip olan mezar 1.39 m. yüksekliktedir. PM 01 mezarı, 260.72 m. 
kotundan başlayıp, taban seviyesi 259.30 m. kotuna kadar inmektedir.

11 Pithos parçalarının cidar kalınlığı 2-4 cm. aralığındadır.
12 Çukur, Locus 2, Feature 3 olarak tanımlanmıştır.
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ilgili olabilir. Bunun üzerine bırakılanlar ise aynı mezara ait ölü hediyeleri 
olarak düşünülmelidir. Tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde, taşla 
çevrili PM.01 mezarının gerek mezar yapısı gerekse bu mezara ait ölü töreni/
hediye çukurunun, Batı Anadolu ETÇ için yaygın olmayan ve tam bir paraleli 
bulunmayan bir örneği oluşturduğu dikkat çekmektedir. Mezar içinden ve 
çevresinden, ayrıca mezarla bağlantılı çukur içerisinden ele geçirilen veriler, 
mezarın ETÇ 2’ye tarihlenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Sondaj 5 PM.02 ve 03 olarak numaralandırılmıştır. L.10.BN.PM.02 basit 
toprak mezardır13. PM.02 mezarı çevresinde ve mezarın kullanımıyla çağdaş 
olduğu anlaşılan tabakada ele geçirilen seramik örnekleri arasında çok 
sayıda devetüyü hamurlu, çok ince kırmızı astarlı çark işi konik tabak (Troy 
plate) parçası yer almaktadır. Söz konusu örnekler, Batı Anadolu’nun ilk 
çark yapımı mallarını oluşturmakta olup Laodikeia Nekropolü’nde ETÇ 3 
döneminin varlığına kesin kanıt oluşturmaktadır. Buna eşlik eden devetüyü 
renkli depas kulpları, kırmızı astarlı tankardlara ait parçalar, yalın devetüyü 
mallar (plain ware) içinde yer alan gaga ağızlı testi parçaları da yukarıdaki 
tarihleme önerisini destekler niteliktedir. 

L.10.BN.PM.03 basit toprak mezarında14 herhangi bir ölü hediyesine 
rastlanmamıştır. 

L.10.BN.PM.04 mezarı büyük boyutlu15 bir pithostur. Söz konusu pithosun 
üstü koyu gri/siyah renkli, geniş bir alana yayılan, yumuşak yapılı çukur 
toprağı ile örtülüdür. Pithosun üst seviyesini kaplayan bu büyük çukur içinden, 
koyun, keçi, domuz ve sığıra ait çene, diş ve kemik parçaları yoğun olarak 
ele geçirilmiştir. Söz konusu kalıntılar, gömme işinden sonra yapılan törenle 
ve ölü yemeği ile doğrudan ilişkili olarak düşünülmelidir. Çukur toprağının 
altında, doğuya hafif eğimli biçimde yatırılmış olan pithos yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra, pithosun ağız kısmında ve doğusunda yer alan kerpiç parçaları 

13 Locus 5-Feature 2 olarak tanımlanan mezarı örten taşlar 261.00 kotunda olup, mezar tabanı 
260.62 m. kotundadır. 

14 Locus 5-Feature 4 olarak tanımlanan mezar 260.90 m. kotunda başlayıp, mezar tabanı 260.61 
m. kotunda tespit edilmiştir.

