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KERKENES DAĞI 2014

Scott BRANTING*
Sevil BALTALI TIRPAN 

Joseph LEHNER 
 Nilüfer YÖNEY 

 Susan PENACHO
Yasemin ÖZARSLAN 

Dominique LANGIS-BARSETTI 

Introduction

The 2014 season at Kerkenes Dağ was undertaken from the latter part of 
June through the end of July.  While the season was abbreviated by the issu-
ance of the permit, just under a month of excavation was possible before the 
expiration of the research visas. The timing of the season did not allow for 
geophysical surveys to be continued in 2014, since the ground is already too 
dry at Kerkenes Dağ by late June for the ongoing resistivity survey. How-
ever, the season did represent a very welcomed return to work at the site, and 

* Scott BRANTING Anthropology Department, University of Central Florida, 4000 Central Flori-
da Boulevard, Howard Phillips Hall Room 309, Orlando, Florida 32816-1361 USA.
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helped form the foundation for work that is planned to continue for decades 
to come.  We are very grateful to the Ministry of Tourism and Culture and the 
Yozgat Museum for allowing us the opportunity to move ahead with work at 
the site in 2014.

During the 2014 season two trenches were completed. These were an ex-
pansion of Trench 33 (TR33) from 2012 and a new trench, Trench 40 (TR40).  
Both of these trenches are located within Urban Block 8, a 6,000 m2 sized ur-
ban block in the northwestern portion of the city.  The multi-year goal of these 
excavations is to clear the entirety of this urban block, in order to reveal what 
an urban block looked like and to understand how the different buildings and 
areas were used by its inhabitants in their daily lives.  A total area of 366m2 

was excavated within these two trenches during the 2014 season, bringing to 
600m2 the total area of the urban block that has been revealed.  

Alongside excavation, an ongoing effort to rehouse and protect previously 
excavated iron objects was continued within the excavation depot.  Conser-
vation was performed on all excavated material, and soil samples were cata-
logued for processing next season. In addition, ongoing maintenance work 
was performed on the excavation house and facilities.  Initial assessment and 
planning for future conservation and restoration work in collaboration with 
our colleagues at Abdullah Gül and Istanbul Technical University were also 
carried out at the Cappadocia Gate and in Urban Block 8. 

Excavation (TR33 and TR40)

Excavations in 2014 have more than doubled the total area we have re-
vealed within Urban Block 8 (Figure 1). The 600m² area that has been exposed 
within the urban block encompasses over a third of the large columned struc-
ture that stood out so prominently within the geophysics (Figures 2 and 3).  It 
also includes the entire stretch of stone pavement in front of the building, and 
significant portions of a long multi-roomed structure that curls around the 
north and eastern sides of the building.  It was within one of the rooms in this 
multi-roomed structure that the carved ivory plaque, which is now on display 
in the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara, was found in 1996.  In 
2012, further excavations had uncovered two additional pieces of worked ivo-
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ry, but these were only a small glimpse of what would be uncovered in 2014.

TR33, begun in 2012 with a 40m² exposure of the stone paving in front of 
the large columned structure, was expanded to a total area of 190m². This 
encompassed an 8.5m area of the stone pavement extending out to the south 
from the 18m long expanse of walls and threshold that forms the front of 
the large columned structure.  It also includes a 4.5m extension to the east, 
extending along the line of the front of the building out from the southeast-
ern corner, in order to explore the relationship between the large columned 
structure and what appears to be the southernmost end of the multi-roomed 
structure.

Within TR33 a covered stone drain was discovered running under the 
pavement.  The ca. 30 cm. wide drain runs roughly north-south immediately 
to the east of the large columned structure, and presumably joins up with 
north-south section of drain discovered in TR31 in 2012 just off the northeast-
ern corner of the large columned structure.  It likely drains the entire area be-
tween the large columned structure and the long multi-roomed structure.  In 
addition, several gaps in the pavement may indicate the presence of posts or 
other temporary installations. Future excavation of the larger paved area, of 
which this is a part, may provide more clues as to the purpose of these gaps.    

Finds within TR33 included several iron nails, presumably from the façade 
of the large columned structure. Also found were a small plain clay bead, 
pieces of bronze sheet with a nail, a copper alloy pin, a copper alloy spiral, 
a worked flake of obsidian, and an iron arrowhead.  Scattered pieces of pot-
tery were found as was a piece of worked bone, perhaps an inlay. All of these 
finds were found in or upon the paving, suggestive of discard or loss of the 
objects when the city was inhabited or that they were deposited during its de-
struction. Analysis of systematic soil samples from this paved expanse, taken 
during excavation and prepared for processing during the 2015 season, may 
reveal more clues as to activity areas and types of activities that were prac-
ticed by the inhabitants of the city on this pavement.  

TR40, a new trench to the north of TR33, encompassed a total area of 
216m².  It was situated so as to reveal a majority of the large columned struc-
ture in Urban Block 8.  Over two-thirds of the antechamber on the front of the 
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build was exposed, along with a large portion of the interior columned hall.  
The trench was not extended all the way to the back of the hall during this 
shortened season, given concerns about the stability of the rear wall of the 
structure.  However, just over 18m of the long eastern wall of the structure 
was exposed this year. The additional unexcavated 8m at the back of the hall 
will be exposed when there is more adequate time to deal with this potential 
conservation issue.

The large, ca. 26m x 18m, building within TR40 is impressive.  The long 
eastern wall and interior cross wall show evidence of plastering on both sides 
(Figure 4).  The plastering along the exterior wall of the structure may point 
to an additional room being located just to the east of this building, between 
it and the multi-roomed structure. The precise configuration of buildings and 
rooms will be investigated in future years through an expansion of the exca-
vation area to the east. Thick plaster floors were well preserved in the ante-
chamber of the columned building, but were less well preserved in the main 
hall itself.  This is function of the amount of burning that the building suffered 
during the final destruction of the city.  Not only were large upright timbers 
used for the freestanding columns but beam slots were found in the face and 
corners of the interior facing walls. As these beams, and indeed the entire 
presumed wooden superstructure, burned and fell, they broke up the plaster 
flooring in the larger hall area. The fire was so intense that sizable quantities of 
vitrified material were found overlaying and adjacent to the plain, unworked, 
stone column bases that supported the freestanding columns.  The position-
ing of a fifth, smaller, column base within the hall, just inside the main line 
of column bases running from the antechamber back through the interior of 
the structure, may point to repairs done to the superstructure of the building 
during the time it was in use.  This, and the question of an offset doorway 
between the antechamber and the hall, will be better answered following the 
full excavation of the building.

Finds recovered from within TR40 include an assortment of iron nails, 
fragmentary metal sheeting, and a piece of iron band, all of which were likely 
part of the superstructure of the building. A scattering of sherds were also 
found, including one that had been remade into a circular jar stopper and an-
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other that had an incised marking. In addition, several metal tools and objects 
were found.  An iron axe head was found within the collapse of the eastern 
wall (Figure 5).  A piece of an iron awl and an iron pin were found in the 
southern portion of the interior hall.  An iron hand-scythe with a serrated 
edge was also found in the northeastern corner of the antechamber (Figure 
6).  However, the most impressive and important group of finds were over 
500 pieces of worked bone and ivory inlay found in the northeastern corner 
of the antechamber and along its eastern wall (Figure 7). They include numer-
ous examples of simple geometric designs, possible human figures in framed 
relief (Figure 8), and a carved palmette (Figure 9). They do not appear to be 
from a single object or small group of objects, but rather may be part of a 
production process.  Considered with the two pieces of less worked ivory dis-
covered in 2012 just to the east of this building, and the carved ivory plaque 
discovered in a room directly behind this building in 1996, we may have evi-
dence for ivory and bone production or assembly within this urban block.  
Continued excavation of the remaining portions of this large building, of the 
multi-roomed building located to the east, and of the space between these two 
structures should shed further light on this possibility.  In addition, analysis 
of systematic soil samples from TR40, taken during excavation and prepared 
for processing during the 2015 season, should contribute to answering this 
important question.

Following excavation and full recording, the walls in TR40 were covered 
with geotextile and the burnt floors with a layer of geotextile and a layer of 
clean soil, in order to help preserve them during the upcoming winter. The 
soil and geotextile will be removed in a future season as the excavation area 
is expanded. A final plan for their conservation is being developed for imple-
mentation in collaboration with our colleagues at Abdullah Gül and Istanbul 
Technical University. The pavement in TR33 was kept uncovered so that it 
can be seen by visitors to the site. A fence was then constructed around the 
entire area of TR29, TR31, TR33, and TR40.  In future years the area of total 
excavation and this perimeter fence will be expanded as part of the multi-year 
program to clear the entire urban block. This will provide visitors with an im-
pressive example of what one of the 757 urban blocks in the city looked like, 
and will provide critical data to broaden our understanding of the entire city.
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Conservation

In the excavation depot, work was undertaken on processing and conserv-
ing the current finds as they arrived from the site. Objects such as the iron 
axe head were in need of considerable cleaning and stabilization in order to 
preserve them long term following excavation.  Stabilization and care of iron 
objects from the site has long been a difficult problem that we have faced.  
Since 2010 we have worked on cleaning iron objects and encasing them in cus-
tom made bags of specialized sealing material. This cuts off the oxygen that 
can continue to corrode the remaining metal in the objects, and preserves the 
objects long term. Iron bands that were preserved in this manner five years 
ago continue to remain remarkably stable. In addition to the iron objects, all 
500 pieces of ivory and bone inlay were carefully cleaned, recorded, and pho-
tographed.  

Site Monitoring and Maintenance

Large scale restoration work was accomplished in 2010 and 2011 within the 
Cappadocia Gate in collaboration with colleagues at Abdullah Gül University 
and Istanbul Technical University. In 2014, with our return to the work at the 
site, it was necessary to undertake an assessment of the state of the restora-
tion work following the three year hiatus.  Using new technologies such as 
drone photography, a detailed recording of photographs and measurements 
were taken of the Cappadocia Gate to compare with the baseline taken prior 
to restoration (Figure 10).  This process of 3D modeling will continue in future 
years, and will help identify problems as they occur in order to allow mitiga-
tion programs to be put in place. Additional preliminary assessments were 
undertaken within the area of current excavation in Urban Block 8. These as-
sessments, here and elsewhere within the city, are the first step toward long-
term planning for the conservation and restoration of architecture at these 
locations.

In addition to drone photography and 3D modeling at Kerkenes Dağ, our 
team was able to use these technologies for three additional projects in the 
region as a way of providing assistance in an ongoing spirit of open collabora-
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tion.  These three projects were Çadır Höyük directed by Dr. Gregory McMa-
hon, the Roman bath at Sarıkaya directed by the Yozgat Museum, and Uşaklı 
Höyük directed by Dr. Stefania Mazzoni.

Plans for Future Research

Excavations over the next six years are planned within the 6,000m² extents 
of Urban Block 8 in the northern portion of Kerkenes Dağ. This will provide 
a more easily accessible location for visitors to see and experience one of the 
757 urban blocks that filled the city. At the same time, within this urban block, 
extraordinary objects, such as the carved ivory plaque, have been discovered.  
Ongoing excavations may reveal more about how this object was produced 
and how people lived their lives when the city was inhabited. These excava-
tions will be enhanced by using new technology to record, discover, and un-
derstand how these areas fit within the city as a whole.  Ongoing conservation 
and restoration work, both onsite and in the excavation depot, will compli-
ment these excavations and provide visitors with an enhanced experience of 
this ancient city.    
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Resim 1: 8 No.lu Kent Yapı Adası’nın Ker-
kenes’teki yerini gösterir harita.

Figure 1: Map of the Location of Urban 
Block 8 at Kerkenes Dağ.

Resim 2:  TR33 ve TR40 açmaları 
(resmin yukarısında ön-
ceki sezonlarda kazılmış 
olan TR29 ve TR31 açma-
ları da görünmektedir).

Figure 2: Photograph of Trenches 
33 and 40 (previously ex-
cavated Trenches 29 and 
31 can be seen at the top 
of the photograph).
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Resim 3:  TR33 ve TR40 açmalarının 
planı.

Figure 3: Plan of Trenches 33 and 40.

Resim 4:  TR40 Açması’nda kısmen korunmuş halde bulunan duvar sıvasına ait kalıntılar.
Figure 4:  Patches of Preserved Wall Plaster along the Walls in Trench 40.
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Resim 5:  TR40 Açması’nda ele geçen 
demir balta başının çizimi 
(14TR40U06met01).

Figure 5: Drawing of Iron Axehead 
from Trench 40 (14TR40U-
06met01).

Resim 6:  TR40 Açması’nda ele geçen 
demir el tırpanının çizimi 
(14TR40U12met01).

Figure 6: Drawing of Iron Hand-
Scythe from Trench 40 
(14TR40U12met01).

Resim 7:  TR40 Açması’nda ele geçen 
500 adet fildişi ve kemik 
kakma parçası.

Figure 7: Selection of the 500 Ivory 
and Bone Inlays from 
Trench 40.
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Resim 8:  TR40 Açması’nda ele geçen çerçeveli ve kabartmalı kakma parçaları.
Figure 8:  Framed and Carved Relief Inlays from Trench 40.
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Resim 10:   Kapadokya Kapısı’nda Abdullah Gül Üniversitesi ortaklığıyla yürütülecek olan Kon-
servasyon ve Restorasyon Çalışması Planı için çekilen çok sayıda fotoğraftan biri.

Figure 10:   One of Many Photographs Taken for Conservation and Restoration Planning in the 
Cappadocia Gate in collaboration with Abdullah Gül University.

Resim 9: TR40 Açması’nda ele geçen hur-
ma yaprağı motifli kemik kakma 
parçası (14TR40U10bon01)

Figure 9: Palmette Inlay from Trench 40 
(14TR40U10bon01).
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TIOS-TIEION 2014 YILI ÇALIŞMALARI

Şahin YILDIRIM*

2014 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak Valiliği İl 
Özel İdare Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Tios-Tieion 2014 yılı kazı çalışmaları akropolis, antik liman, aşağı kent ve 
Bazilika olduğu düşünülen, ancak uğradığı tahribattan dolayı kimliklendir-
me çalışmalarının henüz tamamlanmadığı anıtsal yapıda gerçekleştirilmiştir. 

I AKROPOL DOĞU SEKTÖRÜ

Naile SAĞLAM

Akropolün doğu sektöründe yer alan kale, Antik Tios kentinin hem en er-
ken dönemlerine ait verileri sunması hem de günümüzde ayakta kalan sur ya-
pıları nedeni ile önemli bir konumdadır (Resim: 1-2). Alanda 2007, 2009 ve 2011 

* Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi, Karabük/TÜRKİYE.

 Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkezi Müdürlüğü’ne,  
Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, Ka-
radeniz Ereğlisi Müzesi Müdürü Ahmet Mercan, Şube Müdürü Kürşat Coşgun ile Karadeniz 
Ereğlisi Müzesi Arkeoloğu Ünver Göçen’e teşekkür ederiz. 2014 Tios-Tieion kazısına katılan 
ekip; Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Mercan, 
Arkeolog Ünver Göçen, Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Jeofizik Mühendisi, Yrd. Doç. Dr. 
Bülent Öztürk, Arkeolog Sylvie Fontana Yılmaz, Arkeolog Naile Sağlam, Sanat Tarihçisi Gürcan 
Laçin,  Restoratör Ayşe Adıgüzel, Restoratör, Mim. Öğr. Kumru Ön, , Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü Öğrencileri: Mustafa Erkek, Sercan Akın, Yaşar Münüklü, Kemal Karabacak, Ayça De-
mirci, Cansu Köse, Kübra Ceylan, Eda Kayacılar, Duygu Bölük, Mehmet Ali Eyüpoğlu, Fatma 
Şahin, Tayfun Alsan, Ali Kıpramaz, Yasin Şimşek, Halil Elçin’den  oluşmuştur.
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yıllarında kazı çalışmaları yürütülmüş ve kentin erken dönemlerine ışık tutabi-
leceği düşünülen veriler elde edilmiştir. Kale olarak adlandırılan ayakta kalan 
Orta Çağ sur yapıları ile daha erken dönemlere tarihlendirilen yapıları açığa 
çıkarmak ve açığa çıkarılacak bu veriler ışığında alanı değerlendirmek amacı ile 
2014 yılı kazı çalışmalarına öncelikli olarak alanda yer alan bitkilerin temizlen-
mesi ile başlanılmıştır. Alanda karelajların belirlenmesinin ardından 17.07.2014 
tarihinde çalışmalara başlanmış ve 13.09.2014 tarihinde sonlandırılmıştır. 

2014 yılı kazı sezonu esnasında; 5/24-13, 5/24-14, 5/24-15, 5/24-20, 6/24-
3, 6/24-4, 6/24-5, 6/24-9, 6/24-10 ve 6/24-15 açmaları olmak üzere toplam-
da 10 açmada kazı çalışması yapılmıştır. Açmalar 5x5 m. olarak kazılmıştır. 
Arazinin kuzeyinde 3, güneyinde ise 5 açma açılmıştır. Açmalardan 5/24-20 
açmasında sondaj çalışması, 6/24-15 açmasında ise sur duvarı temizliği çalış-
ması yapılmıştır.

Doğu sektörde çalışmalara ilk olarak alanın kuzey bölümünde başlanmış-
tır. Daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılmış olan Orta Çağ mekânlarının 
ve Hellenistik Döneme tarihlendirilen sur duvarının bu alandaki uzantısını 
görmek amacı ile toplamda 3 açmada kazı çalışmaları yürütülmüştür.  Ara-
zinin kuzeyinde Orta Çağ’a tarihlendirilen ve şuan için iki mekânı bulunan 
yapı kompleksinin bir bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Yapının güney 
duvarının büyük bölümü önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılmıştı.

Yapının duvarları kenarlarda kısmen daha büyük boyutlu ve düzgün 
taşların konulması, orta kısmında farklı ebatlarda moloz taş ve harcın bağ-
layıcı malzeme olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Yapının güney du-
varı 5/24-13-14-18 ve 19 No.lu açmalarında yer almakta olup doğuda 75.25 
m. kotunda, batıda ise 74.97 m. kotundadır. Bu açmalarda yapılan çalışmalar 
sonrasında açığa çıkarılan yapının şuan tespit edilen uzunluğu 10.15 m.dir. 
Ancak yapının tüm ebatları batıdaki ve kuzeydeki alanların açılması ile netlik 
kazanacaktır. 

5/24-13 açmasında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yapı komplek-
sine ait depolama amaçlı kullanıldığı düşünülen mekânın büyük bir bölümü 
açığa çıkarılmıştır. Mekânın 74.97 m. kotunda olan ve 375x170 cm. ebatların-
da olan güney duvarı kısmen sağlam korunmuştur. Doğu duvarı ise 195x180 
cm. ebatlarındadır. Duvarın büyük bölümünün tahribata uğradığı görülmüş-



15

tür.  Mekânın batı ve kuzey duvarı bu alandaki açmaların açılması ile net-
lik kazacaktır. Mekân içerisinde duvarla çağdaş, sıkıştırılmış toprak ve farklı 
boyutlardaki taşlardan meydana getirilen geç dönem tabanına ulaşılmıştır. 
Taban, 74.18 m. kotundadır.

Açmanın kuzey kesitine yakın alanda 74.68 m. kotunda üst kısmı kırık 
pithos tespit edilmiştir (Resim: 3).  Pithos içerisinde hayvan kemikleri, cam 
bilezik parçası, 2 adet pişirme kabı parçası, bir adet demirden kemer tokası, 
bir adet demir çivi, bir adet demir obje ve bir adet bronz objeye ulaşılmıştır.  
Bu Pithos ve açma genelinden gelen pithos parçalarından ötürü bu mekânın 
depolama amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. 5/24-14 açmasında yapılan 
çalışmalar sonrasında bu komplekse ait 2. mekâna ulaşılmıştır. Mekânın doğu 
duvarının yer yer yıkıldığı, kuzey duvarının üst bölümünün ise oldukça tah-
rip olduğu görülmüştür.

Mekânın doğu duvarı 75.25 m. kotunda ve 180x50 cm. ebatlarındadır. Ku-
zey duvarı ise 74.18 m. kotunda ve 195x50 cm. ebatlarındadır. Mekân içeri-
sinde 2 farklı evre tespit edilmiştir. 2. evre yani üstte yer alan taban, farklı 
ebatlarda moloz taş ve toprağın sıkıştırılması sonucu oluşturulmuştur. 74.63 
m. kotunda olan tabanın kuzeye doğru tahrip olduğu ve devam etmediği 
görülmüştür. 115x220 cm. ebatlarındaki taban üzerinden yoğun olarak Orta 
Çağ’a ait sırlı ve sırsız seramik parçalarına ulaşılmıştır. 

Daha altta 73.77 m. kotunda yer alan 1. evreye ait olan taban, toprak ve 
farklı ebatlarda moloz taşların kullanılması ile oluşturulmuştur. Mekânın 
330x220 cm. ebatlarında 57 cm. yüksekliğindedir.  Batıda yer alan ve depo-
lama amaçlı kullanılan mekânla bu evre çağdaş olmalıdır(Resim: 2) Mekânın 
batı duvarı korunamamış ve büyük bölümü tahrip olmuştur.  1.evre tabanın 
üzerinden büyük bölümü Roma Dönemine ait seramik parçalarına ve az sa-
yıda Geç Hellenistik Döneme ait seramiklere ulaşılmıştır. Ancak bu bulun-
tular ışığında özellikle 1. evreyi tamamen Roma Dönemine tarihlendirmek 
doğru olmayacaktır. 1. evrenin tam olarak hangi dönemde kullanım gördü-
ğü kuzeydeki ile batıdaki alanların açılması ve mekânın tam olarak işlevinin 
anlaşılması ile netlik kazanacaktır.  Ancak her iki evrenin Ortaçağ kullanımı 
olduğu görüşü ağır basmaktadır. Mekânı oluşturan duvarlar her iki evrede 
de kullanılmış olmalıdır. 
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Alanın güneydoğusunda yapılan çalışmalarla açığa çıkarılan iç sur ile bu 
mekânın duvarlarında kullanılan harç benzer özelliklere sahiptir. Buda surun 
ve mekânın çağdaş olduğunu düşündürmüştür. Yapı kompleksi, büyüklük 
itibarı ile Orta Çağ kalesinin yönetici sınıfı ile bağlantılı olmalıdır. 5/24-13 
açmasının güneyinde yer alan 5/24-18 açmasında tespit edilen yüzeyi harçlı 
küçük alanın yine bu mekânla bağlantılı su amaçlı kullanılan bir işlik olabi-
leceği düşünülse de bu görüş ancak batıdaki ve kuzeydeki alanların açılması 
ile netlik kazanacaktır. 

Alanın kuzeydoğusunda yer alan 5/24-15 açmasında yapılan çalışmalar 
sonrasında üst kotlarda tamamı önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan Orta 
Çağ duvarının bu açmadaki uzantısı açığa çıkarılmıştır. Duvar, alanın en erken 
yapısı olduğu düşünülen Hellenistik Dönem sur duvarının üst kısmında yer 
almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvar, farklı ebat ve büyük-
lükte taşların kullanımı ile oluşturulmuştur. Seviye inme çalışmaları sonucun-
da bu duvarın alt kısmında büyük boyutlu işlenmiş dörtgen blokların olduğu 
görülmüştür. Olasılıkla bu bloklar duvarın temelini oluşturmak için kullanıl-
mışlardır.  Kuzey-güney doğrultulu bu duvarla kesişen doğu-batı doğrultulu 
2. duvar daha tespit edilmiştir. 235x125 cm. ebatlarındaki duvar, doğuda 75.64 
m. batıda ise 75.28 m. kotundadır. Duvar farklı ebatlarda moloz taş ve bağlayıcı 
malzeme olarak da toprağın kullanımı ile oluşturulmuştur. Duvarın batıdaki 
devamı tahrip olduğundan ulaşılamamıştır. Olasılıkla her iki duvar Orta Çağ 
oluşumuna aittirler. Ancak bu duvarların tabanına ulaşılmamıştır. 

Açmanın güneybatısında Hellenistik Döneme tarihlendirilen sur duvarı-
nın kuzeydeki uzantısına ulaşılmıştır (Resim: 5-6). Ancak duvar bu açma içe-
risinde kesilmektedir.  Duvar ya kendi döneminde bu alana kadar uzanmakta 
idi ya da Orta Çağda bu alanda duvar kullanım dışı bırakılarak tahrip edil-
miş olmalıdır. Orta Çağ yapı kompleksinin güney ve doğu duvarı Hellenis-
tik Dönem duvar üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle duvarın bu alandaki 
üst bölümü tahribata uğramıştır. Duvarın açma içerisindeki uzantısı 460x102 
cm. ebatlarında ve 60 cm. yüksekliğindedir. Duvarın batısında su basmana 
ulaşılmıştır. Su basman 74.11 m. kotundadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda 
yoğun olarak Hellenistik döneme tarihlendirebileceğimiz seramik parçaları-
na ulaşılmıştır.



17

Duvarın devamını tespit etmek amacıyla bu alanda üst kotlarda yer alan 
döküntü taşların bir bölümünün alınmasından sonra Hellenistik Döneme ta-
rihlendirilen duvarla bitişik ve doğu-batı doğrultusunda uzanan farklı bir du-
vara ulaşılmıştır. Tespit edilen duvarın Hellenistik Dönem duvarı ile çağdaş 
ve organik olup olmadığını görmek için bu duvarın üzerinde yer alan Orta 
Çağ toprak harçlı duvarın alınmasına karar verilmiştir. Duvarın kaldırılma-
sıyla birlikte altta bulunan 2. duvar tamamen ortaya çıkarılmıştır.  Ancak du-
varın Hellenistik Dönem duvarı ile organik ve çağdaş olmadığı görülmüştür. 
Orta Çağ duvarının farklı ebatlarda taşların toprak harç ile kullanılması sureti 
ile örüldüğü görülmüştür. Duvar, tek sıra taşların dizilimi ile oluşturulmuş 
ve 235x60x93 cm. ebatlarındadır. Duvarda yer yer tahribatlar da mevcuttur. 
Duvarın kuzeyinde, desteklemek amaçlı büyük boyutlarda taşların duvara 
yaslandırıldığı görülmüştür. 

Açmanın güneyinde yer alan 5/24-20 açmasında, Hellenistik Dönem sur 
duvarının kuzeydeki su basmana ulaşmak ve bu alanda farklı bir oluşumun 
olup olmadığını görmek amacıyla 2x2 m.lik sondaj alanı belirlenmiş ve bu 
alanda seviye inilmiştir. Sondajda yapılan çalışma sonucunda önceki sezon-
larda tespit edilen tabanın bir kısmının bu alanda korunduğu görülmüştür. 
Sondajda Hellenistik Dönem sur duvarının su basmana ulaşılmasının ardın-
dan tabanın devamını açığa çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 
Tabanın 5/24-15 açmasında tespit edilen ve her iki sur duvarının arasına 
örülmüş olan doğu-batı doğrultulu duvarla çağdaş ya da organik olup ol-
madığını görmek amacı ile çalışmalar yapılmış ve tabanın duvarla çağdaş 
olduğu görüşü ağır basmıştır. Taban, çöktüğü için alanda farklı kotlarda yer 
almaktadır. Üstte 74.28 m. altta ise 74.11 m. kotunda olup tüm alan boyunca 
korunamamıştır. Bunun yanı sıra taban, Hellenistik Dönem duvarında kulla-
nılan duvar taşları ile benzerdir. Taban üzerinden ve sondaj içerisinden gelen 
seramik buluntuları değerlendirildiğinde yoğunluklu olarak Black ware ola-
rak adlandırılan gruba aittirler. 2011 yılı kazı sezonunda da bu alanda yoğun 
olarak benzer buluntulara ulaşılmıştı. Ele geçen buluntular ve duvarın yapı 
tekniği itibarı ile bu döneme ait olduğu düşünülmektedir.

Taban üzerinden 74.11 m. kotunda 1 adet Hellenistik döneme ait gümüş 
sikke bulunmuştur. Erken dönemlerde olasılıkla sokak olarak kullanım gö-
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ren alan, Orta Çağdaki bu oluşumla sınırlandırılarak işlev dışı bırakılmıştır. 
Ancak bu alanın kullanım amacı henüz netlik kazanmış değildir. Bir mekân 
olarak kullanım gördüğü düşünülecek olursa güneyde herhangi bir duvara 
ulaşılmaması bu görüşü çürütecek niteliktedir. Ancak bu duvarın sokağın sı-
nırlandırılması için örüldüğü düşüncesi daha ağır basmaktadır. Zira açmanın 
özellikle kuzeydoğusunda yer alan ve farklı ebatlarda kimi işlenmiş büyük 
boyutlu taşların bu alana kasıtlı olarak getirilip düzleme amaçlı yani temel 
dolgusu için kullanılmış olabileceği görüşü gibi, alanın bu bölümünün yani 
duvarın kuzeyinin üstte yer aldığı düşünülen mekân haricinde tamamen kul-
lanım dışı bırakılması fikrini de düşündürmüştür. 

Arazinin kuzeyinde çalışmaların sonlandırılması üzerine güneyde yer 
alan alanların açılmasına başlanmıştır. Güneyde toplamda 5 açma açılmıştır. 
Bu alandaki çalışmalar; günümüzde bir bölümü ayakta kalan Orta Çağ sur 
duvarı ile önceki kazı sezonları esnasında açığa çıkarılan Hellenistik Dönem 
sur duvarı ile geç oluşumların-rampa, set duvarının- devamını görmek ve bu 
alanı, ortaya çıkarılacak veriler ışığında değerlendirmek amacıyla çalışmalara 
başlanmıştır. 

Güneyde ilk olarak 6/24-5 açmasında kazı çalışmaları yürütülmüştür. Aç-
manın orta bölümünde büyük boyutlu ve düzgün kesilmiş blok taşlardan ya-
pılmış olan ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan seyirdim alanına 
ulaşılmıştır. 

Seyirdim alanında kullanılan blok taşlar tiyatronun oturma sıralarına ait-
tir (Resim: 4). Bu da Orta Çağdaki erken yapıların tahribatını gözler önüne 
sermektedir. Seyirdim alanı duvarı 300x400 cm. ebatlarındadır. Duvarın kotu 
batıdan doğuya değişmektedir. Batıda 75.17 m. doğuda 74.83 m. kotundadır. 
Burada kullanılan blokların cidar kalınlığı batıda daha ince iken doğuda sura 
bitişik alanda daha kalın ve büyük boyutlu olduğu görülmüştür. Seyirdim 
alanı sur duvarı ile organiktir. Duvar üzerinde yer yer harçlar görülmekte-
dir. Harçlar genel anlamda izlendiğinde alanın kuzeyinde tespit edilen Orta 
Çağ mekânını oluşturan duvardaki harçla aynı özelliklere sahiptir. Bu da her 
iki yapının aynı dönemde kullanılmış olduğunu düşündürmüştür. Seyirdim 
duvarı Ceneviz Dönemine aittir ve olasılıkla güvenliği sağlamak ve suru güç-
lendirmek amaçlı yapılmıştır. Açmanın genelinde özellikle de seyirdim ala-
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nının etrafında, öncelikli olarak döküntü olduğu düşünülen 75.18 m. kotun-
da yoğun moloz taşlara ulaşılmıştır. Ancak işlevi tam anlaşılmadan taşların 
alınmamasına karar verilmiştir. 2011 yılı kazı sezonunda 5/24-25 açmasında 
buna benzer bir oluşum tespit edilmiş ve burca çıkmak için bir rampa oluş-
turmak amacı ile moloz taşlardan yapay bir rampa oluşturduğu düşüncesi 
hakimdi. Şayet bu alanda bir rampa söz konusu ise bu taşlar bu amaçla da 
kullanılmış olabilir. Bu düşüncenin doğruluğunu teyit etmek amacı ile bu taş-
ların alınmamasına, çevresinde yer alan ve burca geçişi sağlayan açmaların 
açılmasından sonra yapılacak işleme karar verilmiş sonrasında ise bu açma-
ların özellikle de 6/24-9 ve 10 açmalarının açılması ile bir rampaya ait olduğu 
görüşü ağır basmış ve taşların üst kotta olanları daha alttaki oluşumun açığa 
çıkarılması için öncelikle gerekli belgelendirmeleri yapılmış ve tek sırası alın-
mış ve daha alt kotta devam ettiği görülüp taşların in-situ olarak temizlenip 
açığa çıkarılarak korunmuştur.

Açmanın batısında 2011 yılı kazı sezonu esnasında tek sıra büyük boyut-
lu moloz taşlardan yapılmış olan set duvarı tespit edilmişti. Bu sezon bu set 
duvarının güneydeki uzantısına 6/24-4-5 ve 9 açmalarında ulaşılmıştır. Bu 
sezon açığa çıkarılan set duvarının büyük bölümü 6/24-4 açmasında yer al-
maktadır. Set duvarının uzantısı; 13.50 m. uzunluğunda ve 60 cm. genişliğin-
dedir. Yer yer kavisli yapılmış olan set duvarı olasılıkla Orta Çağ sur duvarı 
ile seyirdim alanına uygun olarak kavisli bir hat izlemektedir ve olasılıkla Ce-
neviz dönemine ait bir oluşumdur ve rampayı oluşturan taşların kaymaması 
sabitlenmesi için oluşturulmuştur.  Duvar kuzeyde 74.68 m. kotunda iken gü-
neyde 74.32 m. kotundadır.  Set duvarı 6/24-9 açmasında batıya devam ettik-
ten sonra kuzeye dönüş yapan iç sur duvarına kadar devam etmekte ve kesil-
mektedir. Alanın bu kısmı kullanılmamış ve moloz taşlarla dolgu yapılmıştır. 

6/24-5 açmasının hemen güneybatısında yer alan bazı döküntü taşların 
kaldırılması esnasında alanın geneline yayılan insan iskeletine ait kemikle-
re ulaşılmıştır. Olasılıkla savaş döneminde bu alana dağınık şekilde atılmış 
olmalıdırlar. İskelete ait kemikler geniş bir alanda dağınık bulunduğundan 
cinsiyeti ve yönü belirlenememiştir (Resim: 7). 74.85 m. kotunda olan kafatası 
kısmen sağlam korunmuştur. Kafatasının 20 cm. batısında; 1 adet kemikten 
yüksek kabartma olarak işlenmiş üzerinde Aziz Petrus’un (?) işlendiği aplike 
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(Resim: 8), 1 adet bronz pazubent parçası (Resim: 9), 1 adet demir anahtar, 1 
adet bronz halka (olasılıkla kandil askısı), 1 adet işlenmiş kemik obje(Resim: 
10), demir çivi, bronz objeler, demir obje, 1 adet p.t. kap ile cam parçaları-
na ulaşılmıştır. Açmanın güneyinden ve hemen güneyde yer alan açmadan 
gelen buluntular ışığında bu eserlerin kiliseye ait olduğu ve savaş dönemin-
de buraya kadar taşındığı düşünülmektedir. Burada geniş bir alana yayılmış 
olan yangında bu görüşü destekler niteliktedir. 

6/24-10 açmasında yapılan çalışmalar sonrasında kuzeybatıda yoğun mo-
loz taşlara ulaşılmıştır. Öncelikle bunların Orta Çağda oluşturulmuş olan ve 
kuzeydeki açmalarda da görülen rampaya ait oluşum olduğu düşünüldüğün-
den kaldırılmamasına ve seviye inilmesine karar verilmiştir (Resim: 4). Ancak 
burada geniş bir alana yayılan yangın tabakasına ulaşılmıştır. Yangın tabaka-
sının bu molozların altından devam etmesi ve yoğun buluntulara ulaşılması 
nedeni ile sadece bu alanda yer alan üst kotlardaki moloz taşların alınmasına 
karar verilmiştir. Gerekli belgelendirmelerin ardından molozlar alınmış ve 
yangın tabakası kontrollü bir şekilde kazılmıştır. Yangın tabakasının açmanın 
batısına yayıldığı ve bir bölümünün ise batıdaki 6/24-9 ve kuzeydeki 6/24-5 
açmasının küçük bir alanında bulunduğu gözlenmiştir. 2011 yılı kazı sezonu-
na ait raporlar incelendiğinde yangının geniş bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. 
Bu da savaş dönemine ait olduğunu düşündürmüştür. 

Açmanın doğusunda seyirdim duvarının batı cephesine ulaşılmıştır. 
Arazinin güneyinde yapılan çalışmalar sonrasında sur duvarının güneyde-
ki uzantısının büyük bölümü açığa çıkarılmıştır. Özellikle sur duvarının do-
ğudaki kısmını açığa çıkarmak amacıyla öncelikli olarak bu alandaki ot ve 
bitkiler temizlenmiş daha sonrasında buradaki toprak tabakasının alınması 
çalışmaları yapılmıştır. Temizlik çalışmaları sonucunda duvarın doğu cephe-
sinin büyük bölümünün yıkılmış olduğu görülmüştür. 

Sur duvarı kenarlarda büyük boyutlu ve işlenmiş blokların konulması ara-
sına ise dolgu taş ve bağlayıcı malzeme olarak harcın kullanılmasıyla oluştu-
rulmuştur.  Duvar bloklarının ve doldurma taşların kaydığı görülmüştür. Bu 
da burada yaşanan savaş ve depremlerin varlığını işaret etmektedir. Duvarın 
güneydoğudaki burçla olan bağlantısını görmek amacıyla hem açmanın gü-
neydoğusunda hem de güneyde yer alan 6/24-15 No.lu açma içerisinde kalan 
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alanın temizlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar son-
rasında surun bu alanda tahribata uğradığı ve bir bölümünün yıkıldığı gö-
rülmüştür. Bu alanda oldukça kalın ve yoğun bitki köklerinin olması duvara 
verdiği zararı gözler önüne sermektedir. 

Açmanın güneydoğusunda sur duvarının batıya dönerek bir iç sur oluş-
turduğu görülmüştür. İç sura geçiş, büyük boyutlu bloklarla hafif oval bir 
yapı verilerek sağlanmıştır. Altta harçlı ana dış sur bulunmaktadır. Üstte ise 
büyük bloklarla geçiş sağlanmıştır. İç surun hemen güneyindeki blokların ke-
sitini görmek amacıyla seviye inilmiş ve bu alanın molozlarla doldurulduğu 
görülmüştür. İç surun devamını görmek amacı ile batıda yer alan 6/24-9 ve 3 
açmalarında çalışılmıştır. Açmada bir bölümü yüzeyde görülen iç sur blokla-
rının tamamı açığa çıkarılmıştır. İç surun batıya doğru 590 cm. devam ettikten 
sonra kesildiği ve kuzeye doğru dönüş yaptığı görülmüştür. Ancak duvar ku-
zeye dönüş yaptıktan sonra tekrar hafif bir meyille kuzeybatıya doğru dönüş 
yapmaktadır. Batıda yer alan 6/24-3 açmasında bir bölümü görülen bloklar 
ile batıda yüzeyde görülen blok taşlar duvarın kuzeybatıya doğru dönüş yap-
tığını göstermektedir. Set duvarı, rampa oluşumu, seyirdim alanı ve iç sur, 
dış surun son evresi aynı dönemde yapılmış olup aynı amaç için kullanılmış 
olmalıdırlar. Sur duvarı bu alanda 72.90 m. kotundadır. İç sur 74.95 m. kotun-
dadır. Surun kuzeye doğru olan uzantısının ebatları 600x300 cm.dir. 

İç surun batıya doğru devam edip etmediğini görmek ve Hellenistik Dö-
nem sur duvarının bu alandaki uzantısını görmek amacıyla 6/24-3-ve 4 açma-
larında çalışmalar yapılmıştır. 

6/24-4 açmasında yapılan çalışmalarda kuzeyde Hellenistik Döneme ait 
olduğu düşünülen duvarın devamına ulaşılmıştır. Ancak duvarın yer yer 
tahribata uğradığı görülmektedir. Açmanın kuzeyinde sur duvarı 74.33 m, 
güneyde ise 74.11 m. kotundadır. Açığa çıkarılmış olan Hellenistik Dönem 
sur duvarının açma içerisindeki uzantısı 380x250 cm. ebatlarındadır. Helle-
nistik Döneme tarihlendiği düşünülen sur duvarının genel uzunluğu 15.25 m. 
genişliği ise 260 ve 230 cm. arasında değişmektedir. 

6/24-3 açmasında sur duvarı yer yer tahrip olmuş durumdadır. Duvar 
kuzeyde 74.56 m, güneyde ise 73.41 m. kotundadır. Sur duvarı basamak şek-
linde güneye doğru uzanmaktadır. Ancak güneydeki uzantısının tümüne bu 
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alanın tahrip edilmiş olmasından dolayı şayet daha alt kotlarda uzanmamış-
sa ulaşılamayacağı fikri ağır basmaktadır. Duvar 365x182 cm. ebatlarındadır.  
5/24-23 açmasının sadece kuzeydoğu kesitinin 80 cm.si alınmıştır.  Hellenis-
tik Dönem duvarının batısında sıkıştırılmış toprak tabana ulaşılmıştır.  74.50 
m. kotunda olan tabanın devamına güneyde ve batıda ulaşılamamıştır. Alan-
da gerekli belgelendirmelerin ardından jeotekstil ile kapanma işlemlerinin 
ardından çalışmalar sonlandırılmıştır. 

2014 yılı kazı sezonunda toplamda 48 adet envanterlik eser bulunmuştur.  
5/24-13 açmasında; 1 adet Bizans Dönemine tarihlenen bronz sikke, üze-

rinde haç motifi işlenen bronz aplike parçası, 1 adet demir kemer tokası, 1 
adet demir iğne bulunmuştur. 5/24-14 açmasında; 5 adet bronz düğme, 1 adet 
bronz iğne, 1 adet kurşun obje bulunmuştur.  5/24-15 açmasında; toplamda 6 
adet sikke, sikkeler III. Romanus Dönemi,  M.S. . 3. yy. sonu 4. yy. başı,  M.S. 
3 yy. ile Hellenistik Döneme tarihlendirilmektedir. 1 adet beylik dönemi gü-
müş akçe bulunmuştur. Sikkelerin yanı sıra 1 adet taş ağırşak, 1 adet kemik 
yüzük, 1 adet bronz saç iğnesi, 1 adet kurşun mühür bulunmuştur. 6/24-3 
açmasında 1 adet bronz halka bulunmuştur. 6/24-4 açmasında; 1 adet demir 
ok ucu, 1 adet demir cımbız, 1 adet 12.yüzyıla tarihlendirilen kurşun mühür 
bulunmuştur. 6/24-5 açmasında; 1 adet bronz düğme, 1 adet bronz bilezik 
parçası, 1 adet demir anahtar, 1 adet işlenmiş kemik aplike, 1 adet pişirme 
kabı bulunmuştur. 6/24-9 açmasında; 1 adet demir anahtar, 1 adet işlenmiş 
kemik kap tutamağı, 1 adet işlenmiş kemik aplike, 1 adet demir balta ucu, 1 
adet kemik iğne bulunmuştur. 6/24-10 açmasında; 1 adet kemik plaka, 5 adet 
kemik mobilya aksamı, 1 adet bronz çivi, 1 adet akik taşından boncuk tanesi, 1 
adet cam bilezik, 1 adet bronz cımbız, 3 adet sikke-sikkelerden biri Hellenistik 
döneme 2’si ise Roma Dönemine tarihlendirilmektedir- bulunmuştur. 

Envanterlik eserlerin yanı sıra etüdlük değerde çok sayıda demir çivi ve 
objeler, cam parçaları, bronz objeler, kabartmalı seramik parçaları, kemik ob-
jeler, aşık kemikleri, pithos parçaları,  2 adet kandil parçası, yoğunlukla Orta 
Çağ olmak üzere farklı dönemlere ait seramik parçaları ile hayvan ve insan 
kemiklerine ulaşılmıştır. Ele geçen seramikler arasında Orta Çağın yoğunlu-
ğunun yanı sıra Roma Dönemi ve Hellenistik Döneme ait siyah ve kırmızı 
firnisli seramik parçaları, 3 adet Klasik döneme ait kırmızı figürlü seramik 
parçası bulunmaktadır. 
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II AŞAĞI KENT (3512-3519 NO.LU PARSELLER)

Gürcan LAÇİN
Kemal KARABACAK

Aşağı kentte, liman hamamına oldukça yakın bir alanda bulunan 3512 – 
3519 No.lu parsellerde, mülkiyet sahibinden gerekli izinler alınarak çalışma-
lara başlanılmıştır. 3512 No.lu parselin yoğun bitki örtüsü ve alanın içinde 
birden fazla ağaç barındırması nedeni ile çalışmalara daha çok 3519 No.lu 
parselde ağırlık verilmiştir. Öncelikle alanın ilk hali fotoğraflanarak belgelen-
dikten sonra temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Temizlik çalışmaları, Kara-
deniz yöresinin iklimsel koşullarından ötürü yoğun bitki örtüsü oluşturma-
sından dolayı oldukça zahmetli olmuştur. Temizlik çalışmalarının ardından 
alan, 5x5 m. ölçülerinde belirlenerek 1.58 m. kotundan itibaren seviye inme 
çalışmalarına başlanılmıştır.

Çalışmalara 17/18, 20-25 (A-1) No.lu açmada 2 ayrı sektörde başlanılmış-
tır. 17/18 ve 20-25 No.lu sektörlerde çalışmalara, alanın genel halinin fotoğ-
raflanmasıyla başlanmıştır. Genel bitki temizliğinin ardından mevcut bulu-
nan meyve ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde çalışmalar devam etmiştir.

Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından seviye inme çalışmaları hız 
kazanmıştır. Yüzey toprağı kahverengi renkli orman toprağı olup yer yer 
kalker parçalarına rastlanılmıştır. Kalker parçalarının içerisinden kırık Geç 
Roma Dönemi seramik parçaları lokal olarak gözlenmiştir. Alanın kuzeybatı 
kısmında yığıntı halde moloz taşların altından 97 cm. kotunda Roma Dönemi-
ne ait olduğunu düşündüğümüz düzgün kesme taşlardan oluşturulmuş bir 
duvar örgüsü tespit edilmiştir.

4.00 m. uzunluğunda, 32 cm. yüksekliğinde duvarda kullanılan taşların bo-
yutları 43x32 cm. abatlarındadır. Ayrıca bu duvarın üst kısmında da düzensiz 
hatlara sahip kum taşından moloz taşlarda örgüde kullanılmıştır (Resim: 11). 

Seviye inme çalışmaları sonrasında 0.65 cm. kotunda taban olduğunu dü-
şündüğümüz yoğun kireç ve kiremit parçalarının bulunduğu bir tabakaya 
rastlanılmıştır. Yatay vaziyette bulunan kiremit parçalarından ve 0.63 kotun-
da su basman seviyesi için oluşturulan seki nedeniyle bu mekânda bulunan 
bu katmanın taban olduğunu kanıtlar niteliktedir.
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Açmanın doğu kısmında 0,62 kotunda insan iskeleti tespit edilmiştir. İs-
keletin kaldırılması esnasında Geç Roma Dönemine tarihlendirilen bronz bir 
yüzük tespit edilmiştir. Yüzük kısmi bir şekilde deforme olmuş ve sağ elde 
insutu halde bulunmuştur. 

 Çalışmalarımız alanın doğundaki  18/18   16-21 (B-2) açmasına kay-
mıştır. Buradaki çalışmanın  amacı 17/18   20-25 (A-1)  açmasında uzunan  du-
var aksının burada devam edip etmediğini görmektir. İlk etapta alanın genel 
fotoğrafları çekilmiş yüzey toprağı kaldırılmıştır.Yüzey toprağının kaldırıl-
masının ardından açmanın güney kesiminde Orta Çağa ait olduğu düşünülen 
moloz taşlardan yapılmış bir duvar örgüsü tespit edilmiştir. Duvar, doğu-batı 
doğrultuludur (Resim: 11).

Çalışmalar esnasında az sayıda Geç Roma ve Orta Çağ seramik parçaları-
na rastlanırken kireçli bir toprak katmanı da belirlenmiştir. 

III ANTİK LİMAN

    Mustafa ERKEK

Filyos-Tios antik kentinin sahip olduğu eski liman modern Filyos sahil yo-
lunun bitiminde yer alan 500 ila 800 metresindedir. Çalışmalara başlanılan 
açma ise Akropol’ün güneydoğusu, tarihsel açıdan farklılıklar gösteren alt taş 
sırası Roma Dönemi(?), üst taş sıraları ise Bizans Dönemine tarihlenen kuzey-
güney doğrultulu sahil sur duvarının ise güneyinde yer almaktadır.

Bu alanda Arkeolojik kazı yapma amacımız geçmiş yıllarda çalışılan sek-
törün hemen batısında ki sahil sur duvarının devamını ortaya çıkarmak, 
duvarın uzantısı doğrultusunda yapının mimarî öğelerini bütün halinde gö-
rebilmek ve kuzey-güney doğrultusunda ki sahil sur duvarının antik rıhtım 
kalıntıları ile ilişkisini ortaya çıkarmaktır.

 Kazı yapılacak alanın sınırları belirlenerek, 5x5 m. boyutlarındaki açma-
nın başlangıç fotoğrafları çekilmiş ve seviye inme çalışmalarına 2.76 kotunda 
başlanmıştır.  

Daha önceki çalışmalarda alanın geneline hakim bir kültür tabakası tespit 
edilememiştir. Bizim çalışmalarımız sırasında da bu alanda bir kültür tabakası 
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ile karşılaşılmamıştır. Burada bulunan modern inşaat ve curuf atıklarından olu-
şan dolgu, büyük olasılıkla yakın geçmişte burada bulunan sahilin doldurul-
ması sırasında kullanılan malzemeler olmalıdır. Bu nedenden dolayı ki burada 
bir kültür katmanından söz etmek mümkün değildir. Bu alandaki tek kültür 
katmanı deniz seviyesinden 25 cm. yükseklikten itibaren başlayan ve yaklaşık 
10 cm. kalınlığında olan çok ince, killi ve çamurlu bir tabaka şeklindedir.

 Çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan rıhtım döşeme taşları üzerinde 
bulunan muntazam formlara sahip oyuklar, muhtemelen antik dönemde ge-
milerin bağlandığı ahşap direkler ve babalar ile bağlantılı olmalıydı. 

Yan yana iki ayrı blok taştan meydana gelen ve toplamda 3,60m. Genişliğe 
sahip olan zemin döşemesinin üzeri tamamı ile topraktan arındırılmış olup 
derz araları ve kontörleri belirginleştirilmiştir; ancak bu büyük dikdörtgen 
taşların ortasındaki oyuklardan kuzey kısımda kalanı daha büyüktür. Ku-
zey kesitinin önünde, ikinci uzun dikdörtgen taşın ortasında bulunan oyuk, 
rıhtımlarda yer alan ve gemilerin tutunmasını sağlayan ‘’baba’’ direğinin bir 
yuvası olabileceği düşünülmektedir (Resim: 12). Bu unsurlar neticesinde taş-
ların mimarîsi, oyukları ve bulunduğu mekân bize bu taş döşeme olarak ad-
landırdığımız bu mekânın bir rıhtım olabileceği yönünde bilgiler sunmuştur. 

Gerek deniz seviyesinin içinde bulunan ve sahile vurmuş büyük rıhtım 
taşları ile olan benzerlikleri gerekse de sahil sur hattının kuzeyinde yer alan 
antik rıhtım hattı ile aynı aks ve kot seviyesinde olması burasının bir rıhtım 
olabileceği düşüncesini destekler niteliktedir. Rıhtım hattı diyebileceğimiz bu 
bölgenin güneyinden itibaren bir dönüş gözlemlenmektedir. Üçgenimsi kes-
me taşlar ile verilen bu yön değişimi, antik liman ve rıhtım hattının apsidal bir 
plana sahip olabileceğini düşündürmektedir.

IV BAZİLİKA(?)

       Gürcan LAÇİN 

Yerel halk arasında kilise yeri olarak tabir edilen yapı dikdörtgen bir forma 
sahip olup, boyut olarak 22,20 m. uzunluğunda, 12,20 m. Genişliğinde ebatla-
rı bulunmaktadır. Duvar kalınlığı da 1,10 m.dir. Duvar isodomik teknikte, çift 
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örgülü olarak inşa edilmiştir. Bazı bölümlerde korunan yükseklik 10m. den 
fazladır ve tespit edilebildiği kadarıyla üç kattan meydana gelmektedir. Du-
var örgüsünden dolayı bu yapının Geç Hellenistik ya da Erken Roma dönem-
lerine tarihlenmesi olası gözükmektedir. Kuzey ve güneyde ikişer, doğu ve 
batıda tek olmak üzere toplamda 6 adet yüksek kemerli giriş bulunmaktadır. 
Yapı temel izlerinden kuzey-güney doğrultusunda yan yana uzanan 3 eşit 
mekândan meydana gelmektedir. Bu mekânlardan sadece ortadaki, yüksek 
kemerli girişlerin bulunduğu bu mekân günümüze kadar gelebilmiştir.

Yapıda ilk iş olarak yapının genel fotoğraflanması yapılmıştır. Bununla 
birlikte yapının ana hatlarının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla doğu, güney 
ve batı cephesinde de alan temizliği yapılmıştır. Bazilika yapısının dış cep-
hesindeki alan temizliğinin ardından mimarî yapının iç bölümünde temizlik 
çalışmalarına başlanmıştır. İç mekânda modern inşaat atıklarına rastlanılmış 
olup, yapının güneydoğu ve güneybatı bölümlerinde ise defineci tahribatı ile 
karşılaşılmıştır. 

Çalışmalar esnasında yer yer Geç Roma Dönemine tarihlendirilen seramik 
parçalarına rastlanılmıştır. Ancak açma içerisinde net yoğunlukta gözlemle-
diğimiz bir seramik konteksti görülmemektedir. Duvar üzerinde gözlemle-
nen kanal hattı muhtemelen çatı aksamıyla alakalı su tahliyesi için kullanıl-
mış olmalıdır (Resim: 13-14).

İlerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmaları ile birlikte hem yapının kim-
liklendirme çalışmaları tamamlanacak hem de yapı ana hatlarıyla ortaya çı-
karılacaktır.
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Resim 2: Kazı alanının kuzeybatıdan görünümü.

Resim 1: Akropolün doğusunda yürütülen kazı çalışmalarına ait bir hava fotoğrafı.
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Resim 4: 624-5 açmasında ortaya çıkarılan seyirdim alanı ve rampasına ait oluşum.

Resim 3: 524-13 açmasında ortaya çıkarılan pithos.
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Resim 6: Doğu sektörde ortaya çıkarılan Hellenistik Dönem duvarları ve taban döşemesi.

Resim 5: Doğu sektörde ortaya çıkarılan Hellenistik Dönem duvarları.
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Resim 8: Aziz Petrus kabartmasının tasvir 
edildiği mezar buluntusu.

Resim 9: Mezar yakınında bulunan bronz 
pazubent.

Resim 7: 624-5 açmasının güneybatısında bulunan iskelet kalıntıları.
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Resim 10: Mezar yakınında bulunan kabartmalı aplik parçası.

Resim 11: Aşağı Kent 3512-3519 No.lu parsellerde ortaya çıkarılan Geç Roma Dönemine tarih-
lendirilen duvar kalıntısı.

Resim 12: Antik limana ait rıhtımdan bir görünüm.
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Resim 14: Bazilika olduğu düşünülen anıtsal yapıda ortaya çıkarılan duvar kalıntısı.

Resim 13: Bazilika olduğu düşünülen anıtsal yapıda gerçekleştirilen çalışmalardan bir görü-
nüm.
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OLYMPOS KAZISI 2014 YILI ÇALIŞMALARI1

B. Yelda OLCAY UÇKAN*
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

Olympos 2014 yılı çalışmaları koruma ve onarım çalışmaları, çevre düzen-
lemesi çalışmaları, kazı çalışmaları ve üç boyutlu kent modelleme çalışmaları 
başlıkları altında gerçekleştirilmiştir2.

 

KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Onarım çalışmaları kentin kuzeyinde yer alan Nekropol Caddesi üzerin-
deki Yapı Ada No VI’da ve Piskoposluk Sarayı’nın güney çevre duvarında 
yapılmıştır. Nekropol Caddesi, kentin batısında tonozlu mezarların ara-
sından başlar ve doğu yönde Piskoposluk Sarayı’na açılır. (Çizim: 1) Roma 
Dönemi’nde her iki yanında mezarların yer aldığı anlaşılan cadde üzerine 

* Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.

1 Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edi-
len 1206E093 No.lu proje kapsamında desteklenmiştir.

2 2014 yılı Olympos ören yeri kazı çalışmaları 15 Temmuz 2014 tarihinde başlamış, Anadolu 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, Pamukkale Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mu-
radiye Öztaşkın, Ordu Üniversitesi’nden Dr. Seçkin Evcim, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Dr. 
Öğül Emre Öncü, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencileri Mehmet C. Uzun, Sinan Sertel, Berna 
Yıldırım, Samet Solhan,  İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Arkeo-
log Orhan Atvur, Mimar Bülent Baykal, Şehir Plancı Tufan Mut, Harita Mühendisi Ahmet Na-
dir Topograf, Lisans öğrencileri Ezgi Demirhan, H. Merve Özyörük, Seda Şimşek, ve Bakanlık 
Temsilcisi olarak Antalya Müzesi’nden Sanat Tarihçi Ünal Çınar’ın katılımıyla süren çalışmalar 
11 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Anadolu Üniversitesi Proje Birimi’ne, maddi 
destek sağlayan Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), 
çalışmalara ayni destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Güven A.Ş., KYK (Kütahya Yapı 
Kimyasalları),  BP Türkiye’ye  teşekkür ederiz.
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Erken Bizans Dönemi yapılaşmasında sivil dokuya ait konutlar inşa edilmiş-
tir. Bu inşa faaliyetinde mezar yapıları konutlar arasında kalmış ve bazıları 
mekân olarak kullanılmıştır. M.S. 5-6. yüzyıla tarihlendiği düşünülen Yapı 
Ada No VI’nın (S6-IX) konut işlevinde olduğu anlaşılmaktadır. Doğu-Batı 
yönelişinde dikdörtgen bir birim niteliğindeki konut bir avlunun iki yanın-
da sıralanan on dört mekândan oluşmaktadır. Tespit edilen merdiven izleri 
mekânların iki katlı düzenlendiğini göstermektedir. Söz konusu alanda yer 
alan yapıların koruma ve onarımına yönelik çalışmalar Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı projeler doğrul-
tusunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alandaki sağlamlaştırma çalışmala-
rında öncelikle mekânlar içerisinde yer alan ve duvarlardaki tahribata neden 
olan ağaç kökleri temizlenmiştir. Daha sonra duvarlardaki derz aralıkları ve 
duvar yüzeylerine basınçlı su ve hava uygulanarak harcın yapışmasını engel-
leyici her türlü yabancı maddeden arındırma işlemi uygulanmıştır. (Resim: 
1) Ardından duvar içine enjekte edilecek harcın sağlıklı biçimde duvar içinde 
yayılıp dışarı taşmadan boşlukları doldurabilmesi için derz zarfı uygulaması 
ve duvar içine harç enjeksiyonu ile derz harcı sağlıklaştırılması işlemleri ya-
pılmıştır. Kullanılan harç, orijinal yapı harçlarının analizi sonrası elde edilen 
verilere dayalı olarak özel olarak imal edilmiştir. Son olarak harç uygulaması 
yapılan duvarların derz araları tel fırça ve spiral makinesi ile düzeltilerek harç 
içerisindeki agregalar ortaya çıkarılmıştır; bu sayede harcın orijinal görünü-
müne getirilmesi sağlanmıştır. (Resim: 2) 2014 yılında acil müdahale edilmesi 
gerektiğine karar verilerek Piskoposluk Sarayı’nın (episkopeion) güney du-
varının bir bölümünde de onarım yapılmıştır. Antik kente gelen ziyaretçilerin 
sahile geçmek için kullandıkları ana yol konumundaki caddenin kenarında 
yer alan duvarın bir bölümü, arkasındaki defne köklerinin baskısıyla deforme 
olmuş ve caddeye doğru hafifçe eğilmişti. Bu sebeple duvarın deforme olan 
kısmı, yukarıda aktarılan yöntemle, onarılmış ve arkasındaki defne ağaçları 
temizlenmiştir.

ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Alanın aynı zamanda ziyarete açık bir ören yeri olması nedeniyle, gezi 
güzergahlarında düzenli bitki temizliği, ot ilaçlama ve gereken yerlerde ge-
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çici koruma uygulamaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Güney Kentte Oly-
mpos Çayı kenarında bulunan ve Kemerli Yapı (S6-VII) olarak tanımlanan 
yapıda bitki temizliği ve iç mekânlarda da gereken yerlerde kemerlere ahşap 
destekler yerleştirilerek önceki yıllarda gerçekleştirilen uygulamalara benzer 
önlemler alınmıştır. Ayrıca Liman Bazilikası (S5-V)  ile Güney Yamaç yerleşi-
minde yer alan Aşağı Kilise’de de (S5-IV) bitki temizliği çalışmaları yapılmış 
ve böylece yapının daha anlaşılır bir şekilde izlenmesi sağlanmıştır. Liman 
Anıtsal Mezarları’nın (S7-VI) önündeki opus-tesselatum tekniğindeki moza-
iklerin ve Giriş Kompleksi’nde (S5-IX) tuğla zemin döşemelerinin koruma 
örtüleri yenilenmiştir. Kent bütününde yönlendirme ve bilgilendirme tabela-
larından zarar görenler yenilenmiştir. 

KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı kazı çalışmaları Piskoposluk Sarayı (episkopeion) içinde yer alan 
peristylde gerçekleştirilmiştir. Episkopeion kent planı üzerinde S6-VIII, S6-
VII, S7-VIII ve S7-VII sektörlerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Doğu-batı 
aksında kent merkezinde yer alan, yaklaşık 128 x 62 m. ölçülerindeki epis-
kopeion, kentteki en büyük boyutlu yapı topluluğudur. İçinde transeptli bir 
kilise, vaftizhane, triklinium, peristyl, piskopos konutu ve farklı amaçlarla 
kullanılmış çok sayıda mekân yer alır. (Çizim: 2) Kazı çalışmalarını sürdürdü-
ğümüz peristyl yaklaşık olarak 16 x18 m. ölçülerinde kareye yakın planlıdır. 
Merkezinde geniş bir implivium bulunur. İmplivium’un etrafı sütun sırala-
rıyla üç yönden portikolu düzenlenmiştir. Batısında nişli düzenlenmiş anıtsal 
bir çeşme yer alır. Portikoların iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle çeş-
me duvarındaki tuğla süslemeler ve süslemelerde haç motifinin yoğun kulla-
nımı dikkat çekicidir.

Peristyl’deki kazı çalışmaları ilk olarak 2011 yılında çeşme önünde küçük 
bir alanda yapılmıştır. 2012 yılında ise büyük oranda kazısı yapılmış, mimarî 
nitelikleri tanımlanmış ancak portikoların zeminleri açılmamıştır. 2014 yılı 
kazılarında doğu ve güney portikoların zeminlerinde opus tesselatum tek-
niğinde mozaikler ortaya çıkarılmıştır. Kuzey portikoda ise kazı çalışması 
yapılmamıştır. İlerleyen yıllarda trikliniumda yapılması planlanan kazı çalış-
malarında ortaya çıkacak moloz ve toprağın dışarıya taşınması için en uygun 
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yol kuzey portikodur. Bu sebeple kuzey portikoda rampa biçiminde moloz ve 
toprak dolgu bırakılmıştır.

Doğu portikodaki mozaikler, duvar ve stylobat hattında sarmaşık dalla-
rından oluşan dış bordürler ile sınırlanmıştır. (Resim: 3) Portikonun merkez 
hattında ise dikdörtgen panolar içerisinde insan ve hayvan figürlerinden 
oluşan kompozisyonlar yer alır. Dış bordür ile figürlü panolar arasında, ikili 
örgü ve şevron motifiyle yapılmış bir bordür daha yer alır. Bu bordür, figürlü 
panoların dört kenarında tekli antrolak düğümü yaparak tüm zemini dolaşır. 
Figürlü panolardan kuzey yöndeki üçünde sırasıyla tazı, tavşan ve tekrar tazı 
tasvirleri bulunur. İki yandaki tazılar ortadaki tavşana doğru koşar durum-
da tasvir edilmiştir. Kuzeyden dördüncü panoda alçak kaideli bir kap tasvi-
ri bulunur. Kap içerisinden sarmaşık dalları çıkmaktadır. Beşinci panoda ise 
balıkçıl bir kuş tasviri yer alır. Altıncı pano 221x171 cm. ölçülerindedir. Pano 
içerisinde dört sütunla taşınan üç kemerden oluşan arkad içerisinde üç figür 
tasvir edilmiştir. Kemerler arasında oluşan üçgen formlu alanlarda dairesel 
madalyonlar yer alır. Bu düzenlemenin peristyl çeşmesinin cephe düzeniyle 
benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Figürler uzun kollu tunik ve yüksek 
çizme giyimlidir. Kıyafetler detaylı işlenmiştir. Merkezdeki figür, içinde ba-
lık yer alan bir tepsi taşır. Kuzeydeki figür birer testi tutmaktadır. Güney-
deki figür sol eliyle bir şarap amphorası taşır. Başının yanına doğru kaldır-
dığı sağ elinde ise küçük bir kadeh tutar. Tüm figürlerin başlarının yanında 
isim ve unvanları yazılıdır. Bu yazıtlara göre merkezdeki figürün Struktor 
Nikolaos, kuzeydeki figürün Pinkernes Eortasios ve güneydeki figürün Si-
mos Eutykhes oldukları anlaşılmaktadır. Bu ünvanlar göz önüne alındığında 
figürlerin, persitylin inşasına destekte bulunan Olympos’un önde gelen ve 
varsıl vatandaşları olmaları muhtemeldir. Yedinci panoda dağ keçisi figürü 
yer alır. Pano içerisine çapraz yerleştirilmiş keçinin etrafında bitkisel motifler 
bulunur. Sekizinci panoda ise mavi renkli pallium giyimli ve yüksek bir tacı 
olan kadın portresi yer alır. Figürün solunda cornucopia (bereket boynuzu) 
bulunur. Sağında ise Ktisis Karis Ananeosis yazısı okunmaktadır. (Resim 4) 
Kurucu-Saygınlık-Şükran-Yenileme anlamı taşıyan bu kelimeler sayesinde fi-
gürün olasılıkla yapı inşası için yapılan yardım ve özverilerin kişileştirmesi 
olduğu anlaşılır.
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Güney portikodaki mozaikler duvar ve stylobat hattında üçlü örgü biçi-
minde birbirlerine dolanan zigzaglardan oluşan bir bordür ile sınırlanmış-
tır (Resim: 5).  Portikonun doğu bölümünde geniş dikdörtgen pano yer alır. 
Panonun içerisinde yedişerli iki sıra halinde yerleştirilmiş kare ve daire bi-
çimli on dört pano bulunur. Kare ve daireler atlamalı olarak yerleştirilmiştir. 
Panolar, birbirlerine ve dış çerçeveye antrolak düğümleriyle bağlanmıştır. 
Panolarda ayna, dört yapraklı çiçek, sarmaşık yaprağı, kantharos, sandalet, 
çarkıfelek, düğüm motifleri ile balık, balıkçıl kuş ve horoz tasvirleri görülür. 
Güney portikonun merkezinde 194x156 cm. ölçülerinde dikdörtgen bir pano 
içerisinde iki erkek figürü yer alır. Batıdaki figür tunik ve yüksek çizme gi-
yimlidir. Ellerinde bir tepsi içerisinde balık tutmaktadır. Doğudaki figür tu-
nik üzerine khlamys ve alçak çizme giyimlidir. Sol elinde başak demeti, sağ 
elinde orak taşımaktadır. Figürlerin solunda bir sütun; sağ tarafında şamdan 
ve balık ağı; ortalarında ise üst üste tasvir edilmiş iki kap yer alır. Kompozis-
yonda yer alan figürlerin taşıdıkları ve yanlarındaki nesnelerin ikonografileri 
üzerine çalışmalar sürmektedir. Ancak ilk bakışta mozaik kompozisyonun 
tarım, bağcılık ve balıkçılık gibi farklı meslek gruplarını canlandırdığı düşü-
nülebilir. Portikonun batı bölümündeki geniş dikdörtgen panonun içerisin-
de dokuzarlı iki sıra halinde yerleştirilmiş rhombus ve daire biçimli on sekiz 
pano yer alır. Rhombus ve daireler atlamalı olarak yerleştirilmiştir. Panolar, 
birbirlerine antrolak düğümleriyle bağlanmıştır. Panolarda khalis, Süleyman 
mührü, balık pulu, çok kollu yıldız, dört yapraklı çiçek, çeşitli örgü ve düğüm 
motifleri ile ördek tasviri yer alır.

Tespit edilen mozaiklerin belgeleme çalışmaları teknik çizim ve fotoğraf 
çekimi’nin yanı sıra fotogrametrik yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf 
kulesi yardımıyla objektifin görüntü hedefine her karede eş yükseklikte olma-
sı sağlanmıştır. Fotoğraf çekimi esnasında belirlenen her fotoğraf karesi ayrı-
ca target noktası yerleştirilerek çekilmiştir. Target noktaları Total Station ile 
ölçülmüş ve noktaların koordinatları alınmıştır. Bu sayede elde edilen sayısal 
ve piksel temelli veriler bilgisayar ortamında işlenerek tüm zemin döşemesi-
nin orthografik fotoğrafı oluşturulmuştur. Zemin döşemesinin diğer mimarî 
unsurlarla olan ilişkisinin ve mekân içerisindeki yerleşim düzeninin belge-
lenmesi amacıyla, peristylin üç boyutlu Lazer Tarayıcı ile ölçümü yapılmıştır.
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Mozaiklerin genel olarak oldukça sağlam durumda tespit edildiğini söyle-
mek mümkündür. Ancak bazı kısımlarda doğal etkenler sebebiyle tesseralar 
yerlerinden çıkmış ve bitki kökleri nedeniyle yer yer tahribatlar oluşmuştur. 
Doğu portikoda ise yer yer çökmeler gözlenir. Bu çökmeler olasılıkla imp-
liviumdaki fıskiyeye su sağlayan kanalların buradan geçmesinden kaynak-
lanmıştır. Tahrip olan kısımların genişlememesi için, mozaiklerin temizliği-
nin ardından, bitki kökleri ilaçlanmış ve geçici koruma önlemi olarak beyaz 
çimento ile nukleus hatlarında destekleme ve dolgu yapılmıştır. (Resim 6) 
Peristyl’deki tüm zemin döşemesi açığa çıkarılmadığı için kapsamlı bir res-
torasyon çalışması yapılamamıştır. Bu sebeple tespit edilen mozaikler sezon 
sonunda kapatılmıştır. Öncelikle tessera aralarındaki ince boşlukların destek-
siz kalmaması için zemin üzerine, ince bir katman olarak elenmiş kum dökül-
müştür. Ardından tüm zemin jeomembran ile kapatılmıştır. Örtülerin üzerine 
yastık görevi görmesi için tekrar kum dökülmüş ve en üste bayır taşı denilen, 
hava geçirgenliğine sahip ancak bitki köklenmesine uygun olmayan nitelik-
te toprak dökülmüştür. Son olarak implivium kaplamalarının yağmurlardan 
zarar görmemesi için 2012 sezonu sonunda yerleştirilen ancak bu sezondaki 
çalışmalar esnasında sökülen çadır tekrar yerleştirilmiştir.

Kazı çalışmalarında bulunan in-situ sütun kaidesi sayesinde vestibulum-
dan peristyle açılan kapı açıklığının iki kemerli düzenlendiğini anlaşılmıştır. 
Kapıyı destekleyen kuzey payandanın eşik taşıyla birleştiği kısımda in-situ 
durumda ahşap kapı aksamı için kullanılmış bronz mil bulunmuştur. Çalış-
malarda ele geçirilen seramik, cam ve taş eserlerin tamamı Erken Bizans Dö-
nemine tarihlenmektedir. Mimarî plastik eserler arasında en yoğun grubu haç 
motifli delikli levha parçaları oluşturur. Bulunan parçalar daha önceki kazı 
sezonlarında peristylde tespit edilen eserlerle aynı niteliklere sahiptir.

Kazı çalışmalarında yaklaşık olarak 85 metrekare alana yayılan opus tes-
selatum tekniğinde mozaik zemin ortaya çıkarılmıştır. Persitylin tüm portiko-
larının ve vestibulumun da mozaikli olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu alanlar 
birlikte ele alındığında, yaklaşık olarak 200 metrekarelik bir alanda mozaik 
zemin bulunduğu düşünülmektedir. Zemin döşemesinde çok çeşitli motif ve 
figürlerin bulunması, figürlerin değişik nesnelerle birlikte tasvir edilmiş ol-
ması, mozaiklerde sembolik öğelerle vurgulanmış temalar bulunduğunu gös-
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terir. Bu nitelikleri dikkate alındığında mozaik zeminin Likya Bölgesi için ay-
rıcalıklı bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Mozaiklerin üslup özellik-
leri ve ikonografileri hakkında değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

3B MODELLEME ÇALIŞMALARI

2014 yılı sezonunda kazı ve onarım çalışmalarının yanı sıra kentin bir bü-
tün olarak algılanmasına yönelik olarak üç boyutlu modelleme çalışmaları 
yapılmıştır. 1999 - 2005 yılları arasında yüzey araştırması olarak başlayan 
Olympos kenti araştırmalarında, kent planının topografik özelliklerle bera-
ber, x – y – z koordinatlarında sayısal ortama aktarılması öncelikli hedef ola-
rak belirlenmişti ve bu amaçla kentin cadde-sokak dokusu ve yapı bakiyeleri 
sayısal takometre ile ölçülerek kent planı çıkarılmıştır. Kazı ve bitki temizliği 
çalışmalarıyla beraber daha detaylı olarak tanımlanabilen yapı bakiyelerinin 
rölöve çalışmalarında da üç boyutlu lazer tarayıcılar kullanılmıştır. Bu sayede 
elde edilen veriler modelleme çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Restitüe 
edilen her bir yapı bakiyesi topografyaya göre kent planına yerleştirilmiş ve 
bütüncül bir kent görüntüsü elde edilmiştir. Bu çalışma, Olympos Kazısı web 
sayfasında yayınlanmıştır.  Kazı çalışmalarının yoğunlaştığı episkopeion’da 
restitüsyona imkan verecek veriler daha fazla olduğu için, daha detaylı mo-
deller üretilmiştir. Çalışmalar devam ettikçe sağlanacak veriler ile diğer yapı 
bakiyelerinde de detaylı çalışmaların yapılması ve modellemelerin güncellen-
mesi hedeflenmektedir.
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Resim 2: Yapı ada No VI güney duvar onarım sonrası görünüşü.

Resim 1: Yapı ada No VI güney duvar onarım öncesi görünüşü.



43
Resim 4: Peristyl doğu portiko Ktisis mozaiği.

Resim 3: Peristyl doğu portiko mozaikleri.
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Resim 6: Peristyl kazı sonrası genel görünüşü.

Resim 5: Peristyl güney portiko mozaikleri.
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A. Nejat BİLGEN*
Gökhan COŞKUN

Figen ÇEVİRİCİ COŞKUN
Fikret ÖZBAY

Zeynep BİLGEN
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Seyitömer Höyüğü, Kütahya il merkezinin 25 km. kuzeybatısında, Çe-
likler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv sahası içerisinde, eski Seyitömer 
Kasabası’nın bulunduğu alanda yer almaktadır. Yaklaşık 150x140 m. ölçüle-
rinde olan höyüğün orijinal yüksekliği 23.5 m.’dir (Resim: 1). 
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Höyüğün etkilediği alanda 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir 
duruma getirilmesi amacıyla, 1989 yılından itibaren ilk yıl Eskişehir Müzesi 
Müdürlüğü, 1990’lı yıllarda ise Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafın-
dan kazı çalışmaları yürütülmüştür.1 Bir süre ara verilen kazı çalışmaları 2006 
yılında, Prof. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında, Dumlupınar Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü tarafından yeniden başlatılmıştır.2 Türkiye Kömür İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi arasında 2011 yılında yapılan 
ek protokol gereği son kazı çalışması bu sene yapılmıştır.

 Projenin 2014 yılındaki dokuzuncu sezonunda kazı çalışması; öğretim ele-
manları, Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve yaklaşık 300 işçiden oluşan bir ekip-
le, 2014 yılı kazı çalışmaları, Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2014 tarih ve 60087 sayılı izinleriyle, 12 Mayıs-15 
Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.3

1 Aydın 1991,191-204; Topbaş 1992, 11-34; Topbaş 1993, 1-30; Topbaş 1994, 297-310; İlaslı 1996, 
1-20. 

2 Bilgen, 2008, 321-332; Bilgen, 2008, 115; Bilgen, 2008, 49-52; Bilgen, 2009, 71-88; Bilgen, Coşkun, 
Bilgen, 2010, 341-354; Coşkun, 2010, 61-67; Bilgen, 2011, 208-213; Bilgen, 2011, 46-58; Bilgen, 2011, 
208-212; Bilgen, 2011, 59-72; Bilgen, Coşkun, Bilgen, Yüzbaşıoğlu, Kuru, 2011, 367-380; Bilgen, 
Coşkun, Bilgen, Ünan, Silek, Çırakoğlu, Özcan, Kuru,  Kuzu, Akalın, Dikmen, 2011; Coşkun, 
2011, 57-79; Coşkun, 2011, 81-93;Yüzbaşıoğlu, 2011,71-80; Bilgen, 2012, 12;Bilgen, Olgun, 2012; 
Bilgen, Brıxhe, Coşkun, 2012, 141-150; Altınok, Karabacak, Yalçıner, Bilgen, Altunel, Kıyak 2012, 
1-17; Altınöz, İnce, Sav, Dincer, Cengiz, Mercan, Yazıcı, Bilgen, 2013; Bilgen, Coşkun, Bilgen, 
Ünan, Silek, Çırakoğlu, Özcan, Kuru, Kuzu, 2013, 201-216;Bilgen, Coşkun, Bilgen, Ünan, Silek, 
Çırakoğlu, Özcan, Kuru, Kuzu, Akalın, Dikmen, 2013; Bilgen, Coşkun, Bilgen, Kuru, Yüzbaşıoğ-
lu, Özcan, Çırakoğlu, Silek, 2013, 233-255; Bilgen, Coşkun, Coşkun Çevirici, Bilgen, Çırakoğlu, 
Özcan, Kuru, Kuzu, Akalın, Dikmen, 2014, 323-338.

3 2014 kazı çalışmalarına; Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm başkanı ve Seyitömer Projesi 
başkanı Prof. Dr. A.Nejat Bilgen ile öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Coşkun, Yrd. Doç. 
Dr. Figen Çevirici Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Fikret Özbay; öğretim görevlisi Zeynep Bilgen, araş-
tırma görevlileri; Semra Çırakoğlu, Fatma Çağım Özcan, Asuman Kuru, Uzman Zerrin Erdinç, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim görevlisi Restoratör M. Birol Akalın, Kütah-
ya Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Görevlisi Mimar Bahadır Dikmen; Desinatör Tuğba Aktaş; 
Restoratör Erdoğan Aktaş; Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabi-
lim Dalı Doktora öğrencisi; Aslıhan Özbay, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Arkeoloji Yüksek Lisans öğrencileri; Bayram Uygun, Hüseyin Usta, Serhat Kurt, Fehmi Yaşar, 
Rabia Özge Akın, Ece Altınay, Kadir Dondurur, Hüseyin Yücel, Kemal Ömrünolsun; Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji, Yüksek Lisans öğrencisi; Rana 
Başkurt. Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencileri; Emine Atar, Fatma Er, 
Hakkı Yıldırım, Gizem Karaaslan, Burak Şavk, Nergis Üstgel, Sinem Kişi, Şaban Tiryaki, Yunus 
Aslan, Arzu Samancı, Yunus Çağrı Sarıkaya, Damla Yılmazer, Aslıhan Akova, Muharrem Can, 
Arda Şen, Erhan Dikmen, İshak Ordueri, Nilay Ayvaz, Sevilay Asa, Elif Yıldırım, Büşra Yöngül, 
Merve Salman, Özge Yılmaz, Sinem Yavaş, Fatma Sümeyye Yılmaz, Yasemin Marsarnıç, Damla
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2014 kazı sezonunda Erken Tunç Çağı III C evresine ait yerleşim planını 
tümüyle ortaya çıkarmak için höyük üst platformunda ve Orta Tunç Çağı C 
evresine ait sur duvarında çalışmalar yapılmıştır. 

IV. TABAKA (ORTA TUNÇ ÇAĞI)

2014 yılında, daha önceki yıllarda höyüğün batı yamacında kazılmış olan 
OTÇ VI-C evresine ait sur duvarının bir kısmı kaldırılmıştır (Resim: 2). S sek-
töründe yapılan çalışmalarda ise kare planlı bir yapı ile höyüğün güney ya-
macında bu evreye ait üç adet hayvan iskeleti açığa çıkartılmıştır.

V. TABAKA (ERKEN TUNÇ ÇAĞI III) 

Erken Tunç Çağı III B Evresi 

ETÇ III-VB evresine ait 1 No.lu teras duvarı kaldırılmış olup, teras duvarı-
nın altından ETÇ III-VC (VC1) evresine ait mekânlar açığa çıkartılmıştır (Plan: 
1). Ayrıca ETÇ III-VB evresine ait, diğer mekânlardan bağımsız olarak inşa 
edilmiş olan bir adet yuvarlak planlı mekân açığa çıkartılmıştır (Resim: 3).  

Bir kısmı toprağa gömülü olarak inşa edilen bu mekân, yuvarlak planlıdır. 
Yapının içinde duvar boyunca dönen bir oturma sekisi yer alır. Duvar ile seki-
nin birleşme yerlerinde, çatı örtüsünü taşımak için yapıldığı düşünülen ahşap 
dikme yerleri bulunmaktadır. Bu mekânı farklı kılan bir özellik ise,  mekânın 
kuzeybatı duvarında duvar resmi bulunmasıdır. Bu duvarda kuzey yönde 
bulunan niş içinde, kırmızı ve siyah renk kullanılarak yapılmış bezemeler de 
bulunmaktadır. Duvar yüzeyinde aşırı derecede tahrip olmuş resim, niş için-

 Şuataman, Şeyma Gazcı, Halil İbrahim Sağdıç, Hasan Tunç, Burcu Koca, Mehmet Yavuz, Mi-
raç Aslan, Mustafa Kartal, Mehmet Artuk, Ergin Akın, Anıl Arslan, Ahmet Ekemen, Mustafa 
Anyuğ, Ersin Uygur, Bayram Avcı, Elif Türkmen, Elif Sevil, Melih Yücel, Halime Arı, Nagihan 
Balin, Belemir Esirger, Taylan Bulutbeyaz, Emre Can Kayhan, Kadriye Peker, Sercan Traş, Gül 
Eda Kocaman, Fatma Özer, Emine Şeyma Erkoyuncu, Ayşe Özel, Umut Culfa. Yabancı ekip lis-
tesi; Tine Marie Aistrup, Mathilde Andersen, Ashley Cercone, Louis D’agostino, Kristin Donner, 
Anna Huddle, Grace Macpherson, Kelsey Moran, Oliver Storgaard, Keri Towler, Caleb Ward, 
Laura Harrison, Jacquelyn Kyle, David Orton, Eileen Xing, Liam Devlin. Balıkesir Bandırma 
Müzesi’nden Arkeolog Şükrü Akbulut, Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nden Arkeolog 
Erdal Yiğit, Bergama Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Uğur Serden bakanlık temsilcisi olarak 
görev yapmıştır.
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de oldukça iyi korunmuş durumdadır. Nişin yan duvarları ve arka duvarı 
üzerinde, birbirini kesen çizgilerle dörde bölünmüş alanlar içinde noktalar ve 
stilize bitkisel bir motif, tavanında ise birbirine paralel çizgiler görülmektedir 
(Resim: 4).

İlk kez geçtiğimiz sezon karşılaştığımız bu yapılar,  plan ve inşa tekniği 
açısından dikkat çekicidir. Daha geç evrelerde yaklaşık aynı alanda megaron 
planlı bir tapınak yer almaktaydı. Bu nedenle bu yapıların, kesin olmamak-
la birlikte, megaron planlı tapınak öncesi kutsal yapılar olabileceği düşünül-
mektedir.

Erken Tunç Çağı III C Evresi (Plan: 2)

2014 kazı sezonunda, bu evreye ait 48 adet mekân açığa çıkartılmıştır. Bu 
evrede düzenli bir yerleşim planın varlığı dikkat çekidir.  Yapılar yerleşimin 
merkezinde bağımsız inşa edilmişken, kuzeybatı ve güneydoğu kesimde or-
tak duvarlar kullanılarak birbirine bitişik olarak inşa edilmişlerdir.  Ayrıca 
yerleşim planında lokal yenilemeler yapıldığı tespit edilmiştir.  Söz konu-
su yenilemelerin yapıldığı mekânlar kaldırılarak, yerleşimin ilk hali ortaya 
çıkartılmaya başlanmıştır. Bu yerleşimin ilk evresi ise ETÇ III-VC2 olarak 
adlandırılmıştır. Bu yenilemelerle yerleşimin bazı kısımlarında mekânların 
tamamen yenilendiği, bazı mekânlarda ise sadece plan değişikliği yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Bu mekânlar, merkezdeki yapıları çevreler şekilde, kısmen 
taş döşeli sokaklara açılmaktadır. 

Yapılar taş temelli olup, temel üzeri taş ve kerpiç örgülüdür. Belli bir se-
viyeye kadar taş ile yükseltilen mekân duvarlarının üst kısmı, 60x40x10cm. 
ölçülerindeki kerpiç bloklarla yükseltilmiştir (Resim: 5). Bu duvarların iç kı-
sımları kalınlıkları 8cm.’ye kadar ulaşan sıva ile sıvanmıştır. Mekân içi enkaz-
larda ele geçen ve üzerinde çatıdaki sazların negatifleri görülen kil parçaları, 
ahşap dikme yerleri ve ahşap dikmelerden elde edilen veriler, mekânların çatı 
örtüsünün düz dam şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Uzun ev planlı mekânlar genellikle bir ön oda, içinde ocak bulunan ana 
oda ve arkada yer alan depo odasından oluşmaktadır. Ayrıca az sayıda da 
olsa çok odalı kompleks yapı örnekleri mevcuttur. Mekânlarda ana giriş ile 
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odalar arası fiziki bağlantıyı sağlayan girişler yer alır. Bazı ana giriş kapıların-
da eşik taşları yer alırken, odalar arası geçiş sağlayan girişlerde kapılara ait 
ahşap dikme yuvaları bulunur.

Mekânların ana odalarında, bazı istisnalar olmakla birlikte, kapı ile aynı 
aksta bulunan kilden şekillendirilmiş ocaklar yer alır (Resim: 6). 

Mekânlarda ayrıca yine kilden şekillendirilmiş bölmeler, platformlar ve 
sekiler, yapı içi mimarî unsurlar olarak tespit edilmişlerdir. 

34 NO.LU Mekân

Höyüğün kuzeybatı kesiminde dört odalı kompleks bir mekân açığa çıkar-
tılmıştır (Resim: 7). Mekân ön oda, ana oda ve iki adet depo odasından oluş-
maktadır. Güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu mekânın taş döşemeli sokağa 
açılan ön odasında, içerisinde işlenmemiş kil topakları bulunan dikdörtgen 
şekilli bir kil havuzu açığa çıkartılmıştır. Geçen yıl bu mekânın ana odası ile 
birlikte bir depo odasının olduğu tespit edilmiştir. Her iki odada ele geçen 
buluntuların yoğunluğundan başka,  bu yıl açığa çıkartılan ve yakın çevre-
deki diğer yapılarla ortak kullanıldığı öngörülen bir fırının ve kil havuzunun 
varlığı, bu mekânın hem bir seramik üretim atölyesi hem de konut işlevi gör-
düğünü düşündürmektedir. Baş kısımları kesilmiş muntazam yerleştirilmiş 
fakat aşırı derecede yanmış geyik iskeletleri bu mekâna ait ilginç bir buluntu 
grubunu oluşturmaktadır.

75 NO.LU Mekân

Yerleşimin güneydoğusunda bulunan bir diğer mekân, güneydoğu-ku-
zeybatı doğrultulu olup,  bir ön oda, ana oda ve depo odasından oluşmakta-
dır (Resim: 8). Mekânın ön odası taş döşeli sokağa açılmaktadır. Ana odasın-
da kilden şekillendirilmiş bir ocak, işlik ve duvara bitişik olarak yine kilden 
yapılmış bölmeler tespit edilen mimarî unsurlardır.

40 NO.LU Mekân

Höyüğün merkezinde konumlandırılmış bu mekân ise, depo odasının ana 
odanın arkasında değil, yanında yer alması açısından diğer örneklerden fark-
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lılık gösterir (Resim: 9). Ana odanın içine yıkılmış durumdaki kerpiç bloklar-
dan yola çıkarak, yapının duvar yüksekliğinin yaklaşık 2.50-3.00 m. olabile-
ceğini ön görülmektedir. Kerpiç bloklar kaldırıldığında, ana odanın çökmüş 
durumdaki tabanı üzerinde bir ocak ve odanın içinde dağınık vaziyette, in 
situ durumda birçok buluntu olduğu tespit edilmiştir.

Bu tabakaya ait en önemli buluntu gurubunu seramikler oluşturmaktadır 
(Resim: 10). Bu seramikler arasında gaga ağızlı testiler, çömlekler, depaslar 
ve tankardlar (Resim: 11), tabaklar, çanaklar, fincanlar yer almaktadır. Pişmiş 
toprak ağırlıklar,  ağırşaklar, fırçalar ve idoller (Resim: 12) diğer buluntu gu-
ruplarından bazılarıdır.

Erken Tunç Çağı II D Evresi

Höyüğün güneybatı kesiminde, ETÇ III’e tarihlenen V. Tabakanın C ev-
resine ait yapılar kaldırıldığında, dar bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda bazı taban parçaları ve söz konusu tabanlar üzerinde ahşap par-
çaları gibi kalıntılar tespit edilmiştir (Resim: 13). ETÇ II yapı katının varlığını 
gösteren çanak çömlekler açığa çıkartılmıştır. Bu alandaki çalışmalar henüz 
tamamlanmadığından kesin veriler bir sonraki kazı sezonunda elde edilecek-
tir.
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Plan 1: Erken Tunç Çağı III B evresi teras duvarı.
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Plan 2: Erken Tunç Çağı III C evresi.
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Resim  2: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı sur duvarı.

Resim 1: Seyitömer Höyük hava fotoğrafı.
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Resim  4: Erken Tunç Çağı III B evresi yuvarlak planlı mekân.

Resim 3: Erken Tunç Çağı III B evresi yuvarlak planlı mekân.

Resim 5: Taş ve kerpiçle örülmüş duvar detayı.
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Resim 7: Erken Tunç Çağı III  C evresi 34 No.lu mekân.

Resim 6: Erken Tunç Çağı III  C evresine ait ocak.
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Resim 9: Erken Tunç Çağı III  C evresi  40 No.lu mekân.

Resim 8: Erken Tunç Çağı III  C evresi  75 No.lu mekân.
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Resim 10:  2014 yılı seramik buluntu örnekleri.
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Resim 12:  İdoller.

Resim 10:  2014 yılı seramik buluntu örnekleri.
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Resim 13:Erken Tunç Çağı II D evresi.
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DASKYLEİON 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Kaan İREN*

                                                     Özgün KASAR

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Ergili Köyü’nde yer alan ve Manyas Gölü’nün 
hemen kıyısında kurulmuş olan Daskyleion’da 2014 yılı çalışmaları 25 Ha-
ziran-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi Uzman Arkeolog 
Yılmaz Yeşilyurt, arkeologlar, restoratörler, mimar ve jeofizik uzmanları ile 
arkeoloji öğrencilerinin oluşturduğu bir ekip ile yürütülmüştür.

Daskyleion İlk Çağ Kenti 2014 yılı arkeolojik çalışmaları Hisartepe Hö-
yüğü (Akropolis), höyüğün doğu bölümünü oluşturan aşağı şehir alanında 
ve yine höyüğün doğusunda kaya mezarlarından oluşan nekropolis alanında 
gerçekleştirilmiştir.

A. AKROPOLİS ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Hisartepe Höyüğü üzerindeki çalışmalar, Akropolis ve Hisartepe surları 
olmak üzere temelde iki alanda yürütülmüştür (Plan: 1). Bunlardan ilki, 2009 
yılı kazı sezonunda “Kült Yolu Güney Açması” olarak isimlendirilen alanda 
yapılan sondaj çalışmasının bir devamı olarak I-XXXIII/XXXIV plankareleri 
içinde kalan alanda; diğeri ise höyüğün merkezi noktasında yer alan ve en 
yüksek koda sahip N-XXIV plan karesinde gerçekleştirilmiştir. 

1. I-XXXIII/XXXIV Plan Karelerindeki Çalışmalar

2009 kazı sezonunda “Kült Yolu Güney Açması” olarak isimlendirilen 

* Prof. Dr. Kaan İREN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Kötekli-Muğla/TÜRKİYE.

 Özgün KASAR, Uzman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,  
Muğla/TÜRKİYE.
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alanda yapılan sondaj çalışması tamamlanmamış olup, 2014 yılında I-XXXIII/
XXXIV plan kareleri içinde kalan alanda çalışmalara devam edilmiştir. Bu 
sondaj 2012 kazı sezonunda ortaya çıkarılan 3 odalı yapının B Mekânına ait 
VII ve VIII No.lu duvarların köşe yaptığı yerden batıya doğru 4,30x2,80 m. 
ölçülerinde açılmıştır (Resim: 1). B mekânının içinde yer alan bu I numaralı 
sondajın açılmasındaki amaç, 2009 yılında bir kısmı ortaya çıkarılmış olan ve 
VI numaralı duvar olarak adlandırılan duvarın devamını açığa çıkarmak ve 
tabakalanmayı anlamaktır. 

Mekân içerisinde çeşitli büyüklükteki irili-ufaklı taşlardan oluşan duvar, 
herhangi bir sebepten dolayı batıya doğru kaymıştır. Döküntülerin arasından 
ele geçen en geç malzeme M.Ö. 6. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlenen bir Lydia 
skyphosudur. Bunun yanında M.Ö. 650-630 yıllarına tarihlenen bir adet İonia 
kyliksi de ele geçmiştir.

Bu duvarın1 döküntüleri kaldırıldıktan sonra ortaya batıya doğru köşe 
yapmış, biri kuzey diğeri güney kısımda olmak üzere iki duvar görülür. Ku-
zey kısımda, söz konusu duvarla organik bir bağı olan duvar 70x60 m. ölçü-
lerindedir ve iyi korunmuştur. Güney kısımdaki duvar ise 70x82 m. ölçüle-
rindedir ve kullanılan düzgün blok taşlar diğer duvara oranla daha azdır. 
Duvarların doğrultuları ve birbirleriyle ilişkileri göz önünde bulundurularak 
bu alanın bir mekân olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca bu yılki çalışmayla 
ilk olarak 2009 yılında alanın güneyinde tespit edilen yanık kısmın mekân 
içerisinde devam etmediği anlaşılmıştır.

2. N-XXIV Plan Karesindeki Çalışmalar

Hisartepe Höyüğü’nün merkezine yakın konumlanan ve höyüğün en 
yüksek koduna sahip N-XXIV açmasında kazı çalışmalarına 2013 kazı sezo-
nunda başlanmış, zaman yetersizliğinden dolayı bırakılmıştır (Çizim: 1). Bu 
plan karedeki çalışmalara 2014 sezonunda da idari ve kamusal yapılara ait 
olabilecek mimarî kalıntıları ortaya çıkartmak ve bilgi toplamak amacıyla de-
vam edilmiştir.

1 KAP kodlu duvar.
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10x10 m. ölçülerinde plan kare sistemine göre 2013 yılında kazılmaya baş-
lanılan açmada 08.07.2014-08.08.2014 tarihler arasında yapılan çalışmalarda 
1,80 m. seviye inilmiştir. Bu çalışma sırasında M.Ö. 170-150 yıllarına tarihle-
nen Kyzikos sikkesi ele geçmiştir (Resim: 2). Ayrıca 2013 sezonunda ortaya çı-
karılan duvara ait döküntü taşların kaldırılması sırasında Korint yapımı M.Ö. 
595/590-570 yıllarına tarihlenen destekli krater parçası ele geçmiştir.

Açmanın kuzeydoğu bölümünde Orta Çağa tarihlenen iki adet çukur açı-
ğa çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğu köşesinde ortaya çıkarılan duvar2 Orta 
Çağa tarihlenmiştir. 

Plan kare içerisindeki bir başka duvarın3 kuzeyinde yer alan ve ocak ol-
duğu düşünülen alan4, buluntular sayesinde Arkaik Çağ’a tarihlenmektedir. 
Ocağın etrafında yer alan küllü topraktan M.Ö. 425-390 yıllarına tarihlenen 
tam kandil, altın boncuk ve ön yüzünde portre bulunan Erken Hellenistik 
Çağa tarihlenen tunç sikke ele geçmiştir. Ocağın etrafındaki alan, ele geçen 
buluntulara bakılarak Hellenistik Çağa tarihlendirilmiştir. 

Açmanın kuzeyindeki çukurun5 ise 94 cm. boyunca devam ettiği görül-
müş, M.Ö. 400-330 yıllarına tarihlenen içe çekik ağızlı kâse ve M.Ö. 630’a ta-
rihlenen üzerinde koşan köpeklerin resmedildiği bir friz bulunan sivri dip-
li Korint aryballosu ele geçmiştir. Çukurun kuzey ve güneyinde kanalların 
olduğu ve bu kanalların içinde de içleri taşlarla örülü küçük çukurlar açığa 
çıkartılmıştır. Ele geçen veriler plan karenin söz konusu alanının belirli sevi-
yelerde Klasik Çağa kadar kullanıldığını göstermiştir.

Sonuç olarak, plan karede Klasik Çağda kullanılmış olması muhtemel ve 
ana kayaya oyulmuş çukurların6 küçük boyutlu ve sığ olmaları ve çukurlar-
dan malzeme ele geçmemiş olması sebebiyle bu çukurların işlevi hakkında 
hiçbir bilgi edinilememiştir. Çukurlardan7 büyük olanın kuzey ve güney 
yönlerinde açılan kanalların olması bu çukurun işlevinin sıvı ile ilgili olabi-

2 KCA kodlu duvar.
3 JZZ kodlu duvar.
4 KCK kodlu alan.
5 KCU kodlu çukur.
6 KDT-KDU kodlu çukurlar.
7 KCU kodlu çukur.
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leceğini akla getirir. Her iki kanalda da yer alan, içleri taşlarla örülü küçük 
çukurların işlevi tam bilinmemektedir (Resim: 3). Plan karede yer alan ana 
kayaya oyularak açılan çukurlarda ele geçen buluntulara bakılarak M.Ö. 4. 
yy.’da doldurulduğu gözlemlenmiştir. Plan karedeki Orta Çağ evresinde ise, 
2012 yılındaki verilere de bakılarak, birden fazla evreye sahip iki katlı bir yapı 
olduğu bilinmekteydi. 2012 sezonunda ortaya çıkarılan pithos çukurları ve 
karbonlaşmış buğday tohumları yapının alt katının depolama alanı olarak 
kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.

B. AKROPOLİS SURLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

2014 yılında Hisartepe Akropolisi’nde yer alan surlara yönelik çalışmalar, 
2013 kazı sezonunda Orta Çağ sur duvarının güney kanadının doğusunda 
sura bitişik olarak açığa çıkarılmış döşeme taşlarının ve bu taşların altında 
tespit edilen balçık tuğla ve kerpiçten yapılmış olan duvarın devam edip et-
mediğine yönelik olarak P-XXXI/R-XXXI plan karelerinde yürütülmüştür.

1. P-XXXI/R-XXXI Plan Karelerindeki Çalışmalar

R-XXXI plan karesinde döşeme taşların altında yer alan balçık duvar8 ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Bu bir sıra balçık bir sıra 
sıva şeklinde kat kat yapılmış, dış yüzeyi soluk yeşil renkli sıvayla kaplanmış 
bir duvardır. Çalışmalar devam ettikçe doğuya doğru eğim yaptığı ve yüze-
yinin bombeli bir hal aldığı gözlemlenmiştir. 2013 yılında duvarın korunan 
ve açığa çıkartılan yüksekliği 1,10 m. korunan ve açığa çıkartılan uzunluğu 
ise 7,50 m. iken, 2014 yılı çalışmalarında söz konusu duvarın açığa çıkarılan 
kısmının yüksekliği 2,24 m.’ye ulaşmıştır. 

Bu duvarın doğu yüzünü açığa çıkarma çalışmaları sırasında yarısı P-XXXI 
plan karesinde yarısı R-XXXI plan karesine giren döküntü taş grubu (Resim: 
4) ortaya çıkarılmıştır. Bu döküntü taşların arasında rastlanan sıva öbekleri 
ise taşların Orta Çağ surunun inşaatı sırasında kullanılmış olma ihtimalini 
gündeme getirmektedir. 

8 JVT kodlu duvar.
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Bu taşların inşa malzemesi olabileceği fikrini destekleyen başka bir unsur 
da P-XXXI plan karesinde geçen sene açığa çıkartılan kireç çukurudur9. 2014 
yılı kazı sezonunda da bu çukurun devam ettiği gözlemlenmiştir.

Söz konusu balçık duvarın10 hemen doğusunda yer alan döküntü taşlar 
kaldırılmış ve seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Tam bu alandan M.Ö. 530-
520 yıllarına tarihlenen “Poloslu kadınlar” grubuna dâhil edilebilecek pişmiş 
toprak bir kadın figürini (Resim: 5) ele geçmiştir.

Sonuçta 2014 yılı R-XXXI plan karesinde sürdürülen çalışmalarda “Sod 
Wall” tekniğiyle yapılmış balçık duvarın oturma düzlemine henüz ulaşıla-
mamış; 2,24 m. yüksekliğinde ve 7,50 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarıl-
mıştır. Bu duvarın kuzeydoğu kısmındaki sarı killi alanın duvarın sıvasının 
üzerini kaplayacak şekilde uzanması bize sarı killi alanın daha sonraki bir 
evreye ait olduğunu göstermektedir.

C. POLİS (AŞAĞI ŞEHİR) KAZI ÇALIŞMALARI

1. T-XXIX/T-XXX/S-XXIX/S-XXX Plan Karelerindeki Çalışmalar

T-XXVIII plan karesinde yer alan basamaklı giriş yapısının güneyinde yer 
alan ve 2011 yılında bir kısmı ortaya çıkarılan kule yapısına bu yılki çalışma-
larımızda da devam edilmiştir11. Kule açığa çıkarıldığı kadarıyla 11,43 m. x 
7,64 m. x 5.90 m. ölçülerindedir. Yüksekliği kuzeyde 1,37 m., güneyde ise 3,17 
m.yi bulmaktadır. Blokların daha sağlam ayakta durabilmeleri için yapılmış 
duvar atkıları bulunur. Düzgün kesilmiş andezit bloklarda anathyrosis12 uy-
gulaması göze çarpar. Kulenin görülebilen taşları perdahlanmış ve düzeltil-
miş iken alt kısımda kalan yüzeyleri daha kaba ve işlenmemiş haldedir. Bu da 
altta kalan kısımların temel niteliği taşıdığını gösterir. Kulenin temel kısmı-
nın yumruk büyüklüğündeki taşlarla doldurulmuş olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca taşları yerleştirirken kullanılan küskünün bıraktığı izler de gözlem-
lenmektedir. Düzgün bir sıra oluşturan andezit blokların aralarındaki kenet 
yuvalarının izleri yer yer korunagelmiştir.

9 JVR kodlu alan.
10 JVT kodlu duvar.
11 KEE kodlu duvar.
12 Bkz. S.Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü (İstanbul 1990), 19.
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Kulenin güneyinde yer alan, dolgu ya da ana kaya olup olmadığı tam ola-
rak anlaşılamayan alanın üzeri açılmıştır. Kulenin açılması sırasında ele geçen 
seramik buluntuları karışık niteliktedir. En erken malzeme bir İonia kyliksi 
olup, en geç malzeme ise M.Ö. 4. yy.’a tarihlenen daldırma kâselerdir. Kule 
dolgusu olarak adlandırdığımız alandan yoğun olarak siyah firnisli seramik-
ler ele geçmiştir. 

Kulenin doğusunda 2011 yılında ortaya çıkarılan ve işlevi anlaşılamayan 
andezit blokların tamamı bu yılki çalışmalarımızda ortaya çıkarılmıştır. Bo-
yutları kendi içinde değişen bu andezit bloklar sadece kulenin doğu kısmında 
kuzey-güney doğrultulu uzanmaktadır (Resim: 6). 12,07 m. uzunluğa sahip 
olan taşlarla döşeli alan kuzeyde 1,51 m, güneyde 1,33 m. enindedir. Araları 
ise boyutları değişken şekilsiz taşlarla doldurulmuştur.  Ele geçen malzeme-
ler geniş bir skalaya sahiptir. Korint malları, siyah firnisli, gri monokrom ve 
yerel üretim malzemeler bulunur.

Andezit blokların altında farklı evrelere ait yapılanmanın olup olmadığını 
ortaya çıkarmak amacıyla T-XXIX plan karesinin kuzey köşesinde 2,50x1,95 
m. ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. İlk olarak açığa çıkarılan andezit bloğun 
altında toplamda 10 adet taş sırası daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). İlk altı 
sıra taşın birbiriyle orantılı bir şekilde yerleştirildiği görülmüştür. İlk üç sıra 
taş merdiven şeklinde yerleştirilirken (ileri doğru çıkıntı yaparak), sonraki üç 
sıra taş birbirinin üstüne yerleştirilmiştir. Daha sonra gelen dört sıra taş yine 
merdiven basamağını andırır şekildedir; fakat diğer taşlardan farkı kyklopik 
yapıda ve özensiz olmasıdır. Taş sıralarının daha devam ettiği düşünülse de 
doğu kesite doğru devam etmesi ve kesitin 6,40 m. yüksekliğinde olması se-
bebiyle çalışmalar sonlandırılmıştır. Ortaya çıkarılan andezit blok sıralarının 
toplam yüksekliği 4,28 m.dir. Kule olarak nitelendirilmiş alanla birlikte top-
lam yükseliği ise 6,10 m.dir (Çizim: 2). Sonuç olarak, bu alanda yürütülen 
çalışmalar önceki yıllarda kule olarak nitelendirilen yapının bir anıtsal mezar 
yapısı olabileceğini ve ortaya çıkarılan iri andezit blokların bu yapıya ait taş 
sıraları olabileceğini akla getirmektedir.

2. AF-XVII Plan Karesindeki Çalışmalar

Hisartepe Höyüğü’nün sonlanarak düz bir arazi haline dönüştüğü alanda 
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(surların dışında) 2011 yılında gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları sonucun-
da, alanda büyük boyutlu bir yapı kalıntısının olduğu bilgisi rehber alına-
rak, alandaki dini veya sivil mimarîyi sistemli bir biçimde ortaya çıkarmak, 
anlamak ve belgelemek için 2012 yılı kazı sezonunda yapılan kazılar sonu-
cunda plan karenin kuzeybatısında 3,90x2,20 m. ölçülerinde işlik olabilecek 
bir yapıyla karşılaşılmıştır. Yapının kuzeyinde girişi sağlayan üç basamaklı 
merdiven devşirme blok taşlardan oluşmaktadır. 1 No.lu mekânın güneyinde 
doğu-batı doğrultulu 96x60 cm. çapında andezit taşlardan oluşan havuz ve 
havuzun su ihtiyacını karşılayan drenajlı bir künk sistemi tespit edilmiştir. 
Künk sisteminin üzerinden gelen M.Ö. 380 yılına tarihlenen bir adet Ska-
mandria Şehri basımı sikke, künk sisteminin hangi dönemde kullanıldığı hak-
kında bilgi verir. 2014 kazı sezonunda da AF-XVII açmasında ana kayaya ka-
dar çalışmalar devam ettirilerek aşağı şehirde surların dışındaki sivil mimarî 
ve yaşam hakkında bilgi toplamak amaçlanmıştır. 

AF-XVII plan karesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 31.07.2012 tarihli 
169923 ilgili yazısında ortaya çıkartılan duvar kalıntılarının kaldırılarak daha 
alt tabakalarda yer alan Hellenistik ve Pers Dönemi yapılarına ulaşılmasına 
izin verildiği belirtilmiştir. Söz konusu duvarların gerekli bilimsel inceleme, 
değerlendirme ve belgelemeleri yapıldıktan sonra duvarların kaldırılma ça-
lışmaları yapılmıştır.

Açmanın doğusunda doğu-batı doğrultulu 3,08 m. boyunda 70 cm. eninde 
bir duvar13 ortaya çıkarılmıştır. Alanda ele geçen malzemeler M.Ö. 5. ve 6. yy. 
seramikleridir. Aşağı şehirde künk sisteminin alt seviyesinde 5 yy.da bir ya-
şam olduğunu dar bir alanda bile olsa kanıtlar niteliktedir. Ayrıca bu seneki 
çalışmalar, AF-XVII plan karesindeki yapılaşmanın M.Ö. 4. yy.a ait suyla ilgili 
işlerin gerçekleştirildiği bir su kulesi olmasının muhtemel olduğunu aynı za-
manda bu alanın, toplam dört adet kanalın, künk sisteminin ve drenaj havu-
zunun bulunduğu bir işlik olabileceğini göstermektedir (Resim: 8).

D. NEKROPOLİS

2014 kazı sezonunda KM I ve KM II’de yürütülen çalışmalar Bandırma Ar-
keoloji Müzesi Müdürlüğü idaresinde,  Müze Müdiresi Pınar Oğuz ve müze 

13 KDK kodlu duvar.
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uzmanlarından Makbule Karadağ’ın değerli katkıları ve emekleriyle gerçek-
leştirilmiştir. 

1.Kaya Mezarı I (KM I)

Daskyleion İlk Çağ kentinin yer aldığı Hisar Tepe’nin doğusunda, kent 
nekropolisinde yer alan ve defineciler tarafından bir kaya mezarına müdaha-
lede bulunulduğu bildirilen alanda 18.08.2014 tarihinde Bandırma Arkeoloji 
Müzesi Müdürlüğü idaresinde kurtarma kazısı çalışmalarına başlanmış ve 
kayaya oyulmuş bir mezarla karşılaşılmıştır (Resim: 9).  

Mezar odasının ölçülerinin kuzey kenarda 1,75 m. güney kenarda 1,79 m. 
doğu kenarda 2,07 m, batı kenarda 1,75 m. olduğu tespit edilmiştir. Mezar 
odasının doğu kenarında 1,77 m. uzunluğunda, 1,50 m. eninde ve 0,44 m. 
yüksekliğinde ayakları stilize aslanpençesi biçiminde işlenmiş kaya oygusu 
bir kline yer alır. Mezarın doğu duvarının, kline ve batı kenarlarının oyulmak 
suretiyle defineciler tarafından tahrip edildikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 
mezar odası tavanının güney ve güneybatı bölümlerde tahrip edildiği ve bu 
tahribat sebebiyle mezar odası üst örtüsüne ait kaya oygusu alınlığın güney 
yönde sadece bir parça halinde korunmuş olduğu görülmüştür.

Mezar odasından gelen buluntular arasında M.Ö. 5. ve ya 4. yüzyıla ta-
rihlendirilen pişmiş toprak siyah firnisli dışa çekik ağızlı kâse parçası ile 
aynı yüzyıllara tarihlendirilen cam bilezik parçası ele geçmiştir. Genel olarak 
“Kaya Mezar I” olarak adlandırılan mezarın defineciler tarafından tahrip edi-
lip sonradan çöplük olarak kullanılmasına rağmen mezar odası ve drosmo-
sundan gelen bazı küçük buluntular sayesinde M.Ö. 5. veya 4. yüzyılda inşa 
edilmiş olabileceğini söylemek mümkündür (Resim: 10).

2. Kaya Mezarı II (KM II)

H20-d-11-b pafta, 11 ada, 1740 No.lu parselde Kaya Mezarı I’in yaklaşık 8 
m. doğusunda yer alan ikinci mezarda çalışmalara 19.08.2014 tarihinde baş-
lanmıştır. Kazı öncesinde yapılan jeofizik ölçümlerine göre kazılacak alan ola-
rak belirlenmiştir. 
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Kuzeydoğu-güneybatı uzantılı mezar odasının tamamen ana kayaya oyul-
muş olduğu görülmüştür. Mezarın kuzeybatı dromos duvarı 10,14 m. uzun-
luğunda güneybatı duvarı ise 9,90 m. uzunluğa sahiptir (Resim: 11). Zemine 
14 cm. derinliğinde yuva yapılarak mermerden yapılmış bir kapı yuvanın 
içine oturtulmuştur. Daha sonra boşluklar küçük taşlar doldurularak kapı 
sabitlenmiş ve kapının güneyindeki kurşun kenet ile mezar mühürlenmiştir. 
Yekpare mermerden yapılan mezar kapısı 1,10 m. genişliğinde, 1,60 m. uzun-
luğunda, 13 cm. kalınlığındadır.

Ana kayaya oyulmuş mezar odası 3,20x2,80 m. ölçülerindedir. Mezar oda-
sı ana kayaya bir iç çerçeve oyulmasıyla sanki kademeli odalardan oluşmuş 
izlenimi vermektedir. Kuzeybatı ve kuzeydoğuda olmak üzere ana kayaya 
oyulmuş iki adet kline bulunmaktadır (Resim: 12). 

Kuzeydoğu-güneybatı uzantılı klinenin ölçüleri 1,98x 88 m.dir. Kline-
nin güneydoğu köşesindeki taşa yastık profili verilerek sağ ve sol köşeleri-
ne yuvarlak kabartma şekiller işlenmiştir. Bu yuvarlak kabartmaların ahşap 
klinelerdeki baş dayama yükseltilerini taklit ettiği anlaşılmaktadır. Klinenin 
ayakları aslanpençesi şeklinde işlenmiştir. Bu klinedeki iskeletin, sol kaburga 
kemiğinden sol kol dirseğine doğru altın suyuna batırılmış kil boncuklar ve 
sol omuza yakın tunçtan yaprak parçacıkları yoğun olarak ele geçmiştir. Aynı 
buluntular iskeletin sol tarafında pelvisden yukarıya doğru uzanan ikinci 
omur ile yedinci omur arasında da yer almaktadır. Sol pelvis ile sol el arasın-
da elin parmakları üzerinde daldırma firnisli unguentarium bulunmaktadır. 
Unguentarium’un çevresine yapışmış tekstil parçacıkları, olasılıkla kabın bir 
kesenin içinde mezara konduğunu göstermektedir. Sol bacağın kaval kemiği 
ile baldır kemiği arasında yoğun korozyona uğramış bir hançer ele geçmiştir. 
Bütün bu buluntular aşırı nemli ortamdan dolayı kemikler ile çoğu zaman 
kaynaşmış ve korozyonlu olarak günümüze ulaşmışlardır. Mezarın güney-
doğu duvarında 160x28 cm. ölçülerinde sunu masası ve güney köşesinde ana 
kayaya oyulmuş 60x38 cm. ölçülerinde iskemle yer almakta olup ayak kısım-
ları toynak şeklinde yapılmıştır. Kuzeydoğu klineye ait bu alanda herhangi 
bir mezar hediyesi ele geçmemiştir.

Mezarın kuzeybatı köşesinde yer ikinci kline 210x88 cm. ölçülerinde olup 
diğer kline ile aynı özelliklere sahiptir. Bununla beraber üzerinde herhangi 



72

bir iskelet bulunmamaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı uzantılı klinenin kuzey 
köşesinde ana kayaya oyulmuş 38x60 cm. ölçülerinde iskemle ve yanında 
40x14 cm. ölçülerinde sunu masası yer almaktadır.

Kaya Mezarı II’nin Daskyleion’da keşfedilmiş ilk soyulmamış mezar ol-
ması, Daskyleion’da ilk defa kayaya oyulmuş mezarların mevcudiyetinin or-
taya çıkması ve Daskyleion’da keşfedilen yeni bir nekropolis alanının parçası 
olması açısından önemlidir. Mezar gelenekleri açısından ise bölge arkeolojisi 
için bir “ilk” niteliğindedir. Mezar yapım tekniği ve mezar mimarîsi açısından 
kaya mezarları tipolojisine yeni ve eşsiz bilgiler sunmaktadır. Kaya Mezarı II, 
ele geçen unguentariuma göre M.Ö. 3. yüzyılın ortalarına tarihlendirilmekte-
dir.



73

P 
la

n 
1:

 2
01

4 
yı

lın
da

 ç
al

ış
ıla

n 
al

an
la

r.



74
Çizim 2: T-XXIX/T-XXX/S-XXIX/S-XXX plan kareleri.

Çizim 1: N-XXIV plan karesi.
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Resim 2: Kyzikos sikkesi.

Resim 1: 3 Odalı yapının B mekânına duvarlar.
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Resim 4: R- XXXI Plan karesindeki döküntü taşlar.

Resim 3: N-XXIV Plan karesindeki çukurlar.
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Resim 5: Pişmiş toprak poloslu kadın figürini.

Resim 7:  T-XXIX Plan karesinin kuzey köşesinde açı-
lan sondaj ve açığa çıkarılan taş sıraları.

Resim 6: Kule önündeki kuzey-güney doğrultulu andezit 
bloklar.
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Resim 9: Kaya Mezarı I (KM I), kazı öncesi durumu.

Resim 8: AF-XVII Plan karesi.



79

Resim 11:  Kaya Mezarı II (KM II) mezar odası kapısı ve 
dromosu.

Resim 10: Kaya Mezarı I (KM I), kazı sonrası durumu.
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Resim 12: Kaya Mezarı II (KM II) mezar odası ve klinelerin görünümü.
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2014 YILI AKHİSAR-THYATEIRA ANTİK KENTİ VE 
HASTANE HÖYÜĞÜ KAZISI

Engin AKDENİZ*
Aydın  ERÖN

Manisa’nın Akhisar ilçe merkezinde yer alan Thyateira Antik Kenti ve 
Hastane Höyüğü 2014 yılı kazı çalışmaları 21.07.2014 tarihinde başlamış, 
19.09.2014 tarihinde sona ermiştir (Resim: 1). Milas Müzesi Uzmanlarından 
Lütfi Ekinci’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldığı 
çalışmalar, çeşitli üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir1. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dışında 
Akhisar Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle sürdürülmektedir.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı kazı çalışmaları Hastane Höyüğü’nde F-32/c-d, F-33/d, G-31/a 
ve İ-36/d plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Hastane Höyü-

* Prof. Dr. Engin AKDENİZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Aydın/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Aydın ERÖN, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Aydın/TÜRKİYE.

1 Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü 2014 yılı kazı çalışmaları Prof. Dr. Engin Akdeniz’in 
başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Aydın Erön’ün başkan yardımcılığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ke-
mal Şahin’in başkan vekilliğinde, Prof. Dr. Billur Tekkök, Yrd. Doç. Dr. Ayten Can Tunalı, Yrd. 
Doç. Dr. Safiye Akdeniz, Akhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Güven, Akhi-
sar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü memuru Hüseyin Tosun, Arkeolog Umut Bilen, 
Arkeolog Mehmet Zaybak, Arkeolog Zeki Erat, Arkeolog Derviş Çelepkolu, Arkeolog E.Reyhan 
Akçal, Arkeolog Okan Kocabıyık ile Adnan Menderes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Baş-
kent Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Güzel Sanatlar 
öğrencilerinden Merve Sultan Çakan, Mustafa Şamlı, Yusuf Bakırcı, Azad Ürek, Emre Ünsever, 
Okan Özdemir, Gülcan Sarıoğlu, Seringül Varış, Muhsin Coşkun, Nuri Dadak, Emrah Çimen, 
Emrah Maden, Murat Aktaş ve Aydan Aslan’ın katılımıyla sürdürülmüştür.
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ğü’ndeki tabakalarının ve Thyateira Antik Kentinin akropol tepesindeki ya-
pılaşmanın saptanması amacıyla gerçekleştirilen kazı çalışmalarında önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır.

F-32/c-d Plankaresi (Resim: 3): 2013 yılı kazıları sırasında Hastane Höyüğü 
F-33 plankaresinde saptanan altar yapısının (Resim: 4) devamını bulabilmek 
amacıyla F 32 plan karesinin c ve d alanlarında kazılar başlatılmıştır. Plan-
kare içerisinde 111.529 m. kot seviyesinde doğu-batı yönünde uzanan geç 
dönem duvarı tespit edilmiştir (Resim: 5). Söz konusu duvar yapısının mo-
loz taş, devşirme malzeme ve tuğla plakalarının belirli bir düzen dahilinde 
örülmesi sonucunda oluşturulduğu anlaşılmıştır. Duvarın kuzeyinde kalan 
alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ilk olarak açmanın batısında 
111.169 m. kot seviyesinde bir kireç tabakası tespit edilmiştir. Yaklaşık 5 cm. 
kalınlığındaki kireç tabakasının açmanın doğu yönüne doğru devam ettiği 
saptanmıştır. Gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra kireç tabaka-
sı kaldırılmıştır. Kireç tabakasının altında tuğla taban döşemelerinin olduğu 
anlaşılmıştır. Açma içerinde mekânın dönemini ve kullanım amacının saptan-
masına olanak sağlayacak herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.  

111.169 m. kot seviyesinde ortaya çıkarılan duvarın doğusundaki alan-
da tuğla plakalardan yapılmış yarım daire formlu bir yapı tespit edilmiştir 
(Resim: 6). Fırın veya ocak olarak kullanılmış olabileceği düşünülen alanın 
tabanı da tuğla plakalardan oluşmaktadır. Tuğla plakalarının hemen üzerin-
de ortaya çıkarılan yanık tabakası yapının kullanıldığına ilişkin kanıttır. 111. 
529 m. kot seviyesinde ortaya çıkarılan duvar ve kuzeyindeki mekânın işlevi 
henüz tespit edilememiştir. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazı ça-
lışmaları yardımıyla söz konusu mekânın niteliğinin daha iyi anlaşılacağı dü-
şünülmektedir. F-32/c plankaresindeki kazı çalışmaları 11.08.2014 tarihinde 
109.644 seviyesinde sonlandırılmış, çalışmalara açmanın güneyindeki F-32/d 
plankaresinde devam edilmiştir. 

F-32/d plankaresinde çalışmalar ilk olarak açmanın doğu bölümünde 
4.40x2.85 m2 lik alanda 112.429 kot seviyesinde başlamış, daha sonraki ta-
rihlerde açma içerisinde yer alan modern çağ zemini ve ağaçlar kaldırılarak 
plankarenin sınırları düzeltilmiştir. Açmanın güney kesitine yakın olan bö-
lümde 110.40 m. kot seviyesinde doğu-batı doğrultusunda uzanan sekili bir 
alan olarak adlandırabileceğimiz bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. 
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F-32/c-d plankaresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında toplam 
13 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Basit toprak gömü (inhumasyon), sandu-
ka (Resim: 7), çatma kiremit tekniğinde yapılmış olan gömülerin yanında ele 
geçen buluntu sayısı (birkaç mezarda ortaya çıkarılan boncukları dikkate al-
mazsak) yok denecek kadar azdır. Söz konusu mezarların 2013 yılında bulu-
nan mezarlar ile benzer nitelikte oldukları tespit edilmiştir.

F-32/c-d plankaresinde 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında zemine yakın 
üst seviyelerde Osmanlı Dönemine ait sırlı seramik, lüle parçaları saptanmış-
tır. Bunun yanı sıra açma içerisinde az miktarda Hellenistik ve Roma Dönem-
lerine tarihlenen seramik parçalarına ve Tunç Çağı’nın üç dönemine de ait 
seramik örneklerine (parçalarına) rastlanılmıştır.

Söz konusu alandaki kazı çalışmalarında altar olduğu düşünülen yapının 
mimarî elemanı olabilecek nitelikte çok sayıda kırık mermer parçası da ortaya 
çıkarılmıştır2. Açma içerisinden dağınık vaziyette sima, ion sütun başlığı, ion 
sütun tamburu, ion sütun kaidesi, toichobate ve bezemeli mimarî parçaların 
genel işçilik özellikleri ion düzenli anıtsal bir yapıya ait olduklarını kanıtla-
maktadır (Resim: 8-10)3. 

2014 yılı kazı çalışmaları sırasında bulunan mimarî plastik parçalarının 
genel işçiliği Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk dönemlerini işaret et-
mektedir. Hastane Höyüğünün bulunduğu alanın Hellenistik ve Erken Roma 
dönemlerinde Thyateira antik kentinin akropol tepesi olarak kullanıldığı 
düşünülmektedir. Antik dönem kentlerinin en fazla önem verilen kamusal 
yapıları genellikle akropol tepesinde yer almaktadır. Diğer antik kentlerden 
de bildiğimiz üzere tapınak ve altarlar da akropol tepelerinin en görülebilir 

2 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında F-32/ c-d açmalarında toplam 466 adet envanterlik nitelikte 
mimarî plastik parçası ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu parçaların içerisindeki sima, architrav, 
ion sütun başlığı, ion sütun tamburu, ion sütun kaidesi, toichobate ve süpürgelik bloklarına ait 
parçaların yoğunluğu oldukça dikkat çekicidir. 

3 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında bulunan mimarî plastik parçalarının durumu, yapının olası-
lıkla Geç Antik Çağ içerisinde tahrip edildiğini kanıtlar niteliktedir. Bir keski yardımıyla mimarî 
parçaların bezemeli kısımları kırıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle ion sütun tamburalarına ait 
olan yivlerdeki tahribat dikkat çekicidir. Geç Dönem mezarlarının yapılış evresiyle aynı tabaka-
da ortaya çıkarılan sütun tamburu parçalarından bir tanesinin üst sütun tamburu olduğu sap-
tanmıştır. Yine F32 d plankaresi içerisinde bulunan ve altarın toichobate kapama bloklarından 
biri olabileceği düşünülen mimarî bezemeli bir parça da bezeme kalitesi açısından oldukça dik-
kat çekicidir. 
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alanlarında kurulmaya özen gösterilmiştir. Altar (?) olduğunu düşündüğü-
müz yapının inşasında da bu yer seçimine dikkat edildiği anlaşılmaktadır4.    

Thyateira antik kenti Hastane Höyükte gerçekleştirilen kazı çalışmaları 
henüz çok yeni olmakla birlikte kentin Hellenistik ve Erken Roma Dönemi 
iskanını mimarî yönden anlamamızı sağlayacak önemli buluntular vermekte-
dir. 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında F-32/ c-d plankarelerinde ortaya çıka-
rılan mimarî parçaların kaliteli işçiliği Thyateira kentinin özellikle Hellenistik 
ve Roma dönemlerinde önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu kanıtlar 
niteliktedir. 

F-33d Plankaresi: Hastane Höyük F-33d plankaresindeki kazı çalışmaları 
18.08.2014-22.08.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Alanı 2015 yılı 
kazı çalışmalarına hazır hale getirmek için başlanılan çalışmalarda açmanın 
üst seviyesinde yer alan dolgu toprak kaldırılmıştır. Söz konusu dolgu toprak 
içerisinde Bizans ve Osmanlı Dönemlerine tarihlenen seramik buluntuları-
na, hayvan kemiklerine, çakmaktaşı parçalarına, mermer ve taştan yapılmış 
mimarîye ait parçalara, korozyona uğramış metallere rastlanılmıştır. Yine 
dolgu toprak içerisinde 1940 yılına tarihlenen madeni bir para da ele geçmiş-
tir. Açmadaki çalışmalar 111.109 m. seviyesinde sonlandırılmıştır.

 G-31a Plankaresi: Hastane Höyük G-31a plankaresindeki kazı çalışmala-
rı 22.07.2014-16.08.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara 
111.489 m. seviyesinde başlatılmıştır. 110.969 m. seviyesinde açmanın doğu 
kısmından başlayarak 2.75 m.(kuzey-güney) genişliğinde yıkıntı şeklinde taş 
zemine rastlanmıştır. Aynı seviyede açmanın kuzey kısmında harçlı bir ze-
min açığa çıkarılmıştır. 

G-31 açmasında 110.369 m. seviyesinden itibaren yapılan çalışmalarda, 
5x5 m.lik “a” karelajı 2.5 m. (doğu-batı)x 5 m. (kuzey-güney) şeklinde 2 par-
çaya ayrılmıştır. Ardından bu alanın kuzeyinde kalan 2.70 m.(kuzey-güney)x 
2.40 m.(doğu-batı) şeklindeki kısımda derinleşilmeye başlanılmıştır. 

Açmanın kuzeydoğu köşesinde Bizans Dönemine ait bir duvar açığa çı-

4 Thyateira, antik dönemde önemli ticaret yollarının (Sardeis’den Pergamon’a uzanan yol gibi) 
kesişme noktasında yer almaktadır. Kentin bu ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilmesi 
ya da gelişmesi sosyoekonomik durumuna ilişkin bir kanıttır. 
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karılmıştır. Bu alanda çıkan  Bizans duvarının kuzey-güney genişliği en dar 
kısımda 1.60 m., en geniş kısımda 1.90 m.dir.  

G-31a plankaresinde yapılan çalışmalarda 109.989 m. seviyesinde, mer-
merden yapılmış bir heykelcik bulunmuştur (Çizim: 1). 21 cm. uzunluğunda 
olan eser  M.S.  1. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu alandan tuğla parçaları, Bi-
zans ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı seramik parçalarının yanı sıra höyüğün 
erken dönem yerleşimine ilişkin İTÇ-OTÇ ve STÇ’na ait seramik parçaları da 
ele geçirilmiştir. Bunun yanında, korozyona uğramış demir ve tunç parçalar 
ile yine korozyona uğramış sikkeler bulunmuştur. G-31a plankaresindeki ça-
lışmalar 107.969 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. 

İ-36d  Plankaresi: Hastane Höyüğü’nün güneydoğusunda yer alan İ-36d 
plankaresinin ve çevresindeki arazinin üzerinde 1970 yıllarına kadar konut-
ların bulunduğu bilinmektedir. Bunun sonucu olarak dolgu toprak içerisinde 
yoğun miktarda çöp artıklarına, 19-20. yy.’a ait olduğu düşünülen sırlı-sırsız 
ve tek renkli (sarı-yeşil) çoğu niteliksiz seramik parçalarına rastlanılmıştır. 
Ayrıca yukarıda bahsedilen modern çağ konutlarında kullanıldığı düşünülen 
çatal, kaşık gibi güncel kullanım eşyaları da dolgu toprak içerisinde ele geç-
miştir. İ-36d açmasının üst seviyelerinde bulunan günümüze ait çatı kiremiti 
parçaların yoğunluğu, höyüğün bu bölümünün üzerindeki geç dönem yapı-
laşmasına önemli bir kanıttır.

Açmanın kuzey yönünde doğu-batı doğrultusunda uzanan, 1.80 m. uzun-
luğunda duvar yapısı ile kuzey-güney doğrultusunda 0.50x4.45 m. boyutun-
da ikinci bir duvar kalıntısı belirlenmiştir. Söz konusu geç dönem duvarla-
rı fotoğraflanıp çizimi yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. İ-36d plankaresinde 
2014 yılında gerçekleştirilen kazılarda gerçek anlamda bir yapılaşma sapta-
namamıştır. 

Söz konusu plankarede İlk Tunç Çağı, Hellenistik, Roma, Bizans ve Os-
manlı dönemlerine tarihleyebileceğimiz seramik buluntuları bir tabaka içe-
risinden değil, dağınık olarak ele geçmiştir. Seramik parçalarının yanı sıra 
hayvan figürini parçaları, V. Reşat Dönemine tarihlenen altın pul (Resim:11), 
Geç Dönem sikkeleri ve Osmanlı Dönemine tarihlenen lüle örnekleri de dik-
kat çekicidir. 
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RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Tepe Mezarlığı olarak adlandırılan mevkide yer alan Roma Dönemi’ne ait 
Sütunlu Cadde, kentin tek ören yeridir. Antik kenti ziyarete gelen ziyaretçile-
rin yapıyı daha iyi anlayabilmesi için hazırladığımız restitüsyon ve devamın-
da da restorasyon projeleri ilgili kurullar tarafından kabul edilmiştir. Projenin 
uygulanabilmesi için gerekli finansman desteğinin sağlanması amacıyla gö-
rüşmelerimiz devam etmektedir.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Tepe Mezarlığı ören yerinde, sütunlu caddenin batısındaki geniş alana 
Manisa Müzesi tarafından bırakılan 50’ye yakın kumtaşı ve mermer blok, sü-
tun tamburu ile bitkisel bezemeli diğer parçalar ören yerinin giriş kapısının 
sol tarafındaki Kaymakamlık Binası duvarının güneyindeki alana taşınarak 
düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu parçaların bir kısmı geçen seneki ça-
lışmalar sırasında Akhisar Müzesi bahçesine taşınmış, kalanlar ise bulunduk-
ları yerden alınarak ören yerinin güney duvarı önüne dizilmiştir. Çalışmalar 
esnasında kumtaşı blokların apsisli yapının doğusuna, mermer blokların ise 
apsisli yapının batı kısmına yerleştirilmesine özen gösterilmiş bu sayede dü-
zenli bir sergileme alanı oluşturulmuştur. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız başvuru-
muzun olumlu cevabına istinaden Hastane Höyüğü’ndeki L28, M28, M30 aç-
maları ile Tepe Mezarlığındaki ŞŞ8 açması derinlikleri dolayısıyla tehlike arz 
ettikleri için toprakla doldurulmuştur. 

ESER DEPOLARININ DÜZENLEMESİ

2014 kazı sezonunda eser depolarında temizlik ve bakım çalışmaları ya-
pılmıştır. Kazı depolarında kasalar içerisinde bulunan eserlerin düzgün bir 
şekilde tasnif edilebilmeleri için Akhisar Belediyesi tarafından raf sistemi alı-
nıp monte edilmesi sağlanmıştır. Kazı evinin altında yer alan deponun batı 
ve kuzey duvarlarına monte edilen raflara eserler de Akhisar Belediyesi tara-
fından temin edilen kasalara buluntu yılları ve malzemeleri dikkate alınarak 
titizlikle yerleştirilmiştir.
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2013 kazı sezonunda F 33 plankaresi ile 2014 kazı sezonunda F 32 plan-
karelerinden çıkarılan mermer ve kum taşından yapılmış sütun tamburu, 
bitkisel bezemelere sahip sima parçaları gibi taşınmaz mimarî plastik parça-
ların bulunduğu kazı evi bahçesindeki demir parmaklıklarla çevrili alanda 
söz konusu parçaların zarar görmesini engellemek amacıyla zemin ile eserler 
arasına ahşap paletler yerleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda mimarî depo-
da bulunan bütün parçaların altlarına ve aralarına ahşap parçalar konularak 
hem eserlerin zarar görmeleri engellenmiş hem de depo daha düzgün bir gö-
rünüme kavuşturulmuştur. 

BULUNTULAR ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Engin Akdeniz, Prehistorik ve Protohistorik Dönem buluntuları 
(Çizim: 2-4), Prof. Dr. Binnur Tekkok, Antik ve Geç Antik Çağ seramik bulun-
tuları, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Türk-İslam Dönemi buluntuları, 
Yrd. Doç. Dr. Safiye Akdeniz, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Akhisar, Yrd. 
Doç. Dr. Aydın Erön, Antik ve Geç Antik Çağ seramik, figürin, mimarî ve 
mimarî plastik parçaları üzerine çalışmalar yapmışlardır.

İNTERNET SİTESİNİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Kendi imkanlarımızla hazırladığımız internet sitesi (http://thyateiraka-
zisi.com), sürekli olarak güncellenmeye çalışılmakta, özellikle yöre halkının 
doğru bildiği yanlışları düzeltmek amacıyla yeni bilgiler kolaylıkla geniş ke-
simlere aktarılmaktadır.
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Çizim 2: Son Kalkolitik Çağ (a-b) ve İlk Tunç Çağı (c-h) seramik örnekleri.

Çizim 1: G 31a Plankaresinde bulunan heykelciğin çizimi.
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Çizim 4: Son Tunç Çağı seramik örnekleri.

Çizim 3: Orta Tunç Çağı seramik örnekleri.
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Resim 2: a) Hastane Höyüğü’nün gerçek yayılım sahasını gösterir topografik plan, b) SİT Alanı 
için.

Resim 1: Akhisar Hastane Höyüğü’nün hava fotoğrafı (Türk Hava Kurumu).
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Resim 4: Altar olduğu düşünülen yapının genel görünüşü.

Resim 3: F-32 c-d Plankaresinin kuzeyden görünüşü.



92
Resim 6: Fırın veya ocak olarak kullanıldığı düşünülen yapı.

Resim 5: F-32 c Plankaresinin kuzeyindeki geç dönem yapılarının genel görünüşü.
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Resim 8: F-32 c-d Plankaresinde bulunan mimarî bezeme parçaları.

Resim 7: F-32 Plankaresinde bulunan mezarın doğudan 
görünüşü.
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Resim 11: İ-36 d Plankaresinde bulunan altın pul.

Resim 10: F-32 c-d Plankaresinde bulunan mimarî 
bezeme parçaları.

Resim 9: F-32 c-d Plankaresinde bulunan mimarî bezeme parçaları.
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2014 YILI ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEVİM EROL*
Alper Yener YAVUZ

Çankırı Çorakyerler 2014 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13 Haziran 
2014 tarih ve 116042 sayılı kazı ruhsatıyla, 04.07.2014 tarihinde başlamış olup 
23.09.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Çorakyerler 2014 yılı Çalışmalarına Ba-
kanlık temsilcisi olarak Başlangıçta Samsun Müzesinden Salih Kurudere ka-
tılmıştır, daha sonra Afrodisias Müzesinden Vedat Mutlu’nun Bakanlık tem-
silcisi olarak görevlendirilmesi sonucu temsilci değişikliği olmuştur.

2014 yılı Çorakyerler Kazı çalışmaları:  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİM, Türk Tarih Kurumu Baş-
kanlığı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nce sağlanan 
ödeneklerle yapılmıştır.  Çankırı İl Özel İdaresi, Çankırı Belediyesi, Çankırı İl 
Kültür Müdürlüğü ve Çankırı Müze Müdürlüğü de ayni yardımlarda bulun-
dular.

Çankırı İl Merkezine yaklaşık 4 km. mesafede Yapraklı Yolu üzerinde yer 
alan Çorakyerler omurgalı fosil lokalitesinde 2014 yılı kazı çalışmaları süre-
since kazı ekibi, 2012 yılında Çankırı Valiliği tarafından Çorakyerler Kazısı 
için tahsis edilen kazı evinde etmiştir.  

2014 yılı Çorakyerler Kazı heyeti; Başkan Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Yazıcı Yakın olmak üzere, Kazı Heyeti; Prof. 

* Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 
Bölümü 06100, Sıhhıye- Ankara/TÜRKİYE.

 Alper Yener YAVUZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bö-
lümü,15100, Burdur/TÜRKİYE.                     
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Dr. İhsan Çiçek, Doç. Dr. Necla Türkoğlu, Doç. Dr. Özgür Bulut, Yrd. Doç. 
Dr. Arzu Demirel, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, Dr. Serdar Mayda,  
Arş. Gör. Alper Yener Yavuz, Arş.Gör. Hakan Mutlu, Uzman İsmail Hızlıol;  
yüksek lisans öğrencilerinden Çilem Sönmez, Olcay Açar, Kaan Ürker, Erhan 
Tarhan, Pirce Altınok, Deren Çeker ve lisans öğrencilerinden Ahmet Ankul, 
Faruk Cihan Geyhan, Serdar Yurdagül, Uğur Ayyıldız, Büşra Aladağ, Nur 
Nimet Zenbilci, Ali Yüksel, Nihan Öngay, Mertcan Erice, Kübra Mina Yoldaş 
tan oluşmuştur. 

Azim ve sabırla çalışmaları nedeniyle tüm ekip üyelerine, maddi ve ayni 
destek sağlayan kuruluş ve kişilere teşekkür ediyoruz.

ÇORAKYERLER 2014 YILI ÇALIŞMALARI

04.07.2014 tarihinde başlayarak 25.07.2014 tarihine kadar Samsun Mü-
zesi araştırmacılarında Salih Kurudere, 04.08.2014 tarihinden başlayarak 
25.08.2014 tarihine kadar ise Afrodisias Müzesi araştırmacılarından Vedat 
Mutlu’nun temsilciliğinde arazi, laboratuvar ve tadilat olmak üzere üç koldan 
çalışmalar devam etti.  

  26 Temmuz- 2 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ramazan Bayramı dola-
yısıyla kazı çalışmalarına ara verildi.  Bu tarihler arasında, fosil buluntuların 
güvenliği açısından kazı evinde fosil buluntuların bulunduğu depo,  Çankırı 
Müzesi arkeologları tarafından kilitlenip mühürlenmiş olup bayram dönüşü 
yeniden aynı görevlilerce açılarak çalışmalara devam edildi.   

26.08.2014-30.08.2014 tarihleri arasında Kazı Başkanının Çorakyerler Ka-
zısıyla ilgili sunum yapmak üzere Hırvatistan’da düzenlenen uluslararası 
bir kongreye katılması nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara 
03.09.2014 tarihinde, Müze görevlilerinin denetiminde Prof. Dr. Ayla Sevim 
Erol, Araş. Gör. Alper Yener Yavuz ve iki lisansüstü öğrencisinden oluşan 
dört kişilik bir ekiple yeniden müze depo çalışmaları ve kazı evi tadilat ça-
lışmalarıyla 23.09.2014 tarihinde Çorakyerler 2014 yılı çalışmaları sonlandı-
rılmıştır.    

Çorakyerler 2014 yılı çalışmaları her yıl olduğu gibi; kazı evi temizliği, ara-
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zi konteyner temizliği (Resim: 1) ve çevre temizliği yapıldıktan sonra bir ön-
ceki yılda zararlı dış etkenlere karşı korunması amacıyla çeşitli koruyucularla 
üzeri kapatılan kazı alanı temizlenerek fosilli lokaliteler açığa çıkartıldıktan 
sonra sistemli kazı çalışmalarına başlandı (Resim: 2).

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak fosil deposunun arşivlemesi, fosillerin 
tanımlanması ve bilimsel çalışmalar da alan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 
yürütülmüştür. Depo çalışmalarında etütlük eserlerin yanı sıra numarasız fo-
sillerin de tanımlanma ve ayrılma işlemleri yapıldı.

Çorakyerler fosil lokalitesi jeolojik süreç içerisinde blok halinde kısa ara-
lıklarla sürüklenmiş olması nedeniyle fosillerin büyük bölümünün artikü-
lasyonu bozulmuş olarak ele geçmesi nedeniyle eklemli bütün iskelet çok az 
sayıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir önceki buluntunun devamı bir sonra-
ki yıl bulunabilmektedir. Nitekim 2014 yılı kazı çalışmalarında, envanterlik 
olabilecek nitelikte eklemli bütün bir iskelet bulunmamakla birlikte, etütlük 
mahiyette paleoantropoloji biliminde önemli sayılacak 98 adet fosil buluntu 
ele geçti. Genellikle tür ve genus tanımlaması yapılabilecek nitelikte olan bu-
luntular etütlük olarak değerlendirilmiştir. Ancak tür ve genus tanımlaması 
yapılamayacak durumda olan fosiller de tafonomik değerlendirme yapılabil-
mesi amacıyla numarasız olarak toplandı. Bazı buluntular da önceki yıllarda 
bulunmuş olanları tamamlayıcı nitelikte olduğu için önceki yıllardaki bulun-
tularla eşleşenler laboratuvar ortamında eşleştirilmeye çalışılmıştır. Müze de-
posu ile kazı evinde bulunan tüm fosillerin, tanımlama, eşleştirilme ve bilim-
sel değerlendirmelerine bu yıl da devam edildi.  

ÇORAKYERLER KAZI ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

 1) önceki yıl üstü kapatılan bölümler açılarak temizlendikten sonra 2x2 
boyutlarında kareler oluşturularak her bir karenin konumu belirlendikten 
sonra fosil çıkarma işlemlerine başlandı. Daha önceki yıllarda başlanan sis-
temin bozulmadan devam etmesi için fosil çıkarma işlemlerine bir önceki yıl 
kalındığı yerden başlanarak devam edildi.

2) Çorakyerler 2014 yılı çalışmalarının bir bölümü de Çankırı Müzesi Fo-
sil Deposunda bulunan fosillerin güçlendirilmesi, arşivlenmesi ve biyomet-
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rik ölçülerinin alınarak bilimsel çalışmalara yönelik oldu.  Fosil deposunda 
bulunan fosillerin her yıl yeniden gözden geçirilerek, restorasyon ve konser-
vasyon yapıldı. Bunun yanı sıra müzedeki çalışmalarda aile bazında tayinleri 
ve morfolojik yapıları hakkında da bilimsel değerlendirmeler yapılmış, yine 
müzenin deposunda korunmakta olan etraf buluntularının temizlenmesi ve 
tasnifi çalışmalarına devam edildi.

3) Diğer yandan ekibin bir kısmı da, bu yıl alandan ele geçen fosillerin, 
kazı evinde oluşturulan laboratuvarda, temizlik-onarım ve değerlendirmele-
rini yapmıştır.  Çorakyerler 2014 yılı kazı çalışmalarında çıkarılan buluntu-
ların değerlendirilip arşivlenmesi yapılarak kazı evinde oluşturulan depoya 
yerleştirildi.

2014 sezonu kazı çalışmalarından ele geçen 98 adet numaralı etütlük fosil 
arasında, daha önceki yıllarda ele geçen türlerin yanı sıra, bazı genuslara da-
hil edilecek yeni türler de bulundu.  

Kazı sezonunun tamamlanmasıyla birlikte, Çankırı Müzesi Müdürü ve 
araştırmacıları ve Bakanlık temsilcisi ile birlikte tutanaklar hazırlanıp, bulun-
tuların kontrolü yapılarak, 2014 yılı fosil buluntuları kazı evinde oluşturul-
muş olan depoya düzenli bir şekilde konulduktan sonra mühürlendi.   

 2014 YILI ÇORAKYERLER KAZI ÇALIŞMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Çorakyerler 2014 yılı sezonun kazı çalışmaları, 30 metre uzunluğunda or-
talama 1,5 metre yüksekliğinde bir alanda, 2x2 metre ebatlarında 6-L, 5-L, 
5-M, 5-N, 4-N, 4-O, 3-O, 3-P, 2-P, 2-R, 1-R, 0-R, 0-O olmak üzere toplam 13 
açmada devam etmiştir (Çizim: 1).  Bu çalışmalar esnasında bazı karelerde 
hiç fosil bulunmazken, bazı karelerden yoğun ve iç içe geçmiş olarak farklı 
türlere ait fosiller ele geçti (Grafik:1-2). 

Çorakyerler lokalitesinden her yıl bulunan aynı türlere ait fosil buluntula-
rın yanı sıra,  şimdiye kadar hiç bulunmamış türlere ait fosiller de bulunabil-
mektedir.  Çorakyerler 2014 çalışmalarında ele geçen buluntuların takım, aile, 
genus ve tür şeklinde dağılımları yapıldığında:
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i-Perissodactyla (Tek tırnaklılar) takımı içerisinde yer alan Rhinocerotidae 
ve  Equidae ailelerine mensup bir çok türün kafa iskeleti, ekstremiteler, alt ve 
üst çene parçaları ve dişler bu yılki buluntular arasında yer almaktadır. 

Bu yılki çalışmalarda da yine en yoğun buluntuyu rhinocerotidae fosilleri 
oluşturmuştur.  Lokalitede bu ailenin en yaygın görüleni Acerorhinus ? n. sp. 
dir. bu tür bölgenin en yaygın olan büyük omurgalılarını temsil etmektedir.  
Çorakyerlerde bulunan diğer bir Gergedan türü Chilotherium kowalevskii olup 
daha primitif özelliklere sahiptir. Üçüncü tür ise Ceratotherium neumayri’dir, 
Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri içinde en yaygın olarak bulunan ortak 
bir gruptur.  Rhnocerotidae ailesini temsil eden türler Çorakyerlerden en çok 
sayıda ele geçen fosillerdir.  Hemen her yıl bol miktarda kafa iskeleti ve vücut 
parçaları ele geçmektedir.  Bu yıl ergin bireylerin yanı sıra yavru bireylere ait 
fosiller de bulunmuştur (Resim: 3-4)

Equidae ailesini temsil eden birçok fosil 2014 çalışmalarında ele geçti.  
Hipparion olarak isimlendirilen Çorakyerler geç miyosen Atgillerinin üç tür-
le temsil edildiği kesinleşti.  Ancak yeni buluntularla dördüncü bir türün olup 
olmadığı üzerinde durulmaktadır. Çorakyerler hipparion türlerinin biri çok 
küçük, diğer iki türü ise daha iri formdadır.  Türlerden biri Hipparion cf. Prost-
ylum olup Marage, Fransa ve Mont Luberon trolianında tanımlanmış olanla-
rıyla benzerlik içerisindedir.  Diğer iki tür ise şimdilik Hipparion Sp. A, Hip-
parion Sp. B olarak isimlendirmiştir. Hipparion türleri morfolojik değişimi 
en iyi yansıtan bir canlı grubu olması nedeniyle tarihlendirme çalışmalarında 
referans fosil olarak değerlendirilmektedir. (Resim: 5-6)

ii- Proboscidea’lere (Hortumlulara) ait türlerin dişleri ve çene parçaları, eks-
tremiteler, etraf kemikleri ve defans dişlerine ait fosiller 2014 buluntuları ara-
sında yer almaktadır. 

Hortumlular olarak bilinen proboscidae takımına mensup buluntular Ço-
rakyerler lokalitesinde nizpeten daha az bulunan fosillerdir.  Çorakyerlerde 
2014 yılına kadar ele geçen Proboscidea takımı sadece Choerolophodon pentelici 
olarak isimlendirilen tek bir türle temsil edilirken, 2014’te yeni buluntuların 
tanımlanmasıyla bu takıma dahil edilen ve daha iri bir tür olan Tetralophodon 
longirostris türüne ait buluntuların varlığı anlaşıldı. Tetralophodon’un tanım-
lanmasıyla bu canlının yaşamış olduğu ortamın paleoekolojik verileri ışığın-
da, Çorakyerler yöresinde erken Turoliyen boyunca seyrek çalılık alanları 
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içeren ağaçlıklı orta nemli ve ılık orman formunda bir biyotopun var olduğu 
anlaşılmaktadır.  Bu canlının uzun bir hortum, küçük kulaklar, öndekilerin, 
arkadakilerden hafifçe daha uzun olduğu kolon benzeri ön ayaklar bu hor-
tumlunun en temel alt ve üst çenede 2 adet uzun defansa sahip olması, yaşıt 
faunalardan bilinen Choerolophodon ssp. lerden kolaylıkla ayırt edilmesini sağ-
lar.  Bu türün ön molarlarının “Trilophodon” formdaki Choerolophodon ssp. le-
rin aksine daha gelişmiş bir yapı sunar ve dört lophdan oluşur (Mayda, 2014) .

 Choerolophodon pentelici Doğu Akdeniz Miyosen Döneminin ortak bir türü 
olarak bilinmektedir (Geraads, 2013).  Bazı araştırmacılara göre Ege bölgesin-
de bu tür tek tür olarak bilinirken (Sanders 2003; Markov 2008; Konidaris, Ko-
ufos 2012), diğer bazı araştırmacılara göre ise Turolian ortak türü olan Choero-
lophodon pentelici,  Vallesian ve en erken Turolian’de olmak üzere Choerolop-
hodon anatolicus (Ozansoy 1965)  ile birlikte iki türe ayrıldığı belirtilmektedir  
(Geraads 2013’ten).  Çorakyerlerden ele geçen Probosid buluntuları genellikle 
yavru ve adolesean bireylere aittir.

Türkiye’de Choerolophodon Geç Orta Miyosen ve Erken Geç Miyosen’de 
C. anatolicus, Orta Geç Turoliyen’den sonra C. pentelici olmak üzere iki tür 
altında toplanmıştır (Gaziry, 1976; Ozansoy, 1965; Sanders, 2003).    Çorak-
yerler örneklerinin biyometrik değerlerinin C. pentelici ölçümlerinin oluştur-
duğu alan içerisine düşmekte ve C. anatolicus’a ait ortalama değerden yüksek 
olsa da, bazı ölçümlerin Pentalophos (MN10, Yunanistan) faunası ile uyumlu 
olması Çorakyerler faunasında C.pentelici formlarının daha ilkel karakterde 
olduğunu göstermektedir. Bu veriler diğer MN11 lokaliteleri ile de uyumlu 
olması ve diğer fauna elemanlarını sunduğu ekolojik bulgular birlikte değer-
lendirildiğinde geniş gölsel bir biyotopun Çorakyerler alanına yakın bir yerde 
olması gerektiğini düşündürmektedir.

iii-Artiodactyla (Çift Tırnaklılar) takımından, Bovidae, Giraffidae, Suidae 
ailelerine mensup birçok türün kafa iskeletleri ve boynuzları, ekstremiteler, 
etraf kemikleri, mandibula ve maksilla ile metapodiumlardan oluşmaktadır. 
Buluntularla ilgili tez çalışmaları ve bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

Bovidae: Boynuzlugiller ve ya öküzgiller olarak isimlendirilen Bovidaeler, 
çift toynaklı ve geviş getiren bir ailedir.  Günümüzde 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 türü içermektedir.
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 Çorakyerler bovidae ailesinde şimdiye kadar dokuz ayrı türü tanımlan-
mıştır.  2013 yılı çalışmalarında 40 cm. uzunluğunda boynuza sahip yeni bir 
antilop fosili ele geçmişti, bu yılki çalışmalarda da geçen yılki kadar olma-
makla birlikte yeni bir antilop fosili ele geçmiştir. (Resim: 7-8)

Yapılan son çalışmalarla Çorakyerler Bovidae’leri: Miotragocerus (Pikermi-
cerus) sp.  Tragoportax-Miotragocerus, Tragoportax gaudryi, Tragoportax ? sp., cf. 
Prostrepsiceros sp., Criotherium argalioides, Majoreas cf. woodwardi., Gazella sp. ?, 
Oioceros rothi.,  Protoryx sp., “Plesiaddax” inundatus türlerinden oluşmaktadır. 

Giraffidae: Çorakyerler zürafagilleri üç tür olarak belirlenmiştir. Bunlardan 
birincisi Bohlinia cf. Attica, ikincisi Palaeotragus cf. Roueni olarak belirlenmiştir. 
Üçüncüsü ise P. expectans, P. coelophrys and P. Quadricornis türlerine boyut ola-
rak yakın olmakla birlikte henüz tam olarak tanımlanamadı.  Zürafaların ata-
larının temsilcileri zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk mineli 
yanak dişlerine sahiptirler. Türler basit yapılı deriyle örtülü ossicone olarak de-
ğerlendirilen boynuzlara sahiptirler.  Çorakyerlerde Paleotragus cf P. ve Samothe-
rium olmak üzere iki türü mevcuttur.  Anadolu geç miyoseninde 

Giraffidae: paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle temsil 
edilmektedir. Çorakyerler 2014 sezonu girffidae buluntuları az sayıda olup 
bilek kemiklerinden oluşmaktadır.

Suidae: Domuzgiller olarak bilinen bu grup, Microstonyx majör türü temsil 
edilmektedir. Başlangıçta Sickenberk ve ark. (1975) buradan ele geçen türü 
Listriodon olarak önermişti.  Ancak Listrodon bir orta Miyosen türü olduğu 
için muhtemelen bir hata yapılmış olmalıdır. Çorakyerler Suidae türü micros-
toniks olmalıdır. Çorakyerlerde Suidae ailesi Microstonyx major cf.  erymanet-
hius türüyle temsil edilmekte ve bovidae, hipparion ve rhinociretiaelere oranlar 
daha az ele geçmektedir. 2014 kazı sezonundan sadece bir mandibula ele geç-
miştir (Resim: 9-10)

iv-Carnivora:  Et yitici olarak bilinen ve çok sayıda türü mevcut olan carnivora 
takımı kazıya başlandığı yıllarda hiç bulunamazken, son yıllarda bu takıma ait bazı 
türlerin fosilleri ele geçmeye başladı.   Çorakyerlerde önceki yıllarda mustelidae ve 
hyaenidae ve felidae  ailerini temsilen bir çok türe ait mandibula diş ve kafa iskleti 
fosilleri ele geçerken,  bu yılki buluntular arasında Felidae ailesine mensup Machairo-
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dus cf. aphanistus türünün sadece bir canin dişi mevcuttur (Resim: 11-12).  Önceki 
yıllarda Çorakyerler’de bu türe ait ele geçen bütün kafa iskeletinden bu canlının kap-
lan boyutunda bir bedene sahip olduğu anlaşılmaktadır.  Çorakyerler’den ele geçen 
Felidae örnekleri Türkiye’de bilinen Erken Turoliyen lokalitelerinden Kemiklitepe-D 
ve Mahmutgazi (MN11) örnekleri ile benzerlikler sunduğu anlaşılmaktadır.  Çorak-
yerlerde iyi korunmuş ve Anadolu’da bilinen en eksiksiz Machairodus fosilleri bu 
canlıların morfolojik özelliklerinin tanımlanması ve yayılım alanlarının açıklanabil-
mesi için önem taşımaktadır.  Özellikle önceki yıllarda bulunan kafatası üzerinde ya-
pılması gereken detaylı çalışmalar tamamlanıncaya kadar bu fosillerin Machairodus 
cf.aphanistus olarak tanımlanması ön incelemeler sonucunda elde edilen verilerin ışı-
ğında uygun bulunmaktadır. 

Carnivora buluntularından bir önceki yıla ait bir fosilin bu yıl tanımlanma-
sı sonucu Çorakyerler’de su samurunun varlığı anlaşılmıştır. Su samuru fosi-
linin tanımlanmasıyla birlikte Çorakyerler’lerden ele geçen omurgalı hayvan 
fosillerinin büyük bir göl ve bu gölü besleyen nehirlerin etrafındaki büyük 
ormanların yer aldığı bir ortamda yaşamış olmaları gerektiği anlaşılmıştır.  
Yeni türlere ait buluntuların ele geçmesi çorakyerler paleoekolojik ortamının 
yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda Pale-
oekolojik değerlendirme yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  Daha 
önceki yıllarda ele geçen fosillerden Çorakyerler lokalitesi kurak yarı kurak 
yer yer su birikintileri olduğu şeklinde bir ekolojik ortam tanımlanmıştı.  An-
cak Su samuruna ait iri bir türün fosilinin lokaliteden ele geçmesi, ortamda 
çoğunlukla spiral boynuzlu bovidlerin varlığı ve genel olarak  makro meme-
lilerin kapalı alan(orman) memelisi olması ortamın orman ve suyun bol oldu-
ğu bir ortamın olduğu düşünülmektedir. Çalışmalar devam ettikçe ayrıntılı 
analizler paylaşılacaktır.

Çorakyerler Kazı çalışmaları ile Fosil Yatağı büyük oranda güvenlik altına 
alınmış olmasına rağmen, yol kenarında bulunan bölümler halen risk altında-
dır.  Fosilli sedimanların taşlaşmış olması ve fosillerin kırılganlığı çok hassas 
ve yavaş çalışmayı gerektirmektedir.  Dolayısıyla kazı çalışmalarının oldukça 
yavaş devam etmesi gerektiğinden fosilli tabakalar tamamen bitirilememiş-
tir. Lokalite, gün geçtikçe şehrin ortasında kalmaya başlamıştır. Lokalitenin 
yanal devamları inşaat sektörü tarafından sürekli yok edilmeyle karşı kar-
şıyadır. Bu nedenle bölgede gelecek yıllarda da çalışmalara devam edilmesi 
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tahribatların yapılmasını önleyecektir.  Yapılacak kazılardan ele geçecek yeni 
buluntular da Ülkemiz ve Dünya paleofaunası, paleoekolojisi ve paleo ikli-
minin aydınlatılmasında önemli bilgiler sunacaktır.  Fosiller halen çok yoğun 
olarak çıkmaya devam etmekte ve önceki yıllarda ele geçenlerin parçaları da 
bulnabilmektedir. Paleontoloji ve Paleoantropoloji bilimi açısından Çankırı- 
Çorum havzasının ve Anadolu’nun öneminin ortaya konulabilmesi, fauna-
nın demografik açıdan değerlendirilmesinin yapılabilmesi için yeterli sayıya 
ulaşılması ve Dünya ve Ülkemiz Paleontolojisi önem arzeden bu  lokalitenin 
tahrip edilmeden fosilli alanın kurtarılmasının devamı için kazı çalışmalarına 
2015 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.
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Grafik 2: Çorakyerler 2014 yılı fosillerintakım dağılım grafiği.

Grafik 1: Çorakyerler 2014 yılı fosillerin aile dağılım grafiği.
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Resim 1: Kazı alanının açılışı.

Çizim 1: 2014 Yılı Çorakyerler kazısında çalışılan kareler ve fosil dağılımı.
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Resim 4: Rhnocerotidae temizlenmiş femur.

Resim  2: Arazi çalışmaları.

Resim 3:  Rhnocerotidae İn situ-femur.
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Resim 5: Equidae İn-situ kafa iskeleti.

Resim 7: Bovidae İn-situ.

Resim 6:Equidae temizlenmiş kafa iskeleti.
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Resim 8: Bovidae temizlenmiş.

Resim 10: Suidae temizlenmiş mandibula.

Resim 9: Suidae İn-situ mandibula.
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Resim 12: Carnivora (Felidae) temizlenmiş.

Resim 11: Carnivora (Felidae) İn-situ canine.
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OVAÖREN 2014 YILI KAZILARI

S. Yücel ŞENYURT*
Atakan AKÇAY

Yalçın KAMIŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi adına 2007 yılında baş-
layan Ovaören kazılarının, 2014 yılı çalışmaları 31.07.2014-15.09.2014 tarihleri 
arasında toplam 47 gün sürmüştür.1 2014 yılı kazıları kapsamında Ovaören ar-
keolojik bütünlüğü içerisinde yer alan Yassıhöyük ve Topakhöyük Teras Yerle-
şimi olmak üzere iki farklı birimde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

TOPAKHÖYÜK TERAS YERLEŞİMİ KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı Topakhöyük Teras Yerleşimi kazı çalışmaları GT-138, GS-113 ve 
GI-124 açmaları olmak üzere üç farklı alanda yürütülmüştür (Resim: 1). 2013 
yılında öngörülen kazı planlaması çerçevesinde, GT-138 açmasındaki kazı ça-

* Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, 
Beşevler-Ankara/TÜRKİYE.

  Dr. Atakan AKÇAY, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, Beşevler-
Ankara/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Yalçın KAMIŞ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE.

1 Ovaören 2014  Yılı Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 20.06.2014 tarih ve 120874 sayılı izinleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kazı 
çalışmalarına Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
uzmanlarından Nesrin Demirhan katılmıştır. Kazı başkan yardımcılığını Gazi Üniversitesi, Ede-
biyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Atakan Akçay yürütmüştür. Kazı ekibi Gazi Üniver-
sitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Yalçın Kamış, arkeolog Yunus Ekim, Filiz İlhan, Tuğçe Şener, 
Leyla Yorulmaz, Mehmet Uyar ve restoratör Merve Karateke’den oluşmuştur.. Ovaören Höyü-
ğü arkeobotani çalışmaları kapsamında Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Halil Çakan, Arş. Gör. Feryal Aslan, Salih Kavak kazıya katılım sağlamıştır. Gazi Üniversitesi 
Arkeoloji bölümü öğrencilerinden Pembe Yakupoğluları, Emrah Yıldırım, Mevlüt Nebi Gümüş-
tekin, Resul Şimşek ile Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi arkeoloji bölümü öğrencilerinden 
Halime Çapan ve Ceren Ellialtı kazı çalışmalarına katılan öğrencilerdir.
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lışmaları Teras Yerleşimi’nin Erken Tunç Çağı stratigrafisinin anlaşılmasına 
yönelik olarak gerçekleştirilirken, diğer açmalardaki çalışmalar ağırlıklı ola-
rak Asur Ticaret Kolonileri Çağı Yerleşim dokusunun anlaşılması amacıyla 
yürütülmüştür. 

GT-138 Açması Kazı Çalışmaları

GT-138 açmasında yürütülen 2014 yılı kazı çalışmaları, 2013 yılı kazı ça-
lışmalarında GT-137 açmasında tespit edilen Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve 
Erken Tunç Çağı III tabakalarının daha geniş ölçekte araştırılmasını hedef-
lemiştir (Resim: 1). GT-138 açmasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 
Erken Tunç Çağı III ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait dört tabaka tespit 
edilmiştir. 

Topakhöyük Teras Yerleşimi’nin birinci ana kültür katının oluşturan Asur 
Ticaret Kolonileri Çağı (Orta Tunç Çağı) yerleşiminin GT-138 açması içerisin-
de zayıf bir şekilde temsil edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, hemen bitişikte 
yer alan GT-137 açmasının aksine Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait mimarî 
kalıntıların GT-138 açmasında açığa çıkarılması dikkat çekici bir farklılık 
oluşturmaktadır. GT-138 açmasında açığa çıkarılan Asur Ticaret Kolonileri 
Çağı’na ait yapı kalıntısı, açmanın güneydoğusunda 9-10/h-j palankarele-
rinde yer almaktadır. Temel seviyesinde korunmuş yaklaşık 2x2 m. boyut-
larındaki yapı kalıntısının bir mekâna ait köşe bölümü olduğu anlaşılmıştır 
(Resim: 2). Küçük ve orta boyutlu toplama taşlardan inşa edildiği anlaşılan 
yapının temel seviyesine bağlanan sıkıştırılmış toprak tabanı da açığa çıka-
rılmıştır. Taban üzerinde çanak çömlek parçaları dışında herhangi bir bulun-
tuya rastlanmamıştır. GT-138 açmasının ilk tabakasını oluşturan Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı’nın açma genelindeki durumuna bakıldığında ise çok sayıda 
çöp çukurunun bulunması dikkati çekmektedir (Resim: 3). İçlerinden yoğun 
çok miktarda çanak çömlek parçası ve hayvan kemiği ele geçen çukurlar, GT-
138 açması ile bitişik GT-137 açmasının bu dönemde olasılıkla konut yapıları 
arasında kalan açık alan olduğunu ve bu alanın atıklardan kurtulmak amacı 
ile kullanıldığını göstermektedir. GT-138 açmasında açığa çıkarılan çöp çu-
kurlarından ele geçen az sayıdaki sağlam çanak çömlek örnekleri (Resim: 4) 
bu dönemin tipik formlarının yansıtmaktadır.
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GT-138 açmasında tespit edilen II. tabakayı ele geçen çanak çömlek bulun-
tularına göre Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na geçiş dönemi (M.Ö. 2200-2000) 
olarak nitelemek mümkündür. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait çöp çukur-
ları tarafından ciddi ölçüde tahrip edildiği anlaşılan bu tabakaya ait mimarî 
kalıntılar açmanın batı bölümünde 4-6/a-c plankarelerinde açığa çıkartılmış-
tır. Üst tabaka tarafından oldukça tahrip edildiği görülen bu kalıntılar sırt sır-
ta vermiş iki farklı mekâna ait köşe bölümlerinden oluşmaktadır. Daha zayıf 
korunduğu görülen kuzeydeki mekâna ait köşe bölümünde temel genişliği 
yaklaşık 75 santimetredir. İri boyutlu taşlardan örüldüğü anlaşılan temel du-
varlarının içinde mekâna ait herhangi bir düzenleme bulunmamıştır. Güney-
deki mekâna ait köşe bölümü nispeten daha iyi korunmuş durumdadır. İri 
boyutlu taşlardan örüldüğü anlaşılan temel duvarlarının içindeki mekânın 
tabanı açılmıştır. Taban üzerinde yer alan kapı sövesi ve ahşap dikme deli-
ği gibi düzenlemeler dikkati çekmektedir. Mimarî olarak kısaca tanımlanan 
mekânlar dışında yoğun miktarda döküntü taş içeren II. tabakada dikkati çe-
ken bir diğer husus çok sayıdaki çöp çukurunun varlığıdır. İçlerinde yoğun 
miktarda seramik parçaları ve hayvan kemikleri bulunan çöp çukurlarından 
ele geçen çanak çömlek örnekleri arasında bulunan Alişar III seramikleri bu 
tabakanın M.Ö. III. binyıl sonuna tarihlenmesini sağlamaktadır. 

GT-138 açmasında mimarî öğeleriyle birlikte açığa çıkarılan III. tabaka 
yapıları II. tabakaya ait yapıların hemen altında bulunmaktadır. Yer yer II. 
tabakaya ait duvarlar tarafından da kullanıldığı anlaşılan III. tabakaya ait en 
önemli mimarî kalıntı GT-137 açmasından başlayarak GT-138 açmasında 4-c 
plankaresine kadar uzanan duvardır (Resim: 5). Uzunluğu yaklaşık 8,5 metre-
ye ulaşan duvarın genişliği yaklaşık 70 santimetredir. Duvarın korunan yük-
sekliği bölüm bölüm değişmekle birlikte, en yüksek korunduğu kısımlarda 
yaklaşık 1 metreye ulaşmaktadır. Bu duvarla ilişkili olabilecek III. tabakaya 
ait mekân duvarlarının I. ve II. tabakalardaki yapılaşma faaliyetleri ile çok sa-
yıdaki çöp çukuru tarafından tahrip edildiği açığa çıkarılan yoğun miktardaki 
döküntü taşlardan anlaşılmıştır. Ancak, kuzeydoğu-güneybatı eksenli olarak 
uzanan uzun duvarda bulunan plasterler dikkati çekmektedir (Resim: 6). Bu 
tip plasterlerin Orta Anadolu’da özellikle Kültepe ve Alişar gibi merkezlerde 
mimarî unsur olarak kullanıldıkları bilinmektedir. GT-138 açması III. tabaka-
dan ele geçen az sayıda buluntu ve çok sayıdaki çanak çömlek parçaları bu 
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tabakanın Erken Tunç Çağı III’e tarihlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 
Özellikle III. tabakadan ele geçen depas ve tankard türü kaplara ait parçalar 
bu tarihlemeyi desteklemektedir.

GT-138 açmasında tespit edilen IV. tabaka, 2014 yılı kazı çalışmalarında 
mimarî anlamda en zengin detayları veren tabakasıdır. III. tabakaya ait du-
varın doğrudan üzerine oturduğu IV. tabaka yapıları açmanın geneline ya-
yılmaktadır. Her ne kadar bazı bölümleri I. ve II. tabakalara ait çöp çukurları 
tarafından tahrip edilmiş olsa da IV. tabakada farklı işlevleri olduğu anlaşı-
lan mekânlar açığa çıkarılmıştır. GT-138 açmasında açığa çıkartılan mekânlar 
2013 yılında GT-137 açmasında açığa çıkartılan mekânlar ile bütünleşmekte-
dir. GT-138 açmasının kuzeyinden başlayarak güneyine kadar uzanan fark-
lı boyutlardaki 5 adet mekândan (Resim: 7) en kuzeyde yer alanı yaklaşık 
5x2,5 metre boyutlarındadır. III. tabaka duvarının doğrudan üzerine oturdu-
ğu mekânın batı sınırı bu nedenle belirlenememiştir. Tabanı açığa çıkarılan 
mekân içerisinde 1,3x1 metre boyutlarındaki kutu şeklinde bir düzenleme yer 
almaktadır. Mekânın batısında yer alan düzenleme, güneyden mekân duva-
rına bitişiktir. Kutu şeklindeki düzenlemenin kuzey ve doğu çeperleri yassı 
plaka şeklindeki kireç taşı levhaların dikey olarak toprağa yerleştirilmesi ile 
oluşturulmuştur (Resim: 7). GT-138 açmasında açığa çıkarılan ikinci mekân, 
en kuzeydeki mekâna bitişik durumdadır. 6x2,5 m. boyutlarındaki mekânın 
tabanı açığa çıkarılmıştır. Uzun ve dar bir koridor niteliğindeki mekân içe-
risinde açığa çıkarılan en dikkat çekici buluntu, gövdesinin üst kısmına ka-
dar tabana gömüldüğü anlaşılan çömlektir. Ağız kısmı tahrip olmuş çöm-
leğin çevresinin sıkıştırılmış toprak ve küçük boyutlu taşlar ile çevrelendiği 
görülmüştür. Çömleğin içinde çanak çömlek parçaları dışında herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır. GT-138 açmasında açığa çıkarılan üçüncü mekân 
1,8x2,8 m. boyutlarında olup, uzun ve dar bir koridor biçimindeki mekâna 
güneyden bitişiktir. Koridordan söz konusu mekâna geçişin yaklaşık 1m ge-
nişliğindeki kapıdan sağlandığı in-situ durumda açığa çıkarılan söveden an-
laşılmıştır. GT-138 açmasının güneyinde yer alan diğer iki mekânın güney ve 
batı duvarlarının bulunmaması mekânların tam olarak tanımlanmasını en-
gellemektedir. IV. tabakadan ele geçen çok sayıdaki çanak çömlek parçası de-
ğerlendirildiğinde, bu tabakanın Erken Tunç Çağı III’ün Teras Yerleşimi’nde 
temsil edilen en erken evresi olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakada da III. ta-
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bakada olduğu gibi depas, tankard ve Suriye Şişesi gibi ithal seramik parçala-
rının bulunması bu tarihlemeyi açık bir şekilde desteklemektedir.

GS-113 Açması Kazı Çalışmaları

Topakhöyük Teras Yerleşimi’nin kuzeyinde yer alan GS-113 açmasında 
yürütülen kazı çalışmalarının amacı bu alanda Asur Ticaret Kolonileri Çağı 
Yerleşimi’nin yayılımının gözlenmesi olmuştur. Topakhöyük’ün yaklaşık 80 
m. kuzeydoğusunda bulunan GS-113 açmasında kazı çalışmaları açmanın gü-
neydoğusunda 6-10/a-e plankarelerinde yürütülmüştür. GS-113 açmasında 
yürütülen kazı çalışmaları, bu alandaki ilk tabakanın Teras Yerleşimi›nin di-
ğer bölümlerinde olduğu gibi Asur Ticaret Kolonileri Çağı›na ait olduğunu 
ortaya koymuştur. Ancak, GS-113 açmasında yüzey toprağının hemen altında 
tespit edilen söz konusu tabakanın belirgin mimarî özellikler göstermediği 
tespit edilmiştir. Yüzey toprağının hemen altında yer alan Asur Ticaret Ko-
lonileri Çağı tabakasının, bu alanda önceki yıllar boyunca yürütülen tarımsal 
faaliyetlerden etkilenmiş olması bu durumun en önemli nedenidir. Tarımsal 
faaliyetler sonucunda mimarî yapıların oldukça zarar görmüş olduğu ve du-
var temellerinin dağıldığı tespit edilmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı ta-
bakasında dönemin özelliklerini yansıtan çok sayıdaki çanak çömlek parçası 
dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. GS-113 açmasında devam et-
tirilen kazı çalışmalarında, ilk tabakanın kaldırılmasından sonra Erken Tunç 
Çağı II tabakasına ulaşılmıştır. Mimarî olarak daha tanımlanabilir olan bu ta-
bakada, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan yaklaşık 3 metre uzun-
luğunda bir duvar açığa çıkartılmıştır. Oldukça iri boyutlu taşların temelde 
kullanılarak örüldüğü görülen söz konusu duvarın bir mekânın güneybatı 
duvarını oluşturduğu, duvarın güneyinde açığa çıkarılan 1 m. genişliğindeki 
kapı girişi ve in-situ durumda açığa çıkarılan söveden anlaşılmıştır. Kapının 
kuzeyinde yer alan mekânın iç bölümünde ise bir ocak tabanı ve onun he-
men yanında işlik masası olarak kullanıldığı anlaşılan ortası çukurlaştırılmış 
iri boyutlu kireçtaşı blok ortaya çıkartılmıştır. Mekân içerisinde bulunan ko-
rozyonlu bir iğine dışında herhangi bir küçük buluntuya rastlanmamıştır. 
Mekân içinde ve çevresinde yürütülen çalışmalarda ele geçen çok sayıdaki 
çanak çömlek parçası Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenebilecek tipik Orta Ana-
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dolu Bölgesi örneklerinden oluşmaktadır. GS-113 açmasında Erken Tunç 
Çağı III’e tarihlenebilecek seramik örneklerine rastlanmamıştır. Bu durum, 
Teras Yerleşimi’nin kuzey bölümüne kadar yayılan bir Erken Tunç Çağı III 
yerleşiminden bahsedilemeyeceğini ve Erken Tunç Çağı III yerleşiminin Te-
ras Yerleşimi’nin orta ve güney bölümlerinde daha küçük bir alanı kapsamış 
olabileceğine işaret etmektedir.

GI-124 Açması Kazı Çalışmaları

Topakhöyük ve Teras Yerleşimi’nin bağlantılarının çözülmesi amacıyla 
Topakhöyük’ün doğusunda GI-124 açmasının 1-2/a-b plankarelerinde 2x2 m. 
boyutlarında sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 2 metre derinliğe 
ulaşan sondajın üstte yer alan 1,5 metrelik bölünün daha çok höyükten eroz-
yonla sürüklenen karışık malzeme içerdiği gözlenmiştir. Sondajın tabanına 
yakın kısımda ise bozulmamış kültür tabakası ve buna bağlı yaklaşık 1,5 m. 
uzunluğunda bir duvar parçası açığa çıkarılmıştır.  Kazılan alanın darlığı ne-
deniyle mekân bağlantısı tam olarak anlaşılamayan duvarın çevresinden ele 
geçen seramikler bu tabakanın Erken Tunç Çağı III’e tarihlenmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur. Ayrıca, bu tabakadan ele geçen dört spiralli altın kolye ta-
nesi (Resim: 8) bu tarihlemeyi destekleyen en önemli buluntudur. Dört spiral-
li kolye taneleri Anadolu’da Alacahöyük soylu mezarları, Eskiyapar ve Troya 
gibi önemli yerleşimlerin Erken Tunç Çağı III tabakalarından bilinmektedir. 
GI-124 açmasından ele geçen dört spiralli kolye tanesine oldukça benzeyen 
örneklerin Troya Hazinelerinde karşımıza çıkması ve Teras Yerleşimi’nin di-
ğer açmalarında Batı Anadolu tipi seramiklerin bulunmuş olması, Ovaören 
Teras Yerleşiminin Erken Tunç Çağı III döneminde Batı Anadolu Bölgesiyle 
oldukça güçlü bağlar kurduğuna işaret etmektedir.     

YASSIHÖYÜK KAZI ÇALIŞMALARI

2007 yılından beri yürütülen kazı çalışmaları Yassıhöyük’teki en eski yer-
leşimin Erken Tunç Çağı III dönemine kadar indiğini göstermiş olmakla bir-
likte, Yassıhöyük’ün savunma sistemlerine de sahip çok daha büyük boyutlu 
bir yerleşime dönüşümünün Geç Tunç Çağı içerisinde gerçekleştiği anlaşıl-
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maktadır. Bu kapsamda Hitit İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen sandık du-
varlı surlar yerleşimdeki en eski savunma sistemini oluşturmaktadır. Demir 
Çağı içerisinde, Geç Hitit döneminde de (M.Ö. 10-8. yy.)  kentsel yerleşim 
düzeninin devam ettiği görülmektedir. Geç Hitit döneminde bir Tabal Ülkesi 
yerleşimi olan Yassıhöyük’ün Demir Çağı savunma sistemlerinin Hitit İmpa-
ratorluk dönemi savunma sistemleri ile büyük farklılıklar gösterdiği tespit 
edilmiştir. Demir Çağı’nda 15 hektarlık bir boyuta ulaşan Yassıhöyük, yak-
laşık 1250 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde, üst kısmı kerpiç ile 
yükseltilmiş taş bedenli bir sur ile çevrelenmiştir. 2014 yılı Yassıhöyük kazı 
çalışmalarında kentsel yerleşim modelinin her iki dönemine (Hitit İmpara-
torluk ve Geç Hitit Dönemleri) yönelik soruların cevaplanabilmesi amacıyla 
geniş alanlarda, daha bütünleşik mimarî yapı gruplarının tespit edilebilmesi 
amaçlamıştır. 2014 yılı Yassıhöyük çalışmaları izah edilmeye çalışılan temel 
amaç çerçevesinde tek bir sektörde, 800 metrekareye yayılan bir alanda (Re-
sim: 9) yürütülmüştür. Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, Orta Demir 
Çağı (Geç Hitit Dönemi) kent kapısı ve kent surları ile Hitit İmparatorluk Dö-
nemi surları ve bu döneme ait mimarî yapıların tespit edilmesi hedeflenmiş-
tir.

Yassıhöyük Demir Çağı Kent Kapısı ve Suru Kazıları

Demir Çağı savunma sistemi içerisindeki kent kapısı yerleşimin güney-
doğu kesiminde yer almaktadır. 2011-2013 yıllarında Demir Çağı kapısının 
kuzeybatı kulesi, kapı giriş koridoru, kapı ve sahanlık bölümleri açığa çıka-
rılmıştır. Kuzeybatıdaki kulesinin sur kanadı ile bağlandığı bölüm tespit edi-
lebilmesine rağmen, güneydoğu kulesinin sur ile bağlantısı ise tespit edile-
memişti. Giriş kapısını taşıyan dış kulelerde ve kapılar arasında kalan geniş 
sahanlık alanındaki yenileme ve tadilat evreleri, surların Demir Çağı içeri-
sindeki uzun süreli kullanımının arkeolojik delillerini oluşturmaktadır. Kapı-
nın oturduğu temel seviyelerinde yoğun olarak ele geçen Hitit İmparatorluk 
dönemine ait seramikler ve Demir Çağı kapısının kulelerinde yer yer görülen 
düzeltili bloklar Demir Çağı kapısının Hitit İmparatorluk dönemi kapısıyla 
aynı alanda olabileceğini düşündürmektedir.

2014 yılında kapı koridoru üzerindeki IK194 açmasında ve bu açmanın 
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doğusundaki IL194 açmasındaki çalışmaların temel amacı kapı ve kapı ile 
ilişkili yapı gruplarının tespit edilmesi olmuştur. Özellikle IK194 açmasının 
direkt olarak kapı aksı üzerinde yer alması sebebiyle bu alanda derinleşerek 
kapı sövelerinin oturduğu seviyeye kadar inilmesi hedeflenmiştir. Kent ka-
pısının içte kalan ikinci giriş açıklığını oluşturan alanda, taş bloklar üzerinde 
kerpiç bir örgü ile yükselen batı kanadı temel seviyesine kadar kazılmıştır. 
Söz konusu kanadın, 2012 yılında açığa çıkarılan doğu kanadı ile simetrik 
plan özellikleri taşıdığı anlaşılmıştır. Kapı kanatları arasındaki giriş açıklığını 
kapattığı öngörülen taş örgülü duvarın bu kanada da dayandırılmış olduğu 
tespit edilmiştir. Böylece 5 metrelik genişliğe sahip iç kapı açıklığının, kapı 
söveleri ile aynı seviyeden başlayan ve 4 metre yüksekliğe ulaşan bir taş du-
var ile (Resim: 10) örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu kapama 
duvarın düzensiz örgü biçimi, dolguları içerisindeki iri boyutlu küp kırıkları 
ve hayvan kemikleri büyük çaplı ve hızlı gelişen bir istila ile karşılaşıldığını 
göstermektedir. 

IK194 ve IL194 açmalarında tespit edilen 2 mimarî evre, surların son kul-
lanım evresinin ardından kapı alanının yerleşim alanı olarak kullanıldığını 
göstermiştir. Özellikle IL194 açmasında tespit edilen Geç Demir Çağı’nın geç 
evresine ait mimarî yapılar, surların ve kapının kullanılmadığı evreyi yansıt-
maktadır. IL194 açmasında tespit edilen, bitişik düzenlemeli, ortak duvarlar 
kullanan küçük boyutlu yapıların (Resim: 11) işlik alanları olarak kullanıldı-
ğı anlaşılmaktadır. Yapıların temelleri taş temelli olup üzerlerindeki kerpiç 
yükseltiler yok denilecek ölçüde kötü korunmuştur. M.Ö. 5-4 yüzyıla ait sera-
mik örneklerinin yanı sıra, az sayıdaki Helenistik döneme ait örnekler, alanın 
M.Ö. 2. yüzyıl içlerine kadar kullanıldığını göstermektedir. 

IK194 açmasında tespit edilen mimarî yapılar da iki evrelidir. Geç Demir 
Çağı’na ait olan yapılar IL194 açmasındaki yapıların devamı niteliğindedir. 
Geç Demir Çağı’nın erken evresine ait yapılar temel seviyesinde korunabil-
miştir. Geç evre ile mimarî malzeme açısından bir farklılık gözlenmemekle 
birlikte, bu evre yapılarının akslarındaki değişiklik dikkat çekicidir. Geç De-
mir Çağı’nın erken evresi (M.Ö. 550-450) ile kapının kullanıldığı son mimarî 
evre arasında her hangi bir yapı kalıntının bulunmamış olması bu alanının 
uzun bir süre kullanılmamış olduğuna işaret etmektedir.
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IK194 açmasında tespit edilen, kapı açıklığını kapatan duvar örgüsü se-
viyesinde ve kapı aksı üzerinde ele geçen seramikler ise Alişar-4 seramik ge-
leneğinin ürünleridir. Monokrom boyalı örnekler çoğunluğu oluştururken, 
özelikle olgun gelenekteki geyik figürlü kaplar, hayvan motifli örnekler ve 
geometrik bezemeler M.Ö. 8. yy. sonu ile 7. yüzyılın başlarına tarihlenmekte-
dir. Ayrıca aynı kontekstlerde ele geçen bronz ve demirden ok uçları (Resim: 
12) tarihlendirme için önemli buluntular arasındadır. 

Kapı alanında kazısı yapılan bir diğer açma esasında kapı yapıları ve sur 
duvarları arasındaki ilişkilerin tespit edilmeye çalışıldığı, surdaki kullanım 
evrelerinin belirlenmesi amacıyla kazıların gerçekleştirildiği IJ194 açmasıdır. 
Söz konusu açma kuzeybatı kulesinin iç yüzü ile bu kuleye birleşen kent su-
runun iç kısmının birleştiği alandadır. Açmanın bir kısmı 2012 ve 2013 yılla-
rında sadece duvar takibi yapmak amacıyla kazılmıştır. IJ194 açmasının ku-
zeybatı köşesinden takip edilebilen kent suru, açmanın ortasına denk gelen 
bir alanda kapı kulesi ile birleşmektedir. Birleşim kısmındaki yaklaşık 1 metre 
yüksekliğindeki yıkıntı alanı kent surlarının son istila döneminde özellikle 
bu kesimden tahribat gördüğünü düşündürmektedir. Ortalama 4 metrelik 
bir kalınlıkla devam eden sur duvarı, kuleyle birleştiği noktada 3.20 metreye 
kadar daralmaktadır. Dış kapıyı taşıyan kuleler ile iç kapının yer aldığı kanat-
lar arasındaki koridor bölümü yaklaşık 8x 15 metre boyutlarındadır. Düzel-
tilmiş blok taşlardan oluşan temellerin üzerinde iyi korunmuş kerpiç duvar 
yer almaktadır. Kanatların toplam yüksekliği 4 metreye kadar korunmuştur.  
Sahanlık alanını ikiye bölen paravan duvarların dış yüzeyleri, son kullanım 
ve istila evresinde eğreti ve acele şekilde örülmüş bir taş kaplama ile sağlam-
laştırmaya çalışılmıştır. Yukarı da bahsettiğimiz üzere kapı açıklıklarının da 
bir duvar ile örülerek kapatıldığı bu dönemde, sahanlık alanındaki paravan 
duvarların da birleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Böylece iç ve dış kapı 
açıklığı ve paravanlar arasındaki açıklığın söz konusu istila öncesinde örül-
düğü, savunma sisteminin en zayıf noktasını oluşturan kapı alanının güçlen-
dirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

IJ194 açmasında yürütülen kazı çalışmalarının amaçlarından birisi de sura 
dayalı mekânların varlığını tespit etmek olmuştur. Kentin içine bakan bu ke-
simde açmanın kuzey profiline doğru devam eden bir mimarî düzenleme 
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tespit edilmiştir. Sura veya kapı kanatlarına dayanmayan bu yapının koru-
nan üst seviyesi, surun en üst seviyesinden yaklaşık 1 metre daha aşağıda-
dır. Yapının güneydoğu ve güneybatı kanatları bir duvar sırası oluşturacak 
şekilde düzenlenmiştir. İç kısmında ise güneydoğu duvarına doğru yükse-
len bir merdiven/basamak düzenlemesi yer almaktadır. Basamaklar yapı ile 
aynı seviyede sonlanmakla beraber, tüm basamakların toprak zemin üzerine 
yerleştirilmiş olması yapının açılan bir çukur içerisine yerleştirildiğini göster-
mektedir. Sur sistemi ile ilişkili bir yapı olduğu düşünülmekle beraber, büyük 
bir kısmı kazılmamış alanda kaldığından yapının fonksiyonuna yönelik daha 
fazla yorum yapmak şimdilik mümkün değildir. Yapının üst dolguları içe-
risinden Akamenid dönemi çanakları ele geçerken, daha alt seviyelerinden 
Orta Demir çağına ait seramiklerin bulunması uzun süre kullanım gördüğü-
nü düşündürmektedir.

Demir Çağı ve Hitit İmparatorluk Dönemi Tabaka Kazıları

Yassıhöyük Demir Çağı kent kapısı alanında IL 195, IL196, IL197, IL198 
ve IM198 açmalarında yürütülen kazı çalışmalarında daha çok stratigrafik 
veriler elde edilmeye çalışılmıştır. IL195 açmasında, Geç Demir Çağı’nın iki 
mimarî evresi 2013 yılında sınırlı bir alada tespit edilmişti. IL194 açmasının 
güneyindeki bu açma, 10 x 10 metre boyutlarına tamamlanarak kazılara de-
vam edilmiştir. Söz konusu iki mimarî evreye ait yapılarda derinleşilerek, 
Orta Demir Çağı’nın geç evresine kadar ulaşılmış, tüm yapılar bu tabakanın 
başlangıç seviyesinde bırakılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı aksında, dikdört-
gen planlı yapıların kuzeydoğu kanatları IL194 ve IL195 açmalarının kesişti-
ği alandaki büyük boyutlu bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Geç Demir 
Çağı’nın erken evresine (M.Ö. 550-450) ait yapılar daha geç evredeki (M.Ö. 
450-330) yapılar ile farklı plan özelliklerine sahiptir. 40-50 cm. genişliğindeki 
taş temelli yapıların tabanları sıkıştırılmış toprak tabanlıdır. Demir Çağı ka-
pısının kanatlarına paralel uzanan duvar açma içerisindeki dört odanın ortak 
duvarını oluşturmaktadır.

IL196 açmasında 2013 yılında tespit edilen ocak yukarıda bahsedilen yapı-
lardan daha geç evreye ait olup, önemli bir kısmı IL196 açmasında kalan bü-
yük yapının üst seviyesinde yer almaktadır. Söz konusu yapının kullanılma-
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dığı dönemde eklenmiş olan ocak, IK-IL/194 açmalarında tespit edilen Geç 
Demir Çağı’nın en geç mimarî evresi ile çağdaştır. Bu yapı katı (M.Ö. 450-330 
aynı zaman Demir Çağı’nın son tabakasını temsil etmektedir. Helenistik Dö-
nem yerleşiminin tahribatına uğrayan yapı katı özellikle tarımsal faaliyetler-
den de çok yoğun şekilde etkilenmiştir. Bu yapı katının hemen altındaki Geç 
Demir Çağı’nın erken evresine ait (M.Ö. 550-450) yapılar ise nispeten daha iyi 
korunmuştur. 

Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği bir diğer açma IL197 açmasıdır. IL197 
açmasında Geç Demir Çağı’nın erken evresine ait yapı kalıntıları (Resim: 13) 
daha iyi korunmuş durumdadır. Demir Çağı surunun devam etmesi gereken 
aks üzerindeki bu tabakanın, surların kullanılmadığı bir döneme tarihlendiği 
anlaşılmaktadır. Yapının güneybatı duvarında kullanılan düzeltili blokların 
ise Hitit İmparatorluk Dönemi surlarından devşirildiği anlaşılmaktadır. Tes-
pit edilen 2 çöp çukuru içerisinden ele geçen pişirilmemiş tezgâh ağırlıkları 
ise yapının işlevi açısından fikir verici niteliktedir. Söz konusu yapının gü-
ney duvarlarının yerleştirildiği seviye Demir Çağı surlarının üst seviyeleri ile 
uyumludur. Yapının Demir Çağı kapısının zemin seviyesinden daha yüksek-
te kalması, kullanılan mimarî temellerin sur duvarlarından sökülmüş olması, 
ele geçen seramik örneklerinin en erken M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenmesi, kapı ve 
surların kullanım tarihinin tespit edilmesi açısından da önemlidir. 

IL197 açmasında tespit edilen diğer mekân açmanın kuzeydoğu köşesinde 
yer alan Orta Demir Çağı dönemine tarihlenen yapıdır. Bu yapının (Resim: 
14) üzerindeki geç evre yapıları diğer alanlarda olduğu gibi çok iyi korun-
mamıştır. Söz konusu yapının duvarları aynı açma içerisindeki diğer yapının 
duvarlarına dayandırılmıştır. IM198 açmasına doğru devam eden yapı, IL197 
açmasındaki diğer yapı ile uyumlu bir şekilde sandık duvarlı Hitit surlarına 
paralel uzanmaktadır. Yapının tespit edilen üç duvarı boyunca devam eden 
seki (Resim: 14) bir işlik alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmek-
tedir.

IL198 açmasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Hitit dönemi surları ile 
yerleşim tabakaları arasındaki ilişkinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu 
kapsamda 2013 yılında kazılan sandık duvarın kuzeyindeki alanda yapılan 
çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Hitit suru ile Demir Çağı suru ara-
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sında malzeme ve yapım tekniği arasında önemli farklılıklar görülmektedir. 
5 metre yüksekliğe ve 4 metre kalınlığa ulaşan Demir Çağı surları taş örgü-
lü duvar şeklindeyken, sandık duvarlı Hitit surlarının korunan yüksekliği 2 
metre genişliği ise 5 metredir. IL197 ve IL198 açmalarında yürütülen kazı-
lar, söz konusu alanda Demir Çağı surlarının korunmadığını göstermektedir. 
Özellikle IL198 açmasındaki sandık duvar ile ilişki kontekstlerde ele geçen 
Orta Demir Çağı’nın başlarına tarihlenebilecek seramik örnekleri (Resim: 15), 
Demir Çağı surlarının, Hitit surları üzerinde yükselmiş olabileceğinin göster-
mektedir. Bir yıkım veya yangın tabakası henüz tespit edilemeyen Hitit taba-
kasının üzerindeki Demir Çağı yerleşim karakterinin, Orta Demir Çağı’nın 
erken aşamalarını (M.Ö. 10. yy.) yansıttığı düşünülmektedir. Söz konusu 
malzeme ile karışık olarak ele geçen M.Ö. 12. yüzyıl başına ait malzemeler, 
Hitit surlarının yıkılmadan Demir Çağı surlarının aynı alanda inşa edilmiş 
olabileceğini düşündürmektedir. Çok sınırlı bir alanda kazılması sebebiyle 
şimdilik daha kesin tespitleri yapmak mümkün değildir ancak, Yassıhöyük 
Demir Çağı surlarının Hitit sandık duvarlı surlarını kendisine temel olarak 
kullandığını öngörmek mümkündür. Demir Çağı surlarının güneydoğu kule-
sine birleşmesi gereken bölümlerinin, Hitit surlarının üzerinden devam ettiği, 
M.Ö. 7. yüzyılın başlarında artık surların kullanılmadığı dönemden itibaren, 
Helenistik dönem sonlarına kadar sur duvarlarının sökülerek dört yüz yıldan 
daha uzun bir süre mimarî malzeme olarak kullanıldığı önerilebilir. 
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Resim: 1

Resim: 3

Resim: 2
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Resim: 4
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DEMRE / MYRA AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZI, 
KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI 2014

Sema DOĞAN* 
Ebru Fatma FINDIK

Vera BULGURLU

Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 2012 yılında başlatılan kazı, koruma ve onarım 
çalışmaları, 2014 yılında 4 Ağustos – 12 Eylül ve 27 Ekim – 7 Aralık tarihleri 
arasında kilisenin ziyarete açık mekânlarında ve kazı alanında önceki yıllar-
da ortaya çıkarılan yapılarda sürdürülmüştür. KA.BA Mimarlık tarafından 
hazırlanan ve Antalya Koruma Kurulu’nun 22.02.2011 tarih ve 4878 sayılı 
kararıyla onaylanmış olan “Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı Projesi Kapsamında Koruma ve Onarım Projesi”, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde, Müellif Mimar 
Cengiz Kabaoğlu’nun denetiminde uygulanmaya devam edilmiştir. Çalışma-
lara Bakanlık Temsilcisi Eskişehir Müzesi’nden Arkeolog Bülent Okta, Mus-
tafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Kazı Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, Sanat Tarihçi Dr. Vera Bulgurlu, Viyana 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Epigraf Prof. Dr. Thomas Corsten, Hacettepe 
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Arş. Gör. Can Erpek, Arkeolog Murat 
Eroğlu, öğrenciler Muzaffer Karaaslan, Batuhan Yöndem, Ersin Can, Burak 
Kosovaeri ve Yunus Karakaya katılmışlardır. 

2014 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAB Proje no. 1708), 
Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü (DÖSİMM) ile Yatırım Programı Öde-

* Prof. Dr. Sema DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bey-
tepe-Ankara/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Ebru Fatma FINDIK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Hatay/TÜRKİYE.

 Dr. Vera BULGURLU, Sanat Tarihçisi, İstanbul/TÜRKİYE.
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nekleri, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 
tarafından desteklenmiştir. Çalışmalarımız ayrıca, Demre Belediyesi, FORD 
OTOSAN, Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü - 
AKMED’in katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızı maddi ve manevi 
olarak destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 

 APSİSİN DOĞUSUNDAKİ ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: KUZEY 
VE GÜNEY AÇMALARI

2014 yılı çalışmalarının başlangıcında, kilisenin doğu alanında, ziyaretçi-
lerin giriş yaptığı rampanın kuzeye doğru devam eden bölümünde ve C ya-
pısının güneyinde alüvyon dolgu toprağın kazılması, istinat duvarının kuze-
ye ve C yapısının önünden doğuya doğru devam ettirilmesi düşünülmüştür 
(Resim: 1).  Bu duvarın, müze girişinden itibaren mevcut olan istinat duvarına 
benzer malzeme ve teknikte örülmesi öngörülmüş; bu çalışmaya ilişkin öne-
rilen projemiz, Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Antalya Kültür Var-
lıkları ve Koruma Kurulu Müdürlüğü’nce uygun bulunarak kabul edilmiştir.

DOĞU ALAN, GÜNEY AÇMA

Apsislerin önündeki doğu alanda istinat duvarının devamında 10.00m.   
uzunluğundaki alanda kayma toprak temizliği yapıldıktan sonra doğu ala-
nın güney bölümünde kazı çalışmalarına başlandı (Çizim: 1). 5.00 X 3.00 m. 
boyutlarındaki güney açmada, kayma toprak istinat duvarı seviyesine kadar 
2.00 m. genişliğinde kazıldıktan sonra bu seviyede benzer duvarın devam et-
tirilmesi düşünüldü.

5.80 m.den (-0.10) m. kota kadar inilen güney açmada 0.35 m. kotta moloz 
tabaka ve büyük yapı taşları bulunmasına karşın herhangi bir mimarî veri 
bulunmadı. Alüvyon dolgu içinde selin sürüklemiş olabileceği düşünülen ka-
fatasına ait bir parça ele geçti.

Alüvyon toprağın altındaki kültür tabakasında 0.67-0.35 m. kottan itiba-
ren küçük buluntular görülmüştür. Bu tabakada az sayıda kırmızı astarlı Geç 
Roma seramiği, 8-9. yüzyıl Bizans sırsız seramikleri, Ortaçağ’a ait amphora ile 
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büyük bir çoğunluğu 19-20. yüzyıllara tarihlenen porselen, seramik, cam, lüle 
parçaları ortaya çıkarılmıştır1. 

Apsisin doğusundaki 7.00x3.00m. boyutlarındaki kuzey açmada eğimli 
alanda 1.10 m. kota inilmiştir; bu kotta bir kafatasına ait kırık parça bulun-
muştur. 0.90-0.60 m. kotta bir işliğe ait olabilecek 0.46 x 0.46 x 0.30 m. boyut-
larında, ortasında 0.30 m. çapında delik olan blok bir taş açığa çıkarılmıştır. 
Kuzey açmanın güney köşesinde 0.83 m. kotta harçlı bir zemin ve üzerinde 
0.10 m. kalınlığında in situ olduğu düşünülen yer döşeme levhası bulundu. 
Olasılıkla burada devam eden bir mekânın in situ döşemesi olabileceği dü-
şüncesi, burada devam edecek kazılardan sonra açıklık kazanacaktır.  Bu veri 
dışında kuzey açmada mimarî buluntu ortaya çıkmamıştır (Resim: 2). 

0.80-0.50m. kodunda 19-20. yüzyıla tarihlendirilen sırlı ve sırsız seramik, 
porselen, cam, maden ve kemik gibi buluntular ele geçmiştir. Açmada 0.50-
0.10m. kotları arasında ise Geç Roma ve Bizans dönemine tarihlenen kırmızı 
astarlı seramik, amphora, 8-9. yüzyıl ve 12-13. yüzyıl, testi, küp, pişirme kabı 
gibi sırsız seramik kap parçaları bulunmuştur. Ancak, her iki açmada da aynı 
kotlarda ve -0.70m. kota kadar 19-20. yüzyıllara tarihlendirilen porselen, sırlı 
ve sırsız seramik, cam, maden gibi karışık buluntular görülür. 0.60 m. kotta 
Osmanlı dönemine ait gümüş bir iğne ortaya çıkarılmıştır. Açmanın 0.00 m. 
kotunda bulunan bir kafatası ile başucundaki porselen tabak kilisenin çevre-
sindeki Rum mezarlığına ait olduğunu düşündürmektedir (Resim: 3). Tüm bu 
veriler doğudaki alanın düzenli bir stratigrafiye sahip olmadığını göstermiş; 
kuzey ve güney alanda yapılan kazılarda üç sıra taş dizisi dışında mimarî bir 
kalıntı ile karşılaşılmamıştır. Bu bölümdeki çalışmalar sonunda, kültür taba-
kalarının olasılıkla önceki yıllarda istinat duvarları ve çatı örtüsünün yapılışı 
sırasındaki kazılarda tahrip olduğu anlaşılmıştır. 

APSİSİN DOĞUSUNDA APS-1 ve APS-2 SONDAJLARI

Apsisin doğusunda subasman kotunu ve yapının erken evrelerini belirle-
yebilmek amacıyla sondaj çalışması planlanmıştır. 2.00x2.00m. boyutlarında 

1 Kazı çalışmalarında 19. yüzyıl yüzey buluntuları 1993 yılından itibaren kilisenin kuzey doğu-
sundaki kazılarda Rum mezarlarında gömü olarak ortaya çıkarılmıştır: Y. Ötüken, “1993 Yılı 
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı”, XVI. KST II, 30 Mayıs-3 Haziran 1994, Ankara, s. 361-375.



132

güneyde APS-1 ve kuzeyde APS-2 olarak adlandırılan iki sondaj gerçekleşti-
rilmiştir (Çizim: 1; Resim: 4). Apsisin güney köşesindeki APS-1 sondajı duva-
rın köşesini belirlemek için batıya doğru genişletilmiş; bu alanda 0.83m.den 
(-0.90) m. kota kadar inilmiştir. Buradaki sondajda apsisin güney duvarında 
düzgün, büyük boyutlu devşirme blok taşların 0.00 m. kota kadar devam etti-
ği; blok taşların altında düzgün olmayan büyük boyutlu bir taş sırası olduğu 
görülmüştür. APS-1 sondajında toprak karışık buluntu içermektedir; 0.00-(-
0.20) m. arasında dağınık yapı taşları ile birlikte bir sütun parçası ortaya çı-
karılmıştır. Bu taşların apsis veya başka bir mimarî yapı ile ilişkilendirilmesi 
mümkün görünmemektedir. Bu alanın önceden tahrip olduğu anlaşılır. 

Apsisin doğusundaki APS-2 sondajında 0.83 m.’den (-0.40) m. kota kadar 
inilmiş; kuzeydoğu köşesinde kuzeye doğru devam eden bir taş sırası olduğu 
görülmüştür. Kuzey alanda (-0.20) m. kottan itibaren çakıllı toprak tabaka-
sı ile karşılaşılmıştır; aynı çakıllı tabaka apsisin güneydoğu ucunda -0.90 m. 
kota kadar devam etmiştir. Toprak bu derinlikte -0.70 m. kota kadar çakıl ve 
deniz kumundan oluşan bir tabakaya sahiptir. 

Apsisin doğusundaki sondajlarda 0.83-(-0.40) m. kotlarında 19-20. yüz-
yıllara tarihlenen seramik, cam, porselen gibi buluntuların yanı sıra, insan 
iskeletine ait kafatası parçaları bulunmuştur. Bu seviyede Osmanlı dönemi 
buluntularının ele geçmesi mümkün değildir. Buluntular, kilisenin doğu-
sunda 1993 yılı kazılarından itibaren yapının kuzeydoğusunda tespit edilen 
19-20. yüzyıllara ait Rum mezarlığının apsisin doğusunda da devam ettiğine 
işaret etmektedir. Apsisin doğusundaki sondajlar, kilisenin doğu alanında 
1962-1967 yılları arasında yapılan istinat duvarlarının yapımı ve 1980’li yıl-
larda yapıyı yağmurdan korumak için inşa edilen çatının demir ayaklarının 
oturtulması sırasında kazıların yapıldığını, bu nedenle doğu alandaki toprak 
tabakalarının karışmış olduğunu ortaya koymaktadır.

 C YAPISININ GÜNEYİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: Cg-1d ve Cg-1b 
AÇMALARI

C yapısının güneyinde, geçmiş yıllarda Prof. Dr. Yıldız Ötüken’in kazı ça-
lışmaları sırasında ortaya çıkarılan Cg-1 ve Cg-2 açmaları, toprak kayması 
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nedeniyle üzerleri kapanmıştı. Önceki yıllarda kazı çalışmaları sırasında bu 
alanda iki örme küp kısmen açığa çıkarılmıştı2. 2014 yılında, açmanın güney 
sınırını oluşturan yaklaşık 5.80 m. yüksekliğindeki toprak nedeni ile alanın 
yağmur suları ile kayan alüvyon toprakla dolduğu görülmüştür (Resim: 5).

17.00x4.00 m. boyutlarındaki bu alanda ilk etapta C yapısının güneyini 
kaplayan topraktan arındırmak, duvarları açığa çıkarmak ve kilisenin doğu-
sunda bir düzenleme yapmak amacı ile temizlik çalışması başlatılmış; C yapı-
sının güneyinde doğu-batı yönündeki Cg-1d ve Cg-1b açmaları güneye doğru 
genişletilmiştir (Çizim: 1). 