15 Uz. 2.00 m., gen. 1.25 m., yük. 0.96 m. Mezar 260.41-259.44 m. kotları arasında yer almaktadır. 
Mezar içi Locus 5-Feature 8 olarak tanımlanmıştır. 
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ve orta boy taşlar, olasılıkla mezarın ağzını örtmek amacıyla kullanılmıştır. 
Pithosun ağzını örten kerpiç katmanı, yer yer tespit edilebilmiştir. Doğuya 
dağılmış olan taşlar arasında yer alan seramik parçaları da olasılıkla ölü 
yemeği sırasında kullanılmış kaplara aittir. Mezar olarak kullanılmış olan 
pithos sivri dipli, dipten gövdeye doğru konik biçimde genişleyen ve oldukça 
geniş bir küresel gövdeye sahiptir. Boyna doğru yumuşak bir geçişle daralıp, 
içbükey formlu boyun kısmı dışa açılan bir ağız ve dışa çekik basit ağız kenarı 
ile sonlanmaktadır16. Boyun çevresinde yer alan kabartma bandın üzerinde 
henüz kil yaş iken parmak baskısı ile oluşturulmuş nokta bezeme yer alır. 
Pithosun iki adet boyunda, iki adet de dibe yakın kesiminde olmak üzere dört 
adet dikey kulpu, gövde ortasında ise kulplarla aynı eksende yerleştirilmiş 
iki adet iri boyutlu tutamağı bulunmaktadır. Boynundaki parmak baskısı 
bezeme, kulplar üzerine de uygulanmıştır. Boynun hemen altında yine 
parmakla yapılmış kaşlar, burun ve daire şeklinde göz ve içinde bebeği olan 
insan yüzü, pithosu unik kılmaktadır. Bu yüz çizimi, dibe çok yakın şekilde 
konumlandırılan dikey kulplar ve sivri dip kısmı, pithosun doğrudan mezar 
kabı olması amacıyla üretildiğini gösterir. Mezar içinde tek bir bireye ait, 
başı pithosun ağzına doğru, hocker pozisyonunda, sol yanı üzerine yatırılmış 
yetişkin bir kadına ait iskelet tam ve iyi korunmuş durumda ele geçirilmiştir. 
Gömme yapıldıktan sonra pithos içerisine orta boy taşlar doldurulmuştur. 
Pithosta ETÇ 2’ye ait iki adet ölü hediyesi saptanmıştır. Bunlardan ilki, başın 
hemen arkasına (kuzeyine) bırakılmış olan üçlü kompozit kaptır. Söz konusu 
kap, üç küçük çömlekçik ve bunları bağlayan sepet kulptan oluşmaktadır. 
Koyu kahve astarlı ve perdahlı kap üzerine, geometrik motiflerin kullanıldığı 
mat beyaz boya bezeme uygulanmıştır. Diğeri ise çizi bezekli ağırşaktır. L.10.
BN.PM.05 mezarı daha küçük boyutlu17 bir pithostur18. Ovoid gövdeli ve sivri 
dipli pithos, yatay durumda toprağa yerleştirilmiş olup, ağzı kuzeydoğuya 
bakmaktadır ve yassı bir kapak taşı ile örtülmüş, kapak taşı iki yandan orta 
boyutlu taşlarla desteklenmiştir. Pithosun boynunda ve dibe yakın kısmında 

16 Cidar kalınlığı 3.0 cm.
17  Uz. 1.40 m., gen. 0.87 m., yük. 0.90 m. Mezar 260.08-259.20 m. kotları arasında yer almaktadır. 

Mezar içi Locus 6-Feature 4 olarak tanımlanmıştır.
18 Cidar kalınlığı 2.0 cm.
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ikişer adet olmak üzere toplam dört adet dikey kulpu ve gövdenin orta 
kesimine denk gelen simetrik yerleştirilmiş iki adet tutamağı bulunmaktadır. 
Boyun derin bir insize yivle belirlenmiş, bu yivin hemen altında tek sıra 
parmak baskısı ile bir dizi oluşturulmuştur. Aynı yiv ve parmak baskısı 
bezeme boynundaki dikey kulplar üzerinde de görülmektedir. Pithos içinde 
hocker durumunda yetişkin tek bireye ait iskelet yer alır. 

L.10.BN.PM.06 ve L.10.BN.PM.07 ETÇ 2 ait basit toprak mezarlardır 
birinde hocker pozisyonunda diğerinde dağınık durumda birer iskelet ele 
geçirilmiştir. 

Batı Nekropolü’nün prehistorik kullanım gördüğü anlaşılan kesiminde, 
kalıntıların dağılımını anlamak amacıyla yer radarı ile yapılan tarama 
alanlarında sondajlar yapılmıştır. 5x5 m. ölçülerinde sondaj 6 çalışmalarında 
yüzey toprağı altında, kuzey kesitte iri bir pithosa ait parçalara rastlanmış ve 
bunların kaldırılmasıyla altında ana toprak içine açılmış bir çukurun varlığı 
anlaşılmıştır. Sondaj 6’nın verdiği en önemli arkeolojik sonuç; alanın batı 
kesitinin hemen bitişiğinde, ana toprak üzerindeki sığ bir çukur içerisinde 
ele geçirilen seramik örnekleridir. Söz konusu seramik örnekleri, büyük iki 
parçadan oluşmakta olup, biri monokrom, ağız kenarının hemen altında 
yatay bir ip delikli tutamağı olan, konik çanağa; bir diğeri ise bej astar 
üzerine, kırmızı bant bezemeli bir boyunlu çömleğe aittir. Bu iki örnek de 
açık şekilde Erken Kalkolitik Döneme aittir. Sözü edilen örnekler, Laodikeia 
antik kenti sınırları içinde bugüne kadar bulunmuş olan en erken arkeolojik 
kalıntıları oluşturmakta olup Asopos Tepesi’nde tespit edilen Geç Kalkolitik 
Dönem ile başlatılan Laodikeia kronolojisinin bundan yaklaşık 1500 yıl 
daha geriye çekilmesi gerektiğiyle ilgili ilk ipuçlarını oluşturmaktadır. Bu 
çanak-çömlek parçaları aynı zamanda Lykos Vadisi’nde (Çürüksu Ovası) 
şimdiye kadar tespit edilen en erken arkeolojik verilerdir. Bu veriler Batı 
Nekropolü’nün M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısında ekstramural bir mezarlık 
alanı olarak kullanıldığını göstermiştir. Bugüne kadar, Laodikeia içerisinde 
Asopos Tepesi’nde çok az miktardaki seramik örneği, kentte ETÇ’nin varlığını 
düşündürmüştür. Ancak Asopos Tepesi üzerinde, ETÇ 2 ve 3 evrelerine ait 
somut kanıtlara rastlanmamıştır. Batı Nekropolü’nde 2010 yılı çalışmaları, 
ETÇ 2 ve 3’ün Laodikeia’daki ilk kesin kanıtlarına ulaşılmasını sağlamıştır. 
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IX)- Merkezî Kilise (Resim: 1, 15)                                          