7.00x4.00 m. boyutlarındaki Cg-1 mekânında yapılan kazılarda güneyde 
5.80 m. kottan itibaren yüzey, daha sonra alüvyon toprak kaldırıldığında aç-
manın güneyinde doğu-batı doğrultusunda,  4.60 m. uzunluğunda, yaklaşık 
0.25m. genişliğinde, dışta düzgün taş sıraları ile içte tuğla, moloz dolgulu, bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda 3.40x290 m. ve 2.90x2.90 m. boyutlarında 
iki mekân olduğu anlaşılmıştır (Resim: 6).  Cg-1d mekânında dış ağız çapları 
80cm., cidarları 15 cm. genişliğinde, ağız kısmı ve gövdesi içte pembe renkli, 
ince sıva ile kaplı depolama amaçlı kullanılan iki küp açığa çıkarılmıştır. Cg-
1d ve Cg-1b mekânlarında 1.20-0.95 m. kotunda Geç Roma ve Erken Bizans 
dönemlerine tarihlenen az sayıda kırmızı astarlı seramikler, kandil, testi ve 
amphora parçaları, 8-9. yüzyıllar arasına ait olduğu düşünülen sırsız seramik 
depolama küp parçaları, 12-13. yüzyıllara ait sırlı ve sırsız seramik kap, pen-
cere camı ve cam kandil parçaları ele geçmiştir. Bu alandaki en dikkat çekici 
buluntu 0.95 m. kotta bulunan altın bir yüzüktür. Cameo tekniğinde işlenmiş 
sardonyx yüzük taşında Geç Roma Dönemine ait genç bir erkek portresi pro-
filden tasvir edilmiştir. Figürün anatomik özellikleri ve saç modeli, benzer 
yüzük taşlarına göre Büyük İskender’in portresi olmalıdır. Figür üslubu İ.S. 
2.-3. yüzyıl özelliklerini yansıtır3.

Cg-1b mekânında 1.30 m. kotunda oldukça tahrip olmuş bir sikke bulun-
muştur. 

2 Ötüken 1994, bkz. dipnot 1, s. 372, Plan 1.
3 British Museum’da bulunan 72.6-4.1338 env. No.lu benzer cameo yüzük için bakınız: G.M.A. 

Richter, The Engraved  Gems, Etruscans and Romans – Part One,  Engraved Gems of the Greeks and 
Etruscans, Roma 1956, 2. Baskı 2006, kat. no. 599, s. 152-153.
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 C YAPISININ GÜNEYİNDEKİ Cg-2 AÇMASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Cg-1 açmasının doğusunda 10.00x4.00 m. boyutlarındaki Cg-2 açmasında 
kazı çalışmaları 3.70 m. kotta başlamıştır. Cg-2 açmasının güneyinde, C yapı-
sının güney duvarından 3.65m. güneyde, doğu- batı doğrultusunda 8.00 m. 
uzunluğunda, yeni bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 6). Bu du-
varın, önceki yıllarda açığa çıkarılan kuzey-güney doğrutusundaki duvar ile 
köşe yaparak bir mekân oluşturduğu tespit edilmiştir.  Bu duvarın, kilisenin 
arazi sınırlarının güneydoğu bitişiğinde bulunmuş olması, burada mimarîyi 
izlemeyi ve açığa çıkarmayı engellemiştir.

Bu alanda 2.26-1.86 m. kotlarında moloz taş, tuğla, kiremit gibi mimarîye 
ilişkin buluntulara rastlanmıştır. Moloz içinde yaklaşık 2.00 m. kotta olasılıkla 
buradaki bir yapıda kullanıldığı düşünülen harçlı mozaik parçası, mermer-
den yapılmış bir aslan figürünün baş ve gövdesi, bazı mimarî plastik parça-
lar bulunmuştur. Aynı alanda 2.00 m. kotta ise bronz bir tıp aleti parçası ele 
geçmiştir. 

Açmada 1.42 m. kottan itibaren Geç Roma ve Erken Hıristiyan dönemine 
ait monogramlı unguantarium ile Bizans dönemi saklama ve pişirme kapları-
na ait seramik parçaları bulunmuştur. 

E YAPISININ TONOZLARININ İÇTEN DESTEKLENMESİ

Aziz Nikolaos Kilisesi’nde batı avlunun güneybatı köşesinde avlu duvarı-
na bitişik konumdaki E yapısı, Prof. Dr. Yıldız Ötüken›in kazı çalışmaları sıra-
sında kazısı yapılmış, ancak tamamlanmamıştır. 13. yüzyılda Myros Çayının 
dere yatağının değişmesi sonucunda Myra yaklaşık 6.00-9.00 m. arasında ça-
murlu sel sularının oluşturduğu alüvyon dolgu altında kalmış; E yapısının içi 
de çamurlu aluvyon ile tamamen dolmuştur. 

İki katlı olduğu düşünülen yapı içten 6 bölümlü olup yapı batıya doğ-
ru devam etmektedir (Çizim: 2). Mekânın batı sonundaki dikdörtgen açıklık 
sonradan örülerek kapatılmıştır. Yapının içinde kuzey–güney yönünde du-
var payeleri üzerindeki kemerlerle ayrılmış her bölüm farklı boyutlarda olup, 
doğudaki girişten batıya doğru üçüncü mekân bir kapı geçişiyle dördüncü 
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mekâna açılmaktadır. Üst katın içine girilemediğinden kazısı yapılmadan 
ikinci katın varlığı bilinmemesine karşın, avlu duvarının E yapısı ile birleşen 
duvarında sonradan kapatılmış bir kapı açıklığı izlenmektedir. İkinci katın 
mevcut olması halinde içi toprakla veya moloz taş ve toprak karışımıyla dolu 
olabilir. Yapının iki katlı olması durumunda, üst katın benzer planda olması 
muhtemeldir. Yapının girişten üçüncü ve dördüncü mekânlarının kuzey du-
varlarında dışa açılan dehliz tipinde iki pencere açıklığı mevcuttur. Üçüncü 
mekândaki pencere dıştan, yapının güney duvarına eklenmiş olan arkosoli-
um ile kapatılmıştır. Bu durum, E yapısının 1118 tarihli duvar resmi içeren 
arkosoliumdan önce yapıldığını ortaya koymaktadır4. Dördüncü mekânın 
penceresi ise arkosoliumun yanında merdivenle çıkışı olan toprak dolgunun 
arkasında kalmıştır. 

E yapısının üzeri yaklaşık 3.50 - 4.00 metre toprakla doludur. Yapı kilitli 
bir demir kapı ile kapalıdır ve içeriye ziyaretçi alınmamaktadır. Şimdiki du-
rumda alt katın üzerine inen hem ikinci katın muhtemel moloz dolgusu, hem 
de toprak dolgunun itki gücü, statik olarak yapının çökme tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu ortaya koymakta idi. Bu nedenle yapının ivedilikle koru-
ma altına alınması için içten desteklenmesi zorunlu görülmüştür. Müellifimiz 
Mimar Cengiz Kabaoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan ve Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 2493 
sayılı kararıyla onaylanan E Yapısının içten statik desteklenmesi projesi 27 
Ekim-7 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir5. Bu proje ile tonoz-
lar içten demir ayaklar üzerine binen demir konstrüksiyon ile desteklenmiştir 
(Resim: 7).

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2012 yılında 1989-2009 yılları arasında Prof. Dr. Yıldız Ötüken’in kazı ça-
lışmalarını kapsayan bilimsel bir kitap çalışması yayına hazırlık aşamasında-

4 Y. Ötüken, “2004 Yılı Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-
Onarım Çalışmaları”, 27. KST 1. Cilt, 30 Mayıs-3 Haziran 2005, Antalya, s. 300-301.

5 E Yapısının tonozlarının içten desteklenmesi projesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir (Proje No. 1708). Üniversitemiz Rektörlüğüne 
destekleri için teşekkür ederiz.
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dır. Bu kapsamda yayına katkısı bulunan bilim insanları kilisede çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Ayrıca 2014 yılında kiliseyi tanıtıcı bir rehber kitap Türkçe 
ve Rusça dillerinde yayımlanmıştır, İngilizce çevirisi baskıya girmiştir. Ha-
cettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fotoğraf Uzmanı Öğr. Gör. Engin Ge-
libolu ile birlikte hazırlanan kilisedeki onarımların belgelendiği bir albüm, 
Hacettepe Üniversitesi tarafından yayımlanacaktır. 
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Resim 1: C Yapısı, güney cephe.

Resim 3: B Yapısı duvarlarında harpuşta uygulaması.

Resim 2: C Yapısı çörteni.
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Resim 4: K1 mekânı, harpuşta uygulaması.

Resim 5: K1 mekânı, harpuşta uygulaması.
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Resim 6: Batı avlu, E yapısının yıkılmış duvarı, onarım öncesi.

Resim 7: Batı avlu, E yapısının duvarı, onarım sonrası.
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Resim 8: Batı avludaki çalışmalar.

Resim 9: Kilisenin su tahliye borularının yenilenmesi.
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Resim 10: E Yapısı, plan.

Resim 11: E Yapısı, iç görünüm.
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POMPEİOPOLİS (PAFLAGONYA) 2014 ÇALIŞMALARI

Latife SUMMERER*

2006 yılından beri Kastamonu İline bağlı Taşköprü İlçesi sınırlarında ka-
lan Pompeiopolis Antik Kentinde 2006 yılından beri sürdürdüğümüz bilimsel 
kazılar 2014 yılında, Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında çok uluslu 
ve çeşitli uzmanlardan oluşan ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Kazı çalış-
maları 7 Temmuz 2014 tarihinde başlatılıp 16 Eylül 2014 tarihinde bitirildi1. 
Çalışmalar V, O, A, E ve D sektörlerinde, önceki yıllarda başlanılan açmalarda 
devam edildi, F ve G sektörlerinde ise yeni açmalara başlandı.  

O SEKTÖRÜ

Çalışmalar özellikle tiyatronun bulunduğu O sektöründe yoğunlaştırıldı. 
Burada 2012 yılından beri çalışma yapılan O1, O1B ve O3 açmalarının yanı 
sıra 2014 yılında beş yeni açma daha açıldı (O13A, O8 (A-B-C), O11A, O4, 
O22. Amaç, daha önce yüzeyde hiçbir izi görünmeyen ve 2008 de uyguladı-
ğımız jeomagnetik ölçümleriyle tespit ettiğimiz ve 2012 yılında ilk defa arke-
olojik kalıntılarına rastladığımız mermer basamaklı tiyatro binasını mümkün 
olduğu kadar gün yüzüne çıkarmaktı (Resim: 1). Bunun için cavea. scanae, pul-
pitum, batı parodos, ve orkestra bölümlerinde kazılar yapıldı (Resim: 2). Ancak 
açmaların bazı yerlerinde tiyatronun üzerinde Bizans devrine ait kavisli du-
varlarla karşılaşıldı. Bir yanık tabakasından çıkan sikkeler sonucunda bu yapı 

* Prof. Dr. Lâtife SUMMERER, Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm 
Başkanı, Kastamonu/TÜRKİYE. 

1 Kastamonu Müzesi İsmail Çoban tarafından temsil edildi. Kazı ekibinde çok sayıda öğrencinin 
yanında Prof. Dr. Luisa Musso, Dr. Laura Buccino, Dr. Massimo Brizzi, Antonio Abate, Giusep-
pina Bartaletto, Prof. Dr. Andrew Sherwood, Dr. Perikles Christodoulou, Dr. Despina İgnatia-
dou, Dr. Krzystof Domzalski, Dr. Andrei Opait, Prof. Dr. Alexander von Kienlin ve Dr. Georg 
Herdt yer aldı.  
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terminus ante quem  M.S.  715-730 olarak tarihlenir. Bu yapının planı daha tam 
olarak anlaşılmamış olmasına rağmen burada Milet, Aphrodisias ve Side ti-
yatrolarında da görülen bir Bizans kalesi olduğunu düşündürür. Tiyatro işle-
vini kaybettikten sonra yapı büyük öçüde yağmalanmış, summa cavea nın bü-
tün oturma yerleri ve çevre duvarları yerinden sökülmüş, orkestranın içi çöp 
çukuru olarak kullanılmıştır. Kısmen tiyatro malzemeleri kısmen ise küçük 
taş ve kiremit kullanılarak yapılan geç duvarların temeline hala ulaşılama-
mıştır. 2013 yılında bulunmuş olan scanae binasına ait olan arşitrav yazıtında 
STRATEGOS DEMOU ROMAİON EPİMELETOS ODOU2 olarak ünvanının 
yazılı olduğu ve muhtemelen tiyatronun sahne binasının finansmanı yapan 
kişinin Ankyra Gaius İulius Severus olduğu anlaşılmıştır.3       

 

GEÇ ANTİK DÖNEME AİT ROMA VİLLASI

1984 yılında Kastamonu Müzesi’nin yaptığı kurtarma kazısında ortaya 
çıkarılan mozaik döşemelerin mimarî bağlamını anlamak amacıyla 2006 yı-
lından itibaren yapılan kazılarda bugüne kadar toplam 1500 m2’ lik açılmıştır 
(Resim: 3). Bu nalan 2014 yılı çalışmaları sırasında açılan 16 m. x 16 m. ebatların-
daki V8 açmasıyla batıya doğru genişletildi ve burada bir dizi mekân ortaya 
çıkarıldı: 

Mekân V: 2013 kazı sezonunda tanımlanan bu mekânın iki farklı yapı 
kompleksini ayırdığı görüldü. Ana kayaya varıncaya kadar devam eden ka-
zıda şu sonuçlar elde edildi: 

- Kuzeydoğu kısmının  M.S.  3. yy.’da inşa edildiği anlaşılan mekânın ta-
ban katmanları, buranın daha önce bir sokak olarak kullanıldığını gösterdi.

- Mekânın güneydoğu kısımında bir dizi kullanım evresi tespit edildi. Ku-
zeydoğu kompleksinin duvarındaki küçük bir tonoz, buradaki hypokaust sis-

2 Bkz. L. Summerer - F. Çevik, Pompeiopolis 2013 Yılı Kazı Çalışmaları, 36. Kazı Sonuçları Toplan-
tısı Gaziantep (Ankara 2015) 193-198.

3 Daha önce adı geçen ünvan sahibinin  Marcus Pompeius Macrinus olduğu düşünülmüş-
tü: bkz. Summerer – Cevik dipnot 1, 197. Gaius İulius Severus‘un için bkz: F. Baz, İmparator 
Hadrianus’un Son Yıllarında Anadolu’daki Bazı Eyaletlerin Yönetimlerinde Dikkat Çekici Nok-
talar, Mediterranean Journal of Humanities 2014, 52-53.
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teminin praefurnium’unu oluşturduğunu fark edildi. Bu güney doğu ve kuzey 
batı bölümleri arasında bir ayrım olduğunu gösterdi. Duvarda görülen küçük 
tonozun T mekânındaki hypokaust sisteminin praefurnium’una ait olduğu dü-
şünülmektedir. Büyük bir ihtimalle kuzeybatı tarafta kayrak taşlarla örtülü 
iki su kanalı bir olasılıkla buradaki suyu kuzeye doğru akıtma amacıyla kul-
lanılmış. Mimarî veriler ışığında buradaki yapısal değişiklikler M.S. 4. yy.’a 
tarihlenebilir.

- T mekânındaki ısıtma sistemin iptali burada fazla yapısal değişiklikler 
yaratmamış. Birbirini izleyen bir dizi yürüme tabanı ve su kanalı, sokak ola-
rak kullanma evresinden sonra, mekânın ikiye ayrılmış olduğuna işaret eder. 
Burada  çok büyük bir yağmalama çukuru, su kanalını örten ve sokak dö-
şemesi olarak kullanılan taşların talan edildiğinin göstergesidir. Bu nedenle 
kuzey yarısında mevcut arkeolojik stratigrafi kaybolmuştur. Mekânın en son 
kullanım izleri  M.S.  6. veya 7. yy.a tarihlenir.

Mekân T:  7.40 m. x 10.40 m. genişliğindeki mekân daha yüksek bir teras 
üzerinde yer alan T mekânında  şu evreler tespit edilebildi:

1) US417 adı verilen kuzeybatı istikamtindeki duvar hypokaust ısıtma sis-
temi ile bağlantılı değildir. Bu olasılıkla daha önceki yapı evresinde yapıldı.

2) Isıtma sisteminin yapılması için US417 duvarına bir praefurnium inşa 
edildi. Mekânın iç yüzündeki küçük tuğlalı duvar ve tabanı taşıyan küçük 
dört köşe tuğla destekler (pilae) yüksek borular (tubuli) ve tabanı döşeyen 
60x60 cm. ölçülerindeki döşemeler (bipedalis) aynı evrede yapıldı.

3) Isıtma sistemi iptal edilip, kaldırıldı, yürüme tabanı ve tabanı taşıyan 
desteklerin çoğu yerinden söküldü ve yağmalandı. Yalnız alt taban ve destek-
lerin bir kısmı yerinde kaldı.

4) Mekânının kuzey köşesindeki duvarın (US407) 80 cm.lik bir bölümü 
burada bir praefurnium girişi yapmak için yıkıldı. Bu evrede praefurnium R 
adı verilen mekândan yakılıyordu. Mekânın iç ve dış duvarları sarı bir kil 
katmanıyla kaplandı. Praefurnium’ un üst kısmı mevcut olamayıp, içi aşırı fı-
rınlanmış tuğlalarla dolu halde bulundu. Yine bu evrede, mekânın ortasında 
bina yapımında kullanmak üzere kireç karılmış olduğu anlaşıldı.
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5) Praefurnium ve iş atölyesi terk edildikten sonra mekânın üstüne enkaz 
dolduruldu ve yeni bir yürüme tabanı elde edildi. Mekânın son kullanım ev-
resinde US507, US508, US622 duvarları yapılarak günlük yaşam için kullanıl-
dı. Bu evreyi, işlevi anlaşılmayan tabansız bir pithos ve 13 sikkeden oluşan, 
muhtemelen erken  M.S. 7. yy. başlarına tarihlenen küçük bir hazine buluntu-
su temsil eder. Bu sikkelerin bir para torbası içinde saklandığı

bir sikkenin üzerindeki tekstil baskı izlerinden anlaşılır.

Mekân U: Güneybatı terasında yer alan mekân T 7.80 m. x 2.35 m. ebatla-
rındadır. Buradan S mekânından 1.20 m. genişliğinde bir kapı açılır. 2014 yılı 
çalışmaları sırasında buranın alt katmanı, M-S-R mekânlarının taban yüksek-
liğiyle uyuşup, ana kayaya yapıldığını gösterdi. Mekânın kuzeydoğusunda 
bulunan bir merdiven, S alt koridorunu yukarıda kalan güneybatı koridoru 
ile bağlar. Merdivenin alt tabanı opus signinum tekniğinde yapılmış. Duvarda-
ki izler, burada aslında koridor genişliğinde ahşaptan bir merdiven olduğuna 
işaret eder. Sıvalı duvar çok iyi bir şekilde korunabilmiştir. Bu merdivenin 
altındaki ince tabakada bulunan, İmparator Valerianus dönemine tarihlenen 
(M.S. 270-300) sikke bir terminus post quem teşkil eder.

Duvarın son derece iyi korunmuş sıvalarda ev sakinleri tarafından ka-
zınmış bazı yazılar ve çizimler (graffiti) tespit edildi. Bunların arasında Eski 
Yunanca bazı dini sözler ve isimler iki dizi halinde yazılar yer alır.  ve harf-
lerinde kullanılan ligatur (birleştirme) bu yazıların  M.S. 5.-6. yy.’da yazılmış 
olduğuna işaret eder.

Merdiven kaldırılarak bu mekânın işlevi tamamen değiştirilmiştir. S 
mekânına bağlantı sağlayan kapı ve merdiven bir duvarla kapatılıp, mekân 
taş toprak ve enkazla doldurulduktan sonra elde edilen zemin, yeni bir opus 
signinum tabanı ile döşendi.

R, S, ve m. Mekânları: Bu mekânlar daha önceki kazı sezonlarında tespit 
edilmişti. 2014 yılı çalışmalrında bunların stratigrafisi daha detaylı olarak 
araştırıldı. Alan bir orta avluyu çeviren kuzeybatı ve güneybatı portiko kori-
dorlarından oluşur.

- Bu mekânlardaki en erken evreyi, m. koridorundaki mozaik döşemeleri 
(US3432) temsil edilir. Büyük ölçüde tahrip olmuş taban mozaikleri yalnız 
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dört noktada ele geçirilebilmiştir. Buna rağmen jeometrik mozaik motifleri-
nin restitüsiyonu mümkündür: Svastika meander, gök kuşağı ve üçlü örgü 
motifleri vardır. Meander motifleri ve halka şeklindeki bantlar, kare panelleri 
doldurur. Mozaik taban muhtemelen daha kazısı yapılmayan S koridoruna 
doğru devam eder.

- Bu mozaiğin (US343) tahrip olan kenarlarında daha büyük tesserelerle 
tamirat gördüğü anlaşıldı. Bu tamir, muhtemelen R mekânındaki daha sade 
jeometrik motifli mozaik taban döşenirken yapılmıştır.

- R mekânındaki mozaik taban üzerindeki kil/kum tabakası, kullanım de-
ğişikliği veya alanın terk edilmesinden sonra oluştu. m. koridorundaki duvar 
ve paye arasına bir fırın yapıldı. Bu kullanım evresini, burada bulunan kalın 
bir kül tabakası temsil eder.

- Bir yangın sonunda çatı kiremitlerinin R mekânına düşüp mozaik taba-
nı tahrip ettiği tespit edildi. Üzerindeki tabakada karbonlaşmış ahşap ve çok 
sayıda çivi bulundu. m. mekânındaki fırın, tonozlu çatının düşmesiyle tahrip 
olduğu anlaşıldı.

- Yıkılan çatının kalıntıları kumlu bir kil tabakasıyla kaplandı ve R ve S 
mekânları için düzgün olmayan bir yürüme tabanı oluştu. R mekânın kuzey-
batı köşesinde kiremitlerle kabaca oluşturulan yer döşemesi, muhtemelen T 
mekânındaki fırın kullanım evresine aittir.

Mekân K2: 3.6 m. x 4.2 m. ebatlarındaki K2 mekânı, daha önceki evrede 10.3 
m. x 7.50 m. büyüklüğünde bir mekânı teşkil edip, K ve P mekânlarını da içine 
alıyordu. Sonra bu mekân kuzey-güney doğrultusunda bir duvar ile bölündü. 
Villa’ da birbirini takip eden yapı evreleri bu mekânda elde edilen bulgular 
sayesinde daha iyi anlaşıldı.

İlk yapı evresi, hypocaust zemininin kalıntılarıyla yerinde korunabildi. 
Daha yukarıdaki opus signinum tekniğindeki zeminin, duvara yakın kısmı ha-
riç, söküldü. Bu tahribat nedeniyle daha önceki evreye ait tabanları incelemek 
mümkün oldu. Daha aşağıdaki hypocaust tabanı kül ve kömür ile kaplıydı. 
Hypocaust sistemi daha sonra tadilat görüp, yaklaşık 60 cm. yukarıya kaldı-
rıldı.
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Daha sonraki bir evrede 3.9 m. x 3.20 m. ebatlarındaki P mekânın tabanı 
üzerine, iki duvarlarını ekleyerek ve hypocaust sistemini sökerek, basit bir te-
melle yeni bir mekân yapıldı.

Muhtemelen bu değişiklik K mekânındaki su kanalı ile bağlantılıdır. Bura-
daki çeşitli yağmalamalar mevcut yıkıntılarla kanıtlandı. Mekân, kuzeydoğu 
tarafındaki duvarla kapandı ve enkaz ile dolduruldu. Burada yeni bir yürüme 
zemini elde edildi. Ayrıca güney duvarına doğru bir drenaj sistemi oluşturul-
du. Batıda mevcut bir duvar kısmen yıkıldı. Burada bulunan bir demir saban, 
mekânın ziraat aletleri deposu olarak kullanıldığına işaret eder. Geç evrede 
kiremitli çatının yıkılması, daha sonra bu mekânı kullanılmaz hale getirdi. 
Daha üst katmanlar, mekânın terk edilmesinden sonra doğal olarak oluştu.

F SEKTÖRÜ

Zimbıllı Tepesi‘nin güneydoğusunda kalan F sektöründe 2008 yılında je-
omanyetik tarama yöntemiyle bir yarım dairesel bina izi saptanmıştı. Bunun, 
O açmalarında gün ışığına çıkan tiyatrodan daha küçük bir yapı olduğu için 
bu yapının muhtemelen bir Odeon olduğu tahmin edilmekteydi ve arkeolojik 
veriler elde etmek için burada 10 m. x 5 m. ebatlarında bir açma açıldı.

Bu bölgede uzun yıllar tarım yapıldığı için yaklaşık bir metre kalınlığında 
toprak tabakası karışmış olarak bulundu. Buradaki toprak içinde arkeolojik 
bağlam olmaksızın kemik, seramik parçaları, demir, harç, cam ve dört adet 
sikke ele geçirildi. Bu açmada değişik renkte toprak katmanlarının görülmesi 
dikkat çeker: Açık kahve, koyu kahve ve gri renkte katmanlar birbirini izler. 
Açmanın kuzeydoğusunda büyük taş ve atıklardan ibaret olan bir tabaka gö-
rülmüştür. Açmanın güneybatısında ve 40 cm. derinlikte kapalı bir gri kat-
man ve kömür izleri burada mevcut bir ocağın izlerini taşımaktadır. Açma-
nın kuzeyinde rastlanan anakaya ise muhtemelen oturma basamaklarının alt 
yapısını oluşturuyordu. Kuzey, doğu ve batı kesitleri ise doğudan batıya dik 
meyille aşağı inen tabakaları gösterir. Bu tabakalar cavea’ nın eğimini almıştır. 
Erozyon sonucu bu cavea yukarıdan gelen taş ve toprakla dolmuştur. F aç-
masında önemli seramik ve kemik buluntular çıkmıştır. Açmanın güney ya-
rısında büyük moloz yığını kaldırıldı, ancak henüz ana toprağa ulaşılamadı. 
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Burada bulunan en ilginç bulgulardan biri, açmanın güney yarısında, mimarî 
dekorasyondan kırılmış yumruk büyüklüğünde mermer parçalardır. Bu par-
çalar burada bir kireç ocağı faaliyetinin olduğuna işaret eder. Açmanın güne-
yinde iki önemli buluntuya rastlandı: İki büyük mermer dikdörtgen bloklar 
(1.39 m. x 0.45 m.). Bunların in situ olma olasılığından, bulunduğu yerin için-
de bırakıldı. Bu bloklar cavea oturma sıralarına ait olmayıp, skene’ den çıkmış 
mimarî unsurlar olabilir. Gelecek yıl açma genişletilerek bu blokların işlevi ve 
tipi daha iyi araştırılacaktır. Mermer blokların güneyinde kalan ve terrakotta 
döşenmiş bipedalis ile örtülmüş bir kanal ortaya çıktı. Bu U biçimindeki kana-
lın oluğu terrakotta, yan duvarları ise harç ve mavi kayrak taşından oluşur.

A SEKTÖRÜ

Zımbıllı Tepesi’nin en yüksek noktasında yer alan A11A açması, geçen 
yıl açılan A11 açmasının 6m x 5m ebatlarındaki genişletmedir, ulaşılan de-
rinlik 1.30 m. ile 1,50 m. arasında değişir. Bu açma içinde toplam dört farklı 
yürüme seviyesi ve yapı evresi tespit edildi. Geçen yıl A11 açmasında da fark 
edilen ilk seviye kuzeye doğru devam edip, M7 duvarında biter. M2 ve M7 
duvarlarıyla çevrili mekânın orijinal mermer tabanı ise, mekânın daha çatısı 
çökmeden önce yağmalanarak tamamen tahrip edilmiş halde bulundu. İkin-
ci yürüme seviyesi dört köşe bir ocak yerine isabet eder. Burada köşelerde 
devşirme sütun parçaları ve kerpiç (M8) kullanılmıştır. Bunun yanında M10 
diye adlandırılan çok az korunabilmiş duvar da bu seviyede yer alır. Üçün-
cü yürüme seviyesinde hiç bir duvar kalıntısına rastlanmamıştır. En geç evre 
M11 ve M7 duvarlarıyla tespit edildi. Bunun altında bir su kanalı batı-doğu 
doğrultusunda ilerlemektedir.M7 ve M11 duvarları 90 derece bir açı yapıp 
aynı teknik ve kalınlıkta yapıldıkları için aynı yapı evresine ait olmalıdır. Son 
derece tahrip edilmiş M7 duvarında bir arşitrav devşirme yapı malzemesi ola-
rak kullanılmıştır.

Bulunan 54 sikke daha ziyade M.S. 3.-5. yy.’a tarihlenir. Bunun yanında 
burada yine aynı zaman dilimine tarihlenen çok sayıda seramik parçaları bu-
lundu. Bir bronz yüzük ve hemen hemen sağlam bir şekilde bulunan bir testi 
en iyi ele geçirilen buluntular arasındadır.
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G SEKTÖRÜ

Zımbıllı Tepesi`nin zirvesinde yer alan bu açmanın amacı, 2012 yılındaki 
jeoradar taramasında tespit edilen büyük yapı hakkında arkeolojik veri elde 
etmekti. Açma yeri, bu bina duvarlarından biri üzerine kuzey-güney doğrul-
tusunda belirlendi. Yüzey toprağını kaldırdıktan sonra içinde çok kireç ve 
yapı malzemesi bulunan ilk enkaz katmanı ortaya çıktı. Bunların altında deği-
şik evrelere ait yürüme seviyeleri de bulundu. Toplam dört duvar kalıntısına 
rastlandı. Açmanın kuzeybatı köşesinde beliren duvar doğu-batı doğrultu-
suna uzanır. Burada güney-kuzey doğrultusunda, önce bahsedilen duvara 
dayanan bir tuğla duvarı yer alır. Yağmalama çukuruna ve bu tuğla duvara 
paralel giden bir duvar olasılıkla bunlardan daha eski bir evreye aittir. Tuğla 
duvarın batısındaki zeminin aynı yapıya ait olduğu gözlemlendi.

Açmanın batı tarafında, birinci duvarın güneyinde dört köşe bir alanda 
kalmış bir zemin ve  bu alanın güney-batısında bir duvar kalıntısından baş-
ka hiç bir yapı kalıntısına rastlanmadı. Yağmalama çukurunun doğusundaki 
alanda açmanın kuzey kesitinden uzanan büyük kayrak taş dizileri, monu-
mental bir yapının temeline işaret edebilir. Batıya doğru, bir duvar yıkıntısının 
olduğu yerde, küçük taş ve harçdan oluşan bulgu, yeniden kullanılmış daha 
eski bir yapıya ait olabilir. Güneydeki büyük taşlar ise bir yer döşemesine ait 
olmalıdır. Bunların güneyindeki gri renkte kil katmanı buradan sökülmüş taş 
döşemelerin izleridir. Açmanın doğu sınırında kaybolan kil katmanı, binanın 
burada bittiğini gösterir. Açmanın güneydoğusunda kalan kısım gelecek yıl 
araştırılacaktır. Açmadaki bazı katmanlar M.S. 4. ve 7. yy.’ların başına tarih-
lenmiştir. Önemli buluntular arasında yedi sikke ve bir fildişi obje bulunur. 
Devşirme olarak kullanılmış bazı mimarî elemanlar, örneğin Mermerden bir 
friz parçasının diş sırası ve bir sütün başlığı parçası, da dikkat çeker. Bunun 
yanında bir çok ahşap parça da bulunmuştur.

D SEKTÖRÜ

D Sektörü jeomanyetik ve jeoradar çalışmalarında tespit edilen macellum’ 
un bulunduğu alandır. D6 açması 8 m.x8 m. boyutlarındadır ve daha önceki 
yıllarda tespit edilen macellum’ un (et pazarı) ortasındaki oktogon biçimli tho-
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los binasının kuzey kısmını bulmak için yapılmıştır. Amaç, burada seramik, 
sikke buluntuları ve stratigrafisi ile, bina işlevi hakkında bilgiler edinmektir.
Yüzeye yakın bir derinlikde ortaya çıkan harçlı zemin, burada muhtemelen 
bir mozaik tabana işaret eder. Açmanın orta kısmında kısmen korunmuş, piş-
miş toprak kare döşemeleri ortaya çıktı.

Aşağı yukarı bir metre derinlikte daha eski evreye ait oktogon (sekizgen) 
yapının iç ve dış temel duvarları bulundu. İç kalın duvar tamamen sökülüp 
yağmalandığı için, yalnız harç kalıntıları geriye kalmıştır. Açmanın kuzey-
doğu tarafında, sekizgen binanın dış duvarının alt kısmı bulundu. Bu duvar 
büyük taşlar ve harçla örülmüştür. Duvarın her iki yüzünde kullanılan yo-
ğun harç ve tuğla kalıntıları, üst yapısının horasan tekniğinde ınşa edildiğine 
işaret eder. D8 açmasının amacı macellum’un giriş kısmını bulmak ve D7 aç-
masının kuzeybatı tarafını daha iyi anlamaktı. Yüzey toprağının kaldırılma-
sından sonra yer yer tahrip olmuş bir zemine rastlanılmıştır ve üzerinde ince 
bir yangın tabakası görüldü. Açmanın kuzey tarafında enkaz içinde mermer 
bir duvar kaplaması ve kum taşından bir blok ortaya çıkarıldı. Zeminin doğu 
tarafı kumlu bir enkaz tabakasıyla sınırlıydı. Güneydoğu kesitinde bir taş ve 
harç yoğunluğu gözlemlendi. D8, D7 ile birleştirildi, ancak tahripler yüzün-
den statigrafisi için sağlıklı veriler henüz elde edilemedi.

ZOOARKEOLOJİK VE ARKEOBOTANİK ARAŞTIRMALAR 

(EVANGELİA PİŞKİN)

2013 yılından beri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ nin bir alt projesi olarak  
Pompeiopolis’ de zooarkeolojik ve arkerobotanik araştırmaları yapılmakta-
dır. Amaç  antik çağa ait hayvancılık ve tarımı tanımlayabilmektir. Pompe-
iopolis’ de yapılan kazı açmalarında daha ziyade iki sektör eşle alınmıştır. 
Birincisi geç antik çağa ait bir Roma villası, ikincisi de daha sonra tiyatro bi-
nası içinde oluşan çöp çukurlarıdır.Muhtemelen tiyatro işlevini kaybedince 
ve kent yapılaşması daraltıldığında orkestra’nın çukuru kent çöplerini doldur-
mak için kullanıldı. 

Villa Pompeiopolis’ in yanlızca bir ekonomi ünitesine ışık tutarken, tiyatro 
bütün bir kentin çöp atıklarının araştırılması için önem taşır.  Villa’ dan çıkan 
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malzemelerin araştırlmasından çıkan ilk sonuçlara  göre burada sığır, koyun 
ve keçi en yoğun hayvanlardı. Domuzun sayısı daha az olsada, daha ziyade 
yaşı az olan domuzların (süt domuzlarının) daha fazla kullanıldığı görüldü. 
Arasıra yaban domuzu kemiklerine de rastlandı. 

Romalıların geyiklere, bilhassa taylara, çok düşkün olduğu düşünülürse, 
bunların kemiklerinin çok nadir görülmesi dikkat çeker. Tiyatrodaki hayvan 
kemiklerinin dağılımı yenilen hayvanlar için aşağı yukarı aynı, ancak eşek, 
at, kedi ve köpek  kemikleri de sık görülür. Pompeiopolis sakinleri muhteme-
len günlük çöplerin dışında ölen güç ver ev hayvanları da bu çöp çukuruna 
atıyorlardı. Burada atılan çöp ve çürüyen hayvan leşlerinin fena kokusu  göz 
önüne alınırsa bu sektörün o zamanki  kent merkezinin dışında kalmış olması 
gerekir. 

İlginç buluntulardan biri de O 3 açmasında bulunun eşek iskeletidir.  İske-
let beklenen anatomik halde değil, olasalıkla nakliyatı kolaylaştırmak için, üç 
parçaya kesilmiş olarak bulunmuştur. 

Villa sektöründe yapılan arkeobotanik araştırmalar karbonlaşmış tohum 
içeren bir katmanda yoğunlaştırıldı.  Villa ve tiyatrodan elde edilen muhte-
letif örnekler iyi neticeler getirmemiştir. Yapılan analizlerde buğday, yulaf, 
arpa, mercimek ve üzüm tespit edilmiştir. Yiyecek deposunda Vicia sp. ( V. 
ervilia ve sativa) yoğun olarak bulunmuştur. Bunlar muhtemelen hayvan yi-
yeceği olarak saklanmıştır. 

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Kazı süresi boyunca restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 
İtalyan restoratör Giuseppina Bertolotto, Taşköprü Meslek Yüksek okulu eser 
koruma öğrencileriyle birlikte konservasyon ve restorasyon aşağıda adı ge-
çen çalışmalarını tamamladı: 

1. K2 mekânındaki duvar sıvalarının temizlik ve konsolidasyonu

2. V mekânındaki duvar sıvalarının temizlik ve konsolidasyonu

3. R mekânındaki mozaik tabanın temizlik, konsolidasyon ve restorasyonu
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4. U mekânında enjeksiyon ve sigilatur ile konsolidasyon

5. m. mekânındaki mozaik tabanın temizlik ve konsolidasyonu

6. U mekânında bulunan bronz buluntuların temizlik ve konsolidasyonu.

7. K2 de bulunan demir buluntuntuların temizlik ve konsolidasyonu

8. V8 mekânında bulunan cam objelerin temizlik ve konsolidasyonu

9. U mekânında bulunan kemik iğnenin temizliği

10. Seramik parçalardaki kalker tabakarının temizlenmsei, birleştirilmesi 
ve tümlemesi.

Ayrıca Gökhan Öztürk laboratuar çalışmalarında taşınabilir kültür varlık-
ları (bronz sikke ve objeler, pişmiş toprak-keramik ve kemik) olmak üzere en-
vanterlik, etütlük, analizlik özelliklere haiz çok sayıda eser üzerinde konser-
vasyon ve restorasyon çalışmaları yaptı. Ayrıca açmalarda bulunan muhtelif 
mimarî duvar kalıntılar özgününe uyumlu harçla sağlamlaştırdı. 

POMPEİOPOLİS TANITIM MERKEZİ VE DEPO MÜZE

2010 yılından beri tasarımını ve hazırlıklarını yaptığımız Pompeiopolis 
Antik Kenti Tanıtım Merkezi 14.08.2014 tarihinde, yerel yöneticilerin, vali 
ve milletvekillerinin katılımlarıyla açıldı. Merkezin içerisine, kazısı yapılan 
tiyatroyu ima eden 26 kişilik yarım daire şeklinde tasarlanmış bir oturma tri-
bünü yapıldı (Resim: 4). Yanlız taş eserlerin ve pithosların sergilendiği teh-
şirde panolarda bütün Yunanca ve Latince yazıtların Türkçe ve İngilizce’ ye 
çevirileri ve yorumları yapıldı. Açılışı takiben bu tanıtım merkezi/depo müze 
çok sayıda, ziyaretçi, yerli yabancı turist, genç ve yetişkin insan grupları tara-
fından ziyeret edilmektedir.  
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Resim 2: Pompeiopolis tiyaro açmasınının batı tarafı.

Resim 1: Pompeiopolis tiyatro açması hava fotoğrafı.
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Resim 4: Pompeiopolis Tanıtım Merkezi / Depo Müze.



157

PHRYGİA HİERAPOLİS’İ (PAMUKKALE)
2014 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Francesco D’ANDRIA*

Kazı ve restorasyon çalışmaları 24 Haziran’dan 16 Eylül’e 2014 kadar De-
nizli Müzesi, bu sene TÜRSAB’a devredilen Arkeoloji Parkı Yönetimi’nin iş-
birliğinde, Vali Abdülkadir Demir’in destekleriyle gerçekleştirildi, kendisine 
tüm Denizli topraklarındaki arkeolojik çalışmalara verdiği etkin katkı için en 
içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Çalışmalara, İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Lecce Salento Üniversi-
tesi, Torino Politeknik, Roma La Sapienza Üniversitesi, Messina Üniversitesi, 

* Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, Università del Salento, Scuola di Specializzazione in Beni Arc-
heologici, Via D. Birago 64, 73100 Lecce/İTALYA.

 2014 Yılı Kazı ve Onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, Arkeologlar: Prof. Dr. 
Francesco D’Andria, başkan; Dr. Nalan Fırat, kazı başkan yardımcısı; Prof. Dr. Manuela De 
Giorgi, Jacopo De Grossi Mazzorin, Grazia Semeraro, Adriana Travaglini; Arkeologlar: Dario 
Corritore, Amilcare D’Andria, Claudia Minniti, Alessandro Monastero; Mimar: Emiliano Mura; 
Doktora öğrencileri: Sara Bozza, Massimo Limoncelli, Pio Felice Panarelli, Antonella Rosa Sapo-
nara; Yüksek lisans öğrencileri: Veronica Albanese, Simona Catacchio, Marco Carmine Esposito, 
Maria Cristina Papale, Marta Venuti, Vito Giannico; Öğrenciler: Antonella Cometa, Laura Man-
ganelli, Filippo Maria Mi, Ottavia Motolese, Giulia Zecca. CNR-IBAM Lecce, Ulusal Araştırma 
Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar: Dr. Maria Piera Caggia, Giacomo 
Di Giacomo, Immacolata Ditaranto, Tommaso Ismaelli, Giuseppe Scardozzi. CNR-ICVBC Firen-
ze, Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi Enstitüsü: Dr. Susanna Bracci, Emma Can-
tisani, Cristiano Riminesi, Silvia Vettori. CNR-IGAG Roma, Çevresel Jeoloji ve Jeomühendislik 
Enstitüsü: Dr. Mauro Brilli, Francesca Giustini. Torino Politeknik: Mimarlar: Alessia Cerruti, 
Federico Manino, Paolo Mighetto, Leonarda Marica Pecorelli, Francesca Rossotti, Sara Schinco; 
Mühendis: Dr. Franco Galvagno. Paris “La Sorbonne” Üniversitesi: Dr. Elisabetta Neri. Messina 
Üniversitesi: Dr. Lorenzo Campagna; Alessio Toscano Raffa. Roma “La Sapienza” Üniversitesi: 
Prof. Dr. Francesco Guizzi, Marco Galli, Dr. Alister Filippini, Michela Nocita. Oslo Üniversi-
tesi: Prof. Dr. Rasmus Brandt, Erika Hagelberg; Arkeologlar: Kjetil Bortheim, Erika Cappelletto, 
Caroline Fisker, Sara Linda Grytan, Austin James David Hill, Indgjerd Hallvard, Henrike Kie-
senwetter, Helene Russ, Irene Ringheim Selsvold, Camilla Cecilie Wenn; Çizimci: Bjørn-Håkon 
Eketuft Rygh. Padova Üniversitesi: Öğrenciler: Claudia Marson, Sabrina Taffarel. Soprintenden-
za del Piemonte: Mimarlar: Dr. Filippo Masino, Giorgio Sobrà. Lecce’den restoratörler: Mario 
Catania, Maurizio Iaccarino, Daniela Pricci.  Türk restoratörler: Sina Noei, Ali Kemal Alim, Çağrı 
Durmuş, Mehmet Sabih Yelsiz. İtalyancadan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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Padova Üniversitesi), CNR, IBAM Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü, 
ICVBC (Kültürel değerleri Koruma ve Değerlendirme Enstitütü), IGAG, (Çev-
resel Jeoloji ve Jeo Mühendislik Enstitüsü)  ve Norveç Oslo Üniversitesi’nden 
yaklaşık olarak 70 tekniker ve araştırmacı katıldı. Restorasyon çalışmalarına 
Sina Noei’in yönetiminde bir Türk ekip ve Lecce’den Mario Catania yöne-
timinde İtalyan bir ekip katıldı. Şantiye çalışmalarında (genel örgütü Kadir 
Özel) yaklaşık olarak 80 Türk işçi ve tekniker yer aldı. 

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

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

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Tayfun Selçuk’a (İzmir 
Müzesi) programımızı en iyi şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan yardımları 
için teşekkür ederim.

1) HAMAM KİLİSE1

Hamam Kilise yapısının depreme karşı güvenlik açığının değerlendirilme-
si amacıyla sit alanında Padova ve Lecce Üniversitesi Yapı Mühendislerinden 
oluşan bir ekip tarafından araştırmalar yürütüldü. Araştırmanın temel amacı, 
yapının güvenliğini ve değerlendirilmesini sağlamak için hazırlanacak detay-
lı bir proje için gerekli tüm verilerin toplanmasıdır.

1 Mimar Paolo Mighetto, Torino Politekniği.
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Yapım teknikleri, yapısal detaylar, farklı duvar yapılarının bozulma du-
rumları tespit edilerek bir veritabanı oluşturuldu. Ölçüm çalışmalarında çat-
lakların durumuna özellikle dikkat edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 
sit alanında in situ ve laboratuvarda örnekleme ve araştırma çalışması prog-
ramlanacaktır. 

2) FRONTİNUS KAPISI2

Hierapolis Kazısı’nın İtalyan mimarları tarafından hazırlanan restorasyon 
projesine uygun olarak, Vali Sestus Iulius Frontinus tarafından İmparator 
Domitianus’a adanan Hierapolis kentinin giriş kapısının attikasının rekons-
trüksiyonu gerçekleştirildi. Üç kemerli kapı mermer levhalar üzerine kazın-
mış yazı ve traverten bir kornişle taçlandırılmıştır; kapının iki kenarında tra-
vertenden yuvarlak planlı iki kule yer almaktadır.

Çalışmalar, kemerlerin üzerinde yer alan orijinal traverten bloklardan ve 
60’lı yıllarda yapılan restorasyona ait traverten ve tuğladan oluşan yapıların 
sağlamlaştırılmasıyla başladı. Eş zamanlı olarak bir restoratör ekibi attikaya 
ait blokların temizlik ve yapıştırma çalışmalarına başladı. Bir önceki çalışma 
döneminde saptanan ve yerde bir araya getirilen bloklar, birinci katın tra-
verten kornişlerinin üzerinde yer alan üç adet dörtgen aedikulalı bir yapıyı 
oluşturmaktadır.

Çalışmalar Frontinus yazıtına ait, kazılarda bulunan ve Pamukkale Arke-
oloji Müzesi’nde saklanan blokların da yerine yerleştirilmesiyle devam etti. 
Yazıtın üzerine traverten kornişler yerleştirildi. 

Birinci düzenin traverten kornişlerinin yerine yerleştirilmesinden sonra, 
ikinci düzenin mermer nişli yapısının üzerinde yer aldığı platform yapıldı: ön 
görüldüğü şekilde orijinal bloklar yerlerine konuldu ve boşluklar traverten 
dörtgen bloklarla tamamlandı. Bu şekilde belirlenen iki seviye küçük bloklar-
la dolduruldu ve attikanın oturma düzlemi harç tabakasıyla düzeltildi.

Alt lysis, orthostatlar, attikanın tacı ve üst lysise ait blokların yerlerine 
yerleştirilmesiyle mermer attikanın montajına başlandı. Boşluklar harçla bir-

2 Mimarlar Alessa Cerruti, Francesca Rossotti, Torino Politekniği.
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leştirilen küçük taşlarla tamamlandı; ayrıca yapının statik davranışını daha 
sağlamlaştırmak amacıyla bloklar metal kenetlerle antik delikleri kullanılarak 
birbirine bağlandı. Bloklar arasındaki birleşme yerleri düzenlendi ve attika-
nın tamamlama örtüsü hidrolik kireçle yapıldı.

Attikanın yerleştirilmesi çalışmaları tamamlandıktan sonra mermer ve 
traverten ögelerin temizlik çalışmasına başlandı; ithaf yazıtının levhaları sağ-
lamlaştırıldı ve yazıt görünür hale getirildi. 

Çalışmalarda kapının iki yanında yer alan kuleler de ele alındı. Daha ön-
ceki çalışma dönemlerinde yapıya ait aşağıdan yukarıya doğru küçülen yük-
sekliğe sahip bloklar tespit edilmişti. Orijinal bloklar attika seviyesine kadar 
yerlerine yerleştirildi ve yapının blokları birbirlerine kenetlendi (Resim 1).

3)TRİTON NYMPHAEUMU3

Nymphaeumun mimarî ögelerinin incelenmesi çalışmalarına daha önceki 
yıllarda yapılan belgelemelerin doğrulanması ve tamamlanmasıyla devam 
edildi.

Kazı çalışmaları Bizans surunun arkasında Frontinus Caddesi’nin batı 
cephesi boyunca yoğunlaştırıldı. 2013 yılında kazısı yapılan IX No.lu yapıya 
dahil olan bir mekân ortaya çıkartıldı, Orta Bizans Dönemi olan tarihlendir-
mesi kesinleştirildi ve levhalarla yapılmış döşeme seviyesi tespit edildi. 

Kazı alanının kuzey yarısında daha küçük ölçekli bir sondaj çalışmasıyla 
araştırmalara devam edildi. Orta Bizans Dönemi yapısının temellerinin ka-
lın bir kalker birikinti tabakasının üzerine oturduğu kesinleşti: VII. yüzyılın 
ikinci yarısında meydana gelen depremin tahrip ettiği Proto Bizans yapılarını 
adeta mühürlemiştir. 

4) DOĞU NEKROPOLİS4

1. C91 Mezarı: Mezarın kazısı tamamlandı. Yalnızca kuzeydeki sekinin altı 
dokunulmadan bırakıldı, hem seki kırıktır hem de bu alanın açılması için tüm 
mezarın sökülmesi gereklidir. Mezarın kazısının tamamlanması için (iki par-

3 Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.
4 Prof. Dr. Rasmus Brandt, Oslo Üniversitesi.
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çaya ayrılmış olan) arka üst seki ve sekiyi kilitleyen batı duvarın bir bloğuyla 
doğu duvarın iki bloğu vinçle kaldırıldı.

Vinçle yapılan bu çalışma sırasında Attalos Mezarı’na ait tüm bloklar me-
zarın doğusundaki alana taşındı.

2. C92a Mezarı: Olasılıkla bir deprem sonucu yıkılmış olan mezar kötü du-
rumda korunagelmiştir.  Batı ile kuzey alt ve üst sekiler vinçle kaldırıldı. Ka-
zıda sıkıştırılmış yoğun olarak birbirine karışmış ölü gömme ve yakma taba-
kalarına rastlandı. % 60’ı incelenen kemik buluntuların sonucunda mezarda 
69 gömü tespit edildi, bunlardan % 30’una karşılık gelen 24 tanesi yakmadır. 

Kemik tabakası içinde tamamı Geç Hellenistik ve Erken İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenen çok sayıda unguentarium ele geçti. Sikkelerin tama-
mı ise III-V. yüzyıllara tarihlenmektedir, bu durum yanında yer alan C91 
Mezarı’ndan farklı değildir.

İnsan kemiklerinin incelenmesi: Kazısı yapılan kemiklerde yaygın olarak art-
rit tespit edildi. Orta Bizans gömülerinin sonuçları Roma Dönemi ile karşı-
laştırıldı ve Hierapolis’in Ortaçağ nüfusunun daha fazla fiziksel çöküntüye 
uğradığı saptandı.

5) TİYATRO5

Restorasyon çalışmaları Porta Rhegia’ya yoğunlaştırıldı. İskelenin kurul-
masından sonra restorasyon ekibi, kapının kornişinin, birinci düzenin saçak-
lığının ve merkezi aedikulanın sütunlarının renk değişimi, patina ve tabaka-
laşma görülen mermerlerinde temizlik ve sağlamlaştırma çalışmalarına baş-
ladı. Temizlik çalışmasından sonra birleşme yerlerinde ve çatlaklarda dolgu 
işlemleri yapıldı.

İmparator Septimius Severus ve ailesinin betimlendiği merkezdeki bü-
yük frizin kopyası üzerinde çalışma yapıldı. Kopyada meydana gelen sarımsı 
renk antik mermerin rengiyle uyumsuzluk göstermekteydi; bu uygulama sa-
yesinde cephenin geri kalanıyla bütünlüğü sağlandı.

5 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce; mimarlar Paolo Mighetto, Torino Poli-
tekniği, Filippo Masino, Giorgio Sobrà, Soprintendenza del Piemonte; mühendis Franco Galvag-
no.
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Çalışmalar tamamlandıktan sonra tiyatronun cephesinin orta bölümü 
renk açısından daha uyumlu hale geldi (Resim: 2).

Sahnenin arkasında sahnenin arka duvarını sahne arkasına bağlayan çelik 
kemerlerin yerleştirilmesi çalışması yapıldı. Kemerler neopren tabakasının 
üzerine yerleştirildi ve duvarlara millerle bağlandı. Çelik kemerler orijinal 
traverten blokları korunagelmemiş olan kemerlerin yerine yerleştirilmekte-
dir. Çelikten yapılmaları olası sismik faaliyette en iyi statik onucu verme ga-
rantisini sağlamaktadır (Resim: 3).

6) AZİZ PHİLİPPUS KİLİSESİ6

Aziz Philippus Kilisesi’nde yoğun kazı ve restorasyon çalışmaları yürü-
tüldü. 

İsa’nın havarisine bağlanan mezarının önündeki opus sectile döşemenin 
restorasyonu yapıldı. 1,80 x 9,50 m. ölçüsündeki bir alanının restorasyonu 
tamamlandı. Zarar görmüş ya da yerinden çıkmış olan levhalar yerine yer-
leştirildi; taban döşemesinin temizliği yapıldı ve boşluklar hidrolik kireçle 
tamamlandı.

Aziz Philippus Kilisesi’nin mermer blokları da restorasyon çalışmalarına 
konu oldu. Kilisenin mermer levhalarının temizlik, sağlamlaştırma çalışma-
ları yapıldı: özellikle bezemeli olan levhalar (korkuluk, sunak ve ambon lev-
haları) ile kyboriumun saçaklığına ait kemerli ögeler. Parçalar birleştirildi, 
çatlaklar sıvandı ve yüzeyler sağlamlaştırıldı. Büyük parçalar fiberglas çu-
buklarla birleştirildi (Resim: 4).

Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeye uygun olarak ayazmada 
restorasyon çalışması yapıldı. Çeşme yapısı, 2,20 x 1,80 m. ölçüsünde, yakla-
şık 6 m. yüksekliğindedir, depremler sonucunda oluşan derin çatlaklar nede-
niyle statik olarak son derece kötü durumdaydı. 

Çeşmenin üst kısmının sökümüne başlandı; bloklar numaralandı ve çizim-
leri yapıldıktan sonra kazı alanının yakınına sıralandı. Aynı zamanda yapının 

6 Dr. Maria Piera Caggia, IBAM-CNR.
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etrafındaki toprağın kazısı yapıldı, daha önceki yıllarda güvenli olmadığı için 
yapılamamıştı. Çeşmenin önünde hidrolik kireç kaplaması kısmen korunmuş 
dörtgen bir havuz ortaya çıkartıldı. Bu havuza çeşmenin kuzey duvarının için-
de ortaya çıkartılan pişmiş toprak künklerle getirilen su akıtılmaktaydı. Çeşme 
alanında kaya kristali parçası ile kurşun eulogianın bir kapağı bulundu.

Çeşmenin önündeki alanın taban seviyesine ulaşıldığı zaman çeşmenin te-
melinin korunma durumu kontrol edildi. Temelin hasar görmemiş olduğu ve 
orijinal yapının ağırlığını taşıyabilecek durumda olduğu tespit edildi. Temel-
lerin sağlamlaştırılmasından sonra, çeşmenin yeniden kurulmasına başlandı, 
vinç yardımıyla çeşmenin kaplama taşları orijinal yerlerine yerleştirildi. İsti-
ridye kabuğu şeklindeki kemer taşı yerine konuldu. İç dolgusu küçük bloklar 
ve hidrolik kireçle yapıldı. Birleşme yerlerinin sıvası yapıldı (Resim: 5-6).

Kazı çalışmaları, kilisenin VII. yüzyıla tarihlenen dönemine ait opus sec-
tile taban döşemesinin ortaya çıkartıldığı güney nefin doğu kısmına yoğun-
laştırıldı. Renkli mermerlerden yapılan döşeme bazı boşluklara rağmen iyi 
durumda korunagelmiştir.

Bema alanındaki kazı devam etmektedir. Sunağın etrafındaki Orta Bizans 
Dönemi’ne ait opus sectile döşeme gün ışığına çıkartıldı. Farklı renklerdeki 
mermer levhalardan oluşan dörtgen panolar beyaz mermer kuşaklarla bölün-
müştür.  Döşemenin içindeki pişmiş toprak künk sunak masasının altındaki 
havuza su getirmekteydi. 

Narteksle ayazma arasındaki alanın kazısına devam edildi. Atık malzeme 
arasında mermerden gorgo ve girland bezemeli bir ostotek ortaya çıkartıldı. 
Narteksi batıda sınırlayan pilasterler arasında bir metre yüksekliğe ulaşan iki 
duvar gün ışığına çıkartıldı, nartekse girişi sağlayan bir açıklık tam ortada yer 
almaktadır. Duvar yapılarının doğu tarafındaki cephelerinde kötü durumda 
korunagelmiş duvar sıvaları görülür, kırmızı, gri ve sarı şeritlerle sınırlandı-
rılmış büyük desenlerle bezelidir. Narteksin içinde opus sectile yer döşemesi 
gün ışığına çıkartıldı (Resim: 7). Ortadaki motif büyük bir yuvarlaktan oluş-
maktadır, korunagelmemiştir, beyaz mermer şeritle sınırlandırılmıştır. İçteki 
boşluklar farklı renklerdeki mermer levhalarla bezenmiştir: gri, siyah, yeşil 
ve alabaster. Ortadaki motifin güneyinde ve kuzeyinde bazı panolar koruna-
gelmiştir, mermer, beyaz, gri ve siyah sekizgen ile altıgen küçük modüllerle 
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bezelidir. Döşemenin kuzey ve güney kısımları Orta Çağ’da açılan çukurlar 
nedeniyle tahrip olmuştur.

Tepenin üzerinde yer alan blokların sistemli bir şekilde düzenleme çalış-
malarına başlandı, söveler, eşikler ve mermer kornişler düzenlendi.

7) APOLLON KUTSAL ALANI7

Kutsal alanda tapınak yapılarının mimarîsiyle ilgili araştırmalara devam 
edildi: C Tapınağı ve A Tapınağı’na ait yapılar ve bloklar ile üst terasta yer 
alan korint düzenindeki portikoyla ilgili çalışmalar yürütüldü.

8) KAYNAKLAR PORTİKOSU8

2010 yılında ara verilen anıtla ilgili araştırmalara Ploutonion’un güneyin-
de yeniden başlandı: çalışmalar özellikle stoanın arka duvarının ortasındaki 
bir açıklıktan girilen mekâna yoğunlaştırıldı; kazı nişin planının ve yapısal 
özelliklerinin ortaya çıkartılması amacını taşımaktadır.

Uzaktan kumandalı balon ile kutsal alanların yer aldığı merkezi kısımdan 
başlayarak kentin bazı alanlarının fotoğrafla belgelenmesi çalışmalarına baş-
landı.

9) PLOUTONİON9

Ploutonion alanında kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Araş-
tırmalar anıtın yayıldığı tüm alanda yapıldı, sınırları belirlendi ve alanın en 
erken kullanım dönemleri tespit edildi. Kutsal alan bir çevre duvarı ile çevrili-
dir, ortasında Plouton ve Persephone’ye adanmış kutsal bir mağara üzerinde 
de inananlara ayrılmış bir theatron yer almaktadır.

Mekân I – Ocak Alanı: Mekân I tuğla örülü iki sekiden oluşmaktadır, Helle-
nistik temenos duvarı ile theatronun temeli arasında yer almaktadır. Burada 
yapılan kazıda düzenli kült amaçlı kullanıma işaret eden tuğla ve taştan ya-

7 Prof. Dr. Grazia Semeraro, Salento Üniversitesi; Dr. Tommaso Ismaelli, IBAM-CNR.
8 Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
9 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Dr. Pio Panarelli, Salento Üniversitesi.
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pılmış yuvarlak planlı, içinde kül ve yanmış keramik malzeme olan ocaklar 
tespit edildi. Bu sunaklar kutsal alanın Augustus Dönemi kullanımına tarih-
lenmektedir. Kazı çalışmalarının ortaya çıkarttığı kült aktiviteleri titizlikle 
belgelendi ve arkeobotanik analizler yapılması amacıyla kömür örnekleri 
alındı. Bu kült faaliyetlerinin izlerine rastlanan tabakaların altında ana kaya-
ya ulaşıldı.

Doğu Temenos Duvarının Dışındaki Alan: Doğu temenos duvarının dış ta-
rafındaki arkeolojik araştırmalar, Roma ve Proto Bizans dönemlerindeki 
atıkların kaldırılması amacını taşımaktadır. Aynı zamanda doğu/batı doğ-
rultusunda iki adet pişmiş toprak künk gün ışığına çıkartıldı. Tabaka kazısı 
tamamlandıktan sonra ana kaya ortaya çıkartıldı.

F Alanı – Dor Portıkosu: Dor portikosunun içinde yürütülen arkeolojik araş-
tırmalar boğaların mağaraya getirildiği koridorun bulunduğu alanda yoğun-
laştırıldı. 

İki arkeozooloğun yardımıyla kuş kemiklerinin yer aldığı adak kalıntı-
larının kazısı yapıldı ve biyolojik kalıntıların sınıflandırılmasına ve incelen-
mesine başlandı (Resim: 8). Kurban kalıntıları ve kuş kemiklerinin yer aldığı 
tabakaların altında Hellenistik Dönem’e tarihlenen pişmiş toprak kadın fi-
gürinleri, çoklu burunlu kandiller, bronz sikkeler, keramik kadehler ve kuş 
kemiklerinden oluşan eserler gün ışığına çıkartıldı (Resim: 9). Eserlerin yer 
aldığı tabaka ana kayanın üzerinde yer alan killi toprak tabakasıyla doğrudan 
temas halindedir ve kutsal alanın mekânlarının inşası için kesilmiştir.

D-E Alanları– İstiare Yataklarının Yer Aldığı Mekâna (D) Giriş (E): E mekânı 
istiareye ayrılan mekâna inmeyi sağlayan merdivenin varlığıyla şekillenmiş-
tir (Resim: 10). Kazı çalışması mekânın içinden kuzey-güney doğrultusunda 
sismik fay kırığının geçtiğini saptadı.  Ana kayadaki bu kırığın yakınında tra-
verten bir pilaster yerinde ortaya çıkartıldı (kült heykelinin kaidesi olabilir) 
ve yanında Plouton’a adanmış mermer bir sunak bulundu. Tabandaki taba-
kalarda çok sayıda Geç Helenistik ile Erken İmparatorluk dönemlerine tarih-
lenen keramik adak malzemesi ele geçirildi. 

D mekânı, güney ve doğu tarafında yer alan istiare uygulamaları için kul-
lanıldığı düşünülen yataklar ile şekillenmiştir (Resim 11). Arkeolojik araştır-
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malarda, mekânın iyice sıkıştırılmış balçık toprakla oluşturulmuş yürüme 
düzlemi ortaya çıkartıldı. Ayrıca mekânı kuzeyden güneye doğru geçen sis-
mik fay ortaya çıkarıldı ve doğal kayanın yüzeyi temizlendi; yüzeyin çeşitli 
noktalarında yakma izlerine rastlandı.

Mağaranın Önündeki Alan: Mağaranın önündeki alanda, termal kaynağın 
altında mevcut olan blokların zorluklarla dolu bir çalışmayla kaldırılmasına 
başlandı (Resim 12); karbon anhidrit gazı çıkışı bu çalışmaları daha da güçleş-
tirdi, bir kısmı mağaraya girişi sağlayan mermer kemere ve Nero Dönemi ion 
düzeni portikosunun mimarî parçalarına aittir.

S-T-U Alanları: 2014 yılı çalışmalarında Ploutonion’un güney tarafında, 
theatronun güneyinde kazı yapıldı;  Proto Bizans Dönemi evine ait olabilecek 
bazı duvar yapılarıyla karşılaşıldı, taban döşemesinde bazı devşirme mermer 
levhaların kullanılmış olduğu tespit edildi. 

Oldukça iyi korunagelmiş güney temenos duvarının doğu-batı doğrultusu 
tespit edildi. Kutsal alanın çevre duvarının iç kısmında traverten bloklardan 
oluşan dörtgen bir yapı gün ışığına çıkartıldı, bu yapının kazı alanının güney-
doğu köşesinde Proto Bizans Dönemi’ne ait bir evin erzak deposu olduğu 
sonucuna varıldı.

T alanında yüzey tabakalarının kaldırılmasıyla düzensiz taşlarla ve harçla 
yapılmış theatronun güney kısmının alt yapısı gün ışığına çıktı. Bu alt yapının 
üzerine birinci sıranın sadece bazı oturma basamakları yer almaktadır, diğer 
oturma basamakları ise etraftaki alanda yıkıntı halinde ele geçti. 

Ploutonion’dan Pamukkale Termal’e termal suyu taşıyan kanalın kazısı 
derinleştirildi, antik kanalın güney havuza bitişik olduğu ortaya çıktı.

THEATRON VE İON DÜZENİNDE YARIM SÜTUNLU CEPHE

Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeye uygun olarak, theatron ve 
Ploutonion mağarasının giriş kemerinin restorasyonu yapıldı. Mermer taşlı 
kemer sismik faaliyetlerin sonucunda kısmen yıkıntı durumundaydı. Uygu-
lama mağaranın orijinal girişini yeniden oluşturmak ve depremden ağır şekil-
de zarar görmüş oturma basamaklarının ufki düzenlemesini yapma amacını 
taşımaktadır.
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Tiyatrovari yapının bulunduğu yerde oturma basamaklarının yaklaşık 7 
m. uzunluğundaki ortadaki bölümü kaldırıldı. Oturma basamaklarının kal-
dırılmasıyla kutsal mağaranın olduğu yerdeki mermerden kemer sırtı ortaya 
çıkartıldı. Kemer blokları ana kayayı kaplayan yarım sütunlu cephenin tra-
verten bloklarıyla beraber kaldırıldı. Bloklar kalker tabakalarından temizlen-
di ve parçalar birleştirildi. 

Kemerin restorasyonu yapılan bloklarıyla montaj denemesi yapıldı. Metal 
bir kemer kalıbının üzerinde yarım sütunlu cephenin mermer kemeri kurul-
du, bu deneme kemerin mimarî ögelerinin korunma durumunun doğrulan-
masını sağladı (Resim: 13). 

Mağaraya giriş kemeri temelinden itibaren yeniden düzenlendi, uygun 
ölçüye göre hazırlanmış traverten bloklar kullanıldı. Girişi oluşturan mimarî 
ögeler (kaide, pilaster ve başlık) yerlerine yerleştirildikten sonra üzerine mer-
mer kemeri oluşturan bloklar yerleştirildi. Yarım sütunlu cephenin traver-
ten blokları birbirlerine ve kaya yüzeyine metal kenetlerle bağlandı. Üzerine 
Plouton’a ithaf yazıtını taşıyan arkhitrav yerleştirildi ve kenetlerle sağlamlaş-
tırıldı.

Kemerin yerine montajı tamamlandıktan sonra, theatronun güney kısmı-
nın bulunduğu yerde üç sıra oturma basamağı yerine yerleştirildi, ilk iki sıra 
yerinde bulunmuştu. Oturma basamaklarının montajına başlamadan önce 
yapılan kazıda bulunan tüm oturma basamaklarının genel kataloğu rekons-
trüksiyon için en uygun örneklerin seçilmesine olanak sağladı (Resim: 14). 
Theatronun güney sınırında, traverten bloklarla yapılan bir duvar, theatro-
nun kuzey-güney kısmının altındaki kayalık yüzey ile Bizans kemeri arasına 
yerleştirildi, duvar, tepenin kesitini tutmak üzere işlevsel olarak yapılmıştır.

EPİGRAFYA ÇALIŞMALARI 10

2013 yılı sonbaharı ve 2014 yılı yaz çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan 
yazıtlar okundu, kopyaları çıkartıldı ve belgelendi. Bu yazıtların arasında, 
Ploutonion’un Nero ithaf yazıtı, Plouton, Kore ve Zeus Sabasios rahibinin sü-

10 Prof. Dr. Francesco Guizzi, Roma “La Sapienza” Üniversitesi.
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tun üzerindeki yazıtı, Plouton ithaflı sunak yazıtı dikkat çekmektedir. Apol-
lon temenosunda, kutsal alanın içinde kölelerin taleplerinin düzenlenmesiyle 
ilgili yazıtın incelenmesine başlandı.

NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI11

2013 ve 2014 çalışmaları sırasında Hierapolis’te bulunan sikkelerin kata-
loglama çalışması gerçekleştirildi. Kentin farklı yerlerinden gelen sikkeler  
İ.Ö. II. yüzyıldan Selçuklu Dönemi’ne kadar geniş bir kronolojik çerçeveye 
tarihlenmektedir. 

Küçük Asya kentlerinin darbı sikke daha az sayıdadır. Çok sayıda Roma 
İmparatorluk sikkesi, III ila V yüzyıllar arasına tarihlenmektedir, İ.S. IV. yüz-
yıl sikkeleri yoğunluk kazanmıştır. 

SAĞLAMLAŞTIRMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI12 

(MARMORA PHRYGİAE FIRB PROJESİ)

Araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar (Resim 15):

- Ploutonion’a CO2, CO, H2S ve O2 gaz sensörleri yerleştirildi. Sit alanı-
nın farklı yerlerinde hava, toprak ve suda gaz konsantrasyonu, nem ve 
sıcaklık ölçümü için hassas kayıtlar yapıldı;

- Apollon Kutsal Alanı’ndaki A, B ve C yapıları, Ploutonion, Mermer 
Stoa, Gymnasion, Triton Nymphaeumu, Tomba Bella, Kuzey Agora, 
Sivil Agora, Porta Bella, Kaynaklar Stoası ve Bouleuterion’un korunma 
durumları değerlendirildi, yapılardan patina ve tabakalaşma örnekleri 
ile mermer ve harçlardan mikro örnekler alındı;

- Farklı yerlerdeki açık havayla temas halinde olan Aziz Philippus Kili-
sesi, Ploutonion ve Mermer Stoa’da in situ olarak zarar vermeyen ana-
litik yöntemlerle mermerlerin korunma durumları saptandı;

11 Prof. Dr. Adriana Travaglini, Salento Üniversitesi.
12 Dr. Susanna Bracci, CNR-ICVBC, Firenze.
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- Aziz Philippus Kilisesi kazısında ortaya çıkartılan bazı sıva parçaları-
nın pigment analizi zarar vermeyen analitik yöntemlerle saptandı;

- 104 No.lu insulada Manasse Duası Odası ve Kütüphane’deki freskler-
deki tuz çıkışı hem termal kamera hem de doğrudan in situ yapılan 
analizlerle gözlendi;

- Tiyatronun skenefronsuna ait heykeltraşi eserlerin yüzeyi özel teknik-
lerle çekilen fotoğraflarla incelendi; 

- Sit alanının bazı bölgelerinde topraktan çeşitli mesafelerde farklı ya-
pılardaki ve arazideki anomalilerin saptanması amacıyla termografik 
görüntüleme yapıldı.

Phrygia Hierapolis’i yeni dizisinde (Ege Yayınları) Yeni Hierapolis Atlası 
kentin jeo-arkeolojik haritasıyla birlikte iki cilt halinde Türkçe ve İtalyanca 
olarak yayınlandı.
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Resim 3: Tiyatro. Skenefronsun çelik destek kemerlerinin yerleşti-
rilmesi.

Resim 2: Tiyatro. Restorasyondan sonra skenefrons.

Resim 1: II. Düzenin restorasyonundan sonra Frontinus Kapısı.
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Resim 4: Aziz Philippus Kilisesi. Mermer 
levhaların restorasyonu.

Resim 6: Aziz Philippus Kutsal Alanı. Resto-
rasyondan sonra Ayazma.

Resim 5:  Aziz Philippus Kutsal Ala-
nı. Restorasyondan önce 
Ayazma.
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Resim 9: Ploutonion. Hellenistik Dönem adak alanı.

Resim 7: Aziz Philippus Kutsal Alanı. Narteks, opus sectile yer döşemesi.

Resim 8: Ploutonion. Kuş kemiklerinin 
incelenmesi.
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Resim 12: Ploutonion. Mağara girişindeki blokların toplanması.

Resim 10: Ploutonion. Sismik fay ve katabasiona iniş.

Resim 11: Ploutonion. Sismik fay ve istiare yataklarıyla abaton.
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Resim 15: Marmora Phrygiae Projesi.

Resim 13: Ploutonion. Restorasyondan sonra mağaranın giriş 
kemeri.

Resim 14: Ploutonion. Restorasyondan sonra theatron.
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MAGARSUS KAZISI 2013-20151

Fatih ERHAN*
F. Fatih GÜLŞEN

Magarsus antik kenti kazılarına 2013 yılı Ağustos ayında tiyatro binasında 
başlanmış ve çalışmalar 2015 yılı Nisan ayına kadar, 6 etap halinde sürdürül-
müştür. Kentteki kazı çalışmalarının başlatılmasına ve sürdürülmesine vesile 
olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü ve Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Rek-
törlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü Başkanlığı’na 
teşekkürlerimizi sunarız.

COĞRAFİ KONUM VE KALINTILAR

Magarsus antik kenti, Adana İli’nin Karataş İlçesi’nin 4 km. batısında, 
Dört Direkli mevkiinde yer alır. Antik Çağ’da Kilikia bölgesinin pedias kıs-
mında yer alan kent, Akdeniz’e uzanan bir burun üzerine kurulmuş bir liman 
yerleşmesidir (Harita: 1) Izgara planlı bir tasarıma sahip olan Magarsus kenti, 
güneydoğudan kuzeybatıya uzanan ve kısmen arazide izlenebilen bir surla 
çevrilidir. Kalıntıları günümüze ulaşmış olan yapılar arasında tiyatro, stadi-
on, Athena Magarsia Tapınağı, Bizans ve Osmanlı Hamamları, sarnıç, Orta-
çağ Kalesi yer alır (Harita: 2). Bunların yanında, sur içerisinde işlevleri henüz 
belirlenememiş yapılara ait kalıntılar da yer almaktadır. Dağınık bir yerleşim 
alanına sahip olan kentin, sur dışında kalan kuzey ve kuzeydoğu kısımları, 
büyük ölçüde toprak altında kalmıştır (Resim: 1).

* Dr. Fatih ERHAN, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 
Balcalı Kampusu, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. F. Fatih GÜLŞEN, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı, Balcalı Kampusu,  Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.

1 Kazılar Adana Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Dr. Fatih ERHAN’ın Bilimsel danışmanlığın-
da sürdürülmektedir.
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ANTİK KAYNAKLAR, KENTİN İSİMLERİ, ARAŞTIRMA VE 

KAZI TARİHÇESİ

Kent ile ilgili bilgiler veren Strabon, Mela, Plinius, Arrianos, Stephanos 
Byzantinos, Pausanias, Lukianos gibi Antik Çağ ve Bağdatlı Ahmet Belazuri 
ve İbnul Adim gibi Ortaçağ yazarları2 ile kente ait yazıtlarda ve sikkelerde 
kentin ismi Mallos, Pyramos kıyısındaki Antiokheia, Magarsa, Magarsos, Ma-
garsus, Megarsus, Kara Kilise, Yanık Kilise, Od Kalesi ve Dört Direkli şeklin-
de geçmektedir.

Magarsus, 19. yüzyılda Çukurova’ya gelen Avrupalı seyyahların da ilgi-
sini çekmiş ve kent Francis Beaufort, William Martin Leake, Charles Texier, 
Victor Langlois, Rudolf Heberdey ve Adolf Wilhelm, Gewond Alisan, Franz 
Xaver Schaffer tarafından incelenmiş ve tarihsel süreç, coğrafi yapı ve yüzey-
den görülen kalıntılar hakkında bilgiler verilmiştir. 20 ve 21. yüzyıllarda ise 
Kasım Ener, Hadi Altay, Einar Gjerstad; Helmuth Theodor Bossert ve Uğur 
Bahadır Alkım, Muhibbe Darga ve Lütfi Özin’den oluşan bir ekip; Marjory 
Veronica Seton-Williams; Friedrich Hild ve Der von Hansgerd Hellenkemper; 
Mustafa Hamdi Sayar, Engin ve Ayşegül Yüksel gibi Türk ve yabancı araştır-
macılar tarafından doğrudan Magarsus veya Kilikia ile ilgili yüzey araştırma-
sı ve inceleme gezileri kapsamında kentte araştırmalar yürütülmüştür. 19-21. 
yüzyıllarda kentle ilgili bu araştırma ve inceleme gezilerinin yanı sıra, başta 
kentin sikkeleri olmak üzere, mevcut yapılar ve Mallos-Magarsus konumlan-
dırma sorunsalı ile ilgili birçok çalışma yayımlanmıştır3.

Bütün bu araştırma ve incelemelere rağmen, kentte ilk kazı, ancak 1987 
yılında, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında kurtarma amaçlı 
olarak yapılabilmiş ve çalışmalar sadece bir sezon sürmüştür. Bu çalışmalar-
da, summa caveada 6 basamaklı bir dörtgen alan ile orkestrada kazı ve sondaj 
çalışmaları yürütülmüştür. 

2013 yılından itibaren ise, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın doğrudan talebi ve maddi desteği ile Adana Arkeoloji Müzesi 

2 Yüksel, Yüksel 2014, s. 21.
3 Yüksel, Yüksel 2014, s. 23 vd.
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Müdürlüğü başkanlığında ve Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bilim-
sel danışmanlığında, tiyatro binasındaki kazılar yeniden başlatılmıştır. 

 

TARİHÇE VE MALLOS-MAGARSUS KONUMLANDIRMA SORUNSALI

Magarsus, Hellenistik ve Roma dönemlerinde, antik kaynaklardan yakı-
nında olduğunu öğrendiğimiz Mallos kentinin bir uydu yerleşmesi konu-
mundadır.  Ancak, Mallos kentinin yeri henüz kesin olarak tespit edilememiş-
tir. Kentin Roma döneminde basmış olduğu, üzerlerinde ayaklarının altında 
sağa ve sola yüzen iki nehir tanrısı (Pyramos) olan Kent Tanrıçası (Antiokheia 
Tykhesi) tasvirlerinden dolayı, Mallos’u Magarsus’un yaklaşık 25 km. kuzey-
doğusunda, Ceyhan Nehri kıyısındaki Kızıltahta Köyü’ne konumlandıran 
araştırmacılar bulunsa da, bunu kanıtlayacak elde ne arkeolojik ne de epigra-
fik belge bulunmamaktadır. 

Şu ana kadar yaptığımız araştırmalara göre, Mallos kentinin Magarsus’a 
daha yakın bir yerde olması gerektiği kanaatini taşımaktayız. Buna göre, ken-
tin Antik Çağ’daki konumu için en uygun alan,  Ceyhan İlçesi’nin batısından 
başlayıp, kuzey-güney istikametinde Akdeniz’e uzanan Misis Dağları’nın en 
güneydeki uç kısmında yer alan,  kuzeydoğu-güneybatı istikametli yaklaşık 
12 km. uzunluğundaki tepelik alan ve etekleridir. Bu alanın sonlandığı en 
uç kısımdaki burunda Magarsus yerleşmesi yer alır. Kentten kuzeydoğuya 
doğru uzanan alan, kıyıdaki Karataş ilçesinin kuzeyinden geçerek, Ceyhan 
Nehri’ne doğru uzanır. Mallos kenti bu tepelik alanın, orta ve doğu uç kı-
sımlarında konumlanmış olmalıdır. Antik Çağ’da Pyramos Nehri, bu tepelik 
alanın doğudaki en uç kısmının kuzeyindeki bir yerde iki kola ayrılıp, bir 
kolu güneydoğu istikametine bir kolu da bu tepelik alana paralel olarak gü-
neydoğu istikametine uzanıp, Akdeniz’e dökülüyor olmalıydı. Nitekim gü-
nümüz uydu görüntülerinde görülen kurumuş nehir yatağı izleri bu görüşü 
destekler niteliktedir.

İlk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmeyen Mallos kentinin kuruluşu, 
Amasyalı ünlü antik coğrafyacı Strabon tarafından mitolojik bir olaya dayan-
dırılır. Buna göre; Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphi-
lokhos Mallos kentini kurarlar. Ardından Amphilokhos Argos’a döner, ancak 
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bir süre sonra tekrar Mallos’a döner. Mopsos’la aralarında başlayan iktidar 
mücadelesi sonucunda, her ikisi de hayatını kaybeder ve kentte birbirini gör-
meyen iki yere gömülürler4. Arrianos ise, kentin bir grup Argoslu tarafından 
kurulduğunu belirtir5.

Mallos kenti M.Ö. 5. yy.’dan itibaren sikke basmaya başlamıştır. Kentin 
M.Ö. 5 ve 4. yy.’lara tarihlenen bu erken sikkelerinde Yunanca ve Aramice 
olarak MAL ve MAP şeklinde Mallos isminin kısaltması yer alır. Sikkeler ve 
diğer epigrafik belgelere göre, kent bu ismini IV. Antiokhos Epiphanes (M.Ö. 
175–164) dönemindeki kısa süreli ‘Pyramos kıyısındaki Antiokheia’ şeklinde-
ki değişiklik dışında, Roma İmparatorluğu’nun bölgedeki hakimiyetinin sona 
erdiği M.S. 260 yılına kadar korumuştur. Bu bağlamda, kentin Hellenistik ve 
Roma dönemlerindeki resmi ismi Magarsus değil, Mallos’tur. 

Bütün bu bilgiler ışığında, başlangıçta Mallos kentine çok uzak olmayan 
bir konumda olan Magarsus’ta, muhtemelen yerel bir tanrıçaya ait kutsal bir 
alan bulunmaktaydı. M.Ö. 5. yy. veya daha öncesinde deniz ticareti sayesinde 
Yunan kültürü ile tanışmış olan kente,  Athena’nın kültü de gelmiştir. Daha 
sonra, yerel tanrıça ile Athena’nın kültü birleştirilerek Athena Magarsia adını 
almış ve bu kutsal alanda bir tapınak inşa edilmiş olmalıdır (Harita: 2). Nite-
kim antik yazında, tapınağın M.Ö. 4. yy.’da var olduğunu gösteren bilgiler 
yer almaktadır. Buna göre, M.S. 2. yy.’da yaşamış antik coğrafyacı Arrianos, 
doğu seferi sırasında M.Ö. 333 yılında Kilikia’ya gelen Büyük İskender’in 
(III. Aleksandros), Issos (=Dörtyol) Savaşı’ndan önce Pyramos (=Ceyhan) 
Nehri üzerinde bir köprü inşa ettirerek, önce Magarsus sonra da Mallos’u 
ziyaret ettiğinden ve Magarsus’ta Athena Tapınağı’na kurbanlar sunarak, 
Amphilokhos’un mezarını ziyaret ettiğini aktarmaktadır6. 

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre, Magarsus’taki en erken tarihli 
yapı olan bu tapınak, Hellenistik dönemde Doğu Akdeniz’deki en önemli ke-
hanet merkezlerinden birisi konumundadır7. Muhtemelen bu sebeple, Hel-
lenistik dönemde Athena Magarsia tapınağı etrafındaki yapılaşma artmış ve 

4 Strabon, Geographika,14.5.16.
5 Arrianos, Alexandroi Anabasis, 2.5.
6 Arrianos, Alexandroi Anabasis, 2.5.
7 Sayar, 2011, s. 247-250.
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Mallos kentinin tiyatro, stadion gibi önemli yapılarının bir kısmının burada 
inşa edilmesine ve zamanla Mallos kentinin merkezinin Magarsus’a kayma-
sına sebep olmuş olmalıdır. 

Mallos, Antik Çağ’da Athena Magarsia Tapınağı dışında, gramerci ve filo-
zof Krates’in doğum yeri olarak da ünlenmiştir8.

Roma döneminde, kentin Mallos olan ismi değişmek bir yana, M.S. 3. 
yy.’da sıklaşan Roma’nın doğu seferleri ile birlikte, imparatorluğun en önemli 
limanlarından biri olan kentin önemi de artmış ve imparator Elagabalus (M.S. 
218 – 222) (veya Severus Alexander) döneminde “Coloniae” unvanı alarak9  
ve imparator I. Valerianus (M.S. 253 -260) dönemine kadar Mallos ismiyle 
birlikte bu unvanı kullanmıştır. İmparator I. Valerianus’un M.Ö. 260 yılında, 
Edessa’da (Şanlıurfa) Pers kralı I. Şapur’a yenilmesinin ardından, Roma’nın 
Kilikia’daki hakimiyeti sona ermiştir10.

Bundan sonra Bizans hakimiyetine giren kent, bir piskoposluk merkezi 
haline gelmiş ve 377 yılındaki Antakya, 431 yılındaki Birinci Efes, 434 yılın-
daki Tarsus ve 451 yılındaki Kadıköy Konsülü’nde yine Mallos ismiyle, bir 
piskoposluk merkezi olarak temsil edilmiştir. Ayrıca, 4-7. yy.’ları kapsayan 
Bizans hakimiyeti döneminde, kentte kiliseler başta olmak üzere, bir takım 
inşa faaliyetlerinin yürütüldüğü bilinmektedir. Kentte bugün, Bizans döne-
mine ait yeri bilinen tek yapı hamamdır (Harita: 2). 

M.S. 7. yy.’ın sonlarına kadar Bizans hakimiyetinde kalan kent, bu dönem-
den sonra 8. yy.’dan itibaren Arap istilalarına uğrar ve bu durum Abbasi Ha-
lifesi Harun Reşid (786-809) zamanında kalıcılık kazanır. Harun Reşid ve oğlu 
Kasım kentte ve kalede bir takım onarımlar yaptırırlar.

Doğudaki toprakları Arapların elinden almak için 956 yılından itibaren 
büyük bir sefer başlatan Bizans imparatoru Nikephoros Phokas (963-969), 
965’te Çukurova’nın tümünü Araplardan geri alır. Bu sefer sırasında 964 yı-
lında Mallos yakılır. Bu gelişmeyle tüm Kilikia gibi Mallos’ta da tekrar Bizans 
hakimiyeti başlar11.

8 Strabon, Geographika, 14.5.16.
9 Tahberer 2005, s. 79; Sayar, 1999, s.213.
10 Sayar 1999, s.212.
11 Yüksel, Yüksel 2014, s. 39-42.
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1075 yılında İznik’te Türkiye Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman Şah, 
1082 yılında Kilikia’ya gelir; böylece Bizans İmparatorluğu’nun 10. yy.’da 
Abbasilerden almış olduğu Çukurova, Müslüman Türklerin eline geçer. Türk 
baskısı sonucu bunalan Bizans ve Ermenilerin yardım istekleri sonucu 1095 
yılında Haçlı Seferleri başlar. 1097 yılında Haçlı orduları Çukurova’yı geri 
alır.

Kent 11. yüzyılın sonunda ise, 1185 yılında bölgede yeni kurulan Ermeni 
Krallığı’nın denetimine girer ve bu durum Memluklu Valisi Işık – Temur’un 
1375 yılında krallığın başkenti Sis’i almasına kadar devam eder. V. Langlois’in 
tasvirini yaptığı kentin kapılarının birinin üzerindeki Ermeni Kraliyet arması-
nın dışında, bu döneme ait Magarsos hakkında bilinen tek bilgi, Rupen kızı-
nın on bin altınlık dotasını temin etmek için Haçlı Şövalyelerine bölgenin tüm 
köylerinin ekilmiş ve ekilmemiş arazisinin rehin olarak verilmesidir. 

Yavuz Sultan Selim’in 1516 yılında Mercidabık ve 1517 yılında Ridaniye 
zaferleriyle sonuçlanan Mısır Seferi ile tüm Çukurova Osmanlı topraklarına 
katılır ve bölge Ramazanoğulları’na yurtluk-ocaklık olarak verilir. Ramaza-
noğulları 1608 yılına kadar bölgeyi babadan oğla geçen valilik sistemiyle, Os-
manlı İmparatorluğu’na bağlı bir şekilde yönetir.

Piri Reis’in 1517 tarihli kitab-ı bahriyesinde Magarsus, Od Kalesi adıyla 
geçmekte ve 16. yy.’a ait mühime defterlerinde Od Kalesi İskelesi adıyla kay-
dına rastlanmaktadır. Bu belgelere göre, Antik kentin zaman içinde önemini 
kaybettiği, küçük bir kale ve iskeleden ibaret olduğu anlaşılmaktadır12.

MAGARSUS TİYATRO KAZILARI

Magarsus tiyatro kazısı, 2013 yılı Ağustos ayında başlatılmıştır. Kazı ça-
lışmalarına 2013 yılı Ağustos ayı ile 2015 Nisan ayı arasında etaplar halinde 
kesintisiz olarak devam edilmiştir. Buna göre, 2013’te 3 etap, 2014’de iki etap 
ve 2015’de 1 etap olmak üzere, toplamda 6 etap çalışma yürütülmüştür. 2015 
yılı 2. Etap kazıları ise Mayıs ayı itibari ile halen devam etmektedir. 

12 Yüksel, Yüksel 2014, s. 42-43.
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2013 Yılı Kazıları 

2013 yılında 3 etap halinde kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 2). 

1.Etap

29 Ağustos – 21 Eylül tarihlerinde yürütülen 2013 yılı 1. Etap çalışmalarına 
öncelikle alandaki bitki temizliği ile başlanmıştır. Daha sonra, Adana Arke-
oloji Müzesi Müdürlüğü tarafından 1987 yılında sondaj çalışması yapılmış 
olan 6 adet oturma sırası temizlenerek kazı çalışmalarına başlanmış; var olan 
basamak sıralarından kuzey doğu istikametine ilerlenerek, tiyatronun en üst 
oturma sırası ortaya çıkartılmıştır. Bundan sonraki çalışmalara, güney batı 
istikametinde, caveanın orkestraya doğru inen oturma sıralarının kazısıyla 
devam edilmiş ve toplamda 16 oturma sırası ortaya çıkartılmıştır. Daha sonra, 
açılan oturma sıraları takip edilerek, kazıya güney doğu istikametinde devam 
edilmiş ve 1. Etap çalışmaları sonlandırılmıştır. 

2.Etap

23 Eylül - 7 Ekim tarihlerinde yürütülen 2013 yılı 2. Etap kazı çalışmaları-
na, 1. Etapta kalınan yerden devam edilmiştir. Oldukça kısa süren bu etapta, 
tiyatronun güney doğu kısmındaki basamakların kazısına devam edilirken, 
kuzeybatı kısımdaki basamakların da kazısına başlanmıştır. 

3.Etap

21 Ekim – 4 Aralık tarihlerinde yürütülen 2013 yılı 3. Etap çalışmaların-
da ise,  tiyatronun cavea kısmındaki kazılara devam edilmiştir. Buna göre, 2. 
Etap’da çalışılan alanlara ek olarak, caveanın güney batı kısmındaki, orkest-
raya yakın basamakların kazı çalışmaları da başlatılmıştır.  

2013 yılı kazıları neticesinde; caveanın oturma sıralarının yanı sıra, klima-
kesler, diazoma, kuzey ve güney paradoslar, pulpitumun bir kısmı ve güney 
analemma duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). 
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2013 yılı kazısında ele geçen eserlerin bir kısmı ise Hellenistik, Roma, Bi-
zans ve Selçuklu dönemlerine ait seramik parçaları, 1 adet pt. güvercin figüri-
ni, 1 adet mermer parmak parçası, 1 adet pt. kandil, 1 adet pt. unguantarium, 
baskılı amphora kulpları, pt. ağırşaklar, mozaik parçaları ve muhtelif döneme 
ait sikkelerdir (Resim: 4).

2014 Yılı Kazıları

2014 yılında kazı çalışmaları 2 etap halinde yürütülmüştür (Resim: 3).

1.Etap

23 Temmuz – 15 Eylül tarihlerinde yürütülen 1. Etap çalışmalarına, önce-
likle bitki temizliği ile başlanmıştır. 2013 yılı kazılarında caveanın üst kısım-
ları, diazoma, kuzey ve güney paradoslar, pulpitum ve güney analemmanın 
büyük bir bölümü ortaya çıkarıldığından, 2014 yılı 1. Etap kazılarında önce-
likli amaç, tiyatroyu sınırlayan analemma duvarlarının ve caveanın orkestra-
ya yakın kısımlarının açığa çıkartılması olmuştur. 

Kazılara başlamadan önce, caveanın orkestraya yakın kısımlarında yuka-
rıdan akan toprak ve mimarî eleman parçalarının dolgu oluşturduğu gözlem-
lenmiştir. Bu yüzden caveanın üst kısımlarında genellikle 5-10 cm. olan top-
rağın temizlenmesi şeklinde sürdürülen kazılara bu alanda açmalar şeklinde 
devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, kuzeydoğu-güneybatı istika-
metli olan tiyatro caveanın ortasından dikine ikiye ayrılarak, güneyde olan 
açmalar, analemma duvarının aksından itibaren G 1’den başlayarak, kuzeyde 
olan açmalar ise yine aynı sistemle K1’den başlayarak isimlendirilmiştir. 

2014 yılı 1.Etap çalışmalarında, bu açmalardan K1-K2 ve G1-6 açmalarında 
kazı çalışmaları yürütülmüş ve kuzey analemma duvarı kısmen ortaya çıka-
rılmıştır. 

2.Etap

21 Ekim - 26 Aralık tarihleri arasında yürütülen 2. Etap çalışmalarında ise, 
K2-3 ve G6-7 açmalarındaki kazı çalışmaları ile K1-2 arasındaki bordun kaldı-
rılma çalışmaları yapılmıştır.
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2014 yılı kazı çalışmaları sonucunda, kuzey ve güney analemma duvarları 
büyük oranda ortaya çıkarılmış, K1-2 ve G1-6 açmalarındaki kazılar tamam-
lanmıştır (Resim: 5).

2014 yılı kazısında bulunan eselerin bir kısmı ise Hellenistik, Roma, Bizans 
ve Selçuklu dönemlerine ait seramik parçaları ile K1 açmasında bulunmuş 1 
adet pt. tiyatro maskı (Resim: 6). G7 açmasında bulunmuş 1 adet pt. figürine 
ait ayak parçası ve Roma ve Ermeni dönemlerine ait sikkelerdir. 

2015 Yılı Kazıları

2015 yılında 1 etap halinde kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 5). 22 
Nisan 2015 tarihinde başlanan 2. Etap kazıları ise, Mayıs ayı itibari ile halen 
devam etmektedir. 

1. Etap

14 Ocak - 10 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülmüş olan 1. Etap çalış-
malarındaki öncelikli amaç, tiyatronun cavea kısmındaki kazıların tamamlan-
ması olmuştur. 

Alanda kazı çalışmalarına başlamadan önce, güney caveadaki yoğun bitki 
örtüsü temizlenmiş ve cavea üzerindeki derz araları toprak dolgudan arın-
dırılmıştır. Daha sonra, kuzeyde yer alan K3, K4, K5, K6, K7, K8 ve güneyde 
yer alan G7, G8 açmalarında kazı çalışmaları yapılmıştır.  Ayrıca, daha önceki 
kazı sezonunda açmalar arasında bırakılmış olan bordların kaldırılması çalış-
maları yürütülmüş ve G1-G2, G2-G3, G3-G4, G5-G6, G6-G7, G7-K6 açmaları 
arasında yer alan bordlar kaldırılmıştır 

2015 yılı 1. Etap kazısında bulunan eserlerin bir kısmı ise Hellenistik, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Ermeni dönemlerine ait seramik parçaları ile K3-
K4 açmaları ile tiyatronun kuzeyinde yüzeyde bulunmuş pt. ağırlıklar, K5 
açmasında bulunmuş mühür baskılı pt. parça, G7 açmasında bulunmuş pt. 
figürin parçası, kuzey parados yüzeyden bir adet bronz bız,  G6-7 bord kaldır-
ma çalışmalarında bulunmuş 1 adet bronz spatul, G3-4 bord kaldırma çalış-
malarında bulunmuş 1 adet demir minyatür mızrak ucu ve 1 adet bronz pota? 
ile muhtelif döneme ait korozyonlu sikkelerdir (Resim: 7).
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Bütün bu çalışmalar neticesinde, tiyatronun cavea kısmındaki kazı çalış-
maları tamamlanma aşamasına gelmiştir (Resim: 8).

DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER

Mimarî: Magarsus antik tiyatrosunda, 2013 yılından günümüze yürütülen 
kazı çalışmaları neticesinde, tiyatronun Hellenistik dönemde Yunan tiyatro-
su geleneğinde, kuzeydoğu-güneybatı istikametli olarak, arazinin eğiminden 
faydalanılarak inşa edildiği tespit edilmiştir. İnşa malzemesi olarak, niteliksiz 
yerel kireçtaşı bloklar kullanılmıştır.

Tek diazomaya sahip cavea (Resim: 9), 12 klimakes ile imma ve summa ca-
veada 11’erden toplam 22 kerkides’e sahiptir. Caveada şu ana kadar iki adet 
parados (Resim: 10) ile summa caveada 6, imma caveada 29 olmak üzere, top-
lamda 35 oturma sırası tespit edilmiştir. Kazılar devam ettiği için, kapasitesi 
tam olarak hesaplanamayan tiyatronun, mevcut durumu ile yaklaşık 3-4 bin 
kişilik olduğu tahmin edilmektedir.

Tiyatronun diazomasının genişliği 224 cm. ile 270 cm. arasında değişmek-
tedir. Diazoma üzerinde belli bir düzen göstermeyen, çeşitli çap ve derinlikte 
ahşap direk oturtma delikleri yer almaktadır. Dört sıra bloktan oluşan para-
petin yüksekliği 135 cm.’dir. Üç sıra bosajlı bloktan sonra, son sırada yer alan 
blok, 2 fascia ile dış bükey profil yaparak sonlanır. Caveanın orta kısımların-
da, iki parados yer alır. Kuzey parados’un genişliği 257, güney paradosun 
267 cm. dir. Klimakes genişliği 90 cm. basamakların yüksekliği ise 20-25 cm. 
arasında değişmektedir. Gradus üzerinde önde oturan seyirciyi rahatsız et-
memek için ayak koyma yerleri iç bükey yapılmıştır. Tiyatronun en güzel taş 
işçiliği gösteren ve en iyi korunan kısımları, yerel kireçtaşı bosajlı bloklardan 
inşa edilmiş olan analemma duvarlarıdır (Resim: 11).

Tahribat Durumu: Tiyatroda yapılan kazılar sonucunda,  yapının inşasında 
kullanılan yerel kireçtaşı malzemenin niteliksizliği, sonraki kullanım, doğal 
nedenler ve kaçak kazılardan dolayı, yapının Antik Çağ’dan günümüze ulaş-
mış bütün Küçük Asya tiyatroları içerisinde, örneğine az rastlanılır şekilde 
ağır bir tahribata uğradığı tespit edilmiştir. 
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Buna göre, tiyatronun caveasının oturma basamaklarının inşa edildiği ye-
rel kireçtaşı bloklarda, sonraki kullanım ve doğal sebeplere bağlı olarak ileri 
düzeyde aşınma, kırılma ve kopmalar tespit edilmiştir. Yine media caveada, 
şehrin geçirmiş olduğu depremlerle ilişkili olarak, zemin kaymaları tespit 
edilmiştir (Resim: 12).

Tiyatronun imma caveasının güney kısmındaki G1-G6 açmalarının üst 
kısmında ise, diazomaya kadar, oturma basamaklarının, çekirdek bloklar da-
hil, yerlerinden sökülerek götürüldüğü tespit edilmiştir (Resim: 13).

Sonuç olarak, 2013 yılı Ağustos ayında başlatılan Magarsus tiyatro kazı-
sında, yalnız yapının kendisi ile ilgili değil, kentin tarihine de ışık tutacak 
bilgilere ulaşılmıştır. Bundan sonra sürdürülecek çalışmalarda yapının cavea, 
orkestra ve skene kısımlarının kazılarının tamamlanması ve restorasyon-kon-
servasyon çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. 
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Harita 1: Kilikia Pedias, Magarsus kentinin konumu.

Harita 2: Magarsus kent planı (Çiz. Faris Demir).
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Resim 1: Magarsus kenti uydu görüntüsü.

Resim 2: Tiyatro, 2013 yılı kazı öncesi genel görünüm.

Resim 3: Tiyatro, 2013 yılı kazı sonrası genel görünüm.



188

Resim 4: Tiyatro, 2013 yılı kazısında bulunmuş bazı eserler.

Resim 5: Tiyatro, 2014 yılı kazı sonrası genel görünüm.
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Resim 6:  Tiyatro, 2014 yılı kazısında bu-
lunmuş tiyatro maskı.

Resim 8: Tiyatro, 2015 Yılı 1. Etap kazı sonrası genel 
görünüm

Resim 9: Tiyatro, Diazoma Genel Görünüm.

Resim 7:  Tiyatro, 2015 Yılı 1. 
Etap kazısında bulun-
muş bazı eserler.
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Resim 10: Tiyatro, güney parados genel görünüm.

Resim 12: Tiyatro, media caevadaki tahribat.

Resim 13: Tiyatro, imma cavea güney kısımdaki tahribat.

Resim 11: Tiyatro, güney analemma duva-
rı.
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COĞRAFYA

Tepebağ Höyük, Çukurova’nın verimli toprakları üzerinde kurulmuş olup,  
kara, deniz ve nehirler vasıtasıyla sağladığı ulaşım, Anadolu ve Mezopotam-
ya arasındaki köprü konumu, bol su kaynaklarına sahip olması, ılıman iklimi 
gibi birçok olumlu etken nedeniyle uygarlık tarihi açısından çok önemli bir 
bölgenin merkezinde yer almaktadır. Çukurova Bölgesi, kuzeydoğu-güney-
batı istikametinde uzanan Orta Toroslar ile Akdeniz kıyısı arasında yer alır. 
Toroslar’a kuzey-güney doğrultusunda yaklaşan Amanos Dağları bölgenin 
doğu sınırını oluşturur2. Çukurova, öncelikle Yakın Doğu ve Anadolu’nun 
en büyük ve en verimli kıyı ovası olma niteliğini taşımaktadır. Tanım olarak 
Çukurova esas Adana havzasına yöneliktir. Batı, kuzey ve doğudan dağlarla 
sınırlanan Adana havzası, batıdan doğuya doğru Tarsus, Seyhan ve Ceyhan 

* Dr. Fatma ŞAHİN, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohis-
torya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Balcalı, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. F. Fatih GÜLŞEN, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Balcalı, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.

1 Kazılar Adana Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Dr. Fatma Şahin’in Bilimsel danışmanlığın-
da sürdürülmektedir. 

2 Göney 1976, s.3 ; Gürbüz 1997, s.175



192

ırmaklarının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş büyük bir delta ovasıdır.  Dar an-
lamda bu üç nehrin müşterek delta sahası, diğer bir deyişle Mersin’den Misis 
Dağları’na kadar uzanan ovalık saha Çukurova olarak tanımlanmaktadır3. Üç 
taraftan dağlarla çevrili olan Çukurova Bölgesi bu dağlardaki geçiş yerleri 
vasıtasıyla komşu bölgelere bağlanmaktadır. Adana havzası çok sayıda ova-
dan oluşmaktadır. Eski ve yeni delta ovaları, kıyı ovaları ve taşkın ovalar gibi 
çeşitli ova tipleri bölge bünyesinde yer almaktadır4. Seyhan Nehri üzerinde 
kurulmuş bir kent olan Adana, Suriye’den başlayıp Torosları aşarak batıya 
ulaşan kervan yolu sayesinde her zaman stratejik bir önem arz etmiştir (Ha-
rita: 1).

ADANA İSMİNİN KÖKENİ, TAŞKÖPRÜ VE SEYHAN NEHRİ

Adana ismine ilk olarak M.Ö. 2. bin ortalarına tarihlendirilen (M.Ö. 1510-
1485) Boğazköy metinlerinde rastlanmaktadır5. Ad(t)aniia olarak geçen bu 
isme M.Ö. 8. yüzyıl da Karatepe/Aslantaş hiyeroglif yazıtlarında da rastlan-
maktadır6. Adaniia ile Adana isminin eşitleme hususu ilk olarak Olmstead 
tarafından ileri sürülmüştür7. Adana şehir merkezinde ki Tepebağ Höyük ile 
Hitit yazılı metinlerindeki Adaniia isim eşitlemesi de önerilmektedir8.

Geç Antik Çağ yazarlarından Stephanos Byzantinos (M.S. 6 yy.) Adana’yı 
anlatırken, Tarsos’la savaşmaya gelen iki kardeş olan Adanos ve Saros’un 
Adana’yı kurduğunu ve Adanos’un adının kente, Saros’un adının ise nehre 
verildiğinden bahseder9. Pompeius tarafından Roma İmparatorluğu’na dahil 
edilen Çukurova’da Adana adında bir şehir olduğu bilinmektedir10. Tepebağ 
Höyüğü’nün doğusunda yer alan Seyhan nehri üzerinde, Roma İmparatoru 
Hadrianus (M.S. 117-138) tarafından yaptırılmış olan ve günümüze ulaşan 

3 Ternek 1957 ; Göney 1976, s.1 : Gürbüz 1997, s.176
4 Göney 1976
5 Ertem 1973, s.1-2
6 Savaş 1998
7 Ünal 2000b, s.49
8 Girginer 2000, s.78
9 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Erhan (Baskıda)
10 Rennel 1831, s.91.
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ünlü Taş Köprü11 yer almaktadır (Resim: 1). Yolların denetim altında tutul-
ması, ekonomik ve stratejik anlamda üstünlük sağladığı için doğuyu batıya 
bağlayan noktada tek köprü olma özelliği taşıyan Taşköprü, büyüklüğü ve 
sağlamlığı ile de Adana’nın ne kadar önemli bir merkez olduğuna işaret et-
mektedir. 

Köprünün üzerinde kurulduğu Seyhan nehri, yakın dönemlere kadar ula-
şımda kullanılmıştır. 19. Yüzyıl gezginlerinden Langlois’in 1953 tarihli gra-
vüründe Adana kentini Taşköprü’nün doğusunda göstermektedir12. Ayrıca 
gravürde köprünün sağında ve solunda nehir üzerinde, Tepebağ kıyısında 
orta boylu tekne ve yelkenliler görülmektedir. Ayrıca 19. yüzyılda İngiliz 
bahriyelerin Seyhan ve Ceyhan ırmakları boyunca kayıklarla aslan avına çık-
tıkları da bilinmektedir13. 1856’da Adana’yı ziyaret etmiş olan T. Kotschy ise 
“Şehrin yanında Seyhan Nehri o kadar derindir ki, Kıbrıs ve kuzey limanlarından kü-
çük gemilerle Taşköprü’ye kadar gelinebiliyor” ve “Taşköprü’de içlerinde iki yüksek 
Latin tarzı yelkenlinin bulunduğu sekiz tane gemi saydım. Bu gemiler dönüşte keres-
te, susam, buğday, yün ve pamuk ile biraz da diğer ürünlerden götürüyorlar” diye 
bilgi vermektedir14. Jeomorfolojik araştırmalar ise, M.Ö. II. binde kıyı çizgisi-
nin günümüzden çok daha içeride olduğunu göstermektedir.15 Dolayısıyla da 
Seyhan nehri üzerinden deniz ulaşımının yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.

TEPEBAĞ HÖYÜK’ÜN KONUMU VE ARAŞTIRMA TARİHÇESİ

Adana’nın şehir merkezinde Tepebağ ve kısmen de Kayalıbağ mahallerin-
de yer alan Tepebağ Höyük doğudan Seyhan nehri ile sınırlıdır. Kuzey-güney 
doğrultuda 360 m. kuzey-güney doğrultuda 620 m. uzunluktadır. Yapılan to-
poğrafik çalışmalardan sonra aşağı şehirle birlikte tüm kentin yaklaşık 20 hek-
tarlık bir alana yayıldığı belirlenmiştir (Çizim: 1). Höyük, ova seviyesinden 
itibaren 14. 5 m. yükseklikte ve tepe noktasında denizden yüksekliği 40 m.dir. 

11 Ramazanoğlu 2009
12 Fotoğraf için bkz. Girginer 2000, fotoğraf 4
13 Ünal 2000a, s.25
14 Ener 1993, s.210
15 Göney 1976, s.17, Hrt. 1-2
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Tepebağ Höyüğü bölgedeki en büyük höyüklerinden biri olup, günümüze 
kadar aralıksız iskan görmüş ve önemini hiçbir dönemde kaybetmemiştir. 

  Tepebağ höyüğü 26.08.1967 tarih ve 3637 sayılı karar ve 11.01.1977 ta-
rih ve15816 sayılı kararla onaylanmış ve tescil edilmiştir. Tepebağ Höyük’te 
ilk kez 1936 yılında Adana Arkeoloji Müzesi müdürü A.R. Yalgın tarafından 
bir sondaj kazısı yapılmıştır. Bu çalışmalar da 4 m. derinliğe kadar inilmiştir. 
Sondaj kazısından çıkan eserler, M.V. Seton-Williams’ın, bölge de yaptığı yü-
zey araştırması sırasında incelemiş ve geç dönemlere tarihlenmiştir16. Höyük 
1942 yılında R. 0. Arık tarafından da incelenmiştir17. Sonraki dönemler de de 
Adana Arkeoloji Müzesi’nin çeşitli sondaj kazıları yapılmıştır. Ancak bu ça-
lışmalar sınırlı derinlikte yapıldığı için höyüğün strafigrafisi hakkında net ve 
detaylı bilgi sağlanamamıştır.  

Tepebağ Höyük’te 1882 yılında siyah granitten yapılmış üzeri yazıtlı Mısır 
kökenli bir heykel ele geçmiştir (Resim: 9). Bir misyoner evinin inşası sırasında 
bulunmuş olan bu heykel Mısır Orta Krallık Dönemi’nin 12. Hanedanlığı’na 
(1991-1783) yani yaklaşık olarak M.Ö. 1800’lere tarihlendirilmiştir. Bölge ve 
Tepebağ tarihi için oldukça büyük önem taşıyan bu heykelin kitabesine göre 
“Hemşire Satsneferu” olduğu anlaşılmıştır18. Kaçak yollar ile New York The 
Metropolitan Museum of Art’a götürülen bu eser, dönemi ve özellikle o dö-
nemde Anadolu ile Mısır arasındaki ticari ilişkileri göstermesi bağlamında 
büyük önem arz etmektedir.

Höyüğün eteklerinde1960’lı yıllarda yıkılan St. Mariam Kilisesinin altında 
çok sayıda Roma Dönemi’ne tarihlenen mozaikler bulunmuştur. Bir başka ça-
lışmada ise, Roma Dönemi’ne ait bir lahit ortaya çıkarılmıştır. Bunların dışın-
da höyüğün batı eteklerinde, M.S. 4. yy.’a ait pişmiş toprak mezarlar ve mezar 
eşyaları ortaya çıkarılmıştır. Bu alan yerleşimin Nekropolü olmalıdır. Höyü-
ğün en tepe noktasına yakın bir konumda, 1803 tarihli Şeyhoğlu Camii’nin 
arka bahçesinde Roma Dönemine ait bir lahit, Höyüğün doğu eteğine yakın 
bir noktada sur kalıntılarının içinde Korinth düzenli bir sütun başlığı tespit 
edilmiştir. Höyük üzerinde günümüzde bir kısmı ayakta kalmış sur kalın-

16 Seton-Williams 1954, s.148
17 Arık 1944, s.363 vd.
18 Girginer 2000, s.82
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tıları da yer almaktadır. İlk olarak Geç Roma Dönemi’nde yapılan surların 
yıkılması üzerine Abbasi Sultanı Halife Harun Reşid tarafından, eski kale yı-
kıntıları üzerine 781’de yeni bir kale yaptırılmıştır. Bu kale 1836’da Adana’yı 
işgal eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yıktırıldığı için 
bugün temellerinin sadece bir bölümü ayakta kalabilmiştir. 

Yine höyük üzerinde ve eteklerinde tarihi ve tescilli Tepebağ evleri de yer 
almaktadır. Günümüze gelebilen en eski örneği 1495 yılında Ramazanoğlu 
Halil Bey’in yaptırdığı konak olmakla birlikte Tepebağ evlerinin günümüze 
kalanları genelde 18 yy’a aittir. Tarihi Tepebağ evleri; geniş saçakları, yüksek 
tavanları ve cumbalıdır. Dar ve kıvrımlı sokaklara açılan evlerin giriş katları 
görüş etkisinin azaltılması ve mahremiyet nedeniyle dışa kapatılırken güney-
batı-kuzeydoğu yönünde konumlanmış olup, arka kısımlarında küçük avlu-
lar bırakılmıştır. 1501-1558 tarihli Adana yağ Camii, 1513-1541 tarihli Adana 
Ulu camii, 1880 tarihli Tepebağ Ortaokulu, 1881 tarihli Adana Büyük Saat, 
Tepebağ höyük eteklerinde yer alan diğer yapılardan bazıları olup, klasik de-
virler ve orta çağ ile günümüz arasındaki kesintisiz iskanın devam ettiğini 
göstermektedir.

Gerek bölge gerek Adana arkeolojisi için büyük önem taşıyan höyükte 
kazı çalışmalarının yapılabilmesi için ilk olarak kamulaştırma çalışmaları ya-
pılmıştır. En üst tepe kısmında yaklaşık 70x80 m. ölçülerinde bir bölüm te-
mizlenerek boş alan oluşturulmuştur (Çizim: 2, Resim: 2-3). Höyük üzerinde 
yer alan tarihi tescilli yapılar koruma altına alınarak, Arkeopark projesini de 
kapsayan ilk etap kazılarına 04.11.2013 tarihinde başlanmıştır. Adana Büyük-
şehir Belediyesi’nin maddi katkıları, Adana Arkeoloji Müze Müdürlüğü baş-
kanlığında ve Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü öğretim üyeleri bilimsel danışmanlığındaki kazılar, 2014’de yıl boyunca 
ve 2015 yılı kazıları ise 2 Mart tarihinden itibaren sürdürülmektedir.

2013-2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Höyüğün etrafı ve yamaçları binalarla çevrili olduğu için kazı çalışmaları 
yamaçlarda yapılamamaktadır. Stratigrafik kültür tabakalarını ortaya koya-
bilmek amacıyla yamaçta yapılması gerekli basamaklı açma çalışmaları hö-
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yüğün en üst noktasında yapılmaya çalışılmaktadır.  Höyüğün ova seviyesin-
den yaklaşık 14.5 m.lik dolgusu göz önüne alındığında bu derinliğin tehlike 
yaratabileceği düşüncesiyle yan yana 2 plankarede yani 20 m. genişlikte ve 
basamaklı bir açma planlamasının daha uygun olacağına kanaat getirilmiştir. 
Bunun için 10x10 m. lik her açma ikiye bölünerek, her 5 m.de 1 m. aşağı inil-
mek suretiyle kullanabileceğimiz 70 m.lik alan sonunda 14 m. aşağı inilecek 
ve höyüğün en yukardan en aşağı tüm kültür dokusu ve tabakaları ortaya 
konulabilecektir. 

Bina yıkıntıların ve arazi temizliğinin ardından 2013 yılında çok kısa sü-
reli yapılan kazılarda, çalışmalara ilk olarak BH 29 ve BI 29 plankarelerin-
de başlanmıştır (Çizim: 2, Resim: 4). Her iki plankarede de yaklaşık olarak 2 
m. derinliğe inilmiştir. İnilen bu derinliklerde günümüz dolgusunun büyük 
tahribatlarla devam ettiği ve ele geçen malzemenin homojen olmadığı anla-
şılmıştır. Ele geçen malzemeler arasında günümüz, Osmanlı, çok az olmakla 
birlikte Bizans ve Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen buluntular ele geç-
miştir.

2014 yılı çalışmalarında alanda BI 30-31 ve BJ 30-31 açmalarında çalışma-
lar yapılmıştır (Çizim: 2, Resim: 4). Yaklaşık olarak  BI 30 açmasında 4 m., 
BI 31 açmasında 6 m., BJ 30 açmasında 4 m., BJ 31 açmasında 5 m. derinli-
ğe inilmiştir. Bu çalışmalarda höyük üzerinde gündelik yaşamın kesintisiz 
devam etmesi nedeniyle yaklaşık 2.5-3 m. derinliğe kadar günümüz elektrik 
kabloları ve su borularının yer aldığı, tahribatın yüksek olduğu anlaşılmış-
tır. Bununla birlikte açmalarda açığa çıkartılan bazı yapı komplekslerine ait 
olduğu düşünülen duvarlar da maalesef hem çöp çukurları hem de kuyular 
tarafından tahrip edilmiştir. Bu nedenle de düzgün bir plan veren mimarîye 
ulaşılamamıştır. 

2015 yılı çalışmaları ilk olarak alanda kazı deposu ve çalışma alanı olarak 
kullanılacak olan konteynerlerin yapımı ile başlanmıştır. Alanda bulunan ni-
teliksiz bir bina yıkılarak bu binanın olduğu alana konteyner yerleştirilmiş, 
kamera gibi gerekli teçhizat ile de güvenlik önlemleri de sağlanmıştır. Daha 
sonra alanda genel temizlik yapılarak kazı çalışmaları başlatılmıştır. 2015 yılı 
itibariyle önceki yıllarda kazısı yapılmış açmalarda derinleşme çalışmaları 
yapılmamış ve BJ-32 ve BI-32 açmalarında çalışmalar başlatılmıştır (Çizim: 
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2, Resim: 5). Çalışmalar sırasında, çalışmayı zorlaştırması aynı zamanda da 
büyük tehlike arz etmesi sebebiyle önceki yıllarda kazılmış olan açma arala-
rındaki yürüme yolları gerekli dokümantasyon işlemleri gerçekleştirildikten 
sonra kaldırılmıştır. Yaklaşık 2 m. seviyesinde kaldırılan yürüme yolları bu 
sayede alan bütünlüğünü de sağlamıştır.

Devam eden çalışmalar da her iki açmada da yüzeyden yaklaşık olarak 
3.5 m. derinliğe inilmiştir. Günümüz su ve elektrik boruları, çöp çukurları 
ve kuyular gibi bir çok sebepten dolayı alanda çok büyük tahribat olmasına 
rağmen oldukça titiz yapılan çalışmalardan sonra höyükte kesintisiz iskanın 
devam ettiğini gösteren çeşitli kültür tabakaları saptanabilmiştir. Buna göre 
inilen derinlikte ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda Tepebağ Höyük 
tabakalanması şu şekilde belirlenmiştir.

I. Tabaka : Cumhuriyet Dönemi

II. Tabaka : Osmanlı-Ortaçağ Dönemi

III. Tabaka : Bizans-Roma Dönemi

IV. Tabaka : Hellenistik Dönem

Derinleşme çalışmaları sırasında oldukça bol sayıda çanak çömlek parçası 
yanı sıra bazı küçük buluntular da ele geçmiştir. Bunlar arasında M.S. 20 yy. 
tava örnekleri, semaverler, 18-20 yy. pipoları, Orta Çağ Dönemi’ne ait kuş 
figürlü tabak ve kandiller, Roma ve Hellenistik Dönem’e ait ağırlıklar, kandil-
ler, baskılı amphora kulpları, unguentariumlar ve çeşitli figürinler sayılabilir 
(Resim: 6-8).

Sonuç olarak Adana’nın şehir merkezinde yer alan Tepebağ Höyük, Ada-
na tarihi, bölge tarihi ve kronolojisini ortaya koyma anlamında büyük önem 
taşımaktadır. Şimdiye kadar günümüzden başlayıp Hellenistik Dönem’e ka-
dar kesintisiz olarak devam eden bir iskanın varlığı ortaya konabilmiştir. Ti-
tizlikle sürdürülen kazıların devam etmesi halinde daha alt tabakalara ulaşı-
lacak ve özellikle de protohistorik dönemleri de anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu 
bakımdan çalışmalara devam edilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Çizim 1: Tepebağ Höyük topografik planı.

Çizim 2: Tepebağ Höyük genel planı.
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Resim 1: Taşköprü
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Resim 2: Tepebağ Höyük üzerinde yer alan evlerin yıkımı.
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Resim 3: Tepebağ Höyüğü havadan görünüm.
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Resim 4: Tepebağ Höyük 2013-2014 yılı çalışılan alanlar.



205
Resim 5: Tepebağ Höyük BI ve BJ 32 açmaları.
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Resim 6: Cumhuriyet- Osmanlı-Ortaçağ Dönemine ait bazı buluntular
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Resim 7: Çeşitli dönemlere ait ağırlık ve kandiller.
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Resim 8: Hellenistik Döneme ait bazı eserler.

Resim 9:  Mısır kökenli (Hemşi-
re Satsneferu) heykel.
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EUROMOS 2014 YILI ÇALIŞMALARI
Abuzer KIZIL*

Taylan DOĞAN

Euromos 2014 yılı çalışmaları Temizlik, Kazı, Dokümantasyon ve Resto-
rasyon-Konservasyon çalışmaları özetle aşağıdaki gibidir1.

1) TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 

Kentte kazı çalışmalarına başlanılmadan önce iki sezon arasında geçen 
süre zarfında doğa şartlarından etkilenen ve hızla büyüyen otlar nedeniyle 
görselliğini kaybeden kalıntıların kent bazında temizlenerek daha iyi gö-
rünmeleri ve eksik kalan belgeleme çalışmalarının sağlıklı gerçekleştirilmesi 
amacıyla kalıntıların yoğun olduğu yerlerde genel temizlik çalışmaları yapıl-
mıştır. Her sezon olduğu gibi kentin temizlik öncesi ve sonrası fotoğraflarla 
belgelenmiştir. Söz konusu çalışmalar, Güney Nekropol, Tiyatro, Hamam, 
Sur, Tapınak ve Agora’da sürdürülmüştür (Resim: 1).

2) KAZI ÇALIŞMALARI 

2014 yılı Euromos kazı çalışmaları Tapınak, Tiyatro ve Agora olmak üzere 
üç farklı sektörde gerçekleştirilmiştir (Plan: 1; Resim: 2).

* Yrd. Doç. Dr. Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Kötekli/Muğla/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Kötekli/Muğla/TÜRKİYE.

1 Euromos 2014 yılı kazı çalışmaları,  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’nün izni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Döner Sermaye 
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Muğla İl Özel İdaresi’nin maddî destekleri ile 1 Temmuz 
2014-6 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Euromos 2014 yılı çalışmaları,  Yurtiçi ve Yurt-
dışı Arkeoloji ve Arkeoloji ile ilişkili çeşitli meslek dallarında çalışan bilim insanları (Epigraf, 
Numismat, Restoratör, Eskiçağ Tarihçisi gibi) ile oluşan 32 heyet üyesi ve Yurtiçi çeşitli üniver-
sitelerin Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. İnterdisipliner 
bir ekip tarafından yürütülen 2014 yılı kazı çalışmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak Efes Müze-
si uzmanlarından Arkeolog Veysel Dağ iştirak etmiştir. Sağladıkları katkı için hepsine teşekkür 
borçluyuz.
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2.1) Tiyatro: Temizlik çalışmaları ile başlayan Euromos 2014 yılı Tiyatro 
kazı çalışmalarının temel hedefi hem tiyatrodaki stratigrafik yapılanmayı an-
lamak2 hem de tiyatronun muhtemel prohedriası ile orkestranın bir bölümünü 
açığa çıkararak, bu alanın ne kadar korunduğunu saptamaktır. Bu amaçla ya-
pılan ölçümler sonuncunda prohedria ve orkestranın bir bölümünü içine ala-
cak şekilde 3x4 m.lik bir alan belirlenmiş ve kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere alanda çalışmaların yapılmasındaki birinci 
amaç, tiyatrodaki stratigrafik yapılanmayı anlamaya yönelik olup çalışmala-
ra deniz seviyesinden yüksekliği 63.05 m.den itibaren başlanmıştır. 3x4 m.lik 
sondajda ilk olarak yüzey toprağı olarak değerlendirilen toprak alınmış ve 
bu topraktan ele geçen malzeme AGH kodu adı altında toplanmıştır. Yüzey 
toprağında ele geçen çok az sayıdaki malzeme arasında profil veren biri ağız 
diğeri kaide olmak üzere sadece iki adet seramik parçası ele geçmiştir. İlk 
gözlemeler ışığında, ele geçen ve AGH Kodu adı altında toplanan söz konusu 
seramiklerden biri Hellenistik, diğeri Roma Dönemine tarihlendirilmişlerdir. 

Sondajda 62.55 m. seviyesinden itibaren yumuşak ve taşsız olan toprak 
yapısında değişimin gözlemlenmesi ile birlikte kod değişikliğine gidilmiştir. 
62.55-61.35 m. seviyeleri arasında yer alan bu tabaka, çok sayıda yumruk bo-
yutlarında moloz taş, çakıl ve dolgu toprağı içermektedir. Söz konusu taba-
kadan ele geçen malzeme AGO kodu adı altında toplanmıştır. AGO kodu adı 
altında toplanan ve profil veren malzemenin üst tabakada olduğu gibi steril 
olmadığı, Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait olduğu görülmüştür.  Malze-
me, iki adet kaide parçası, iki adet kaba hamurlu ağız parçası, bir adet ağırlık 
parçası ve bir adet künk parçasından oluşmaktadır.  

61.35 m. seviyesinden 61.01 m. seviyesine kadar yapılan çalışmalarda top-
rak yapısının değiştiği ve taşlı bir yapıdan kumlu bir yapıya dönüştüğü göz-
lemlenmiştir. Söz konusu kumlu toprak içinden gelen malzemeye ise AGR 
kodu verilmiştir. Bu tabakadan biri kaide diğeri künk parçası olmak üzere 
sadece iki adet seramik parçası ele geçmiştir.

2 M.Ö. 250-200 civarına tarihlendirilen tiyatro’da (Ferrero, D.D.B. (1990). Batı Anadolu’nun Eski 
Çağ Tiyatroları, Ankara. 177.) 2013 yılı kazı çalışmaları sonucunda çok sayıda Roma Dönemine 
ait buluntunun ele geçmesi, tiyatronun Roma Dönemi kullanım evresine ait muhtemel mimarî 
kalıntıları bulmak amacı da 2014 yılı tiyatro çalışmaları kapsamında yer almıştır. 
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Sondajın taban seviyesi üzerinden gelen malzeme 61.01 m. seviyesinden 
60.84 m. seviyesine kadar olup AGS kodu adı altında ele alınmıştır. Bu ta-
bakada da toplam beş adet olmak üzere yine az sayıda seramik parçası ele 
geçmiştir. Ele geçen parçalar arasında Roma Dönemine ait ince cidarlı kaliteli 
sayılabilecek seramik parçaları mevcuttur. 

Alanda farklı olarak toplanan bir diğer malzeme grubu ise AGT olarak 
isimlendirilen kod adı altında toplanmıştır. Bu koda dâhil edilen malzeme 
sondajda açığa çıkarılan prohedrianın ayak basma kaidesi üzerinden gelen bir 
adet kaide ve bir adet kiremitten oluşan ve 60.96 m. seviyesinde ele geçen 
malzemedir.

Sonuç olarak sondajda ele geçen malzemenin az olduğu, çoğunun firnissiz 
ve kalitesiz olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu malzeme gerek tiyatronun 
yapım evresini (Hellenistik) gerekse muhtemel Roma Dönemi ikinci evresini 
desteklemesine çok fazla katkıda bulunmamıştır. Steril bir tabakaya sahip ol-
mayan malzemenin çoğu olasılıkla oldukça eğimli olan tiyatroya yamaçtan 
erozyon yolu ile akıp gelmiştir.   

Sondaj çalışmalarının yapılmasındaki ikinci amaç ise yukarıda da bahse-
dildiği üzere prohedriayı bulmaya yönelikti. Nitekim bu amaçla tiyatroda ge-
rekli ölçüler alınarak, hesaplamalar yapılmış ve sondaj açılacak alanın yeri bu 
temel hedef ışığında belirlenmiştir.  Bu amaç doğrultusunda 63.05 m. seviye-
sinden itibaren çalışmalara başlanmış ve 61.59 m. seviyesine kadar herhangi 
bir mimarî kalıntı ile karşılaşılmamıştır. Daha önceden planlandığı gibi açığa 
çıkarılması düşünülen prohedria 61.59 m. seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. De-
vam eden çalışmalar ile prohedrianın sırt kısmında ve kolların koyulduğu yer-
lerde tahribatın meydana geldiği gözlemlenmişse de koltuğun büyük oranda 
korunduğu görülmüştür (Resim: 3a). Koltuğun ayak kısmı griphon olduğu 
düşünülen mitolojik bir yaratığın ayağı biçiminde işlenmiştir. Koltuğun iki 
ayağı arasında, koltuğa oturan kişini ayaklarını koyması için biçimlendirilen 
ayak tablasının dar cephe kısmına ise kalp yaprağı biçiminde kabartma olarak 
bir motif işlenmiştir. Sırt kısmında floral desenler sarmallar halinde gelerek 
tam ortada iki zambak motifi ile karşılıklı durmaktadır. Griphonun üst kısmı 
kırılmış ancak kanat motifinin bir kısmı korunmuştur. Prohedrianın korunan 
uzunluğu 73 cm. olarak ölçülürken, genişliği 55 cm. olarak ölçülmüştür. Otur-
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ma düzlemi ile ayak basılan platform arasındaki mesafe 40 cm. olup koltuk, 
dikdörtgen bir kaide üzerine oturmaktadır. Kaidenin uzun kenarı 104 cm., 
kısa kenarı ise 79 cm. olarak ölçülmüştür. Benzer örneklerden yola çıkarak 
prohedriayı cavea ile birlikte Hellenistik Döneme tarihlemek mümkündür3. 

Tiyatrodaki sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bir diğer mimarî 
öğe ise prohedrianın 40 cm. güneyinde yer alan bir altardır (Resim: 3b)4. 61.82 
m. seviyesinde ortaya çıkarılan altarın yüksekliği 80 cm. olarak ölçülmüştür. 
Üst kısmı büyük ölçüde tahribata uğradığı için tam çapı alınamamakla birlik-
te en sağlam yerinden ölçülebilen çapı 61 cm.dir. Dikdörtgen bir kaide üzeri-
ne oturan altarın kaidesi 86x66 cm. ölçülerindedir. 

Sonuç olarak 2014 yılı tiyatro çalışmaları 3x4 m.lik bir sondajda gerçekleş-
tirilmiş, bu çalışmalar ile 2. 21 cm. seviye inilerek çalışmalara son verilmiştir. 
Çalışmalar sonucunda steril bir tabaka ile karşılaşılmamış ve ele geçen bu-
luntuların Hellenistik ile Roma dönemlerine ait olduğu görülmüştür. Sondaj 
çalışmaları ile bir adet prohedria ve bir adet altar ile caveanın son basamağının 
bir kısmı ortaya çıkarılarak istenilen hedefe ulaşılmıştır (Resim: 4; Çizim: 1).

2.2) Agora: 2014 yılı kazı sezonunda temizlik çalışmaları bitirilen Agora’da-
ki kazı çalışmaları 2013 yılı çalışmalarının devamı niteliğindedir. Alanda ger-
çekleştirilen çalışmaların temel hedefi alandaki stratigrafik yapılanmayı anla-

3 Birebir benzer örnekler olmamakla birlikte Priene, Ephesos (Ferrero, D.D.B. (1990). Batı 
Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları, Ankara. Res. 117, 118, 119.) ve özellikle Metropolis (Meriç, R. 
(1996). Metropolis Kazılarının İlk Beş Yılı, İstanbul, Res. 8, 9, 10.) prohedrialarının stilistik açıdan 
benzerlik taşıdıklarını söylemek yanlış olmasa gerektir.

4 Euromos tiyatrosuna ait altar olarak düşünülen söz konusu mimarî öğenin prhedria ile birlikte 
konumu Priene ve Metropolis ile benzerlik taşımaktadır. Ancak Metropolis’te gün yüzüne çı-
karılan Hellenistik Döneme ait koltukların Roma Döneminde özgün yerlerinden kaldırılarak, 
kerkides ilk oturma sırasına dayandırdıkları görülmektedir (Aybek, S. (2009). Metropolis İonia 
I: Heykel; Metropolis’de Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltraşlığı, İstanbul. 30.). Prohedrialar ara-
sında yer alan üç adet sunak konumları itibari ile Euromos örneğine benzemektedirler. Fakat 
bilindiği üzere Metropolis sunakları Roma Dönemine ait olup, Prohedrialardan daha geçtirler 
(Aybek, 2009, 115-117.). Bu durum ise akla bazı soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Söz 
konusu mimarî öğenin altar olup olmadığı sorusunun yanında altar ise taşınıp taşınmadığı şüp-
hesini de akla getirmektedir. Euromos altarının sade olması, üzerinde herhangi süslemeye sa-
hip olmaması tarihlendirmede kesin bir yargıya varmayı zorlaştırmaktadır. Ancak yapılan ön 
gözlemler altarın prohedria ile gerek yapı malzemesi gerekse kaide benzerliği açısında çağdaş 
olabilecekleri izlenimini vermektedir.  Yine de kesin ifadelerden kaçınmak gerekmekte ve alan-
da ileriki süreçlerde yapılacak çalışmaların yanıtlanmamış sorulara ve şüphelere cevap bulacağı 
şüphesizdir.  
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mak ve alanı restorasyon-konservasyon çalışmalarına hazır hale getirmektir. 
Bu amaç doğrultusunda Doğu Stoa III olarak isimlendirilen 10X10 m.’lik aç-
mada kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Açma doğudan batıya doğru eğimli bir topografik yapı sergilemektedir. 
Bu eğimli alanın en yüksek kısmını oluşturan doğu bölümünde yapılan öl-
çümler sonucunda deniz seviyesinden yüksekliği 41.32 m. olarak ölçülürken 
en batı seviyesi 40.73 m. olarak ölçülmüştür. Açma’da yüzey toprağının alın-
masıyla çalışmalara başlanmıştır. Yüzey toprağının alınması sırasında söz ko-
nusu tabaka içinde Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemlerine tarihlenen çok 
sayıda buluntu ele geçmiş ve bu malzemeler AGP kodu altında toplanmıştır. 
Söz konusu tabakada 41.11 m. seviyesinde dikkate değer bir adet bronz yüzük 
tam olarak ele geçmiştir. Açmanın doğusunda yer alan orthostat blokların ta-
kibi sırasında beş parça halinde onurlandırma yazıtları ortaya çıkarılmıştır. 
2013 yılı çalışmalarında olduğu gibi yine bu orthostat bloklarının üzerine ya-
tay olarak konulan taş blokların üzerinde heykellere ait olabilecek ayak izleri 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Ayrıca açmada yapılan seviye inme çalışmaları 
sırasında in situ durumda birçok mimarî blok ortaya çıkarılmıştır. 40.97 m.-
40.73 m. seviyeleri arasında başlayan bu mimarî parçalar in situ olarak ortaya 
çıkarılmışlardır. 40.77 m. seviyesinde ele geçen kırılmış bir sütun parçası üze-
rinde okunması güç bir yazıtın varlığı saptanmıştır. Sütun parçası üzerinde 
yer alan yazıtın yazı karakterleri M.Ö. 2. yy.a ait olduğuna işaret etmektedir. 

40.95 m. ile 40.81 m. seviyeleri arasında moloz taşlardan oluşturulan bir 
dolgu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Dolayısıyla bu alanda kod değişikliğine 
gidilmiş ve ele geçen malzeme AGV kodu adı altında toplanmıştır. Moloz 
taşların arasında yer yer görülen küllü bir yapıya sahip yanık toprağın varlı-
ğı saptanmıştır. Aynı karaktere sahip tabaka 2013 yılında 20X10’luk açmada 
da ortaya çıkarılmıştı. Ancak 2013 yılı çalışmalarında bu tabakadan herhangi 
bir buluntunun ele geçmemesi tabakayı tarihlendirmeyi mümkün kılmamıştı. 
2013 yılı tabakasının devamı niteliğinde olan bu tabakada yer yer karşılaşılan 
yanık küllü toprağın bir yangına ait olmadığı görülmüş ve alandaki moloz 
taşların hiçbirinde yangına maruz kaldığına dair bir iz saptanmamıştır. Alan-
da yapılan gözlemler sonucunda alanın bilinçli olarak yapılan bir dolgudan 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu dolgudan ele geçen malzeme Helle-
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nistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait buluntulardan ibarettir. Bizans Döne-
mine ait malzemenin başında bir adet açık yeşil sırlı seramik parçası dikkat 
çekmektedir. Söz konusu seramik parçası dolgunun yapılış tarihi için bir ter-
minus oluşturması bakımından oldukça önem arz etmektedir. 

Moloz taşların arasında yer yer rastlanan küllü hafif yanık toprak moloz 
dolgunun kaldırılmasıyla daha net izlenebilmiştir. Küllü toprak yoğun olarak 
40.81 m. ile 40.74 m. seviyeleri arasında görülmüştür. İlk gözlemler bir yan-
gın tabakası olabileceği izlenimini verse de yapılan detaylı incelemeler gerek 
toprakta, gerek taşlarda ve gerekse tabakada ele geçen küçük buluntularda 
herhangi bir yanık izine rastlanmaması söz konusu küllü toprağın moloz dol-
guyla ilişkili bir dolgu olduğu ve yangın olmadığını göstermiştir.  Ancak yine 
de söz konusu tabakadan ele geçen malzeme ayrı ele alınmış ve AGY kodu 
adı altında toplanmıştır. Ele geçen malzeme Geç Klasik, Hellenistik, Roma ve 
Bizans Dönemlerine aittir. Söz konusu tabakadan ele geçen iki adet sikke de 
bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Sikkelerden ilki 40.76 m. seviyesinden ele 
geçmiş ve Bizans Dönemine tarihlendirilmektedir. İkinci sikke ise 40. 74 m. 
seviyesinde ele geçmiş ve Augustus Dönemine tarihlendirilmektedir. 

40. 72 m. seviyesinden itibaren sıkıştırılmış topraktan yapılmış sarı renk-
li yer yer korunan bir taban açığa çıkarılmıştır. AHA kodu verilen bu sarı 
taban bütün açmada yer yer fark edilmekte ancak büyük oranda tahribata 
uğramıştır. Açmanın doğu sınırını oluşturan orthostat sırasına paralel belirli 
bir düzen gösteren taban diğer alanlarda düzensiz ve parçalı bir hal almıştır. 
Tabandan gelen malzemeler AHB kodu adı altında toplanmıştır. Söz konusu 
malzeme Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemlerine aittir. AHB kodu 40.72 m. 
ile 40.46 m. seviye aralığındaki tabakayı oluşturmakta ve alandaki çalışmalar 
40.46 m. seviyesinde tesviye çalışmaları ile sonlandırılmıştır. 

Alandaki kazı çalışmaları bitirildikten sonra 2013 yılı çalışmaları sonun-
cunda Doğu Stoa II açmasında açığa çıkarılan bütün mimarî öğelerin çizim, 
fotoğraf ve video ile belgeleme çalışmaları bitirilmiş ve bu alanda yer alan 
mimarî öğeler restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılmak üzere açma 
sınırları dışına çıkarılmıştır. Ayrıca alanda in situ durumda yer alan bazı sü-
tunlar ait oldukları yerde ayağa kaldırılmışlardır (Resim: 7).  

Sonuç olarak 2014 yılı Agora sektörü kazı çalışmalarında yapılan gözlem-
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ler alandaki stratigrafik yapılanmanın 2013 yılı kazı çalışmalarındaki yapılan-
manın tekrarı olduğunu göstermiştir. Ancak 2013 yılı çalışmalarında gerek 
moloz taşların gerekse küllü toprağın yer aldığı tabakalarda herhangi bir bu-
luntunun ele geçmeyişi ve söz konusu küllü tabakanın çok cılız olması bazı 
soru işaretlerini beraberinde getirmişti. 1969-75 yılları arasında tapınakta kazı 
çalışmaları sürdüren Ü. Serdaroğlu da alanda küllü bir tabakanın varlığından 
bahsetmektedir5. Bu durum kent genelinde bir yangının gerçekleşmiş olabi-
leceği ihtimalini akıllara getirmişti. 2014 yılı Agora çalışmaları söz konusu 
tabakanın yangın olmadığı Bizans Döneminde gerçekleştirilen bir dolgu ol-
duğunu göstermesi açısından oldukça önem teşkil etmiştir.

2.3) Tapınak: Anadolu’nun en iyi korunmuş tapınaklardan birisi olan ve 
yol kenarında kolaylıkla erişilebilecek bir konumdaki tapınakta ilk defa kazı 
çalışmaları 1969-1975 yılları arasında Ü. Serdaroğlu tarafından gerçekleşmiş-
tir. Aradan geçen 39 yıl boyunca hiçbir çalışmanın sürdürülmediği tapınakta 
2014 yılında ilk defa çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılı çalışmalarında iki te-
mel hedef belirlenmiştir. Bunlar belgeleme çalışmaları ve tapınak temenosu-
nun sınırlarını açığa çıkarmak amacıyla yapılan kısmi kazı çalışmalarıdır. 

Gerek 1969-75 yılları arasında kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleşen 
Ü. Serdaroğlu gerekse yapıyla ilgili diğer yayınlarda tapınağın temenosu üze-
rinde durulmaması 2014 yılı çalışmalarının burada sürdürülmesinde önemli 
bir etken olmuştur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yoğun olarak tapına-
ğın mimarî düzenlemesi veya tapınak kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarı-
lan mimarî terrakotalar incelenmiştir6. 

5 Serdaroğlu, Ü. (1973), Euromos. 1971, 1972, AnatSt 23, 37.
6 Euromos Mimarî Terrakotaları için bkz. Ateşlier, S. (2011), Euromos Arkaik Mimarî Terrakotta-

ları (Arkaik Tapınak Üzerine Düşünceler), 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 123-139.; Ateşlier, 
S. (2011), The Archaic Architectural Terrracottas from Euromos and Some Cult Signs, Labraunda 
and Karia. An International Symposium Commemorating 60 Years of Swedish Archaeological 
Work in Labraunda. The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, 20-21 
November 2008, 279-291, Uppsala.; Ateşlier, S. (2009), Euromos Arkaik Mimarî Terrakottaları, 
26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 151-158.; Ateşlier, S. (2008), Euromos (Milas-Selimiye) Antik 
Kentinde Bulunmuş Olan Arkaik Çağ Mimarî Terrakottaları (Pişmiş Toprak Mimarî Çatı Ela-
manları) Üzerine Arkeolojik Araştırma (TUBİTAK projesi Sonuç Raporu), Aydın.; Ateşlier, S. 
(2006), Euromos Arkaik Mimarî Terracottaları Üzerine İlk Gözlemler [First Preliminary Report 
on the Archaic Architectural Terracottas from Euromos], ArkDer 8, 59-78.; Ayrıca Euromos ile 
ilgili diğer belli başlı yayınlar için bkz. Öztaner, S.H. (2012), Euromos Zeus Tapınağı. İn: Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl armağanı. DTCF Arkeoloji Bölümü. Tarihçesi ve Kazıları
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Kazı çalışmalarına başlanılmada önce temenos alanında temizlik çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir. Sürdürülen temizlik çalışmaları sırasında, tapınağın 
güney bölümünde yüzlerce kiremit, seramik ve mimarî parça ile karşılaşıl-
mıştır (Resim: 8). Alanın iyice açığa çıkarılması ile söz konusu parçaların 
1969-1975 yılları arasında tapınakta restorasyon ve kazı çalışmaları gerçek-
leştiren Ü. Serdaroğlu kazıları dönemine ait bir çöplük olduğu anlaşılmıştır. 

1969-1975 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yayınların 
çok yüzeysel olması, tapınak ve çevresinin stratigrafisi hakkında yeterli bilgi 
edinmemize olanak sağlamamıştır. Dolayısıyla tapınak ve çevresinin stratig-
rafisi hakkında bilgi edinmek ve o dönem çalışmalarının sonuçlarına ulaşmak 
amacıyla, çöplüğün tamamının tasnif ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. 
Çöplükte yapılan çalışmalar sonucunda tarihlendirmeye yardımcı olabilecek 
kiremit, seramik ve mimarî parçalar ayrılmış ve katalogları yapılmıştır. Ya-
pılan katalog çalışmaları sonucunda çöplükte Arkaik, Hellenistik ve Roma 
Dönemlerine ait çok sayıda buluntunun varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu 
çalışma kutsal alanını kronolojik gelişimini sunması açısından oldukça önem 
arz etmektedir.

 (1936-2011). Ankara, 335-338.; Savalli-Lestrade, I. (2011), Intitules royaux et intitules civiques 
dans les inscriptions des cites sujerres de Carie et de Lycie (Amyzon, Euromos, Xantos). Histo-
rie politique et mutations institutionnelles. İn: Studi ellenistici, 24. 127-148, Roma.; Kajava, M. 
(2008), Julia Kalliteknos and Gaius Caesar at Euromos. Arctos 42, 69-76.; Serdaroğlu, Ü. (2004), 
Lykia-Karia’da Roma Dönemi Tapınak Mimarîsi, İstanbul.; Asthton, R.H.J. (2003), Lepsynos at 
Euromos, Opuscula Anatolica 2 (Ashton, R., Kinns, P.), NC 163 pp. 32-36.; Anabolu, M. (2001), 
İstanbul ve Anadolu’daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, İstanbul.; Blümel, 
W. (1996), Erganzungen in dem Funktionarsbrief aus Euromos. EpigrAnat 27, 61-62.; Voitras, 
E. (1995), Zu einer metrischen Inschrift aus Euromos. EpigrAnat 24, 15-19.; Errington, R.M. 
(1993), Inschriften von Euromos. EpigrAnat 21, 15-31.; Pülz, S. (1989), Zur Bauornamentik des 
Zeustempels von Euromos, Istanbuler Mitteilungen 39, 451-453.; Errington, R.M. (1986), Anti-
ochos III., Zeuxis und Euromos. EpigrAnat 8, 1-8.; Serdaroğlu, Ü. (1982) Bautätigkeit İn Anato-
lien Unter Der Persischen Herrschaft, İn D. Papenfuss , V. M. Strocka (Eds.), Palast Und Hütte, 
Beiträge Zum Bauen Und Wohnen İm Altertum Von Archäologen, Vor- Und Frühgeschichtlern, 
Tagungsbeiträge Eines Symposiums Der Alexander Von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godes-
berg, Veranstaltet Vom 25.-30. November 1979 İn Berlin, Berlin, 347-356.; Serdaroğlu, Ü. (1973), 
Euromos. 1971, 1972, AnatSt 23, 36-37.; Serdaroğlu, Ü. (1971), Euromos. 1969, 1970, AnatSt 21, 
47-48.; Aran, B. (1968) “Euromos Tapınağı tarihlendirilmesi hakkında bir not (A note on the da-
ting of the temple at Euromos)”, Anadolu Sanatı Araştırmaları I, 60-69, İstanbul, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Röleve Kürsüsü Yayınları.; Anabolu, M. (1964), Euromos (Ayak-
lı) Tapınağı, İstanbul; Laumonier, A. (1958), Les Cultes Indigenes En Carie, Paris.; Akarca, A., 
Akarca, T. (1954), Milas Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, İstanbul.
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2014 yılı temizlik çalışmaları sonucunda temenosu sınırlayan duvar sıra-
larının izleri yer yer tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında duvarların aksları 
belirlenmiş ve buna uygun olarak kazı çalışmalarının sürdürüleceği akslar 
belirlenmiştir. Kazı için ön hazırlık aşamaları bitirildikten sonra tapınağın gü-
ney ve doğusunda yer yer yüzeyde görülebilen dört duvar hattı üzerinde kazı 
çalışmalarına başlanmıştır. Gerek duvarların tanımlamalarında kolaylık sağ-
laması gerekse ilerleyen yıllarda alanda gerçekleşecek kazılarda ortaya çıka-
bilecek çok sayıdaki duvarın genel dokümantasyon işlemlerinde karışıklığa 
mahal vermemesi amacıyla ortaya çıkarılan her bir duvar için kimlik vazifesi 
görecek şekilde küçük buluntularda da olduğu gibi kodlama sistemi kullanıl-
mıştır. Buna göre;

1) AGI Duvar Hattı (Resim: 9a; Çizim: 2): AGI olarak isimlendirilen duvar 
hattı tapınağın güney tarafında yer almakta ve kuzey-güney doğrultuludur. 
AGI duvarının 7.70 m’lik bölümü açılmış ve söz konusu duvarın güneybatı 
bölümünde AGJ duvarı ile birleştiği gözlemlenmiştir. Kazı çalışmaları duvar-
ların sadece planını çıkarmayı hedeflediğinden seviye inme çalışmaları yer 
yer değişiklik göstermiştir. Kazı çalışmaları öncesi duvarın bazı bölümleri 
açıkta olduğu için söz konusu alanlarda herhangi bir kazı çalışması yapılma-
mıştır. Ancak yer yer 10 ile 30 cm. arasında değişen seviyelerde kazı çalışma-
ları yapılmıştır. Bu aksta temel seviyesine inilmemekle beraber açığa çıkarılan 
duvarın üst üste üç sıra halinde korunduğu görülmüştür. İki sıra halinde yan 
yana yerleştirilerek oluşturulan duvarın bazı yerlerde ana kayadan faydala-
nılarak tek sıra olarak inşa edildiği görülmüştür. Açığa çıkarılan duvara ait 
bloklar gerek boyut gerekse biçim bakımından birbirinden farklıdır. Ancak 
on adet taş bloğundan oluşan duvara ait taşların hepsinin oldukça düzgün 
işlendikleri görülmüştür. Ortalama uzunlukları 90 cm. olarak ölçülen duvara 
ait taş bloklardan iki tanesi diğerlerinden daha farklı olarak uzun ince yapı-
sıyla atkı taşı olarak kullanılmıştır. Batı yüzünü ana kayaya yaslayan duvar 
temenosun batı sınırını oluşturmaktadır.  Yukarıda da belirtildiği üzere du-
varın temel seviyesine inilmemiş ancak yer yer değişmekle birlikte duvarın 
üst seviyesi 54.97 m. ölçülürken, en alt seviyesi 53.27 m. olarak ölçülmüştür. 
Duvarın açığa çıkarılması çalışmaları esnasında çok az sayıda amorf kiremit 
parçası dışında herhangi bir buluntunun ele geçmeyişi duvarı kesin olarak 
tarihlendirmeyi mümkün kılmamıştır. 
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2) AGJ Duvar Hattı (Resim 9b; Çizim: 2): Tapınağın güneyinde yer alan 
duvar doğu-batı doğrultulu olup duvarın 73.18 m.lik bölümü açığa çıkarıl-
mıştır. Alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda duvarın AGK duvarı ile 
birleşmediği ve doğuya doğru devam ettiği görülmüştür. Duvarın daha ne 
kadar doğuya doğru devam edeceği ileriki yıllarda alanda sürdürülecek ça-
lışmalar ile kesinlik kazanacaktır. Oldukça uzun olan bu duvar hattı üzerin-
de yapılan gözlemler sonucunda birbirinden çok farklı taşların kullanıldığı 
görülmüştür. Batıdan doğuya doğru ilk iki metrelik bölümde yer alan taşlar 
AGI kodlu duvarda kullanılan taşlar ile aynı karaktere sahiptir. Yan yan iki 
sıra taştan oluşturulan duvarın üst üste konulmuş iki sırası korunmuştur. Du-
var hattında doğuya doğru devam edildiğinde sonraki 10. 10 m.lik bölümde 
duvarın oldukça tahrip olduğu görülmüştür. Tahribata uğrayan bu bölümde 
değişik boyutlarda yarı işlenmiş beş adet blok saptanmıştır. Gerek boyut ge-
rekse işlenişi bakımından doğusunda yer alan iki metre uzunluğa sahip taş 
bloklarından farklılık göstermektedir. Aynı hatta batıya doğru devam edil-
diğinde 3.50 m.lik bölümde herhangi bir duvar kalıntısına rastlanmamıştır. 
3.50 m.lik mesafenin sonunda yine bir önceki taşlarla benzerlik gösteren taş-
ların 3.60 m. daha devam ettiği görülmüştür. Ancak batıya doğru sonraki 3.50 
m’de yine bir boşluk gözlemlenmiştir. Batıdan doğuya doğru devam eden 
hattın ilk 44.00 m.lik bölümünde yer yer kesintiler ve tahribat gözlenirken, 
hattın devamında herhangi bir kesinti veya tahribat söz konusu değildir. Du-
var hattının ilk 44.00 m.lik bölümünde yer alan bloklar genellikle rektogonal 
ve kabaca düzeltilmiş durumdadırlar. Derin murç izleri bulunan taşların bo-
yutları uzun kenarda 80-95 cm., kısa kenarda ise 30-45 cm. arasında farklı-
lık göstermektedir. Batıda ilk 44.00 m.’den itibaren duvar taşlarının oldukça 
farklılaştıkları gözlemlenmiştir. Duvar hattının 44.00 m. ile 73.18 m. arasında 
yer alan bölümdeki taşların yapısı önceki bölüme nazaran çok az işlenmiş 
moloz taşlardan oluşmaktadır. Güney tarafını ana kayaya yaslayan duvarın 
bu bölümü yer yer yan yana üç taşın kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Duvar 
hattını ilk 44.00 m’sinde yer yer kesintilerin ve tahribatın olması ve duvarda 
kullanılan taşların farklı karakterde açığa çıkarılan bu 73.18 m.lik duvarın ta-
mamının düz bir hat oluşturduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değil-
dir. Ancak 44.00 m. ile 73. 18 m. arasını oluşturan 29. 18 m.lik bölümün kesin 
olarak bir duvar olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu duvar hattın-
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da topografyanın oldukça eğimli olduğu, alanda yapılan ölçümler sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Yapılan ölçümlere göre AGJ kodlu temenos duvar hattının 
en üst seviyesi 54.97 m. iken, en alt seviyesi 51.30 m’dir. 73.18 m.lik bu duvar 
hattında yapılan kısmi kazı çalışmalarında genel olarak çok fazla küçük bu-
luntu ele geçmemiştir. Ancak hattın batıdan doğuya doğru 34.38 m’sinden 
40.51 m.sine kadar olan 6.13 m.lik alanda çok sayıda buluntu in situ durumda 
ortaya çıkarılmıştır. Ele geçen buluntular arasında bir adet sikke (54.28 m.), üç 
adet Antefiks parçası (54.30 m., 53.03 m., 54.19 m. seviyelerinde) ve çok sayıda 
kalypter ve stroter parçaları (52.87 m.) yer almaktadır.

3) AGM Duvar Hattı (Resim: 9c; Çizim: 2): AGJ duvarının doğuya doğ-
ru devam etmesi ve daha önce temizlik çalışmaları sonucu belirlenen AGM 
duvarı ile birleşmediği gözlemlendiği için AGJ duvarında sürdürülen çalış-
malar bırakılmış, çalışmalar AGM duvar aksı üzerinde sürdürülmüştür. Ta-
pınağın doğusunda yer alan AGM duvar hattı kuzey-güney doğrultuludur. 
Hattın ölçülebilen toplam uzunluğu 12. 66 m’dir. Tapınağın doğusunda en 
kuzey uçta izlerine rastlanan duvar güneye doğru devam etmekte ve 12.66 
m’sinden sonra batıya doğru keskin bir açı ile dönüş yaparak 4.67 m. daha de-
vam etmektedir. Bu durum “L” biçimiyle oluşturduğu mimarî düzenleme ile 
temenos alanıyla ilişkili bir mekân olduğuna işaret etmektedir. Kuzey-güney 
doğrultulu duvar hattında üç adet atkı taşı tespit edilmiş olup en uzun olanı 
70 cm. kadardır. 4.46 uzunluğunda olan doğu-batı doğrultulu hattın geniş-
liği 120 cm. olup duvar örgüsünde kullanılan taşların boyutları bir birinden 
farklılık göstermektedir. Yan yana iki taşın konulmasıyla oluşturulan duvar-
da kullanılan beş adet bloktan en büyüğü 120x 45 cm. iken en küçüğü 63x37 
cm’dir (Resim 136, 137,138). 

4) AGK Duvar Hattı (Resim: 9d; Çizim: 2): AKM mekânın hemen güneyin-
de ana kaya bulunmakta ve ana kayanın güneyinde ise kuzey-güney doğrul-
tulu AGK duvar hattı yer almaktadır. Hattın ölçülebilen toplam uzunluğu 37. 
01 m.’dir. Çalışmalara hattın kuzey bölümünde başlanmıştır. Kuzey bölümün 
ilk 6.13 m.lik alanında yapılan çalışmalarda çok fazla seramik ve kiremidin 
ortaya çıkması alanda derinleşmeyi zorunlu kılmıştır. Alanın kuzey başlangıç 
bölümünde 2.06 m. batıya yönelen duvarı, duvarda kullanılan taş bloklardan 
daha farklı karakterdeki düz işlenmiş 50x109 m. ölçülerinde bir blok sınırla-
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maktadır. Aynı karaktere sahip iki blok ve bir adet kapı eşiğiyle beraber güne-
ye doğru devam eden aks 4.09 m. sonra kesintiye uğramaktadır. Söz konusu 
düzgün taş blokları ile duvar arasında çok sayıda seramik ve kiremit parçası 
ele geçmiştir. Alanda ele geçen buluntuların başında bir adet tabak, bir adet 
ağırlık, amphora parçaları ve ortası delik bir kiremit parçası gelmektedir. Bu 
alandaki çalışmalar bitirildikten sonra AGK kodlu duvar hattında güneye 
doğru çalışmalara devam edilmiştir. Hattın son 5.72 m’sine kadar herhangi 
bir değişiklik gözlenmemiş ancak son 5.72 m.’de yoğun sıva parçalarına rast-
lanmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda bu alanda duvarın sıvandığı saptan-
mıştır. Duvarın sıvalı olduğu alanda ele geçen az sayıdaki buluntu arasında 
oldukça iyi korunan çatı kiremidi dikkate değerdir. 37.01 m. uzunluğunda ve 
iki sıra taştan oluşturulan AGK kodlu duvar yer yer değişmekle birlikte orta-
lama 0,70 m. kalınlığa sahiptir. AGK kodlu temenos hattının üst seviyesi 52.37 
m. olarak ölçülürken, alt seviyesi 51.92 m. olarak ölçülmüştür.  AGK kodlu 
duvar 37.01 m’sinde kesintiye uğramıştır. 

5) AHC Duvar Hattı (Resim: 9e; Çizim: 2): 5.44 m.lik kesintiye uğrayan 
AGK duvar hattının devam edip etmediğini tespit etmek amacıyla güney ta-
rafta kısmen yüzeyde bulunan bloklar ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. AGK 
duvar aksının 42.45 m.’sinde yüzeyde görülebilen bloklardan itibaren çalış-
malara başlanmıştır. Ancak bu alanda yapılan çalışmalarda duvarda kulla-
nılan taşların AGK kodlu duvarda kullanılanlardan oldukça farklı oldukları 
gözlemlenmiştir. Alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alanın 11.14 
m.’si açığa çıkarılmıştır. Bu alanda ortaya çıkarılan bloklar oldukça büyük 
olup Hellenistik Dönem karakteri sergilemektedirler. Taşların arasında ele 
geçen M.Ö. 3. yy.a tarihlendirilen bir yazıt ve oldukça korozyona uğramış bir 
adet bronz sikke de şimdiki verilerle bu düşünceyi desteklemektedir.  

3) DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI: 

3.1) Tapınak: 2014 yılı tapınak kazı çalışmaları sırasında temenosa ait ortaya 
çıkarılan toplam 164.31 m. uzunluğundaki duvarların manuel ve AutoCAD 
ortamında dijital çizimleri yapılmıştır. Temenos alanıyla birlikte genel vazi-
yet planı bitirilen kutsal alanda Total Station ile gerekli yerlerden noktalar 
alınmış ve alanın vaziyet planı kent planına aktarılmıştır (Plan: 1; Çizim: 2). 
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Kutsal alanda ilerleyen yıllarda yapılması öngörülen restitüsyon çalışmaları 
amacıyla alanda yer alan yüzlerce mimarî parçanın çizim işlemlerine başlan-
mıştır. Alandaki mimarî parçalar önce sınıflandırılmış (başlıklar, kaideler, diş 
sıraları vs.) ve bu sınıflandırma dikkate alınarak söz konusu parçaların, fotoğ-
raf, manuel ve dijital çizim çalışmalarına başlanmıştır (Çizim: 3). Ayrıca 2014 
yılı kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan 160 adet küçük buluntunun 
fotoğraf, çizim ve katalog çalışmaları tamamlanmıştır.

3.2) Tiyatro: 2014 yılı tiyatro çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan prohed-
ria ve altar’ın çizim çalışmaları bitirilmiş (Çizim: 3) ve çalışmalar sonucunda 
Total Station ile alınan noktalar sayesinde gerek tiyatrodaki konumlarına ge-
rekse kent planı içindeki konumlarına yerleştirilmişlerdir. Ayrıca kazı çalış-
maları sonucunda ele geçen küçük buluntuların tamamının fotoğraf, çizim ve 
katalog çalışmaları bitirilmiştir.

3.3) Agora: Tapınak ve Tiyatro’da olduğu gibi çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkarılan gerek mimarî öğeler gerekse ele geçen bütün küçük buluntuların 
çizim ve fotoğraf ile belgeleme işlemleri bitirilmiştir. Ayrıca manuel olarak 
yapılan çizimlerin tamamı çeşitli programlar ile dijital ortama aktarılmış ve 
katalog işlemleri bitirilmiştir. 

4) RESTORAYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI 

Euromos 2014 yılı konservasyon ve restorasyon çalışmalarını arazi ve kazı 
evi çalışmaları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

4.1) Arazi Çalışmaları:

4.1.1) Tapınak: Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı’nda önümüzdeki yıllar-
da başlatılması öngörülen konservasyon projesi ön çalışmaları kapsamında, 
mimarî öğeleri oluşturan taşların atmosfer etkilerine karşı nasıl bir kondisyon 
sergilediğini anlamak için ölçümler yapılmaya devam edilmiştir. 

Tapınağın taş ısı ve nem kondisyon durumları için, Termal kamera aracı-
lığı ile tapınağı oluşturan mimarî taş öğelerin ısı emülsiyon (yayım) değerle-
ri saptanmıştır. Termal kamera, protimetre ile yapılan ölçümlerde, tapınağı 
oluşturan mimarî parçalarda özellikle geçmiş yıllarda (1969-1975) yapılan 
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çalışmalarda restorasyon için kullanılan portland çimentosu (beton)’nun, ta-
pınağın doğal taş malzemesine etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendir-
melerin sonucu aşağıda liste halinde sunulmuştur. 

1. Kondansasyon yolu ile oluşan, su yüzeyden kapilarite veya termik dif-
füzyon yolu ile taş içine hareket etmesi nedeniyle nemlenme görülmüştür.

2. Kışın gerçekleşen bu olay yapı elemanlarının iç yüzeylerinde meydana 
gelir. Pratikte kondansasyon, yapı elemanının yüzeyinde film şeklinde oluşur 
ve çok defa taş içine alınarak yapı elemanında, ısı direncinin düşmesi, iç geril-
me çatlakları gibi görülmeyen zararlarla, çiçeklenme, küflenme, kabarma gibi 
çeşitli zararların meydana geldiği gözlemlenmiştir.

3. İç veya dış havanın rölatif nemliliğine ve sıcaklığına bağlı olarak hava-
nın herhangi bir kütle hareketine ve basınç farklarına lüzum olmaksızın, hig-
roskopik emicilik yoluyla malzemelerin nemi içlerinde tuttuğu görülmüştür.

4. Boşluklu, tabakalı taş öğelerde nemli havanın gerçek kütle hareketi 
sırasında veya infiltrasyon sonucu bir yapı elemanının içinden nemli hava 
geçerken, higroskopik malzemeler tarafından nemin emilmesi veya gerçek 
kütle hareketi sırasında yoğuşma noktasından daha düşük ısıdaki yüzeylere 
çarpan havanın içindeki nemin yoğuşarak kondansasyon meydana geldiği, 
bu terleme suyunun higroskopik emicilik ve kapilarite ile malzeme içine alın-
ması neticesinde yapı elemanlarında nemlenme tespit edilmiştir.

Yapılan gözlemler ve ölçümlerde güneşin 2012 yılı çalışmalarında tespit 
edildiği gibi portland çimentosu ile yapılan tümlemelerin olduğu bölümler-
deki doğal taş ögeler ile beton dolguların arasında yaklaşık 10 C0 ısı emül-
siyon farkı tespit edilmiştir. Bununla birlikte protimetre ile yapılan rutubet 
ölçümlerinde yine bu bölgelerde doğal taş malzemelerin bünyesindeki su 
oranının diğer bölgelere göre fazla olduğu saptanmıştır.

Tapınağın 2014 yılı, Temmuz ve Ağustos ayları genel ısı emülsiyon veri-
leri ve günlük sıcaklık ve nem verileri karşılaştırıldığında, taşlarda herhangi 
bir anormallik görülmemekle birlikte sütunlarda görülen çatlaklar için statik 
testlerin acilen yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Taşların yüzeylerin-
deki kir tabakası niteliklerinin tespiti özellikle suda çözünebilen tuzlar için ek 
analizlerin ileriki yıllarda yapılması düşünülmektedir.

4.1.2) Agora: 2014 yılı kazı sezonunun sonunda Doğu Stoa’da Anastilo-
sis çalışmaları yapılmıştır. Bu bölgede, dağınık ve zeminde bulunan mimarî 
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parçalar, Agora’da belirlenen bir bölgeye taşınarak tasnif edilmiştir.  İn situ 
olarak bulunan ve yerleri belli olan dört sütun aslına uygun olarak yerleşti-
rilmiştir.  Aktif olarak konservasyon müdahalesi yapılmamış olup, 2015 yılı 
kazı sezonunda daha kapsamlı olarak konservasyon çalışmaları yapılacaktır. 

4.1.3) Tiyatro: 2014 yılı tiyatro çalışmaları sırasında bulunan prohedrianın 
yapımında mermer özellikli kireç taşı kullanılmıştır. Yapılan gözlemler eserin 
bazı parçalarının eksik olduğu ve koruna gelmiş bölümünde ise suda çözüne-
bilir tuzların neden olduğu ileri derece bozulmaların olduğunu göstermiştir. 
Suda çözünebilir tuzların neden olduğu, özellikle kırık olan koltuğun arkalık 
bölümünde, şekerlenme olarak tabir edilen, taşın kohezyonu kaybetmesinden 
kaynaklı ufalanması sonucu olan yerler, dikkatli bir şekilde Puar ile temizlen-
miştir. Diğer sağlam kısımlar ise yumuşak fırçalar yardımıyla mekânik olarak 
temizlenmiştir. Daha sonra saf su ve kağıt hamuru ile tuz çıkarımı (ekstrasyo-
nu) yapılmıştır. Bu işlemin ardından saf su ve yumuşak plastik fırça ile eserin 
ıslak temizliği yapılmıştır. Eserin çatlak ve ufalanma olan yerleri, aseton içe-
risinde çözünmüş akrilik reçine PB72, sırası ile %3, %5 ve %7 konsantrelerde 
enjeksiyon metodu ile uygulanarak, eserin ilk konservasyon müdahale işle-
mine son verilmiştir.

4.2) Kazıevi Çalışmaları: Kazı evi laboratuarında, sekiz adet bronz sikke, bir 
adet bronz yüzük, iki adet pişmiş toprak kap ve bir adet taş heykel ayağının 
konservasyon işlemleri yapılmıştır. Bronz eserlerin üzerlerindeki toprak taba-
kası, mekânik el aletleri yardımı ile eserlerin yüzeylerinden uzaklaştırılmış-
tır. Bronz eserler üzerinde aktif korozyon olarak fazla depozit oluşmamıştır. 
Bronz eserler cam elyafı kalem yardımı ile mekânik olarak temizlenmiştir. 
Mekânik işlemlerin sonunda bütün bronz eserlere etil alkol banyosu yaptırı-
larak konservasyon işlemine son verilmiştir. Pişmiş toprak eserlerin temizlik 
işlemleri; mekânik el aletleri, pamuk, su ve etil alkol yardımı ile yapılmış-
tır. Eserlerin üzerindeki toprak tabakaları su, yumuşak fırça yardımı ile eser 
yüzeylerinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca büyük bölümü korunan bir tabağın, 
mevcut eksik olan bölümlerine ve statik açıdan destek olması için tümlen-
mesine karar verilmiştir. Tümleme işlemi için dişçi mumu (wax) yardımı ile 
kalıp alınmış,  dişçi alçısı ve su ile hazırlanan tümleme malzemesi kalıba dö-
külerek tümleme işlemi bitirilmiştir.
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Plan 1: Euromos kent planı.
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Çizim 2: Tapınak vaziyet planı ve temenos duvarları.

Çizim 1: Tiyatro.                   
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Çizim 3: Tapınak ve tiyatro dokümantasyon çalışmaları.
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Resim 1: Temizlik çalışmaları.
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Resim 3: Prohedria ve altar.

Resim 2: Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü sektörler.
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Resim 5: Yazıt ve heykel kaidesi.      

Resim 4: Sondaj çalışmaları son durum.
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Resim 7: Agora anastilosis çalışmaları.

Resim 6: Moloz taşlardan oluşturulan tabaka.      
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Resim 8: Ü. Serdaroğlu Dönemi seramik ve mimarî parçalar çöplüğü ve buluntular.
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Resim 9: Temenos duvarları. 
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KÜLLÜOBA KAZILARI 2014
Turan EFE*

Murat TÜRKTEKİ
Erkan FİDAN

Deniz SARI
Sinem TÜRKTEK

Küllüoba Eskişehir’in kuş uçumu 40 km. kadar doğusunda, Seyitgazi 
İlçesi’nin 15 km. kadar kuzeydoğusunda ve Yenikent Köyü yakınlarında yer 
alır. 150x250 m. ebatlarındaki höyükte Prof. Dr. Turan Efe’nin başkanlığı al-
tında 1996 yılından bu yana kazılar sürdürülmektedir. Höyükte, Geç Kalko-
litik dönem sonlarından, İlk Tunç Çağı’nın sonuna kadar kesintisiz devam 
eden yerleşim katları saptanmıştır.  Ayrıca Doğu ve güneydoğuya doğru, tar-
lalarda Geç Hellenistik dönem yerleşmesi yer alır. 

Bu seneki arazi çalışmaları 14 Temmuz-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir1. Topoğrafik planda işaretlendiği gibi höyükte bu sene ya-

* Prof. Dr. Turan EFE, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Gülümbe Kampüsü, Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü, Gülümbe Kampüsü, Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Deniz SARI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Gülümbe Kampüsü, Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Erkan FİDAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Gülümbe Kampüsü, Bilecik/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü, Gülümbe Kampüsü, Bilecik/TÜRKİYE.

1 2014 yılı kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Prof. Dr. Turan Efe (Kazı Başkanı), Yrd. 
Doç. Dr. Murat Türkteki (Başkan Yrd), Funda Yüksel (Bakanlık Temsilcisi), Yrd. Doç. Dr. De-
niz Sarı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Fidan, Yrd. Doç. Dr. Sinem Türkteki, Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu 
(Jeoarkeolog), Deniz Ş. M. Ay Efe (M.A.) (Arkeolog-Çizimci), Sezer Seçer Fidan (M.A.) (Hitito-
log), Fahrettin Ceylan (Restoratör),Shizue Miura (Arkeolog), Fadime Arslan (Arkeolog-Çizimci), 
Mesut Ünver (Arkeolog), Abuzer Güneysu (Arkeolog), Gökhan Biliyor (Arkeolog), Sümeyya 
Dinç (Öğrenci), Ufuk Özdemir (Öğrenci),Burçin Aydınbek (Öğrenci), İsmail Aydın (Öğrenci), 
Osman Dengiz (Öğrenci), Hasan Karataş (Öğrenci), Mesut Aktürk (Öğrenci), Derya Kurt (Öğ-
renci), Okan Özdemir (Öğrenci), Mukaddes Ayvaz (Öğrenci), Mine Çelik (Öğrenci), Dilek Aköz 
(Öğrenci).
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pılan kazı çalışmaları -kuzey yamaçta ve kuzeydoğu etekte olmak üzere- iki 
ayrı kesimde yoğunlaştırılmıştır (Resim:1-2).

Kuzey yamaçta Z 13, AA 13 ve AB 13 plankarelerinde çalışılarak, son iki 
yıldır çalışmakta olduğumuz İlk Tunç Çağı 2 dönemine ait yukarı şehir sıra 
evleri batıya doğru bir miktar daha takip edilebilmiştir.

Kuzeydoğu etekte ise yerleşmenin dış sınırının saptanması amacıyla  Aİ 8, 
Aİ 9, Aİ 11, AH 13, Aİ/AJ 13, AJ 13 ve AG 14 açmalarında  kazılar yapılmıştır. 

KUZEY AÇMALARINDAKİ ÇALIŞMALAR

(AB 13, AA 13 VE Z 13 PLANKARELERİ)

 

AB 13 Plankaresi (Kuzey Kapısı)

AB 13 plankaresinde geçen sene kazılmasına başlanan ‘Kuzey Kapısı’nın 
hemen hemen tüm planı ortaya çıkarılmıştır. Önce, 2013 kazı sezonunda bel-
gelenen üst evre tabanı ve kapı önündeki kerpiç döşeli alanın geri kalan kısı-
mı kaldırılarak tüm alanda alt evre tabanına ulaşılmıştır (Resim: 3). 

Bu aşamadan sonra, önceki sene belgelenen üst evreye ait eşik taşları da 
kaldırılmıştır.Bu taşların altında, kapının iki kenarında daha önce ortaya çıka-
rılan karşılıklı yerleştirilmiş iki ahşap direğe ilaveten, bunlarla aynı hat üze-
rinde ortada üçüncü bir direk deliği saptanmıştır.Doğu tarafta, iki direk deliği 
arasının taşla örülerek kapatıldığı anlaşılmıştır.Batıda ise iki direk deliği arası 
boştur; dolayısıyla burası kapının girişi olmalıdır.Zeminde bu varsayımı des-
tekleyen üzeri düz bir eşik taşı yer alır.

Kapının içte avluya açılan ön kısmı ise henüz tamamen kazılamamıştır.  
Yangın geçirmiş olan kapının üst evresi höyüğün IVE  ve dolayısıyla ilk evresi 
de IVF katına tarihlendirilmelidir. Bu iki kat İTÇ II’nin başlarına aittir.

AA 13 PLANKARESİ

AB 13 plankaresinde kapıyı ortaya çıkardıktan sonra, bu plankarenin batı 
bitişiğindeki AA 13 plankaresinde, kapıdan itibaren ev sıralarını batıya doğru 
takip etmek amacıyla, yeni bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma sonucunda, 
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Kapı’nın batı bitişiğindeki odanın kuzey ve batı duvarlarına ait yer yer tahrip 
olmuş temeller ortaya çıkarılmıştır.  

Batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiş diğer bir duvar ise daha batıda-
ki ikinci odanın doğu duvarını oluşturur (Resim: 4). Bu duvar, doğusundaki 
mekânın arka duvarından 3.10 m. kadar dışa doğru çıkıntı yapar ve bu şekil-
de burada, yukarı yerleşmenin çevre duvarı gayet belirgin bir zikzak yapar. 
Açma içinde bu ikinci odanın ön duvarı da küçük bir alanda ortaya çıkarılabil-
miştir. Bu duvar, ait olduğu mekânın arka duvarının dışa yaptığı çıkıntıya uy-
gun olarak doğu bitişikteki mekânın ön duvarına göre daha geriye çekilmiştir.

Z 13 PLANKARESİ

Kapının batısındaki sıra evleri biraz daha batıya doğru takip edebilmek 
amacıyla, Z 13 plankaresinde 9.0 m. x4.0 m. ebatlarında bir açma açılmış ve 
yüzeyden yaklaşık olarak 3.5 m. derinleşilmiştir.Yüzeyin hemen altında Orta 
Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi’ne ait olan çok sayıda çöp çukuru boşaltılmıştır.
Yüzeyden yaklaşık 1.0 m. derinlikte ise açmanın batı yarısında OTÇ’ye Geçiş 
Dönemi’ne ait bir yapı kalıntısı ele geçirilmiştir (Resim: 5). Burada mekâna gi-
rişin köşede yer alması, Küllüoba’da Geçiş Dönemi yapıları için karakteristik 
bir özelliktir.Taban ve duvarlar sıvalıdır.

Bu aşamadan sonra,  İTÇ II Dönemi tabakalarına inilmiş ve açmanın  doğu 
tarafında, doğu bitişikteki AA 13 açmasında saptanan mekânın batı duvarı-
nın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın birleştiği, ev sırasını arkadan 
sınırlandıran duvarın taşları, kuzeydoğu-güneybatı yönünde, duvar boyunca 
açılan bir hendekle  tamamen alınmıştır. Hendek içinde, yerinden oynatılmış, 
ancak alınmamış olan temel taşlarından biri, bu duvarın varlığını destekle-
mektedir (Resim: 6).

Açmanın Kuzey Kapısı ile bu açma arasında İTÇ II katlarını büyük oran-
da ortadan kaldıran tahribatlar ilk olarak erken İTÇ 3 döneminde yapılmış 
olmalıdır. Batı tarafta,  erken İTÇ 3 katlarını kesen Orta Tunç Çağı’na  Geçiş 
Dönemi’nin dolgusu doğuda erken İTÇ II dolgusuna kadar inmektedir.  Söz 
konusu tahribatın özelliğinin ve kapladığı alanın saptanabilmesi için daha ge-
niş bir alanda çalışmaya gereksinim vardır.
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KUZEYDOĞU ETEK (Aİ 8 VE Aİ 9 PLANKARELERİ)

Yerleşim katlarının höyüğün kuzeyinde nasıl sonlandığını, diğer bir deyiş-
le, yerleşmenin bu kesimde sınırının saptanması amacıyla, kuzeydoğu etekte 
kuzey-güney ve doğu-batı yönünde olmak üzere iki ayrı hat üzerinde dar ve 
uzun açmalar açılmıştır. Ayrıca daha batıda AG 14  Açması’nda yüzeyden 
yeni bir çalışma başlatılmıştır.  

Aİ 8 ve Aİ 9 Plankarelerinin batı profilleri boyunca 9.0x1.5 m. ebatlarında 
aynı hat üzerinde iki açma açılmıştır.Her iki açmada da pulluk toprağından 
sonra ortalama 20 cm. kalınlığında açık renkli bir dolgu söz konusudur. Bu 
dolgunun altında açmanın önemli bir kısmını kapsayan ve ana toprak üzerin-
de yer alan 30 cm. kalınlığında, yoğun yumuşak kerpiçli bir dolgu gelmiştir. 
Bu dolgu içinde ve iki tanesinin ana kaya üzerinde yer aldığı, Aİ 8 açmasında 
üç  ve Aİ 9 açmasında bir adet olmak üzere,  tüm ve tüme yakın  toplam 4 fin-
can ele geçirilmiştir (Resim: 7). Söz konusu yükselen ağızlı bu fincanlar, gerek 
mal özellikleri ve gerekse form ve üslup bakımından İlk Tunç Çağı’na Geçiş 
Dönemi örneklerine benzemektedirler.   

Aİ 11 PLANKARESİ

Aİ 11 plankaresi’nde, yine öncekilerle aynı hat üzerinde olmak üzere, önce 
9.0x3.0 m. ebatlarında açılan açma, daha sonra 3.0x4.5m ebatlarına küçültül-
müştür. Daraltılan bu alanda derinleşilmiş ve yüzeyden 2.0 metre derinlikte 
ana toprağa ulaşılmıştır. Burada pulluk toprağının altından anakayaya kadar 
homojen gri renkli killi bir dolgu söz konusudur. Bu dolgu, höyüğün yamaç-
larından yağmur suları ile buraya taşınmış olmalıdır.

Aİ / AJ 13 PLANKARELERİNDEKİ AÇMA

Aİ 13 ve AJ 13 plankarelerinin güney profili boyunca, aradaki araba yolu  
kaldırılarak  11.5x1.5 m. ebatlarında uzun bir açma oluşturulmuştur. Bu aç-
mada yüzeyden yaklaşık 3.3 m. derinleşilmiştir. Pulluk toprağının altında 50 
cm. kalınlığında yumuşak ve homojen, gri renkli dolgu ile karşılaşılmıştır. 
Bunun altından ise  İTÇ I Dönemi tabakası gelmiştir. Bu tabaka ile ilgili olarak 
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açmanın batısında ve doğusunda KB-GD yönünde, küçük taşlardan inşa edil-
miş basit temeller ele geçirilmiştir.

Bunun yanısıra, bu döneme ait ayrıca beş adet çöp çukuru da ortaya çı-
karılmıştır. Bu tabakanın altından gelen sarımsı renkli bir tabaka içinde ise 
İTÇ’ye Geçiş Dönemi çanak çömleği ele geçirilmiştir. Bu tabaka içinde, açma-
nın doğu tarafında iki gömü ortaya çıkarılmıştır. Hocker pozisyonunda olan 
bu gömülerden batı taraftaki basit toprak gömü şeklindedir ;doğudakinin 
üzeri ise dikey olarak ikiye ayrılan küp parçaları ile kapatılmıştır (Resim: 8). 

Mezarların altında, yüzeyden 2.20 m. derinlikte, sarı renkli neojen dolgu-
dan oluşan ana toprak gelmiştir. Son olarak, Geç Kalkolitik Dönem’e ait ana 
toprak içine oyulmuş büyük dörtgen bir silonun açma içinde kalan kısmı bo-
şaltılmıştır.

AH 13 PLANKARESİ

Daha batıdaki AH 13 plankaresinde, güney profili boyunca 9.0x1.5 m. 
ebatlarında açılan açma, bilahare doğu profili boyunca, kuzeye doğru 3.0x2.5 
m. ebatlarında genişletilmiştir. Genişletilen bu alanda yüzeyden yaklaşık 1.0 
m. derinlikte, İTÇ I Dönemi’ne ait, zayıf zikzak yapan, küçük taşlardan basit 
temeller ele geçirilmiştir.

Daha sonra, güney profil boyunca açılan 9.0x1.5 m. ebatlarındaki açmada 
derinleşilmiştir. Üstte 50-60 cm. kalınlığında boş gri renkli yumuşak bir dolgu 
ile karşılaşılmıştır. Bunun altında ise İTÇ I Dönemi’ne tarihlenen dört ayrı çöp 
çukuru ele geçirilmiştir.Açmanın orta kesiminde de yukarı seviyeden dolgu 
içine açıldığı anlaşılan ve İTÇ I Dönemi malzemesi veren, içi sıvalı 2.0 m. ge-
nişliğinde bir silo ortaya çıkarılmıştır.

Daha sonra, açmanın batı kesiminde, 2.0x1.5 m. ebatlarındaki bir alanda 
derinleşilmiş ve yüzeyden yaklaşık 3.10 m. derinlikte ana toprağa ulaşılmış-
tır. Burada ana toprağa oyulmuş ve bir kısmı güney profili içine giren bir silo 
içinde ise Geç Kalkolitik Dönem’e tarihlenen çanak çömlek ele geçirilmiştir.

Sonuç olarak 2014 yılında, kuzeydoğu etekte açılan açmalarda yapılan ça-
lışmalar, bu alanın Geç Kalkolitik, İTÇ’ye Geçiş ve İTÇ dönemlerinde yerleş-
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me dışında kaldığını göstermektedir.  Bu alanın hemen güneybatısında yer 
alan AF 14 ve AF 15 açmalarında önceki yıllarda İTÇ 1 dönemine ait mimarî 
kalıntılar ele geçirilmişti. Ayrıca bu alanda İTÇ 2 ve İTÇ 3 dönemlerinin tama-
men tahrip olduğu da anlaşılmıştır.

Son yıllarda yapılan kazılar sonucunda, İTÇ 2’de yukarı yerleşmeyi çevre-
leyen ilave bir duvarın olmadığı, birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmiş evle-
rin arka duvarlarlarının aynı zamanda çevre duvarı işlevi gördüğü yönünde 
önemli ipuçları elde edilmiştir. 

Kuzey yamaçta 2014 yılında büyük oranda ortaya çıkarılan Kuzey Kapısı, 
plan olarak, yerleşmenin diğer kapılarının birçoğunda da söz konusu olduğu 
gibi  megaron-ev planının kapıya dönüştürülmüş bir şekli olarak yorumlana-
bilir. 

Bu sezon yapılan çalışmalarda ele geçirilen 16 adet envanterlik  ve 20 adet 
etüdlük eser  Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Çalışmalarımıza maddi destek sağlayan  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
ilgi ve desteklerini esirgemeyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne, Eskişe-
hir İl Kültür Müdürlüğü ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi yetkililerine; başta, 
Karaman Arkeoloji Müzesi araştırmacılarından, Temsilcimiz Sayın Funda 
Yüksel’e, ve büyük bir özveri ile çalışan diğer ekip üyeleri ile sevgili öğrenci-
lerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Resim 2: Küllüoba Höyüğü topografik planı (2014 yılı kazı sezonunda çalışılan alanlar kırmızı ile 
gösterilmiştir).

Resim 1: Küllüoba Höyüğü hava fotoğrafı, güneyden.
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Resim 4: AA 13 Plankaresi, kuzeyden. 

Resim 3: Kuzey Kapısı, kuzeyden.
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Resim 6: Z 13 Plankaresi İTÇ II kalıntıları, kuzeyden

Resim 5: Orta Tunç Çağına geçiş dönemi ev kalıntısı, kuzeyden.
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Resim 8: Aİ-AJ 13 Plankarelerindeki açma içerisinde ele geçen gömüler.

Resim 7: İlk Tunç Çağına geçiş dönemi fincanları.
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KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ:
2014 YILI KAZI SONUÇLARI

Christopher H. ROOSEVELT*
Christina LUKE

Sinan ÜNLÜSOY

I. GİRİŞ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi, Hacıveliler Köyü ve Gölmarmara yakınların-
da, Manisa İli’ne bağlı Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınır bölgesinde 
Kaymakçı Sit Alanı (Resim: 1) birinci derece koruma alanı içerisinde bulunan 
Kaymakçı yerleşmesinde arkeolojik kazı ve ilgili diğer çalışmaları yürütmeyi 
amaçlamaktadır. Kaymakçı Orta-Geç Tunç Çağlarına tarihlenmektedir. Kay-
makçı araştırmaları, Marmara Gölü havzasının tüm kültürel gelişimini anla-
maya yönelik gerçekleştirilen Merkezi Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırmaları-
nın (CLAS) devamı niteliğini taşımaktadırlar. Kaymakçı, 8.6 hektarlık bir ala-
nı kapsayan bir kale yerleşiminden ve büyük bir alana yayılmış bir aşağı yer-
leşim ve mezarlık alanından oluşmaktadır. Gediz Nehri vadisinde döneminin 
en büyük yerleşmesi olan Kaymakçı önemli bir bölgesel merkez olmalıdır. 
Kaymakçı kazıları M.Ö. II. Binyılda Batı Anadolu’nun Ege ve Anadolu’nun 
diğer bölgeleriyle olan ilişkilerini aydınlatma potansiyeline sahiptir. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle Kaymakçı 2014 yılı sezonu kazı, numu-
ne analizleri; konservasyon, restorasyon ve onarım çalışmalarını kapsamıştır. 
Bunlara ek olarak dijital, kalıcı ve sağlam bir belgeleme sisteminin geliştiril-
mesi ile koruma ve depolamaya yönelik önlemler alınmıştır. İleride bütün 

* Christopher H. ROOSEVELT, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Ar-
keoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.

 Christina LUKE, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.
 Sinan ÜNLÜSOY, Yaşar Üniversitesi, Bornova, İzmir/TÜRKİYE.
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kazı faliyetlerini destekleyecek ve aynı zamanda eğitim ve depolama amaçlı 
kullanılması düşünülen yapılar için hazırlıklar sürdürülmüştür.

II. KAZI VE NUMUNE ANALİZLERİ

2014 yılı Kaymakçı kazıları ve numune analizleri yerleşimin stratigrafisi 
ve kronolojisi; yerel üretim tarzı; yerleşim düzeni ve üretim ekonomisi gibi 
konuları aydınlatıcı soruları yanıtlamayı amaçlamıştır. Bunlara ek olarak bü-
tün bu olguların M.Ö. II. Binyılda Batı Anadolu’da, Ege ve Orta Anadolu’yu 
da kapsayacak şekilde bölgelerarası iletişimlerin doğası hakkında neler söyle-
yebileceğini anlamaya çalışmak olmuştur. Kazı alanları önceden gerçekleşti-
rilen yüzey araştırması sonuçları dikkate alınarak bu sonuçları destekleyecek 
ve açıklığa kavuşturacak bir şekilde seçilmiştir. Böylelikle kazıdan elde edile-
cek bilgiler jeofizik uygulanan tüm alanlara yayılabilecektir. Kazı çalışmaları 
dört farklı alanda (KA) gerçekleştirilmiştir. Her bir kazı alanı 10x10 m.lik bir 
açmadan oluşmaktadır. Açmaların güney ve doğu kısımlarında 1 m. genişli-
ğinde kesitler bırakılmış böylelikle asıl kazı alanı 9x9 m.lik bir alan ile sınır-
landırılmıştır (Resim: 1). Aşağıda bu raporun amaçları doğrultusunda kazı 
çalışmaları sonuçlarının genel bir özeti sunulmaktadır. Her kazı alanı kendi 
içinde değerlendirilmiştir.

A. 2014 Kazı Sezonu Başlıca Sonuçları

1. Kronoloji, Üretim ve Bölgeler Arası İletişim

Önceden de tahmin edildiği üzere, elde edilen buluntuların büyük bir ço-
ğunluğu Kaymakçı’nın Orta ve özellikle Geç Tunç Çağı boyunca yoğun bir 
yerleşime sahne olduğunu göstermektedir. Tekrar kullanıldığı düşünülen sı-
nırlı sayıda erken dönem Orta Tunç Çağı’na ait çanak çömlek bu dönemdeki 
erken aktiviteleri temsil etmektedirler. Bunların dışında, yerel çanak çömlek 
üretimi Geç Tunç Çağına ait erken (GTÇ I, M.Ö. 17–15. yy.) ve geç (GTÇ II, 
M.Ö. 14–13. yy.) olmak üzere iki ana evrenin varlığını kanıtlar niteliktedir 
(bkz. Pavuk 2015). Metal, kemik ve taş gibi diğer buluntu sınıfları yerel üreti-
me ve bölgeler arası iletişime dair bilgiler sunsalarda kronolojiyi aydınlatma 
açısından henüz yetersiz kalmaktadırlar.
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Kaymakçı’da sayıca ele geçen en büyük buluntu grubunu hiç şüphesiz 
çanak çömlekler oluşturmaktadır. Yalnızca bir adet bütün kap – matara (Re-
sim: 2) – bulunmuş olmasına rağmen yaklaşık 55,000 (1,5 tondan fazla) adet 
çömlek parçası kazılarda ele geçmiştir. Kaymakçı’da tanımlanan mal grupları 
önceden bilinen II. Binyıl Marmara Gölü havzası çanak çömlek geleneği ile 
oldukça uyumludur: bunların arasında kırmızı-açık kahverengi mallar, gri 
mal grubu ile kırmızı ve kahverengi kaba mal gruplarını sayabiliriz (Luke 
vd. 2015).

Çoğunlukla yonca ağızlı olmak üzere testiler, çeşitli biçimlerde kaplar ve 
kraterler, yuvarlak ve düz dipli küresel pişirme kapları ve pitoslar, kaideli ve 
kaidesiz kaplar ve kâseler içerisinde en çok rastlanılan formları oluşturmak-
tadırlar. Emzikli kaplar (çaydanlıklar), mataralar ve bir adet ‘kasnak’ veya 
‘tütsülük’ olarak nitelendirilebilecek formlar daha az temsil edilmektedirler.

Açık kırmızı-kahverengi ve gri mal grubuna ait kapların çoğunun yüzey-
lerinin altın ve gümüş boya astarlı olmalarının yanı sıra kabartma ve çizgi 
bezek bulunmaktadır. Daha az rastlanan yüzey işlemleri arasında ise kırmızı, 
kahverengi ve bazen devetüyü astarlı kaplar bulunur. Kırmızı renkli bantlar-
la çizilen geometrik şekiller oldukça az karşımıza çıkan dekoratif teknikler 
arasındadır. Bu tarz bir dekorasyon anlayışı yalnızca 20 adet seramik parçası 
(çoğunluğu KA 88.551’de bulunan) ile at ve belki de köpekleri temsil eden 
kalıpla biçimlendirilmiş 7 adet (ikisi dışında hepsi KA 88.551 olmak üzere) 
hayvan protomları üzerinde görülmüştür (Resim: 3). Seramik buluntularının 
hepsi olmasa da büyük bir çoğunluğunun yerel üretim olduklarını önceki yıl-
larda ikinci binyıl seramikleri üzerinde gerçekleştirilen makroskopik, kimya-
sal ve petrografik analizler (Luke vd. 2015) ile KA 81.551 açmasında bulunan 
yanmış ve erimiş çömlek parçaları ve bir adet seramik cüruf göstermektedir.

Kaymakçı’da mimarî ve çanak çömlekde gözlemlenen farklılıklara daya-
nan en az iki yerleşim evresi tespit edilmiştir. Kalın kırmızı ve kahverengi 
astarlı, açkılı mal grupları ve dışa doğru kalınlaştırılmış ağız kenarlı kâseler 
gibi bazı Orta Tunç Çağından aktarılan gelenekler halen devam etse de, GTÇ 
I çanak çömlek buluntu grubu görece yüksek sayıda Gri mallar tarafından 
temsil edilmektedir. GTÇ II evresi seramikleri ise yüksek ısıda fırınlanmış sert 
mallardan oluşmaktadır. Bunlar arasında ince kırmızı-açık kahverengi kap-
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lar/kâseler, çizi dalgalı bezekli ve kırmızı boyalı mal grupları; kulak biçimli 
tutamaklı ve şerit bezemeli pithoslar ve boyun ve gövde geçişlerinde kabarık 
bezemeli testiler ile çaydanlıklar sayılabilir.

Bu buluntulara benzer paralel buluntulara Troia, Beycesultan (V–II), Bay-
raklı (11–14) ve Afrodisyas’ın M.Ö. II. binyıl tabakalarında rastlamak müm-
kündür (Blegen vd. 1953, 1958; Lloyd ve Mellaart 1965; Joukowsky 1986; Mel-
laart ve Murray 1995; Bayne 2000). Sığ tabaklar ve kapaklar, uzun saplı fin-
canlar (veya kylike) dikkat çekici oranda az veya hiç temsil edilmemektedirler. 
Bu durum bize çanak çömlek üretiminde belirli bir bölgeler arası iletişimin 
yanı sıra yerel özelliklerinde bulunduğunu göstermektedir.

Pişmiş topraktan yapılan nesneler ikinci sayıca büyük buluntu grubunu 
oluşturmaktadırlar. Bunlar tekstil ve tekstil üretimi ile ilişkilendirilen nesne-
ler ve figürinler olmak üzere iki ana sınıf altında incelenebilir. Figürin bulun-
tuları iki adet boğa figürinine ait bir bacak parçası ve bir adet eğik boynuz 
ile sınırlı kalmıştır. Buna karşılık tekstil üretimi ve kullanımı ele geçen çok 
sayıda bezemeli ve bezemesiz ağırşaklar ile daha iyi temsil edilmektedirler.

Ağırşakların çaplarının ve ağırlıklarının farklı olması bunların çok çeşitli 
kumaşların üretimi için farklı ağırlıklarda iplik kullanımı göstermesi açısın-
dan önemlidir. Sadece bir adet (ikizkenar) tezgah ağırlığı bulunmasına rağ-
men sayısız yuvarlatılmış ve delinmiş çömlek parçaları yerel tekstil üretimi-
nin önemine işaret eden diğer buluntulardandır. Üzerlerinde tek delik açılmış 
büyük çömlek parçaları olasılıkla hazır tezgah ağırlıkları olarak daha küçük 
olanları ise ağırşak olarak kullanılmış olabilirler. Çok sayıda ele geçen iki de-
likli yuvarlatılmış çömlek parçaları düğme olarak kullanılmış olabilir.

Kaymakçı’da ele geçen çok sayıda metal buluntu da bölgelerarası iletişimi 
ve yerel üretim aktivitelerini yansıtması açısından ilginçdir. Bunlar arasında, 
yaprak şekilli dörtgen bir sapa sahip tek kenarı keskin bir adet tunç bıçak 
en dikkat çekici olanıdır. Bıçak ayrıca kazıma balık kılçığı bezemeli yumrulu 
sapı ile ayrıcalıklı bir buluntu niteliğine sahiptir (Sandars 1955 Class 4) (Re-
sim: 4). M.Ö. 14. ve 13. Yüzyıllara (GH IIIA–B) tarihlenen benzer bıçaklar Yu-
nanistan anakarasından (Miken ve Dendra), Ege Bölgesi’nden (Girit) ve Batı 
Anadolu’dan (Troia VIIa) bilinmektedir. Benzer buluntulara Anadolu’nun iç 
kısımlarında şu ana kadar rastlanmamıştır.
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Buna karşılık metal takıları temsilen çeşitli tiplerde bulunan tunç iğneler, 
bir adet demir aplike plaka ve kurşun yüzükler İç Anadolu bölgesinde ben-
zerlerine sık rastlanan buluntulardır. Çiçek biçimli bir başa sahip, zaman za-
man yıldız veya kavun biçimli olarak da tarif edilen bir adet iğnenin en yakın 
parallelleri Hattuşa V–III (Boehmer 1972) tabakalarında ve Beycesultan IVb–II 
tabakalarında (Mellaart ve Murray 1995, nos. 51 ve 59) bulunmuştur (Resim: 
4). Spiral başlıklı iğnelerde buluntular arasında sayılabilirler. Kurşun yüzük-
ler Troia, Beycesultan, Çeşme-Bağlararası, Hattuşa ve Gordion Orta ve Geç 
Tunç Çağı tabakalarında oldukça sık karşımıza çıkar. Kaymakçı’da bulunan 
bazı örneklerin ithal olma olasılığı olsa da tamamlanmamış olanlar yerel üre-
time işaret etmektedir.

Benzerleri Batı Anadolu’dan iyi bilinen tunç iğne, bız ve delgi gibi mevcut 
tunç aletler de aynı zamanda yerel üretimin bir göstergesi olarak karşımı-
za çıkmaktadırlar. Bunlar arasında KA 108.522 açmasında bulunan üç adet 
kopçalı uzun iğneyi (tığ); yedi parçalık bir bız seti, delgiler ve bir parça tunç 
teli ile birer adet KA 99.526 ve KA 98.531 açmalarında bulunan bız ve delgiyi 
sayabiliriz (Resim: 4).

Çıkan buluntular arasında tipolojik ve dağılım analizleri henüz tamamlan-
mayan taş ve kemik aletlerde mevcuttur. Taş buluntular arasında benzerleri 
Afrodisyas’ın II. Binyıl tabakalarından bilinen bir adet mermer idol (Resim: 
5), birkaç boncuk, bol sayıda yongalanmış çakmaktaşı ve yine çok sayıda ba-
salt ve diorit ezgi taşı sayılabilir. Bunun yanı sıra bir adet tüp şeklinde boynuz 
parçası ve benzerleri Beycesultan III (Mellaart and Murray 1995) ve Geç Troia 
VI (Resim: 6) tabakalarından bilinen kazıma bezemeli diğer bir parça işlenmiş 
kemikler arasında ‘alet’ olarak nitelendirebileceğimiz buluntular arasındadır.

Kaymakçı’da 2014 yılında ele geçen nesnelerin genelde yerel üretim (se-
ramik, tekstil, tunç aletler vb.) ve ithal malların (tunç bıçak, boynuz kulp vb.) 
bir karışımını yansıttığını söyleyebiliriz. Çanak çömlek üretimi büyük oran-
da yerel gözükmesine rağmen formlar ve bezeme teknikleri Batı Anadolu ve 
Ege gibi yakın bölgelerle olan bağlara işaret etmektedir. Metal takı ve aletler 
de yerel üretimin varlığını ve benzer bir iletişim ağına dikkat çekmesine rağ-
men farklı olarak Orta Anadolu ile benzerlikler taşımaktadır. Kaymakçı’nın 
iki geniş bölge, Orta Anadolu ve Ege arasındaki iletişim ağı içerisinde kalan 
konumu bu sonuçlarla kanıtlanmıştır.
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2. Yerleşim Düzeni

Savunma duvarlarının konumları ve yapıları, olası caddeler, iç kale ve tek 
başına ve bitişik duran bina kompleksleri gibi Kaymakçı yerleşim mimarîsinin 
temel nitelikleri kazıya başlamadan önce büyük ölçüde tanımlanabilmektey-
di. Çeşitli mimarî öğelerin farklılıklarını anlama doğrultusunda belirlenen 
2014 yılı kazı alanları bir yandan jeofizik sonuçlarını netleştirici ve destekler 
nitelikte sonuçlar üretirken diğer yandan da yerleşimin tüm savunma, evsel, 
ekonomik ve kamusal alanlarını anlamaya yönelik bir ön bilgi sağlanmasına 
yardımcı olmuştur.

Beklenildiği üzere harçlı ve harçsız taş temeller üzerine kerpiç bir üst ya-
pının hakim olduğu bir mimarî anlayış yerleşimin geneline hakimdir. Çatı 
tipleri üzerine ipuçları verebilecek herhangi bir materyal şu ana kadar bulun-
mamıştır. Duvar yüzeylerine koruma veya dekorasyon amaçlı dikey bir şekil-
de yerleştirilmiş ve çamurla sıvanmış oldukları anlaşılan kayaç taşı plakaları 
buraya özgü bir özellik gibi gözükmektedir. Bu tür dikey kayaç taşların aynı 
zamanda yuvarlak planlı yarı toprağa gömülü ve tahıl silosu olarak yorumla-
nan yapının en alt taş sırasında ortostad olarak kullanıldıkları düşünülmek-
tedir (Resim: 7). Bunun dışında duvarlar arasında kalınlık farklılıkları farklı 
kazı alanlarında tespit edilmiştir. Fakat bu durumun kronolojik mi yoksa iş-
levsel mi olduğu yanıtlanması gereken bir soru olarak durmaktadır.

Savunma duvarı mimarîsi kalenin kuzeybatı ucunda yer alan KA 81.551 
açmasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan ve kalınlıkları 2 m’den faz-
la olan içleri moloz ile doldurulmuş sandık duvarlar sayesinde anlaşılmıştır 
(Resim: 8). Yerleşimin güney terasının hemen ortasında bulunan KA 108.522 
açmasındaki kazılar daha önce jeofizik sonuçlarında tespit edilen uzun bir 
caddenin varlığını kanıtlamıştır. Bu çakıl döşeli caddenin üzerinde ve çevre-
sinde bulunan mimarî kalıntılar arasında çok sayıda küçük metal ve kemik 
nesnelerin dekorasyonunda kullanıldığı düşünülen tunç aletler bulunmuş-
tur. Caddenin kuzeydoğusunda açığa çıkartılan evsel mekân olarak kullanıl-
dığı düşünülen yapılar ve KA 98.526 açmasının güneybatısında ezgi taşları, 
ağırşaklar ve atık kemikler gibi benzer buluntularla dolu oldukça geniş bir 
alan GTÇ II döneminde evsel ve endüstriel işleve sahip mekânların birarada 
kullanıldığı yerler olarak yorumlanabilir. Ek olarak, bu alanların her birine 
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eklenmiş ve tahıl depolama amaçlı kullanıldığı düşünülen yuvarlak depo ya-
pıları mevcuttur. İç kalenin dış duvarı olduğu varsayılan duvarın hemen iç 
kısmında bulunan KA 99.531 açmasında açığa çıkartılan odaların da işlevleri-
nin depolama olduğu düşünülmektedir. Bu açmada in situ olarak açığa çıkar-
tılan pitoslar ile ağırlık bakımından diğer açmalara göre iki kat fazla olarak 
bulunan pitos parçaları bu savı destekler niteliktedir.

Bunlara ek olarak ayrıca yerleşimin farklı alanlarında gerçekleşmiş çeşitli 
insan aktivitelerini anlamak amacıyla çok sayıda noktadan jeokimyasal ana-
lizleri gerçekleştirilmek üzere toprak örnekleri alınmıştır.

3. Geçim Ekonomisi ve Paleoçevresel Koşullar

Geçim ekonomisini ve eski çevresel koşulları mümkün olduğu kadar doğ-
ru bir şekilde anlayabilmek için arkeozoolojik (kemik, midye) ve arkeobota-
nik (tohum, ahşap, pitolit, nişasta) kalıntılar oldukça titiz bir örnekleme yön-
temi kullanılarak toplanmıştır. Buna göre bütün kemik ve midye kabukları 
toplanmış ve ayrıca kazılan her birimden arkeobotanik kalıntıların tespiti için 
yaklaşık 10 litrelik toprak numuneleri alınmıştır. Şu ana kadar gerçekleşti-
rilen arkeozooloji analizleri (Resim: 9) toplanan örneklerin belirgin bir tak-
sonomik çeşitliliğe sahip olduklarını göstermektedir. Bulunan türler çokluk 
sıralarına göre şöyle sıralanabilir; çok sayıda Ovis aries/Capra hircus (koyun/
keçi), Sus domesticus (domuz), salyangoz, ve Bos taurus (dana), az sayıda Pis-
ces (balık), bivalve/gastropod (çift kabuklu yumuşakcalar), Dama dama (geyik), 
Canis familiaris (köpek), Equus (at) ve Aves (tanımlanamayan bir kuş). Ayrıca 
yabani tavşan, eşşek ve karaca da bulunan türler arasında yer almaktadırlar.

Arkeobotanik çalışmalarda 10 litrelik toprak numunelerinin elenmesi yo-
luyla karbonize olmuş kalıntılar (Resim: 10) ve toprak analizleri gerçekleştiril-
mesi planlanan pitolit ve nişasta analizleri için ayrıştırılmışlardır. Bu analizler 
halen devam etmektedir.

Devam eden fauna analizlerinin büyük bir olasılıkla memelilerin ve balık 
kemiklerinin sayısında bir yükselmeyi göstereceği tahmin edilmektedir. Fa-
kat balık kemiklerinin daha doğru bir değerlendirmesi için flotasyon (ıslak 
eleme) analizlerinin tamamlanması gerekmektedir. Fakat ne yazıkki şu ana 
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kadar toplanan numuneler Kaymakçı’da arkeozoolojik ve botanik kalıntıların 
ideal bir şekilde korunmadığını göstermektedir. Yüzey toprağına yakın dol-
gulardan elde edilen kemiklerin çoğunluğunun analizleri zorlaştıran kalın bir 
kalsiyum tabakası ile kaplanmış oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 
oldukça çok sayıda toprak örneği alınmış olmasına rağmen elde edilen bota-
nik numuneleri az sayıdadır. Arkeozoolojik yaş profilleri, evcil hayvanların 
yaban hayvanlarına oranı, kesim, ev içi dağılım, besinlerin hazırlanması ve 
depolanması gibi yerleşimin geçim ekonomisini anlamamıza yardımcı olacak 
verilerin elde edilmesi için daha fazla analize gerek vardır. İleriki kazı sezon-
larında daha derinlerde bulunan tahribata uğramamış tabakalara ulaşarak iyi 
korunmuş örnekler elde edeceğimizi umut ediyoruz.

B. Kazı Alanlarının (KA) Sonuçlarının Özeti 

1. KA 81.551 (Resim: 11)

Kazı alanı 81.551 kalenin en kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Bu alanda 
daha önce gerçekleştirilen jeofizik araştırmaları burada savunma duvarının 
bir kısmını oluşturan dikdörtgen biçimli çok sayıda yapının varlığını göster-
mekteydi. Buradaki kazıların ana amacı jeofizik sonuçlarını test etmek ve söz 
konusu yapılardan en az bir tanesinin işlevini ve savunma duvarı ile olan 
ilişkisini tespit etmekti.