Fahriye BAYRAM

Şehrin yaklaşık merkezinde konumlandırıldığı için “Merkezî Kilise” 
olarak adlandırılan yapı, dışta 17.00x20.10 m. ölçülerinde kuzey-güney 
doğrultusunda dikdörtgen, içte üç nefli bazilikal planlıdır. Ele geçirilen 
sikkelere göre yapıyı M.S. 4. yy. sonu-5. yy. başına tarihlendirmek mümkündür. 
Günümüze yaklaşık 0.50-2.00 m. yüksekliğinde ulaşmış bulunan beden 
duvarları iri boyutlu düzgün kesme traverten bloklar ve traverten sıralarının 
arasına yerleştirilmiş bir sıra tuğlayla örülmüştür. Ancak apsis kısmı, küçük 
boyutlu kaba yonu taşlar ve taşların arasına bazı kısımlarda düzensiz olarak 
yerleştirilmiş bir sıra tuğlayla oluşturulmuştur. Hem örgüdeki bu farklılık 
hem de apsisin yan duvarlarının yan neflerin duvarı ile birleştiği kısımlardaki 
dilatasyon, apsisin sonradan eklendiğine işaret etmektedir.

İç mekâna neflerin batı duvarları eksenine yerleştirilmiş birer kapı ile 
girilmektedir ve orta nef yan neflerden, güney nef de kuzey neften daha 
geniş yapılmıştır19. Orta nef, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı 
bemadan sonra yer alan yarım daire planlı apsisle sonlandırılmıştır20. Apsisin 
doğu duvarında, eksene simetrik olarak yerleştirilmiş birer, güney duvarının 
batısında da dikdörtgen biçimli bir niş bulunmaktadır. Yan nefler doğuda 
apsisle değil düz duvarla sınırlandırılmıştır. Apsis, bema ve güney nef 
duvarlarının alt kısmı, günümüze ulaşan harçlardan ve bazı küçük parçalardan 
anlaşıldığı üzere, mermer plâkalarla kaplanmıştır. Bema kısmında, harç 
tabakasının altında, 0.1 m. kalınlığında gri renkli sert sıva tabakasının 
görülmesi, mermer kaplamanın apsisle birlikte ikinci kullanımda yapıldığını 
düşündürmektedir. Moloz dolgu içinde ele geçirilen fresk parçaları ve güney 
nefin kuzey duvarında günümüze ulaşan kalıntılar, sıvanın üzerine alçı 
tabakası uygulanarak tüm duvarların fresklerle bezendiğini göstermektedir. 
Bazı bitkisel motiflere rastlanmakla birlikte, bezemelerin içeriği tam olarak 

19 Orta nef 6.60 m., kuzey nef 4.15 m., güney nef ise 5.05 m. genişliktedir.
20 Apsis 6.00 m. genişliğe, 3.55 m. derinliğe sahiptir.
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anlaşılamamaktadır, ancak duvar yüzeyinin yatay ve düşey şeritlerle panolara 
ayrıldığı, krem rengi zemin üzerine kırmızımsı kahve, yeşil, hardal sarısı ve 
mavi renklerin kullanıldığı izlenebilmektedir. Mekânların zeminine pek çoğu 
başka yapıdan devşirme olarak getirilen mermer plâkalarla oluşturulmuş 
opus sectile döşenmiştir21. Düzenli bir şekilde sökülerek götürülmüş olmakla 
birlikte harçta kalan izlerden ve günümüze ulaşan bölümlerden geometrik 
motiflerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mekânların örtü sistemi günümüze 
ulaşamamıştır. Ancak moloz dolgu içinde ele geçirilen çok sayıda tuğla parçası 
ve özellikle apsis kısmında açığa çıkarılan harçla birbirine tutturulmuş, kemer 
parçası gibi görünen tuğlalar, örtünün tuğla ile örülmüş tonoz olabileceğine 
işaret etmektedir.