İlk iki hafta içersinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda jeofizik araş-
tırmalarının gösterdiği mimarî öğelerin çoğu açığa çıkartılmıştır. İlk olarak 
açmanın güneybatı köşesinde yüzey toprağının hemen altında oldukça özen-
le, yer yer kil harç kullanılarak yer yer de harç kullanılmadan inşa edilmiş bir 
taş duvar açığa çıkartılmıştır. 0.65 m. kalınlığında ve güneybatı-kuzeydoğu 
doğrultusunda ilerleyen duvar açma sınırları içerisinde yaklaşık 2 m. izlen-
miştir. Duvarın yıkım tabakası içerisinde ele geçen çok sayıda çatı kiremiti 
geç Roma-Bizans dönemine işaret etmektedir. Kiremitler üzerine devam eden 
incelemelerin duvarın tarihlenmesi açısından daha kesin bilgiler vereceğini 
umut etmekteyiz. Duvarın yıkım tabakasının hemen altında iki adet çağdaş 
duvar açığa çıkartılmıştır. Savunma duvarı ile ilişkilendirilen dikdörtgen bi-
naya ait bu iki duvar birleşerek bir köşe oluşturmaktadırlar. Yaklaşık 1.8 m. 
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yüksekliğe kadar korunmuş olan duvarlardan ilki açmanın güneydoğu kesi-
tinden 6.65 m. kuzeybatı yönüne doğru ilerleyerek söz konusu ikinci duvar 
ile birleşmektedir. Yaklaşık 1.5 m.lik bir yüksekliğe kadar korunmuş olan bu 
duvar ise kuzeydoğu doğrultusunda yaklaşık 7.8 m. takip edilebilmiştir. Her 
iki duvarında kalınlığı ortalama olarak 2 metreyi bulmaktadır. Sandık duvar 
olarak nitelendirebileceğimiz duvarların iç kısımları gelişgüzel irili ufaklı mo-
loz taşlarla doldurulmuştur. Jeofizik sonuçları ve dikdörtgen yapıların konu-
mu bunların anakaya üzerine inşa edilmiş kule biçimli yapılar olduğunu ve 
yerleşmenin bu kuzeybatı ucunda bir çeşit bastiyon işlevine sahip olduklarını 
göstermektedir.

Her iki duvarın arasında kalan alanda duvarların taş yıkıntılarının altında 
oldukça kalın bir kerpiç yıkıntı tabakası tespit edilmiştir. Bu büyük bir olası-
lıkla duvarların yıkılan kerpiç üst yapısını temsil etmektedir. Daha derinlere 
inildiğinde söz konusu yıkım tabakasının hemen altında kuzeybatı yönüne 
doğru keskin bir eğim gösteren kayaç anakayanın üzerinde birikmiş çok sa-
yıda dolgu tabakası kazılmıştır. Bu dolgularda herhangi bir mekânsal kulla-
nım izine rastlanmasada duvar temellerinin hemen altında yaklaşı 5–10 cm. 
kalınlığında yanmış kil ve alüvyonlu topraktan oluşan ve çok sayıda yanmış 
ve kararmış kemik ve çanak çömlek içeren bir dolgu kazılmıştır. Yukarıda 
bahsedilen tunç bıçak (Resim: 4) bu dolgu içerisinde açığa çıkartılmıştır. Du-
vara ait taşlar üzerinde herhangi bir yangın izi tespit edilmemiştir. Bu yüzden 
bu dolgunun duvarların inşasından önce oluştuğu düşünülmektedir. Yanık 
tabakanın hemen altında ise 10 cm. kalınlığında açığa çıkartılan steril killi ta-
bakanın duvarların inşası için eğimli anakaya üzerinde düz bir zemin oluş-
turmak için yığıldığı düşünülmektedir.

Yukarıda bahsi geçen dolgulardan ele geçen buluntular kronolojik ve ti-
polojik bakımdan oldukça çeşitlilik göstermektedirler. Bunlardan pişmiş top-
raktan yapılan nesneler tarihlemesi en zor olan buluntular arasında en ilginç 
olanlarıdır. Üzerlerinde tek bir delik açılmış ve yuvarlatılmış çok sayıda çöm-
lek parçası ve yanık tabaka içerisinde ve daha üstteki dolgulardan ele geçen 
ağırşaklar tekstil üretimine işaret etmektedirler. Yine bu tabakalardan en az 
beş adet protom parçası ele geçmiştir (Resim: 3). Daha kolay tarihlenebilen 
buluntular arasında ise daha önce bahsedilen tunç bıçak ve iki oldukça farklı 
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çanak çömlek gurubunu sayabiliriz. Tüm kazı alanları arasında en az sayı-
da seramik ele geçirilen açma olan KA 81.551 açması Gri mal grubunun en 
yüksek oranda temsil edildiği kazı alanı olmuştur. Seramik mal guruplarının 
ağırlıklarına göre oranlarını şöyle verebiliriz; %50 açık kırmızı-kahverengi 
mallar, %23 kaba mallar, %22 gri mallar ve %5 oranında ise kırmızı-açık kah-
verengi mal gurubuna ait pithos parçaları. Gri malların çoğunluğu yukarıda 
bahsedilen yanık dolgunun üzerinde bulunan dolgularda ele geçmişler ve 
GTÇ I dönemine tarihlenmektedirler. Yanık tabakadan ele geçen seramikler 
GTÇ II dönemine tarihlenmektedirler. Bu tarihleme yine aynı tabakada bulu-
nan ve M.Ö. 14–13. Yüzyıllara tarihlenen tunç bıçakla uyum göstermektedir. 
Bu durum GTÇ I materyalinin GTÇ II dönemine ait materyallerin üzerinde 
bulunduğunu göstermektedir. Şayet bu tarihleme ve tabakalaşma doğru an-
laşıldıysa bu durum 2 m. genişliğindeki duvarların GTÇ II döneminde (GTÇ 
II dönemine tarihlenen yanık tabaka üzerine) inşaa edildiğini ve çevreden 
alınan GTÇ I dönemine ait dolgularla doldurulduğunu göstermektedir. Bu 
oldukça karmaşık bir yorum olsada şu anki durumla uyumlu gözükmektedir.

2. KA 98.531 (Resim: 12)

98.531 No.lu kazı alanı yerleşim merkezinin aşağı teras kısmında eğimli 
bir yüzeyde bulunmaktadır. Burada yapılan jeofizik araştırmalar oldukça ka-
lın duvarlara sahip, Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde uzanan çok odalı bazı 
yapı komplekslerinin varlığını göstermekteydi. Bu yapıların yönlerive duvar 
kalınlıkları güney terasında bulunan yapılarınkinden belirgin farklılıklar gös-
termektedir. Bu alandaki kazıların önde gelen amacı bu farklılıkları anlamak 
ve bunların kronolojik, işlevsel veya diğer başka nedenlerden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını belirlemektir.

Kazılar bu alanın sürekli inşaat faaliyetlerine maruz kaldığını göstermiş-
tir. Bunun sonucunda kazı alanı en az üç temel yapı katının tespit edildiği 
ve birçok yapı evresinin ve tahribatın gözlemlendiği, oldukça karmaşık bir 
tabakalaşmaya sahip bir nitelik kazanmıştır. En erken yapı katı çok sayıda 
kötü korunmuş küçük duvarlar, yüzeyler, bazı küçük mimarî öğeler ve kap-
lar tarafından temsil edilmektedir.
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Erken yapı katının duvarları sadece iki taş sırası yüksekliğine kadar ko-
runmuş olup tüm bir yapı planı sunmamaktadırlar. Bir sonraki yapı katı ise 
daha belirgin çok sayıda duvar ve tabanlarla tespit edilmiştir. Ortaya çıkarı-
lan duvarlar kare şeklinde 4x4 m’lik büyük bir yapı kompleksine ait olduğu 
düşünülen bir mekânı oluşturmaktadırlar. Mekânın güneybatı tarafında 1 m. 
genişliğinde bir giriş tespit edilmiştir. Mekânın kuzeydoğu duvarı boyunca 
açığa çıkartılan çukurların pithos çukurları olduğu düşünülmektedir. Mekân 
içerisinde kazılan oldukça kalın bir yangın tabakası mekânın ve ait olduğu 
binanın büyük bir yangına maruz kaldığının bir göstergesidir. Aynı duvar-
ların yangından sonra tekrar inşaaları açmada tespit edilen bir sonraki yapı 
tabakasını temsil etmektedir. Bu yeni yapı katında birçok yeni duvarın inşaa 
edildiğini görmekteyiz. Binaya eklenen öğeler arasında doğu duvarına eklen-
miş alçak 1.5 m. uzunluğunda olasılıkla içsel mekânı ayırmak amacıyla yapıl-
mış bir duvar; mekânın doğu köşesine ters çevirilerek taş ile çevrili bir çukura 
oturtulmuş hemen hemen tüm bir pithos sayılabilir. Yapının doğu duvarına 
bitişik olarak inşaa edilmiş yandaki başka bir binaya ait olduğu düşünülen 
diğer bir duvarda olasılıkla bu yapı evresine aittir. Bunu takip eden yapı katı 
ise ne tür bir mimarî yapıya ait oldukları henüz tespit edilemeyen kazı alanı-
nın güneydoğusunda açığa çıkartılan küçük duvarlarla temsil edilmektedir.

Ağırlıkları bakımından ikinci büyük çanak çömlek grubunu oluşturmala-
rına rağmen az sayıda ele geçen görece büyük çanak çömlek parçaları bunla-
rın iyi korunduğuna işarettir. KA 98.531 açmasında mekân içerisinde in situ 
olarak açığa çıkartılan pithos çukurları ve neredeyse aynı mimarî özellikler 
gösteren diğer alanlarda ele geçen pithos parçalarından ağırlık olarak iki üç 
katı oranında (81.551 açmasında ele geçenlerin neredeyse 30 katı) elde edilen 
pithos parçaları bu mekânın depolama alanı olarak kullanıldığını göstermek-
tedir. Bu alanda bulunan mal gruplarının ağırlıklarına göre oranları şöyledir: 
%56 kırmızı-hafif kahverengi pithos mal grubu, %31 kırmızı-hafif kahverengi 
mallar, %9 kaba mallar ve %4 gri mallar.

3. KA 99.526 (Resim: 13)

99.526 No.lu kazı alanı kalenin güneyinde kalan aşağı teras üzerinde bulun-
maktadır. Bu bölgede gerçekleştirilen jeofizik araştırmasının sonuçları kuzey-
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doğu-güneybatı yönünde uzunan dörtgen biçimli bir yapı kompleksinin varlı-
ğına işaret etmekteydi. Bu alanda ek olarak söz konusu binanın kuzey duvarına 
bitişik olarak inşaa edilmiş bir adet yuvarlak bir yapı açığa çıkartılmıştır.

Kazı alanında bina duvarlarıyla bağlantılı olarak en az dört yapı evresi tespit 
edilmiştir. Yapının önemli bir kısmı kazı alanı dışında bulunduğundan tümüy-
le açığa çıkartmak mümkün olmamıştır. Jeofizik sonuçlarına göre bina en az 2 
m. daha kazı alanının güneydoğusuna doğru ilerlemektedir. İki paralel odadan 
oluşan yapı kompleksinin odaları binanın merkezinde yan duvarlara uzunla-
masına paralel bir şekilde ilerleyen ortadaki duvar tarafından ayrılmıştır. Orta 
duvar üzerinde tespit edilen yaklaşık 1 m. genişliğindeki bir eşik olasılıkla iki 
oda arasındaki geçişi sağlamaktaydı. Binanın kuzey duvarı kuzeydoğu-güney-
batı doğrultusunda yaklaşık olarak 9 m. uzunluğunda açığa çıkarılmıştır. Orta-
da bulunan duvar 10 m. uzunluğundadır. Binanın güney duvarı ise 4.5 m. ka-
dar bir uzunlukta takip edilebilmiştir. Birbirini takip eden dört farklı yapı evre-
si tespit edilmesine rağmen duvarların inşaat tekniklerinde belirgin farklılıklar 
yoktur. Duvarlar genelde oldukça ince diyebileceğimiz 50–60 cm. kalınlıklarda 
ve hem köşeli hem de yuvarlatılmış orta ölçekli taşlar kullanılarak inşaa edil-
mişlerdir. Binanın uzunlamasına kuzeyde yer alan odasının genişliği yaklaşık 3 
metre kadardır. Güneyde kalan oda ise yarım metre daha dar olmak üzere 2.5 
metre ölçülmüştür. Ara yapı evresinde inşaa edilen ve güneydeki odayı KB-
GD yönünde ikiye ayıran kısa bir duvar açığa çıkartılmıştır. Bu duvarda tespit 
edilen 60 cm. genişliğindeki boşluğun kapı geçişi olarak kullanıldığı tahmin 
edilmektedir. En az dört yapı evresi tespit edilmiş olmasına rağmen açmanın 
güneydoğusunda yalnızca küçük bir alanda kil bir taban açığa çıkmıştır. Taba-
nın olasılıkla binanın ilk yapı evresine ait olduğu düşünülmektedir.

Tabanın hemen üzerinde kazılan tabakadan önemli buluntular elde edil-
miştir. Çoğunluğu kazı alanının doğusunda yoğunlaşan bu buluntuların ara-
sında bir adet metal cüruf, öğütme taşı, üç adet ezgi taşı, biley taşı, iki adet 
ağırşak, bir taş figürin ve kurşun halka sayılabilir.

Yukarıda da bahsi geçen yuvarlak planlı tahıl ambarı bu açmada açığa çı-
kartılan en önemli buluntu olarak nitelendirilebilir. Çok sayıda taş sırasından 
oluşan ve yaklaşık 1 metrelik bir derinliğe ve 2 metrelik bir çapa sahip olan bu 
yapı toprağa yarı gömülü bir şekilde inşaa edilmiştir. Taşlarının bazılarının 
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binanın kuzey duvarının üzerinde bulunmasından dolayı inşaası duvardan 
ve dolayısıyla binadan daha sonra ki bir dönemde gerçekleştirilmiş olmalı-
dır. Bu yapının içinde tam olarak ne bulunduğuna dair elimizde kesin bilgi-
ler olmamasına rağmen yapının inşaa tekniği ve boyutları açısından bir tahıl 
deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapının en alt taş sırası dikey 
olarak yerleştirilmiş ve üstteki taş sıralarında kullanılmış olan taşlardan gö-
rece daha büyük kayaç taş plakalarla döşenmiştir. Aynı tipde kayaç taşlar ise 
yapının tabanının döşemesinde kullanılmıştır. Yapının dolgusu içinde açığa 
çıkartılan benzer taş plakalarının yapının ağız kısmı örtmek için kullanıldığı 
düşünülmektedir. Bu taşların varlığı yapının tahıl deposu olarak kullanıldığı 
savını güçlendirmektedir. Yapının içindeki dolgudan ele geçirilen çanak çöm-
lek GTÇ II dönemine aittir.

Bu alandan elde edilen seramikler sayıca ortalamanın altındadır. Fakat ça-
nak çömlek parçalarının ortalama boyutlarına baktığımızda bunların görece iyi 
korunduğunu görmekteyiz. Burada bulunan pithos parçaları KA 108.522 açma-
sından elde edilen parçaların yaklaşık iki katı ağırlığındadır. Fakat iç kale’de 
bulunan ve olasılıkla depolama alanı olan KA 99.526 açmasında ele geçen pit-
hos parçalarının oranının yalnızca üçte ikisi kadarı burada bulunmuştur. Ça-
nak çömlek mallarının ağırlık bakımından oranlarına baktığımızda şöyle bir 
tablo ile karşılaşmaktayız: %51 kırmızı-açık kahverengi pithos mal grubu, %29 
kırmızı-açık kahverengi mallar, % 16 kaba mallar ve % 4 gri mallar.

4. KA 108.522 (Resim: 14)

Bu kazı alanı yerleşmenin aşağı kısmında güney terasda bulunmaktadır. 
Jeofizik araştırmaları burada kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yuka-
rı kale kısmına doğru ilerleyen bir caddenin ve bu caddenin hemen yanına 
inşaa edilmiş oldukça büyük dikdörtgen bir yapının varlığına dair kanıtlar 
sunmaktaydı. Kazılar, cadde döşemesinin beklentilerin aksine büyük taş pla-
kalardan değil küçük boyutlarda kireç ve kayaç çakıl taşlarından oluştuğunu 
göstermiştir. Caddenin hemen doğusunda oldukça büyük kayaç ve kireç taş-
larından oluşan güçlü bir duvar kalıntısı yaklaşık 10 metre uzunlukta açığa 
çıkartılmıştır. Kazı alanını çaprazlama ikiye ayıran bu duvar yer yer 1 metre 
kalınlığa ulaşmaktadır.
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Söz konusu duvarın batısında kalan çakıl taşlarıyla döşeli caddenin bulun-
duğu alanda hiçbir mimarî ve yerleşim izine veya belirgin başka bir yüzeye 
rastlanılmamıştır. Bu alanın bu yüzden yerleşimin sürdüğü dönemler boyun-
ca bir cadde veya açık alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Burada tes-
pit edilen ve yaklaşık 60 cm.lik kalınlıktaki bir dolgu ile temsil edilen en az 
dört farklı cadde kalıntısı bu savı destekleyen en güçlü verilerden biridir.

Duvarın doğusunda kalan bölgede ise diğer kazı alanlarında GTÇ I ve 
GTÇ II olarak tanımlanan iki birbirini takip eden yerleşim katı tespit edil-
miştir. Söz konusu duvar ve doğusunda kalan büyük bina alandaki ilk yapı 
katına tarihlenmektedir. Bu bölgede açığa çıkartılan dokuz adet görece küçük 
duvar tarafından temsil edilen yapı katında ise sürekli fakat tam anlaşılama-
yan bir yapılaşmanın meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yüzeye çok yakın 
açığa çıkartılan bu mimarî kalıntılar özellikle geçtiğimiz yüzyılda gerçekleşti-
rilen tarım faaliyetleri nedeniyle yoğun bir tahribata uğradıklarından dolayı 
oldukça kötü korunduklarından işlevleri tam olarak anlaşılamamıştır.

KA 99.526 kazı alanındaki yuvarlak yapıya benzer diğer iki adet yuvarlak 
yapı bu alanda da açığa çıkarılmıştır. Fakat, bu yapıların yalnızca en alt taş 
sırası ve buna ait dolguları korunmuştur. Güneyde kalan yuvarlak yapı içeri-
sinde yapının tabanına yerleştirilmiş izlenimi veren iki adet pithos dibi ve bir 
adet neredeyse tamamı korunmuş olmak üzere üç adet kap bulunmuştur (di-
ğer yuvarlak yapıda hiçbir kap kalıntısına rastlanmamıştır). Stratigrafik açı-
dan değerlendirildiğinde yapıların bu alandaki son yapı katına ait oldukları 
düşünülmektedir. Çanak çömlek verileri yapıları 99.526 No.lu kazı alanında-
ki yuvarlak yapıda olduğu gibi GTÇ II dönemine tarihlemektedir.

Bu alandan elde edilen çanak çömlek parçaları sayıca ve ağırlık bakımın-
dan toplamda bütün kazı alanları içerisinde en büyük oranda temsil edilmek-
tedirler. Fakat ortalamada küçük boyut ve ağırlıklarda olmaları çanak çömlek 
örneklerinin parçalanmış ve aşınmış korunma durumlarını yansıtmaktadır. 
Bu kalıntılarının büyük bir çoğunluğunun kazı alanının batı kısmından ve 
tarım faliyetlerinin tahribata uğrattığı yüzey toprağının hemen altındaki dol-
gulardan gelmeleri bu alanın cadde olarak kullanıldığı savını destekler ni-
teliktedir. Burada bulunan çok sayıda kemik kalıntılarıda benzer bir şekilde 
oldukça küçük parçalar halinde ele geçmiştir. Açmada ele geçen mal grupla-
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rının ağırlıklarına göre oranlarını şöyle sıralayabiliriz: % 46 kırmızı-açık kah-
verengi mal grubu, %31 pithos parçalarından oluşan kırmızı-açık kahverengi 
mallar, % 13 kaba mal grubu ve % 10 oranında gri mallar.

 III. KAP KAYIT VE BELGELEME SİSTEMİ

Tamamıyla yeni bir kazı projesi olan Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP) ar-
keoloji disiplinini daha ileriye taşımaya yardımcı olacak yeni kazı belgeleme 
ve kayıt sistemleri geliştirme fırsatına sahiptir. Başka bir projenin hazır kayıt 
ve belgeleme sistemini kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda uyarlamak yeri-
ne, Kaymakçı Arkeoloji Projesi anlaşılır olmaya çabalayan, yeni teknolojilere 
öncelik veren, terminolojik açıdan doğru ve kesin, standart bir bilgi yönetimi 
sistemini ve bilgi dağıtımını çabuk ve etkili bir şekilde sağlayan bütünüyle 
yeni bir belgeleme ve kayıt sistemi geliştirmeye karar vermiştir. Arazide ve 
laboratuvarda kullanılmak üzere eş zamanlı iletişim sağlayan bir ilişkisel ve-
ritabanı, etkili ve kesin dijital yöntemler kullanılarak hacimsel (volumetrik) 3 
boyutlu mekânsal bilgi edinebilme özelliği, çevrimiçi-online ortamda metin 
ve resim olarak bütün aktivitelerin çoklu paylaşımı (çevrimiçi bilgi dağıtımı) 
sistemin anahtar özelliklerini oluşturmaktadırlar. Sistemin bir diğer karak-
teristik özelliği ise arazi ile laboratuvar, açma başkanları ve yöneticileri, uz-
manlar, kazıcılar ve ekibin tüm diğer üyeleri arasında bağlantıyı sağlaması-
dır. Böylelikle sistem bilim insanları ile kültürel mirasın değerlendirilmesinde 
rol oynayan aktörler arasında pürüzsüz ve akıcı bir işbirliği sağlayan ideal 
bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. KAP kayıt ve belgeleme sistemi 
aynı zamanda diğer arkeolojik yerlerin araştırılmasında, korunmasında ve 
sunumunda öncü bir model olmayı amaçlamaktadır. Modelin yakın gelecek-
te diğer yerlerde de uygulamaya konulmasını umut etmekteyiz. KAP kazı 
ve kayıt sistemini ayrıntılarıyla ele alan açıklayıcı bir makale yakın zamanda 
yayınlanmıştır (Bkz. Roosevelt vd. 2015).

IV. KONSERVASYON, RESTORASYON VE KORUMA

2014 yılı kazı sezonunda ayrıca küçük ve açığa çıkartılan mimarî bulun-
tular üzerinde konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Kazı alanları kazı bitiminde jeotekstil ile kapatılmış etrafları tel örgü ile çev-
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rilerek koruma altına alınmıştır (Res. 15). Yerleşmenin uzun vadede resto-
rasyonu ve korunması projesi halen geliştirilme aşamasındadır. Kazı sezonu 
dışında güvenliğin sağlanması amacıyla yerleşimin en hakim noktasına bir 
güvenlik kamerası yerleştirilerek kazı alanları internet üzerinden 24 saat iz-
lenmektedir. Bunun yanı sıra giriş noktalarına uyarı levhaları yerleştirilmiş-
tir. Tekelioğlu köyünde tutulan bir bina inşası planlanan ‘KAP çok amaçlı 
Araştırma ve Ziyaretçi Merkezi’ yapı kompleksi tamamlana kadar buluntular 
için geçici depo işlevi görmektedir.

V. SONUÇLAR VE GELECEK PLANLARI

Kaymakçı Arkeoloji projesi ilk kazı sezonu jeofizik sonuçlarının ve mimarî 
buluntuların iyi korunmuş ve GTÇ II yapı kalıntılarının tüm kaleye yayıl-
mış olması öngörülerinin doğrulanması, yerleşim organizasyonunun savun-
ma sistemi ile olan ilişkisi hakkında bilgi edinilmesi, numune analizleri yolu 
ile evsel, üretim ve depolama aktiviteleri üzerine bilgi edinilmesi, teknolojik 
açıdan en yüksek seviyede bir dijital kayıt sisteminin geliştirilmesi, mimarî 
ve diğer buluntuların konservasyonundan elde edilen cesaret verici sonuçlar 
gibi bir çok açıdan başarılı geçmiştir. Kazı alanları sezon sonunda anlaşılır ve 
bilgilendirici tabelalar, bekçi ve video kamera ile koruma altına alınmıştır. Bir 
yandan uygun bir geçici depolama oluşturulurken diğer yandan da uzun va-
deli planlanan projemize kalıcı bir depolama ve eğitim merkezi olanağı sağ-
layacak yapıların inşaası için yapılan hazırlıklarda önemli aşamalar kaydedil-
miştir. Bu bağlamda, proje yöneticileri olarak bizlere bu kadar önemli bir yeri 
araştırma imkanı sundukları için T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
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Kocapınar’a, Kazılar Dairesi Başkanı Sayın M. Ayaz’a, Kazılar Dairesi Gö-
revlisi Sayın G. Köksal’a, Manisa Müzesi Müdiresi S. Soyaker’e ve müze ça-
lışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Çanakkale Müzesi’nden 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak katılan Özgür Çavga’ya yapıcı 
fikirleri, tamamlayıcı yardımları ve destekleyici varlığı için özellikle teşekkür-
lerimizi sunmak isteriz.

2014 yılı kazı sezonu tüm kazı ekibinin özverili çalışmaları sayesinde ger-
çekleştirilmiştir. Aşağıda isimleri bulunan kazı üyelerine şükranlarımızı sun-
mak isteriz; yardımcı başkanlar P. Cobb, Dr. J. M. Marston, Dr. C. O’Grady 
ve Dr. B. Sekedat; Proje uzmanları Dr. C. Çakırlar, Dr. P. Pavúk ve Dr. M. 
Pieniążek; ve diğer tüm kazı üyeleri K. Adams, R. Bennet, N. Büyükyüksel, C. 
Calorusso, Dr. T. Clements, M. Çoban, A. Crowe, A. Dibattista, Dr. B. Dinçer, 
K. Egerer, K. Ernst, T. Frank, N. Gauthier, A. Graham, S. Hepkabral, T. Kaner, 
Dr. B. Katen, Dr. M. Kim, R. Kneski, Dr. E. Konakçı, M. Külekçioğlu, D. Lan-
gis-Barsetti, J. Mokrıšová, E. Moss, B. Olson, E. Özgüroğlu, S. Schweri, C. B. 
Scott, J. Shaw, N. Shin ve N. Susmann. Son olarak tüm Tekelioğlu, Hacıveliler 
ve Büyükbelen sakinlerine kazı ekibimize gösterdikleri misafirperverlik ve 
yörenin geçmişi ve bugünü hakkında sundukları yararlı bilgiler için teşek-
kür ederiz. Proje hakkında daha fazla bilgiye Kültür ve Turizm bakanlığına 
sunulan ayrıntılı 2014 yılı kazı raporundan veya gygaiaprojects@gmail.com 
adresinden bizimle iletişime geçerek ve proje web sayfamızı ziyaret ederek 
ulaşabilirsiniz.
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ULUCAK HÖYÜK 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Özlem ÇEVİK*
Osman VURUŞKAN

                                                                              Emrah GÜNEY

Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle ger-
çekleştirilen İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesinde yer alan Ulucak 
Höyük 2014 yılı kazı çalışmaları Neolitik Dönem tabakalarının araştırıldığı 3 
açmada (K13, L12, O13) sürdürülmüştür.1

Kazılardan elde edilen bulgular doğrultusunda dal örgü ve yığma kerpiç 
mimarîyle temsil edilen Erken Neolitik Dönem (Tabaka V) ve taş temel üzeri 
kerpiç tuğla örgüsünden oluşan mimarîyle temsil edilen Geç Neolitik Dönem 
(Tabaka IV) tabakaları, aşağıda dönemlere ayrılarak ele alınacaktır. 

TABAKA IV: GEÇ NEOLİTİK DÖNEM

Geç Neolitik Dönem, Ulucak Höyük yerleşimlerinin en iyi korunmuş ve 
en geniş alanda araştırılan tabakasını temsil etmektedir. Bu tabakaya ait yeni 

* Doç. Dr. Özlem ÇEVİK, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/
TÜRKİYE.

 Osman VURUŞKAN, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜR-
KİYE.

 Emrah GÜNEY, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
1 Doç. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülen 2014 yılı kazı çalışmaları; Yrd. Doç. Dr. Aylin 
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bulgular yaklaşık olarak O13 açmasında Mekân 52’de ortaya çıkartılmıştır 
(Resim: 1). Söz konusu mekân, 2013 kazı sezonunda ortaya çıkartılan açmanın 
kuzeybatı kesiminde yer alan Mekân 12 ve bunun hemen güneyinde bulunan 
sokakla çağdaşlığı dolayısıyla IVb evresine tarihlendirilmiştir.

O13 açmasının güneybatısında yer alan Mekân 52’nin yaklaşık olarak ya-
rısı açma içerisinde yer alırken batı ve güney kesimlerinin henüz kazılmayan 
O12 ve P13 açmalarında kaldığı söylenebilir. Söz konusu açmalarda önümüz-
deki sezonlarda yapılacak çalışmalarla yapının tüm sınırları ortaya çıkartı-
labilecektir. Mekânın O13 açmasında kazılan kısmı 3.70x4.50 m. ölçülerinde 
olup duvarları 3 sıra taş temel üzerine güneşte kurutulmuş kerpiç tuğla ile 
inşa edilmiş ve kalınlıkları 0.60 m.dir. Duvarların üzerinde yer yer korunmuş 
sıva izlerinden yola çıkarak, iç ve dış yüzeylerinin çamurla, kuzey duvarının 
ise kireçle sıvandığı dikkati çeker. Yapıya giriş doğu duvarında yer alan 1.00 
m.lik bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Mekânın tabanı sıkıştırılmış top-
raktan yapılmış ve 216.02 m. seviyesindedir. Mekân içerisinde ortaya çıkar-
tılan taşınmazlara bakılacak olursa, kuzey duvarı önünde tabandan yaklaşık 
0.50 m. yükseklikte konumlandırılmış 0.80x1.10 m. ölçülerinde üst yapısı şid-
detli yangında tahrip olmuş bir fırın tabanı ve bunun doğusuna bitişik olarak 
yapılmış üzerinde in situ halde ezgi ve öğütme taşlarının bulunduğu 1.00x 
1.04 m. ölçülerinde bir öğütme düzeneği açığa çıkartılmıştır. Bunların dışında 
mekânın kuzeybatı köşesinde konumlandırılmış, taban seviyesinden 0.40 m. 
yükseltilmiş 1.17x1.22 m. ölçülerinde kilden yapılmış bir platform bulunmak-
tadır. Mekânın yaklaşık olarak merkezinde ise tabana açılmış olasılıkla yapı-
nın düz damını taşımakta kullanılan ahşap dikmeler için açılmış 0.20x0.30 m. 
ölçülerinde iki adet dikme deliği tespit edilmiştir.

Mekânın içerisinden 3 adet tümlenebilir kap, 9 adet sapan tanesi, 4 adet 
taş balta, 2 adet taş keski, 5 adet ezgi ve öğütme taşı, 8 adet havaneli, 4 adet 
perdah taşı, 1 adet pişmiş toprak ağırşak ve az sayıda kemikten yapılmış alet 
ele geçmiştir (Resim: 2).

TABAKA V: ERKEN NEOLİTİK DÖNEM

2014 yılı kazı sezonunda Erken Neolitik Dönem tabakası, höyüğün kuzey 
yamacında yer alan K13 ve L12 açmalarında araştırılmıştır. K13 açması önce 
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M.Ö. 2. Binyılda açılan bir çukur ve daha sonra ise modern bir çukur tarafın-
dan yoğun şekilde tahrip edilmişken, L12 açmasında da Geç Roma Dönemi 
yapıları tarafından Geç Neolitik Dönem tabakaları (Tabaka IV) tümüyle orta-
dan kaldırılmıştır. 

K13 ve L12 açmalarında yürütülen çalışmalarda L12 açmasında 2013 kazı 
sezonunda bir kısmı kazılan Vb evresine ait Mekân 51 ile K13 açmasında Vf 
evresine tarihlendirilen Mekân 53 ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca K13 açmasında 
Erken Neolitik Dönem’in daha geç evrelerinde (Vc-e) tahribata uğramamış 
dar alanlarda ocak-fırın tabanları ve küllü alanlar açığa çıkartılmış olup bu 
alanların herhangi bir yapının parçası değil de, daha çok açık alanlarda yer 
alan öğeler oldukları anlaşılmıştır. 

Tabaka Vb: Erken Neolitik Dönem’in Vb evresini L12 açmasının güneydoğu-
sunda ortaya çıkartılan Mekân 51 temsil eder (Resim: 3). Daha önce 3.10x2.30 
m. ölçülerindeki batı kesimi ortaya çıkartılmış olan Mekân 51’in doğuda kalan 
bölümünün açılması hemen üzerinde yer alan Va evresine ait Mekân 46’nın 
kaldırılması ile mümkün olabilmiştir. Ancak mekânın tüm sınırları henüz hala 
belirlenememiş olup yapı güneydoğu yönde kesit içinde devam etmektedir. 
Mekân 51’in açma içinde kalan bölümü 2.80x3.70 m. ölçülerindedir. Yapının 
yığma kerpiçten yapılmış olan duvar kalınlıkları 0.15 ile 0.20 m. arasında de-
ğişmektedir. Mekânın girişi batıda yer alan 0.70 m. genişliğindeki bir açıklıktan 
sağlanmaktadır. Yapının sıkıştırılmış topraktan yapılmış olan tabanı 214.66 ile 
214.33 m. arasında değişen seviyede ortaya çıkartılmıştır. Mekân içerisinde ta-
şınmaz olarak kuzey duvarı önünde bir platform, güney kesimde de bir adet 
dairesel ocak ve  doğu kesimde bir kısmı doğu kesit içerisinde kalan bir başka 
daha ocak ortaya çıkartılmıştır. Bunun dışında mekânın yanması ile üst yapı ve 
duvar molozları altında kalarak yoğun şekilde tahrip olmuş üç adet kilden ya-
pılmış silo ile bir adet yine kilden yapılmış dörtgen forma sahip bir kutu tespit 
edilmiştir. Ayrıca mekânın tabanı üzerine açılmış ve belirli bir düzen gösterme-
yen 8 adet ahşap dikme deliği saptanmıştır.

Mekân içerisinden in situ olarak 2013 yılı buluntuları da dâhil edildiğinde, 
64 adet pişmiş toprak sapan tanesi, 6 adet pişmiş toprak ağırşak, 3 adet pişmiş 
toprak hesap taşı, 2 adet perdah taşı, 1 adet taş balta, 1 adet taş keski, 9 adet 
ezgi taşı, 8 adet kemik alet ele geçmiştir (Resim: 4). 
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Tabaka Vf: Erken Neolitik Dönem’in Vf evresi K13 açmasının güneyinde 
kısmen korunmuş olarak ortaya çıkartılan Mekân 53 temsil eder (Resim: 5). 
Mekân 53 olarak adlandırılan yapıyı açmanın güneybatı köşesinde uzunluğu 
2.80 m. kalınlığı ise 0.20 m. olan olasılıkla yığma kerpiçten yapılmış kuzeyba-
tı-güneydoğu doğrultulu bir duvar ile bu duvara ait kuzeyinde devam eden 
5.77x1.20 m. ölçülerinde korunmuş olan sıkıştırılmış toprak taban karakterize 
etmektedir. Yoğun şekilde tahrip olmuş mekânın diğer duvarları tespit edi-
lememiştir. Güney-kuzey doğrultuda eğimli olan tabanın seviyesi 213.20 ile 
213.15 m. arasında değişmektedir. Taban üzerinde mekânın doğu kesiminde 
0.75x0.65 m. ölçülerinde etrafı kireç sıvalı sığ bir silo bulunmaktadır. Bu silo-
nun yaklaşık olarak 1.00 m. güneybatısında ise tabanı çaytaşları ile döşeli 0.53 
m. çapında bir ocak bulunmaktadır. Mekân içerisinden herhangi bir buluntu 
ele geçmemiştir. Mekânın tabanının açılması sırasında tabanın üzerinin yak-
laşık olarak 10 cm. kalınlığında steril bir kil tabakasıyla kapatılmış olduğu 
tespit edilmiştir. Söz konusu kil tabakasının içerisinden alınan yanmış buğ-
daydan yapılan C14 analiz sonuçları M.Ö. 6505-6440 tarihlerini vermiştir.

Son olarak Mekân 53’ün kuzeyinde yapılan seviye inme çalışmalarında 
Ön Neolitik Dönem’e (Tabaka VI) tarihlenen 212. 88 m. seviyesinde 0.50x0.50 
m. ölçülerinde bir ocak açığa çıkartılmıştır. Ocak içerisinden ele geçen hayvan 
kemiğinden yapılan C14 analiz sonuçları M.Ö. 6695-6630 /  6620- 6610 tarihle-
rini vermiştir ve henüz söz konusu alanda ana toprağa ulaşılmamıştır. Ulu-
cak Höyüğün ilk olarak ne zaman iskân gördüğü sorununa açıklık getirilmesi 
2015 yılı kazı çalışmalarının ana hedeflerinden birini oluşturmaktadır. 
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Resim 2: Mekân 52 içerisinden ele geçen buluntu örnekleri.

Resim 1: O13 açması Geç Neolitik Dönem mekânı (IVb).
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Resim 3: L12 açması Erken Neolitik Dönem mekânı(Vb).

Resim 4: Mekân 51 içerisinden ele geçen buluntu 
örnekleri.

Resim 5: K13 açması Erken Neolitik Dö-
nem mekânı(Vf).
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2014 YILI AYANİS KALESİ 
KORUMA, ONARIM VE KAZI ÇALIŞMALARI

Mehmet IŞIKLI*
Mehmet Ali ÖZDEMİR

Urartu kültürü ve sanatına dair birçok yeniliği ortaya koyan Ayanis Kale-
si, Van İli’ nin 38 km. kuzeyinde, Ağartı Köyü’ nün 500 metre kuzeyinde yer 
almaktadır. 1989 yılından beri 26 yıldır kesintisiz devam eden Ayanis Kale-
si kazıları aynı zamanda ülkemizin en uzun soluklu kazılarından biri olma 
özelliğine de sahiptir. Çeyrek yüz yıldır çalışmaların devam ettiği Ayanis Ka-
lesinin bu sezonki çalışmaları Van Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Er-
zurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Işıklı’nın 
bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

Önceki yılda olduğu gibi bu yılda da Ayanis Kalesi kazı çalışmaları Kül-
tür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ön gör-
düğü şekilde “Restorasyon, Konservasyon, Çevre Düzenlemeleri ve Yayına 
Dönük Çalışmalardan” oluşmuştur. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar “acil 
müdahale” gerektiren alanlarda “pasif koruma” çalışmaları şeklinde yürü-
tülmüştür. Bu yılki çalışmalar Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Yüksek 
Lisans ve Lisans öğrencileri ile restoratörlerden oluşan 22 kişilik bir ekip ile 
tamamlanmıştır.1 2014 yılı çalışmaları Tapınak Alanı, Kuzeydoğu Sur Duvar-
ları ve Güney Sur duvarlarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak 
Tapınak Alanı’nın doğu duvarının üzerinde ve kalenin kuzey yamacında Sur 
duvarlarının devamını bulmaya yönelik kazı çalışmaları da yürütülmüştür 
(Resim: 1).

* Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Ön Asya Arke-
olojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Erzurum/TÜRKİYE.

1 Mehmet Ali ÖZDEMİR, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Ön Asya Arkeo-
lojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Erzurum/TÜRKİYE.
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1. TAPINAK ALANI ÇALIŞMALARI

Ayanis Kalesini diğer Urartu kaleleri arasında özel kılan unsurların başın-
da hiç şüphesiz ki Haldi Tapınağı’nı bünyesinde barındıran “Tapınak Alanı” 
gelmektedir.2014 yılı çalışmaları kapsamında Tapınak Alanı’nda kazı çalış-
malarının yanı sıra pasif koruma niteliğinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmaların temelini kerpiç mimarînin sıvanması oluşturmaktadır. Kabaca 
sitadelin merkezinde yer alan tapınak alanı,ağırlıklı olarak kerpiç mimarîden 
oluşmaktadır. Bu mimarî Doğu Anadolu Bölgesinin sert hava koşulları nede-
niyle bir süredir büyük bir tahribata maruz kalmaktadır. Bilindiği gibi kerpiç 
mimarînin korunması arkeolojide önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu ko-
nuda iki temel görüş öne çıkmaktadır; kerpiç mimarînin üzerinin kapatılması 
veya sıvanması. Sıvama bu seçeneklerden daha kolay, daha ucuz ama kalıcı 
olmayan bir yöntemdir. İki veya üç yılda bir sıvanın tekrarlanması zorunludur. 
Anadolu’nun geleneksel kerpiç mimarîsinden hareketle bu sezon Ayanis’ te ta-
pınak alanında ve güney surda sıvama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu sezon Tapınak Alanı’ ndaki kerpiç mimarînin korunmasına yönelik 
olarak, detaylı bir temizlik, sıvama ve perdahlama işlemleri gerçekleştirilmiş-
tir (Resim: 2). Öncelikle söz konusu kerpiç mimarînin yüzeyi birikinti-akıntı 
topraktan arındırılmış ve yapılacak kerpiç sıvanın ani su kaybından etkile-
nerek çatlamaması için su püskürtme yöntemi ile ıslatılmıştır (Resim: 3).Te-
mizlik sonrasında tapınak alanının belli bölümlerinde korunmuş olan sıvalı 
ve boyalı kesimlerde sağlamlaştırmak amacıyla %5’lik Primal AC 33 çözeltisi 
uygulanmıştır.

Geçen sezon yapılan hesaplamalara göre Tapınak Alanında yaklaşık 300 
metre karelik bir alan sıvanmıştır. Bu geniş alanın sıvanması için, yaklaşık 6,5 
ton harç hazırlanmıştır (Resim: 4). Tapınak Alanının duvarları dışında Haldi 
Tapınağının cella duvarları da sıvanmıştır (Resim: 5). Geleneksel yöntemler 
esas alınarak yapılan kerpiç yüzeylerin sıvama işleminin ardından sıvanın 
mukavemetini arttırmak amacı ile yöre halkı tarafından kullanılan ve kaleye 
uzak olmayan bir mevkide bulunan yeşil kil ile perdahlama yöntemi uygula-
narak çalışmalara son verilmiştir (Resim: 6).

2. GÜNEY SUR ÇALIŞMALARI

Ayanis Kalesi’nde bu yılki diğer bir çalışma alanı kalenin Güney Sur 
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Duvarlarıdır. 2 metreyi aşan düzgün bazalt taş bloklarından oluşan temel 
kısmı ve 6 metreye yaklaşan kerpiç üst bedeni ile bu surlar Urartu askeri 
mimarîsinin, günümüze korunarak gelmiş en iyi örneğini oluşturmaktadır. 
Ayanis Kalesi’nde acil müdahale ve pasif koruma gerektiren alanlardan biri 
de güney surdur (Resim: 7). Bu kapsamda öncelikle Güney Sur duvarının 
batıya doğru devamında detaylı bir genel temizlik ve kesit düzenleme çalış-
maları yapılmıştır. Bu alanda ana kayanın düzleştirilerek bazalt bloklar için 
muntazam yataklar oluşturduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu alanda surun kesi-
tinin daha rahat bir şekilde görülebilmektedir. Tüm bu ayrıntılar Urartu sur 
mimarîsi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Bu yönüyle 
Güney Sur Alanı Urartu sur mimarîsine dair tüm ayrıntıların gözlenebildiği 
özel bir alan olarak öne çıkmaktadır.

Temizlik ve kesit düzenleme çalışmalarının ardından mevcut kerpiç be-
denler üzerinde hem pasif koruma niteliğinde hem de daha sonra yapılması 
planlanan geniş çaplı restorasyon ve konservasyon çalışmalarına ön hazır-
lık niteliğinde sıvama işlemleri uygulanmıştır. Sıva harcı için %9 oranında 
saman, %40 oranında elenmiş toprak ve %51 oranında su kullanılmıştır. Bu 
oranlar tapınak alanındaki sıva harcı için de esas alınmıştır. Öncelikle sıva 
yapılacak yüzey temizlenmiş, ıslatılmış ve daha sonra sıva uygulanmıştır. İş 
güvenliği açısından, kerpiç bedenin 6 metreye yaklaşan en üst kesimleri riskli 
olduğu için sıvanamamıştır (Resim: 8).

Güney sur alanında bu sezon koruma ve onarıma yönelik yürütülen bir 
diğer çalışma aynı zamanda deneysel bir çalışma niteliği de taşımaktadır. Gü-
ney surun doğuya doğru bastiyon yapan kısmında hem sur duvarını yukarı-
dan akan topraktan korumak hem de sur üzerinde kısmen bir tamamlamanın 
nasıl olacağını anlayabilmek amacıyla kerpiçten bir tür istinat duvarı örül-
müştür. Bu işlem olabildiğince geleneksel yöntemler ve Urartu mimarîsinin 
ayrıntıları dikkate alınarak yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
öncelikle Güney surun farklı noktalarından alınan orijinal kerpiç bloklarının 
ölçüleri ile uyumlu  (34x37x15, 17x37x15, 34x37x12 ve 37x40x10 ölçülerinde) 
700 adet kerpiç bloğu dökülmüştür (Resim: 9).Duvarın örülme işlemine geç-
meden önce, duvarın örüleceği alandaki yerinden kaymış olan löyfer taşları 
onarılmış ve eksik olanlar tamamlanarak kerpiç duvar için uygun bir zemin 
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hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda güney sur duvarı üzerinde 11 met-
re uzunluğunda, 1.70 m. yüksekliğinde, 85 cm. genişliğindeki istinat duva-
rı örülmüştür. Bu çalışmada orijinal dokunun referans alınmış olması, olayı 
deneysel boyutta gerçekleştirmemize olanak sağlamış ve ilerde yapılması 
planlanan kapsamlı bir sur duvarı restorasyonun mümkün olabileceğini gös-
termiştir (Resim: 10). Geçici olarak koruma altına almaya çalıştığımız bu gibi 
özel alanlarda koruma yöntemlerimizin zaman içerisinde yetersiz kalacağı ve 
kalıcı çözüm için yeni ve kapsamlı yöntemlerin üretilmesinin gerekliliği açık-
tır. Bu bakımdan söz konusu sur alanının acilen kalıcı korunma altına alınma-
sı gerekmektedir. Kalıcı koruma da ancak sundurma şeklinde tüm güney sur 
duvar alanını örtecek bir çatı sistemi ile mümkün olacaktır.

Bu sezon çalışmalarımızın önemli bir kısmını oluşturan Ayanis kerpiç 
mimarînin pasif korunmasına yönelik sıvama ve perdahlama işlemlerinde 
toplam 12 ton sıva harcı kullanılmıştır. Bu harcın hazırlanabilmesi için 7 ton 
su, 500 kg. saman ve 4 ton elenmiş toprak kullanılmıştır. Kalede toplam 500 
metrekarelik alan sıvanmıştır. Bu çalışmaların en zor kısmını 250 metre yük-
sekliğindeki sitadele su çıkarılması oluşturmuştur.

3. TAPINAK ALANINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARI (C27 GİRİDİ)

Bu sezon Ayanis Kalesi’nde temizlik, pasif koruma ve onarım çalışmaları 
dışında kazı çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların yürütüldü-
ğü alanlardan biri Tapınak Alanı’nın doğusunda yer almaktadır. Aslında bu 
alandaki kazı çalışmaları da ileriye dönük restorasyon ve konservasyon çalış-
malarına ön hazırlık niteliğinde yapılmıştır. Tapınak alanındaki temizlik ça-
lışmaları sırasında net olarak ortaya çıkan ilk dönem kazılarından da bilinen 
tapınak alanının doğu duvarı üzerindeki bir girişe ait izler söz konusudur. 
3 metre genişliğindeki bu giriş aşağıya doğru yay şeklinde çöküntü yapmış 
kerpiç bloklarla dolmuştur (Resim: 11). Bu çöküntünün izleri girişin açıldığı 
mekânın içerisindeki dolgunun kesitlerinde de rahatlıkla izlenmektedir. Söz 
konusu alanda kazılara Tapınak Alanına ait anıtsal bir giriş olabileceği dü-
şüncesiyle başlanmıştır. Kazılar sonucunda duvarları yer yer sıvalı ve boyalı 
anıtsal bir giriş saptanmıştır (Resim: 12). Bu girişte yer alan tek sıra kerpiç 
duvarın varlığı girişin işlevi ve kullanım sürecine dair bir dizi soru işaretini 
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ve tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu sorular önümüzdeki sezonda de-
vam edecek kazılar sonucunda çözüme kavuşacaktır.

Bu anıtsal giriş olasılıkla büyük salon niteliğinde büyükçe bir mekâna 
açılmaktaydı. Bu mekânın bir kısmı açılabilmiş ve mekânın sert sıkıştırılmış 
topraktan tabanına ulaşılmıştır (Resim: 13). Bu alanda devam eden kazı ça-
lışmaları sırasında Urartu Sanatının ilginç buluntuları ele geçmiştir. Bu bu-
luntular arasında kireç taşından bir aslan başı heykeli, stilize bir figurine ait 
gövde parçası (torzo), üzerlerinde palmet ve hayat ağacı motifi bezemeli taş 
eserler, çok sayıda altın parçaları ve bezemeli altın ve tunç rozetler, bezemeli 
kireç taşından aplik parçalar, boncuklar, metal objeler, taş kap parçaları ve 
bunların yanı sıra çok sayıda mozaik parçası dikkati çeker. Bu buluntuların 
çoğu anıtsal girişin açıldığı büyük mekânın kazılan kısmından ele geçmiştir. 
Olasılıkla bu geniş mekân dinsel ve krali açıdan özel bir mekân olmalıdır. Bu 
mekânın çok az bir kısmının kazıldığı dikkate alınırsa önümüzdeki sezon bu 
alandan daha şaşırtıcı bulguların gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bu buluntu-
ların arasında kireç taşından aslan başı heykeli en önemli buluntulardan biri-
dir. Bu eser şimdilik Urartu Sanatında bilinen ilk taştan aslan başı örneğidir 
(Resim: 14).

4. KUZEY YAMAÇ SUR ALANI ÇALIŞMALARI (XV NO.LU ALAN)

Ayanis Kalesi’nin sur sistemi aradan geçen 25 yılda büyük oranda gün 
ışığına çıkartılmıştır. Özellikle kalenin doğu ve güney kesimlerinde kalan 
surlar yapılan kazılarla ortaya çıkartılmıştır. Fakat kalenin kuzey ve batı ke-
simlerindeki sur sistemine dair hala hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır. Surlar 
kazılarda görselliği en güzel şekilde ortaya koyan ve korunması kısmen daha 
kolay olan alanlardır. Fakat sur açılması zorlu ve büyük iş gücü gerektiren 
çalışmalardır.

Bu noktalardan hareketle bu sezon Ayanis Kalesi’nin kuzey kesiminde-
ki sur sistemini anlayabilmek için kazılara başlanılmıştır. Kalenin en dik ya-
maçlarından birini oluşturan kuzey kesimdeki kazılar 5x5 m.lik 4 ayrı açma-
da toplam 5x20 m.lik bir plan karede yürütülmüştür (Resim: 15). Bu alanda 
metrelerce yüzey ve akıntı toprağının kaldırılması işleminden sonra yoğun 
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yangın izleri (kül) ve hayvan kemikleri içeren kalın bir kültür depoziti or-
taya çıkmaya başlamıştır. Kül ve kemik içeren bu depozitin doğudan batıya 
doğru yaklaşık 2 m. kalınlığında eğimli bir şekilde devam ettiği gözlenmiştir. 
Söz konusu küllü ve kemikli tabakanın güneyden kuzeye yamaç boyunca ak-
mış durumda olunduğunu kesitlere ve ele geçen verilere bakarak söylemek 
mümkündür. Bu tabakadan buluntu olarak parçalar halinde bronz objeler, 
kaliteli seramik parçaları, karbonlaşmış ahşap parçaları ve üç adet çivi yazılı 
mühürlü bulla, silindir bir mühür ve son derece ince işçilikli kireçtaşı bir obje 
(düğme?) ele geçmiştir.

Bu alanda yürütülen çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olduğu için 
net bir mimarî veriden söz etmek güçtür. Sadece düzgün kerpiç bloklarına ait 
izlere rastlanılmıştır. Bu blokların sur sistemine ait kerpiç üst yapıya mı yoksa 
farklı bir mimarîye mi ait oldukları ancak önümüzdeki sezon devam edecek 
kazılar sonucu anlaşılacaktır. Bu alandan ele geçen yoğun hayvan kemiği ve 
çivi yazılı bullaların varlığı II. Rusa’nın diğer kalelerindeki “kemik odalarını” 
bize anımsatsa da net bir şey söyleyebilmek için vakit henüz çok erkendir. 
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Resim 3: Kerpiç yüzeyin topraktan arındırılmış hali ve sıva uygulanacak alanın püskürtme yön-
temiyle ıslatılması

Resim 1: 2014 Sezonunda çalışma yapılan alanlar.

Resim 2: Tapınak alanı ve Haldi Tapınağı.
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Resim 6: Perdahın hazırlanması ve uygulanması.

Resim 5: Cella duvarına uygulanan sıva ve perdah işlemi.

Resim 4: Sıva harcının hazırlanması ve uygulanması.
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Resim 9: Güney sur duvarının kerpiç blokları.

Resim 8: Güney sur duvarının sıvanması.

Resim 7: Güney sur duvarı.
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Resim 12: Tapınak alanına geçişi sağlayan anıtsal giriş.

Resim 11: C27 Giridi ve çöküntü kerpiç bloklar.

Resim 10: Güney sur duvarında örülen istinat duvarı.
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Resim 14: C27 Giridinden ele geçen envanterlik eserler.

Resim 13: Sıkıştırılmış toprak taban.
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Resim 15: Kuzey yamaç sur alanı 5x20 m.lik plankare.
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PRUSİAS AD HYPİUM TİYATRO KAZISI
2014 YILI ÇALIŞMALARI

                                                                                    Nurperi AYENGİN*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile Düzce İli, Merkez İlçe, Konuralp Beldesi’nde yer alan 
Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde Geç Helenistik Erken Roma dönemine 
tarihlendirilen Tiyatroda, Konuralp Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2014 
yılı kazı çalışmalarına 15 Temmuz -12 Eylül tarihleri arasında 11 işçi ile baş-
lanmıştır.

Kazı Ekibi Yrd. Dr. Nurperi Ayengin, Mimar Ayşegül Kaya, Doktorant 
Ahmet Bilir, Araştırma Görevlisi Ayşegül Akın, Uzman Arkeolog Güzin Bilir, 
Arkeolog Busem Erdinç, Gül Demet Yıldız, Ferdi Doğan’dır. Konuralp Müze 
Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, Arkeologlar Habib Yıldız, Ayşe Kaya, Zü-
leyha Önemli Kartal, Harita Teknikeri Büşra Doğan, Harita Mühendisi Yener 
Türen, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Sel-
çuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Gebze İleri Teknoloji Enstitü-
sü Mimarlık Bölüm’ü öğrencileri kazı çalışmalarına katılmışlardır1.

1.KAZI ÇALIŞMALARI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

1.1. Arazi Temizlik Çalışmaları: Bu yıl kazı çalışmalarına başlamadan önce 
geçtiğimiz sene de yapıldığı gibi öncelikle alanın otlardan temizlenmesi ile 
çalışmalar başlatılmıştır. Yıl boyunca alan bol yağış görmüş ve büyük boyutta 
otlar alanın tamamını kaplamıştır.

* Yrd. Doç. Dr. Nurperi AYENGİN, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Düzce/TÜRKİYE.

1 Kübra Genç, Sinan Yıldız, Aylin Altıngeyik, Melisa Bakan, Mehmet Onur Aydaşoğlu, Aslı Gü-
vel, Yankı Özkan, Mehmet Sabak, Orkun Türkel, Ozan Duman ve Veysi Çağlar.
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2014 yılı çalışmaları bu otların temizlenmesi ile başlamış ve çalışmalar yak-
laşık bir hafta sürmüştür. Temizlik çalışmalarının ardından alanda mimarî 
parçalar daha rahat gözlemlenmiştir (Resim: 1).

1.2. Kazı Evi: Bu yıl kazı çalışmalarına Arkeoloji Bölümü öğrencileri katıla-
cağından kazı evine malzeme alınması ve kazı evinin düzenlenmesi öncelikli 
çalışmamız haline gelmiştir. Düzce belediyesi ve Düzce Üniversitesince temin 
edilen malzemeler sonucunda kazı evi çalışmalara ve yaşama hazır hale ge-
tirilmiştir.

1.3. Cavea’da Yapılan Çalışmalar: Cavea kısmında toprak kayması riski geç-
tiğimiz yıl yapılan alan incelemeleri sonunda tespit edilmiş ve bu sene yapı-
lan incelemelerle kesinleşmiştir. Alanda sadece kerkideslerin sağlam kalan 
doğu sınırını tespit etme amaçlı 9. kerkideste çalışmalar yapılmıştır (Resim: 
5). Kerkides sırasının doğu yönüne doğru devam etmediği tespit edilmiştir. 
Ardından bu alanda çalışmalar durdurulmuştur.

Tiyatronun ikinci cavea kısmında, geç dönemde alana getirilen ve za-
manla toprak erozyonu ile birlikte üzeri akıntı toprakla kapanan taş blokları 
tespit etme amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Ancak birinci derece sit alanı olan 
tiyatroda bazı parseller henüz kamulaştırılmadığı anlaşıldığından çalışmalar 
durdurulmuştur. Çalışma yapılan bu alan kamulaştırılmadığından çalışmalar 
tamamlanamamış ve taş bloklara ulaşılamamıştır. Ancak yaklaşık 50 cm.lik 
toprak alandan kaldırılabilmiştir.

1.4 Bilgilendirme Levhaları: Düzce merkezine 7 km. uzaklıkta bulunan Ko-
nuralp Mahallesinde antik tiyatroyu gösteren tabelalar bulunmamaktaydı. 
Akçakoca yoluna giderken yolun Konuralp’e ayrılan sapak kısmına ve Ma-
hallenin çeşitli yerlerine Antik Tiyatroyu gösteren tabelalar konulmuştur.

Antik Tiyatro’da bilgilendirme panosu da alandaki önemli eksikliklerden 
bir tanesiydi. Bu eksikliği giderme amaçlı olarak Bakanlığımızın istediği şe-
kilde alana iki dilli bilgilendirme panosu, tiyatronun çizimleri ile birlikte ala-
na konulmuştur.

1.5. Statik Destekleme Çalışmaları: Tiyatronun batı girişinde koridorlu kıs-
mı taşıyan tonozlarda mimar ekipler tarafından tahribat tespit edilmiştir. Bu 
alanda çalışma yapılacağından tonozda statik desteklemeye gerek duyulmuş-
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tur. Yapılan proje ile tonozlu girişe kalaslarla statik destekleme yapılmıştır 
(Resim: 2).

Bu yıl daha net olarak gözlemlenebilen sahne binasındaki oynamalar ve 
çatlamalar alanda risk unsurudur. Sahne binasını desteklemek için proje ha-
zırlanmıştır (Resim: 3). Ancak projenin uygulanması önümüzdeki seneye bı-
rakılmıştır.

2. KAZI ÇALIŞMALARI

Geçen yıl yapılan 3D modelleme çalışmaları ile birlikte alan tekrar de-
ğerlendirilmiştir. Daria De Bernandi Ferrero’ nun çizimleri referans alınarak 
yapılan çizimler sonucunda da alanda çalışma plankareleri belirlenmiştir. 
Karelaj sistemi baz alınarak alanda ölçümler yapılmış ve çalışma yapılacak 
alanların koordinatları belirlenmiştir.

Bu yıl ki çalışma programında tonozlu girişler ve orkestrada bir önceki 
sene açılan sondaj açmasında yoğunlaşmıştır. Çalışmalarımız öncelikle tonoz 
koridorlarını araştırmaya yönelik gerçekleşmiştir. Bu sebeple kazılarımız ça-
lışma alanlarındaki geç dönem dolgu toprağını hızla kaldırmaya yönelik ol-
muştur.

2.1 Doğu Tonozu Çalışmaları:31 Temmuz tarihinde tiyatronun doğu tonoz 
girişinde çalışmalara başlanmıştır. Tonozlu girişin koridor duvarlarını tespit 
etme amaçlı yapılan çalışmalarda öncelikli olarak alanda açılacak dört açma-
nın koordinatları harita üzerinde belirlenmiştir. Doğu tonozunda çalışma ya-
pılan alanlar J10, J11, I10, I11 açmalarıdır.

I10 ve I11 açmalarında çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu açmalar tonozlu giri-
şin koridor alanını kapsamaktadır. Çalışmalar sırasında alandan 4 adet tahrip 
olmuş oturma basamağı in situ olmayan konumda tespit edilmiştir (Resim: 4). 
Bu oturma basamaklarının geç dönemlerde de kullanıldığı düşünülmektedir. 
Oturma basamaklarının yanı sıra alandan çok sayıda tiyatroya ait mimarî ele-
man bulunmuştur. Bu mimarî parçalar büyük oranda tahrip olmuş durum-
dadır. Yapılacak olan taş kataloğu çalışmasının ardından tespit edilen mimarî 
parçaların konumları tespit edilmeye çalışılacaktır.
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Tespit edilen mimarî parçaların içinde, üzerinde yazıt ve balık motifi işle-
meleri bulunan bir adet kaide tespit edilmiştir. Bu kaide Konuralp Müzesi’nde 
ve Konuralp’in çeşitli yerlerinde bulunan kaidelerle aynı profili sergilemek-
tedir. Ancak kaidenin geç dönemlerde su yalağı veya öğütme amaçlı olarak 
kullanılması için büyük bir delik açılmıştır. Ön yüzünde 4 satırı okunabilen 
yazıtta epigrafi çalışmaları bir sonraki dönem yapılacaktır.

Çalışmalar sırasında I10 açmasının güney doğu köşesine denk gelen alan-
da bir ocak tespit edilmiştir. Ocak yuvarlak formlu olup güney kısmını to-
nozlu girişin koridor duvarına yaslamıştır (Resim: 5). Çapı 2.20 cm. ve koru-
nan yüksekliği 70 cm. olan ocağın içerisinde yoğun bir küllü alan ve kireç-
leşmiş mermer parçalarına rastlanmıştır. Ocağın içinde işlevi anlaşılamamış 
bir mimarî parça yoğun ateşe maruz kalmış şekilde tespit edilmiştir. Yapının 
içinden fırın olarak nitelendirebileceğimiz bir buluntu grubu gelmemiştir. 
Ocağın içerisinde bulunan kireçleşmiş mermer parçalarının varlığı, buranın 
geç dönemlerde mermer bloklarının yakılarak kireç yapımı için kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Ocağın niteliğinin anlaşılabilmesi için alandan toprak örneği 
alınmış ve numaralandırılmıştır. Ardından ocağın belgeleme çalışmaları ya-
pılmış ve ocak alandan kaldırılmıştır.

Ocağın bir seviye altından, yine taş dizilerine rastlanmıştır. Bulunan taş 
dizileri açıldığında apsis özelliği gösterdiği görülmüştür (Resim: 6). Bu yapı-
nın içerisinden küllü alan tespit edilmemiş ve içinde hayvan kemikleri top-
lanmıştır. Açma alanının tamamından farklı olarak bu yapı içerisinde koyu 
renk toprak gözlemlenmiştir ve bu toprağın içinden yoğunluğu az olmakla 
birlikte kalın cidarlı seramik parçaları da kemiklerle birlikte alandan toplan-
mıştır. Kazı çalışmalarının sonlarına doğru tespit edildiği için buradaki çalış-
malar bir sonraki seneye bırakılmıştır. Yapının mimarî belgeleme çalışmaları 
yapılmış, fotoğraflanmış ve bir sonraki sene tekrar açılmak üzere toprak ile 
kapatılmıştır.

2.2 Batı Tonozu Çalışmaları: Doğu tonozu ile eş zamanlı olarak ikinci çalış-
ma alanını oluşturan Batı Tonozunda çalışmalara 1 Ağustos tarihinde başlan-
mıştır. Batı Tonozu Doğu Tonozuna oranda üzerinde daha fazla dolgu toprak 
ile kaplanmıştır (Resim: 7). Öncelikli çalışmalar bu dolgu toprağı kaldırmak 
üzerine olmuştur. Basamaklama sistemiyle J5 –J6 açmaları çalışma alanı ola-
rak belirlenmiştir.
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Özellikle J5 açmasında çok yoğun dolgu toprak tespit edilmiştir. Çıkarı-
lan dolgu topraktan geç döneme ait molozlar temizlenmiştir. Bu alan yeterli 
kota geldiğinde çalışmalar J6 açmasına kaydırılmıştır. Basamaklama sistemi-
ne göre 10x10 m. boyutlarında bir açma açılmıştır. Bu açma karelaj sistemine 
göre doğu tonozuna simetrik konumda, koridor duvarını kapsayacak şekilde 
açılmıştır.

J6 açmasında koridor duvarlarını kaplayan dolgu toprak kaldırıldığında 
koridor duvarlarında beton ev temellerine rastlanmıştır. Ev temellerinin ko-
ridor duvarın üzerine, tiyatronun malzemelerini devşirerek yapıldığı tespit 
edilmiştir (Resim: 8).

Tespit edilen ev temelleri kontrollü şekilde alandan kaldırılmıştır. Önce-
likli olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının ardından koridor duvarlarının 
yapım tekniği, onarım ve tadilat izleri incelenmiştir. Bu bağlamda sahne bina-
sının yapımından sonraya bir deprem ile tahrip olmuş ve batı tonozu onarım 
ve tadilat görmüştür. Tonozda kullanılan taşlar, sahne binası ve oturma ba-
samaklarından farklı olarak daha kalitesizdir. Burada gözle görülen tahribat 
yukarıda bahsedilen statik desteklemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmuş-
tur. Tespit edilen koridor duvarlarının belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

Ev temellerinin kaldırılması ve alanın temizlenmesi uzun süre aldığından 
doğu tonozunda başlayan çalışmalarla aynı seviyede çalışmalar yapılama-
mıştır. Her iki tonozda yapılan çalışmalarda geç dönem seramiklerine sıkça 
rastlanmıştır. Bu seramiklerden bazıları 15. yy. ve 16. yy. Osmanlı Dönemine 
ait Rodos işi seramik parçalarıdır.

Bu seramiklerin dışında Roma Dönemi karakteristik seramiği olan M.S. 4. 
yy.’a tarihlenen Terra Sicilata parçaları kazı çalışmaları sırasında bulunmuş-
tur (Resim: 9). Bu seramiklerden iki tanesi M.S. 4. yy. sonu M.S. 5. yy. başına 
tarihlenen Geç Roma Focaian Red Skip profili vermektedir. M.Ö. 2. yy. Geç 
Helenistik Çağa tarihlenen koyu astarlı kâse parçalarına ve bir adet Geç Kla-
sik Dönem’e tarihlenen kap parçası tespit edilmiştir (Resim: 10-11).

Seramik buluntuların dışında tonozlu girişlerde yapılan çalışmalarda geç 
dönemlere ait 8 adet pipo parçası tespit edilmiştir. Ayrıca yoğun korozyonlu 
şekilde dönemi tespit edilememiş 7 adet bronz sikke bulunmuştur (Resim: 
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12). Bir tanesinin üzerinde tam anlaşılamayan bir figür zorlukla seçilebilmek-
tedir. Bu sikkelerin dışında İslami Döneme tarihlenen 4 adet sikke yine bu-
luntular arasındadır.

2.3 Orkestra Alanında Yapılan Çalışmalar: Bu alanda 2013 yılında başlayan 
çalışmalarda hedeflenen derinliğe erişilememişti. Bu yıl bu alanda çalışmalar 
orkestra alanını tespitine yönelik olarak 3x3 m. ölçülerindeki sondajda yakla-
şık 2 metre derine inilerek devam etmiştir. 2 metre derinleştikten sonra sahne 
binasına ait olması muhtemel mimarî parçalar ile birlikte in situ olduğunu 
düşündüğümüz, beyaz damarlı mermerden yapılmış iki adet sütun gövdesi 
tespit edilmiştir (Resim: 13). Sütunların in situ konumda olduğunu netleştire-
bileceğimiz taban zeminine açmanın dar olmasından dolayı ulaşılamamıştır. 
Bir sonraki sene yapılacak çalışmalarda sondaj açması genişletilecek ve açma-
da zemine ulaşılmaya çalışılacaktır.

Bu sondaj açmasıyla birlikte iki kazı sezonun da tespitini yaptığımız yak-
laşık 4 metre dolgu toprağın orkestra alanındaki varlığı kesinlik kazanmıştır. 
Dolgu alanın çok büyük boyutlu olması çalışma şartlarımızı zorlaştırsa da, 
sondajın sonunda tespit edilen sütun gövdeleri, alanda korunmuş orkestra 
alanına işaret etmektedir.

3. ARAZİ KAPANIŞ ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tonozlu girişler ve Or-
kestra sondajının çevresi tel ile çevrelenmiştir. Bunun yanında doğu tono-
zunun ve orkestra açmasının derin olması sebebiyle üzeri ahşap kalaslarla 
kapatılarak sabitlenmiştir. Tel ile çevrili alanlara uyarı levhaları asılarak arazi 
kapanış çalışmaları sona ermiştir (Resim: 14).

4. SONUÇ

Bu yıl ikinci kazı sezonunu tamamladığımız Prusias ad Hypium Antik 
tiyatrosunda çalışmalar daha donanımlı bir ekiple tamamlanmıştır. Henüz 
ikinci kazı sezonunda olunmasına rağmen alanda iki sene öncesine oranla 
büyük bir farklılık gözlenmektedir. Antik tiyatro bu görüntüsüyle kazı se-
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zonu boyunca Düzcelilerin ve ziyaretçilerin dikkatini çekmekte, alana ilgi ve 
sahiplenme her yıl artmaktadır.

Alanda uzun yıllardır var olan kamulaştırma sorunları, kazı çalışmaları-
mız ile birlikte hızlı bir sürece girmiştir. Bu alandaki parsellerden bir tanesi 
kamulaştırılmış, diğer alanlar için de hızlı bir süreç başlamıştır. Böylelikle 
kazı çalışmalarını yürütmemiz ve alan yönetimi daha rahat yapılacaktır.

Özellikle tonozlu girişlerin hattında yoğunlaştırılan üç farklı kazı alanın-
dan, her ne kadar nitelikli plastik sanat eseri bulunmamışta olsa tiyatronun 
planı ve geç dönemlerde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak 
sağlamıştır. Tonozlu girişlerin diazomaya çıkan koridorları, orkestra alanında 
sahne binasına ait in situ olması yüksek sütun parçalarının tespiti tiyatro alanı 
ile ilgili planı daha net anlamamızı sağlamıştır.

4 metrelik dolgu tabakasının altından orkestra alanında sütunların tes-
pit edilmiş olması ümit verici bir veri olarak düşünülmektedir. Önümüzde-
ki kazı sezonunda Tonozlu girişlerde kültür katmanına ulaşmak ve koridor 
kısmını orijinal seviyesine kadar kazarak ikinci diazoma ile bağlantısını açığa 
çıkartılacaktır  (Resim: 15).

 2015 sezonunda tiyatro ve çevresindeki mimarî blokların ayrımı yapılarak 
taş tasnif alanına taşınacaktır. Böylelikle tiyatro kazılarının daha rahat bir şe-
kilde yapılması da yeni kazı çalışmaları için planlanmaktadır.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT 
KINIK HÖYÜK-NİĞDE. 

REPORT OF THE FOURTH CAMPAIGN (2014)
L. D’ALFONSO*

D. CAMPANA
P. CRABTREE
H. ERGÜRER
 F. FANTONE

 C. FERRANDI
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The fourth campaign of archaeological excavations at Kınık Höyük 
(Niğde, TR) took place during the summer 2014, from the second half of July 
to the first half of September. The research project is directed by L. d’Alfonso 
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(ISAW, New York University) and C. Mora (Pavia University), while deputy 
director of the excavations is Prof. M. Ekiz (Niğde University).

This year A. Lanaro (ISAW, New York University), acted as field director 
of the excavations. Excavations were concentrated in three operations. Op-
eration A, on the northern slope of the mound, was divided in three sectors: 
sector A1, in the southwestern portion of the area, directed by A. Trameri 
(ISAW, New York University); sector A2 in the southeastern portion of the 
area, directed by H. Ergürer (Atatürk-Erzurum University) and M. De Pietri 
(Pavia University); sector A-walls, investigating the archaeological deposits 
north of the citadel walls, directed by L.d’Alfonso. A. Matessi (Ancient Near 
Eastern Civilizations at North-East Normal University of Changchun, China), 
and C. Ferrandi (University of Turin), directed the excavations of operation B, 
at the top of the mound, while N. Highcock (New York University) directed 
the excavations of operation D in the western sector of the lower city (Fig. 1). 
P. Vertuani supervised the work in the lab and L. Davighi was responsible for 
the topographic survey1.

Commissar for the Turkish Ministry was Yakup Ünlüler, archaeologist of 
the Museum of Niğde.

1. THE RESULTS OF THE EXCAVATIONS 2014

The excavations of campaign 2014 brought fresh data on five of the seven 
Periods of occupation thus far identified, namely Period I (Seljuk and early 
Ottoman), Period II (Hellensitic); Period III (Achaemenid), Period V (Middle 
Iron Age, Tuwana), and Period VII (Late Bronze Age). The remains of the 
occupational Periods I, II, and III have been found on the citadel as well as 
on the terrace. On the other hand, earlier occupation periods have only been 
reached on the citadel. The earlier phases of the rampart, external to the cita-

1 Besides the afore mentioned team members, the following persons took part to the campaign: E. 
Basso, F. Bastici, V. Cinieri, M. De Petri, M.E. Gorrini, A Mantovan, M. Morandotti, M. Setti, E. 
Zamperini (University of Pavia), H. Ergürer (Atatürk University of Erzurum), P. Crabtree, Ph. 
Stroshal (New York University) F. Fantone (University of Leiden/Groningen), C. Kuzucuoğlu 
(CNRS France), D. Campana, B.M. Tomassini Pieri.
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del walls, contain some EIA-LBA materials, but they do not come from an 
architectural context and could be possibly derive from moving of deposits 
from the citadel. While the results from the intensive survey makes it likely 
that the occupation of the terrace began well before the Achaemenid period, 
more investigations are needed to prove true this hypothesis. Equally, LBA 
occupation is only known by the excavations of the citadel walls, and the 14C 
dating of the wooden remains from its core. Therefore, the main results of the 
campaign in terms of general stratigraphy were: the identification of a not 
disturbed late Hellenistic context in Operation A, sector A1; the exposure of 
Middle Iron Age architecture built against the citadel walls in Sector A2; the 
identification of three distinctive occupation phases in the big Achaemenid 
mud-brick building in Operation B.

1.1. Operation A, Sector A1 (Squares  17.3, 17.4, 17.8)

In 2014 the excavation surface of Sector A1 was extended towards the 
south, in S17.3 and S17.8 (a rectangular area of 12 x 5 m). The excavations 
investigated stratigraphy which is compatible with the one drawn for A1 in 
2013, with more phases of an Hellenistic level (Level A1.1), an earlier level 
dated to the late Achaemenid period (Level A1.2) and possibly an even earlier 
Level (Level A1.3) whose walls seems to be built against very ruined top of 
the citadel wall in S17.4. In S17.3, a late level was preserved under the topsoil 
(level A1.0). While scanty architectural remains could possibly be associated 
with the latter, the natural deposits preserved a discrete ceramics that are 
clearly later than the Hellenistic one, and should be dated to the late Roman 
and Medieval Period. Even though the data are scanty, they nonetheless attest 
to a sporadic occupation of the mound between the Hellenistic and the Seljuk 
Period that is not found in the extensive excavations of the top of the mound 
in Operation B.

Level A1.1 in S 17.3 consists of a terraced platform defined to the north 
by a mud-brick wall (A104) following the curve of the slope, and to the east 
by the reuse of a stone wall (A126). The terrace likely represented a court 
with storage function, with at least three phases of use. Five big pithoi, one 
of which perfectly preserved, were set up into the surfaces of the court at dif-
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ferent elevations. The materials found on those surfaces, mainly black and 
red glazed plates and shallow bowls, are consistent with a dating to the Hel-
lenistic period. A relevant find from the highest surface is a fragment of a 
female terracotta figurine, of which the nude upper part of the torso support 
its identification with a goddess (F23+F28). While north of the platform the 
wall A104 likely ended directly on the slope of the mound already existing 
in the Hellensitic times, east of the stone wall A126 a well preserved floor 
(A1534) was found at a lower elevation than the platform. No other walls 
associated to A126 could be exposed by the excavations to the south and the 
east. While wall A126 continues under the southern section of the sector, and 
therefore a southern perpendicular wall would in case be still buried under 
the archaeological deposits, if an eastern wall parallel to A126 ever existed, it 
was likely lost due to the slope erosion. Scanty remain of a stone wall oriented 
E-W and forming a corner with the northern edge of A126 were brought to 
light in 2013 (A107). This likely was the northern wall associated to the clay 
floor A1534. The presence of many post holes and of a central fireplace seems 
also suggesting that the area was a closed and at least partially covered room. 
Above this floor, ca. 30 cm. distant from the wall A126 lays a course of stones 
running parallel to A126. The stones form an installation, possibly a bench 
or a walled stone settle. This installation is built with a row of stones some 
30 cm. far from the wall and filled with earth. To the north, where the instal-
lation stood higher (three stone rows), the space between the wall and the 
stone course was sealed with mud-bricks. Below them, inside the filling of 
this installation, a bronze coin hoard (“coin hoard I bis”; F29) of 17 coins was 
found. In the very same location a hoard of 13 bronze coins had been found 
in the previous campaign, and these likely belong to the same hoard as F29. 
The whole area around the installation, however, held a relevant amount of 
coins (overall 189 coins found in S17.3 East), mainly grouped in small hoards: 
“hoard II”, counting 37 coins, was buried right below the installation 1520 and 
the 60 coins of “hoard III” buried in a small hole dug below the floor, near the 
central shallow fireplace. Other coins were found scattered around the room, 
but mainly inside the very same installation, as well as in the layers right be-
low it all along the wall. The distribution of the bronze coins in small hoards 
around and in the installation seems to identify a relation of the hoards to 
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it. Rather than interpreting the installation as a sort of thesaurus, the hoards 
located under the floor, and within the installation could hint at their func-
tion as foundation deposits. After a preliminary cleaning, the few coins that 
were recognized belong to coinage of Tarsus, Eusebeia-Kayseri, and Aigai, 
and could be indicatively dated to the early 1st Century BC. 

Under the clay floor A1534, in S17.3 excavations reached Level 2, consist-
ing of another clay floor (A1555) strongly damaged by the cut by the several 
pits; the preserved portions of the floor, in the western area abutting the stone 
wall A126, were plastered with gypsum. The floor joins with the wall A126 
to the east and the wall A134, excavated in 2013 under the stone wall A107, 
to the north.  The obtained room is likely contemporary with a second room 
paved by floor A1548, north of of the wall A134. It was the careful cleaning 
and scraping of this campaign that allowed us to reconstruct that this floor 
was part of a room defined to the west by the mud-brick wall A127, and to 
the north by the mud-brick wall A172. The elevation of A1548 is similar to 
the one of the lowest floor of the series of floors and ashy layers excavated in 
the area west of the wall A127 in 2013. Moreover, in the accumulation above 
A1548 a red painted base of terracotta figurine was found (F43). Since produc-
tion technique, fabric and decoration is of the same type of the two bases of 
zoomorphic vessels and figurines found in 2013 in the adjacent area, the same 
dating to the Late Achemenid period is likely. 

1.2. Operation A, Sector A2 (S17.18 and S17.19)

In Sector A2 the campaigns 2012 and 2013 had reached the top of the 
southern and western walls of a large building, of which the latest occupation 
phase could be dated to the Late Iron Age I, thanks to the rich ceramic collec-
tion from the clay floor A282 (Level A2.3.3; Period IV). The extension of the 
excavations towards the south (S17.18) allowed us to uncover further portions 
of the floors A282 and, directly underneath A1215 in the large area defined by 
the walls A234 to the west, A300 to the north. The clay floor was however very 
badly damaged by the later pits of the trash area in S17.19. The latter floor 
could be dated to the LIA I (KH Period IV, 7th – 6th c. BCE) given the collection 
of broken ceramics present on the ashy layer on top of them and belongs to 
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the last phase of use of the large building of sector A2 that was then destroyed 
and never more reconstructed (Level A2.4c).

Once the floor A1215 and the very disturbed area to the north of the square 
was cleaned up, the continuation of the wall A300 towards the east came to 
light (A1226), defining a large room whose core was filled by mud-brick de-
bris to the west and the north and stone debris to the east. A limit of a later 
pit cut (A1228) in those two debris was recognized. The cut created a discon-
tinuity in the center of 17.19 between the two debris areas; its function must 
remain, at least for the time being, unexplained. Once the mud-brick debris 
in the corner formed by A234 and A300 was removed, the rests of a pithos 
collapsed under its thrust were found lying on a clay floor (A1222 = A1245). 
The triangular rimmed, three-handle pithos shows some peculiar features. Its 
shoulders are decorated with an applique of an equilateral cross with the four 
legs gently bent in clockwise direction; the two preserved handles bear two 
and three finger impressions in their lower part, and a characteristic button on 
the highest point of their curve. 

Day by day, the clay floor was exposed on a surface of ca 10 x 6m, by 
removing the stone debris A1224 and A244 respectively in the northern and 
eastern parts, and the broken mud-bricks in the center (A1227). Those, rather 
than a debris, could have served as a filling to set in place the LIA I floor A1215. 
Apart from the pithos in the NE corner, and other fragments of pithoi found 
under the stone debris A244 along the western wall, very few finds could be 
associated to this floor. It rather seems that it was emptied before the recon-
struction of the next floor. On the floor was an arrow head (KIN14.A.1245. F9) 
with a lateral barb on the haft of a type that becomes widespread in Anatolia 
in the 7th century BCE. The find is therefore indicative of the dating of floor to 
the early LIA (KH Period IV, Level A2.4b).

Even before that the whole surface of floor A1245 was brought to light, the 
presence of faults in this floor could be observed. One SW-NE oriented curve 
fault (A1239) cut the floor into two areas in almost all its extension in S 17.19. 
Another, even larger fault (3-4cm), but oriented E-W, was observed in the 
same floor on S17.18. Both faults derive from earth movements; these could 
either respond to a movement of the soil because of the voids created by the 
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decay of organic construction materials (wood and straw above all), and/or 
because of earthquakes. This question is crucial for the understanding of our 
stratigraphy and architecture, and will be the center of our investigations for 
the next campaign.

After the removal of accumulations and debris the large room, possibly 
a court, was finally visible. Covering an area of ca. 60 m2, it is closed on four 
sides by joining walls (West A234; North A300 + A1226; East A1244; South 
A997). We named it Room 1. The southwestern side of Room 1 is in fact open, 
and directly communicates with a rectangular hall (ca. 3 x 5m), that served as 
its entrance (see below).

A more careful investigation of the walls of Room 1 could show that at 
least two of them, the western wall A234, and the northern wall A300+A1226 
had more construction phases, and at least for A234 they could be connected 
to local soil adjustments or earthquakes. The wall A234 is more than 15% de-
grees inclined towards the west, and its eastern side is also eroded, possi-
bly by weathering. The stone socle discovered on its western face is ca. 50 
cm, higher than the one excavated on its eastern face. Moreover, under the 
plastering, the western face shows a technique consisting of vertical wooden 
beams alternating to portions of mud-brick; on the contrary, the superstruc-
ture of the eastern face only consists of mud-brick. Our hypothesis is that the 
western face, with its different technique and higher socle belonged to a later 
wall construction phase built against the mud-brick core of A234 and later 
on plastered with white and red plastering. The preserved two brick courses 
visible on the top of the wall are separated one from the other by ca. 5 cm. of 
mud mortar, which is a too large spacing between bricks to be coherent on 
the same wall. This is one more clue indicating that the courses belong to two 
walls built one against the other. While it is possible that the western, later 
wall belongs to another adjacent building, considering the inclination of A234 
towards the west, another explanation would be the construction of a later 
sustaining wall portion to stabilize A234 after its move.

Even more complex is the stratigraphy of the northern wall of Room 1. The 
wall is built against the inner face of citadel walls. The latter must have been 
used at a given time as the inner face of a building, since traces of one white 
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and one red plaster covered it. When the building of Room 1 was constructed, 
a new wall was built abutting the inner face of the walls. This wall does not 
run parallel to the walls, rather it is thinner to the east and thicker to the west, 
so to correct the curvilinear shape of the walls and obtain a perfectly E-W 
oriented straight wall. Interestingly, the northern wall of Room 1 is also com-
posed by two different portions: the eastern one (A300) is made of two cours-
es of mud-brick, while the western one (A1226) consists of a southern course 
of large unworked stones, and a fill of smaller stones in the remaining space 
between the southern course and the inner face of the citadel walls (A7). The 
two portions of the northern wall were both plastered by a thin, 2-3 cm. mud 
plastering covered by a white and red painted coating. Considered that traces 
of the same white plastering were uncovered also on the wall A234, we could 
reasonably reconstruct that the whole room was originally white plastered. 
The eastern wall of the room (A1244) runs N-S exactly under the E section of 
the operation and, therefore, only its W face was uncovered. This stone, made 
of rough stones like A1226, emerged after removing the huge stone debris 
A244, which we have been excavating since 2012. While the wall joins with 
A1226 forming the NE corner of the room, the join with the southern wall 
A997 is not visible. Along this wall, two small cylindrical pits were found, that 
possibly served as post-holes either to sustain the roof, or to stabilize the wall 
itself, since it was also some 15°inclined towards the west.

To the south Room 1 is defined by the wall A997. The wall consists of a 
socle of two courses of small rough stones (Ø ca. 20 cm) and smaller stones 
and mud in the middle; upon the socle, in the westernmost portion of the wall 
three rows of the mud-brick superstructure are preserved. In the southwest-
ern corner of the room a 3 m. large passage permitted the access into the large 
Room 1. The access hall is defined by the prosecution westwards of the wall 
A997, and by a parallel wall, to the north executed with the same technique 
of A997 and likely contemporary to it, namely A284. A284 abuts A234, and is 
therefore later than it. The eastern part of the floor of the hall is lost to a great 
extent, because of the large pits present in this area. The western floor, on the 
other hand, is almost entirely preserved, and it consists of a pavement of hued 
basaltic stones carefully set in place. Since this stone pavement forms a sort 
of square, with all sides well defined, it seems unlikely that it would cover 
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also the eastern side of the all. Rather, it seems a peculiar architectural feature 
set up at the entrance of this building, or at least this portion of the build-
ing. Its elevation, 1212.72, is slightly inferior to that of the main hall (A1245: 
1212.77), which however showed an inclination towards the west and north. 
Once again one could consider that some soil movements could have altered 
the original elevation of the different portions of floors. Whether there was 
a step after the stone pavement, or it continued directly as a clay floor, the 
stratigraphic relations leave little doubt that they worked together.

In the northern portion of Room 1 a deep sounding was started in order 
to investigate its earlier phases. A series of subsequent clay floors could be 
revealed, most of them being poor of materials. Excavation stopped when we 
reached at ca. 1212.20 cm. portion of another stone paved floor, that was how-
ever much less preserved than A903, since only two portions of it had sur-
vived, namely A1247, and A1240, while most of the stones were disappeared, 
possibly spoiled and reused elsewhere. Ceramics and small finds coming 
from these earlier levels have still to be studied, but at a first glance are coher-
ent with a dating in the MIA. Noteworthy is the squared bone plaque (3.5 x 
3.5 x 0.3 cm) whose obverse is incised with geometric motifs.

1.3. Operation A, sector Walls

Since 2011 much effort has been devoted to the exposure, study, stabiliza-
tion and preservation of the citadel walls of Kınık Höyük. In the campaign 
2014 the excavations have exposed five more meters of the latest construc-
tion phase of the walls, in S17.19, east of the portion exposed in the previous 
years. The excavations of this new portion revealed new noteworthy data. 
First, at the easternmost edge of the new exposed portion, three rows of the 
mud-brick superstructure of the walls were preserved (SU 1218). While the 
existence of a mud-brick superstructure was highly likely, nonetheless the 
preservation of this three rows proofs it, and shows once again the excellent 
state of conservation of these walls. Moreover, in the new excavated portion 
of this construction phase, the highest point reaches 1213.05 m. asl, while the 
outer surface associated with its socle, exposed in the deep trench, has an 
elevation of 1207.50 m. Before 2014, the highest elevation of the walls was 
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1210.80 m, and this means that in the new excavated area the walls top is two 
meters higher than in the previously excavated area. This can well be related 
to the spoilage of the walls already evident after the first campaign, but also 
likely depends on the fact that the stone socle was not built at the same height, 
but rather following the slope of the ground.

Besides the exposure of this new portion of the walls, this year the biggest 
activity was the excavations and the dating of the seven level of outer surfaces 
on the northern slopes of the höyük. 

The first surface (Level A.1), is found directly under the removal of the hu-
motic, modern surface of the mound. It consists of the upper surface of an ac-
cumulation of broken and melted yellowish mud-bricks, sometimes mixed to 
some stones of little to medium dimensions. Mud-bricks are more preserved 
in the area under which the walls are buried (SU 3), and this suggests that 
they derive from the debris, or more likely from the excavations in the mud-
brick walls in antiquity, and the subsequent re-fill of the large quarry trench 
aiming to reach the stone of the socle of the walls. More to the north, descend-
ing the slopes, some mud-brick pieces are still preserved, but the level rather 
consist of yellowish earth likely deriving from the weathering on the exposed 
mud-bricks of the walls (SU 51, 151). In operation A, much of this level was 
cut away by the large modern quarry trench, likely operated with the bulldoz-
er (SU A33). This cut was already visible in 2005, when we first visited the site

Once removed the accumulations of Level A.1, Level A.2 remains corre-
sponds to a time when the walls were visible on the northern slopes of the 
mound, but they were no more than ruins. From an elevation of ca 1211.5 m. 
asl. in the eastern portion of S17.15, the surface SU1804 north of the walls, 
slanted down gently towards the north and the west. The western portion of 
this surface (1209.60m), was covered by small to middle sized stones, serv-
ing as a sort of very poor stone paving in the area, possibly used as a street 
(SU1805). In correspondence to this badly paved area a breach in the outer 
façade marks the access to the quarry trench (SU A50) from the outside. Many 
medium to big stones removed from the wall socle were still lying on the 
surface, besides the breach (SU A1816). Sherds found above this outer surface 
as well as on the bottom of the robbery trench support a dating into the Hel-
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lenistic period. While the western portion of the excavated walls served in 
this period as a large trench, the eastern portion was partially covered by the 
mud-brick removed from the trench (SU A3). Some pits were cut into these 
mud-brick accumulation, and in one of this we found a juglet with a necklace 
of glass beads likely dating to the 4th c. BCE. With the pottery, this is the best 
element to date the whole level to the Hellenstic period. Though difficult to 
demonstrate, the presence of the pits in the mud-brick accumulation let us 
reconstruct that the quarry trench remained open for a relatively long period.

Level A3 is possibly the latest level in which the walls were still in use. On 
the basis of a preliminary analysis of the pottery found in the accumulation 
A152 which covered the outer surface SU1806 (1209.50 m), it is suggested that 
this outer surface corresponds to the LIA II, or Achaemenid occupation of the 
site. In this period, a 30 cm. large channel (SU A 1808), run along the outer 
face of the walls, and one wonders whether the channel was connected with 
a system of collecting rain water from the walls (so to hypothesize gutters 
associated to them). Outside the channel, the outer surface 1806 descended 
uniformly towards the north with a good 30o inclination. This should be con-
sidered the latest rampart associated with the later construction phase of the 
citadel walls.

Level A3 was directly built on top of Level A4. The southern portion of 
Level A4 abutting the walls consists of a horizontal surface (SU A 1809: ca 
1209.10m) with some collapsed mud-bricks in which the channel was later 
cut. The surface remained horizontal for a distance of ca. 1 m. from the walls, 
and then slanted down gently towards the north. At a distance of 3.5m from 
the outer face of the walls, under this surface a system of drainage was ob-
tained by cutting a step (SU A 1815) in the earlier outer slanting surface of the 
rampart and by filling it with yellow earth and big unshaped stones (A1811), 
set at irregular distance one from the other, but all along the cut. While the 
yellow porous earth does not come from the immediate vicinity of the site 
and is likely used for drainage, the big stones could serve the scope of provide 
stability to the earth accumulation of the rampart.

Level A5 is another level of the rampart, and it was built with the same 
system of Level A4, with its surface (A1812) abutting the walls at ca 1208.50 
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m, and slanting down very gently at ca. 20 cm. under 1809; in the northern-
most portion of the excavated trench, at 9 m. north of the walls outer face, its 
elevation is 1207 m. This northern portion of the rampart does not have a cut, 
but this is because the surface of the Level A6 rampart (A1820), slants down 
much steeper reaching 1205.70 m. at the northern section of the operation. 
This means that here a large number of middle sized stones was set irregu-
larly against the steep rampart at some 8 m. far from the outer façade of the 
walls, forming a 1 m. thick stone installation, then covered by a 1.5 m. thick 
accumulation of the local reddish mud full of carbon, bones, ceramics and 
some stone (SU1819). The ceramics found in this accumulation mainly dates 
to the MIA. Some later LIA I sherds (red-on-black, bichrome painted) were 
also collected, but since in the northern part of the trench many later cuts as 
well as the large bulldozer trench cut disturbed this context, it is possible that 
they derive from contamination with later accumulations.  Materials from 
the bottom of 1819 are however very interesting. In particular, two terracotta 
fragments have been collected, and they likely belong to animal heads, pos-
sibly a feline and a horse.

The underneath Level A6 consists of the slanting surface A1820 previously 
described. Once again the top of this surface to the south, against the walls, is 
almost the same as 1812, since the two later ramparts are obtained by adding 
accumulations of earth in the northern area and then obtaining therefore a 
higher and less steep surface. Instead, the surface of the rampart of Level A6 
after the first one or two meters, goes down at almost 45o of inclination. As 
1819, the composition of the earth accumulation forming this surface contains 
a collection of ceramics that are never later than the MIA, and mainly counts 
LBA and EIA potsherds. The presence of many bones and carbon could be 
a hint to interpret this rampart as composed by trash deposits from thrown 
out of the walls from the citadel. However, the state of preservation of the 
plastering may instead hint to the move of trash deposits form other area in 
order to obtain a higher rampart useful to protect the lower stone socle from 
the attacks of the enemies, but also to offer stability to the lower two meters of 
the socle. Analysis of the crack of the stones of the socle indicates in fact that 
structural problems occurred already in older times to the walls. If the socle 
was built in the LBA, it is likely that its rows of mud and wooden sticks, so 
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essential for its stability, were already deteriorated, creating voids, stress, and 
instability to the whole walls. The construction of a 2m high rampart set up 
against the socle could provide again the due stability to the structure at its 
most endangered portion: the base.

Level A7 correspond to the earliest surface (SU A16 = SU A15) associated 
to the latest construction phase of the walls. This is equal to say that the latest 
phase of the walls is part of Level A7. Two elements date this level: the C14 of 
a wooden sample from the sticks used in the outer side-wall of the stone socle 
of the walls, which gives a date of ca 1400+/-50 BCE; the ceramics of the ac-
cumulation A161 described above, dating to the LBA-EIA. This would imply 
that the walls of Level A7 were built sometimes during the mid of the second 
millennium BCE, and remained in use for ca one thousand years, while the 
outer surface 164 served as the outer surface of these walls for over six hun-
dred years, thus offering no clue of discontinuity during the passage from 
the LBA to the EIA. A 164 joins with the plastering of the walls socle at an 
elevation of ca 1207.60 m. After ca. 1 m. it slants down and it has been fol-
lowed until an elevation of 1205.5 m. at ca. 56 m. north from the walls face. In 
the northern part of square 17.15 is has not yet been exposed, but it is likely 
to slant down under the soil for at least one more meter. In the southern part 
of S17.15, we removed the surface A164, and underneath, the remains of the 
earlier construction phase of the walls came to light. This consists of a stone 
socle (SU A34), of the walls, whose circumference is slightly larger than the 
one of the socle of the phase of Level A7, so that it from a sort of step protrud-
ing ca. one meter north of the later socle. From the socle a stone structure 
develops towards the north; it consists of a rectangle of stones with little trace 
of the original red mud-brick lying on top of them, and should belong to a 
bastion, or, more likely a tower (SU A165). This hypothesis is favored because 
the structure protrudes more than 50 cm. from the walls, and this seems there-
fore wider than the dimensions of a bastion, and let us wonder if under the 
unexcavated portion of ramparts to the west we could really find the rests of 
the earliest citadel gates. The dating of this Level is still unclear, but it is said 
that from the fill A12 (soft light brownish soil layer very poor in ceramic frag-
ments and bones), besides the tower, under the surface A164, a fragment of a 
painted krater with thickened outer rounded rim (KIN11A12.10: tav 34), was 
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found. One should check whether the fragment does not rather come from the 
above accumulation A161 (to the south the limits of the two were not recog-
nized), very rich in this type of materials, normally dated to the EIA. For the 
time being the dating of Level A.8 is better kept open.

1.4. Operation B

The main aim of Operation B in 2014 was to further investigate the mud-
brick architecture of Levels B5-7 (Period III; LIA II/Achaemenid), focusing 
especially on squares 16.16 and 15.20.

In order to attain this goal, all the 7 levels of the Operation (B1-7) have 
been excavated and some of their main features better understood.  

Level B1a-b. The level B1, dating to the Seljuk and early Ottoman period, 
has been investigated in squares 15.20 and 15.15, in and around the circu-
lar structures  Our main aim was to understand the function, as well as the 
stratigraphic relations of two large circular stone structures B606+B685 and 
B505+B495, uncovered in 2012 and 2013. As known since 2013, B606+B685 
pertain to an earlier phase of Level B1 (phase b), while B505+B495 was built 
later (Level B1 – phase a), cutting the external surface B491. With the 2014 
work, the floor of B505+B495 has been reached (SU B869). On this floor were 
found a hearth (SU B870) and a small installation (SU B888). The hearth B870 
as well as two postholes to the north of SU B888 made us think that the cir-
cular structure defined a domestic environment, probably used for seasonal 
dwelling and provided with a tent or reed roofing. The form was that of a 
pit-house, cut into the external surface B491, and abutting to the big stone 
wall B487. Also the circular structure B606+B685 could well be a pit-house, 
cutting the earlier walls B487 and B616, even though no clear evidences for its 
domestic use have been identified.

Level B2. The 2014 work brought little modifications to the topographical 
layout of Level B2, dating to the Seljuk period, whose main architectural re-
mains were exposed in the northern area of the operation (S16.12-13-16-17), 
not open this year. 2013 excavations in S16.16 had revealed the presence of a 
working area characterized by the presence trash pits, ovens, and two interred 
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large pithoi. In 2014 in S15.20, two more large pits were exposed: the pit 521 
(= 894) and the pit (SU 880). The top of both these pits, and the surface S508, 
from which they were cut, are largely lost because of the construction of the pit 
houses of Level B1. The pithos/pit 577, found in 2012, has been emptied and 
the large quantity of discarded ceramic fragments found in it reveal its late use 
as trash bin. The trash itself seems not to have been burnt, since no ashes have 
been found in the filling. However, traces of secondary firing on the walls of the 
pithos indicate that it was originally used as an oven, or a silos.

Level B3a-b. Level B3 dates to the Hellenistic period, thus representing an 
occupation distant more than 1000 years to the next occupation level during 
the middle ages. This level is characterized by the presence of a two-squared-
rooms stone building excavated in 2011 and 2012 in the northern area of op-
eration B. Architectural remains pertaining to one or more buildings of this 
level were also found in the southern area of the operation, and these were 
integrated by the excavations of 2014. in S15.20 and S16.16. In particular, 
close to the NW corner of 15.20, the southern stone wall of the irregular room 
824^337^800 (SU 2021) has been exposed, together with the southern continu-
ation of the inner floors of phases a (803) and b (822). To the south of S20.21, 
we were able to assign to Level B3 also the wall 616 and the large stone-wall 
487, both cut and partially reused in later levels. 

Level B4a-b. This is the earliest Hellenistic level of Operation B, and has 
been investigated for the first time this year in 15.20 and 16.16. In this squares, 
the level preserve scanty evidence of architecture. Only very poor wall re-
mains, cut or dismantled by later occupations, have been found in the south-
ern half of the square 15.20. One of these, the mud-brick wall B2024 is pro-
vided with a thin layer of white plaster. However, it is preserved just for a 
height of 5 cm. and 80 cm. of length, having been heavily cut by the wall 505 
running just above it. The most remarkable features of Level B4 are a series of 
installations, pits. Among this, the oven S845 is especially interesting for its 
complex structure: it is provided with a fire chamber constituted by a large 
pithos and a ventilation conduit, lined up with unshaped stones at both sides 
and covered with roughly worked rectangular slabs. Two floors were associ-
ated to these installations, identifying a phase a (SU B836) and phase b (SU 
B2018) of this level.
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The Achaemenid occupation (Levels 5-7). The floors of Levels 3 and, espe-
cially, 4 define a clear change in the architecture and organization of the space 
of the summit of the citadel of Kınık. These outer surfaces were obtained by 
cutting the walls at a uniform height, and filling them so to obtain a new ter-
race where the earlier architecture was no more visible. 

The remains of these earlier levels were first partially exposed in 2013, 
and a small deep trench could show that the bud-brick wall remains were 
particularly well preserved, ca. 2 m. high, and 1 m. wide, with some spots of 
a well-structured colored plastering. These preliminary data suggested the 
strategy of excavation and conservation for operation B of 2014 and the fol-
lowing year. The well-preserved mud-brick architecture will be exposed and 
stabilized, in view of a final restoration and restitution to the public, if it will 
be well preserved also in other areas.

With the excavations 2014 it became clear that the mud-brick building of 
the Achaemenid period has many occupation levels and phases. The latest 
level uncovered under the early Hellenistic surfaces is Level B5. This has been 
exposed in square 16.16, enlarging toward the W the small trench opened in 
2013 at the corner between the mud-brick walls B397 and B673. The excava-
tions eventually exposed the four walls of a ca. 10 m. long and 3 to 4 m. large 
trapezoidal room. The SW wall (SU B2038=892) is a mud-brick wall with stone 
socle, joining with the earlier walls S815, S397, and S673. The orientation of 
S2038, is not perfectly parallel to that of S397 and this is what gives the room 
its irregular shape of an elongated trapeze. The corner between 2038 and 815 
is heavily disturbed by the pits 829 and 2041, but there are clear remains of 
a circular structure (SU 2043) similar to the one excavated in 2013 in the op-
posite corner of the room, in level 7 (S806). Associated to 2038 is the floor 
852, lying directly upon a layer of mud brick debris (SU 891), and a couple 
of pits (SUs 890 and 782). Once removed floor 852 the main architectural fea-
ture of Level 6 found in 2014 is the wall 897. It is a mud brick wall with stone 
socle running NW-SE, but even more divergent from the wall 397 than S2038, 
which was in any case built on top of it. B897 is covered in its whole surface by 
a thick layer of plaster. The corner with 815 is still preserved, even if slightly 
disturbed by the bottom of the Medieval pit 829. The earliest floor associated 
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to 897, SU 814 (Level B6b), was occupied by an oven (SU 2001), also equipped 
with a lateral stone installation (SU 2010). Within 2001 a whole ceramic form 
was found (KIN14B.2002.F23): it is a bowl pierced in the base and presenting 
clear traces of a secondary use, possibly as a lid for cooking pots. Toward the 
NW corner of the room the bottom part of a mill was found, lying upside 
down just upon 814. The room of level B6 also had a later floor SU 2045 (phase 
a), lying just upon the ashy accumulations produced by the oven 2001 or by 
other burning activities (SU 899).

Level 7 was exposed only in the E half of the room 815^397^673^897. Dur-
ing this level, the wall 897 seems to have been still in use, together with the 
circular structure 806, at the corner between 397 and 673, uncovered in 2013. 
Archaeobotanical analyses carried out on remains from this latter structure 
allowed to understand its function as a trash bin. The floor associated to Level 
7 (SU 876), not yet reached in 2013, has been found and largely exposed: it is 
a very fine whitish clay floor, with a plaster-like texture. Above 876, beside a 
few unremarkable materials, we found a fine glass bead with eye decoration 
pertaining to a typology widely diffused between the whole Iron Age.

Nearly at the end of the 2014 season we cleaned the N side of the mud brick 
wall 397. During this operation, within the cut of 669 (see 2013), we found a 
corner between 397 and a new mud brick wall, running northward into the 
lower filling of 669. This means that the Achaemenid mud brick building con-
tinues to towards the N. 

1.5. Operation D

The 2014 campaign in Area D, the lower town of Kınık Höyük, was 
launched with two primary goals.  The first was to rectify the stratigraphy 
and corresponding levels from the 2013 campaign in order to add depth to 
our understanding of the transition between the Hellenistic level (D2) and the 
Achaemenid Level (D3). The second goal was to reach Level D3 throughout 
the square, excavating to the same level so that we could proceed downward 
with the ultimate aim of reaching a new level, D4, represented by material 
remains and architecture pre-dating the Achaemenid/LIA II period.  
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The transitional phase between the LIA II and Hellenistic periods (Level 
D2.B) was preserved and investigated east of the N-S stone wall 1114, under 
the floors 1124 and 1141. Here we encounter a series of accumulations full of 
deposits of thick ash and charcoal fragments. Similar to documented activity 
on the citadel, it is possible that this phase indicates burning and removal of 
previous floors and features in order to prepare for the floors and architec-
ture associated with Level D2.A which definitively dates to the Hellenistic 
period. The ceramics here are still quite mixed and both LIA II and Hellenistic 
forms were noted. In a particularly deep ash deposit abutting accumulation 
1149, we recovered a vessel fragment (1155.F05), identified as marble by Elena 
Basso, with incised and painted floral decoration.

Level D3 was identified last year and consisted of the three visible walls of 
Room 2, SU 1058 to the north, SU 1114 to the E and SU 1067 to the S. In level 
D3a Floor 1109 was associated with the interior space (Room 2) defined by 
these walls. A “kitchen” installation in the SE corner of the room, compris-
ing a circular oven packed externally with pithos fragments (1029), a smaller 
domed oven (1091), stone work surface (2308) and built up clay surface with 
vessel depression (1066), was left intact at the end of the 2013 season. This year 
the excavation of the oven 1029 revealed that it was insulated at some point 
due to fracturing of the original structure. The original structure of the oven 
was constructed from ceramic and included a mud brick shelf inside with an 
opening at its center. Fuel was placed through an opening at its front below 
the shelf. At some point, the oven was reinforced by being packed in mud 
and the sherds of broken pithoi and other vessels.  Atop the shelf we found 
a ceramic vessel (2302.F28) that had been shorn down from its original size. 
To the E of wall 1067, this phase now includes floor 1172 (1198.55 m. a.s.l.) 
as well as the burned floor above it, SU 1152.  A large domed oven (1161), 
consisting of burned mud walls and a collapse burned mud roof, is associated 
with both of these floors. It was built against a mud brick wall 1098 which was 
identified last year as part of wall 1114 but now clearly abuts that stone wall 
and worked with the oven. Fragments of the now collapse oven roof are still 
attached to the wall and excavation inside the wall revealed a possible flue 
filled with ash. The fill inside the oven (1166) was full of burnt faunal remains 
and many large burned sherds of cooking pots. The mill located just N of the 
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oven and it is reasonable to assume that this area constituted a food process-
ing area. Just below the hopper we found the lower part of the mill, a large 
curved grinding stone (1138.F24.1-2). Both are made of basalt and the curva-
ture of the underside of the hopper fits perfectly with the grinding stone. A 
wooden pole would have fit into the notch along the horizontal axis of the 
mill and manpower would have processed the grain.  No grain basin was 
recovered. South of the oven some stone wall remains were unearthed, but 
their function and relation to the rest of Level D3 architecture must remain for 
the time being open. Finally, there are two floors, 1145 and 1179, S and N of 
Room 2 that are associated with this level. Floor 1179, in the NW of the square 
produced very interesting ceramic remains concordant with the rich LIA II 
material recovered from the accumulation 1057 above it. The floor is heav-
ily eroded and only survives in two patches, one abutting the N face of wall 
1058. In an earlier phase (D3b), Room 2, defined by the same walls, did not 
have the kitchen installations in the SW corner, and likely served a different 
function. The floor 1196 belonging to this phase is the earliest floor associated 
with the walls 1058 and 1114. North of 1058 in this phase a second room likely 
existed, defined by the floor 2326. East of the two rooms an open area (SU 
D1188 and D1189: 1198.28 m. a.s.l.) was limited in the southeastern area by 
three remaining portions of stone walls, possibly built in different moments 
in time. A small (c. 60 cm. diameter) dome oven (D1191) was constructed from 
highly fired ceramic material1191. Ash samples were taken from the oven but 
contained no botanical remains. Consultation with our paleobotanist Federica 
Fantone concluded that this oven may have been used for cooking meat or in 
any case with very high temperatures which incinerated plant remains.  Also 
in this area the later level 3Da had installations much more directly related 
with food production than the earlier Level 3Db. In the final days of the cam-
paign we divided the space once defined by the walls of Room 2 in half, exca-
vating a sounding trench in the southern portion. We excavated some 50 cm. 
north of the wall 1067, reaching an elevation of 1197.60m a.s.l. in the fill reach 
in faunal remains, without reaching a new floor. In the southwestern corner, 
however, another fire installation was partly exposed, in a similar position as 
the kitchen of Level D3a. South of wall 1067, another mud brick wall (2317), 
cut by later pit 1036, is visible running N-S.  A row of small stones are visible 
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under the two rows of extant mud bricks and a low stone “wall” comprising 
stones two rows high and wide, abuts the wall on its W face.  These stones 
could be an addition to the mud brick wall or even its socle: both abut the S 
face of 1067.  It was most likely cut during the LIA II (D3) in order to construct 
the stone wall 1114.  

2. PALEOBOTANICS

Samples for botanical research were collected during 2012, 2013 and 2014 
excavation seasons.

During 2014 campaign 58 botanical samples were collected by using a sim-
ple method of manual flotation and a 0.5 mm. mesh sieve. Some soil samples 
left from 2013 campaign were also flotated (especially samples from Area B 
(N = 10) and Area D (N= 4). When possible the flotated sample volume was 
standardized at 10 litres soil. The analysis of the samples will be done in the 
botanical laboratory of the Groningen Institute of Archaeology, The Nether-
lands. 

Soil samples from all areas were collected in different contexts. Accumula-
tion layers were sampled in area A. From this area of high potential is a large 
sample originated from an accumulation deposit outside the city wall which 
is rich in charred botanical remains (LevelA6/A7). From area B of particular 
interest are 22 rich samples from fillings of ovens (oven level 4 and level 6) 
and related micro-structures (level 4); floor and fillings of bin (807) (level 7). 
Soil samples from oven fillings were also flotated from area D which belong 
to the Achaemenid and Hellenistic levels. The preference for the sampling of 
oven fillings is related to the larger chance that charred material (mostly origi-
nated from fuel) has to be preserved and recovered in this type of contexts.   

As 2014 samples are under study preliminary results can be presented on 
the basis of the samples collected during 2012 and 2013 excavation seasons. 
Also these samples originate from different deposit types which include fill-
ings of pit and ovens, ash layers on surface deposits and accumulations of 
soil with organic material. The deposits range from the Late Iron Age to the 
Middle Ages [Fig. 1 and Fig. 2: Late Iron (LI); Late Iron-Achaemenid (LI-Ach); 
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Achaemenid (Ach); Achaemenid/Hellenistic (Ach/H); Hellenistic (H); Helle-
nistic-Roman/Byzantine = 1 sample; Medieval (MA)]. 

Each sample was sieved through 5.0, 2.0, 1.0 and 0.5 mm. sieve fractions. 
The identification of the plant remains was performed by using a stereomi-
croscope with a magnification of 8-56 x. The identification of the botanical 
remains was based on the comparison with modern material.

Charred plant remains were recovered in all samples. 9 cultigens were 
identified which belong to the following plant categories: Cereals, Pulses, 
Fruit trees and Wild plants. Examples are here presented for the Cereals and 
the Fruit trees.

Cereals are mostly represented by grain kernels and rachis fragments of 
domesticated 2-row and 6-row hulled Barley (Hordeum vulgare ssp. distichon 
and Hordeum vulgare ssp. vulgare), and by naked tetraploid/hexaploid Wheat 
(Triticum durum/aestivum). Especially Bread Wheat seems the most represent-
ed cereal in the analyzed samples. Both Barley and Wheat are present in all 
the investigated levels, but with some difference in their representation over 
time (Fig. 1). Samples from the Late Iron Age (and transition Late Iron and 
Hellenistic period) showed the highest proportion of cereal remains (with rel-
ative percentages of Barley to Wheat (based on the counts of the grain kernels) 
of 34% against 65%). In the Achaemenid-Hellenistic (and Roman-Byzantine) 
periods the overall representation of Cereals decreases although the relative 
proportion of Barley and Wheat is stable (30% against 69%). In the samples 
from Medieval levels the general importance of Cereals seems to increase 
again being Barley more represented than Wheat (66% against 33%). It is im-
portant to stress that:

-  this is a provisional picture based on a relatively low number of sam-
ples (N = 18)

-  the analysis of a higher number of samples is indispensable in order to 
integrate, support or rectify these results

-  the processing of different crops should be taken into account when 
their relative proportion in the settlement needs to be explained (this is 
an issue for further analyses). 
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The most important fruit tree is Grape (Vitis vinifera) which is represented 
by seeds, seed fragments and pedicels. Larger concentrations are found in 
samples from levels II and III of the Achaemenid and Hellenistic periods. A 
relatively large number of Grape seeds and pedicels are also found in a sam-
ple from the Late Iron Age Level VII.

That Bread Wheat and Grape are the most represented crops at Kinik 
Hoyuk is intriguing in consideration of what we know from the iconographic 
documentation. On this point the results from 2014 samples will be very im-
portant (Fig. 4).

3. PRESERVATION OF ARCHITECTURAL REMAINS

The research group for the preservation of architectural artefacts of the 
Kınık Höyük project consists of: Dr. prof. Marco Marondotti (coordinator), 
Dr. prof. Massimo Setti, ing. Dr. Valentina Cinieri, ing., and Dr. Emanuele 
Zamperini, from Pavia University.

The group’s activities in the 2014 campaign focused on two distinct op-
erations: sampling of construction materials constituting the ancient architec-
tural remains, and; construction of temporary shelters to cover two areas of 
the excavations, namely operation A and operation B.

Both activities are aimed at the preservation in situ of the architectural 
remains; sheds also allowed our team not to backfill some parts of the ex-
cavation, thus contributing to the valorisation of the archaeological remains 
brought to light, by giving them – at least partially – visibility and accessibil-
ity.

Sampling of materials

The sampling was performed by Massimo Setti and Valentina Cinieri, in 
collaboration with Marco Morandotti and Emanuele Zamperini and involved 
the excavation sites A and B. The work was carried out between August 26th 
to 28th.
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A total of 50 samples was taken, mainly on walls so far brought to light. 
The sample mainly concerned the following types of materials: clay mortars 
and plasters, mud bricks, flooring layers, coloured finishes (probably paint 
layers) on plaster; in the excavation site A (cross-section of the rampart) some 
variously coloured layers of terrains were also sampled, and in the same site 
(above the city walls) a cineritic layer containing pumice. Samples concerned 
different structural parts, both those well preserved and those that show clear 
signs of decay.

Samples will undergo mineralogical-petrographic investigations, in order 
to determine the original composition of the artefacts and any neoformed 
products (e.g. salts), which originated due to alteration processes that took 
place during their stay below ground.

On the basis of analytical results the most suitable products to protect and 
consolidate the structures will be identified. For this purpose, preliminarily 
appropriate laboratory tests will be carried out to allow to check the suit-
ability and compatibility of these products with the artefacts components. If 
preliminary test outcome will show positive results, in situ experiments will 
be carried out on limited portions of the artefacts.

In summary, the objectives of the research can be summarized as follows:

- characterization of mineralogical composition of materials used in vari-
ous structures;

- detection of products of alteration/transformation of artefacts main con-
stituents;

- choice of the most appropriate and effective protective and consolidating 
products for preservation and conservation of structures currently brought to 
light and of those that will emerge in future excavations.

During sampling a brief, but systematic, filing was made. For each sample 
the collected data are: description of the location of the sample, essential char-
acteristics of the material, overview and detail photography.

Construction of temporary shelters

The built shelters cover part of the excavations area A and part of the ex-
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cavations area B, where monumental remains in good state of preservation 
came to light. The phase of study of the site conditions at the end of exca-
vation and of definition of design choices took place during the period of 
August 26th to 31st; the phase of building of the shelter took place during the 
period of September 1st to 9th.

The critical issues that arise in the design of temporary shelters for archae-
ological excavations are numerous:

-  the limited time between the conclusion of the excavations work and 
the end of the campaign, linked to the need to take full advantage of 
the duration of the campaign for the mission main activity (i.e. excava-
tions);

-  the need (connected to the limited time referred to in the previous 
point) to start the construction work as soon as the excavation end, and 
therefore without having a definitive planimetric-altimetric survey of 
the state of the site at the end of excavation;

-  the need to adapt the project during construction to take account of 
discrepancies between the available survey and actual conditions of the 
site;

-  the need to use construction materials of easy availability and low cost 
in the region in which the excavation is located;

-  the need to use local labour and to properly communicate with it in 
spite of differences in language and technical culture;

-  the obvious impossibility of building “ordinary” foundation struc-
tures, i.e. those with depth of installation lower than the ground level 
to prevent damage to the surface of the excavations and to underlying 
layers;

-  constraints on the geometry of the roof (both in plan, and in elevation) 
given by the irregularity both of the discovered archaeological struc-
tures and of the depth reached in each individual point of the excava-
tion;

-  the need to create structures that should be at the same time adequate-
ly resistant and (as much as possible) removable in a simple way and 
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without damaging the used materials, in order to reuse them in the 
temporary covering at the end of the next excavation campaign.

The project by the research group has considered these issues and also ad-
opted solutions that will allow the maintenance of some parts of the shelters, 
even during the next archaeological campaign. This should be advantageous 
in those areas in which the continuation of excavation is not envisaged (for 
example in the operation A-walls); this solution offers an at least partial view 
of the architectural remains for visitors, without precluding the possibility of 
expansion of the excavations, and therefore of the shelter.

The adopted construction technology was also designed to reduce the el-
ements to be disassembled, and to reuse the other parts as they are or with 
minor modifications that take into account the excavation evolution.In order 
to face all the critical issues, the design group decided: to choose timber as 
the construction material for structures; to make use of a commercial type of 
sawn beam (i.e. 4,5 cm. x 9,5 cm. x 4 m) commonly employed in the region; to 
adopt nailing as the assembly system, since it’s faster and most suitable for 
the technical abilities of the workforce and for the local availability of tools 
for assembly. Furthermore, in particular, it was decided to avoid any type of 
concrete castings (neither made in its definitive position nor in another part of 
the construction site) to avoid waiting the time necessary for the maturation 
of the casting.

The structures are made of series of parallel timber frames, which are 
braced in their plane and outside of it by struts and X-bracings. The structure 
that covers site A is quite regular and is made of a system of quite similar 
frames placed at nearly constant axis-to-axis distance; on the contrary (due to 
the greater planimetric-altimetric irregularity of the site) in the shelter for site 
B each frame is quite different from the other with regard to the number, the 
position and the height of the pillars.

The bases for pillars are platforms made of two layers of boards nailed per-
pendicularly to each other; they are intended to increase the surface of contact 
with the ground and to host the stabilizing mass necessary to prevent the lift-
ing of the structure in case of wind; this mass is made of loose soil and small 
stones available in situ, which were gathered in bags of plastic fibres canvas.
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Above the frames a series of timber joists supports the covering made of 
corrugated metal sheet.

4. PALEOENVIRONMENT

The research project promoted by Dr. Gürel (Niğde University), and Dr. 
Kuzucuoğlu (CNRS, France), and associated with the project Kınık Höyük, 
produced this year new coring in the region around the site, and also one 
coring in a field adjacent to the site, allowing a quite rich amount of data in 
pedological stratigraphy and its dating. The goal of the resulting geo-archae-
ological project is the study of the variability of landscapes and diversity of 
social responses in the period comprised between the Middle Holocene and 
the present in Southern Cappadocia. C14 dates were achieved so to be able 
to reconstruct the local climatic changes in the last 10000 years. Climate and 
landscape features in Anatolia, between the climatic Optimum (ending before 
or during the 5th mill. BC) and the Iron Age (1st half of the 1st mill. BC) that 
preceded the Roman Warm Period (RWP), the Mid-Holocene transition exhib-
its three dry occurrences marked by intense drought spikes: (i) ca 3150/3050 
BC; (ii) ca 2300-1900 BC; (iii) ca 1300-950 BC (Kuzucuoglu et al., 2011). The 
Bor-Ereğli plain appears as a marginal region where all environments are 
transitional from dry (closed depressions at ca 1000m altitude) to wet (moun-
tains up to 2000-3000m high) environments. In-between areas (alluvial fans, 
marshes, springs) along the area where low depressions meet high mountains 
are very sensitive to even a slight climatic change. In this region, spotted data 
in Gürel&Lermi (2010) are completed by unpublished results (Kuzucuoğlu, 
Gürel et al., 2014) obtained in the frame of the KinikHöyük archaeological 
research program (d’Alfonso et al., 2010). Pedological stratigraphy and coring 
support the reconstruction of alternating phases of climate change during the 
last 4 millennia. The region witnesses first (i) a seasonally wet phase, second 
(ii) a humid and temperate (lake) phase, ending in (iii) a drought marked by 
a general desiccation of the low, impermeable depressions which during wet 
and humid phases hosted the water discharged by streams, or fed by springs 
and runoff (precipitation, snow melt). We may consider that this drought (ac-
companied by strong spring-water discharge decrease) corresponds to the 
end of 2nd mill. BC. 
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Today available 14C dates bracket this “wet -temperate -desiccation” suc-
cession after to 2100 BC. In the first phase we reconstruct a process of alluvi-
al-torrential growth with channel incision and torrential fan advances at the 
end of the 3nd mill. BC. The alluvial torrential growth produced  watered 
areas – lakes, ponds, marshes -, around the fan (1st half of the 2nd mill. BC?). 
In the following phase (ii) we registered a water decrease producing both 
some erosion of thin particulates and their accumulation in evaporative de-
pressions. This phase is possibly dating to the midst of the 2nd mill. BC. This 
sequence ends in a drought affecting all watered environments which may 
date at the end of the 2nd mill. BC, as expected from all other -regional and 
global- curves (XXX).

Even in this drought phase, however, the presence of the high mountains 
allowed for specific niches of alluvial fans rich in streams and underground 
water to offer suitable conditions for keeping stable town-based territorial 
organization of primary production. This can well be the case of the alluvial 
fun on which is located Kınık Höyük (Fig. 5).

5. INFORMATIVE PANELS AND PATHS FOR VISITORS

During the campaign 2014 the first two informative panels for visitors have 
been created and they have been places at the entrance of the site, and before 
the citadel walls and the outer ramparts at the basis of the northern slopes of 
the mound. At the same time from the main gate in the fence enclosing the 
site of Kınık Höyük, a path has been defined by disposing middle sized stones 
removed during the excavation along its external limits. This paths are easily 
recognizable, and they can be easily modified with the advance of the excava-
tions. The panels are trilingual (English-Turkish-Italian) and provide basic 
information for tourists to contextualize the site and learn about the most sig-
nificant monument exposed so far (Fig. 6).
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Fig.1: Terracotta figurine repre-
senting female goddess 
from Area A1 - Hellenistic 
Period.

Fig.2:  Room 7 in Area B- Ach-
aemenid Period.



329

Fig.3: Olynthus mill from Area D - Achaemenid period.

Fig 4: Absolute counts of grain kernels of hulled 2- and 6-Row Barley (Hordeum vulgare ssp. 
distichon/vulgare) and of naked Wheat (Triticum durum/aestivum) from samples of dif-
ferent periods.
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Fig.  5: Results coring Kuzucuoğlu – Gürel.

Fig: 6



331

2014 YILI LETOON ARAZİ ÇALIŞMALARI RAPORU

Sema ATİK KORKMAZ*
M. Baki DEMİRTAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izin ve finansal destekleri ile Başkent Üniversitesi adına sür-
dürülen Letoon Kazısı 2014 yılı arazi çalışmaları 03 Temmuz-10 Eylül 2014 
tarihleri arasında; Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Mer-
kezi-BÜKSAM bünyesinde Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) 
kapsamında arazi temizliği, arazi düzenlemesi, araştırma, koruma, onarım, 
envanter ve kazı çalışmaları konularında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı çalış-
malarının ayrıntıları aşağıda verilmiştir1:

A. KAZI DEPOSUNDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR 

1. Genel Malzeme Etütü ve Envanter Çalışmaları: 2012 yılında Fethiye Müze 
Müdürlüğü’nden Kazı Başkanlığımızca devralınan Letoon Kazı Deposu’nda 
önleyici koruma, konservasyon, malzeme etütü ve envanter çalışmalarına 
2013 yılında başlanmıştır. Depo çalışmaları için bir veri tabanı ve karekod 
sistemi (QR code) oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmalar sonlanıncaya de-

* Doç. Dr. Sema ATİK KORKMAZ, Başkent Üniversitesi, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi-
BÜKSAM Bağlıca Kampusü Eskişehir Yolu 20. km. Ankara/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Dr. Baki DEMİRTAŞ Trakya Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik 
Arkeoloji Anabilim Dalı Edirne/TÜRKİYE.

 A. Tolga TEK, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik Arkeoloji Anabi-
lim Dalı, Eskişehir/TÜRKİYE.

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Ku-
rucu Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, Muğla Valiliği’ne, Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanlığı’na, Seydikemer Kaymakamlığı’na, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, 
Fethiye Müze Müdürlüğü’ne, Geometrik Mühendislik’e, bakanlık temsilcisi Sayın Arife Aslan’a, 
tüm ekip üyelerimize, öğrencilerimize, Kumluovalı işçilerimize özverili çalışmaları ve destekleri 
için teşekkür ederiz.
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ğin sistematik olarak devam edecektir. Etütü tamamlanan ve uygun görülen 
envanterlik ve etütlük küçük eserler Fethiye Müzesi Müdürlüğü’ne teslim 
edilmektedir. Bu bağlamda depo çalışmaları kapsamında 2014 yılında 2 (sik-
ke- metal- heykel), 3 (seramik), 4 (seramik) ve 5 (taş eserler) numaralı depo 
mekânlarında temizlik, düzenleme ve etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir 
(Resim 1). Fransız kazılarında ele geçen ve kısmen etüt edilmiş olan; 310 par-
ça seramik eser (QR code-1101-1398)  101 parça metal eser (QR code-0026-
0127), 32 parça terra-cotta heykelcik (QR code-1399-1431), 185 parça kemik 
(QR code-0014-0029), 2 adet denizkabuğu fosili (QR code-0004-0005) olmak 
üzere toplam 598 parça küçük buluntu yeniden etüt edilerek veri tabanına gi-
rilmek üzere listelenmiş, karekodlanmış, tanımlanmış ve ölçekli ve karekod-
lu olarak fotoğraflamıştır. Yanı sıra Leto, Artemis ve Apollon Tapınaklarının 
mimarî elemanları ile epigrafik belgelerin bir kısmı olmak üzere toplam 1387 
(QR code-1110-1361) adet mimarî parçanın tanımları yapılarak veri tabanı-
na girilmek üzere listelenerek karekodlanmıştır. Söz konusu mimarî ögelerin 
etütleri esnasında taş depoda yer alan 33 adet mimarî parçanın da birleştiği 
tespit edilmiştir. Beş adet sikke dahil olmak üzere toplam 27 adet envanterlik 
eser ile, sekiz adet etütlük sikke dahil olmak üzere toplam 57 adet etütlük eser 
Fethiye Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Depo çalışmaları kapsamında mimarî ögeler üzerinde sürdürülen çalış-
maların kuşkusuz en önemli sonucu; Artemis Tapınağı’na ait kasalar içinde 
yer alan iki kırıklı bir Dorik başlığa ait  iki adet ekhinus parçasının İonik şe-
kilde birleşen “U” bitimli ve bıçak sırtı birleşimli yivlere sahip olduğunun 
saptanmasıdır (Resim: 2). Stylobat üzerindeki sütunların izleri takip edildi-
ğinde bıçak ağzı şekilde sonlanan 20 yive sahip olduğu saptanmıştır (Resim: 
3). Sütun boynu ile birlikte işlenmiş trapez formlu annuletlerin iki tanesinin 
çok ufak bir kısmının korunduğu bu Dorik başlık Apollon Tapınağı’na ait 
olup, yiv detaylarında İonik özellikler kullanılarak Dor ve İon ögelerinin bir 
arada kullanıldığı karışık düzen uygulamasına işaret etmektedirler. Yanı 
sıra Apollon Tapınağı’nın üstyapısına ait triglif, geison ve simada da Dorik 
ve İonik ögelerin sentezlenerek kullanıldığı belirlenmiştir (Resim: 4). Dorik 
geison İonik bitimle sonlanmış, simada rankhe bezemesi kullanılmıştır. Do-
rik mimarî ögelerin detaylarda İonik özellikler kullanılarak oluşturulduğu 
karışık düzen uygulaması, özellikle başta Pergamon örnekleri olmak üzere 
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Hellenistik Dönem’de pek çok yapıda karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yapı-
larda Dorik elemanlarla birlikte İonik elemanların bir arada kullanımları söz 
konusudur. Letoon Apollon Tapınağı’na ait örneklerde ise her iki düzene ait 
özellikler aynı mimarî elemanlar üzerinde  sentezlenerek uygulanmışlardır. 
Letoon Kutsal Alanı’nda 2012 yılında TA1/12 açmasında tespit edilmiş olan 
proskenenin mimarî ögelerinde de karışık düzenin tespit edilmiş olması kök-
lü bir geleneğin yansıması ve alanın mimarî süreklilik gösteren düzenlemesi 
açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Apollon Tağınağı’nın düzeni ve 
rekonstrüksiyon problemleri tekrar ele alınmıştır.

2. Cam Eser Çalışmaları: 2014 sezonunda yürüttüğümüz çalışmamız kazı 
evi deposunda bulunan ve eski Fransız kazıları sırasında bulunan cam eserler 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Bu buluntular arasında dikkat çeken en erken 
buluntular M.Ö. 2. yüzyıl başından M.S. 1. yüzyıl ortasına kadar üretilmiş 
sade ve kaburgalı, döküm tekniğinde üretilmiş kâselere ait fragmanlardır. 
Büyük çoğunluğu monokrom olan bu eserler arasında bir adet mozaik sade 
kâse ve bir adet mermer takliti damarlı kaburgalı kâse saptanmıştır. Ayrıca 
literatürde “zarterippenschalen” adıyla tanınan ve Batı Akdeniz üretimi ka-
burgalı, üfleme tekniğinde yapılmış çeşitli kâselere ait fragmanlar da görül-
müştür.  Roma İmparatorluk çağı eserleri arasında çeşitli kalıba üfleme tekni-
ğinde eser göze çarpar. Bunlardan özellikle bir tanesi, daha önce bilinmeyen 
yeni bir Grekçe usta ismi veren prizmal gövdeli bir şişeye ait dip parçasıdır 
ve bunların geometrik bezemeli örneklerine de rastlanılmıştır. Gene Roma 
dönemi içerisinde serbest üfleme tekniğinde üretilmiş kazıma bezemeli bir 
kâse fragmanı; akıtma renkli camla bezenmiş bazı polykrom fragmanlar; çe-
şitli diğer kap formlarına ait daha sade örnekler ve pencere cam parçaları kay-
da geçirilmiştir. Bu nispeten kaliteli cam eserler Likya’nın bu en önemli kült 
alanına ait adaklar ile ilişkili olmalıdır. Tapınak alanında bulunan kilise ile 
ilişkili bir gurup M.S. 5-6 yüzyıl formlarında cam askı kandil ve kadeh parça-
ları da görülmüştür. 

Bütün bu eserler arasında en önemli sonucu kuşkusuz iki ham külçe cam 
fragmanı, üretim sırasında oluşan cam akmaları, pişmiş toprak bir potaya kı-
rığına yapışık cam eriyiği vermektedir. Bunlardan Letoon’da da cam üretimi 
yapıldığını söyleyebiliyoruz, ancak bu üretim izlerinin ait olduğu fırına dair 
herhangi bir iz şu an görülmemektedir, bu bulguları da niteliklerinden ötürü 
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tarihlendirmek mümkün değildir. İleride yapılacak kazılarda şayet cam üre-
timine dair yeni izlere rastlanırsa Letoon’da üretilen cam eserlerin niteliğini 
ve tarihini saptamak mümkün olacaktır (Resim: 5-6). 

3. 2014 Kazı Sezonu Letoon Sikke Buluntuları: Letoon’da 2014 yılında yürü-
tülen kazılarda toplam dört adet bronz sikke bulunmuştur. Likya Birliği sik-
keleri üzerinde çalışan Troxell’in sınıflandırmasına göre, bunlardan iki adeti 
periyot I, seri B (M.Ö. 2. yy.) Likya geneli, bir adeti ise periyot V, seri E (M.Ö. 
14 öncesi) Kragos Bölgesi’ne aittir. Diğer sikke M.S. 5. yüzyıla aittir. Bu ör-
nekler dışında, kazı deposunda sürdürülmekte olan düzenleme çalışmaları 
sırasında, daha önceki Fransız kazıları sırasında bulunmuş dokuz adet sikke 
saptanmış ve bunlar da müzeye teslim edilmiştir. Tamamı bronz olan bu sik-
keler arasında bir adet Zemuri (Limyra) Dynastı Perikle (M.Ö. 382-360), iki 
adet Likya Birliği periyot III, Tlos ve Kadyanda (M.Ö. c. 80-40) ; bir adet Peri-
yot V, Seri B, Kragos-Tlos (M.Ö. 27-23), bir adet Seri G, Kragos (M.S. c. 17-43), 
bir adet İmp. Claudius, Likya geneli (M.S. 43 civarı), bir adet İmp. Heraklius, 
Nikomedia darphanesi 40 nummi (M.S. 610/11) sikkesi tanımlanmış, iki adet 
sikke ise aşırı korozyonlu oldukları için çözülememiştir 

4. Katalog Fotoğrafları, Tanıtım Filmi ve Belgesel Çekimi: Depo çalışmaları kap-
samında depoda korunan eserlerden oluşan toplam 251 adet parçanın pro-
fesyonel bir ekip tarafından doğal ışık ve özel ışık altında karekodlu-ölçekli 
ve karekodsuz-ölçeksiz olarak fotoğraflanması gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). 
Ayrıca quadkopter kullanılarak alanın hava fotoğrafları çekilmiş tanıtım fil-
mi, kısa film ve belgesel çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamın-
da kapsamlı bir  sergi hazırlığı ve katalog çalışması sürdürülmektedir.

 

B. ARAZİ ÇALIŞMALARI 

1. Arazi Temizliği ve Ören Yerinin Tekrar Gezilebilir Duruma Getirilmesi Ça-
lışmaları : 2013-2014 kış mevsiminin oldukça kurak geçmesi Letoon’da mev-
cut su seviyesinin düşmesine neden olmuş ve ören yerinde tüm sit alanını 
kapsayacak şekilde yürütülen yıllık rutin arazi temizliği işleminin yanı sıra 
portiko ve kutsal yolda moloz, birikinti, bitki kökü temizliği gerçekleştirilmiş 
ve pasif konservasyon uygulamaları yapılmıştır. Sit alanını batı yönde sınır-
layan sulama kanalından alana sızan sera sularını engellemek üzere Muğla 
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Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü ile birlikte kanalın ıslahı 
gerçekleştirilmiş ve üzerinin kapatılmıştır (Resim: 8). Portikonun kuzeyinde 
oluşturulmuş olan harçsız teras duvarında toprak akıntısı nedeniyle yıkılan 
alanlar onarılmıştır. Böylelikle alanın, kazı deposunun ve karayolunun kuze-
yinde yer alan taş bahçesinin temizlenmemiş gibi görünen görüntüsü gide-
rilmiş alan tekrar rahat dolaşılabilecek bir hale getirilmiş ve oluşabilecek bir 
yangın tehlikesinin önüne geçilmiştir.

2. Kazı Çalışmaları: 2014 yılında tek alanda kazı faaliyeti sürdürülmüştür. 
Kuzeydoğu vomitoriumun kuzeyinde 2013 yılında dört farklı inşa evresinin 
tespit edildiği çalışmalara, 2014 yılında kuzey yönde elektrik etütlerinden elde 
edilen veriler doğrultusunda devam edilmiştir. 2014 yılında kazı çalışmaları 
tek noktada tiyatronun kuzeydoğusunda planlanmıştır; Sözkonusu alanda 
gerçekleştirilen açmada (TA5/14)  duvarları freskolarla bezeli bir mekân ile 
kapı açıklığı belirlenmiştir (Resim: 9).

3. Leto Tapınağı’na Ait Mimarî Blokların İncelenmesi: Letoon Leto Tapınağı 
blokları üzerinde 2013 yılında başladığımız teknik okuma çalışmalarına bu 
yıl da devam edilmiştir. Bu çalışma ile; teknik ve işçilik detaylarının; kaldırma 
kancalarının yuvaları ve çeşitleri, dübel yuvaları ve çeşitleri, kenet yuvaları 
ve çeşitleri,  taşçı aleti izleri, küskü yuvaları ve çeşitleri, yerleştirme ve planla-
ma klavuz yuva ve çizgileri, mimarî elemanların sırasına ve atelyelere ilişkin 
taşçı işaretlerinin incelenmesi gerçekleştirilmektedir. 

4. Leto Tapınağı Alınlığının Yeniden Kurma Hazırlığı: Yukarıda bahsedilen 
incelemeler sırasında Leto Tapınağı’nın alınlığına ait blokların da saptaması 
yapılmış ve bu doğrultuda özellikle alınlık üçgeninin dış çerçevesini oluştu-
ran bloklar 2013 yılında belirlenmiştir. 2014 kazı sezonunda da başta alın-
lık üçgeninin oluşturan eğimli bloklar olmak üzere bütün alınlık bloklarının 
belirlenmesine devam edilmiş önce kağıt üzerinde ardından arazide ayrı bir 
alanda düzenlemeleri yapılmıştır. Sonraki bir aşama olarak da Leto Tapınağı 
kuzeydoğusunda belirlenen alana alınlığa ait saptanabilen 59 adet blok vinçle 
taşınmış ve alınlığın bir kısmı tekrar kurulmuştur (Resim: 10) 

5. Mimarî Belgeleme ve 3D Modelleme Çalışmaları: Kültürel mirasın belge-
lemesi ve izlenmesi sürecinde yerleşimin planlamasına ilişkin olarak hassas 
mimarî ölçüm çalışmalarına 2013 yılı araştırmaları kapsamında başlanmıştır. 



336

Gerçekleştirilen ilk çalışma alanın planının yerleştirileceği bir koordinat sis-
teminin oluşturulmasıdır. Söz konusu koordinat sistemi alanın plankare sis-
teminin de ilk aşamasını oluşturmaktadır. Oluşturulan koordinat sisteminin 
içerisine Leto Tapınağının stylobat seviyesine kadar tüm ögeleri total station 
ile hassas nokta ölçümleri  yapılarak işlenmiştir. 2014 yılında da yine Leto Ta-
pınağına ilişkin mimarî elemanların belgelemelerine devam edilmiştir. Yanı 
sıra Artemis ve Apollon Tapınaklarınında boyutları, birbirlerine ve Leto Tapı-
nağına olan uzaklıkları ölçülmüştür. Mevcut yayınlarda Dorik bir peripteros 
olarak söz edilen Apollon Tapınağı’nın yukarıda açıklandığı üzere yeniden 
ele alınan stil özelliklerinin yanı sıra yayımlanmış olan planları ile mevcut 
durumu arasında saptanan uyumsuzluklar nedeniyle rekonstrüksiyonunda-
ki problemler yeniden ele alınmıştır. Dört farklı alanda mimarî belgeleme ça-
lışmaları gerçekleştirilmiştir (Çizim:1-2);

a.  Portikoda yer alan frizli sunağın (?) belgelemesi,

b.  Leto Tapınağı güney cephesi mimarî platformun belgeleme çalışmaları,

c.   Tapınağı mimarî elemanlarının belgelemesi ve rekonstrüksiyon dene-
mesi,

d. “Büyük Ev” belgeleme ve koruma çatısı planının hazırlık çalışmaları,

6. Epigrafik İncelemeler : 2013 yılında tekrar başlanan Letoon epigrafik araş-
tırmaları kapsamında trilingue; anlaşma metinleri; alanda varlığı bilinen Thea 
Roma kültü ve Kaisareion ile ilgili epigrafik çalışmalar devam etmektedir.

7. Jeofizik Araştırmaları: Letoonda sürdürlen sistematik jeofizik araştır-
maları kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında tamamlanan elektrik-rezistivite 
etütlerinden sonra 2013 ve 2014 yılı kazı sezonlarında 10 ayrı yerde, toplam 
152 profilde yer radarı-GPR ölçümleri yapılmıştır. Yer Radarı- GPR uygu-
lamaları Geometrik Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiştir. Elde edi-
len GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) ve 
üç boyutlu (3D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Çalışmada Mala mar-
ka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları kullanılmıştır. GPR verileri (radarg-
ramlar), Reflex 2D ve üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak 
yorumlanmıştır. Elde edilen veriler hem 2015 yılında uygulanacak Letoon 
Çevre Düzenleme Projesi’nde karşılama merkezininin yeni lokasyonu için 
hazırlanan revizyon raporunda hem de gelecek yıllardaki kazı çalışmaları-
nın planlanmasında kullanılmıştır.
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8. Basit Koruma Önlemleri ve Onarım: Kış aylarında Eşen Vadisi’nin en düşük 
kodunda bulunması nedeniyle yükselen taban suyu ile yağmur suyu altında 
kalan Erken Hristiyanlık Kilisesinin taban mozaiklerinin durumunu kontrol 
etmek için her yıl olduğu gibi 2014 sezonunda da geçen sezon serilen tuzsuz 
çakıl ve jeotekstiller kaldırılmış, temizlik çalışması ile mozaiklerin onarımı 
gerçekleştirilmiş, yeni bir yazıt belgelenmiş ve koruma örtüsü yapılancaya 
değin tekrar jeotekstil ve tuzsuz çakılla mozaiklerin üzeri kapatılmıştır. Birin-
ci terasta yer alan ve daha önce duvar sıvalarının acil konservasyonları ger-
çekleştirilen Büyük Ev’in stukolu sıvalarında kış aylarında yer yer yüzeyden 
ayrılmış olan bölümlerinde akrilik reçine ile sağlamlaştırma gerçekleştirilmiş 
ve sıva kenarlarında destekleyici dolguların kontrolleri yapılmış  ve koruyu-
cu uygulanmıştır.

9. Çocuklar İçin Arkeoloji Semineri: Dünyada değişen kültürel miras kavra-
mının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bölgedeki küçükhanımlar ve 
küçükbeylere hitap eden “Çocuklar için arkeoloji semineri” düzenlenmiştir. 
Her yıl sürdürülmesi amaçlanan seminer ile çocuklarda vatan sevgisinin ve 
kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bilincinin oluş-
turulması hedeflenmiştir. Tüm çocuklara katılım sertifikası ile küçük hedi-
yeler verilerek aileleriyle birlikte eğlendirici ve eğitici bir gün yaşanmıştır 
(Resim 11).

10. Kazı Evinin Onarımı: Letoon Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında 1. 
derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan 533, 499 ve 364 numa-
ralı parsellerin  kamulaştırılması gerçekleştirilmiştir. 364 numaralı parselde 
yer alan iki katlı taşınmaz ekibimize kazı evi olarak tahsis edilmiş ve kısmi 
tadilatı ivedilikle gerçekleştirilerek kazı ekibinin konaklamasına olanak sağ-
lanmıştır.

C. YAYIN ÇALIŞMALARI

Ziyaretçilerin Letoon’u daha rahat gezmelerini kolaylaştırmak amacıyla 
bir rehber kitapçık  ve 2015 yılında düzenlenecek fotoğraf sergisi için bir kata-
log hazırlanmıştır. Letoon Çevre Düzenleme Projesi kapsamında hazırlanan 
bilgi panolarının multi disipliner çalışmaların sonuçlarını ve akıllı telefon uy-
gulamalarınıda içeren  içerikleri tamamlanmıştır.
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D. LETOON ÖREN YERİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü Uygulamalar Dairesi Başkanlığı’nca 2012 yılında oluşturulan Letoon 
Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çev-
re Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, 
Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik”in 14. maddesi uya-
rınca hazırlanmış olan “Çevre Düzenlemesi Projesi Teknik Şartnamesi”nin 
3. maddesinde belirlenen hedef ve ilkeler bölümünde yer alan “Kazı çalış-
maları süren alanda kazı başkanının görüşleri alınır” hükmü gereğince Kazı 
Başkanlığımızın 05/11/2012 tarihli raporu ile birlikte Muğla Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmuş ve 22/11/2012 tarih 
ve 1113 sayılı Kurul Kararı’yla onaylanmıştır. Onaylanan Çevre Düzenleme 
Projesi’nin uygulama ihalesi ise 23/10/2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Ekibimizin gerçekleştirdiği jeofizik etütler sonucuna dayanılarak Projede re-
vizyona gidilmesi talebimiz 12/02/2015 tarihli ikinci detaylı raporumuz ile 
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmuş ve 
onaylanmıştır. Bu bağlamda 02/02/2015 tarihinde ihaleyi kazanan yüklenici 
firma Ermiş İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilileri, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar Dairesi Başkanlığı uzmanları, Antalya 
Rölöve Müdürlüğü, Fethiye Müze Müdürlüğü ve katılımımla iş kapsamında 
yapılacak imalatlar hakkında yerinde yapılan görüşmelerde Letoon’un Fran-
sız ekip tarafından araştırma çalışmalarının başlatıldığı 1961 yılından bu yana 
kronikleşmiş olan su problemleri gündeme getirilmiş ve bölgede toplanan 
suyun kontrollü bir biçimde drenajına ilişkin bir drenaj projesi hazırlanması 
konusunda tüm katılımcılarca görüş birliğine varılmıştır. Bu bağlamda yük-
lenici firma tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği öğretim üyeleri danışmanlığında bir drenaj projesi önerisi ha-
zırlanarak kazı başkanlığımıza iletilmiştir. “Letoon Ören Yeri Drenaj Projesi” 
ne ilişkin değerlendirme raporumuz 27/06/2015 tarihinde Muğla Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmuş ve onaylanmıştır. 
Drenaj kazıları ve projenin uygulanması Kazı Başkanlığımız ve Fethiye Müze 
Müdürlüğü denetiminde 2015 yılında gerçekleştirilecektir.
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Resim 1: Kazı deposunda temizlik, düzenleme ve etüt çalışmaları (Letoon Kazı Arşivi 2014).

Resim 2:  Letoon Apollon Tapınağı, Dorik ve İonik karışık düzen (Letoon Kazı 
Arşivi 2014).

Resim 3: Apollon Tağınağı’nın stylobat yüzeyinde saptanan sütun gövdesinin 
oturduğu bıçak sırtı birleşimli yiv izleri (Letoon Kazı Arşivi 2014).
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Resim 4: Apollon Tapınağı’nın üstyapısında Dorik ve İonik üstyapı ögelerinin bir arada 
kullanımı; İonik bitimli Dorik geison (Letoon Kazı Arşivi 2014).
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Resim 5: ЄΙΡΥ−ΧЄOΥ = Eırykheos isimli ustaya ait 
prizmal gövdeli cam şişe dibi (Letoon Kazı 
Arşivi 2014).

Resim 6: “ΛΑΒΕ ΤΗΝ ΝΕΙΚΕΝ” / “Zaferi Yakala!” 
serisinden bir kap fragmanı  (Letoon Kazı 
Arşivi 2014).
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Resim 8:  1. Derece arkeolojik sit alanını batı yönde sınırlayan drenaj kanalına MUSKİ ekiplerince  
koruge boru döşenmesi (Letoon Kazı Arşivi 2014).

Resim 7: Hava Fotoğrafı 2015 (Letoon Kazı Arşivi 2014).
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Resim 9: TA5/14 açması (Letoon Kazı Arşivi 2014).

Resim 10: Leto Tapınağı’na ait alınlığın yeniden kurma denemesi (Letoon Kazı Arşivi 2014).
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Resim 11: “Çocuklar için arkeoloji” semineri.
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ASSOS KAZISI 2014 YILI ÇALIŞMALARI

Nurettin ARSLAN*
 Beate ARSLAN

Caner BAKAN
 Mehmet AYAZ

Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi’ne bağlı Behram Köy’de yer alan Assos ken-
tindeki kazılar 15 Temmuz - 13 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir. Çalışmalarda farklı üniversitelerden yerli ve yabancı arkeolog, mimar, 
topograf, nümizmat, restoratör ve epigraflar görev almıştır. Bakanlık Temsil-
ciliği görevi Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Musa Tombul tara-
fından gerçekleştirilmiştir.

BATI KAPISI

Kentin batısında iki kule ile desteklenen batı kapısı önü ve çevresindeki 
mimarî bloklar ve toprak yığınları kaldırılarak çevre düzenlemesi gerçekleş-
tirilmiştir. Batıda kulenin önünde caddenin kenarında alınlıklı bir mezara 
rastlanmıştır (Resim: 1). Mezarın nişi içerisinde stelin monte edildiği dübel iz-
leri hala görülebilmektedir. Mezarın önündeki dört adet kesme taştan oluşan 
kalıntının altar olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Söz konusu mezarın  
güneyinde batıdaki kuleden ana caddeye doğru yarım daire bir hat üzerinde 

* Prof. Dr. Nurettin ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Çanak-
kale/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Beate BÖHLENDORF-ARSLAN, Römisch-Germanisches Zentral Museum Fors-
chungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2 D-55116,  Mainz/ALMANYA

 Caner BAKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/TÜRKİ-
YE,.

 Mehmet AYAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/TÜR-
KİYE.
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uzanan 1,20m kalınlığında çamur harcı ile yapılmış duvar ortaya çıkartılmış-
tır. Büyük bir olasılıkla günümüzde de ön cephesi hariç diğer duvarları kıs-
men yıkılmış olan kulenin güçlendirilmesi amacı ile böyle bir duvara ihtiyaç 
duyulmuştur (Resim: 2).

 GYMNASİON ÖNÜNDEKİ CADDEDE YÜRÜTÜLEN KAZI 
ÇALIŞMALARI

Batı kapısından agoraya doğru uzanan ana cadde, gymnasionun güneyin-
den geçmektedir. Bu alanda her yıl imkânlar ölçüsünde kazılar yapılarak ken-
tin ana caddelerinin ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Gymnasionun doğu 
köşesinde merdivenli bir giriş olduğu anlaşılmıştır.  Kalınlığı 1,5 metreyi bu-
lan dolgu katmanı içerisinde yapının duvarlarına ait mimarî bloklar yanında 
Geç Roma ve Erken Bizans Çağına tarihlenen seramik, cam ve metal parçaları 
ele geçmiştir. Gymnasionun doğu cephesinde caddeye açılan kapılardan biri 
açığa çıkartılmıştır. Kapı önündeki in situ sütun alınlıklı bir kapının varlığına 
işaret etmektedir.

 AŞAĞI AGORA BÜYÜK YAPI - GEÇ ANTİK VE ERKEN BİZANS ÇAĞI 
ARAŞTIRMALARI

Agoranın güney batısındaki terasta 27.5x21.5m. ölçülerinde büyük bir 
yapı yer almaktadır. Yapının kuzeyinde iyi korunmuş olan tipik bir Hellenis-
tik Çağ duvarı ve onun önünde zemini taş parke döşeli iki evreli cadde bulun-
maktadır. Yapının doğu yönündeki geniş bir alanın da zemini parke döşeli 
olup bu yönde de duvar kısmen korunmuştur. Hellenistik Çağda inşa edilmiş 
olan söz konusu yapının fonksiyonun belirlenmesi için kazıya başlanmıştır. 
Yapı içerisinde moloz taş ve makilerden oluşan tepeciklerin kaldırılması sıra-
sında bu yıkıntıların Bizans Çağı’na ait konutlar olduğu görülmüştür.

Büyük yapının kuzeyindeki duvarın gerisindeki mekânda polygonal tesse-
ralarla yapılmış zemin mozaiği ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3). Mozaiğin şim-
dilik açığa çıkartılan bölümü 6.00x7.00 m. ölçülerindedir. Merkezinde rozet 
ve onun çevresindeki bordürlerde meander, baklava dilimi, üçgen ve dalga 
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bezekleri vardır1. Assos’ta benzer bir mozaik 1881 yılı kazılarında Athena ta-
pınağının cellasında küçük bir parçası korunmuş halde tespit edilmiştir2. Batı 
Anadolu’da birkaç kentte bilinen ancak günümüzde yok olan bu tür mozaik-
lerin en iyi korunan örneğinin şimdilik Assos’ta bulunduğu ispat edilmiştir. 
M.Ö. 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen mozaik, büyük yapının inşa yılını ver-
mektedir.  Mozaikli mekânın güneyindeki mekânın içerisinde ele geçen Dor 
düzenindeki iki arşitrav bloğu üzerinde, M.S. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen 
yazıttan büyük yapının gençlerin eğitim gördüğü palaestra olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Palaestra M.S. 5. yüzyılda fonksiyonunu yitirerek konut alanı 
olarak kullanılmıştır (Resim: 4). Son kullanım evresinde büyük yapı içerisine 
moloz ve devşirme taşlar ile çamur harcı kullanılarak konut kompleksi inşa 
edilmiştir.  Devşirme taşlar arasında metop blokları dikkati çekmektedir.

Erken evrede döşenmiş taş parkelerin M.S. 5. yüzyılda inşa edilen konut-
larda da döşeme olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Büyük yapının güneyin-
de 6.00 m. uzunluğunda 2,50 m. genişliğindeki mekâna ait iki merdivenden 
biri mekân içerisine diğeri ise mekânın üst katına ulaşımı sağlamaktadır. Bu 
mekânın doğu kenarında ocak ve bankın yer aldığı bir mutfak ve küçük bir 
depo yer almaktadır. Mutfaklı mekânın kuzeyinde, uzun bir koridor şeklin-
deki mekânda mutfak ve masa kapları, üzerinde kutsal kişinin betimlendiği 
Tunus üretimi büyük bir tabak, figürlü bir gemme, Sicilya kökenli at şeklinde 
bir fibula ve cam bardaklardan oluşan çok zengin objeler ele geçmiştir.

Agoranın güneyindeki terasta bulunan kilisenin batısında, kiliseye 2 met-
re kadar uzaklıkta büyük bir salon kazılmıştır (Resim: 5). Bu anıtsal mekân, 
batıda arkasında iki mekân bulunan bir apsisle son bulmaktadır. Söz konusu 
bu iki odadan birer kapı ile apsise girilmektedir. Büyük salonda kazılarda 
bulunan arkeolojik bulgular bu mekânın oldukça kaliteli bir iç donanıma sa-
hip olduğunu göstermektedir. Çok sayıda mermerden plaka parçaları ve bu 
plakaların duvarlardaki in situ örnekleri, mekânın duvarlarının mermer kaplı 
olduğunu kanıtlamaktadır. Apsisi içerisinde in situ iki sütun yer almaktadır. 
Büyük bir olasılıkla bu iki sütun arasında taht yer almaktaydı. Gerek apsisin 
gerekse onun arkasındaki odaların zeminlerine düşmüş halde ve kısmen du-
varlarda korunmuş olan sıvalar tespit edilmiştir.

1 K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge 1999) 20, fig. 17.
2 Clarke, J. T., Report on the Investigations at Assos, 1882, 1883, (New York 1898): 69-71, Fig. 9.
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Mimarî özellikler ve iç mekân donanımı bir sarayın kabul salonu oldu-
ğuna işaret etmektedir. Bir kilisenin hemen kenarındaki saray M.S. 5. veya 6. 
yüzyılda inşa edilmiştir. Saraydaki kapıların kapatılarak dolaplara dönüştü-
rülmesi yapının M.S. 7. yüzyıldaki kullanımı sırasında gerçekleşmiştir.

2014 yılı kazı döneminde kentin güney batısındaki büyük alan makiler-
den arındırılmıştır. Bu sayede Erken Bizans Çağına ait yapılar görünür hale 
gelmiştir.  Ortaya çıkan konutların küçük hacimli yapılar olup, duvarlarında 
moloz taşlar, kapı lentolarında haç betimlemeli büyük blok taşlar kullanılmış-
tır. Kapı lentolarından birçoğu in situ olarak günümüze ulaşmıştır (Resim: 6).  
2014 yılında elde edilen ve yukarıda özetlenen bilgilere dayanarak Assos’ta 
sur duvarı içinde kalan antik yerleşmenin Erken Bizans Çağında, M.S. 7. yüz-
yılın ortalarına kadar iskân alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

AGORA TAPINAĞI’NIN ÇEVRESİ

Agoranın planlama ve kullanım safhalarını araştırmak üzere Agora Tapı-
nağı ve ortogonal duvar arasında kalan bölgede kazılar gerçekleştirilmiş ve 
Erken Bizans, Roma ve Hellenistik Çağlara ait yapılar ortaya çıkartılmıştır 
(Resim: 7). 

Agora tapınağına paralel uzanan duvarları küçük dörtgen taşlarla inşa 
edilen ve iki mekânı ortaya çıkartılan yapının tapınağın yapımında tahrip 
edildiği görülmüştür. Söz konusu yapının zemini beyaz ve siyah çakıl taş-
ları ve kireç harcı ile yapılmış terrazzo zeminden oluşmaktadır. Yapının du-
varları ise fresklerle kaplıdır. Daha iyi korunan doğu duvarındaki süsleme 
kırmızı, sarı, yeşil renkli damarlı mermer taklidi paneller ile bunlar üzerinde 
alçıdan yapılmış silme/geison bandından oluşmaktadır (Resim: 8). Assos ör-
neği duvar resim sanatında I. stil grubu özellikleri taşımaktadır. Birinci stil-
de Pella’daki örnekler gibi Assos’daki duvar resmi de M.Ö. 2. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlenmelidir3. Ören yerinin güvenliği ve freskin koruma sorunları 
dikkate alınarak freskli duvarların gün yüzüne çıkartılması çalışmaları uy-
gun şartların oluşmasından sonraya bırakılmıştır. Açığa çıkartılan çok küçük 

3 L.Baldassarre - A.Pontrandolfo -A.Rouveret, v.d., Römische Malerei.Vom Hellenismus bis 
zur Spätantike (Köln 2002) 68, 69.
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fresk parçasının, restoratör tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının ardın-
dan üzeri kapatılmıştır.

Freskli yapının kullanımının sona ermesinden sonra kalınlığı 1.00m’yi 
bulan moloz taş ile doldurulmasından sonraki evrede duvarları moloz dol-
gu üzerine oturan yeni bir yapı inşa edilmiştir. Moloz dolgu içerindeki se-
ramikler çok geniş bir zaman dilimine yayılmaktadır (M.Ö. 4.- 1. yy.). Arke-
olojik veriler freskli yapının M.Ö. 1. yüzyılda fonksiyonunu yitirdiğini orta-
ya koymaktadır. Geç Hellenistik-Erken Roma Çağı ikinci evreye ait yapının 
mekânlarında elde edilen buluntular M.S. 2-3. yüzyılın başları arasına tarih-
lenmektedir. Birinci evreye ait yapı gibi Roma Dönemi’ne ait ikinci evrede-
ki yapı da agora tapınağının yapımında tahrip edilmiştir. Bu işlemin M.S. 3. 
yüzyılın başında gerçekleşmesi, tapınağın da bu tarihten sonra inşa edildiğini 
güçlü bir şekilde ispat etmektedir. 

Tapınağın güneyinde iki evreli yapılar dışında tapınağın güney köşesi 
altında üzeri kemer ile kapatılmış sarnıca rastlanmıştır (Resim: 9). Sarnıcın 
freskli yapının zemini ile aynı kotta olması her ikisinin çağdaş olduğunu gös-
termektedir. Sarnıcın önündeki alan taş parke ile kaplanarak batı kenarında 
güneye doğru uzanan bir de su kanalı mevcuttur. Taş plakalı alanda zemin 
üzerinde Hellenistik Çağ’a ait tanrıça Hekate’nin terrakotta kalıbı ele geçmiş-
tir (Resim: 10). Assos nekropolisindeki mezarlarda yoğun olarak bulunan ter-
rakottaların yerel üretim olduğu yönündeki görüşler bu ve aynı yıl içinde 
diğer alanlarda ele geçen kalıplar ile bu tezin doğruluğu ortaya konmuştur.

GÜNEY STOADAKİ İNŞA SÜRECİ ARAŞTIRMALARI 

Julia ENGEL

Agora ve çevresindeki yerleşimde güney stoa, fonksiyon ve mimarî özel-
likleri bakımından merkezi bir yapı konumundadır (Resim: 11). Bu yapıda 
başlatılan araştırmalarda güney stoanın inşa evreleri, fonksiyonu ve kullanı-
mı konularındaki sorulara cevaplar aranmaktadır. Kentin gelişimi ve dönü-
şüm sürecinde kentin merkezindeki çok katlı gösterişli güney stoanın rolü bu 
kapsamda kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır.
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2014 yılında güney stoanın makiler, taş ve toprak yığınları ile kaplı ol-
ması nedeni ile yapının planının çizilmesi için belli noktalarda temizlenmesi 
gerekmiştir. Yapının iç kısmındaki kısmi temizliğin ardında yapının detaylı 
olarak korunan mimarî parçaları ile birlikte çizimlerine başlanmıştır. Güney 
stoadaki mimarî araştırmalarda 1881-1883 yılında Clarke, Bacon ve Koldewey 
tarafından çizilmiş olan plan altlık olarak kullanılmıştır4.

Yeni planda yapının güncel durumu başka bir ifade ile ilk kazılardan bu 
yana meydana gelen tahribatlar detaylı bir şekilde işlenmiştir. Bunun dışında 
Amerikan kazıları sonrasında hazırlanan rekonstrüksiyondaki yapı evreleri-
nin gerçekliği araştırılmaktadır. 

2014 yılındaki kısa süreli araştırmada elde edilen sonuçlara göre güney 
stoanın daha fazla yapı evresine sahip olduğu ve bunun kentteki yeni imar 
faaliyetleri ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.  2015 yılında güney stoanın inşa 
evrelerinin ne zamanda gerçekleştiğinin cevabını bulmak amacı ile belirlenen 
noktalarda sondajların yapılması planlanmaktadır.

KENTİN DOĞUSUNDA KAZI VE ARAŞTIRMALAR 

Eva Maria MOHR 

Klaus RHEİDT

Assos’un yeni kent planının hazırlanması ve kentin gelişim evrelerini be-
lirlemek amacı ile 2010-2012 yıllarında kentin güney, kuzey ve batı bölgelerin-
de yüzey araştırmaları ve topografik ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir5. 
2014 yılında ise kentin doğu ve güneyinde kent surlarına yakın bölgelerde 
Hellenistik Çağ öncesine ait iskânın araştırılması hedeflenmiş ve bu kapsam-
da kentin doğusunda 80.00m. uzunluğundaki teras duvarının yer aldığı bölge 

4 J. T. Clarke – F. H. Bacon – R. Koldewey, Investigations at Assos. Drawings and Photographs of the 
Buildings and Objects Discovered during the Excavations of 1881-1882-1883 (London 1902/1921).

5 E.-M. Mohr – K. Rheidt, Assos. Neue Forschungen zu Stadtstruktur und Entwicklung von 
den Anfängen bis in römische Zeit, Asia Minor Studien 78 (forthcoming); E.-M. Kasubke, Der 
Stadtsurvey 2010 und 2011, in: K. Rheidt – N. Arslan, Assos. Bericht über die Ausgrabungen 
und Forschungen zur Stadtentwicklungsgeschichte 2006 bis 2011, AA 2013/1, 218–228
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seçilmiştir. Bu bölgedeki uzun teras duvarına paralel çok sayıda teras ve ko-
nutlara ait duvarların varlığı görülmüştür (Resim: 12). 

Birçoğu kısmen korunmuş olan ve yüzeyde görülebilen, farklı örgü özel-
liklerine sahip bu duvarların kronolojik olarak sıralanması için üç farklı nok-
tada sondajlar yapılmıştır. Böylece M.Ö. 7. yüzyıl ve M.Ö. 4. yüzyıl yapı ka-
lıntılarının incelenmesi mümkün olmuştur (Resim: 13). Sondajlarda ele geçen 
en erken seramik örnekleri Bronz Çağı’na tarihlenmiştir. Sondajdaki dolgu 
tabakası içinde Erken Demir Çağı’na tarihlenen pyksis ele geçmiştir. Vazonun 
dolgu tabakasında bulunması nedeni ile kullanım amacı henüz kesin olma-
makla birlikte bir urne olarak kullanılması mümkündür. Gri seramik grubu-
na ait bu çömlek ile karşılaştırılabilecek bir örnek de henüz bilinmemektedir. 
Urnelerin Assos  nekropolisinde çok sayıda olduğu bilinmesine karşın iskan 
alanındaki ilk kanıt olması nedeni ile oldukça önemlidir.

Doğudaki açmada oldukça kaliteli bir işçilik gösteren ve yaklaşık 2,50 m. 
yükselliği korunmuş polygonal bir duvara rastlamıştır. Kare planlı kalıntının 
kamusal bir yapı başka bir ifade ile bir kule olduğu tahmin edilmektedir (Re-
sim: 14). Kulenin doğu kenarından kuzeye doğru uzanan bir başka polygonal 
duvar yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalarda ele geçen seramiklerin yar-
dımı ile duvar, M.Ö. 7. yüzyılın ortası-erken 6. yüzyıla tarihlenmiştir. Benzer 
duvar örnekleri Assos’un güneyindeki Lesbos’da çok sayıda mevcuttur6. Bu 
alanda ele geçen Arkaik Çağ’a ait yoğun pithos parçaları olasılıkla bir atölye 
ve depolama faaliyetleriyle ilişkili olmalıdır. Bu yapı Geç Klasik Çağ’da uzun 
bir teras duvarı ile birleştirilmiştir. Kentin güneydoğu bölgesinde kentteki de-
ğişimlere rağmen Geç Roma Çağına kadar yerleşim modülüne bağlı olarak 
yeni yapılar inşa edilmiştir.  Bunun en iyi kanıtları farklı dönemlere ait teras 
duvarlarıdır. Söz konusu düzenli kent planı tiyatronun inşası ile bozulmuş-
tur. 

Tiyatronun sahne binasındaki açmada rastlanan konut ve konuta ait ça-
nak-çömlek kontekst buluntuları, Assos tiyatrosunun bu güne kadar önerilen 

6 R. Koldewey, Die antiken Baureste der Insel Lesbos (Berlin 1890) 87 Anm. 3 (Makara) Taf. 14, 
7 (Xerokastron) und Taf. 15, 4 (Apothike). Polygonal duvarın en yakın örneği Larisa’da gö-
rülmektedir:  J. Bohhlau – K. Schefold (Hrsg.), Larisa am Hermos I. Die Bauten (Berlin 1940) 
Taf. 3 und 33.
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tarihlerden çok daha erken bir tarihte diğer bir ifade ile en geç M.Ö. 300 yı-
lında inşasını ortaya koymuştur. Bir evin odasının çok küçük bir kısmındaki 
kazılarda çok sayıda dokuma ve yün eğirme ağırlıkları ile yerli ve ithal servis 
kapları ele geçmiştir (Resim: 15). Ortay çıkan ev M.Ö. 4. yüzyılın sonunda bu 
alandaki yürüme seviyesinin yaklaşık 2m. aşağıda olduğunu ortaya koymuş-
tur. Güney yamaçta yer alan konutların tiyatronun inşası için yıkıldığı anla-
şılmıştır. Tiyatro için ihtiyaç duyulan sahne binasının temelleri ana kayaya 
kadar inmektedir. Oldukça kaliteli temellere sahip sahne binasının yüksel-
tilmesi için doldurulan moloz toprak içinde de özellikle dokuma ağırlıkları, 
amphora parçaları ve çatı kiremitlerinin yoğunluğu dikkati çekmektedir.
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Resim 1: Podyum üzerindeki alınlıklı mezar.

Resim 2: Batı Kapısı önündeki Erken Bizans Çağı duvarları.
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Resim 4: Büyük Yapı içindeki Geç Antik Çağ-Erken Bizans yapıları.

Resim 3: Büyük Yapı içerisindeki mozaik döşeme.
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Resim 6: Güneybatı konut alanındaki konutlara ait lentolar.

Resim 5: Büyük salon - Piskopos sarayı?
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Resim 8: Fresk ve silme/geison parçaları.

Resim 7: Agora Tapınağı ve çevresinin plan çizimi.
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Resim 10: Terrakotta kalıp.

Resim 9: Sarnıç.
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Resim 12: Doğudaki teras duvarı.

Resim 11: Güney Stoa.
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Resim: 15 Konut içerisinde bulunan kaplar.

Resim: 14 Doğudaki kare planlı yapı.
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PATARA 2014 KAZILARI
 Havva İŞKAN*
Şevket AKTAŞ

Süleyman BULUT 
 Burcu CEYLAN
Erkan DÜNDAR 

Orçun ERDOĞAN
Serap ERKOÇ 

 Hakan KIZILTAŞ
Mustafa KOÇAK 

 Adrew LEPKE
Semih ORHAN 

Christof SCHULER
Feyzullah ŞAHİN

Deniz VARMAZ
Şeniz VARMAZ
Şamil YİRŞEN

Klaus ZİMMERMANN

Patara 2014 çalışmaları 01 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında Tepecik 
Akropolis, Bazilika, Liman Hamamı ve Kurşunlutepe Sarnıcı yapılarında 
gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak yapılan epigrafik araştırmaların yanı sıra 
başta Tepecik Akropolü’ndeki Bey Sarayı duvarları olmak üzere, alanda pek 
çok noktada konservasyon ve sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, 
kazılar sırasında ortaya çıkarılan çok sayıdaki küçük eserin de restorasyon 
ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Patara’da bulunan seramiklerin 

* Prof. Dr. Havva İŞKAN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 
Kampus, Antalya/TÜRKİYE.
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tümünün envanterlenmesine yönelik çizim çalışmalarına devam edilmiştir. 
Bu süreçte Bakanlık Temsilcisi olarak bize eşlik eden Antalya Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Ark. Arzu Aktaş’a, sorumlu 
görev anlayışı için pek çok teşekkür ederiz1.

1. TEPECİK AKROPOLİSİ  

Erkan DÜNDAR

Tepecik Akropolisi, Patara kent merkezinin kuzeyinde ve antik limanın 
doğu kıyısında konumlanır. Bu coğrafi konum, onun Patara’nın bugün için 
bilinen en erken iskân alanı olmasındaki ana nedenlerden biridir. Kent tari-
hinin erken dönemlerini aydınlatmak amacıyla 2003 yılında başlayan ve 2013 
yılına kadar belli başlı mimarî döşemler içerisinde gerçekleştirilen kazılardan 
farklı olarak, 2014 yılında akropolisin üst düzlüğünün tamamen açılmasına 
yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu doğrultuda tüm akropolis 10x10 m. bo-
yutlarındaki açmalara ayrılmıştır. Uzun soluklu olacağı düşünülen bu kazı 
çalışmalarına öncelikle akropolisin doğusunda konumlanan sur duvarı içeri-
sinden başlanılmıştır (Resim: 1). 

Yapılan kazı çalışmalarında toplamda 550 m2’lik bir alanda kazılar ger-
çekleştirilmiştir. Bu kadar kısa süre içerisinde böylesine geniş bir alanda kazı 

1 Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik nezdinde tüm Bakanlığımıza, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar ve çalışma arkadaşları ile DÖSİM Müdürlüğü-
ne içten teşekkür ederiz. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, kazımıza yine iaşe desteği sağ-
lamış ve Üniversitemizin bir aşçısını kazı evinde görevlendirerek kazıya bir de araba tahsis 
etmiştir. Başta Rektörümüz Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe olmak üzere ilgili idari işleri anlayış ve 
özveriyle yürüten tüm Rektörlük çalışanlarımıza bu nedenle teşekkürlerimi sunarım. Antal-
ya Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e; Kaş Kaymakamı Selâmi Kapankaya’ya; Antalya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Müdür Yardımcısı Metin Karataş ile çalışma arkadaş-
larına, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel’e ve çalışma arkadaşlarına; Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül’e ve çalışma arkadaşlarına; 
Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü çalışanlarına; Kaş ve Kınık Jandarma Komutanlarımı-
za ve özellikle Patara Muhtarı Arif Otlu nezdinde tüm Patara halkına, Muzaffer Otlu ve Ki-
zir Mustafa’ya, Kalkanlılar Derneği Başkanı Bayram Karagül ve eski başkan Ergun Duran’a 
şükranlarımızı sunarız. 2013 yılındaki ödeneğimizin yaklaşık yarısı tutarında bir ödenekle 
ve idari ve mali konularda altından neredeyse kalkılamayacak kadar ağır bir sorumluluğun 
altına girmiş olduğumuz bu kazı döneminde, Patara kazılarında hep var olan ekip ruhunu 
ve çalışma azmini diri tutan mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve işçilerimize de, bu yılın 
çalışmalarını büyük bir özveriyle mümkün kıldıkları için sonsuz teşekkür ediyorum.
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yapılmasının nedeni ise, ara ara yüzeyde ve sıklıkla yüzey toprağının hemen 
altında karşılaşılan ana kayadır (Resim: 2). Ana kayanın yüzeye yakın olması 
nedeniyle alanda derin kazılar gerçekleştirilememiştir.

Çalışmada sadece belirli yerlerde yapılara ait temel kalıntılarına rastlan-
mıştır. Bu temel izlerinin en önemlilerinin başında M-16 açmasında, in-situ 
buluntular ile bizlere önemli veriler sunan bir konut gelir. Konut içerisinde 
ele geçen piramidal tezgâh ağırlıkları, bir unguentarium, tüm bir siyah astarlı 
echinus kâse, tüm bir tabak, birer adet güveç ve tencere, güvece ait bir kapak 
ve pişirme kaplarının bulunduğu alanda üç taştan oluşturulmuş basit bir ocak 
bu odanın M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir mutfak olduğunu 
göstermiştir. Söz konusu konutun alt tabakalarında yapılan derin sondajlar-
da da önemli buluntu ve veriler elde edilmiştir. Bu sondajlarda ulaşılan ana 
kaya çukurundaki bir depozitte (Resim: 3), M.Ö. 7. yüzyılın üçüncü çeyreğine 
tarihlendirilen pişmiş topraktan yapılmış çıplak ana tanrıça (Astarte) heykel-
ciği önemlidir. Ana tanrıça figürininin bulunduğu bu tabakada çok sayıda 
Red-on-Black tekniğindeki seramikler ile Kıbrıs’a atfedilen farklı tekniklerde 
(bichrome) ve formlarda seramik parçaları ele geçmiştir. Seramik buluntuları-
nın ve figürinin ele geçtiği bu depoziti M.Ö. 7. yüzyıl içlerine tarihlendirmek 
mümkündür.

Alan genelinde yapılan kazılarda, özellikle üst düzlüğün doğusunu çev-
releyen sur duvarına yakın kaya boşluklarında dolgu olarak kırma taşlar ile 
murex kırıklarının kullanılmış olması ilginçtir. Söz konusu alanda sığ bir çu-
kur içerisinde, dolgu taşlı toprak arasında ön yüzünde kükreyen bir aslan 
protomunun betimlendiği elektron sikke bulunmuştur. Sardes baskısı olan ve 
M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu elektron sikke Likya Bölgesi’nde 
günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş en erken sikke olma 
özelliğini de taşımaktadır. 

Bu önemli buluntuların yanı sıra, yüzeye çok yakın olan ana kayanın tes-
viyesi için kullanılan moloz taşların arasında, pişmiş topraktan yapılmış yak-
laşık 6 cm. boyutlarında çıplak bir kadın figürini bulunmuştur. Erken Tunç I 
ya da II’ye  (ETÇ I/II) tarihlendirilebilecek bu figürin kentin ve bölgenin en 
erken buluntuları arasında yerini almıştır.

Akropolisin doğusunu çevreleyen ve olasılıkla M.Ö. 3. yüzyılın ikinci 
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yarısına ait olan sur duvarının hemen doğusundaki kazılarda, sur duvarına 
paralel uzanan bir amphora ve onun hemen güneyinde, çatı kiremitlerinden 
yapılmış bir mezar bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda amphoranın da me-
zar olarak kullanıldığı ve her iki mezarda da birer bebek gömüsünün olduğu 
tespit edilmiştir (Resim: 4). Bebek mezarı olarak kullanılan amphorayı DR 2-4 
(Mısır üretimi) grubu içerisinde değerlendirmek ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlen-
dirmek mümkündür.

Akropolis çalışmalarında sadece kuzeydeki açmalarda (L-18), ana kayala-
rın bu alanlarda derinlerde olmasından dolayı, derin kazılar yapılabilmiştir. 
L-18 açmasında yapılan çalışmalarda, ortalarında bir koridor bulunan, kuzey-
güney doğrultulu iki oda açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Söz konusu alanda, 
doğudaki odanın zemini üzerinden Ptolemaios II ve Arsinoe’nin büst tasvir-
lerinin bulunduğu bir negatif baskı-mühür ele geçmiştir.

Kazı çalışmaları, alanda bulunan eserlerin tasnif ve envanterlenmesi, se-
ramiklerin değerlendirilmesi ve alandaki mimarî çizimlerin bitirilmesinin ar-
dından tamamlanmıştır ve sonraki kazı sezonuna hazır olarak bırakılmıştır.

2. KENT BAZİLİKASI 

Burcu CEYLAN 
 Şamil YİRŞEN 

Orçun ERDOĞAN 
 Semih ORHAN

2014 sezonunda üç ayrı bölümde (naos, atrium/narteks, güney ek mekânlar) 
gerçekleştirilen kazılar yapının bilinmeyen bölümlerini açığa çıkartırken, 
daha önce ortaya çıkan bölümlerin yorumlanması açısından da verimli ol-
muştur (Resim: 6-7). Öte yandan yapının tarihlendirmesi ve kronolojisinin 
belirlenmesi açısından da yeni buluntulara ulaşılmıştır. Kilise naosu içinde 
kuzey yan nef ve batı bölümünde beş açmada çalışılmış; kuzey ve güney yan 
neflerde zemin döşemesine rastlanmamıştır. Kuzey yan nefte gerçekleştirilen 
kazıların en dikkate değer buluntusu iki adet mezar yazıtıdır; ancak bunların 
yüzeyde ele geçmiş olması, verecekleri tarihi bazilika açısından sorunlu kıla-
caktır. 
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Naosun batısında orta nef girişi önünde ortaya çıkan mozaik altı harcı, ge-
çen sene orta nefin doğusunda bulunan mozaik döşemenin devamlılığı hak-
kında bilgi verse de, bu bölümde toprak arasında ele geçen birkaç tessera dı-
şında mozaik döşemenin tamamen yok olduğu anlaşılmıştır.

Bu sezonun önemli bölümü narteksin açılmasına ayrılmıştır. In situ kaide-
ler, bunların yerleştirildiği stylobat ve duvarlar, yapının, İstanbul Aziz Ioan-
nes Studios Kilisesi benzeri açık planlı bir narteksinin olduğunu gösterir. Mer-
kezde üç sütunlu bir arkadın yer aldığı narteks cephesi iki yanda geniş açık-
lıklarla atriuma bağlanmaktadır. Burada kemerlerin varlığına ait herhangi bir 
buluntunun ele geçmemiş olması, arkad sütunlarının arşitravlarla bağlandı-
ğına işaret etmektedir. 

Narteks orta bölümde zeminin taş döşemesi ortaya çıkmıştır. Döşeme, 
narteks güney bölümünde tamamen yok olmuştur. Bu alanda dolgu toprak-
la karışık ele geçen çok sayıda zemin tuğlası, bir onarıma işaret etmektedir. 
Atriumun varlığı daha önceki sezonlarda belirlenmiştir. Narteks arkadında 
kullanılanlara benzer sütun kaidelerinin varlığı bir peristile işaret etmektedir.

Kilisenin terk edilmesinden sonra narteks ve atrium üzerine yeni yapılar 
inşa edilmiştir.  Narteks orta bölüm üzerinde bir mezarlık oluşmuştur. Bu me-
zarların yapımında narteks ya da atrium sütunları kullanılmıştır. Mezarların 
üzerini kapatan dolgu toprak kotunun da üzerinde, narteks ve atrium kuzey-
doğu bölümünde dört mekândan oluşan bir geç dönem yapısı ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu geç dönem yapının duvarları, narteks batı duvarı ve sütun kaideleri 
de kullanılarak arkad stylobatı üzerine inşa edilmiştir. Duvar tekniği kilise ve 
şapelde kullanılan duvar tekniklerinden farklıdır. Bu dört mekânda ele geçen 
çok sayıda sırlı günlük kullanım seramiği yapının bir konut olduğunu düşün-
dürmektedir (Resim: 8). Bu bağlamda kuzeybatı mekânın köşesinde bir ocak 
olduğu da önerilebilir.

Kilisenin güney duvarı boyunca devam eden ek mekânlar bu sezonun 
önemli buluntularını vermiştir.  Zemin seviyesi kiliseden alçak olan bu bö-
lümde, bir peristil avlu, buna doğu ve batıda açılan iki mekân, bu iki mekânı 
birbirine bağlayan bir güney koridoru ortaya çıkartılmıştır. Daha batıda kilise 
atriumu ile bağlantılı bir dördüncü mekân da bu gruba aittir. Güney bölüm, 
atriuma, nartekse ve güney yan nefe açılan kapılar sayesinde kilise ile doğ-
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rudan bağlantılıdır. Duvarların kilise güney duvarına eklenmiş olması, bu 
bölümün kilise ile eşzamanlı değil daha sonraki bir tarihte yapıldığını düşün-
dürmektedir.

Özgününde daha geniş olan avlunun doğusundaki mekân, doğuya örü-
len bir duvarla küçültülmüştür. Buradan güneye geçişi sağlayan görkemli bir 
kapıya ait söve ve lento parçaları, güney bölümün daha geniş bir yapının par-
çası olduğunu göstermektedir. Zemin seviyesinde ele geçen iki vaftiz teknesi 
mekânın işlevine işaret etse de, teknelerin in situ durumda olmaması, kai-
delerinin bulunmaması ve birinin kırık olması, kesin bir ifadede bulunmayı 
zorlaştırmaktadır.

Avlunun batısındaki mekânda çok sayıda çatı kiremidinden oluşan bir 
katman altında geç dönem duvarları ele geçmiştir. Daha batıda bu mekânla 
bağlantılı son mekân içinde ise taş kasnağı ile bir kuyu ve bir zeytinyağı presi 
ele geçmiştir. Bu iki mekânın ikinci bir kullanım dönemi olduğu anlaşılmak-
tadır.

Peristilli avlu zemininin bir bölümünün taş, bir bölümünün mozaik kaplı 
olması dikkat çekicidir. Ne yazık ki, zemin suyu seviyesinin yüksek olma-
sı mozaik zeminin ortaya çıkartılmasını engellemiştir. Burada bulunan ku-
yunun hemen yanında yer alan ve yine zemin suyu nedeniyle araştırılması 
mümkün olmayan haznenin amacı da belirlenememiştir. Ancak haznenin 
güvenliğini sağlamak için üzerine yerleştirilmiş olduğu düşünülen demir ız-
garayı zemine sabitleyen çiviler in situ durumda bulunmuştur. Peristile ait sü-
tun ve başlıklar doğuya doğru yıkıldıkları halde ele geçmiştir. Sütunlar kalın 
sarı renk harçla birleştirilerek örülmüş kemerlerle bağlanmışlardır. Özellikle 
doğu mekânda olmak üzere ele geçen taş duvar kaplama parçaları ve fresko 
parçaları bu bölümün zengin bezemesi hakkında fikir vermektedir (Resim: 
9). Yine bu mekânda bulunan cam objeler ve kaliteli seramik parçaları, güney 
bölümün önemini vurgulamaktır.

Peristilli avlusu ve zengin malzemesi ile daha önce piskopos konutu oldu-
ğu önerilen bu bölümde ortaya çıkan vaftiz tekneleri bu fikir üzerine şüphe 
düşürmüştür. Anadolu’da bilinen örneklerde vaftizhaneler piskopos konu-
tuna ait mekânlar içinde yer almazlar. Yine de mekânlar grubunun güneye 
doğru devam ettiğine dair veriler bu konuda kesin bir yargıya varmayı en-
gellemektedir.
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Geçen sene olduğu gibi bu sene de tarihlendirmeye yardımcı olacak bu-
luntu az sayıdadır. Narteks kolonadına ait bir Korinth sütun başlığı M.S. 5. 
yüzyılın ikinci yarısından sonraki bir tarihe işaret etmektedir. Narteks üzerine 
inşa edilen mekânlarda ele geçen sırlı seramikler de incelenecektir. Kuzey yan 
nef, narteks ve güney ek mekânlarda ortaya çıkartılan sikkelerden tanımlana-
bilenler, M.S. 4 - 7. yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir.

3. KURŞUNLUTEPE KAYA SARNICI 

Havva İŞKAN
Hakan KIZILTAŞ

Patara Suyolları Projesi kapsamında kazısı gerçekleştirilen Kurşunlutepe 
Kaya Sarnıcı, kent merkezinin güneyinde yer alan Kurşunlutepe’nin üzerine 
ana kayanın oyulması ve yer yer duvar örgüsüyle desteklenerek inşa edil-
miştir (Resim: 10). Yapı boyutları itibariyle kuzey-güney yönlü olarak 9.35 m. 
doğu-batı yönlü olarak ise 11.30 m. genişliğinde, yuvarlağa yakın bir plan-
dadır. Ana kayanın eğimli olduğu alanların moloz duvar örgü ile belirli bir 
seviyeye kadar yükseltildiği görülmektedir. Yapının cephesindeki ve zemi-
nindeki ana kaya oyukları harç ile doldurulmuştur. Zemine yakın yerlerde iyi 
korunmuş sıva üç katlı bir izolayonun uygulandığını göstermektedir. Zemin 
güneyden kuzeye ve doğudan batıya doğru eğimli bir şekilde yapılmıştır. Ya-
pının batısında, ana kayanın oyulmasıyla yapılmış 13 basamaklı merdiven 
bulunur. Ana kayanın uygun olmadığı yerlerde ise moloz taşlarla merdiven 
kotu dengelenmiştir. Büyük silindirik oygunun orta kısmından yükselen 
“taşıyıcı ayak», yapı içerisindeki suyun sağlıklı bir biçimde korunmasını ve 
buharlaşmayı engellemesi amacıyla yapılmış olan bir “çatı sistemi” ne ait 
olmalıdır.0.45x0.55 m. arasında değişen ölçülerde iyi tıraşlanmış blok taşların 
ince harçla birleştirilmesiyle 19 sıra blok taştan oluşturulmuş bu taşıyıcı ayak, 
1.30x1.30 m. genişliğinde, 9.50 m. yüksekliğindedir (Resim: 11).

Kazı çalışmalarında düzenli bir arkeolojik katmanlaşma ve kontekste rast-
lanmamıştır. Ele geçen birkaç plastik eser, seramik ve az sayıdaki kiremit par-
çaları, sarnıca yönelik bütüncül bir resim oluşturmamaktadır. En üst seviye-
deki zemin harcı üzerinde alınan birkaç parça seramik buluntusu,  M.S.  6-7. 
yüzyıllara tarihlenmekte ve böylece bir üst zaman sınırı vermektedir. 
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Zemin harcına nazaran yapının yan cephelerinde ve ana kaya oyukla-
rındaki harç içerisinde yoğun seramik parçaları ve daha kalın bir kireç harcı 
kullanıldığı görülmektedir. Derin ana kaya oyukları moloz taşlar ile doldu-
rularak üzerine harç ile sıva yapılmıştır. Sarnıcın duvarlarındaki üst üste ya-
pılmış harç ve sıvalar da kullanım ihtiyacına yönelik olarak bu devamlılığını 
desteklemektedir. Ana kaya üzerindeki su kireci izlerinin yoğun olarak kuzey 
kesimde görülebiliyor olması ise, kireç izinin yapının herhangi bir evresinde 
kullanılan ve çatı sisteminde toplanan yağmur suyunun kuzey bölgeden sar-
nıç içine akıtılması sonucunda oluştuğunu düşündürmektedir.

Kurşunlutepe Kaya Sarnıcı’nın içerisinde herhangi bir akar bulunmaması 
suyun dışa aktarımının olmadığını göstermektedir. Üzerinde sadece bir anıt 
mezar ile küçük bir nekropol alanının bulunduğu Kurşunlutepe’ye neden 
böyle bir sarnıcın yapıldığı sorusu halen açıktır. Ancak çalışmalarda gözlem-
lenen farklı dönemlere ait onarım ve sıva tadilatı izlerinden, çok uzun zaman 
kullanım gördüğü kesindir. Sarnıca yönelik bu soru ve sorunların aydınlan-
ması, belki de ancak ileride yapılacak çalışmalarla mümkün olabilecektir.

  

4. LİMAN/HURMALIK HAMAMI 

Serap ERKOÇ

Mustafa KOÇAK

Kentin kuzeyinde konumlanan, üç ana mekân (frigidarium, tepidarium, cal-
darium) ve doğusundaki basilica thermarum ile kompleks bir yapı olan Liman 
(Hurmalık) Hamamı’nda 2014 yılı çalışmaları toplam 4 sondajda gerçekleşti-
rilmiştir. 

Basilica thermarum’un kuzeybatı köşesinden başlayıp frigidarium ve te-
pidariuma doğru devam eden, doğudan batıya sırası ile A-B-C ve D olarak 
isimlendirilen sondajlar, yapının kuzey cephesi için önemli sonuçları da bera-
berinde getirmiştir (Resim: 12). Yapıyı batıda, güneyde ve kısmen de kuzey-
batıda bir caddenin çevrelediği görülmüştür. 2013 yılındaki çalışmalar da bu-
ranın zemininin mozaik olduğunu ortaya koymuştu. Basilica thermarum’un 
doğu dış cephesini boylu boyunca takip eden bu mozaik zemin, mekânın ku-
zeyindeki dördüncü odaya kadar uzanmaktadır. Bu noktadan itibaren ise bir 
caddeye ait döşeme taşları ile birleşmektedir. 2014 yılı çalışmaları ile bu cad-
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denin yapıyı güneyde, batıda ve kuzeybatıda çevreleyen caddenin devamı 
olduğu tespit edilmiştir (Resim: 13). Mozaik zeminin basilica thermarum ile 
eş zamanlı olarak  M.S.  3. yüzyılda yapılmış olduğu 2013 yılı çalışmalarında 
tespit edilmiş olmasına karşın, caddenin dönemi bu sene yapılan sondajlarla 
kesinlik kazanamamıştır.  

5. ÇİFTLİK/İŞLİK ÇALIŞMALARI 

Şevket AKTAŞ

Süleyman BULUT

Patara merkezinde (1. Derece Arkeolojik ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı) 
içinde bulunan zeytinyağı ve şarap işlikleri, presleme teknikleri, çiftlik ve iş-
liklerine yönelik olarak, önceki yıllarda başlamış olduğumuz çalışmalara bu 
yıl da devam edilmiştir. Öncelikle kazı evi ve çevresinde daha önceki yıllarda 
bulunan çiflik/işliklerin yapılmış olan çizimleri kontrol edilerek eksiklikler 
giderilmiştir. Bu çalışmalarda salt tarımsal üretime yönelik yapı ve donanım-
lar değil, ayrıca kırsala ilişkin diğer mimarî veriler de kayıt altına alınmıştır. 
2014 yılı  araştırmaları Doğucasarı Tepesi’nin kuzey ve batı yamacında, Ça-
kallık Mevkii, Makbara, Bodrum, Çamurlağı Mevkii ve Gürlen’de gerçekleşti-
rilmiş; çiftlik evleri, orbis/ezme taşı, litus/ağırlık taşı, toplama kabı, trapetum 
ve pres yataklarının yanısıra tarım terasları da değerlendirmeye alınarak, ya-
yına yönelik belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında 
kazının son günlerinde Patara yol ağına ilişkin olarak çok önemli olduğunu 
düşündüğümüz iki adet de mil taşı tespit edilmiştir.

6. EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI 

Christof SCHULER

Nikolaus ZİMMERMANN

Andrew LEPKE

6.1 Kazı Evi Deposu’nda Bulunan Fragmanlar Üzerindeki Çalışmalar: Bu yılki 
çalışmalarda ağırlık verilen nokta, kazı evi deposunda muhafaza edilen, ço-
ğunluğu küçük boyutlu çok sayıda yazıt fragmanının yeniden elden geçirilip 
kontrol edilmesiydi. Bu kırık parçaların hepsi geçtiğimiz yıllar içinde tek tek 
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kaydedilmiş, aynı bütüne ait olan parçaların da pek çoğu birbiriyle eşleştiri-
lebilmişti. Bu yıl tüm bu parçalar, bu kez belli bir sistem gözetilerek, yeniden 
elden geçirildi. Bu amaçla,  parçaların tümü, depo girişindeki alana yayılarak, 
hem ait oldukları anıtın ve içerdikleri belgenin türüne göre (onurlandırma, 
mezar ya da adak yazıtları; lâhitlere, yuvarlak ya da köşeli sunaklara ait par-
çalar v.s. şeklinde), hem de harflerinin büyüklük ve biçimine göre, sınıflan-
dırılarak ayrıldı. Bu işlem sayesinde, 30 kadar parça arasında eşleştirmeler 
yapmak ve aynı metinlere ait olduklarını saptamak mümkün oldu; bunlar-
dan bir kısmının kırık kenarları da birbirini tamamlıyordu. Eşleştirilebilen bu 
fragmanların çoğu mezar yazıtlarına aitti. Yazıt tipine göre gruplara ayrılan 
tüm fragmanlar, oluşan bu yeni sınıflandırma bozulmaksızın yeniden depoya 
kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl, Rhodiapolis’li büyük hayırsever Opramoas’ın onurlandı-
rıldığı bir yazıta ait 13 fragman tespit edilmişti; bu yılki kontrol işlemi sıra-
sında, aynı yazıta ait 2 parçanın daha varlığı saptanmıştır. Depodaki frag-
manların kontrolüyle gelen bir başka önemli yenilik, birbirini bütünleyen 4 
fragmanla ilgilidir: Sözkonusu 4 fragman, daha önce Patara II başlıklı makale-
de yayınlanmış bulunmaktaydı (Bönisch - Lepke, Chiron 43, 2013, sayfa 496 no. 
2). Yayınlanan makalede, Roma ordusuna ait bir subaylık rütbesi, daha önce 
tanımadığımız önemli bir Patara vatandaşının konu edildiğini göstermiş, bu 
kişinin aynı zamanda Likya Birliği bünyesinde archiereusluk görevini üstle-
nen biri olduğuna yer verilmişti: yeni eklenen parça, yazıtta onurlandırılan 
kişinin adını öğrenmemizi sağlamıştır: Bu kişi, Patara’nın îtibarlı ailelerinden 
Vilii ailesine mensup, Quintus Vilius Titianus’tur. 

6.2. Şehirde Yapılan Çalışmalar ve Yeni Buluntular: Şehrin bazilikasında ya-
pılan kazılar sırasında 2 adet Hıristiyanlık Çağı mezar yazıtı daha bulunmuş-
tur. Bu yazıtlar, kilise binasının çöküşünden sonra içine inşa edilen şapel ile 
bağlantılıdır. Her iki yazıtta da görülen ἐκοιμήθη  
(Tanrı’nın kulu uykuya daldı) ifadesi, aslında yaygın bir ifade olmakla beraber, 
Patara’da karşımıza ilk kez çıkmaktadır.

Bizans Çağı şehir surlarının bazilikanın batısında kalan bölümü, bir diğer 
çalışma alanımız olmuştur. 3, 4 ve 5 numaralı kuleler civarında, 3 yeni ya-
zıt tespit edilebilmiştir: Bunlardan, 4 numaralı kulenin bünyesinde yer alan 



373

bir taş bloğu; başka taş bloklarla birlikte, anıtsal boyuttaki bir kaideyi oluş-
turmuştur. Yazıt metninin korunmuş olan satır sonlarından, şu bilgiler elde 
edilebilmektedir: Adını bilmediğimiz bir kişi onurlandırılmaktadır; kendisi, 
Likya Birliği’nde resmî bir görev üstlenmiş bulunmaktadır; onun onuruna bu 
anıtı diktiren ise, primipilaris rütbesine (centurio’lar içindeki en yüksek rütbe) 
sahiptir. Bunun dışında,  2 numaralı kulede, 3 yazıtın daha yeri tespit edil-
miştir. Bunlardan 2’si, daha önce TAM serisinde yayınlanmış bulunan yazıt-
lardır (TAM II 461; TAM II 467). Burada bulunan yazıtların üçüncüsü, çok 
büyük tahrîbat görmüş durumdadır. Metinde bir imparatorun onurlandırılışı 
söz konusudur. Bunların dışında bir de, m. 53 numaralı mezar ile kazı evi-
nin giriş yolu arasında kalan alanda, yüzeyde duran bir kırık parça bulmuş-
tur ve bu parça, TAM II 449 mezar yazıtının bir fragmanıdır (Nikolaos Oğlu 
Ptolemaios’un mezarı). Tüm bu keşifler sayesinde, daha önce TAM’da yayın-
lanmış, fakat günümüzde yeri henüz yeniden belirlenememiş olan yazıtların 
sayısı, önemli ölçüde azalmış bulunmaktadır.

Daha önceki kazılar sırasında Sütunlu Ana Cadde üzerinde keşfedilmiş 
olan, fakat o günden bu yana su altında bulunan 2 adet yazıtın metinleri de 
bu yıl taban suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle kayda geçirilebilmiştir. Bun-
lardan biri, yarışma yazıtları kategorisine dâhildir. İkinci yazıt ise, bir onur-
landırma yazıtı içeren bir kaidedir; yazılı yüzeyi üste gelecek şekilde çevrile-
rek, Batı Portikus’un girişlerinden birine yerleştirilmiş ve basamak vazifesi 
görmüştür. Bu nedenle, metnin solda kalan üçte birlik kısmı, oldukça aşınmış 
durumdadır. Yazının biçimine göre bu metin, M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına ya da 
M.Ö. 1. yüzyıla aittir.

6.3. Dokümantasyon İşlemlerinin Tamamlanması: Daha önceki yıllarda kayıt 
altına alınmış olan yazıtların belgeleme işlemleri (eksik fotoğrafların tamam-
lanması; metin okumalarının kontrol edilmesi; stampaj çıkarılması), tamam-
lanmıştır. Bu işlemler sırasında öncelik, şu anda yayına hazırlanmakta olan 
metinlere verilmiştir (Planlanan yayınların yazar ve başlıkları: H. Engelmann 
- A. Lepke, Agonistische Inschriften; Ch. Schuler - K. Zimmermann, Neue Inschrif-
ten aus Patara III). Bilindiği gibi, büyük ‘Meclis Üyeleri Listesi’nin 3 adet blo-
ğu, Meclis Binası önündeki yazıtlar sergisinde sergilenmektedir. Bu yazıta 
ait olarak 2013’te 2 adet blok daha bulunmuştur. Şu anda, adlarını doğrudan 
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bildiğimiz Patara Meclisi üyelerinin sayısı 111’dir; metin sütunlarının kayıp 
kısımlarını da hesaba kattığımızda, en azından 150 kadar Meclis üyesinin var 
olduğu sonucuna ulaşmaktayız.

 

7.  SERAMİK ÇALIŞMALARI

 Deniz VARMAZ

 Şeniz VARMAZ

2014 yılı çalışmalarında Hurmalık Hamamı 2010-2011-2012, Ana Cadde 
2009, Su Yolu 2009 yılı kazı sezonunda yapılan sondaj çalışmasından ele ge-
çen seramiklerin tasnif ve çizim çalışmaları ile genel değerlendirmeleri yapıl-
mıştır.

7.1. Liman Hamamı 2010-2011-2012: Liman Hamamı buluntuları M.S. 4-7. 
yüzyıllar arasına tarihlenebilmektedir. Değerlendirilen buluntular arasında  
M.S.  6. yüzyıla ait bir unguentarium, Doğu Akdeniz’de çok geniş bir alana 
yayıldığı anlaşılan bir forma sahiptir. Bu forma ait örneklerin hamur yapıla-
rının benzer olması, tek merkezde üretilmiş olabileceklerini düşündürse de 
kesin yargıya varmak güçtür.  Diğer dikkat çekici bir buluntu ise Sphateion 
Amphorası parçasıdır.

7.2. Ana Cadde 2009:  Bu kazı yılına ait seramikler arasında çok az sayıda 
Klasik ve Hellenistik Döneme tarihlenen örnek bulunmaktadır. Buluntu yo-
ğunluğu daha çok Roma İmparatorluk Dönemi ve alanın son kullanımıyla da 
bağlantılı olarak Doğu Roma Dönemine aittir. Daha önce yapılan çalışmalar-
da bu alandan ele geçen seramik buluntuların ortaya koyduğu tarih M.S. 1-6. 
yüzyıldır. Ancak 2009 yılı çalışmalarında ele geçen seramikler arasında bir 
parça, M.S. 13. yy. sonu 14 yy. ilk yarısına tarihlendirilebilmektedir. Ancak 
tek bir parçadan hareketle ana caddenin bu dönemde de kullanıldığını söyle-
mek, oldukça zordur. 

7.3. Su Yolu 2009: Ele geçen seramiklerin tarihlendirme çalışmalarında, 
eserlerin katman içerisinde homojen olmaları, katmanlar arası tarihsel deği-
şimin kolaylıkla izlenmesini sağlamıştır. Eserlerin genel tarihlendirme sırası 
Protogeometrik, Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Geç Antik Dönemdir. Su Yolu 
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2009 çalışmalarında günlük kullanım kapları yoğunluktadır. Buluntular ara-
sında öne çıkan gruplardan biri kabartmalı kâselerdir. Patara’da bulunan ka-
lıp yapımı kabartmalı kâseler süsleme özelliklerine göre bindirme yapraklılar, 
bitkisel süslemeliler, figürlüler ve uzun taç yapraklılar, konsantrik yarım dai-
re dekorlu kâseler, ağ motifi, çam kozalağı, bordürler, ve madalyonlar olmak 
üzere 9 grup altında toplanabilir. Roma Döneminde ise öne çıkan gruplardan 
biri sigillatalardır. Sigillatalar çeşitli üretim yerlerine işaret ederken, kapların 
bazı örneklerinde mühürler kullanılmıştır. Mühür portföyünün zenginliği ve 
ayrıca sigillata gruplarının neredeyse hepsinin form olarak temsil edilmesi,  
kentin Roma Dönemi’nde oldukça aktif olduğunu ve kentlerin birbirleriyle 
sıkı bir ticari ilişki kurduğuna işaret etmektedir.

8. PATARA Mimarî BEZEMELERİ 

Feyzullah ŞAHİN

“Patara Mimarî Bezemeleri” başlıklı doktora çalışması kapsamında önce-
likle 1989 yılından itibaren Kazıevi Deposu’nda bulunan mimarî parçaların 
katalog bilgilerinin oluşturulmasına devam edilmiştir. Ayrıca, kazısına 2013 
yılında başlanan Bazilika’dan ele geçen çok sayıda Korinth başlığı ve parçala-
rı da tez kapsamı içine alınarak bunların tanımlamaları yapılmış ve fotoğraf-
ları çekilerek kataloğa dahil edilmiştir. 
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Resim 1: Tepecik plan.
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Resim 3: Ana kaya çukuru.

Resim 2: Yüzey toprağının hemen altında karşılaşılan ana kaya.
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Resim 5: L-18 açmasındaki M.Ö. 3. yüzyıl konutu.

Resim 4: Bebek mezarları olarak kullanılan amphora ve çatı kiremitleri.
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Resim 7: Kent Bazilikası’nda 2014 yılında kazı çalışmaları yapılan alanlar.

Resim 6: Kent Bazilikası 2014 yılı çalışmaları.
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Resim 9: Kent Bazilikası: Güney ek mekândan ele geçen fresko parçaları.

Resim 8: Kent Bazilikası. atriumdan ele geçen sırlı seramikler.
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Resim 11: Kurşunlutepe Kaya Sarnıcı ve çatı 
sistemi destek ayağı.

Resim 10: Kurşunlutepe Kaya Sarnıcı’nın konumu.
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Resim 13: Basilica thermarumun kuzeybatı köşesin-
den başlayıp batıya uzanan cadde.

Resim 12: Liman Hamamı ve Basilica thermarum.
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NİF (OLYMPOS) DAĞI 
ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ: 2014 YILI KAZISI

Elif Tül TULUNAY et alii*
İzmir İli Nif Dağı Kazısı 2014 yılı arazi çalışmalarımız, 07 Temmuz - 08 

Eylül 2014 tarihlerinde Karamattepe,  Ballıcaoluk,  Dağkızılca ve Başpınar 
mevkilerinde1 gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili 
çalışmalarıyla katkıda bulunanlara içten teşekkür ederim.2  

* Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ, Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı Bölümü, 34722 Acıbadem - İstanbul/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ, Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Rahva Yerleşkesi 13000 Bitlis/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Klâsik 
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi, 22100 Edirne/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Hamdi ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ 
Tarihi Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Müjde PEKER, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli - İstanbul / TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik FakültesiJeofizik Mü-
hendisliği Bölümü, Cmhuriyet Üniversitesi Kampüsü 58180 Sivas/TÜRKİYE.

 Dr. Selma GÜN, Kiefernweg 2a 51503 Rösrath/ALMANYA.
 Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sa-

natlar MYO Mimarî Restorasyon Programı Sarayiçi Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE.
 Araş. Gör. İpek DAĞLI DİNÇER (M.A.), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı,  34134  Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE.
 Araş. Gör. Alper Yener YAVUZ (M.A.), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fa-

kültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı İstiklâl Yerleşkesi 15030 Bur-
dur/TÜRKİYE. 

 Mustafa BİLGİN (M.A.), Pamukkale Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kınıklı Yerleşkesi 20000 Denizli/TÜRKİYE.