1 No.lu Mekân (Mutfak/Kiler): Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan su sistemi, 
büyük oranda tümlenebilen iki amphora ile çok sayıda günlük kullanım 
kaplarına ait parçalar ve mortarialardan mutfak/kiler işleviyle kullanılmış 
olduğu anlaşılan mekân, kilisenin güneyine bitişik olarak yaklaşık 1.00 m. alt 
kotta inşa edilmiştir. Farklı duvar örgüsü ve ele geçirilen sikkelere göre M.S. 
7. yüzyılın başlarına tarihlendirmek mümkündür.

Mekân 6.00 x 5.00 m. boyutlarında kuzey-güney yönünde dikdörtgen 
planlıdır ve duvarları 1.00-2.00 m. yüksekliğinde günümüze ulaşmıştır. 
Güney duvarda eksenin doğusunda yer alan kapıdan girilen mekân, paye 
gibi kullanılmış devşirme üç blok taşla kuzeydeki daha geniş iki bölüme 
ayrılmıştır22. Duvarlarda izlenen dilatasyonlardan, kuzey duvarın batı ucunda, 
batı duvarın da kuzeyinde birer kapı daha bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Mekânın kuzey ve güney yarısında zemin döşemesi farklıdır. Kuzey 
kısım çay taşlarıyla (opus incertum) döşenmiştir. Güney kısmın zemini de 
kendi içinde iki bölüme ayrılmıştır. Batı kısım, güney ve doğuda bir sıra 
taşla sınırlandırılmış tuğla döşemeye (opus spicatum) sahiptir. Doğu kısmın 
döşemesi ise tamamıyla tahribata uğramıştır, ancak kalan izlerden mermer 
plâkalar ve çay taşlarıyla kaplı olduğu anlaşılmaktadır.

21 Güney nefteki dikdörtgen biçimli plakaların birinin üzerinde “ΛΟIΑ” harfleri, pek çok plaka 
üzerinde de profiller yer almaktadır.

22 Kuzey bölüm 3.40x5.00 m., güney bölüm 1.93x5.00 m. boyutlarındadır.
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Resim 1:  Kazı alanlarının kent planı üzerindeki durumları (Asopos Tepesi, A Evi,  
 Tapınak A, Tapınak A ve Evi Doğu Sokağı, Stadyum, Laodikeia Kilise,  
 Kuzey Tiyatrosu Kilisesi, Batı Nekropolü, Merkezi Kilise)

Resim 2: Asopos Tepesi kronolojik seramik çizimleri
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Resim 3: A Evi ve Doğu Sokağı

Resim 4: A Evi planı
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Resim 5: Tapınak A restorasyon çalışmaları

Resim 6: Tapınak A, Doğu Sokağı, Laodikeia Kilisesi
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Resim 7: Stadyum (pist içinde Yörük yerleşimleri) ve Güney Hamamı Kompleksi planı

Resim 8: Stadyumda piste iniş basamakları
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Resim 9: Laodikeia Kilisesi kazıları

Resim 10: Laodikeia Kilisesi Vaftizhanesi
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Resim 11: Laodikeia Kilisesi planı



599

Resim 12: Kuzey Tiyatrosu Kilisesi

Resim 13: Batı Nekropolü’nden pithos mezar
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Resim 14: Batı Nekropolü seramik buluntularının kronolojik çizimi
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Resim 15: Merkezî Kilise
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI

Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır. 

Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların 
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.

Yayın Kuralları
1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile   

tirelemeye dikkat edilerek,  Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması,  CD’ye JPG veya TIFF olarak  300 

pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak  kaydedilmesi, kesinlikle word 
sayfası olarak düzenlenmemesi,

5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak belirtildikten 
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,

6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin  çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu 

olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya  en geç 1 Ağustos gününe 

kadar 
 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 Müze Kazıları Şubesi Müdürlüğü
 II. Meclis Binası   Ulus/Ankara
 adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade 
edilmeyecektir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımızın www.

kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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DEAR COLLEAGUES

The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations, 
Surveys and Archaeometry will be published as usual.

In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we kindly 
request  you to send the texts of your reports within the context of form  mentioned below:

1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with Arial 
or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in the 
text, and the text to be maximum 10 pages

* The title to be written in 14 pts, bold,
* Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the 

text, in 8 pts at the page where it is mentioned, 
* At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals 

to be written in Italic character.
2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you 

are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate file out 
of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK or 
Grayscale; photographs to be taken by digital camera,

3- Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and (Map) for the 
maps as subtitle and please do not use table system.

4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text  that together with loading the text on a (new) 

diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be 

compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.

Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below address:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müze Kazıları Şubesi Müdürlüğü, II. 

Meclis Binası Ulus/Ankara
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and will 

not be given back.
Note: The books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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