1 İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin 
ortak sınırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim 
ve nekropolis alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2013, s. 245 Resim: 1; Tulunay 
2012b, s. 81 ve s. 94 Resim: 1 a - b; Tulunay 2009, s. 422 Resim: 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim: 
1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim: 1 (Tulunay 2015, s. 695 Dpn.1; Tulunay 2014a, s. 343 Dpn.1; 
Tulunay 2014b, s. 368 ile 369 arası renkli formada Resim:1; Tulunay 2013, s. 233 Dpn.1; Tulu-
nay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1). 
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KARAMATTEPE

Elif Tül TULUNAY

2014’te, Geometrik / Arkaik Yerleşim - Hellenistik Nekropolis alanında, 
memleket koordinat sistemine göre karelaj uygulaması ve jeofizik (manyetik 
ve yer radarı / GPR) ölçümlerden sonra, kuzey ve güneydoğu kesimlerdeki 
15 plankarede, toplam 32 açmada (R 27 c, R 27 d, R 28 b, R 28 c, S 27 d, S 28 
a, S 28 c, S 28 d, U 27 c, U 27 d, U 28 a, U 28 b, V 27 c, V 27 d, V 28 a, V 28 b, 

2 T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
13.06.2014 / 94949537-160.01.01 (35) - 116069 tarih / sayılı izni ve 13.06.2014 / 94949537-
160.01.01.(35) - 116066 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Birimi’nin, “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Antik 
ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2014” (E. T. Tulunay / İÜ BAP Proje Nu. 44197) 
ile “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi - 2014 (M. Peker / İÜ 
BAP Proje Nu. 44246) başlıklı Projelerimizi (işçi parası hariç) desteklemesi; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenek ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izni 
için çok teşekkür ederiz. İzmir İli Nif Dağı Kazısı’nın 2014 yılı bilimsel ekibinde toplam 52 
kişi görev almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - 
İÜ; Yrd. Doç. Dr. Müjde (Türkmen) Peker (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan 
(Başkan Vekili, Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Nümismat) - 
AKÜ; Dr. Selma Gün (Klâsik Mimarî Uzmanı); Araş. Gör. İpek Dağlı Dinçer (M.A.) - İÜ; Mus-
tafa Bilgin (M.A. Keramik Uzmanı) - PAÜ; Pınar Kızıltepe Bilgin (M.A.) - PAÜ; Burcu Derin 
(M.A.) - PAÜ; Mücellâ Albayrak - İÜ; Duygu Demir - İÜ; Sanat Tarihçileri: Prof. Dr. Üzlifat 
Özgümüş (Cam Uzmanı) – Doğuş Ü; Öğr. Gör. Meltem (Erdul) Mergen (Kiremit Uzmanı); 
Koruma-Onarım Uzmanı: Öğr. Gör. Ceren Baykan (M.A.) - TÜ; Mimarlar: Derya Ateş - TÜ; 
Özge Kurban - MSGSÜ; Paleoantropolog:  Araş. Gör. Alper Yener Yavuz (M.A.) - MAKÜ; 
Jeodezi (Harita) Mühendisleri: Kadir Can Öncül; Okan Özege; Jeodezi (Harita)Teknikerleri: 
Fatih Gürbüz; Mert Özger; Jeofizik Mühendisleri: Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç - BEÜ; Yrd. 
Doç. Dr. Özcan Bektaş - CÜ; Önder Öksüztepe - CÜ; Muhammet İkbal Topçu - CÜ; Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik Uzmanları: Doç. Dr. Ercan Arıcan - İÜ; Araş. Gör. Nefize Ezgi Altınışık 
- MKÜ; Utku Can Atılgan (M.A.) - BEÜN; Burcu Yılmaz - İÜ; Fotoğrafçı: Burcu Diri - MSGSÜ; 
Okçuluk Antrenörü: Aysel Babagür; Öğrenciler: Orhan Aras - TÜ Koruma ve Onarım; Yase-
min Aynacıoğlu - PAÜ Klâsik Arkeoloji; Barış Bekteş - İÜ Klâsik Arkeoloji; Zehra Ceylancı 
- SÜ Klâsik Arkeoloji; Esat Burak Çiftçi - TÜ Koruma ve Onarım; Yunus Emre Dağ - TÜ 
Mimarlık; Hazal Dar - İÜ Klâsik Arkeoloji; Ali Hamza Demirtaş - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; 
Gözde Gürel - TÜ Mimarlık; Barış Aykut Karadağ - MAKÜ Paleoantropoloji; Ahmet Selçuk 
Kasapoğlu - İÜ Klâsik Arkeoloji; Engin Kekeç - İÜ Klâsik Arkeoloji; Kübra Kırman - MAKÜ 
Paleoantropoloji; Selver Mutlu - KOÜ Mimarlık; Buse Gülçiçek Sarp - İÜ Klâsik Arkeoloji; 
Ayşenur Toksöz - İÜ Klâsik Arkeoloji; Melih Tuna - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Bahar Urcan 
- AnÜ Klâsik Arkeoloji; İbrahim Hakkı Yenice - TÜ Mimarlık; Öyküm Yılmaz - İÜ Klâsik 
Arkeoloji ve Bakanlık Temsilcisi: Bülent Demir - Elazığ Müzesi Klâsik Arkeolog. Ekibimizde 
özveriyle çalışan tüm üyelere ve Bakanlık temsilcimize içtenlikle teşekkür ederim. Bize çok 
yardımcı olan İZMİR Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İŞGÜDER, ayrıca Kazı Evimi-
zin Deposuna Çelik Raflar bağışlayan Uluslararası Rotary 2420. Bölge İSTANBUL-FINDIKLI 
ROTARY KULÜBÜ ile Sponsor Firma BOTEK GRUP yöneticilerine ve ilgili çalışma arkadaş-
larına da içten teşekkür ederiz.
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V 28 d, V 29 b, Y 28 d, Y 29 a, Y 29 b, Y 29 c, Y 29 d, Z 29 a, Z 33 a, Z 33 b, Z 
33 c, Z 33 d, AA 34 a, AA 34 c, AA 34 d, AA 35 a) kazı ve taş kaldırma çalış-
maları yapılmış, genel plan çizilmiş ve hava fotoğrafı çekilmiştir (Resim: 1). 
2014 yılının en kayda değer bulguları, Jeofizik araştırma verilerini irdelemek 
amacıyla kazılan AA 34 a, AA 34 c, AA 34 d ve AA 35 a açmalarında ele geç-
miştir (Resim: 2). 

Karamattepe’nin Geometrik / Arkaik Dönem yerleşimine ait mimarîden, 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda apsisli bir yapının temel kalıntıları, AA 34 
d ve AA 35 a açmalarının batı sınırında kısmen gün ışığına çıkmıştır (Resim: 
2). Temeller, henüz kazılmamış olan Z 34 ve Z 35 plankarelerine doğru devam 
etmektedir. Açma AA 35 a’da, apsisli yapıya ait temellerin doğusunda, Kara-
mattepe kronolojisi koşutunda Hellenistik bir mezar (KM 18) bulunmuştur: 

KM 18: Dört büyük taş (biri ortadan ikiye ayrılmış) ve üzerine konulan 
daha küçük taşlar ile kapatılmış, 1,89 m. uzunluğunda ve 40 cm. genişliğinde 
ana kayaca oyulmuş, güneydoğu-kuzeybatı yönlü basit bir inhumasyon me-
zardır (Resim: 2 ve Resim: 3 c - d). İskelet haricinde form vermeyen, bezeme-
siz birkaç keramik parçasından başka buluntuya rastlanmamıştır.

Paleoantropolojik Değerlendirme

Alper Yener YAVUZ

İskelet, ağaç kökleri tarafından parçalanarak hasar görmüştür. Birey, kol-
ları iki yanında, sırtüstü yatırılmış, orta erişkin bir erkektir. Yaşı, dişlerdeki 
aşınmalara göre; cinsiyeti, kafatası (cranium) mastoid çıkıntısı, alt çene (man-
dibula) mental çıkıntısı ve kalça kemiğindeki (coxae) siyatik açı noktasına (inci-
sura ischiadica major) bakılarak saptanmıştır. 

KM 18’den DNA analizi için steril şartlarda bir adet azı (premolar) diş alın-
mıştır. 

 

Elif Tül TULUNAY

AA 35 a açmasında, doğu sınırına teğet konumda, içinde kırmızı toprak 
görülen, taşlarla çevrelenmiş yuvarlak bir ocak / fırın (?) da ortaya çıkmıştır 
(Resim: 2 ve Resim: 3 a - b).  2015 sezonunda, içi temizlenip çevresi ve özellikle 
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AA 35 b açması kazıldıktan sonra, işlevinin netlik kazanacağı düşünülmek-
tedir; üzerine jeotekstil ve elenmiş toprak örtülerek koruma altına alınmıştır.

Açma AA 34 a’nın kuzeydoğu köşesinde, ana kayaca oyulmuş, dörtgen 
planlı bir bothros (?) saptanmıştır (Resim: 2). Mevcut uzunluğu 1,83 m., ge-
nişliği 0,60 m. olan çukurun bir bölümü, kazılmayan AA 33 d açmasındadır. 
AA 34 a açmasında ancak 1 m. derinliğe dek inilebilen çukurda, ele geçen çok 
miktarda Geç Geometrik keramik “Karamattepe 2014 - Kontekst I” (Resim: 7) 
adıyla topluca değerlendirilmiştir; burada birkaç kiremit, demir obje ve cüruf 
parçası da bulunmuştur.

2014 yılında kazılan diğer açmalarda da, Karamattepe’de ilk kez bulunan 
kap formları da (özellikle V 28 b, Y 28 d ve Y 29 b açmalarında) içeren, ana 
kayaca oyulmuş çeşitli büyüklük ve derinliklerde çukurlar ile çok sayıda yu-
varlak ya da uzun ahşap dikme / ayak oyukları (özellikle T 27 d, T 27 c ve U 
27 d açmalarında) ortaya çıkmıştır (Resim: 4 a - c).

Keramik

Mustafa BİLGİN

Geometrik / Arkaik Keramik: Yerleşmenin saptanan en erken evresi olan Geç 
Geometrik Dönem’e tarihlenen ve parçaların yapıştırılmasıyla bir kısmı ta-
mamlanabilmiş olan bir amphora ve bir dinos, 2014 Karamattepe kazısında, 
gün ışığına çıkan önemli keramik buluntuların başında gelmektedir. 

Amphora’nın (Resim: 5 a) ağız-boyun bölümü ile kaidesi eksiktir. Geç Geo-
metrik Dönem bezeme anlayışına göre süslenmiş gövdenin alt bölümü bant, 
üstü ise geometrik bezemeli (metop içinde kelebek, devamlı zikzak hat ve “z” 
motifli)  olup, omuz kısmında, Batı Anadolu, Adalar ve Kara Yunanistanında 
sıklıkla görülen siluet şeklinde, narin yapılı, uzun bacaklı bir at figürü yer 
almaktadır (Resim: 5 b). Boyun ve baş bölümü eksik olan atın altında dolgu 
motifi olarak içi taralı üçgenler ile içi boş ya da taralı baklava dilimi kullanıl-
mıştır; sırt kısmının hemen üstünde ise nokta bezekler görülmektedir. Figü-
rün iki yanında metopların yer aldığı kısımlar kırık ve çok aşınmıştır. Burada 
görülen en belirgin bezeme karşılıklı yerleştirilmiş yatay meander ağacı moti-
fidir. Kabın kızıl-bej tonlarındaki hamuru, yoğun mika, az mineral ve kireç 
katkılı olup, tozaran yapıdadır. 
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İkinci örnek olan dinos (Resim: 5 c), dip bölümünün eksikliğine rağmen, 
tama yakın profil vermektedir. Ana bezeme frizinin yer aldığı gövdenin üst 
bölümü, dikey çizgilerle, içlerine kuş figürü, kelebek motifi ve geometrik şe-
killer yerleştirilmiş metoplara ayrılmıştır; alt kısım ve iç yüzey bant bezeme-
lidir. Dinos parçaları üzerinde iki tip kuş görülmektedir. Birincisi döneminin 
bilinen örnekleri gibi profilden ve sağa doğru betimlenmiş, ince uzun gövde-
sinin ve içi paralel yatay çizgilerle taralı kanadının konturu belirgin çizilmiş 
ve uzun boynu geriye doğru yay yaparak uzatılmıştır. Altta ve üstte dolgu 
motifi olarak iç içe üçgenler kullanılmıştır. İkinci kuş ise farklı tiptedir ve bir 
metop içine başı yukarı gelecek şekilde, dikey yerleştirilmiştir (Resim: 5 d). 
Örneği az olan bu duruş şekli dikkat çekicidir. Baş kısmı eksik kuşun kontur-
ları belirtilmiş gövdesi, topaç biçiminde şişkin ve nokta bezemeli yapılmıştır. 
Bir bacağı ile üç tırnaklı pençesi, sağ yanda boşlukta resmedilmiştir. Gövde-
sinin iki yanına büyük birer üçgen dolgu motifi yerleştirilmiştir; soldakinin 
içinde bir baklava motifi vardır. Metobun iki yanında içleri dolu büyük birer 
kelebek motifi yer alır. İki kuş motifi arasındaki bölümde konsantrik kare ve 
üçgenler içeren geometrik şekiller vardır. 

Karamattepe’de M.Ö. 7. yy.ın ilk yarısını temsil eden kotyle, kuşlu kotyle3 
(Resim: 6 a - c), krater ve dinos parçaları ile fincan örnekleri de yaygındır. 2014 
kazı sezonunda, Y 28 d açmasında bulunan parçalarıyla büyük kısmı tümle-
nen ve tam profil veren bir fincan (Resim: 6 d), bu formu daha iyi tanımamızı 
sağlamıştır. M.Ö. 7. yy.ın ortalarına ve ikinci yarısına tarihlendirilen keramik, 
dibe doğru daralan dış bükey gövdeli skyphoi; “Klazomenai Amphoraları” gru-
bunda değerlendirilen, omuz kısımları spiral uçlu yatay “S” ve dalgalı hat 
bezemeli ticarî amphorai ve hydriai yanı sıra gri hamurlu tabak parçalarıdır. 

Karamattepe’de ilk kez rastladığımız, V 28 b açmasında parçalanmış ola-
rak yan yana bulunan (Resim: 4 c) ve biri boyun başlangıcına, diğeri omuz 
hizasına kadar kısmen tamamlanabilen matara formlu iki adet testi (Resim: 6 
f ve Resim: 6 g), önden dairesel formlu, yandan daha basık tasarlanmış gövde 
profilleriyle, ilginç örneklerdir. Benzerlerine ve mevcut izlere göre, boyun in-
cedir ve oval kesitli dikey tek kulp boyun üzerinden çıkarak omuza oturmak-

3 Krş. Bilgin - Derin 2013.
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tadır. Gövdeleri üzerinde, merkezden başlayarak yanlara doğru genişleyen 
spiral motifi yer almaktadır. Mika, mineral ve kireç katkılı hamurları kiremit 
ve bej renginde olup, hafif tozaran bir yapıya sahiptir. Bezemede kullanılan 
spiral motif stiline göre, Arkaik Dönem’de üretilmiş olmalıdırlar. Aynı yerde 
bulunan, hamurları kaba ve iri taneli olan daralan ağızlı, küresel gövdeli ve 
yuvarlatılmış dipli pişirme kaplarına da M.Ö. 7. yy.dan itibaren Arkaik Dö-
nem boyunca rastlanmaktadır (Resim: 6 e).

“Karamattepe 2014 - Kontekst I”: Karamattepe’de Açma AA 34 a’nın kuzey-
doğu köşesindeki kepire oyulmuş çukur / bothros? içinden çıkan keramik 
parçaları, farklı özelliklere sahip örneklerin bir arada bulunması bakımından 
önemli bir kontekst oluşturmaktadır (Resim: 7). Bu yıl yalnızca bir bölümü 
açılan çukurun diğer kısmı, kazılmayan AA 33 d açması içinde kalmıştır. 

Kontekstin tarihlendirilmesine yardımcı olacak malzeme arasında, ya-
lın astarlı ya da dikey çizgi kümelerinden oluşan bezemesiyle derin çentikli 
kotyle parçaları, içi taralı meander motifi bezemeli krater / dinos parçası, içi 
ağ örgüsü şeklinde taramalı üçgen bezemeli parçalar oldukça önemlidir. Bu 
örnekler hem tipolojik hem de bezeme anlayışı bakımından Geç Geometrik 
Dönem’de görülen özellikleri yansıtır. Çukur içinde bu grupların dışında, fin-
can, gri hamurlu keramik ile pişirme kapları da tespit edilmiştir. Geometrik 
Dönem’de açıldığı anlaşılan bu çukur / bothros eldeki verilere göre, en fazla 
M.Ö. 7. yy. başlarına dek kullanılmış olmalıdır.   

Erken Hellenistik Keramik: 2014’te, Karamattepe’nin nekropolis olarak kulla-
nıldığı Erken Hellenistik Dönem’e ait çok sayıda Hellenistik keramik parçası 
toprağa karışmış halde ele geçmiştir. Mezar hediyelerine ait oldukları anlaşı-
lan bu örnekler, geçen senelerdeki gibi, yine Attik Keramik ve Bölgesel Özellikte 
Keramik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Karamattepe Nekropolisi’nin ithal vazoları arasında değerlendirilen Attik 
Grubu Keramik, genellikle iyi arıtılmış açık kırmızı hamurlu ve siyah parlak as-
tarlıdır. M.Ö. 325-275 yıllarına tarihlenen bu grup içinde en fazla kantharos, “içe 
dönük kenarlı kâse”, “dışa dönük kenarlı kâse” ve “sosluk” parçaları ele geçmiştir. 

Karamattepe’nin 2014 yılı keramik buluntuları, önceki yıllarda saptadığı-
mız yerleşim ve nekropolis kronolojisine uygundur; fakat form ve bezeme 
açısından daha da çeşitlenmiştir. 
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Sikkeler 

Dinçer Savaş LENGER

2014 yılında Karamattepe’de gün ışığına çıkan sekiz adet bronz sikkeden, 
biri Makedon Krallığı, diğerleri Hellen otonom (üçü Ephesos, birer adedi 
Rhodos, Teos, Smyrna ve tanımsız bir kent) darplarıdır. Smyrna basımı ha-
riç, tüm sikkeler M.Ö. 4. yy.la tarihlenmektedir; ön yüzünde sur taçlı Tykhe, 
arka yüzünde tütsü kabı betimlenmiş olan Smyrna sikkesi M.Ö. 3. yy.la aittir. 
Makedon kralî darbının ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde sopası ile 
sadak ve ALEXANDROU  lejandı vardır.

Ön yüzünde sağa Nymphe başı, arka yüzünde gül yer alan Rhodos darbı 
sikke iyi korunagelmiştir (Resim: 8 a). Teos darbı olduğu lejandı sayesinde 
anlaşılan sikkenin ön yüzü tanımsız olup, arka yüzünde kantharos vardır. 

2014’te Karamattepe’de, önceki yıllara oranla daha az sayıda bulunan sik-
keler, yöredeki sikke dolaşımı hakkında bilgi vermeye devam etmektedir.4

Metal Buluntular 

Daniş BAYKAN

2014 Karamattepe kazı çalışmalarında bulunan metal eserlerin başında, 
geçen senelerde olduğu gibi yine ok uçları çoğunluktadır. 2006 yılından beri 
Karamattepe kazısında bulunan ok ucu sayısı, 2014 yılında 384’ü demir, 12’si 
bronz olmak üzere toplamda 396 adede ulaşmıştır. Karamattepe örnekleri, 
ok uçlarının, şimdiye dek bilinen kronolojisini ve tipolojisini değiştirecek ni-
telikte veriler sunmaktadır. 2014 yılında Karamattepe’de 34 adet demir ve 1 
adet bronz olmak üzere, toplam 35 adet ok ucu bulunmuştur. Karamattepe’de 
bronz ok ucu (NİF M.14–28) ile aynı yerde bulunan çok küçük boyutlu bronz 
çivilerin (ör., M.14–22 ve M.14–24) sabitleme açısından deneysel denemesi ya-
pılmıştır (Resim: 8 c). Görüldüğü kadarıyla gerek boyut gerekse tip açısından 
kovanlı bronz ok uçlarının sabitlenme deliği için bu küçük boyutlu bronz çi-
viler uygundur. Ayrıca, Karamattepe’de demir bir mızrak ucuna (Resim: 8 d) 
ilk kez rastlanması da önemlidir. Uzunluğu 18,8 cm., en geniş kısmı 1,7 cm. 

4 Krş. Lenger 2013a ve Lenger 2013 b.
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ve ağırlığı 68,45 gr. olan iki kanatlı, delici kısmın omurgası (orta hattı) belir-
gin, iyi korunmuş tüm demir mızrak ucunun sabitlenme yeri kovanlı olup 1,7 
cm. çapındadır. Kontekste göre M.Ö. 6. yy.la tarihlenmelidir5. Ele geçen çok 
sayıda demir çivi, bronz çivi, bronz iğne, bronz levha parçaları ile kullanımı 
belirlenemeyen obje parçaları da temizlenip koruma-onarımı yapılarak tas-
niflenmiştir.

Cam Buluntular 

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ

Karamattepe’de 2014’te bulunan burma bilezik parçaları (Resim: 8 g), renk-
li cam ipliklerinin sarmal olarak döndürülmesi ve halka oluşturacak şekilde 
iki uçtan birleştirilmesi ile üretilmişlerdir. Tüm Roma ve Bizans yerleşimle-
rinde paralellerine rastlanmaktadır. Ancak erken dönem örnekleri de vardır.

Kemik Buluntu 

Elif Tül TULUNAY 

Karamattepe’de V 28 d açmasında, tüm olmasına karşın yanma ve aşınma 
nedeniyle yüzey kaybına uğramış, kenar uzunlukları 1,1-1,25 cm. arasında 
değişen geometrik küp formlu, yüzeylerindeki sayı dizilimi standarda uy-
gun, tipik bir kemik zar bulunmuştur (Resim: 8 b).

Karamattepe, kemik eserleriyle ilgi çeken bir kazı alanıdır. 2012’de bulu-
nan, paralel kenar prizma (baklava) şeklindeki Kemik Zar’ın benzerine şimdi-
ye dek yapılan araştırmalarda rastlanmamıştır.6 2009’da bulunan çift taraflı, 
çizgi bezemeli küçük Kemik Tarak da, sap yuvasına sahip olması nedeniyle 
önemlidir.7

5 Nif (Olympos) Dağı Kazısı metal buluntuları hakkında bkz. Baykan 2012; Baykan 2013a ve 
Baykan 2013 b.

6 Tulunay 2014, s. 347, 356 Resim: 7 c.
7   Tulunay 2011, s. 408, 418 Resim: 6 b;  bkz. Peker 2013.
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Pişmiş Toprak Buluntular 

Keramik haricindeki pişmiş toprak buluntular arasında Arkaik Dönem’e 
ait olduğunu düşündüğümüz bir ağırlık ve bir ağırşak önemlidir. Z 33 d aç-
masından çıkan ağırlık, küçük parçalardan tümlenmiş olup, yanma nedeniyle 
iyi korunamamıştır (Resim: 8 f). Yüksekliği 9,5 cm., genişliği 7 cm. ve kalınlığı 
5 cm. olup, 306 gr. ağırlığındadır.

Kazıma çizgilerle yapılmış iç içe iki baklava motifi ile bezenmiş bikonik 
formlu ağırşak (Resim: 8 e), kazı alanının kuzeyinde, yüzeyde bulunmuş ve 
oldukça aşınmıştır. Yüksekliği 2,4 cm., en geniş çapı 3,3 cm. ve delik açıklığı 
0,6 cm.’dir. Karamattepe kronolojisine göre Arkaik olması gereken ağırşağın, 
önceki yıllarda yine yüzeyde bulunan, benzer form ve bezemeye sahip bir 
örneğine göre, çok daha erkene (Khalkolitik?) tarihlenmesi de mümkündür. 

Küçük Eser Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları

Ceren BAYKAN

Nif Dağı’nın tüm kazı alanlarından gelen metal, taş, kemik, cam ve pişmiş 
toprak malzemeden eser ve parçaları ile cüruf ve cevher parçalarının fotoğraf 
çekimi, temizlik ve onarımları tamamlanmıştır. Yapılan uygulamalar, eserin 
malzeme özelliklerine göre, bozulma şekilleri ve durumları tanımlandıktan 
sonra, uygun yöntemle gerçekleştirilmiştir.8 

Karamattepe mevkiinde bulunmuş pişmiş toprak fincana ait parçalar te-
mizlenmiş, büyük bir kısmı mevcut, ağız kenarı eksik tek kulplu eserin par-
çaları yapıştırılarak onarımı tamamlanmıştır. Karamattepe’de yerinde bulun-
muş matara formlu pişmiş toprak iki kabın birinin ağız kısmı ve kulbu eksik 
gövdesi tam, diğerinin gövdesinin büyük kısmının eksik olduğu görülmüştür. 
Mataralara ait parçaların temizliği bitirildikten sonra buluntu yeri ve çevresi-
ne ait keramik parçaları da kontrol edilmiş, kaplara ait parçalar yapıştırılarak 
onarım tamamlanmıştır. Karamattepe buluntusu muhtemelen yanma sonucu 
parçalanmış pişmiş toprak ağırlık parçalarının temizliği gerçekleştirilmiş ve 

8 Demir eserlerin koruma, onarımı hakkında bkz. Baykan, C. 2013.
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kuruyan parçalar malzemenin yanması sebebiyle dayanıksızlığı ve dağılması 
problemine karşı sağlamlaştırılmıştır. Kuruma sonrası birleşen parçalar ya-
pıştırılarak onarım tamamlanmıştır. 

Karamattepe buluntusu astarlı keramik parçalarının yüzeyi mekânik yön-
temle temizlenmiş ve birleşebilir parçalar yapıştırılmıştır. Parçaların birleş-
mesiyle büyük bir kabın (amphora) gövde kısmı oluşmuş ancak dip ve ağız 
parçası bulunmadığından kabın tam profili ortaya çıkmamıştır. 

Karamattepe mevkiinde çeşitli çevresel faktörler ve özellikle hayvanların 
zararları nedeniyle taşları yerlerinden çıkan ve dağılan, önceki yıllara ait KM 
5, KM 11, KM 12 ve KM 15 numaralı mezarların, özgün durumlarına getiril-
mesi ve dayanıklılığının sağlanması için, onarılmasına karar verilmiştir. Kazı 
sonrası fotoğrafları arşivden seçilen mezarlara ait çevreye dağılan taşlar top-
lanmış, taşların oturtulacağı yuvalar temizlenmiştir. Yerleri tespit edilen ori-
jinal taşlar malzemeye uygun olması amacıyla bölgenin elenmiş toprağıyla 
yapılan çamur ve küçük taşlarla desteklenerek yerlerine oturtulmuştur. KM 
5 mezarının parçalanan taşları temizlenerek yapıştırılmıştır. Mezara ait olup 
yerleştirilen taşlar arasında kalan boşluklar çamurla doldurulmuş ve kontrol-
lü kurutulmuştur. Kuruma sonrası mezarların temizliği yapılıp, fotoğrafları 
çekilerek, sağlamlaştırma belgelenmiştir.

Jeofizik Araştırmalar

Aydın BÜYÜKSARAÇ 

Özcan BEKTAŞ

2014’te Karamattepe’de jeofizik ölçü alımına uygun 3 farklı alanda manye-
tik ve yer radarı (GPR) çalışmaları yapılmıştır. Karelaj sistemine bağlı olarak 
0,5 m. - 1 m. profil aralıklarıyla her iki yöntem de uygulanmıştır. Değerlen-
dirme sonucunda, alanın güneyinde 2 adet anomaliye rastlanmış ve haritalar 
üzerinde işaretlenmiştir. Bu anomalilere kutba indirgeme işlemi ve ardından 
analitik sinyal uygulaması yapılmıştır. En önemli anomali AA 34 - AA 35 
kazıkları arasında yaklaşık 3 m. çaplı bir değişim olarak gözlenmiştir. Ano-
malilerin tanımlanması için bulundukları noktalarda mutlaka kazı yapılması 
tavsiye edilmiştir.
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Elif Tül TULUNAY 

2014 sezonu bitiminde, Karamattepe kazı alanı tümüyle (özellikle duvar-
lar, kepire oyulmuş çeşitli çukurlar ve mezarlar) jeotekstil ile örtülerek koru-
ma altına alınmıştır. 

Karamattepe, İzmir İli Nif Dağı’nın Geometrik / Arkaik ve Hellenistik 
Dönem’deki kırsal yaşamına (ticaretine, arkeo-metalurjisine, işliklerine, fırın-
larına ve ölü gömme geleneklerine) ilginç buluntularıyla ışık tutmaya devam 
etmektedir. 

BALLICAOLUK

Müjde PEKER

2014 yılında Ballıcaoluk Kalesi’ndeki çalışmalar, Y 20 b, Z 20 a, AD 25 a, AD 
25 c ve AD 25 d açmalarında sürdürülmüştür. Alandaki çalışmaların ilk üç gü-
nünde, Z 19 ve AD 25 plankarelerinde, geçen sezon sonunda duvarlar üzerine 
örtülen jeotekstiller kaldırılmış; çalışılacak açmaların çevresinde, alana ulaşan 
ve el arabasının geçeceği yollarda gereken yerler düzeltilerek ot temizliği ya-
pılmış, çizimler kontrol edilerek düzeltilmiş ve tamamlanmıştır. Ayrıca, çevre 
temizliği sırasında, AB 18 plankaresi içinde yer alan ve taş çıkarıldığı anlaşılan 
doğal kayalık üzerinde demir bir taşçı aleti in situ ele geçmiştir.

BOM 4: Y 20 b ile Z 20 a açmaları arasında, üzerinde kapak taşı ya da kire-
mit bulunmayan, batı-doğu doğrultulu, dikdörtgen biçimli bir mezar (BOM 
4) gün ışığına çıkmıştır (Resim: 9 a - c). Toprak içine oyulmuş; iç uzunluğu 180 
cm., genişliği 40 - 38 cm. ve derinliği 32 - 24 cm.; iç kenarları, BOM 1 ve BOM 
2 örneklerindeki gibi düzensiz taşlarla örülerek desteklenmiş; tabanı, kısmen 
ana kayanın düzleştirilmesi ve taş döşenmesi yanı sıra orta kısmına (üzerine 
“S” çizilmiş) büyük bir kiremit yerleştirilmesiyle yapılmış olan mezarın için-
den, kapağı bulunmadığı için dışarıdan karışmış olabileceği düşünülen, çok 
az sayıda keramik çıkmıştır.

Paleoantropolojik Değerlendirme

Alper Yener YAVUZ

BOM 4’te yapılan kazı ve toprak eleme çalışmalarında, çıkış sırasına göre 
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numaralandırılan 5 adet kafatası ile bunlara ait alt çene (mandibula) ve karışık 
durumda bazı gövde kemikleri bulunmuştur.9  İskeletlerden, 1 kadın (1 nu-
maralı kafatası) ve 4 erkek birey saptanmıştır. Kafatası 2 ve 4, ileri erişkin (40 
- 50 yaşlarında); Kafatası 1, 3 ve 5 orta erişkin (30 - 40 yaşlarında) bireylere ait-
tir. Ele geçen dişlerde şiddetli aşınma görülmektedir. El ve ayak parmakların-
da arthritis tespit edilmiştir. İskeletlerin durumu ve mezarda kapak bulunma-
yışı nedeniyle bireylerin farklı evrelerde gömülmüş olabileceği düşünülebilir. 

Müjde PEKER

Z 20 a ve Y 20 b açmalarında keramik ve cam parçaları yanı sıra, çeşitli 
bronz, demir ve kurşun objeler, 1 adet Tip 5 bronz ok ucu parçası (M.14-37), 1 
bronz sikke (S.14-11) ve çiviler bulundu. 

AD 25 a açmasının batı tarafında, küçük taşlarla örülmüş basit bir duvar 
ortaya çıktı. Açmada, 2 adet sikke (S.14-07 ve S.14-10), 1 adet Tip 1 demir ok 
ucu (M.14-26), çoğunlukla Hellenistik Dönem’e ait keramik parçaları ile bir-
kaç kiremit parçası, az sayıda cam, kemik, metal obje, kemik parçaları ve cü-
ruf ele geçmiştir. AD 25 c açmasında, kuzey-güney doğrultulu duvarın doğu 
cephesi basamaklarının işlevini anlamak için kazı yapılmıştır. Burada ele ge-
çen ve çoğu Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen keramik parçaları arasında 
Geç Geometrik parçalar bulunması önemlidir. Bu parçalar, büyük olasılıkla, 
duvarın yıkılan dolgusunda kullanılmıştı. Ayrıca bronz bir fibula parçası ile 
bronz ve demir küçük obje ve cüruf parçalarına rastlanmıştır. 

Kazı sonunda, Z 20 a ve AD 25 a-d plankarelerinde ortaya çıkarılan duvar-
lar ve tüm mezarlar, korunmaları için jeotekstil ile örtülmüştür. 

Orman içindeki konumu ve sarp arazi yapısı nedeniyle çok zor çalış-
ma şartlarına sahip olan Ballıcaoluk’ta, yapılan kazı çalışmaları, Kale yer-
leşimindeki anıtsal sur (savunma sistemi) duvarlarının ve yapıların ilginç 
mimarîsinin belgelenmesi yanı sıra, nadir ve önemli küçük buluntular da ka-
zandırmaktadır. 

9 BOM 4’ten çıkan kemikler, 2015 yılında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Antropoloji Bölümü’nde yapılan “Nif Olympos Dağı Araştırma ve Kazı Projesinden 
Çıkarılan İnsan Kemiklerinin Paleodemografik Analizi” konulu bir Lisans Tezi kapsamında 
Ahmet ANKUL tarafından da değerlendirilmiştir.



395

Keramik

Mustafa BİLGİN

2014’te Ballıcaoluk Yerleşmesi’nde yapılan kazı çalışmalarında, Geç Ge-
ometrik, Arkaik, Hellenistik ve Geç Roma Dönemi’nin farklı safhalarına 
ait keramik parçaları bulunmuştur. Eldeki verilere göre, buradaki yerleşim 
de, Karamattepe’de olduğu gibi Geç Geometrik Dönem’de başlamaktadır. 
Dış yüzeyi düz ve dalgalı dikey çizgi kümeleriyle bezeli, derin çentikli bir 
kotyle parçası, bu erken dönem için karakteristiktir. M.Ö. 7. yy.la tarihlen-
dirilen bir hydria parçası ise Arkaik örnektir. Yine Karamattepe’de olduğu 
gibi, Ballıcaoluk’ta da Klâsik Dönem’e ait buluntu ele geçmemiştir. Ancak, 
Hellenistik Dönem’den itibaren yerleşmenin tekrar kullanıldığını, özellikle 
açık kırmızı hamurlu, siyah astarlı Attik Keramik parçaları kanıtlamaktadır. 
Bu gruba giren başlıca örnekler, tabak (NİF.14.BO.14, NİF.14.BO.05) ve kaide 
parçalarıdır (NİF.14.BO.06, NİF.14.BO.07). Ballıcaoluk’ta Hellenistik Dönem’e 
tarihlenen (M.Ö. 3. yy.) Attik Keramik dışında Bölgesel Özellikte Keramik parça-
ları da ele geçmiştir. Bunların arasında en belirleyici parça, dış yüzeyi dal-
dırma tekniğinde akıtma boya bezemeli bir kantharos kaidesine aittir (Resim 9 
d). Ayrıca yerleşimin Geç Antik Çağ evresiyle ilişkilendirilebilecek, M.S. 5.-7. 
yy.larda yaygın olarak görülen formda bir çömleğe ait ağız kenarı parçası 
bulunmuştur. 

Sikkeler 

Dinçer Savaş LENGER

 2014’te Ballıcaoluk’ta üç adet bronz sikke bulunmuştur. AD 25 a açmasın-
da ele geçen iki sikkeden biri Smyrna (S.14-07), diğeri Makedon Krallığı (S.14-
10) darbıdır.  

M.Ö. 2. yy.la tarihlenen bronz Smyrna sikkesi, başka bir Hellen otonom 
darbı üzerine (sürfrap) basılmıştır (Resim: 9 e). Ön yüzünde sağa Apollon 
başı, arka yüzünde sola oturan Homeros yer alan Smyrna darbına pul olarak 
kullanılan sikkenin ön yüzünde Herakles başı (?), arka yüzünde ise çelenk 
içerisinde meşale (?) ve LE lejandı yer alır. Darp sonucu Smyrna sikkesinin ön 
yüzü ilk sikkenin arka yüzü altında kalmıştır.

AD 25 a açmasının Makedon Krallığı darbı olan ikinci bronz sikkesinde 
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(S.14-10), ön yüzde Herakles başı, arka yüzde ise sopa ve sadak vardır. Z 20 
a açmasında, BOM 4 üzerinde ele geçen üçüncü sikkenin ön yüzünde sağa 
dönük baş, arka yüzünde boğa yer alır. Lejandı okunamayan sikke büyük 
olasılıkla Aiolis’teki Larisa kentine aittir.

Metal Buluntular 

Daniş BAYKAN

Ballıcaoluk’ta, 2 demir (Tip 1: Saplamalı, dörtgen kesitli ve Tip 3: Saplamalı 
yaprak) ve 1 bronz (Tip 5: Kovanlı, yaprak) olmak üzere 2014 yılında 3 adet; top-
lamda ise 38 adet ok ucu tespit edilmiştir. Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta bulu-
nan toplam ok ucu sayısı böylece 427 (411 Demir + 16 Bronz) adede ulaşmıştır. 

M.Ö. 7./6. yy.la tarihlenen bronz bir fibula parçası (M.14-25), daha önce 
yine Ballıcaoluk’tan tanıdığımız bir fibula (M.10-60) tipindedir (Resim: 10 e). 

Cam Buluntular 

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ

Ballıcaoluk 2014 cam buluntuları, ağız kenarlarında mavi kordon bulun-
ması açısından dikkate değer örneklerdir. Bu tip camların benzerleri Amori-
um kazılarında Bizans buluntuları arasında yoğun olarak ele geçmiştir

BAŞPINAR

Daniş BAYKAN

Bizans Yapı Grubunun (Resim: 10 a) bulunduğu parsel ve çevresi özel 
mülkiyette olduğundan, burada, kazının devamı ve yapıların korunması için 
gerekli Koruma Çatısı (Resim: 10 b) ile Çit Projeleri, kamulaştırma gerçekleş-
tirilmeden uygulanamamaktadır. 2014’te, Kamulaştırma işlemleri, Koruma 
Çatısı ve Çit Projesi hazırlıkları nedeniyle, Başpınar’da kazıya ara verilmiş; 
öncelikle arazi gezilerek incelenmiş; yapılar ve çevresi otlardan temizlenmiş; 
jeotekstil örtüler kaldırılarak duvarlar ve geçen yıllarda sağlamlaştırılan sı-
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valar kontrol edilmiş; mimarî çizimler tamamlanmış ve düzeltilmiş; yalnızca, 
kışın akan toprakla kısmen ortaya çıkmış bir mezar (BM 42) kazılmıştır:

BM 42: B Yapısı apsisleri dışında, kışın sularla akan toprakla kısmen orta-
ya çıkmış, uzunluğu 195 cm., genişliği 63 cm. olan çatma kiremit bir mezardır 
(Resim: 10 c). İçinden iskelet dışında buluntu çıkmamıştır.

Paleoantropolojik Değerlendirme

Alper Yener YAVUZ

İskelet iyi korunagelmemiş, düzensiz çıkmıştır (Resim: 10 d). Bu durum 
mezarın tahrip görmesinden ya da ikinci gömme olduğundan kaynaklanabi-
lir. Çıkan mandibula (alt çene) parçasında postmortem (ölüm sonrası) kayıp ve 
dişlerde aşınma vardır. İskeletin orta erişkin bir bireye ait olduğu düşünül-
mektedir. Coxae (kalça kemiği) ve sacrum (sağrı kemiği) yapılarından bireyin 
erkek olduğu saptanmıştır. Sağ ve sol kalça kemiklerinin üst kısımları (coxae 
ilium) arasında kalınlık farkı görülmektedir. Bu durum kemik erimesine (os-
teoporoz) bağlı olabilir. Bazı parmak kemiklerinde Kemik çıkıntıları (osteofit) 
saptanmıştır. İki adet izole azı dişi (molar, premolar) DNA analizi için alınmış-
tır.

Devşirme Taş Envanteri

Selma GÜN 

İpek DAĞLI DİNÇER

2014 yılında Başpınar yapılarında kullanılmış çok sayıdaki devşirme taş 
malzemenin (spolia) çalışılmasına başlanmıştır. Malzemenin civardaki bir yer-
leşimden mi yoksa tek bir yapıdan mı getirildiği ve orijinalinin dönemi gibi 
soruları aydınlatabilmek amacıyla yapılan belgeleme ve tasnif sırasında, deği-
şik cinste (özellikle mermer çeşitleri) ve farklı dönemlere ait oldukları anlaşılan 
örnekler yanı sıra, aynı yapıdan geldiği düşünülen taşlara da rastlanmıştır. 

Şimdiye kadar tespiti yapılan devşirme parçalar arasında mimarî bezeme-
sine göre en kesin tarihlemenin yapılabildiği tek eser BT3 envanter numaralı 
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bir lahit kapağı parçasıdır. Kırıktan kırığa 182 cm. boyunda korunagelmiş çok 
ince işçilikli bu lahit kapağı parçasının uzun kenarı boyunca, toplam 15 cm. 
yüksekliğinde aşağıdan yukarıya doğru inci, yumurta ve açık-kapalı palmet 
dizileri olmak üzere aralarında eksen bağlantısı bulunan üç bezeme şeridi,  
M.S. 2. yy.la tarihlenmektedir. Kapağın çatısı yaprak biçimli kiremitlerle kap-
lıymışçasına işlenmiştir. 

Başpınar A ve B Yapıları dış narteksi içinde, güneydoğu köşe yakınındaki 
ince kristalli beyaz mermerden bir taş blok (BT92), şimdiye kadar ele alınan 
parçalar arasında, kısa yüzünde, en kaliteli anatyrosise sahiptir. 131,2 x 67,2 x 
14,5 cm. boyutlarındaki mimarî blok taşın, ön yüzünün de itinayla perdahlan-
mış mükemmel bir işçilik göstermesi nedeniyle, Roma öncesine,  Hellenistik 
Dönem’e tarihlenen bir yapıya aidiyeti mümkündür. 

Ayrıca, B Yapısı’nın muhtemelen ikinci katına ait, yan yana (ikiz, üçüz) 
mermer pencere çerçeveleri ve bunların, mil yuvalarına göre, açılabilir olduk-
larının saptanması, ilk önemli verilerdir. 

Yazıt

Hamdi ŞAHİN

Başpınar’da, altındaki sıvanın oyulduğu anlaşılan büyük bir eşik taşının 
alt yüzünde yazıt olduğu gözlemlenince, kaçak kazıcıların taşı kıracağı veya 
taşıyacakları çekincesiyle, acilen alınan Koruma Kurulu kararıyla yazıtlı taş 
Kazı Evi deposuna taşınmıştır (Resim: 10 f). Bu, bir lahit teknesinin kesilmiş 
yan yüzüdür; silmesi üzerindeki ve şematik bir girland ortasındaki tabula 
ansata içindeki Eski Yunanca yazıtta, ön değerlendirmemize göre, mezara 
dokunulmasını önleyecek bir korkutma ve ceza formüle edilmiştir. Genel 
özelliklerine göre  M.S. 3./4. yy.la tarihlenen yazıttaki, cezanın Smyrna kenti 
yaşlılar meclisine ödenmesi gerektiği ifadesi önemlidir.

NİF DAĞI 2014 YILI DNA ANALİZLERİ

Ercan ARICAN 

Nefize Ezgi ALTINIŞIK

Moleküler antropoloji, son yıllarda ilerleyen yüksek çıktılı dizileme tekno-
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lojileri sayesinde büyük bir hızla gelişmektedir. Antik DNA (aDNA) çalışma-
larıyla insanın biyokültürel evrimine dair önemli veriler elde edilmektedir. 
Nif Dağı kazı alanlarından çıkarılan insan iskeletlerinden, mitokondriyal ge-
nom d-loop bölgesi dizilenerek, haplo grup tespitinin yapılması ve bu bölge-
ye dair göç yolları ve akrabalıkların aydınlatılması amaçlanmıştır. Elde edilen 
ilk bulgulara göre, evrimsel akrabalık ağacında Karamattepe bireyinin Bal-
lıcaoluk bireyi ile aynı daldan ayrılması, Başpınar bireyinin ise farklı bir kö-
kenden gelmesi, bölge coğrafyası ve tarihine bakıldığında beklenen sonuçtur. 
Mitokondrial DNA (mtDNA)’nın d-loop bölgesindeki varyasyonlara göre H 
üst haplo-grubuna dâhil olduğu saptanan Karamattepe, Ballıcaoluk ve Başpı-
nar bireylerinin, Batı Avrupa ve Yakın Doğu toplumlarıyla ilişkili olabileceği 
görülmektedir. Hem Nif Dağı’na, hem de Batı Anadolu’ya dair tüm göç ve 
akrabalık görüntülerinin ortaya çıkarılabilmesi için, farklı kazı alanlarından 
çıkarılan daha fazla bireyin aDNA verileriyle yapılan popülasyon genomiği 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Elif Tül TULUNAY

İzmir İli Nif (Olympos) Dağı Kazısı, görüldüğü üzere, her türden ilginç 
ve ender arkeolojik buluntularıyla, eşsiz kalıntılarıyla ve bunların uzmanlar 
tarafından yayınlanmasıyla, her geçen yıl, Batı Anadolu Arkeolojisinin gelişi-
mine katkıda bulunmaya devam etmektedir.10 Önümüzdeki kazı dönemlerin-
de daha verimli sonuçlar almayı içten diliyoruz.

KISALTMALAR

ArkeometriST    Arkeometri Sonuçları Toplantısı

AST   Araştırma Sonuçları Toplantısı

Aşğ. / aşğ.   Aşağıda

Bkz./ bkz.   Bakınız

BM     (= Başpınar Mezar)

10 Krş. Tulunay 2014b; Yalçın 2014.
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Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe 2014 AA 35 a ve kuzeyindeki açmalar.

Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe 2014 hava fotoğrafı ve genel plan.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe 2014 Açma AA 35 a’daki ocak - fırın ve KM 18.

Resim 4:  Nif Dağı - Karamattepe  2014 ana kayaca oyulmuş çeşitli büyüklük ve derinliklerde 
çukurlar ile dikme yuvaları.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe 2014 Geç Geometrik amphora ve dinos  parçaları.

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe 2014 Geometrik - Arkaik keramik.
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe 2014 - Kontekst I Bothros içi Geç Geometrik keramik parçaları.

Resim 8: Nif Dağı - Karamattepe 2014 çeşitli küçük buluntu.
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Resim 9: Nif Dağı - Ballıcaoluk BOM 4, bölgesel keramik ve sürfrap Smyrna sikkesi.

Resim 10: Nif Dağı - Başpınar Bizans yapı grubu ve 2014 buluntuları.
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2014 YILI BARCIN HÖYÜK KAZILARI

Rana ÖZBAL*
 Fokke GERRITSEN

Mücella ERDALKIRAN
Hadi ÖZBAL

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Barcın Höyük 2014 kazı sezonu 30.06.2014 ile 
05.09.2014 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.  Bu sene kazılan tüm açmalarda 
(L10, L11, L12, M10 ve M11 açmalarında) M.Ö. yedinci binyılın ortasına tarih-
lenen tabakalar kazılmıştır (Resim: 1). Barcın Höyük Neolitik Dönem dolgu-
su en üstte VIa’dan en altta VIe’ye 5 farklı evreye ayrılmıştır (Gerritsen v.d. 
2013a, 2013b). 2014 sezonunda VIc, VId ve VIe evreleri kazılmış, ayrıca VId 
tabakasının VId1 ve VId2 olmak üzere iki farklı alt evresi olduğu tespit edil-
miştir. Bu sezon özellikle VId1 evresinde kullanım görmüş olan bitişik 4 farklı 
yapı kazılmıştır. Kazılar, mimarî yapıları anlamaya yönelik ilerlemiş, dolayı-
sıyla mimarî yapılar tümüyle ve hemen bitişiğinde bulunan avlu mekânlar 
kazılmıştır. Özellikle yanmış olan Yapı 2’nin tek bir yapı değil de 2A ve 2B 
olarak adlandırdığımız iki yapı olduğu bu sezon anlaşılabilmiştir. 

2014 sezonunda VId1 tabakasına tarihlenen yapıların duvarları dikkatli 
bir şekilde incelenmiş ve yapım teknikleri araştırılmıştır. Çalışmalar sonucun-
da bu yapıların, Barcın Höyük Neolitik üst tabakalarından bilinen dal örgü 
tekniğinden farklı bir yöntem ile inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Örneğin; 
VIb tabakasındaki yapılarda sepet gibi örülmüş belirgin dal izleri olmasına 
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rağmen 2014’de yoğun bir şekilde kazılmış olan VId1 tabakasında bu yapı 
tekniğini destekleyecek herhangi bir iz bulunamamıştır. Dolayısıyla kazıklar, 
duvar hendeklerine yerleştirildikten sonra sıkıştırılmış çamur ile sabitlenmiş 
ve dış yüzeyleri sıvanmış olmalıdır. Kazık direklerinin yatay olarak birbirine 
bağlanmış olduğunu VId1 evre duvarlarının mevcut korunmuş kısmına ba-
karak söylemek mümkün değildir. Nitekim duvarların alt kısımlarında bunu 
ispatlayacak dal örgü izlerine rastlanmamıştır, ancak üst kısımlarda yatay ip 
desteği ya da benzer bir tutturma metodu olup olmadığı konusunda elde veri 
bulunmamaktadır. Ayrıca VId tabakasını VIb ile genel olarak mimarî yönden 
karşılaştırınca kazık direklerinin hem daha büyük hem de daha seyrek aralık-
larla yerleştirilmiş olduğu belirlenmiştir. 

2014 sezonunun belki de en önemli bulgusu, günümüzde 38 numaraya 
denk gelen bir çift ayak izinin tespit edilmesidir (Resim: 2). Çok özel korunma 
şartları gerektirdiğinden bu tür bulgular arkeolojide ender rastlanmaktadır. 
Yapının tabanı sıvandıktan sonra kapı girişinden dışarı çıkar pozisyonda olan 
ayak izlerinin üzerine tekrar sıva çekilmesi ile izler kapatılmıştır. Yapının ta-
mamen yanmasıyla ayak izleri günümüze kadar korunmuştur. Ayak izi önce 
konsolide ve stabilize edilmiş, daha sonra da tek parça halinde çıkartılmış ve 
sezon sonunda İznik Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Söz konusu yapıların son tabanları 2014 sezonunda kaldırılmış altta bu-
lunan dolgu tabakalarının kazılmasına başlanmıştır. M11 açmasında yapılan 
sondaj ana toprağa, kültürel olmayan jeolojik toprağa, sadece 10-20 cm. kal-
dığını anlamamızı sağlamıştır.  Açmalarda yapılan çalışmalar aşağıda belir-
tilmiştir: 

L10 AÇMASI: L10 açmasında Yapı 2’nin batı tarafında bulunduğu tespit 
edilen Yapı 2B kazılmıştır. Ancak yapının VId1 evresine ulaşmadan önce aynı 
mekânda bulunan ve daha sonraki evrelerde yapının yeniden inşasını sağla-
yan geç dönem duvarların duvar hendekleri kazılmış ve kaldırılmıştır.  Söz 
konusu üst evre yapıları, Yapı 14 (VIc evresi) ve Yapı 15 (VId2 evresi) olarak 
adlandırılmıştır (Resim: 3). Yapı 14 ve Yapı 15 ile ilişkili tabanların çoğu tah-
ribata uğramış olsa da yapıların batı taraflarında üzerinde in sitü buluntular 
bulunan ve üst üste sıvanmış beyaz tabanlar yer yer tespit edilmiş ve kazıl-
mıştır.
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Geç döneme tarihlenen yapı hendeklerinin ve yapı tabanlarının kaldırıl-
masının ardından 2B yapısının kazılmasına başlanmıştır. Yaklaşık 5,7 metre 
uzunluğu olan yapının genişliğinin neredeyse 4 metre olduğu tespit edilmiş-
tir. Bu sayede 20 m²’yi aşan bir ev gün ışığına çıkartılmış ve kazılmıştır. Yapı 
2B ile ilişkili küçük ocak ve siloların bulunması burada yapının yer yer yan-
mış tabanın belirlenmesinde faydalı olmuştur. Yapı tabanının altına yerleşti-
rilmiş çok sayıda bebek mezarı bulunmuş, belgelendikten sonra kazılmış ve 
kaldırılmıştır (Resim: 4). Söz konusu tabanın altında yetişkin mezarı bulunan 
ikinci bir taban tespit edilmiştir. 

L10 açmasındaki kazılarda, 2B yapısının batısında, Yapı 21 adını alan yeni 
bir yapının varlığı tespit edilmiştir. Yapı 21’in 2A yapısı gibi yüksek sıcaklıkta 
yanmış olması dikkat çekicidir. Yapının en üst tabanına ulaşılmıştır, ancak 
henüz altta başka tabanlar olup olmadığı anlaşılamamıştır. Yapının üst taba-
kalarda bulunan ve olasılıkla Yapı 14 ve Yapı 15 ile eşdönem evlerin duvar 
hendekleri tarafından tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Yanmış olduğundan 
yapı tabanında çok sayıda buluntu in sitü pozisyonda tespit edilmiştir.  

L11 AÇMASI: L10’un güneyinde bulunan L11 açmasında 2014’te yapılan 
kazı çalışmaları yapılarla ilişkili olan sundurma alanları ve avlu mekânları 
araştırmaya yönelik ilerlemiştir ve dolayısıyla özellikle açmanın kuzey tarafı 
kazılmıştır. Yapının güneyinde genişliği yaklaşık bir metreyi bulan alanın, 
doğudaki diğer yapılarda olduğu gibi, yapı ile ilişkili olasılıkla sundurma 
altı giriş mekânının olduğu teyit edilmiştir. Bu alanın güneyinde kalan ve çit 
duvarı ile sınırlandırılmış alanın ise avlu mekânı olduğu bilinmektedir. Av-
lunun üst tabakalarında yer yer çakıllı tabanların, alt tabakalarda ise bitki ka-
lıntılarının tespit edilmesi bu mekânların olasılıkla çamurlu olmuş olduğunu 
ve ancak ahşap ya da sazların serilmesiyle ya da uzaktan getirilen çakıllarla 
örtülmesiyle işlevsel hale getirilebildiğine işaret edebilir. Buradaki yüzeyler-
den alınan mikromorfolojik, mikroarkeolojik ve kimyasal örnekler sayesinde 
söz konusu mekânların işlevinin anlaşılması ümit edilmektedir. Bitki kalıntı-
larının yoğunluğu, saman ve hayvan dışkısı gibi etkenlerden dolayı ise avlu-
ların hayvanların tutulduğu ahır türü bir alan olup olmadığı tespit edilebilir.  

L11 açmasının doğu tarafında çapı yaklaşık bir metre olan, altı sıvalı, çoğu 
zaman ısıya maruz kalmış ancak fonksiyonu bilinmeyen leğen biçimli düz-
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gün çukurlar bulunurken batı tarafında olasılıkla avluyu mimarîden ayıran 
ve tekrar tekrar inşa edilmiş çitlerden dolayı oluşmuş duvar hendekleri bu-
lunmuştur. Avluda biri yetişkin, diğeri ergen bir çocuğa ait iki farklı mezar 
bulunmuş ve kazılmıştır.

L12 AÇMASI: L12 açmasında çalışmalar randımanlı bir şekilde ilerlemiştir. 
Açmada tespit edilen mimarî unsurların henüz kazılmamış olan M12 açma-
sında bulunan bir yapının bitişiğindeki bir dış mekân ya da sundurma altı 
alanı olduğu düşünülmektedir. Söz konusu alanın, bir işlev yeri olarak kulla-
nıldığına dair izler tespit edilmiştir. Bu kapsamda bazıları yemek pişirme ba-
zıları da içlerinde yoğun miktarda kırmızı renkli boya kalıntısı bulunduğun-
dan pigment üretimi ile ilişkilendirilebilecek çok sayıda ateş çukuru tespit 
edilmiştir (Resim: 5). Ayrıca yapı ile ilişkili çok sayıda bebek mezarı da tespit 
edilmiş ve kazılmıştır.

2014 sezonunun ikinci yarısında söz konusu açma, doğuda 7,5x2 metre-
lik bir alanda daraltılmış ve dolayısıyla daha hızlı bir şekilde alt tabakalara, 
deniz seviyesinden 223,49 metre kotuna inilebilmiştir. Bu sayede açmadaki 
tabakalar, L13 açmasında bulunan derin sondajdaki tabakalarla bağdaştırıla-
bilmiştir.

Bu mekânda, beyaz tabanların altında oldukça küllü ve genel itibariyle 
siyahımsı tonlardan ibaret çok sayıda tabaka kazılmıştır. Bu mekândaki kül-
ler, etraftaki yaşam yerlerinde iskân edenlerin ocak küllerini boşaltmaları 
sonucunda oluşmuş olmalıdır. Tabanlar, güneye doğru meyilli bir şekilde 
oluşmuştur. Bu tabakalarda, çanak çömlek tarihlendirilmesinden anlaşıldığı 
üzere, üstteki beyaz tabanlı yüzeyler ile ilişkili ve olasılıkla yiyeceklerin bo-
zulmaması için söz konusu yapının bodrumuna kazılmış olan kilden bir sak-
lama mekânı tespit edilmiştir. Yapıdan tümlenebilecek nitelikte çanak çömlek 
ele geçmiş, uzman restoratör Evren Kıvançer tarafından restore edilmiştir. 

Kazının bitimine bir hafta kala mevcut sondaj, kuzeye doğru, L11 aç-
masıyla L12 arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla yaklaşık 1,5 metrelik bir 
alanda devam ettirilmiştir. İki açma arasında bulunan ara duvarın Neolitik 
Dönem’de mekân ayrımı için işlev görmüş olduğunu ve duvarın iki tarafın-
da toprağın ve tabakalanmanın çok farklı prensipler çerçevesinde oluştuğu 
gözlemlenebilmiştir. Aynı şekilde L11 açmasındaki tabakalanmadan da farklı 
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olduğu dikkat çekmiştir. Ancak deniz seviyesinden 224,36 metre kotundan 
sonra L12 açmasındaki küllü ve meyilli tabanlara ulaşılmış, bu mekânda sı-
kıştırılmış hoker pozisyonunda gömülmüş olan bir yetişkin mezarı kazılmış-
tır (Resim: 6). 

M10N AÇMASI: M10N açması, kuzeyde tespit edilen palisat ya da yerle-
şim çevre duvarı hendeğinin kazılması için açılmıştır. Bu hendekte kazının 
ilk üç haftasında deniz seviyesinden 224,06 metreden 223,18 metre derinliğe 
inilmiştir, ancak yağan yoğun yağmurlardan sonra alan kurumadığı için bu 
mekânda çalışmalar 2014 sezonu için durdurulmuştur. Yapılan çalışmalar, 
hendeğin düzgün bir biçimde kazılmış olduğunu ve doğu-batı istikametinde 
devam ettiğini göstermiştir. Söz konusu hendeğin fonksiyonu, palisat olup 
olmadığı kesinlik kazanmamıştır. Höyüğün etrafında gerçekleştirilen Jeoar-
keolojik çalışmalar sonucunda, Neolitik Dönem’de yerleşimin çevresinin ba-
taklık olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu hendek, yerleşimin 
zeminini kurutmak için bir çeşit su kanalı olarak da işlev görmüş olabilir. 

M10 AÇMASI: M10 açmasının mimarî yapıları içeren güney kısmında de-
vam eden kazı çalışmaları, başta ayak izi olmak üzere önemli bulgular keş-
fetmemizi sağlamıştır. Yanmış olan Yapı 2A, M10 açmasında kazılmaktadır. 
Yaklaşık 12 m2’lik bir alanı kaplayan yapı, yanmış olduğundan Barcın Höyük 
yapı konstrüksiyon teknikleri ve yapı içi depolama ve kullanım açısından 
önemli sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilecek niteliktedir. Çalışmalar kap-
samında yapının kuzeydoğusunda bulunan ve 2010 senesinde tespit edilen 
(bakınız Gerritsen ve Özbal 2012: 159-160, 166) yanmış ahşapların olasılıkla 
bir platform ya da seki türü konstrüksiyon niteliği olduğu düşünülmektedir. 
Dört sene önce tespit edilen bu mimarî öğe, 2014 senesinde yapının tamamı 
taban seviyesine getirildikten sonra kazılmıştır.   

Yapının alt kullanım evresinde ortada bir ocak yeri varken, üst evresinde, 
özellikle batı duvarın bulunduğu yerde, duvarın içine gömülmüş buğday ve 
mercimek depolamak için siloların bulunduğu tespit edilmiştir. 2013 sezo-
nunda bu mekânda bol miktarda mercimek tespit edilmişti (Özbal v.d. 2015: 
616). 2014’de ise aynı alanın güneyinde halen başak halinde buğdaylar ele 
geçmiştir (Resim: 7). 

Yukarıda da belirtildiği gibi 2A yapısının kapısının önünde, mekân içinde 
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yanarak günümüze kadar korunabilen bir ayak izi bulunmuştur (Resim: 2). 
Girişin hemen içinde yer sıvasının ve dolayısıyla ayak izinin hemen altına 
yerleştirilmiş olan hayvan kafatası ve boynuzu ve kapı girişinde bulunan aşı 
boyası, bu alanın sembolik bir anlamı olabileceği önerisini destekleyebilir. 
Kapı girişine yerleştirilmiş ayak izleri geç dönem ritüel kontekstlerinden bi-
linse de (Dunbabin 1990; Takacs 2005; Thomas 2008) Barcın örneği hakkında 
daha kesin yorumlara ulaşmak için ayak izlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi 
gerekmektedir. 

Söz konusu ayak izleri, M.Ö. yedinci bin yıla tarihlenen ilk ayak izleri 
değildir. Yenikapı kazıları kapsamında dış mekânda bazıları ayakkabı ya da 
sandalet giyilerek bırakılmış çok sayıda ayak izi tespit edilmiştir (Kızıltan ve 
Polat 2013: 118). 

M11 AÇMASI: M11 açmasında çalışmalara öncelikli olarak yapıların bu-
lunduğu alanda başlanmıştır. Bu alanda bitişik olarak bulunan Yapı 4 ve Yapı 
10 kaldırılmış, iki yapının da altında yer alan ve boyutu 5,7 x 4 metre büyük-
lüğünde 22 m2’lik alanı kaplayan Yapı 19’a ulaşılmıştır. Yapı 19’un en önemli 
özelliği tabanının bir uçtan diğerine tamamen kırmızı olmasıdır (Resim: 8). 
Kırmızı tabanlı yapılar, Neolitik Dönemin erken evrelerinde gerek Güneydo-
ğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da, gerek Orta Anadolu’da, gerekse Ege 
Bölgesi’nde Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde tespit edilmiştir (Çilingiroğlu 
vd 2012: 149; Erim Özdoğan 2011: 207; Esin ve Harmankaya 2007: 263-264, 
Erdoğu 2009, Mellaart 1961: 71; Özbaşaran vd 2012: 161). Dolayısıyla Barcın 
kazılarında, yani Bursa’da, bulunması Marmara Bölgesi’nin diğer bölgeler-
le olan ilişkisinin altını çizmektedir. Ancak diğer bölgelerde genelde terazzo 
olarak bilinen bu tür tabanlar, Barcın Höyük’te yanmış malzemenin öğütü-
lerek pudralanması ve kırmızı boyanın eklenmesi sonucu yapılmış olabilir. 
Tabanın oluşumunu anlamak için bilimsel analizler halen devam etmektedir. 
Ancak olasılıkla, Barcın Höyük’te aynı görüntü farklı fakat olasılıkla nispe-
ten daha kolay olan bir teknikle yapılmış olabilir. Tabanın kırmızısı 22 m2’lik 
alanın tamamını kaplamaktadır. Özellikle yeni açıldığında parlak bir kırmızı 
renge sahip olan taban, güneşe maruz kaldığında kurumakta ve rengini kay-
betmektedir. 

Yapı 19’un tabanı, gerek mikroarkeolojik gerekse toprak kimyası için ör-
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neklendikten sonra kaldırılmış, alttaki tabakalara (ve 1x2 metrelik bir bölüm-
de) ve ana toprağa ulaşılmıştır. Kırmızı tabanın altında çapları 20 cm’yi aşan 
büyük kazık delikleri bulunmuştur. Şu ana kadar dört adedi tespit edilen ka-
zık deliklerinin bir köşe oluşturmuş ve olasılıkla bu alanda mimarî bir yapı-
nın varlığına işaret etmektedir (Resim: 9).  

M11 açmasının güney kısmında avluda yapılan çalışmalar, burasının ye-
mek pişirme ve günlük faaliyetler için kullanılmış bir dış mekân olduğunu 
işaret etmektedir. Bu alanda çok sayıda bulunan, belki de çit işlevi görmüş, 
duvar hendeği faaliyet mekânını avlunun güney kısmından ayırmıştır. Söz 
konusu hendeklerin, sadece M11’den değil, L10 ve M10 açmalarının da gü-
neyinden geçiyor olması yapıların hemen güneyinde dar bir alanın ek bina 
girişi olarak işlev görmüş olabileceğine işaret edebilir. Kazılar burada en altta 
bulunan kültürel tabakalara gelmiştir, çünkü ana toprağa ulaşılmış olunmasa 
da yapı içlerinden farklı olarak alt tabanlarda kültürel stratigrafik katmanlar 
artık genel anlamda bitmiştir.

BARCIN HÖYÜK 2014 SEZONUNDA KAZI EVİNDE YAPILAN ÇALIŞ-
MALAR: 2014 sezonu kapsamında kazı alanında yapılan çalışmalar dışın-
da kazı evinde ve laboratuvarlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Artık kazının son tabakalarında kemik ve taş aletler, boncuklar gibi küçük 
buluntularda, çanak çömleklerde ve iskeletlerde büyük azalma görülmüştür. 
Dolayısıyla araştırmacılar, 2014 sezonu sona ermeden malzemenin analizi ta-
mamlanmış sonrasında geçtiğimiz yıllardan analizi bitmemiş olan amorf ve 
etütlük malzemeye yönelmişlerdir.  

RESTORASYON VE KONSERVASYON: Restorasyon ve konservasyon 
faaliyetlerinin başında özellikle ayak izinin korunması, stabilizasyonu sıra-
lanmalıdır. Bunun dışında küçük buluntu konservasyonuna yönelik çalışıl-
mıştır. Ancak, yukarıda belirtiği gibi, artık kazının alt tabakalarına ve Neolitik 
Dönemin erken katmanlarına ulaştıkça küçük buluntu sayısında fark edilir 
bir azalma görülmüştür. 2013 sezonundaki buluntu ve çanak çömlek açısın-
dan ele geçen zenginlik artık bu katmanlarda bulunmamaktadır.  

İNSAN KEMİKLERİ: 2014 sezonunda 3 adet yetişkin ve çok sayıda bebek 
ve çocuk mezarı gün ışığına çıkarılmıştır. İnsan kemiği analizleri kapsamında 
Dr. Songül Alpaslan Roodenberg, özellikle sayıca çok zengin bir repertuvar 
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oluşturan 2013 yılına ait iskelet malzemesini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
incelemektedir (Alpaslan Roodenberg vd. 2013). Özellikle patolojik yönden 
araştırılan kemiklerin yaş ve cinsiyet tayini için gerekli ölçümler yapılmasına 
ve tamamlanmasına öncelik verilmiştir. 

İŞLENMİŞ HAYVAN KEMİKLERİ: 2014 sezonunda, Dr. Mücella Erdal-
kıran Barcın Höyük’teki kazılarda ele geçen 585 adet kemik aleti tipolojik ve 
kullanım analizi açısından incelemiş, ölçmüş, kullanım izine dikkat ederek 
detaylı tanımlarını yapmış ve veri tabanına aktarmıştır (Erdalkıran 2015). 
Önemli olduğu düşünülen aletler çizilmiş ve kullanım izlerini en iyi yansıta-
cak biçimde tekrar fotoğrafları çekilmiştir. 

Barcın Höyük kemik alet endüstrisinde dikkat çeken, dokumacılıkta ya 
da örmede kullanıldığı düşünülen ve bu nedenle mekik olarak adlandırılan 
geniş tarafı delikli damla biçimli alet ile ilgili olarak deneysel arkeoloji çalış-
ması yapılmıştır. Üretim ve kullanım teknolojilerini anlamak amaçlı yapılan 
bu çalışmanın sonucunda bir adet mekik şekillendirilmiştir. 

BONCUKLAR: Boncuklar, 2014 sezonunda iki farklı uzman tarafından 
çalışılmıştır. Yar. Doç. Dr. Emma Baysal, boncukları hammadde ve tipolojik 
açıdan incelemiş (Baysal 2014), Dr. Ellen Belcher ise delme yöntemlerini araş-
tırmıştır. 

BOTANİK ÖRNEKLER: 2014 kazı sezonu kapsamında az miktarda ayıkla-
nan botanik örnekler sezon bitiminde İznik Müzesi izni ile İstanbul’a getiril-
miş arkeolog Hüreyla Balcı tarafından ayıklanmıştır. Bu kapsamda bu sezon, 
fındık, mercimek, bezelye ve tahıllar belirlenmiştir. Ayrıca M10 açmasında 
başak halinde tahıllar ele geçmiştir (Resim: 7). 

ÇANAK ÇÖMLEK ANALİZİ: Dr. Laurens Thissen tarafından yapılan ça-
nak çömlek analizi kapsamında bu sene, L11 açması hariç, tüm açmalar ince-
lenmiş, hatta 2013 senesinden henüz incelenmesi bitmemiş çanak çömlekler 
de çalışılmıştır Çanak çömlek dışında bu katmanda taş kapların da mevcut ol-
duğu materyal kültürde beliren değişikliklerin ana göstergelerindendir (Re-
sim: 10). Bu sene özellikle çok sayıda parça yapıştırılarak ağızdan dibe kadar 
profil gösterebilecek hale getirilmiştir. Çanak çömleklerde katkı malzemesi 
analizleri yapılmış ve dönemler arası farklar belirlenerek stratigrafik bilgilerle 
bağdaştırılmıştır.   
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LİPİT ANALİZLERİ: Çanak çömleklerde lipit analizi steril laboratuvar ko-
şullarında Boğaziçi Üniversitesi’nin Arkeometri Merkezi’nde yapılmaktadır, 
ancak kazı ortamında söz konusu çalışmaların ilk basamakları Prof. Dr. Hadi 
Özbal tarafından arazide tamamlanmaktadır (Özbal vd. 2011, 2012, 2013, 
2014, Thissen 2010). Bu bağlamda uygun çanak çömlekler tespit edilmiş ve 
lipit analizi için çanak çömlek dışında ilk defa toprak ve taş kaplardan da nu-
muneler alınmıştır. Lipit analizi kapsamında süt, geviş getiren hayvan doku 
yağı ve domuz doku yağı ayırt edilebilmektedir.   

ÖĞÜTME TAŞLARI: Öğütme taşlarının analizi Yar. Doç. Dr. Adnan Bay-
sal tarafından gerçekleştirilmiştir. 2014 sezonunda 450’den fazla taş alet ve 
buluntu incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, kayaç türleri ve alet tipo-
lojileri tanımlanmış, kullanım ve üretim teknolojileri belirlenmiştir. Yapılan 
inceleme,  yerleşim yerinin alet üretim teknolojisi, hammadde alış verişi veya 
yakın çevre ve ekolojisi ile olan ilişkilerini anlamaya yöneliktir. 
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Resim 1: 2014 sezonunda kazı yapılan açmaların şematik planı.

Resim 2: Yanmış Yapı 2A’nın girişinde tespit edilen ayak izleri.
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Resim 4: L10 açmasında tespit edilen bebek mezarlarından birisi.

Resim 3: Yapı 2A, Yapı 14 ve Yapı 15’in yerlerini şematik şekilde belirten plan.
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Resim 6:  L12 açmasının kuzeyinde tespit edilen yetişkin mezarı.

Resim 5: L12 açmasında bulunan ve kırmızı boya izleri içeren çukurlardan bir örnek.
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Resim 8: M11 açmasında bulunan kırmızı tabanlı Yapı 19.

Resim 7: Yanmış 2A yapısında bulunan yanmış buğday başağı.
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Resim 10: 2014 sezonunda ele geçen ve tüm profil veren kaplardan örnekler. Ortada bulunan 
mermerden yapılmış olsa da form bakımından sağ ve solda bulunan çanak çömlek 
kaplara çok benzemektedir.

Resim 9: VIe tabakasına tarihlenen kazık delikleri.
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PANAZTEPE 2014 YILI KAZILARI
Armağan ERKANAL-ÖKTÜ*

Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN

1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç 
Çağı’ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir 
gelişimin varlığını ortaya koymaktadır. Bu kültürel çerçevede, 2014 yılı kazı 
çalışmaları 19871, 19882 ve 19903-19914  ile 20125 ve 20136 yıllarında gerçek-
leştirilen çalışmaların devamı niteliğinde deniz seviyesinden yaklaşık 67 m. 
yükseklikte Akropol alanının kuzey kesiminde yeniden başlatılmıştır7. 

* Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Limantepe Kazı Evi, Denizci mahallesi, Harbiye Caddesi, No: 2, 
Çeşmealtı, Urla-İzmir/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE.

1 Erkanal 1989, 59-65
2 Erkanal 1990, 255-260; Erkanal 1991, 37-40.
3 Erkanal 1992: 451-452
4 Erkanal 1993, 498-499
5 Erkanal-Öktü vd. 2014, 24-36.
6 Erkanal-Öktü vd. 2015, 601-614. 
7 2014 yılı Panaztepe kazı çalışmaları, Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında ve Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Mer-
kez Müdürlüğü (DÖSİMM), Türk Tarih Kurumu, Hacettepe Üniversitesi (013A701006 numaralı 
alt yapı projesi kapsamında), İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ. (İZBAŞ), Menemen 
Belediyesi ve BORTAR tarafından sunulan maddi ve manevi destekle sürdürülmüştür. Kazı 
çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-Karaaslan, Arkeolog Zülfikar Akyüz, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans 
Öğrencisi Erden Egemen Terzioğlu, Hacettepe  Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencileri Cansın 
Özer, Elif  Yuluğ,  Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Gizem Alpaslan, 
Firdevs Elif Akgün, Semih Tolga Çınar, Beyza Gülmez, Tarık Günce, Gamze Gözüaçık, Zeynep 
Gürlek, Deniz Kişniş, Caner Kaşka, Aysu Köysüren, Onur  Kavak, Savaş Onurcu, Şifa Öztürk, 
Fatmagül Parlak, Celalettin Görkem Tuğrul; Harran Üniversitesi arkeoloji bölümü öğrencisi Be-
dih Doğan; Ankara Üniversitesi  Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğrencisi Mesut 
Yakşan’dan oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. Kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı adına İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Beyhan Gürman bakanlık temsilcisi 
olarak katılmıştır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Kazı 
sonrası seramik değerlendirmeleri konusunda büyük yardım gördüğümüz Trakya Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Dr. İlkanHasdağlı’ya teşekkür ederiz.
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Söz konusu kesimde daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında ele 
geçirilen buluntulara dayanarak buradaki iskânın Erken Tunç Çağına kadar 
geri gittiği anlaşılmaktadır. Bu alanlardaki kültürel kalıntılar ise yerleşmenin 
M.Ö. 2. binyılın ilk yarısı ile Arkaik-Geç Klasik Dönemde yoğunlaştığını gös-
termektedir (Resim: 1).  2014 yılı çalışmalarının genel hatlarıyla amacı surun 
güney ve doğu kesiminde açığa çıkarılan ve sura bağlanan M.Ö. 4. ve 6. yüz-
yıl mimarî yapı komplekslerinin birbiri ile olan bağlantı ve ilişkilerinin daha 
iyi anlaşılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
yapılan 2014 yılı kazı çalışmaları sonucunda 396 m2 lik bir alanda derinleşile-
rek, toplam kazılan alan 1965 m2 ye ulaşmıştır (Plan: 1).

Akropolde 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında açığa çıkar-
tılan çeşitli duvar uzantılarının ile yüzeyde tespit edilen taşlar söz konusu 
kalıntıların doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir sur duvarı-
na bağlı olan yerleşim dokusunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır 
(Resim: 2). En az iki evreli olduğu saptanan bu sur duvarının bazı kesimlerde 
ana kaya üzerine oturtulmuş olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı çalışmaları 
sırasında sur duvarı, 1.70- 2.10 m. arasında değişen bir genişliğe ve 2.25-3.00 
m. arasında bir yükseklikte karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sur duvarının 
doğu yöndeki uzantısı 2014 yılı çalışmalarında 20 m. açılarak toplam 70.05 
m. uzunluğa ulaşmıştır. Sur zaman içindeki uzun süreli kullanım nedeniyle 
özellikle kuzey ve doğu cephelerde tamir edilerek yeniden kullanım gördüğü 
anlaşılmaktadır. Eğime bağlı olarak duvar güney kesimde yükselerek devam 
etmektedir. Arazinin yapısından kaynaklanan bir eğim nedeniyle de sur du-
varı güney yönde yükselerek devam etmektedir. Surun dönüş yaptığı doğu 
kesiminde ise merdiven basamakları şeklinde inşa edilen köşenin ise büyük 
bir olasılıkla duvarın ağırlığını dağıtmak ve duvarı sağlamlaştırmak amacıyla 
inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir8 (Resim: 3). 

Yapılan çalışmalarda sur duvarının üç farklı noktada kırılarak arazinin 
topografyasına uydurulduğu belirlenmiştir. 2014 yılı çalışmaları sırasında 
surun doğu kesiminde yapılan çalışmalar sırasında surun kullanım evrele-
ri ve zaman içerisinde geçirdiği tamirat ve doğal bozulmalar net bir şekilde 

8 Erkanal 989,  61.
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belirlenmiştir (Resim: 4). Surun doğuya bakan cephesinde önceki yıllarda be-
lirlenen ve en az iki kullanım evresi saptanan sur duvarının üç farklı nok-
tada kırılarak arazinin topografyasına uydurulduğu belirlenmiştir. Arazinin 
topografyasından kaynaklanan eğim nedeniyle sur duvarı güney yönde yük-
selerek devam ettiği yerde dönüş yaparak kırılmış ve eğimde bir düşüş mey-
dana gelmiştir.  

Akropolün kuzey kesiminde yer alan surun güney ve güney-doğu kesi-
minde gerçekleştirilen çalışmalar bu yılki programın asıl odağını oluşturmak-
tadır. Mimarî karakter açısından bakıldığında birbirine paralel olarak uzanan 
ve uzun süreli kullanım gören kalın duvar parçaları yanı sıra yüzeye oldukça 
yakın olan kesimlerde bozuk ve az korunmuş duvar parçaları ile temsil edil-
mektedir. Bu çalışmalar kapsamında önceki yıllara ilaveten çok sayıda duvar 
temeli bu bağlamda değerlendirilerek mevcut veriler kapsamında mekânların 
stratigrafik ilişkileri ve kronolojileri hakkında bazı ön değerlendirmelerin ya-
pılabilmesi mümkündür. 2014 yılı çalışmaları sonucunda yapılan ön değer-
lendirmelere göre söz konusu alanda dört farklı yapı katının olduğu kesinlik 
kazanmıştır. 

AKROPOL KAZILARI

1. Yapı Katı

Bu yıl yapılan çalışmaların asıl odağı 1. yapı katına ait mimarî kalıntıların 
açığa çıkartılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı çalışmaları 
sırasında bir bölümü açığa çıkartılan mimarî kalıntıların 2014 çalışmaları sıra-
sında doğu ve güney-doğu kesimde genişleyerek devam ettiği saptanmıştır. 
Bu çalışmalar sırasında açığa çıkartılan mimarî kalıntılar sura dayalı doğu-ba-
tı yönde gelişen yapılar ve bu yapıların açıldığı ortak avlu sisteminden mey-
dana gelmektedir. 

Söz konusu yapılardan A yapısı doğu-batı yönde gelişen ve 3.yapı katının 
altına doğru devam etmekte olup iki mekândan oluşmaktadır (Resim: 5). A 
yapısında yassı nitelikli taşlar mekânın döşeme karakteri hakkında bilgi ver-
mektedir. Muhtemelen kuzey yönde gelişen konutun diğer mekânı ise 3.yapı 
katının altında devam etmektedir. A yapısından ele geçen seramik örnekleri 
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arasında M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilen günlük kullanıma ait lopas parçaları, 
kâse dipleri, minyatür bir kaba ait ağız-kulp parçalarının yanı sıra az miktar-
da gri mallar da bulunmaktadır. 

A yapısının güneyinde muntazam olarak yerleştirilmiş yassı nitelikli taş-
lardan oluşan bir yan avlu ile güney yönde gelişen diğer yapı B olarak tanım-
lanmaktadır (Resim: 6). 2 veya 3 mekândan oluşan konut henüz açılmayan 
alana doğru gelişim göstermektedir. Doğu batı yönünde gelişen B yapısı yak-
laşık dikdörtgen biçimli bir mekân ve ara duvarın ayırdığı bitişik yan yana iki 
ayrı mekândan oluşmaktadır. B yapısının 3 No.lu mekânı henüz açılmayan 
batı yönde gelişim göstermekte ve ortak kullanım alanı olan avluya açılmak-
tadır. B yapısından ele geçen buluntular arasında, iki taş ağırlık, bir tane piş-
miş toprak ağırlık ile bir figürin parçası yer almaktadır. 

B yapısında ele geçen seramik örneklerinin değerlendirilmesi yapıldığın-
da M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl seramik örnekleri karışık olarak ele geçtiği tespit edil-
miştir. Diğer taraftan 4. yüzyıl seramik parçaları yapı içinde ağırlıklı olarak 
temsil edildiği de dikkati çekmektedir.  Ele geçen seramik örnekleri arasında 
farklı birçok form görülmektedir. Seramik repertuarında; M.Ö. 6. yüzyıla ait 
kapak, maşrapaya ait dip parçası, kotile, depo kabına ait parçalar, Orientali-
zan dönem beyaz boyama stilindeki tabak ağız parçaları, M.Ö. 4. yüzyıla ait 
siyah firnisli Kantharos ağızı, siyah firnisli cup-cantharos ve skyphos parça-
ları, siyah firnisli kandil parçaları ile yarı kaliteli içki kâsesi parçaları bulun-
maktadır. B yapısında dönemin ticari amphoraları arasında M.Ö. 4. yüzyıl 
Klazomenai amphorasına ait bantlı kulp ve gövde parçaları ile Chios ampho-
rasına ait seramik parçaları da görülmektedir. Ayrıca mekân içinde gri mal-
larda oldukça büyük bir yer tutmaktadır. Bu seramikler arasında; gri krater 
parçaları, gri skyphos’a ait ağız ve kulp parçaları ile gri amphora’ya ait amorf 
parçalar ele geçmiştir.

Söz konusu kesimde A ve B yapılarıyla aynı eksen üzerinde olan ve doğu 
duvarı sur olan C yapısı yer almaktadır (Resim: 7). Özellikle B yapısı ile plan 
açısından aynı yapı modelini göstermektedir. B yapısında olduğu üzere 1 
No.lu mekân dikdörtgen biçimli olup arada oldukça bozulan iki ayrı duvar 
ile bölünerek 2 ve 3 No.lu mekânları oluşturmaktadır. C yapısından ele geçen 
buluntulara arasında öğütme taşları, steatit bir ağırşak ile kandil parçası ele 
geçmiştir. 
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C yapısı içinden ele geçen seramik repertuarında M.Ö 6. ve 4. yüzyıl sera-
mik parçaları karışık olarak ele geçmektedir. Ancak genel olarak M.Ö. 4. yüz-
yıl örneklerinin çoğunlukta olduğu gözlenmektedir. Söz konusu alan içinde-
ki seramik parçalarının değerlendirilmesi sonucu farklı işlevlerde kullanılan 
seramiklerin bu mekânda bir arada olduğu görülmektedir. Parçalar halinde 
ele geçen seramik örnekleri arasında, M.Ö. 6.yüzyıla ait bantlı çizgili boya 
bezemeli amorf parçalar ile tabak parçaları, içe çekik dışa kalınlaşmış siyah 
firnisli kâse parçaları M.Ö. 6. ve 4.yüzyıla ait sürahiler, dalgalı çizgili krater 
Lekane parçası, M.Ö. 4.yüzyıla ait siyah firnisli skyphos ile nokta beyaz boya 
bezemeli skyphos, günlük kullanım amaçlı mutfak kapları, 2/3’ü korunmuş 
mortar parçası, disk, pithos ağız kenarı, beyaz boya çizgi bezekli tabak, ayaklı 
kâse parçaları, M.Ö. 4.yüzyıla ait tek kulplu sürahi, kandil parçaları, M.Ö. 
4.yüzyıla ait Attika siyah firnisli kâse parçaları, çatı kiremitleri, lekytos ağız 
kenarı, Attika kylixi,  siyah firnisli ince kuşaklı kâse, tabak, guttus parçaları, 
Aeolis Orientalizan beyaz astarlı seramik parçaları yer almaktadır. Ayrıca dö-
nemin ticari amphoraları arasında, Lesbos amphorasına ait  kulp, M.Ö. 4.yüz-
yıla ait Chios amphorası parçaları, mantar ağızlı amphora dibi, Klazomenai 
amphorası M.Ö. geç 6.yüzyıla ait Klazomenai ve Chios amphora parçaları 
bulunmaktadır. Seramik repertuarı içinde yer alan gri seramikler geniş bir 
yer tutmaktadır. Söz konusu gri seramikler arasında, gri amphora’ya ait dip, 
ağız ve gövde parçaları, skyphos’a ait seramik parçaları, krater ağız parçası, 
sürahi kulpu, gri Oienochoe, Lekane kulp-ağız parçası, kapaklı kaplar parça-
lar halinde ele geçmiştir.

A, B ve C yapılarının önünde yer alan ve büyük bir bölümü henüz kazıl-
mayan batı yönde gelişen avlu sisteminden oluşan mimarînin kuzey uzantıla-
rı 3.yapı katına ait kalıntıların altında yer almaktadır. Avlu olarak değerlendi-
rilen kesime paralel olarak geliştiği düşünülen konutların bir diğeri D yapısı 
olarak tanımlanmıştır (Resim: 8). Bu yapının içinden ele geçen seramikler de-
ğerlendirildiğinde; M.Ö. 6.yüzyıla ait bantlı ve dalgalı boya bezemeli amorf 
parçaları, kandil, mortar,  sürahi ağız parçaları, Aeolis Orientalizan kapak 
parçası, krater, basit içki kapları dönemin ticari amphoraları arasında Chios 
amphorasının dibi, üretim yeri belli olmayan amphoralar, M.Ö. geç 7.yüzyıl 
Klozomenai ve Chios amphoraları M.Ö. geç 6.yüzyıl Klazomenai amphorası-
nın ağız parçaları, gri monokrom parçalar arasında sürahi ve amphora dipleri 
yer almaktadır.



428

Avlu olarak tanımlanan alandan ele geçen seramik örnekleri arasında 
M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl seramik örnekleri karışık olarak bulunmaktadır. Kasalar-
daki seramik repertuarına baktığımızda farklı formlara ait seramik parçaları-
nın çoğu M.Ö. 6 yüzyıla ait olduğu dikkati çekmektedir. Söz konusu alanda 
ele geçen parçalar arasında, M.Ö. 6.yüzyıla ait krater, basit ağız kenarlı kâse, 
bantlı boya bezemeli seramik parçaları, skyphos parçaları ile M.Ö. 4.yüzyı-
la ait tek kulplu sürahi, günlük kullanım amaçlı disk dipli mutfak kapları 
gözlenmektedir. Dönemin ticari amphoraları arasında ise; Lesbos amphora-
sına ait kulp parçası, üretim yeri belli olmayan amphora parçaları, M.Ö. geç 
6.yüzyıla ait Klazomenai ve Chios amphorasına ait parçalar yer almaktadır. 
Seramik repertuarı arasında yer alan gri seramikler incelendiğinde; geniş ağız 
kenarlı kâse, skyphosa ait ağız ve kulp parçaları, tabak, tek kulplu sürahi par-
çaları, Lekane ağız parçası, gri amphora parçalarının bulunduğu dikkat çek-
mektedir.

2.Yapı Katı

2. yapı katı ise akropolün kuzey ve doğu kısmında uzanan ve olasılıkla 
tamamı aynı sisteme ait olan duvar parçaları ile temsil edilmektedir. Bu du-
varlar Klazomenai ve Phokaia’den bilinen Arkaik dönem kent surlarını akla 
getirmesi açısından önemlidir. Bu tabakaya ait buluntular çoğunlukla M.Ö. 6. 
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Diğer taraftan, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen sera-
mik örnekleri de bulunmaktadır.

2014 yılı çalışmaları sırasında 2. yapı katına ait bağlantı yapan herhangi bir 
mimarî kalıntıya rastlanılmamıştır. Bunun yanı sıra söz konusu yapı katına 
ait kalıntıların diğer yapı katını oluşturan mekânların altına doğru uzanması 
ve kesintiye uğradığı belirlenmiştir.

3.Yapı Katı

Panaztepe Akropolü’ndeki ana mimarî yapılaşma ise önceki yıllarda kazı 
çalışmaları sırasında belirlenmiş olan ve 3. yapı katı olarak tanımlanan,  sırtını 
kuzeye dayamış, güneye bakan bitişik beş adet mekân ve bunların doğusun-
da uzanan olasılıkla aynı evreye ait bir altıncı mekân ile temsil edilen büyük 
bir yapı kompleksi ile temsil edilmektedir.
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M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllara tarihlenen bu yapının genel planı ve söz konusu 
mekânların duvar sistemi birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca aynı 
yapı katında bir avlu da açığa çıkartılmıştır.  2014 yılında gerçekleştirilen ça-
lışmalar sırasında işlevi anlaşılamayan oldukça büyük bir mekân ve çevre-
sinde dönen bir koridor dikkat çekmektedir (Resim: 9). Söz konusu mekânın 
taban altına yerleştirilmiş olan iri boy bir pithosun ağız kısmı tespit edilmiştir. 
Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında da beş mekânlı yapı 
kompleksini oluşturan kuzey mekânının güneyinde tespit edilen ve taban dö-
şemesi ile uyum gösteren in-situ bir pithos ağız kenarı, yine aynı şekilde taban 
içine gömülü olduğunu göstermektedir. 

8 No.lu mekândan ele geçen seramik parçaları arasında, M.Ö. 6. ve 4. 
yüzyıla ait parçaları karışık olarak ele geçmiştir. Ancak mekândaki seramik 
repertuarının tarihlendirilmesi yapıldığında çoğunluğu M.Ö. 6 yüzyıl sera-
mikleri oluşturmaktadır. M.Ö. 6. yüzyıla ait olan seramikler arasında, bantlı –
çizgili – dalgalı boya bezemeli amorf parçaları,  destekli krater (kulp destekli), 
tabaklar, içki kapları, geç 6.yüzyıl ayaklı kâse, Dinos kap parçaları, Aeolis Ori-
entalizan beyaz astarlı amorf parçaları, skyphos ağız kenarı, günlük kullanım 
amaçlı mutfak kapları ile maşrapa dip parçaları yer almaktadır. Ayrıca M.Ö. 
4. yüzyıla tarihlendirilen şamdan parçası ve olpe dibi, tek kulplu sürahi çatı 
kiremidi ve pithos parçaları, siyah firnisli kaburga gövdeli cup kantharos, cup 
skyphos, Attika üretimi kaliteli siyah firnisli parça dikkat çekmektedir. Kasa-
da ele geçen gri seramikler arasında, yivli karineli kâse, gri amphora, krater, 
skyphos, lekane parçaları ele geçmiştir. Dönemin ticari amphoraları arasında; 
M.Ö. 4. yüzyıla ait Klazomenai ve Chios amphoraları, M.Ö. 6. yüzyıl üretim 
yeri belli olmayan amphora, Lesbos, Klazomenai ve Chios amphora parçaları 
yer almaktadır. Ayrıca mekân içinden ayrıca Arkaik döneme ait terracotta 
disk ele geçmiştir.

Doğu surunun güney kesiminde yapılan çalışmalar sırasında bu evreye 
ait mimarî kalıntılar muhtemelen küçük bir yapı ve buna bağlı döşeme par-
çaları ile temsil edilmektedir. 9 No.lu mekânın iç kısmında yassı iri taşların 
kullanılması ile yapılmış bir döşeme tespit edilmiştir (Resim: 10). Söz konusu 
döşemeye ait taşlar sadece doğu cephede yer almaktadır. Aynı karakterde dö-
şeme taşları 9 No.lu mekânın dış kısımlarında parçalar halinde yer yer korun-
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muştur. Bu mekândan ele geçen seramik örnekleri arasında, M.Ö. 4. yüzyıl ile 
6.yüzyıl parçaları karışık olarak bulunmaktadır. 9 No.lu mekânda ele geçen 
seramik örnekleri arasında, M.Ö. 4. yüzyıl kantharos ağız-kulp parçası, Attika 
üretimi kylix parçaları, Orientalizan beyaz boyalı gövde parçaları, skyphos 
parçası, dalgalı-çizgili dinos, M.Ö. 6. yüzyıl skyphos ile muhtemelen 6.yüz-
yıla ait olduğu düşünülen Lekythos, günlük kullanım amaçlı mutfak kabı ör-
nekleri, M.Ö. 6. yüzyıl ya da geç 7. yüzyıla ait maşrapa dibi, M.Ö. 6. yüzyıla 
ait tabak parçaları karışık olarak bulunmaktadır. Özellikle gri mallar arasında 
belli başlı formlar öne çıkmaktadır. Gri monokrom seramikler arasında, kra-
ter ağız kenarı, kâse, amphora, tek kulplu sürahi parçaları ile skyphos parçası 
görülmektedir. Ticari amphoralarda ise M.Ö. 4. yüzyıl Chios amphorası ile 6. 
yüzyıl Klazomenai amphora parçaları ele geçmiştir.

4.Yapı Katı

2014 yılı çalışmaları sırasında 4.yapı katına ait bağlantısız ve yüzeye ol-
dukça yakın olması nedeniyle oldukça bozulmuş mimarî oluşumlar tespit 
edilmiştir (Resim: 11). 2013 yılı çalışmaları sırasında önemli kalıntıların sap-
tanması ve söz konusu duvar parçalarının bir bütünde ele alınması ile bun-
ların ilişkilendirilmesine olanak vermiştir. Genel olarak bakıldığında gerek 
kuzey sur duvarı gerekse doğu sur duvarına sırtını yaslamış mimarî oluşum-
lar her yapı katında önemli yapı kontekslerinin varlığını ortaya koymakta-
dır. Görüldüğü üzere söz konusu yapı katını oluşturan mimarî kuzey suruna 
yaslanarak arazi topografyası da göz önünde tutulmak suretiyle batı yönde 
gelişim göstermiştir. 

Sondaj Çalışmaları

Akropol çalışmalarının bir diğer ayağını oluşturan sondaj çalışmaları ön-
ceki yıllarda açılan alanlarda derinleşme ve tabakaların belirlenmesine yöne-
lik olarak gerçekleştirilmiştir yapılan çalışmalarda ana kayaya kadar inilerek 
bu kesimde yer alan mimarî yapılaşmanın M.Ö. 4. yüzyılda gerçekleşmiş ol-
duğu netlik kazanmıştır.
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MALTEPE KÖYÜ MEZARLIĞININ KUZEYİ

Akropol’deki bu çalışmaların yanı sıra, bu sene Panaztepe yerleşimin ya-
kınında Maltepe köyü mezarlığının kuzeyindeki ekili arazide kaçak bir kazı-
nın yapılmış olduğu haberi gelmiştir. Panaztepe Kazısı Bakanlık Temsilcisi 
de konuya ilişkin olarak haberdar edilmiş, kendisi durumu İzmir Arkeoloji 
Müzesi’ne iletmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. 

 Burada toprak seviyesinin yaklaşık 2.10 m. altında yarısı kırık durumda 
olan bir pithos tespit edilmiştir (Resim: 12).  Söz konusu pithos M.Ö. 2. binin 
ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Söz konusu pithosun ağız kısmı doğu ya 
bakmakta olup doğu batı istikamette yerleştirilmiştir. Etrafı orta büyüklükte 
taşlar ile desteklenmiştir.

Pithosun korunan derinliği: 1.40 m.

Pithosun gövde genişliği: 0.85 m.

Pithosun cidar kalınlığı: 3.00-3.50 cm. olup konik bir dip ile sonlanmakta-
dır.

Pithosun ağız çapı: 0,73 m.

Pithosun ağız kısmını kapatan kapak taşı (0.73x0.57x0.15 m.) kazı çuku-
runda atıl durumda tespit edilmiştir. Pithosun bulunduğu derinlik 7.00 m. 
olarak alınmıştır. Kaçak kazı çukurunun çevresinde çeşitli büyüklükte taşlar 
saptanmıştır. Bunlar arasında oldukça iri boyutlu blok taşlar tarlada ve çuku-
run üzerinde belirlenmiştir. 

Burada bulunan firnisli boyalı küçük parçanın Kiklat taklidi Minos sera-
mik örneği olma özelliği üzerinde durulmuştur (Resim: 13). Bu örnekle bera-
ber Orta Tunç Çağı’nın erken dönemlerine tarihlendirilen, büyük bir kısmı 
korunmuş olan sığ bir çanak parçası da bulunmuştur. Ayrıca alandan top-
lanan bazı seramik parçalarına dayanılarak da burada Erken Tunç Çağı yer-
leşiminin de olduğu düşünülmektedir (Resim: 14). Bu da burada olasılıkla 
düzleştirilmiş, bir başka deyişle zamanla düz alana dönüşmüş bir höyük veya 
bir tepenin yamacında oluşmuş höyükleşmeden söz edilebilir. Bölgede yoğun 
alüvyon dolgu olduğu için bu aşamada daha başka bir yorumu yapılamaz.

Söz konusu pithosun belirlendiği alan da kaçak kazı sonrası iki tarla ara-
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sında yer alan sulama kanalının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarla sahibi-
nin talebi üzerine yapılan temizlik sırasında kanalın diğer tarafında (profilde) 
4 adet pithos olması muhtemel noktalarda tespit edilmiştir. Bu durumda bu-
rada bir mezarlık olduğu anlaşılmaktadır.  

SONUÇ

Bu bölge genellikle Güney Aiolya olarak tanımlanmasının yanı sıra antik 
kaynaklarda hakkında en az bilgi sahibi olunan bir bölge olarak da dikka-
ti çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında,  2014 yılı çalışmalarının asıl odağını 
oluşturan ve Panaztepe’nin Akropol alanı olarak tanımladığımız kesimde yü-
rütülen çalışmalar sonucunda 

Panaztepe özelinde Akropol olarak tanımladığımız kesimde M.Ö. 2. binin 
başlarına tarihlendirilen gerek mimarlık tarihi açısından gerekse Güney Aiol-
ya bölgesi araştırmaları açısından önemli bilgiler de ortaya konulmaya baş-
lanmıştır. Bununla birlikte söz konusu mimarînin özellikle Arkaik ve Klasik 
dönem mimarîsinin inşası sırasında tahrip olduğu ve bu dönem kalıntılarının 
altına doğru bozularak devam ettiği elde edilen sonuçlar arasında yer almak-
tadır. 

Surun güney kesiminde açığa çıkartılan ve sura bağlanan mimarî yapı 
komplekslerinin birbiri ile olan ilişkileri bu yıl yapılan çalışmalarda daha iyi 
veriler ile ortaya konulmaya başlanmıştır. Gerek yapılar arası ilişkiler gerek-
se farklı mimarî kesitlerin topografya ve stratigrafik açıdan ortaya koyduğu 
veriler Arkaik ve Klasik dönem mimarîsini Panaztepe özelinde çevre kültür 
bölgeleri arasında özgün ve önemli bir boyuta taşımaya başlamıştır. Özel-
likle 2014 yılı çalışmalarında birbirine bitişik mekânların oluşturduğu konut 
sistemleri daha net belirlenmeye başlamıştır. Genel olarak bakıldığında yapı 
katlarında yan yana konut dizilerinin oluşturduğu mimarî kalıntılar yoğun 
bozulmalara rağmen yerleşim dokusu ve karakteri hakkında ön değerlendir-
melerin yapılmasına olanak vermektedir. Akropol alanında önümüzdeki yıl 
program dahilinde sürdürülmesi planlanan çalışmalar güney ve doğu yönde 
mimarî restorasyon ve koruma ağırlıklı olarak detaylandırılarak bilim dün-
yasına sunulacaktır. 



433

KAYNAKÇA

ERKANAL, A. 1989, “Panaztepe Kazıları 1987 Yılı Sonuçları”, X. Kazı Sonuç-
ları Toplantısı II: 59-65.

ERKANAL, A. 1990, “1988 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XI. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 255-260.

ERKANAL, A. 1991, “Panaztepe Kazısı 1988 Yılı Raporu”, Höyük I: 37-42.

ERKANAL, A. 1992, “1990 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XIII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 447-455.

ERKANAL, A. 1993, “1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları”, XIV. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I: 495-502.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., N. ÇINARDALI-KARAASLAN ve N. KOLANKAYA-
BOSTANCI 2014, “Panaztepe 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Top-
lantısı 2: 24-36.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., N. ÇINARDALI-KARAASLAN ve N. KOLANKAYA-
BOSTANCI 2015, “Panaztepe 2013 Yılı Çalışmaları”, 36. Kazı Sonuçları Top-
lantısı 1: 601-614.



434

Pl
an

 1
: P

an
az

te
pe

 A
kr

op
ol

 g
en

el
 p

la
nı

.



435

Resim 1: Akropol genel görünüm.

Resim 2: Sur duvarı.



436

Resim 3: Surun dönüş yaptığı kesimdeki merdiven basamağı şekli.

Resim 4: Sur duvarının üç farklı noktasında belirlenen kırılma.
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Resim 7: C yapısı.

Resim 6: B yapısı.

Resim 5: A yapısı.
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Resim 10: 9 No.lu mekân.

Resim 9: Etrafı koridorla çevrili olan yapı.

Resim 8: D yapısı.
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Resim 11: 4. yapı katı mimarî kalıntıları.

Resim 12: Panaztepe yerleşiminin yakınında tespit edilen pithos.
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Resim 13: Pithosun yakınında bulunan Kiklad 
taklidi Minos seramiği.

Resim 14: Pithosun yakın çevresinde Erken Tunç Çağı seramikleri.
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ENEZ (AİNOS) 2014 ÇALIŞMALARI
Sait BAŞARAN*

Gülnur KURAP

Ainos Kazısı 2014 sezonunda, 15 Temmuz-26 Ekim tarihleri arasında yapı-
lan çalışmalar; kazı, arazi temizliği ve çevre düzenleme, arazide koruma-ona-
rım, laboratuvarda koruma onarım, arkeo-jeofizik, jeomorfoloji, harita-fotog-
rametri rölöve, antropoloji, arkeometri, depo ve arşiv düzenlemeleri, envan-
ter ve belgeleme alanlarında gerçekleştirilmiştir. Sağladığı maddi ve manevi 
destek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne şükranlarımızı arz ederiz. Kazı ekibimizde; Bakanlık tem-
silcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesinden uzman arkeolog Günay Karakaş, 
Yrd. Doç. Dr. Bahar Mergen,  Öğr. Gör. Restoratör Şehrigül Erdek, Desinatör, 
Burhan Gülkan, Prof. Dr. Stefan Karwiese, Dr. Angelica Degasperi, Mainz 
Römisch Germanisches Zentralmuseum’dan Doç.  Dr. Thomas Schmidts, Dr. 
Mustafa Koçak, Heike Bücherl, Christine Ruppert, Anja Cramer, David Schu-
mann, Köln Üniversitesinden Andreas Bolten, Judith Ewald, Sabine Faas, Da-
niel Hoppe, Rebecca Keulertz, Dr. Anna Pint, Martin Seeliger ve Max Will-
komm  Kiel Üniversitesinden Dr. Dennis Wilken, Dr. Tina Wunderlich, Philip 
Leineweber  ve İbo Folkes.   Öğrenciler; Mustafa Semih Tavukçu,  Arzu Linga, 
Selin Yalçın,   Gizem Sönmez, Burak Orakçılar, A.Işık Abacı, Gülperi Aldiç, 
Gözde Karabulut, Ebru Çakmak, Şeyda Soybelli, Kader Arslan yer almıştır. 
Özverili çalışmalarından ötürü kazı ekibine teşekkür ederiz.

1. KAZI ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmaları dört ayrı alanda yapılmıştır. bunlardan ikisi çalışmala-
rımızın süreklilik gösterdiği Su Terazisi Nekropolisi ve Kral Kızı Bazilikası, 

* Prof. Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul/TÜRKİYE.
 Gülnur KURAP, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE.
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diğer ikisi ise, Üç Kızlar Hamamı olarak bilinen Roma Dönemi Hamamı ve 
Ayasofya Kilisesi / Fatih Camisi’ndedir.

1.1. SU TERAZİSİ NEKROPOLİSİ

2014 yılında, 24 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasında çalışılan, C3 plan ka-
resinin kuzey yarısında, doğu-batı doğrultulu 5x10 m. boyutlarındaki ST38 
açması çalışmalar sırasında bulunan ve açılan mezarların kesitlerde yer alma-
sı  nedeniyle güney kesitten doğu-batı doğrultusunda genişletilerek 7x10 m. 
boyutlarına ulaşmıştır.  Bu genişletmeden sonra, yine kesitin kuzeyine doğru 
devam eden M9 kodlu taş lahitten dolayı açmanın kuzey kesitinde doğu-batı 
doğrultulu 1,2x2,5 m. boyutlarında bir cep açılmıştır. Çalışmalarda yaklaşık 
olarak 73 m2’lik alan, 255 m3 toprak araştırılmıştır. Açmada varılan ortalama 
derinlik 3,5 m’dir ancak bazı noktalarda buluntuların son bulduğunu teyit 
etmek amacıyla 4 m’ye varan derinliklere ulaşılmıştır. 

Nekropoliste yürütülen çalışmalarda 36 mezar ortaya çıkmış, beş kiremit, 
dokuz basit gömüt, 13 urne (biri pithos, onbiri amphora, biri pelike), altı lahit 
( dördü pişmiş toprak, ikisi taş), iki taş sandık olmak üzere toplam 35 mezar 
araştırılmıştır. Genişletilen cep kısmında bulunan bir kiremit mezar, büyük 
bir kısmı kuzey profilin içinde kaldığı için açılmamıştır.

1.1.1. Kiremit Mezarlar

2014 Sezonunda bulunan kiremit mezarlar (M1, M6, M10, M29, M30) açma-
nın farklı seviyelerinde, farklı dönemlere tarihlenmektedir. Dağınık durumda 
bulunan ve en geç örneği temsil eden M1 kodlu mezar ve M6 kodlu mezar ni-
telikleri bakımından Nekropolis’teki diğer kiremit mezarlardan ayrılmakta-
dır. Bu mezarlar dışında 2014 yılında tespit edilen diğer kiremit mezarlar düz 
çatı kiremitlerinin, toprağa sırtüstü konumda yerleştirilmiş iskeletin üzerine, 
zemine paralel biçimde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş mezarlardır. 

Hellenistik Dönem’den Roma Dönemi’ne dek kullanım görmüş M1 kodlu 
mezarda iki birey ayak ayağa, geri kalanları üstüste, aynı konumda bulun-
maktadır. En üst seviyedeki iki bireyin üzerindeki kiremit kapaklar dağınık 
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durumda bulunmuş, mezar alt seviyelerdeki basit gömülerle birlikte bütün 
olarak değerlendirilmiştir. Mezarın kapaklarının arasında bir bronz sikke, bi-
rey 3’ün2  alanında iki figürin ve bir pişmiş toprak unguentarium, Birey 4’ün 
alanında üç pişmiş toprak figürin, bir kemik pyksis ve bir bronz sikke, Birey 
5’in alanında ikisi pişmiş toprak biri cam olmak üzere üç unguentarium bu-
lunmuştur. (Resim: 1) 

M6 kodlu kiremit mezar da Nekropolis’te günümüze dek bulunmuş olan 
mezar tipleri içinde bir ilki temsil etmektedir. Mezarın kapakları 3 adet yarı 
elipsoid profilli çatı kiremidinin zemine paralel şekilde yerleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Kiremitlerin üzerinde şekilsiz  taşlar yer almaktadır. Söz-
konusu kiremitler batı tarafında dikdörtgenler prizması şeklinde, uzun ve ka-
bayonu bir taşla desteklenmiştir (Resim: 2). Kiremitlerin altında bulunan gü-
neydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan, sırtüstü yatırılmış pozisyondaki iskelet 
bütünlüğünü korumaktadır. İskeletin çenesinin içinde dört adet bronz sikke 
bulunmuştur. Bu geleneğe Nekropolisteki diğer mezarlarda rastlanmamıştır. 
Bunlardan üçü Maroneia sikkesi, biri ise Ainianes (Thessalia) sikkesidir. Bu 
buluntular sayesinde mezar M.Ö. 2. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenmektedir.3 
Ayrıca iskeletin kafatasını güneydoğu yönünde, aynı doğrultuda takip eden, 
yere paralel şekilde konumlandırılmış düz bir çatı kiremidi izlemektedir. Ka-
fatasının dayanmış olduğu bu kiremidin üzerinde, mezara ait iskeletin ka-
fatasının batısında bir kafatası daha bulunmuştur. Bu ikinci kafatasının ait 
olduğu iskeletin diğer kemikleri, mezarda ve mezar çevresinde mevcut de-
ğildir. Düz kiremidin üzerindeki kafatasının doğusunda, yine aynı kiremidin 
üzerinde, boynu ve boynunun üst kısmı tamamen, gövdesinin ise yarısı eksik 
olan, kırık durumda, dibi kuzeye bakar konumda yatay yerleştirilmiş kırık 
bir amphora bulunmuştur. Bu buluntular da sözkonusu mezarla birlikte de-
ğerlendirilmiştir.

1.1.2. Basit Toprak Mezarlar

Basit toprak mezarlar Nekropolis’in kullanım gördüğü her dönemde tercih 
edilmiş olan ortak mezar tipini teşkil etmektedir. 2014 sezonunda bulunanlar 

2 Bireyler bulundukları seviyeye göre artan sayılarla belirtilmiştir.
3 Sikkelerin tarihlenmesindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Stefan Karwiese’ye teşekkür ederiz.
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(M2, M3, M5, M8, M11, M17, M24, M27, M34) arasında bir yön birliğinden 
söz etmek olanaksızdır. Ancak, tercih edilen doğrultular doğu-batı, güney-
doğu-kuzeybatı, kuzeydoğu-güneybatı biçimindedir. İskeletlerin çevresinde 
bulunan küçük buluntu türleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında ast-
ragalus kemikleri, deniz kabukları, lekythoslar, bronz bilezikler, korinth üre-
timi kotyle- aryballos ve diğer kap formları, Ionia tipi kyliksler ve Kuzey Ege 
üretimi gri kaplar sayılabilir.

1.1.3. Urne Mezarlar

2014 sezonunda bulunan urne mezarlar (M4, M13, M18, M19, M20, M21, 
M22, M25, M26, M31, M33, M35) içinde en çok tercih edilmiş olan form amp-
horadır. Tamamı kırık durumda korunagelmiş amphoraların üst seviyeler-
de bulunanlarının ağız ve boyun kısımları genellikle eksiktir. Daha alt sevi-
yelerde bulunmuş olan iki amphoranın ise ağız kısımlarının kesme taşlarla 
kapatıldığı görülmüştür. Amphora formundaki urnelerde küçük buluntuya 
rastlanmamıştır. 

Bulunan urneler arasında yer alan ve  M.Ö. 6. yy.’a tarihlenen M22 kod-
lu pithos biçimi ve buluntuları itibariyle önemlidir. Kuzeydoğu-Güneybatı 
doğrultusunda konumlanan pitosun ağzı daire şeklinde yassı bir taşla kapa-
tılmıştır. Mezar içinde, inhumasyon türündeki gömüt dışında çok sayıda ast-
ragalus ve cam boncuk, bir Korinth üretimi aryballos ve olasılıkla Kuzey Ege 
üretimi kantharos formlu bir pyksis bulunmuştur. (Resim: 3-4)  

Amphora formu dışındaki urnelerden ikincisi ise, dik şekilde yerleştiril-
miş kırık fakat bütünlüğünü  korur durumda bulunmuş kırmızı figürlü peli-
kedir.  Pelikenin  ağzı pişmiş toprak bir kâseyle kapatılmıştır.  Kapağın  he-
men altında altın bir yüzük ve  altın kaplamalı kemik   boncuklar ve bronz 
diadem  parçaları bulunmuştur. Urne kabının içi tamamen yanık kemiklerle 
doludur. Ağız kısmında kırık parçaları olan eser tümdür.  

Dışa dönük, 1.5 cm. yüksekliğindeki dudak kenarında genişliği ortalama 
1.2 cm, yüksekliği 0.9 cm. olan yumurta dizisi motifi yer almaktadır. Her bir 
motifin arasında bir nokta bezeme vardır. Kulplar  bezemesizdir. Kaideyle 
dip arasında kırmızı renkte bir yiv vardır. Aynı yiv kaidenin dış profilinin 
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merkezinde de bulunmaktadır. Dip kısmı astarsızdır. Kabın iç kısmı boyun 
bitimine kadar siyah astarlıdır. G ressamına atfedilen  pelike  M.Ö. 4. yy.’a 
tarihlenmektedir. (Resim: 5) 

A Yüzü: Boyun gövde birleşiminde, merkezde, 1.9 cm. yüksekliğinde, 7.3 
cm. genişliğinde rezerve bırakılmış bir bant yer alır. Bu bant alttan ve üstten 
iki yatay çizgiyle sınırlandırılmıştır.  Çizgilerin arasında ağız kenarında ol-
duğu gibi yumurta dizisi bezemesi vardır. Gövdenin solunda omuz hizasına 
kadar profilden betimlenmiş bir amazon büstü yer alır. Figürün başında sivri 
ucu öne doğru kıvrık   bir başlık yer almaktadır. Kıvrım detayları gelişigüzel 
verilmiştir. Üçlü nokta bezemeleriyle boş alanları doldurulmuştur. Yüzü bo-
yuna kadar beyaz boyalıdır. Kulak, göz, dudak, burun, çene ve boyun kıvrımı 
detayları siyah astarla verilmiştir. Figür badem gözlü, yuvarlak çeneli, küçük 
ama dolgun dudaklı, sivri burunludur. Burun hattı alından dik inmektedir. 
Boynunun sol tarafından bir tutam kıvırcık saç omuz üzerine düşer şekilde 
betimlenmiştir. Amazonun karşısında dik kulaklı ağzı açık ve şaşkın bir ifa-
deyle sol profilinden betimlenmiş, sırtı kulaklarına kadar dikenli, kanatlı bir 
grifon yer alır. Grifonun gövdesi, yüzü ve kulakları beyaz boyalıdır. Detaylar 
siyah astarla verilmiştir. Gövdenin geri kalan kısımları kırmızı figür tekniğin-
de yapılmıştır. Kanat kıvrımları çizgilerle, sınırları ise noktalarla verilmiştir. 

İki Figür arasında çarpı işareti  ile dört parçaya bölünmüş oval formlu bir 
kalkan yer alır. Bölünmüş her alanda bir nokta vardır. Kadın figürünün bur-
nu ve çenesi kalkanın üzerine denk gelmektedir. Sahne, boyun hizasında yer 
alan bant bezemenin tekrarıyla sonlandırılmıştır.

B YÜZÜ: Boyun gövde birleşiminde, merkezde, 1.9 cm. yüksekliğinde, 7.3 
cm. genişliğinde rezerve bırakılmış bir bant yer alır. Bu bant alttan ve üstten 
iki yatay çizgiyle sınırlandırılmıştır. Çizgilerin arasında ağız kenarındaki gibi 
yumurta dizisi bezemesi vardır. Gövdede ayakta, karşılıklı duran giyimli iki 
figür yer almaktadır. Giysiler çok detaylı olmamakla birlikte eller görülme-
mektedir. Sahne, boyundaki bant bezemenin benzeriyle son bulur.

1.1.4. Lahit Mezarlar

2014 sezonunda bulunan lahit mezarlardan ikisi taş (M9, M15), dördü piş-
miş topraktır (M7, M16, M23, M28). Taş lahitlerden birinin (M9) içinde yan 
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yana ve sırtüstü  konumda yatırılmış üç birey bulunmaktadır (Res. 6). Ku-
zeydoğu-Güneybatı doğrultulu mezar içinde M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir 
lekythos bulunmuştur. Semerdam formundaki iki parçadan oluşan kapakla-
ra sahip, Doğu-Batı doğrultulu ikinci taş lahit mezar (M15) içindeki iskeletin 
üzerinde yarı elipsoid formlu kiremit kapaklar bulunmaktadır. Bu gelenek 
Nekropolis’te günümüze değin bulunan taş lahitlerde daha önce görülme-
miştir (Resim: 7).  

Pişmis toprak lahitlerin tümü Doğu-Batı doğrultulu olup, iskelet bulun-
tuları M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllara tarihlenmektedir.  Buluntular arasında bronz 
bilezik parçaları, dağ kristali düğmeler, alabastronlar, pişmiş toprak mask ve 
figürinler, bir kazıyıcı alet ve bir altın kolye ucu bulunmaktadır (Resim: 8-9). 
M23 kodlu mezar üretim tekniği bakımından ünik bir örnektir. Eser iki parça 
olarak şekillendirilmiştir ve bu iki parça birleştirilmeden fırınlanmıştır (Re-
sim: 10).

1.1.5. Taş Sandık Mezarlar

Bu yılki çalışmalarda sadece iki örneğine rastladığımız taş sandık mezar-
lar Kuzey-Güney ve Doğu-Batı doğrultuludur. Bu mezarlardan birinde (M12) 
üç birey, diğerinde ise tek birey (M32) bulunmaktadır.

1.1.6. Küçük Buluntular

Yapılan çalışmalarda, sekiz amphora, yedi astragalus grubu (44 adet), 12 
bronz sikke, on unguentarium (biri cam, dokuzu pişmiş toprak), iki balık ta-
bağı, bir metal obje, dört cam boncuk grubu (dokuz adet), üç taş stel kaide-
si, bir altın kolye ucu, iki dağ kristali düğme grubu (üç adet), bir kalem, iki 
alabastron, üç pişmiş toprak kap, üç aryballos, yedi taş stel, on lekythos (biri 
minyatür, üçü bodur, biri beyaz zeminli), üç kotyle, beş bronz bileklik, bir piş-
miş toprak kapak, bir kompozit diadem, bir altın yüzük, bir kantharos-pyksis, 
iki kantharos, iki oinokhoe, iki tek kulplu kap, bir pişmiş toprak jeton, bir 
kyliks, iki bronz kolye,üç pişmiş toprak kandil, iki biberon, iki deniz kabuğu 
kolye grubu (dört adet), bir kemik boncuk, altın pişmiş toprak kâse, bir pişmiş 
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toprak tabak, sekiz pişmiş toprak figürin (biri minyatür), bir pişmiş toprak 
mask, bir taş korkuluk, bir amphoriskos, bir pişmiş toprak ağırlık, iki demir 
obje, iki bronz çivi grubu (17 adet), bir bronz obje, bir grup demir çivi parçası, 
bir kemik pyksis, bir demir cüruf, bir kemik düğme, bir bronz iğne, bir piş-
miş toprak kabartmalı antefiks parçası olmak üzere; toplamda 136 adet küçük 
buluntu ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan 63 adedi mezar buluntusudur. Geri 
kalan 73 buluntu ise mezarların çevresinde bulunmuş olup bunların hangi 
mezara ait oldukları  tespit edilmemiştir.

1.2. ÜÇ KIZLAR HAMAMI

Bu yıl kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği başka bir alan özel mülkiyette 
bulunan, Üç Kızlar adıyla bilinen hamam olmuştur. Hamam, doğu–batı doğ-
rultusundadır. Kuzey duvarının bir bölümü,  batısında yer alan apsisli bölüm 
ile batısının dışında bulunan sıcaklık bölümü günümüze kısmen ayakta gele-
bilmiştir. Ayakta bulunan apsis ve yan duvarları üzerinde Horasan harçlı sıva 
bulunmaktadır. Mülk sahibinin daveti üzerine başlanan çalışmalarda yapının 
planını ortaya çıkarabilmek için, içinde bulunan ve yakın zamanda birikmiş, 
duvar yıkıntılarının molozundan oluşan dolgunun uzaklaştırma çalışmaları 
başlatılmıştır. Apsisin önünde taban seviyesine kadar molozdan temizlenen 
kısımda hypokausa ait döşemenin çökmüş olduğu anlaşılmıştır. Yıkılmış olan 
güney duvarın devamını bulmak amacıyla apsisten itibaren doğuya doğru 
moloz temizliğine devam edilmiştir. Doğu duvarının ve dolayısıyla hama-
mın sınırlarının belirlenebilmesi için mekânın güneydoğusunda 2.00 x 2.00 
m. ölçülerinde bir sondaj  açılmıştır. Açılan sondajda derinleşme çalışmaları 
sırasında güney duvarın doğuya doğru uzandığı anlaşılmıştır. Aynı şekilde 
kuzey duvarının uzanımını anlamak amacıyla güneydeki açmanın karşısına 
ikinci bir açma yapılmıştır. Bu açmada, hamamın yıkılmış kuzey duvarı ile  
tabanı ortaya çıkartılmıştır. Bu açmadaki yıkıntı duvarın içinde, hamamın 
ısıtılmasıyla ilgili olduğu anlaşılan  pişmiş toprak künk in-situ durumda bu-
lunmuştur. Apsisin güney bölümünde yapılan tesviye çalışmaları sırasında 
güney duvarın altında hipokausa açılan, ocak biçiminde düzenlenmiş  kemer-
li bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının önünde, sekiz  köşeli bir sütun par-
çası ile hamamın taban kaplamasına ait oldukları anlaşılan malzeme ortaya 
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çıkmıştır. Tuğla işçiliği oldukça kaliteli olan hamamın duvarlarında kabartma 
süslemelere yer verildiği anlaşılmıştır. Hamam Roma Dönemine aittir.

1.3. AYASOFYA KİLİSESİ – FATİH CAMİSİ

Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği son alan Ayasofya Kilisesi / Fatih 
Camisi’dir. Burada, Vakıflar tarafından ayağa kaldırılacak olan yapının rö-
löve-restitüsyon projesinin tamamlanması ve statik durumunun anlaşılabil-
mesi için bir dizi sondaj çalışması ekibimizin nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

1.4. KRAL KIZI BAZİLİKASI

Stefan KARWIESE  

Bazilikada yürütülen çalışmalar, batı kesiminde yer alan  yamaç toprağının 
kazılarak zemine indirilmesi ve Ekzonartekse ilişkin planın ortaya çıkartılma-
sına yönelik olmuştur. 2012/13 yıllarında  ortaya çıkartılan Ekzonarteks’den 
batıya doğru uzanan (geçici olarak “Atrium” olarak nitelendirilen) büyük 
mekânın batısında,  kuzey-güney doğrultusunda uzanan  duvar, 2.6 m. yük-
sekliğinde ve 1.2 m. genişliğinde korunagelmiştir (Resim: 11). Bu yüksek du-
vara ve kuzeyde yer alan  1.00 m. genişliğindeki  DB doğrultulu duvara bağ-
lanan 1.3x0.85 m. ölçülerindeki payeler,  henüz işlevi anlaşılmayan bir mekân 
bölmesine işaret etmektedir. Kuzeydeki payeden itibaren  temel seviyesinde 
doğu yöne  doğru  uzanan duvar kalıntısı ile Nartekste yer alan  haç şeklin-
deki  kalıntı, “Atrium”un  üç “nef”e bölündüğünü göstermektedir. Bu alanda 
bulunması gereken mekânlarla ilgili sorunun  çözümü, ancak  mekânın gü-
ney-batısındaki yüksek yamaç dolgu toprağının  kazılmasından sonra anlaşı-
lacaktır. Ancak,  bugüne dek elimize geçen bulgular, kilisenin batıdaki kısmı-
nın bilinen diğer kilise planlarından farklı olduğunu göstermektedir.

Bazilikanın  narteksinde 2013 yılı kampanyasının bitiminden kısa bir 
süre  önce ortaya çıkan ve  geçici olarak “Nymphaion” olarak adlandırılan 
çeşme,  bu yıl   kazılarak tümü ortaya çıkartılmıştır. Çeşme yapısı, nerteksin 
batı ucunda ve tabanı altında 2.05x1.1 m. ölçülerinde duvarları taş örgülü bir 
mekândan oluşmaktadır. Mekânın tabanı içine, taban kısmı ve yanları iri blok 
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taş, üst kısımları 4 sıra yaprak tuğla ile örülmüş 0.55 m. genişliğinde, 0.75 m. 
derinliğinde yalak biçiminde bir su haznesi yapılmıştır. Mekânın Kuzey-ba-
tı, Güney-doğu ve güney-batı köşelerinde birer oluk yerleştirilerek haznenin 
batısındaki kayalıktan sızan suyla dolması sağlanmıştır.  Mekân, üstü yaprak 
tuğla, yan duvarları taş ile örülmüş 0.90 m. genişliğinde  tonozla örtülmüştür. 
Bu mekâna 7 basamaktan oluşan bir merdivenle ulaşılmaktadır.  Çeşmenin 
yapımında kullanılan malzeme ve  yapım tekniği Nymphaionun Erken Bi-
zans Dönemine ait olduğuna işaret etmektedir. (Resim : 12)

 Kral Kızı Bazilikasının bir kaç noktasından ele geçen lahit parçaları, yapı 
kalıntısının  batısından geçen yolun kenarında da Roma Çağına ait mezarla-
rın mevcut olduğunu göstermektedir. Geçmiş çalışma dönemlerinde ortaya 
çıkan bu gruba bu yıl  Eros’un betimleniği bir heykel parçası   eklenmiştir; 
ters tuttuğu meşalesine dayanan figür, ölümün simgesi olmaktadır (genel ikle 
onunla birlikte olması gereken  ve meşalesini dik tutan hayat simgesi olan 
ikinci Eros henüz ele geçmemiştir.  

“Kral Kızı” adı aslında kilisemizin bulunduğu mevkinin adından kay-
naklanmaktadır. Bazilikadan ele geçen bir sütün parçasına yazılan metinde 
“tribunos Thomas, kutsal haçı onararak şehri sonsuzluğa kadar korunmasını 
İsa’dan  rica etmiştir” Bununla, büyük olasılıkla yapının bir Pantokrator kili-
sesi olduğu  söylenebilir.  (bu yorumu 2010 yılında ortaya çıkan Pantokrator 
freski desteklemektedir). Yazıt, yapının hangi azize kutsanmış olduğunu gös-
teren çok önemli bir kanıttır.  

Bu yılki çalışmalarımız içinde mimarîye ait parçaların çizim ve envanter 
çalışmalarını da içermiştir. Kilisenin her tarafında rastlanan mermer parça-
ların tümüne yakın bölümünün (249 parça) foto, çizim ve envanterleri yapıl-
mıştır. Söz konusu mermer parçalar arasında  çoğunlukla   binanın Erken Bi-
zans dönemine tarihlenen parçalara rastlanmış olması yapının Erken Bizans 
Döneminde  şiddetli yıkımlar yaşadığını ispatlamaktadır.  

Ayakta duran ancak hava koşulları ve insan etkilerinden zarar gören du-
varların onarımına devam edilmiştir; bu işte taşlar arasındaki boşluk, çatlak 
ve yırtıklar harç ile kapatılmıştır
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2. ARAZİ TEMİZLİĞİ, KORUMA-ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME 
 ÇALIŞMALARI

Arazi temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmaları Kral Kızı yamaç mezarla-
rı, kazı çalışmalarının devam etmediği Kale, Taşaltı Nekropolisi, Roma Cad-
desi, Has Yunus Türbesi ve Eski Türk Mezarlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Kral 
Kızı yamacında 2013-2014 kışında kaçak kazı yapılan, iki kayaya oyma me-
zarın içleri ve çevresi temizlenmiştir. Benzeri olayların yaşanmasını önlemek 
amacıyla önlerinde bulunan yamaç dolgusu ve bitki örtüsü uzaklaştırılmış, 
alan karşıdan izlenebilecek duruma getirilmiştir (Çizim: 1)4.

Kazı ve temizlik çalışmalarının yanı sıra arazide koruma-onarım amaçlı 
uygulamalar Kral Kızı Bazilikası’nda 2013 yılında olduğu gibi,  bu yıl da ger-
çekleştirilmiştir. Taş ve tuğla birimler kireç harcı kullanılarak sağlamlaştırıl-
mıştır. Bazilikanın sol apsisinde oluşan sıva  ve taş ayrışmalar, kireç harcı ile 
tekrar bağlanarak yıkılmaları önlenmiştir. Taş ve tuğladan oluşan payelerde 
doğa koşullarının etkisiyle üst  ve yan yüzeylerinden dökülmeler ve yıkıntılar 
oluşmuştur. Tahribatın önlenmesi, duvar ve payelerin ayakta kalmalarının 
sağlanması amacıyla, yıkılan kısımlar aynı malzeme kullanılarak Horasan  
harcıyla onarılmıştır. Duvar ve Payelerin üst yüzeyleri Horasan harcı ile kazı 
sırasında moloz içinden ele geçirilen özgün yaprak tuğlalarla bir kaç sıra (3-6 
sıra) örülmüştür. Bu işlemle Bazilikanın duvar ve payelerini sağlamlaştırıl-
mıştır. Ayrıca, Bazilikanın taban döşemesinde yer alan ve kısmen günümüze 
ulaşan özgün yerinden ayrılmış kırık mermer kaplamalar kireç harcı kullanı-
larak sabitlenmiştir (Resim: 13).

3. LABORATUVARDA KORUMA-ONARIM ÇALIŞMALARI

Restoratörlerimiz, 2014 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkan mermer, me-
tal, cam ve pişmiş toprak buluntuların yüzeyindeki korozyon ve  kirler İstan-
bul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni oluşturulan laboratuarda temiz-
lenmiştir. Kırık olarak ele geçen pişmiş toprak lahdin konservasyonundan 
sonra parçaları yapıştırılarak onarılmıştır. Ayrıca, kırık ve  eksik durumda 

4 Mezarların rölövesi Burhan Gülkan Tarafından yapılmıştır.
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bulunan pişmiş toprak  eserler yapıştırılarak tümlenmiştir. Metal buluntula-
rın korozyonlarını durdurmak için gerekli koruma uygulamaları gerçekleşti-
rilmiştir.

4. HARİTA FOTOGRAMETRİ-TOPOGRAFYA ÇALIŞMALARI

Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM)

Enez (Ainos) Kazısı Projesi kapsamında; Trakya’da, Deniz-Nehir ve Kara-
yolların kesişme noktasında yer alan Liman Kenti Ainos’un “Roma ve Doğu 
Roma Dönemlerinde Çevresel Değişimi” konulu proje,  Römisch Germanisc-
hes Zentralmuzeum’un desteğiyle gerçekleştirilmiştir.5 Proje, mimarî eleman-
ların belgelenmesi, harita, topografya araştırmaları, fotogrametri ve rölöve 
çalışmaları, Roma Dönemi keramiklerinin belgeleme çalışmalarını kapsamak-
tadır.

Şehrin kuzey kesiminde kapsamlı yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu ke-
simde yüzeyde bulunan kalıntıların konumları GPS ile tespit edilmiş, fotoğrafla 
belgelemeleri yapılmıştır. Ancak, bu alanda yer altında saklı olup da yer alması 
olası yapı kalıntılarının lokalizasyonu için arkeojeofizik yöntemlerle saptanan 
yerlerden karot alınarak doğruluk derecesi  araştırmaları yapılmıştır.

Ölçüm Çalışmaları

Bu çalışmalar genel olarak kalenin kuzeyinde yer alan C kulesi ile kaleden 
bu kuleye doğru uzanan duvarın çizimine altlık oluşturmak için gerçekleşti-
rilmiştir.6 

Ayrıca, Enez ve çevresinde yer alan kültürel kalıntılar topografik haritaya 
işlenmiştir.

5 Dr. Thomas Schmidts, Dr. Mustafa Koçak, Heike Bücherl, Christine Ruppert, Anja Cra-
mer, David Schumann,’dan oluşan bilim heyeti ve ekipmanın katılımıyla, Deutsche 
Forchungsgemeinschaft’ın (DFG) finansmanında   14.07 - 22.09 2014 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi.

6 Çalışmalar Anja Cramer (05.09-22.09.2014) ve David Schumann (14.07-26.07 2014 tarihleri ara-
sında) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Enez’de yapılmakta olan ve ileriki yıllarda yapılacak olan arkeolojik kazı 
ve araştırma projeleri için 2012 yılında başlanan referans sabit nokta tespit 
çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Ölçümlerde bugüne değin çalışılan 
bütün alanlar ile günümüze ulaşan yer üstü kalıntılarının tümü harita üzerine 
işlenmiştir. Bugüne değin tespit edilen 62 sabit referans noktasının kaybolma-
sını önlemek amacıyla noktalar, koordinatlarıyla birlikte haritaya işlenerek ve 
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.     

5. ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Christian-Albrecht Üniversitesi, Jeofizik Bölümü

2014 sezonunda arkeojeofizik çalışmaları7 Taşaltı Gölü’nün kuzeyinde, 
Meriç Nehri’nin çevresinde ve Büyük Sancaktepe Tümülüsü’nde gerçekleşti-
rilmiştir. Yapılan çalışmalarda elektromanyetik, manyetik ve sismik yöntem-
ler kullanılmıştır.

Taşaltı Gölü’nün kuzey kesiminde elektromagnetik yöntemle alınan öl-
çümlerde dalgakıran olması muhtemel anomaliler saptanmıştır.    

Enez’in kuzeyinde Meriç Nehri’ne yakın alanda  limana ilişkin verilerin 
araştırılması magnetik yöntemle yapılmıştır. Kuzey kesimde küçük çaplı 
anomaliler görülmesine karşın güneybatı kesimi moloz döküntü yeri olduğu 
saptanmıştır. İki bölge arasında olasılıkla kıyı olduğu sanılan veriler elde edil-
miştir. Ancak limana ilişkin kalıntı saptanamamıştır.

Tümülüste yapılan tomografik ölçümlerde yamaçlarda belirlenen noktalar 
arasındaki bağlantı geçişleri tepe noktasında kesiştirilmiştir. Dalgalar nokta-
lardan başlayarak tepeye doğru yoğunlaştırılmıştır. Bu ölçümle tepe noktası 
ve çevresi güçlü ışınlarla taranarak olası mezar odası ya da yapı kalıntısında 
ışınlar kırılganlaşacağı için rahatlıkla görülebilecektir. Yaptığımız ölçümler 
homojen bir yapı gösterdiği için tümülüste bulunduğu bilinen mezar odası 
bu teknikle saptanamamıştır. Araştırmalara başka bir teknikle devam edilme-
si programa alınmıştır. 

7 Tina Wunderlich, Philip Leineweber, Dr.Denis Willken ve Ibo Folkes’ten oluşan ekip,  05, 10 – 
15. 10. 2014 tarihleri arasında çalışmalarını yürütmüştür
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6. JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI

Köln Üniversitesi

Bu alanda yürütülen çalışmaların8 amacı 2012 yılında başlanan Enez’in Pa-
leografyası ile jeoarkeolojisinin araştırılmasına devam edilerek sonuçlarını bi-
lim dünyasına sunmaktır. Hedef, özellikle Holosen’de oluşan Enez ve çevre-
sindeki arazinin araştırılarak değişim ve gelişim sürecini ortaya çıkartmaktır. 
Bu hedefe yönelik alınan karotlar, 7,5 ve 5 cm. çapında boruların vibratörlü 
çekiç yordamıyla toprağa çakılmasıyla toplanan örneklerden oluşmaktadır.

6.1. Güneydoğu Şehir Suru

Jeomanyetik ölçümler sonucunda saptanan olası şehir surunun test edil-
mesi amacıyla, Taşaltı Gölü’nün güneybatı ucunda AIN 34 numaralı nokta ile 
Dalyan Gölü’nün kuzeyindeki alanda AIN 35,36 numaralı noktalardan alınan 
örneklerde 5,45 m. derinlikten itibaren  Prequarter’in sarı renk kumu tespit 
edilmiştir. 2.30   ile 2,90 metreler arasında şehir duvarına ait harçlı sert  taba-
kanın yer aldığı görülmüştür. Jeomanyetikte saptanan duvara yapışık kulele-
rin önümüzdeki çalışma sezonunda araştırılması düşünülmektedir. 

 

6.2. Taşaltı Gölünün Kuzeyinde Yapılan İncelemeler

Taşaltı Gölünün kuzeyinde yapılan Jeofizik ölçümlerde eski limana ait ol-
dukları düşünülen bir takım çizgisel detayların dalgakıran olduğu kuşkusuy-
la durumun doğruluğunun sınanması amacıyla AIN 37, 41 ve 42 noktalardan 
toprak örnekleri alınmıştır.  37 numaralı karot için 6 m. derine inilmiştir. 2.60 
m.de göl sedimenti ortaya çıkmıştır. Bu alanda, limana ilişkin herhangi bir 
veriye rastlanmamıştır. 41 ve 42 noktalardan alınan toprak örnekler henüz 
değerlendirilememiştir.   

8 Andreas Bolten, Judith Ewald, Sabine Faas, Daniel Hoppe, Rebecca Keulertz, Anna Pint, Martin 
Seeliger ve Max Willkomm’dan oluşan ekip 30 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında çalışmalarını 
yürütmüştür.
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6.3. Şehrin Kuzeyinde Yapılan Çalışmalar

Antik Ainos kenti yerleşiminin antik çağlarda sularla çevrili ada olup ol-
madığının araştırılması amacıyla şehrin kuzey kesiminde AIN 33, 38, 39 ve 
43 numaralı noktalardan toprak örnekleri alınmıştır. Analizi yapılan toprak 
örneklerinden, bu bölgenin nehir deltası  olduğu anlaşılmıştır.

6.4. Gölün İçindeki Adanın Araştırılması

Dalyan Gölü’nün oluşum sürecini ortaya çıkartmak amacıyla AIN 44 nu-
maradan 9 m. derinliğe kadar inilerek toprak örneği alınmıştır. Örnekler daha 
çok denizsel kalıntılar içermektedir.

6.5. Su Terazisi Mevkii’ndeki Çalışmalar 

Su Terazisi Nekropolisi’nin doğu kesiminde AIN 40 noktasından alınan 
örneklerde, 2.90 metreden itibaren deniz ya da nehir kumuna rastlanmıştır.

6.6. Helikopterle Hava Fotoğrafı Çekimleri

Bu yıl ilk kez Andreas Bolten ve Max Willkomm tarafından antik kenti 
modellemek amacıyla yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilmiştir. Çe-
kimde Oktokopter (helikopter) kullanılmıştır.

7. RÖLÖVE ÇALIŞMALARI

7.1. Mendirek ve Kulelerde Mimarlık Tarihi Araştırmaları için Rölöve Çalışma-
ları

Mimarlık tarihi araştırmalarına geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da de-
vam edilmiştir.9 DFG’nin sağladığı finansmanla yürütülen, “Trakya’da, Li-
man Şehri Ainos’un  Roma ve Bizans Dönemlerinde Limanlarının Gelişimi ve 

9 Çalışmalar Heike Bucherl  ( 07.-22.09 2014) ve yardımcısı  Christine Ruppert (10. 08-29.08. 2014) 
tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Dünyadaki Konumu” projesi kapsamında Liman duvarlarının tarihsel gelişi-
mini ortaya çıkartmak amacıyla 2012 yılında rölövesine başlanan çalışmalara 
bu yıl üç ayrı alanda (A, B, C) devam edilmiştir. Bu alanların fotoğrafik belge-
lemeleri ve çizimleri tamamlanmıştır. (Çizim: 2)

7.2. Has Yunus Bey Türbesi Rölöve Çalışmaları

Rölöve çalışması yapılan bir başka alan Has Yunus Türbesi’dir.10 (Çizim: 
3) Aslı şapel olan yapının ölçüleri alınarak detaylı rölövesi dijital ortamda 
tamamlanmıştır.

8. ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

2014 sezonunda çalışmaların bir ayağını antropoloji araştırmaları oluştur-
muştur. Bitlis Eren Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bahar Mergen’in yürüttü-
ğü çalışmalarda 2009-2010-2013 ve 2014 yılı iskelet buluntularının laboratu-
var analizi hazırlığı yapılarak mekeanik temizlik ve tasnif çalışmaları tamam-
lanmıştır.

9. ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI

Arkeometri alanında yürütülen çalışmalarda Su Terazisi Nekropolisinde 
2008-2014 yılları arasında bulunmuş siyah figürlü keramik parçalarının renk 
veritabanını oluşturmak amacıyla spektrofotometre ile renk ölçümleri yapıl-
maya başlanmıştır.

10. DEPO VE ARŞİV DÜZENLEMELERİ 

Depo ve arşiv düzenlemeleri kapsamında Su Terazisi Nekropolisi kera-
miklerinin detaylı tasnifi ve sayımı yapılmış, siyah figürlü keramik parçaları-
nın  mekânik temizliği ve katalog hazırlığına başlanmıştır.

10 Çalışmalar Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şehrigül Yeşil Erdek ve ekibi tarafından gerçek-
leştirilmiştir.
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11. ENVANTER VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

Envanter ve belgeleme çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak ya-
pılan çizim, fotoğraf, basılı ve dijital envanter çalışmalarının yanı sıra arşivde 
bulunan Roma Dönemi keramiklerinin belgeleme çalışmaları ve farklı alan-
larda bulunmaları dolayısıyla ayrı envanterlere sahip mimarî parçaların tek 
bir envanterde toplanması ve bilgilerinin güncellenmesi amacıyla yeni bir en-
vanter çalışması yapılmıştır.

11.1. Mimarî Elemanların Belgelenmesi

Kale önündeki açık hava sergisinde, Hükümet Konağı bahçesinde, Roma 
Villası’nda ve kazı evinde bulunan mimarî elemanlar ve kabartmalı taş eser-
ler çizim ve fotoğrafla belgelenmiş ve katalog çalışması yapılmıştır.11 Bu çalış-
malar sonucunda yapılan tasnifte, mimarî elemanların %90’ının aynı mermer 
ocağından, büyük olasılıkla Marmara Adası’ndan alındıkları görülmüştür. 

11.2. Roma Dönemi Keramiklerinin Çizim ve Belgelenmesi

Daha önceki yıllarda başlanan dökümantasyon çalışmalarına devam edil-
miş ve  depoda yer alan Roma Dönemi keramiklerinin dökümantasyonu bi-
tirilmiştir.12  Yapılan çalışma Geç Hellenistik Çağdan (M.Ö. 2. yy.) Geç Antik 
Çağına (7. yy.)  kadarki zaman dilimini kapsamıştır. 

11 Çalışmalar Dr. Mustafa Koçak’ın yürütücülüğünde, ekip üyelerimizin katılımıyla gerçekleştiril-
miştir.

12 Çalışmalar Asuman Latzer-Lasar’ın yürütücülüğünde, ekip üyelerimizin katılımıyla gerçekleş-
tirilmiştir.
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Çizim 2: A kulesinin  3D nokta bulutu ve akabinde 
kara kalemle yapılan rölövesi.

Çizim 1: Kaya mezarların plan ve kesit çizimleri.
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Çizim 3: Has Yunus Bey Türbesi’nin rölövesi.

Resim 1: M1 Kodlu mezarın buluntuları.
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Resim 4: M22 Kodlu Mezarın buluntuları.

Resim 2: M6 Kodlu Mezar.

Resim 3: M22 Kodlu Mezar.
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Resim 8: M16 Kodlu Mezarın buluntuları.

Resim 5: M33 Kodlu Mezar.

Resim 6: M9 Kodlu Mezar. Resim 7: M15 Kodlu Mezar.
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Resim 11: Kral Kızı Bazilikasının batı ucu doğudan: solda çeşme 
odasına açılan tonozlu giriş. Arka fonda bazilikanın batı 
duvarı. Bunun üstünde  5 m. kalınlıktaki  dolgu toprağı.

Resim 9: M28 Kodlu Mezarın buluntuları.

Resim 10: M23 Kodlu Mezar.
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Resim 13: Kral Kızı Bazilikasında yapılan koruma amaçlı  onarım çalışmaları.

Resim 12: Çeşme yapısı (Nymphaion).
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2014 YILI SİNOP BALATLAR KİLİSESİ KAZILARI

Gülgün KÖROĞLU*

Sinop şehir merkezinde yer alan Balatlar Kilisesi olarak tanınan Geç Roma 
döneminde hamam olarak inşa edilen yapı kalıntısındaki kazı çalışmaları 2014 
yılı itibarıyla beşinci yılını tamamlamıştır. Kazılar sayesinde yapı kalıntısının 
bulunduğu alanın Klasik, Helenistik ve Erken Roma, Bizans, Selçuklu, Bey-
likler ve Osmanlı dönemlerinde de sürekli iskân edildiğini gösteren mimarî 
ve özellikle pişmiş toprak küçük buluntular ele geçmiştir. Günümüze sağlam 
duvarlarıyla ulaşabilen yapı kalıntısı Geç Roma dönemine (3-4.yüzyıl) ait im-
paratorluk hamamının üç birimine aittir. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu 
topraklarında serbest bırakılması ve daha sonra da resmi din ilan edilmesin-
den sonra hamamın  (4. yüzyıl ortaları ya da 5. yüzyıl) caldarium (sıcaklık) 
bölümü kiliseye dönüştürülmüştür. 7. yüzyılda bu yapının güney haç koluna 
tek nefli küçük bir şapel eklenmiştir. 12 ya da 13. yüzyıldan 20. yüzyıl ilk 
çeyreğine kadar kilise olarak tepideriumun (ılıklık) kuzeydoğu köşe odası (I. 
No.lu mekân) kilise olarak kullanılmıştır. Kiliselerin zemininde ve yakın çev-
resinde kullanıldıkları dönemlere ait mezarlar vardır. 17. yüzyılda manastır 
kilisesi olduğu kilisedeki yazıt ile belgelenen yapının 1924 yılındaki mübade-
leye kadar manastır kilisesi ve Ortodoks Hıristiyan halk için mezarlık alanı 
olarak da kullanıldığı görülmektedir.  

Yapı kalıntısının, halk arasında ve bilimsel yayınlarda ‘Balatlar Kilisesi’ 
olarak tanınmasındaki en önemli neden yapının Bizans,  Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde manastır, kilise ve Ortodoks cemaat için kent içindeki mezarlık 
alanı olmuştur. Mübadeleden sonra kilise ve çevresindeki manastır yapıları 
kaderine terk edilmiştir. Çevresi yoğun yapılaşmaya maruz kalmış yapı ka-

* Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Kazı Başkanı), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Ede-
biyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Bomonti Yerleşkesi Şişli-İstanbul/TÜRKİYE.
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lıntısından günümüze iki büyük haç planlı yapı ile dikdörtgen planlı büyük 
bir salon ile çevresindeki bina ve bahçelerin aralarında kalmış duvar kalıntı-
ları ulaşabilmiştir. 2010 yılında başlayan kazılar bu üç yapı biriminin yanı sıra 
tarihi kalıntıların güneybatı ve batısındaki kamulaştırılan alanlardaki açma-
larda sürdürülmektedir. 

Balatlar kazısının 2014 yılı alan çalışmaları, 01.07.2014 tarihinde başlayıp, 
31.08.2014 tarihinde sona ermiştir. Kazı sezonu içinde gün ışığına çıkarılan 
buluntuların değerlendirilmesi ve kazı alanında fotoğraf çekimleri, alanda 
ölçüm ve plan çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte çalışmalar 05.09.2014 
tarihinde sona erdirilmiştir. 2014 yılı kazı çalışmalarına bakanlık temsilcisi 
olarak Samsun Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Kenan Sürül eşlik etmiştir. 
Çalışmaların giderleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖ-
SİMM ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
karşılanmıştır. Ayrıca Sinop Valiliği İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Sinop Belediye Başkanlığı 
tarafından da manevi olarak desteklenmektedir.

Arkeolojik kazının bilim heyeti ve öğrencileri ise Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar, Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Uludağ, Dokuz Eylül, Ege, Hitit, 
Muğla Sıtkı Koçman, Karabük ve Doğuş üniversitelerindendir.

Balatlar kazılarının 2014 yılı çalışma sezonunda arkeolojik kazı çalışma-
larının yanında antropolojik, arkeojeofizik, Sinop tarihi, epigrafyası ve antik 
coğrafik özelliklerini araştırmaya yönelik çalışmalar ile kazıda ele geçen farklı 
küçük buluntuların yayına hazırlanması için konusunda uzman olan bilim 
insanları tarafından yapılan çalışmalara da ağırlık verilmiştir. 

Kazı çalışmaları devam ederken yapı kalıntısının çevresini kuşatan eski ev 
ve bahçelerin mülk sahipleriyle Sinop il Özel İdaresi antlaşmaya vararak ka-
mulaştırma çalışmalarının bir bölümünü tamamlamıştır. Bunu takip günlerde 
söz konusu alanlardaki molozlar ve kalıntılar temizlenmiş ve düzenlemeler 
yapılmıştır. Kazı alanının çevresinde bulunan çevre duvarı, çit teli ve güvenlik 
kameraları yenilenmiş, güvenlik önlemleri attırılmıştır. Prefabrik malzemeden 
kazı evi kurmak için eski bir evin tabanı kullanılmıştır. Ayrıca mutfak ve kazı 
laboratuvarı için de iki konteynır satın alınmıştır. Bunların yerleştirilmesi için 
uygun alanlar bulunarak düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.
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Kazı alanı içinde yer alan 12/13. yüzyıldan 20.yüzyıl başlarına değin Pa-
naghia/Theotokos ve Baş Melek Mikail Manastırı’nın kilisesi olarak kullanı-
lan I No.lu mekânın restorasyonu için hazırlatılan restorasyon projesi Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 24.10.2014 tarih ve 2144 
sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2015 yılı içinde restorasyonun gerçekleştiril-
mesi hedeflenmektedir

Kazı alanındaki çadırda muhafaza edilen ayrıntılı çalışmaları Prof. Dr. İz-
zet Duyar ve ekibindeki antropoloji öğrencileri tarafından tamamlanan 2010-
2013 yılları arasına ait iskeletler X No.lu alanın c3 plan karesindeki sondaj 
çukuruna Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gerekli izin ve 
olur alındıktan sonra bilgilendirme yazısıyla birlikte naylon torba ve çuvallar 
içinde gömülmüştür. 

KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı kazı çalışmaları üç birimi günümüze ulaşan Geç Roma dönemi-
ne ait hamam kalıntısının a10, IV g, IV h, IV i açmalarında gerçekleştirilmiş-
tir (Resim: 1). 3 x 22 m. boyutlarındaki bu alan Balatlar yapı topluluğuna ait 
mimarîlerin batısındaki duvar kesimini oluşturmaktadır. Bu alandaki tüm 
yapılara ait duvarların yaklaşık – 6 m. seviyesinde kesildiği görülür. Kuzey-
güney doğrultulu masif duvarın IV e – IV h, IV f ve IV i açmaları içinde kalan 
bölümlerindeki taş sıraları kısmen korunmuştur. Özellikle IV g ve a9’da kalan 
bölümü sökülerek alınmıştır. Geriye duvarın temel seviyesi ulaşmıştır (Re-
sim: 2). Bu duvarın temel seviyesinde geç dönemde işlemler yapılmış, mevcut 
zemin kesilip, yarım daire şeklinde oyularak farklı işlevler için kullanılmıştır. 
IV d açmasının kuzeybatı kesiminde bir geçiş yapılmıştır. a10 plan karesinde 
ise kuzey-güney eksenli duvarın sona erdiği görülür. Aynı duvarın IV e-IV h 
plan karesinde kalan bölümünde batıya doğru giden bir kapı açıklığı mevcut-
tur. IV f ve IV i plan karesi içinde kalan bölümünde iri blok kalker blokların 
doğuya bakan yüzlerinin bosajlı olduğu göze çarpar (Resim: 3). Taş blokları 
birbirine kurşun kenetlerle bağlanmıştır. Taş işçiliği ve boyutları Sinop şe-
hir surlarındaki Geç Helenistik dönem surlarıyla paralellik gösterir. Burada 
karşımıza çıkması, bu alandaki Geç Helenistik ya da Roma dönemine ait bir 
yapının varlığını düşündürür. Geç Roma İmparatorluk dönemi (3/4. yüzyıl) 
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hamamından daha erken bir döneme ait bu duvar kalıntısı ya da bosajlı taş 
blokları, Roma hamamı inşa edilirken yeniden kullanılmıştır. 

IV f NO.LU AÇMA 

 2013 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında IV e No.lu mekânda ortaya 
çıkan yuvarlak kemerli geçişlerin takibini yapabilmek için kazının başladığı 
ilk günlerden itibaren IV f No.lu mekânda seviye indirme çalışmalarına baş-
lanmıştır. -170 cm. seviyelerinden başlayan seviye indirme çalışmaları bir ay-
lık süreç içerisinde  -374 cm. kadar devam etmiştir. Yüzeyden  -250 cm. kadar 
indirilen seviyede yüzey toprağının kahverengi dolgu toprak olduğu görül-
müştür. Kaldırılan bu toprak dolgu içerisinden çoğunluğu Osmanlı dönemi-
ne ait pek çok seramik parçası ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzey yönünde 
-200 cm. derinlikte basit toprak gömü tekniğiyle yapılmış mezarlar bulun-
muştur. -375 cm. seviyesinden sonra zemin temizliği işlemlerine başlanmıştır. 
Tüm açma yüzeyinde yaklaşık 3 cm. kalınlığında kül ve kömür tabakasının 
birikmesine sebep olan bir yangın izi belirlenmiştir. Bu tabakanın altında si-
yah toprak, üstünde ise kalın bir moloz tabakası vardır. Moloz tabakasının 
hemen altındaki kül tabakasının olduğu evrede bu alanda seramik üretilmiş 
olduğunu düşündüren veriler ele geçmiştir. Bu alanda çok sayıda sırsız testi, 
maşrapa, depolama kapları ile lazımlık olarak kullanılmış olabilecek iç kısmı 
tek renk sırlı vazo biçimli kaplar gün ışığına çıkarılmıştır. 

Bu alanda aşağı doğru devam eden kazı çalışmaları sırasında Roma döne-
mine ait kaliteli koyu pembe/kırmızı, sarı, kahverengi, siyah düz renk boyalı 
duvar resimlerine ait çok sayıda parça ele geçmiştir (Resim: 4). Ayrıca kandil 
askısı olması muhtemel bronz zincir ve askı halkaları ile cam kandil ve un-
ganteriumlar da ele geçmiştir. Yine aynı alanda sürdürülen kazı çalışmaları 
sırasında Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait pişmiş toprak kandil ve kan-
dil parçaları bulunmuştur (Resim: 5). 

Açmanın güneydoğusunda orijinal yapıya ait tuğla kemerli bir geçişin 
olduğu daha sonraki bir dönemde bilinçli olarak bu kısmın kesildiği anla-
şılmaktadır (Resim: 6).  IV f açmasında, 506 cm. derinliğe ulaşıldığında yan 
yana sıralanan küçük boyutlardaki taşların, tuğla ve kiremit parçalarının harç 
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ile örülmesiyle inşa edilmiş dörtgen planlı üzerleri beşik tonozlarla örtülü beş 
küçük hücre bulunmuştur. Gömü amacıyla kullanılmış olan hücrelere üst ör-
tünün doğu kesimindeki dörtgen açıklıklardan girilmektedir. Bu bölümlerin 
üzeri kapak taşlarıyla kapatılmıştır. Erken Bizans dönemine ait beşik tonozlu  
(Resim: 7), dörtgen biçimli mezar hücrelerine taş basamaklarla inilmektedir  
(Resim: 8). Mezar hücrelerinin içlerinde çok sayıda iskelet bulunmuştur. İske-
letlerin çok dağınık ve rutubetten dolayı tahrip olduğu görülmüştür. Mezar 
hücrelerinin kendi dönemlerinde, mezar hırsızları tarafından değerli bulun-
tuların alınması amacıyla tahrip edilmiş olduğu anlaşılır. Tahribatın izleri 
özellikle I ve II No.lu mezarlardan anlaşılır. Bu mezarlardan II, III, IV ve V 
no.lu mezarlarda kemer tokaları (Resim: 9) yüzük, halka küpe ve cam kan-
dillere ait parçalar, bronz kandil askıları ele geçmiştir. En değerli buluntu III 
no.lu mezardan gelmiştir. Bu mezarda altın tel ve liflerle örülmüş bantlar gün 
ışığına çıkarılmıştır (Resim: 10). Mezar hücrelerinin çevresindeki toprakta ger-
çekleştirilen çalışmalar sırasında Erken Bizans, Roma, Helenistik ve daha eski 
dönemlere giden seramik kap ve kandil parçaları bulunmuştur. Bu mekânın 
cam mozaik ve taş mozaikten tessara üretimi için mezarlardan önceki yıllarda 
kullanılmış olduğuna işaret eden bulgular ele geçmiştir (Resim: 11). 

X NO.LU MEKÂN a2-a8 NO.LU AÇMALAR

X2-3 açmasında VIII No.lu mekâna geçiş kapısı bulunur. Bu alan genel ola-
rak 2013 yılı kazılarında ortaya çıkarılmıştı. Bu alanda ince temizlik yapılmış 
ve Roma dönemi havuzunun (sarnıcının) zeminini kaplayan, ancak daha son-
raki dönemde sökülmüş olan mermer kaplamalarının derzleri belirlenmiştir 
(Resim: 12). Kalın bir Horasan harcı tabakasıyla a2 ile a8 plan karelerdeki tüm 
alanın 2 ayrı evrede yenilenerek kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Horasan 
harcı tabakasının büyük parçalar halinde kırılıp, koparak tahrip olduğu an-
laşılmıştır.   

X NO.LU MEKÂN a8-a9 NO.LU AÇMALAR

X a9 açmasının kuzey ve batı kesiminde kesit düzeltme çalışmaları yapıl-
mıştır. Bu çalışmalar sırasında yüzeyden -50 cm. ile -200 cm. arasında Geç Os-
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manlı dönemine ait mezar tabakası belirlenmiştir. Ortaya çıkarılan buluntu-
lar arasında Geç Osmanlı dönemine ait mavi-beyaz desenli Avrupa’dan ithal 
porselenler ile yeşil-sarı sırlı Çanakkale işi seramik kaplar vardır. Bu alanda 
zeminde en son 515 cm. seviyesine ulaşılmıştır. Bu alandaki kalın bir moloz 
yığıntısı kaldırıldıktan sonra açmanın batı sınırını oluşturan kuzey-güney 
yönlü duvarın kuzey yönde sona erdiği kısım ortaya çıkarılmıştır. II No.lu 
mekânın kuzey duvarının altında bulunan dar kemerli kanalizasyon (atık su) 
tünelinin bu Horasan harçlı sarnıç/havuz tabanının altında kaldığı kuzeydo-
ğu yönde uzandığı ve üzerinin de bol kireç harçlı dolgulu bir beşik tonozlu 
örtü ile kaplı olduğu görülmüştür (Resim: 13).

KÜÇÜK BULUNTULAR 

Filiz İNANAN

2014 yılı Balatlar kazı çalışmalarında kontekssiz olarak Geç Helenistik, 
Erken Roma ve Geç Osmanlı dönemleri arasına tarihlendirilen çok sayıda 
pişmiş toprak kap parçası, kandil, figürin ve duvar kaplama levhaları ele geç-
miştir (Resim: 14). Bunların yanında camdan yapılmış koku şişeleri, kandil, 
bilezik ve boncuklar,  kemikten yapılmış bıçak sapları, oyun taşları, kutu par-
çaları, dokuma ile ilişkili nesneler ile bronzdan üretilmiş kandil olarak kaplar, 
kandil askıları, haçlar ve takılar gün ışığına çıkarılmıştır. 

Pişmiş toprak buluntular arasında Roma ve Osmanlı dönemine ait olanlar 
en yoğun grubu oluşturmaktadır. Bunlar kronolojik olarak değerlendirildi-
ğinde geç 5. yıl ithal siyah firnisli kâse ve tabaklar, Klasik ve Helenistik dö-
nem firnisli kâseleri, Roma dönemi terra sigilatta kap parçaları ve kandillerin 
yanı sıra Helenistik dönem amphoralarıyla Geç Roma Kırmızı Astarlı seramik 
parçaları ele geçmiştir. 

Bizans dönemi (12-13.yüzyıl), en yoğun olmamakla birlikte Beyaz hamur-
lu ve Kırmızı hamurlu seramik gruplarının her alt grubuna ait parçalarla 
temsil edilmektedir. Beyaz hamurlu mal grubu içinde özellikle tek renk sırlı 
GWW I-II-III örnekleri,  GWW IV grubuna göre nispeten daha azdır. Beyaz 
hamurlu şeffaf sır altına yeşil ve kahverengi boya bezemeli kaplara ait kaide 
ve gövde parçaları bulunmuştur. Kırmızı hamurlu seramikler içinde ise İnce 
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Sgrafitto, Boyalı Sgrafitto, Geniş Oyma, Ege tipi kazıma kaplar görülmekte-
dir. Bunların dışında dağılımları Anadolu ve ötesinde geniş bir alana yayılmış 
olan Zeuksippus Ailesi seramiklerinin, hem Gerçek Zeuksippus örnekleri, 
hem de aynı aileye mensup farklı üretimlere ait kaide ağız ve amorf gövde 
parçaları buluntular içerisindedir. Kazı buluntularının renkli sırlı ve kazıma 
dekorlu en yoğun grubunu ise Geç Bizans Kapları adıyla tasnif ettiğimiz yeşil 
ve kahverengi sır ve çeşitli kazıma dekorasyonlarla zenginleştirilmiş küçük 
boyutlu kâse ve tabaklara ait buluntu grubudur.  Sırlı buluntular dışında Or-
taçağın sırsız günlük kullanım kapları ve pişirme kapları yoğun miktarda ele 
geçmektedir. Ayrıca az sayıda pişmiş toprak tezgah ağırlığı,  çiçek desenli 
ekmek mührü?(seramik süslemede de kullanılmış olabilir) de envanterlik 
eserler arasındadır. 

Balatlardaki Geç Osmanlı dönemi mezarlığındaki mezar hediyesi olarak 
mezar içlerine bırakılmış kaplardan dolayı Çanakkale işi (17-20. yüzyıl) ve 
Avrupa’dan ithal porselen tabak ve kâseler ağırlıklı buluntuları oluşturmak-
tadır. Ayrıca Osmanlı dönemi lüleri de sıklıkla ele geçmektedir. 
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Resim 1: Plan-karoloj.
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Resim 2: Yapının batı kesimindeki duvar temeli.

Resim 3: IVf-IVi plan karelerindeki çalışmalar.
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Resim 6: IV f plankaresinde ortaya çıkarılan mimarî kalıntılar, 7.yüzyıl.

Resim 4: Roma dönemi hamamının duvarlarını kaplayan resim parçaları.

Resim 5: Pişmiş toprak kandil 6.yüzyıl.
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Resim 9: III No.lu mezarda ortaya çıkarılan bronz takılar, 7.yüzyıl.

Resim 7: III No.lu mezarın batı duvarı.

Resim 8: III No.lu mezar hücresi taş basamaklar.
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Resim 12: X No.lu mekân a4-a3 plankarelerindeki sonradan 
genişletilmiş kemerli kapı geçişi ve mermer kaplama 
levhalarına ait derz izleri.

Resim 10: III No.lu mezarda ortaya çıkarılan altın teller, 7.yüzyıl.

Resim 11: IV f plankaresinde bulunan yarı işlenmiş cam ve taş 
mozaik taneleri.
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Resim 13: a6 plankaresindeki iki evreli taban döşemesi ve atık su kanalı.
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Resim 14: Geç Helenistik Ve Roma dönemlerine ait figürün ve duvar kaplama levhalarına ait 
parçalar.
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TAYİNAT HÖYÜK ARAŞTIRMALARI, 2014

Timothy P. HARRISON*
Elif DENEL

 Stephen BATIUK

GİRİŞ

Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2014 yılında, Tell Tayinat’ta 6 Haziran ile 
4 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü onuncu kazı sezonunu tamamlamış-
tır. Arazi çalışmalarını, 15 Eylül ve 14 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan 
iki aylık bir laboratuvar, analiz ve araştırma çalışmaları izlemiş ve bu süreç 
içerisinde 2014 sezonuna ilişkin rapor ve konferans sunumları hazırlanmıştır.

Araştırmanın 2014 kıdemli ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direk-
törü), Dr. Elif Denel (Asistan Direktör ve Alan 7 Sorumlusu), Dr. Stephen Ba-
tiuk (Kıdemli Saha Arkeoloğu), Dr. Lynn Welton (Alan 1 Sorumlusu), Dr. Jack 
P. Dessel (Alan 5 sorumlusu), James Osborne (Aşağı Şehir Yüzey Araştırması 
Sorumlusu), Dr. Mark Weeden (Epigraf), Dr. Fiona Haughhey (Buluntu Res-
samı ve Arşivci), Julie Unruh (Buluntu Konservatörü) ve Jennifer Jackson’dan 
(Fotoğrafçı) oluşmaktadır. Ayrıca projeye, John Hopkins Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi’nden yedi arkeoloji öğrencisi katılmıştır. 
Sayın Ömer Çelik ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü adına temsilci olarak kazılara katılmıştır.

2014 sezonu Tell Tayinat arazi çalışmasının hedefleri: (1) Aşağı Şehirde 
yoğun ve sistematik bir yüzey araştırması gerçekleştirmek; (2) Alan 2’deki 

* Timothy P. HARRISON, Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of To-
ronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1 / KANADA.

 Elif DENEL, American Research Institute in Turkey, Ankara/TÜRKİYE.
 Stephen BATIUK, University of Toronto/KANADA.
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Tapınak XVI başta olmak üzere Geç Hitit iç kalesinde bulunan anıtsal kerpiç 
mimarî üzerinde “yumuşak kaplama” konservasyon programını uygulamak; 
(3) planlanan arkeoloji parkının bir parçası olarak araziye yürüyüş yolu yap-
mak ve bilgi levhaları yerleştirmek; (4) Alan 1, 5 ve 7’den daha önceki sezon-
larda çıkartılmış olan eserlerin analizlerini tamamlamak ve (5) Alan 2’deki 
Bina XVI’dan çıkartılan tablet parçaları ve diğer eserler öncelikli olmak üzere 
önceki kazı sezonlarında bulunan eserlerin konservasyon ve durum sabitle-
me çalışmalarını tamamlamaktır.

AŞAĞI ŞEHİR YÜZEY ARAŞTIRMASI 

J. OSBORNE

2014 sezonu Tell Tayinat arazi çalışmasının ana hedefi Aşağı Şehirde yo-
ğun ve sistematik bir yüzey araştırması gerçekleştirmek olmuştur. Bu alanda-
ki ilk yüzey araştırması, 1999’da Tayinat yüzey araştırması izni altında ger-
çekleşmiştir. Bunu takip eden yıllarda ise yine bu alanda uzaktan algılama 
(remote sensing) yüzey araştırmaları (özellikle Jeomagnetometri) ve sondaj 
çalışmaları yapılmıştır. Bu ön araştırmalar özellikle ana yaşam alanları ve en-
düstriyel aktivite alanlarından oluşan, Geç Hitit iç kalesinin kuzey, doğu ve 
güneyine doğru genişleyen oldukça geniş ve zengin bir Aşağı Şehir’in varlığı-
nı göstermiştir. 2014 araştırmaları, höyüğün bu alanında gelecekte yapılacak 
olan araştırmaların hazırlık aşaması olarak, bu alanın olabilecek en detaylı 
yayılım alanını belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışma yüzeyde bulunan eserlere 
dayanmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen araştırmaların amaçları şunlardır: 
(1) yüzeyde bulunan eserlere dayalı olarak Aşağı Şehir’in tam bir alansal ya-
yılım haritasını çıkartmak, (2) yüzeyde bulunan ve sayılıp tartılmış seramik 
eserlerin dağılımına göre alandaki yerleşimin yoğunluğunu ölçmek ve (3) bu-
ralarda bulunan seramiklerin ve diğer eserlerin çeşitliliğine göre Aşağı Şehir 
sınırları içinde ya da etrafında bulunan alanların işlevsel niteliklerini ve bir-
birlerinden farklılıklarını anlamak.

Aşağı Şehir’in yüzeyinde bulunan eserlerin dağılımını anlamak amacıy-
la, alanın bu kısmı her biri 20 metre alalıklarla ya da hektar başına 25 ünite 
düşecek şekilde 10 x 10 metrelik ünitelere ayrılmıştır. Uydu görüntülerine 
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göre kabaca 16 hektarlık bir alana yayılan Aşağı Şehir, yaklaşık olarak 400 
üniteye bölünmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında 
bu 400’den 239 ünitenin, antik yerleşimin hemen dışında kalan birkaç düzine 
alanın araştırmaları ile birlikte tamamlanmıştır (Resim: 1). Bu araştırmalar on 
günü aşkın bir zaman diliminde yapılmıştır. Araştırması tamamlanan ünite-
ler, höyüğün kuzey ve güneyinde uzanmaktadır. Bu ünitelerde kayda geçi-
rilen seramik dağılımı, Aşağı Şehir’i oluşturan birçok bölgenin ve çevresinin 
büyüklüğünü ve kullanım yoğunluğunu anlamaya yarayacaktır (Resim: 2). 
Buluntular arasında 4710 profil veren parça bulunmaktadır. Demir Çağı’nın 
ara evrelerine tarihlenen bu parçalar Aşağı Şehir’in yerleşim tarihini anlama-
ya katkı sağlamakta ve geliştirilecek araştırmalarla Aşağı Şehir’deki alanların 
farklı kullanım niteliklerinin tespitine yardımcı olacaktır. Bu malzemeye ek 
olarak Aşağı Şehir’in domestik yapısını destekler şekilde, oldukça fazla sayı-
da bazalt öğütme taşı, ezgi taşları ve seramik ağırşaklar da içeren 92 ayrı eser 
bulunmuştur. 9 adet işlenmemiş fildişi parçası da bu alanda olası bir fildişi 
işliğinin varlığını göstermektedir.

Mimarî KERPİÇ KONSERVASYON PROGRAMI

S. BATIUK

Höyük tepesinde bulunan iç kale alanındaki tapınak kompleksinin anıt-
sal kerpiç mimarîsi üzerine mimarî konservasyon uzmanı Molly Lambert 
tarafından 2012 yılında bir değerlendirme yapılmış, bir iyileştirme/koruma 
stratejisi oluşturulmuş ve kapsamlı bir konservasyon programı geliştirilmişti. 
2012 ve 2013 kazı sezonlarında yapılan ön çalışmalarla temizlik ve hazırlıklar 
yapılmıştır ve Tayinat Tapınakları’nın  (Bina II ve XVI) sağlamlaştırılma ve 
koruma çalışmalarına 2014 kazı sezonunda kesin olarak başlanmıştır (Alan 1 
and 2, Resim: 3). 2012 yılı değerlendirmeleri kapsamında yapılan analizlerin 
sonucunda “soft capping” (“yumuşak kaplama”) olarak adlandırılan bir yön-
tem kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu yöntem, binanın 
mimarîsinin yeniden inşasını içermez. Bunun yerine, kazılan kalıntıların et-
rafına bir kerpiç “kabuk” yapılarak arada oluşan boşluk toprakla doldurul-
maktadır. Yumuşak kaplama yöntemi orijinal binanın şeklini ziyaretçilerin 
görmesi için korurken, tamamen geri dönüşümlü bir metotla, var olan arkeo-



480

lojik kalıntıları, kerpiç ve topraktan oluşan sanduka şekinde bir yapılanmayla 
koruma altına almaktadır. Kalıtıların üzerine serilen bir kat jeotekstil, arke-
olojik kalıntıları araya doldurulan topraktan ve kerpiç kabuktan ayırmakta 
ve dolayısıyla koruma altına almaktadır. 2014 sezonu sırasında Tapınak XVI 
üzerindeki çalışmalar tamamlanmış (Resim: 4-5) ve Bina II’nin 2015 için aynı 
prosedüre tabi tutulması amacıyla hazırlıklara başlanmıştır.

Kerpiç malzemenin hassasiyeti göz önüne alındığında ve yağmur, nem, 
rüzgâr erozyonu ve tuzlanma gibi kontrol etmesi zor çevresel faktörlere ve 
birçok değişkene duyarlı olması nedeniyle, kerpiç konservasyonu oldukça 
zor ve hassas bir iştir. Eğer kerpiçler pişirilmemişse kerpiçse ya da tahribat 
nedeniyle aşırı derecede yüksek ısıya maruz kalmışsa, zaman içinde bozul-
maları hızlanır. Kazılarak ortaya çıkartılmış olan kerpici korumanın en iyi 
yolu genellikle onu yeniden toprakla kapatmaktır. Tabii ki bunu olasılık, bu 
kerpiçlerin temsil ettiği anıtların ve binaların ziyaretçiler tarafından görülme 
olasılığı ortadan kaldırmaktadır. Kerpiç duvarlar kullanım süreçlerinde ma-
ruz kaldıkları faktörler yüzünden (yangın gibi) ve daha sonra, zaman içinde 
arkeolojik malzeme olarak maruz kaldıkları çevresel etkiler yüzünden (su 
seviyesi ve tuzun neden olduğu kimyasal tepkimeler, bitki örtüsü ve bitki 
kökleri) ciddi boyutta değişim geçirirler.  Dolayısıyla, kerpiç yapıları orijinal 
niteliklerinde yeniden inşa etmek onları korumaya almaktan çok daha zor-
dur. Ayrıca, eski ile yeni malzemeyi bir arada tutan yapıştırıcı yoktur.  Olası 
imkanların da kerpiç malzeme üzerindeki erozyonu hızlandırarak daha fazla 
hasara yol açması olasılığı oldukça yüksektir.

Koruma çalışmalarına üç ayrı büyüklükte iki bin adet kerpiç tuğla ürete-
rek başlanmıştır: 40 x 30 x 15 cm. (1000 adet), 30 x 15 x 15 cm. (800 adet) ve 40 
x 40 x 10 cm. (200 adet). Kerpiç tuğlaların hepsi alandaki kazılardan çıkartılıp 
elenmiş toprak kullanılarak üretilmiştir. Toprak suyla karıştırılarak saman 
eklenmiş ve bu karışım metal bir kalıba dökülmüştür. Günlerce kurumaya bı-
rakıldıktan sonra, kalıplardan çıkartılan tuğlalar alana taşınmış ve daha fazla 
güneş altında kurumaya bırakılmıştır.

İlk olarak, küçük boyutlardaki kerpiç tuğlalar (30 x 15 x 15 cm) kullanarak 
binaya ait tüm duvarların iki yanlarından etraflarını çevirerek (olabilecek en 
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az alanı kapatacak şekilde) “soft capping” işlemi kapsamında bir “kabuk” 
oluşturulmuştur (Resim: 4). Tapınak XVI’nın doğu duvarının kuzey kısmın-
da destek amacıyla duvarın dış yüzeyine daha büyük kerpiç tuğlalar (30 x 40 
cm) yerleştirilmiştir. Kabuk, antik kalıntıların etrafına tamamını kaplayacak 
şekilde birçok sıra kerpiç ve tuğlaların aralarına konulan saman katkılı çamur 
harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Etrafı çevrilen antik kalıntılar, jeotekstil ile 
kaplandıktan sonra nem oranını sabit tutabilmek amacıyla ve kabuk oluştu-
ran kaplamadan içeri sızması olası suyu emmesi amacıyla jeotekstilin üzeri 
bir tabaka toprakla kaplanmıştır. Jeotekstil aynı zamanda antik kalıntıların 
nefes alabilmesini ve içerde kalan nemin toprağa geçmesini sağlayarak kuru-
ma sürecinde önemli katkıda bulunmakadır. 

Bir sonraki aşamada, yapının üstü daha büyük kerpiç tuğlalar (30 x 40 x 15 
cm.) ile tamamen kaplanmış ve orijinal yapının planına sadık yekpare kerpiç 
bir yapı meydana getirilmiştir. Kerpiç tuğlaların en üst tabakası ortası biraz 
bombe yapacak şekilde yerleştirilerek yapının üzerinde su biriimi olasılığı 
en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bütün duvarlar hem koruma 
tabakası yaratmak hem daha düzgün duvar yüzeyleri oluşturmak amacıyla 
çamurla sıvanmıştır.

Binanın bütün duvarları “soft capping” prosedürüyle koruma altına alın-
dıktan sonra birkaç özellik daha eklenmiştir. Kolonlu giriş alanı ile orta oda 
arasına ahşaptan kapı eşiği eklenmiş ve duvarların dış yüzeyleri orijinalini 
andırır şekilde beyaz sıva ile kaplanmıştır. Dolayısıyla binanın orijinalinde 
kullanılan inşaat tekniklerini aksettirmek amaçlanmaktadır. Podyum ve giriş 
alanları da aynı amaçla, binanın orjinalindeki kerpiçlere uygun şekilde, 40 
x 40 x 10 cm. ölçülerinde kerpiç tuğlalarla kaplanmıştır. Hem podyum hem 
giriş alanları, üzerlerinde su birikimini önleyecek şekilde bombeli olarak kap-
lanmıştır. Kazılar sırasında podyumun beyaz sıvayla kaplanmış olduğu an-
laşıldığından koruma çalışmalarında da bu özelliğe sadık kalmak istenmiştir. 
2009 kazıları sırasında bulunmuş olan ve vduvarlarının iç yüzeylerinde kul-
lanılan kaliteli beyaz sıvanın korunabilmesi amacıyla orijinal yüzeyler önce 
jeotekstil sonra da kazı toprağı ile kaplanmış ve üst kısımları düzlenmiştir.  
Daha sonra ise içinde birikecek suyun tahliye olabilmesi için beyaz çakıl taş-
ları ie kaplanmıştır  (Resim: 5).
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YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE İŞARET LEVHALARI

“Soft capping” projesinin yanı sıra, Tayinat Arkeoloji Parkı kapsamında 
bir yürüyüş yolu ve Tapınak XVI’nın batısına ziyaretçiler için bir gözlem 
platformu yapılmıştır. Yapılan yürüyüş yolu 1,2 metre genişliğinde ve 240 
metre uzunluğunda olup höyüğün batı girişinden başlamakta, Alan 1 ve 2’yi 
çevreleyerek kuzeye doğru ilerlemekte ve sonunda 5 x 5 metre ölçülerinde 
bir gözlem platformunda son bulmaktadır (Resim: 6). Yürüyüş yolunun ya-
pılacağı alan önce temizlenmiş ve düzlenmiştir. Daha sonra bu hazırlanan 
alana yaklaşık 1200 desenli kaldırım taşı birbirine paralel iki sıra halinde 
yerletirilmiş ve arada kalan alan büyük beyaz çakıl taşlarıyla doldurulmuş-
tur. Ayrıcaalanın girişine, yürüyüş yoluna geçişi sağlayan bir kapı ile alan 
korumasına katkı amaçlı tel çekilmiştir. Yürüyüş yolunun belirli noktalarına 
Kültür Bakanlığı’nın sağladığı bilgilere dayanarak yapılmış mermer bir işaret 
levhasınının yanı sıra 2 adet bilgilendirme levhası dikilmiştir (Resim: 6).

LUVİCE ANITLAR, HEYKEL KONSERVASYONU VE RESTORASYONU

2014 sezonu, Hiyoriglif Luvice stellerin ve Tayinat tapınak kompleksi ve iç 
kale alanına giriş olabileceği tahmin edilen alanda dikili olan heykellerin res-
torasyon projesinin de başladığı yıl olmuştur. 2014 araştırma sezonunun ana 
amacı, şimdiye kadar bulunan yüzlerce bazalt parçanın büyük çaplı bir resto-
rasyon programı için  sistematik bir şekilde belgelenmesi (envanterleme, kayıt 
ve dijital resimleme) olmuştur. 2000’den fazla bazalt parça kayda geçirilmiş 
olup 2015 sezonunda bunların restorasyonuna başlanması amaçlanmaktadır. 
Bu restorasyon çalışmasına ek olarak, amacımız bu anıtların gerçek boyutlarda 
replikalarını üretmek ve bu replikaları planlanan Arkeoloji Parkı kapsamında 
alanda gerçekte bulundukları yerlere dikmektir. Bu replikaları yapmak için ge-
rekli olan izin 2014 sezonu içerisinde Bakanlık tarafından tarafımıza verilmiş 
olup 2015 sezonunda üretilmelerine başlanması umulmaktadır.

ESER KONSERVASYONU 

J. UNRUH

2014 TAP arazi sezonunun bir kısmı olan eser konservasyonu, 1-14 Tem-
muz tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Konservasyon çalışmaları, Aşağı Şehir 
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yüzey araştırması sırasında bulunan eserleri de kapsayarak, Tapınak XVI’da 
bulunan küçük buluntuların analizlerine odaklanmıştır. Çivi yazılı tabletlerin 
temizlenmesine devam edilmiş ve yeni Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki sergi 
alanlarının oluşturulmasına katkılarda bulunulmuştur.

Tapınak XVI Objeleri

Bina XVI’yı kapsayan Açma 28 ve 38’de bulunmuş objelerin tanımlanma-
sı yavaş olsa da devamlı bir çalışmadır. 2012’de Açma 28 ve 39’da bulunan 
metal örnekler, daha sonraki çalışmalar sırasında bulunacak benzer malze-
menin yanı sıra çok rastlanmayan örneklerin daha kolay anlaşılabilmesi için 
bir çizelge oluşturularak, buluntuların kalınlıklarına, üzerlerinde ahşap kalın-
tıların varlığına ve metal çivilerin baş çapı ölçülerine göre gruplara ayrılarak 
tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Oldukça hasar görmüş çok sayıda metal par-
ça bulunduğundan bütün parçalar hakkında tam bir tanımlama yapılamamış 
olsa da, elde olan özelliklere dayalı olarak gruplandırılmışlardır. 2014 sezo-
nunda  yapılan bu çalışma, bu malzeme üzerinde daha sonra devam edecek 
çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Bu zamana kadar üzerinde yapılan çalışmalarda malzemenin gözle görü-
len bazı özelliklerinin taş kabartmalarda tasfir edilmiş mobilyalara oldukça 
benzer olduğu görülmektedir. Kazılarda bulunan parçaların işlenmiş ahşap, 
tekstil ve olası kemik ya da fildişi kakma ile olan bağlantısı, buluntuların 
mobilya ya da kutu benzeri küçük eşya olarak kullanıldığını göstermekte-
dir. Bu konudaki raporu genişletecek bilgileri toplarlamaya ve daha gelişmiş 
yorumlar üretebilmek için raporu mobilya uzmanlarına göndermek amacıyla 
çalışmalar yapılmıştır. Kısıtlı olan zaman dilimi oldukça önemli olan Açma 38 
malzemesine odaklanılma gereksinimini tetiklemektedir. Açma 38’den gelen 
birçok tabaka yeniden fotoğraflanmış ve yeniden incelemek amacıyla örnek-
ler alınmıştır. Kalkan parçaları ile birlikte üç ayrı parçanın da röntgeni çekil-
miştir. Yapımı üzerine gözlemleri ve benzer mobilyaları gösteren bir yayın 
hazırlanma aşamasındadır.

Demir Kalkan TT 1926 

Hatay Mozaik Hastanesi’nde üç kalkan parçasının (kayıt no 1926) röntgeni 
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başarıyla çekilmiştir. Bu üç parça belirli sorulara cevap verme kapasiteleri için 
seçilmiştir (Resim: 7-8). Bu sorular şunlardır:

• Kalkanın üzerinde çevresi boyunca yer alan yükseltilerin aralıkları ve 
çapları,

• Merkeze yakın olan ikinci sıra yükseltilerin varlığı ve aralıkları,

• Kalkanın göbek kısmının varlığı ve yapım detayları,

• “Kayış” özellikleri ve bunların kalkanın bütün çevresi boyunca yüzey-
de devam edip etmediği,

• Uçlarda bulunan ve işlevi bilinmeyen metal parçaların kalkanın mı 
yoksa başka bir objenin mi parçası olduğu.

İlk bakışta, röntgenin bu soruları cevaplayabileceği ve daha fazla bilgi sağ-
layabileceği görülmektedir.

Çivi Yazılı Tablet Temizliği

Projenin epigrafı Jacob Lauinger aşağıda belirtilen beş tablet parçası için 
daha detaylı bir temizliğe ihtiyaç olduğunu belirtmiştir: TT Kayıt # 1927 (AM 
Env. # 18826), TT Kayıt # 1899 (AM Env. # 18828), TT Kayıt # 1921 (AM Env. 
# 18827), TT Kayıt # 1930 (AM Env. # 18829), and TT Kayıt # 1701 (AM Env. 
# bilinmiyor). Bu çalışma eski müzede bulunan bir ofiste yapılmıştır. Yeni 
müzedeki sergi vitrinlerine yerleştirilmesi gereken bu beş tablet parçasının 
temizlenmesi üç gülük bir çalışmayla tamamlanmıştır. Genel olarak bakıldı-
ğında, bu tablet parçalarının büyük bir kısmının daha fazla temizlenemeyece-
ği düşünülmektedir. Tablete ve üzerindeki temizlenen alana bağlı olarak ve 
yazıt üzerinde çalışacak uzman efigrafın yönlendirmesi doğrultusunda, bazı 
satırlara ya da karakterlere daha detaylı temizlik uygulanması mümkün ola-
bilmektedir.

2012 yılında, Lauinger TT Kayıt #1710 ile TT Kayıt #1923 parçalarının bir-
leştiğini farketmiştir. 2013 yılında birleştirilen bu parçalar 2014 yılında birbi-
rinden ayrık olarak bulunmuş ve yeni müzedeki sergi vitrininde teşhire ha-
zırlık olarak bu parçaların yeniden birleştirilmesi öncelik kazanmıştr.
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Hatay Arkeoloji Müzesi Sergi Vitrinlerinin Hazırlaması

Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki Tayinat sergi alanının kurulması se-
zon başında Tayinat’ın sergi vitrinlerinin kurulmalarının gecikmesinden ve 
Tayinat sergisinde duruma göre farklı eserlerin ve ayaklıkların kullanılma 
kararlarının alınmasından dolayı teşjhir çalışmaları arkeolojik araştırma sezo-
nunun ilerleyen tarihlerinde yürütülmüştür.

2013 yılında, Hatay Müzesi’nin teşhir ayrıntılarını hazırlayan ekip ile ya-
pılan geniş çaplı danışmalık kapsamında Esarhaddon Anlaşma Tableti (Kayıt 
#1891) için gerekli olan ayaklık, masa ve vitrin tasarımları yapılmıştır. Bu pla-
na göre, özel bir ayaklık üretilerek dört adet cıvata desteği ile tablet 30 derece-
lik bir eğimde sabit tutacak şekilde vitrine yerleştirilmiştir.

Tayinat’ta bulunmuş bazalt heykeller, sütun kaideleri ve taş kabartmala-
rın Tayinat kazı sezonunun başında, yeni müzeye yerleştirildikleri görülmüş-
tür. Özellikle hassas kakma gözlere sahip olan Kral Suppiluliuma’nın heykeli 
(Kayıt #2500) taşınma ve alt tarafından delinerek teşhir ayaklığına oturtulma 
sırasında herhangi bir hasara uğrama olasılığına karşı yeniden kontrol edil-
miştir. Gözler uzmanlar tarafından yerinde kontrol edilmiş ve yeni müzede 
çekilen fotoğraflar Temmuz 2013’de eski müzede çekilen fotoğraflarla karşı-
laştırılmıştır. Görüldüğü kadarıyla hasar oldukça azdır. Heykelin temizliği sı-
rasında sol kulağının arkasında ve sol tarafından aşağı sarkan saç  çıkıntısının 
üzerinde olası kırmızı boya kalıntıları bulunmuştur.

SONUÇ GÖZLEMLERİ

Tayinat Arkeoloji Projesi 2014 sezonu araştırmaları, alandaki Erken Tunç 
ve Demir Çağı’na ait olan yerleşimlerin arkeolojik kalıntılarının ne denli 
zengin olduğunu göstermeye devam etmiştir. 2014 sezonunda, Aşağı Şehir 
yerleşkesine odaklı ve antik yerleşime ait ana yaşam alanları ve endüstriyel 
üretim alanları hakkında önemli nitelikte bilgi sunabilecek başarılı bir araştır-
ma girişimi başlatılmıştır.  Bunların yanı sıra, daha önceki sezonlarda ortaya 
çıkartılan zengin eser kalıntıları üzerinde yapılan analizlare devam etmiştir.

Ayrıca 2014 sezonunda Tayinat Geç Hitit iç kalesine ait tapınakları ve sa-
rayları oluşturan anıtsal kerpiç mimarîyi korumak için gerçekleştirilen bir 
konservasyon programı uygulaması başlatılmıştır. Yürüyüş yolunun, ziya-
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retçi gözlem platformunun ve bilgilendirme levhalarının yapılması, planla-
nan Tayinat Arkeoloji Parkı’nın gelişmindeki ilk aşamayı olmuşturmaktadır. 
Gelecek sezonlarda bu konuda daha gelişmiş çalışmalar yapılacaktır. Anıtsal 
iç kale kapı kompleksi ve tapınak alanı ile bağlantılı heykellerin ve Hiyerog-
lif Luvice stellerin restorasyonları ve bu restorasyonların tamamlanmalarının 
ardından heykellerin replikalarının orijial yerlerinde teşhir edilmeleri devam 
eden araştırma ve çalışmaların önemli bir parçalarını oluşturmaktadır.

TEŞEKKÜR

Tayinat Arkeoloji Projesi 2014 sezonu çalışmaları Toronto Üniversitesi ta-
rafından verilen fon, National Geographic Society tarafından verilen çömert 
bağışlar ve Kaplan Fonu tarafından  desteklenmiştir. Araştırmaların yürütül-
mesi için gerekli kazı çalışmalarına verilen izin için Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’ne ve arazi sahiplerine, özellikle de Kuseyri ailesine 
arazilerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımıza çok iyi niyetli ev sahipliği 
yaptıkları için teşekkür etmek isterim. Hatay Müzesi’nden kazı temsilcimiz 
olarak, Tayinat Projesi’ni yorulmak bilmeden destekleyen Sayın Ömer Çelik’e 
en derin takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca, Hatay Arkeoloji 
Müze müdürü Sayın Nilüfer Sezgin’e ve müze çalışanlarına sezon boyunca 
sundukları yardımlar için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Son olarak,  bütün 
proje ekibinin sonsuz çabaları olmadan bu kazı sezonunun başarılı sonuçları-
na asla ulaşılamayacağını belirtir, göstermiş oldukları çabadan dolayı bütün 
ekibime teşekkür ederim. Ayrıca Özge Demirci’ye bu raporun çevirilmesin-
deki yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
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Resim 1: Tayinat alt yerleşiminde yapılan 
yüzey araştırması ve alan ünite-
lerinin dağılımları.

Resim 2: Metre kareye düşen seramik 
sayısına dayanarak Tayinat alt 
yerleşiminde seramik yoğunluk 
dağılımı.
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Resim 3: Tell Tayinat’ın kazı alanlarını gösteren topografik harita.
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Resim 5: Duvarları “soft capping” yöntemi ile kaplanan Bina XVI’nın 
görünümü (S. Batiuk tarafından çekilmiştir).

Resim 4: Arkeolojik kalıntıların 
jeotekstil ile kaplanma-
larından sonra “soft cap-
ping” (“yumuşak kapla-
ma”) metotu kapsamında 
toprakla örtülerek güneş-
te kurutulan kerpiç tuğ-
lalarla sanduka şeklinde 
kapatılmaları (S. Batiuk 
tarafından çekilmiştir).



490

Resim 6:  Tayinat Açık Hava Arkeolojik Parkı kapsamında yapılan 
yol ve bilgilendirme panosu (E. Denel tarafından 
çekilmiştir).

Resim 7: Bina XVI’da bulunan demir kalkana ait 
çivi ve perçin parçalarının röntgen gö-
rüntüsü (J. Unruh tarafından çekilmiş-
tir).

Resim 8: Bina XVI’da bulunan demir kalkanın 
yuvarlak tasarımı ve formunu ortaya 
koyan röntgen görüntüsü (J. Unruh ta-
rafından çekilmiştir).
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TATARLI HÖYÜK KAZISI 2014 YILI ÇALIŞMALARI
K. Serdar GİRGİNER*

Özlem OYMAN-GİRGİNER
Hayriye AKIL

7. sezonu tamamlanan Tatarlı Höyük kazısı 2014 yılı çalışmaları, 15 Tem-
muz - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir1. 

* Yrd. Doç. Dr.  K. Serdar GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam-
Adana/TÜRKİYE. 

     Arş. Gör. Özlem OYMAN-GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeolo-
ji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu-Sarıçam-
Adana/TÜRKİYE.

    Öğr. Gör. Hayriye AKIL, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 01330 Balcalı Kampusu- Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.

1 2014 yılı kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün çalışmalarımıza aktardığı bütçeleri dışında, Çukurova Üniversitesi Rektörlü-
ğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin SAY-2014-2805 proje kodlu Çukurova Üniversitesi 
Adına Yapılmakta Olan Tatarlı Höyük Kazıları Etütlük Eser Deposu ve Kazıevi Altyapısının 
Geliştirilmesi isimli Altyapı projesi, SBA-2014-2530 No.lu Tatarlı Höyük 2014 Yılı Kazıları ve In-
terdisipliner Araştırmalar konulu bireysel araştırma projesi ve bunun dışında ÇÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı’nın, Türk Tarih Kurumu ile Adana Ticaret Odası’nın maddi destekleri ile 
sürdürülmüştür. Çalışmalarımızın yürütülebilmesi için her türlü yardım ve desteklerini gör-
düğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Seyhan Tükel, Adana Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ve Barış Topal ile Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki 
meslektaşlarımıza, Fazıl Ağaçe, Ümit Ağaçe ve İbrahim Özbek’e teşekkür ederiz. 

 Kazı ekibimizde bu bildiri özetinin yazarları dışında, Arş. Gör. Mehmet Cevher ve İlkay Aklan, 
Arkeologlar M. Furkan Tufan, Cennet Deveci, Ali Adamhasan, M. Cem Fırat, Melis Aklan, Ebru 
İncaman, Seda Kara; Prof. Dr. Halil Çakan (Biyoloji-Arkeobotanik), Biyolog Salih Kavak’ın dışın-
da, Arkeoloji Bölümü öğrencilerimizden Merve Karaeraslan, Kaan Kasapan, D. Yağmur Keskin, 
Gülsemin Boğa, Melike Kayagil, Aslıhan Çakıroğlu, Fatıma Nur Adıgüzel, Nazar Kökçü, Bossus 
Acar, M. Ali Öngen, Emre Eren, A. Buğra Ateş, Ahmet Derin, Kübra Bozkurt, Begüm Gençer, 
Gülben Sırakaya, Aycan İbrahimoğlu, Nuray Kayacı, Mert Fikircioğlu (Gaziantep Üniv.), Ezgi 
Kilis (Gaziantep Üniv.), Özge Alişan (Biyoloji) ve Mevra Çıtlık (Biyoloji), Şule H.Yiğit (Restora-
tör) yer almıştır. Tüm ekibimize özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

 Gerek arazide, gerekse kazıevi oluşturulması için yaklaşık 5,5 ay süren çalışmalarımızda Ahlat 
Müzesi’nden Zübeyde Kuru, Silifke Müzesi’nden İbrahim Sezen ve Adana Müzesi’nden Servet 
Kocaçınar temsilciliğimizi yapmıştır. Meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
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Tatarlı Höyük, Ovalık Kilikya’nın en büyük yerleşimlerinden birisidir2. 
2014 yılı çalışmalarımız höyükte üç farklı alanda toplam 17 açmada gerçek-
leşmiştir (Resim: 1).

2014 yılı çalışmalarımız Sitadel’in doğusunda yer alan A Yapısı’na ait 
mekânlarda ve A Yapısı’nın güneydoğu ve batısındaki alanlarda devam et-
miştir. 

Bu bölgedeki çalışmaların amacı, M.Ö. II. binyıllara tarihlendirdiğimiz A 
Yapısı’nın Erken Evresinin mimarî aşama özelliklerini tespit etmek ve bu ev-
renin altından gelen diğer bir yapıya ait özelliklerin belirlenmesidir. Ayrıca 
monümental bir karaktere sahip bu yapının üst kapama projesinin hayata ge-
çirilmesi için yapı ve çevresindeki çalışmalara da ağırlık vermek önceliğimiz 
olmuştur. Bu amaçlarla 2014 yılında A Yapısı’nın Geç Evresi’ne göre numara-
landırdığımız 11,14-16 ve 17 No.lu mekânlarında çalışılmıştır (Resim: 2). AY 
188 açmasındaki çalışmalarda erken evre ve yeni gelmeye başlayan 3. yapıya 
ait taş temel sıraları açığa çıkmaya başlamıştır. Bu açmada yer alan 15 No.lu 
mekânda ele geçen pithos, kerpiç bir taban üzerine yerleştirilmiştir. Orta 
Tunç Çağı’na ait bu pithostan çok sayıda karbonlaşmış tohum elde edilmiştir. 
Bu karbonlaşmış bitki kalıntılarının incelenmesi sonucu yoğun olarak buğ-
daygiller familyasına ait tohumların yanı sıra kökboyasıgiller familyasına ait 
örnekler de tespit edilmiştir. Buğdaygiller familyasında arpa ve çim türlerinin 
hâkim olduğu görülmüştür. Bugüne kadar yapılan arkeobotanik çalışmalar 
sonucunda arpanın kültüre alındığı tespit edilmiş, bunun dışında kökboya-
sıgil tohumlarının ise Tatarlı Höyüğün M.Ö. II. Binyıl yerleşimlerinde tekstil 
ile ilgili önemli veriler olduğu düşünülmüştür. Ele geçen bu karbonlaşmış 
örnekler C14 analizleri için laboratuvarlara gönderilmiştir3. 

AY 189 açması kompleks yapının kuzeyinde yer almaktadır. 2014 yılında 
12 ve 13 No.lu mekânlarında çalışılmıştır. 12 No.lu mekânda ortadan geçen 
ve güneye, 8 No.lu mekâna doğru meyil yapan bir su kanalı tespit edilmiştir. 
Su kanalının tabanının taş döşeli olduğu görülmüştür. 13 No.lu mekânda yine 
3. yapıya ait taş temel sırası tespit edilmiştir. AZ-188 açmasında yer alan 18 

2 Ayrıca bkz: Girginer,K.S.-Uygur,H. 2014: 269 vd.
3 Arkeobotanik çalışmalarımızı yürüten Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 

Halil Çakan ve ekibine teşekkür ediyoruz.
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No.lu mekândaki çalışmalarda da Erken Evre ve 3. yapıyla ilgili veriler tespit 
edilmiştir (Resim: 3).

A Yapısının güneyinde AZ-189 açması sınırları içinde yer alan 9 No.lu 
mekân içinde açığa çıkarılan doğu-batı uzantılı duvarın kuzey-güney yönün-
de dönüş yaparak devam ettiği anlaşılmıştır. 

BA 188 açmasındaysa 20 No.lu mekânda çalışılmıştır. Mekânın ortasında 
kuzey-güney uzantılı 3. yapıya ait bir duvar açığa çıkartılmıştır. Bu açmada 
devetüyü renkte astar ve perdahlı içe dönük basit ağız kenarlı kâseler, ya-
tay kulplu yayvan çanaklara ait parçalar, gözlü testi parçası ve yatay bantlar 
arasında dalgalı hatlar ve çapraz bantlarla bezeli devetüyü astar ve perdahlı 
çömlek OTÇ’na tarihlendirilen buluntular arasındadır (Resim: 4).

BA 189 açmasında ise 19 No.lu mekândaki çalışmalarda Erken Evreye ait 
taş temel sıraları ve sıkıştırılmış toprak taban içine oturtulmuş OTÇ’na ait bir 
pithos ele geçirilmiştir. 

2007 yılından itibaren süregelen A yapısındaki çalışmalar bu yıl tamam-
lanmış ve yapının planı tamamen açığa çıkarılmıştır. Bu süreçte A yapısı ça-
lışmalarında ve yakın çevresinde, kutsal içerikli malzemelerin yanı sıra bulla4, 
damga ve silindir mühürlerin5 de bulunmuş olması, ayrıca ana girişlerinin 
önünde libasyon amaçlı da kullanıldığını düşündüğümüz kuyunun tespit 
edilmesi6 vb gibi diğer özellikler yapılarımızın kutsal işlevli yapılar, yani üst 
üste belki de 3 tapınağın olduğu konusundaki düşüncelerimizi arttırmıştır 
(Resim: 5)7.

Tatarlı Höyük Sitadeli’nin güneydoğusunda yer alan BA-190 açmasındaki 
çalışmalarda başlıca amaç A Yapısının güneydoğu cephesinin açığa çıkarıl-
ması ve bununla birlikte A Yapısı’nın güneyindeki eğimli alandaki teraslama-
nın araştırılmasıdır. Buradaki çalışmalarda alanın kuzeydoğu köşesinde yarı-
sı kesitte kalan Hellenistik IIa Dönemine ait bir çöp çukuru tespit edilmiştir. 

Devam eden çalışmalarda açmanın doğusunda açığa çıkarılan bir taş te-
melle ilişkili sıkıştırılmış toprak taban üzerinden ele geçen seramikler arasın-

4 Ünal,A.-Girginer,K.S. 2010: 275 vd.
5 Girginer,K.S.-Collon,D. 2014: 59vd.
6 Girginer,K.S.-Girginer-Oyman,Ö. vd. 2015: 434.
7 Ayrıca bkz:  Gates,M.-H. 2011: 404.
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da OTÇ’nın ilk çeyreğine tarihlenen Suriye-Kilikya boyalı grubundan keskin 
karınlı küçük çanaklar, pedestal kaideler, düz dipli yayvan çanaklar boyalı ve 
yalın formlarıyla karşımıza çıkmaktadır8 (Resim: 6).

A yapısının batısında bulunan AZ-186 açmasında ilk kez 2014 yılında ça-
lışmalar başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların temel amacı, açmanın 
güneyinde yer alan ve 2013 yılında çalışılan BA-186 açmasındaki yapılarla 
ilişkisinin açığa çıkarılması ve yine 2014 yılında çalışılmaya başlanan açma-
nın kuzeyinde yer alan AY-186 açması ile birlikte ilerleyerek geniş bir alanda 
Hellenistik Dönem mimarîsinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Yapılan çalışmalar sonucunda kuzey-güney doğrultulu düzenli hat veren 
duvara ait bir taş sırası açığa çıkarılmıştır. Devam eden çalışmalarda açığa 
çıkarılan bu taş sırasının takibi yapılmış ve Hellenistik mimarînin ilk evresine 
ait bir duvar parçası olduğu anlaşılmıştır.

Alanda II-III/c-e plankarelerinde yoğun bir buluntu topluluğu ele geçmiş-
tir. Buluntular arasında minyatür el baltaları, pişmiş toprak ağırlık ve ağırşak-
lar, demir ve bronz parçalar ile bıçak bulunmaktadır. Buluntuların herhangi 
bir mimarî öge ile ilişkisinin olmaması, bu alanın mekânlar arasında bir avlu 
veya ortak kullanım alanı olduğunu düşündürmektedir. 

Devam eden çalışmalar da çift sıra örgüye sahip kuzeydoğu-güneybatı 
uzantılı, düzenli hat veren bir taş sırası açığa çıkarılmıştır. Bu iki taş sırası 
arasında yer alan seramik ve çakıl döşeli taban, açığa çıkarılan bu taş sırala-
rının iki yapı arasındaki geçişi sağlayan bir nevi sokak olabileceğini düşün-
dürmüştür. 

Alanda yapılan çalışmalarda çok sayıda Hellenistik Döneme ait seramik 
parçalarının yanı sıra iki adet balık tabağı9, 1 adet Doğu Sigillata A grubuna 
ait Samaria buluntularına göre Form 1 olarak bilinen İçe Dönük Ağızlı Sığ Ta-
bak10 ve 1 adet kandil açığa çıkarılmıştır. Bunun dışında bir adet de bu tabaka-
ya ait olmayan prehistorik mühür ele geçmiştir (Resim: 7).

8 Krş: Goldman,H. 1956: fig. 287, 290, 292; Garstang,J. 1953: fig.143-144; Heinz,M. 1992: Taf. 72.
9 Balık Tabakları için bkz. Crowfoot,J.W.-Crowfoot, G.M. vd. 1957, 262, fig. 54, 1-20; Jones,F.F. 

1950, fig. 178, 23.
10 İçe Dönük Ağızlı Tabaklar için bkz: Gunneweg,J- Perlman,I. vd. 1983, 96; Crowfoot, J.W. – Crow-

foot, G. M.  vd, age, 309, fig,73, 1-14;  Hayes,J.W. 1985, 14-16, lev. I, 7-12; Waagé,F.O. 1948, 18, lev. 
IV; Jones, age, 232, no. 258, fig. 136,188;  Slane,K.W. 1997, 288-297, lev.7-12.
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AZ 186 açması ile bitişik olan AY 186 açmasında da 2 evreli Hellenistik 
Dönem mimarîsi takip edilmiştir ve büyük kısmı tahrip olmuş sıkıştırılmış 
toprak taban açığa çıkarılmıştır. Hellenistik Döneme ait duvarların altından 
Orta Demir Çağı’na ait Emzikli Testi bulunmuştur (Resim: 8).

Açmanın güney ve kuzeyinde yer alan BA-186, AY-186 ve AZ 186 açma-
larında gerek bu yıl, gerekse daha önceki yıllarda açığa çıkarılan mekânları 
göz önüne alacak olursak bu alanı Hellenistik Döneme ait kompleks bir yapı 
olarak düşünmek gerekecektir. 

2007-2013 yılları arasında Sitadel sur sistemleri, taş döşemeli ve rampalı 
yol ve A Yapısı kompleksinde çalışılmış ve bu alanların plan ve amaç değiş-
tirerek M.Ö. II. Binyıl, Orta Demir Çağı ve Hellenistik dönemlerde kullanıl-
mış olduğu görülmüştür. Özellikle Hellenistik dönem çukurlarının tahribatı 
bu alanlarda sağlıklı bir stratigrafi almamızı zorlaştırmıştır.  İşte bu nedenle, 
A Yapısının batısındaki çalışmalar Sitadel stratigrafisindeki sorunların çözü-
münde önem arz etmektedir ve 2015 yılı çalışmaları da bu alanlarda yoğun-
laşacaktır.

Sitadelin doğusunda, taş döşemeli yolun çevresinde 2014 yılı çalışmaların-
da AR 187, AS 187 ve AR 188 açmalarında çalışılmıştır. Bu anıtsal kutsal yolun 
kuzeyinde kule yapısı olması gereken sistemin batısındaki çalışmalarda bir 
mekân tespit edilmiştir.

Bu alandaki mimarî oluşumu Demir Çağı ve Hellenistik dönem eklentile-
riyle izlemek mümkündür. Ancak daha erken dönemlerdeki mimarîyi araş-
tırmak sınırlı alanlarda mümkün olabilmiştir. Çalışılan dar alanda, GTÇ II’ye 
tarihlenen ve Tatarlı Höyüğün Kıbrıs bağlantısını ortaya koyan White Slip 
II çanağına ait lades biçimli bir kulp bulunmaktadır. Aynı plankarelerde ya-
pılan derinleşme çalışmalarında OTÇ’nın geç safhasına ait boğa ritonuna ait 
parçalar ve bir de işaretli bir pithos parçası ele geçmiştir (Resim: 9).

Daha önceki yıllardaki çalışmalarımızda da OTÇ ve GTÇ’na ait bu tür 
işaretlerin çömleklerin kulpları üzerinde veya pithosların genelde ağız ke-
narlarının iç taraflarında, bir örnekte de dış yüzeyinde bulunduğunu tespit 
edilmiştir. Bu işaretlerin ne anlama geldiği ve işlevi konusundaki çalışmala-
rımız devam etmekte birlikte, bunların kutsal nitelikli oldukları görüşü ağır 
basmaktadır. 
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AR 188 açmasında aynı alandaki derinleşme çalışmalarımız içinde de yu-
varlak formda taşlarla çevrili bir alan tespit edilmiştir. Bu alanda hayvan ke-
mikleriyle birlikte OTÇ’na ait yonca ağızlı iki testicik ele geçmiştir (Resim: 
10).

AR 188 ve AS 187 açmaları içinde kalan bu kutsal yolun belki de kulesi 
olabilecek anıtsal bir yapının ortaya çıkarılması da 2014 yılı çalışmalarının 
önemli konularındandır (Resim: 11). 

2014 yılında son çalışma alanımız Sitadel’in batısında yer alan sur açma-
larıdır. AV 172-173 ile AZ 174 ve BA 174 açmalarında sur sisteminin takibi 
amaçlanmış ve yapılan çalışmalar neticesinde Tatarlı Höyük Sitadel surunun 
testere dişi sistemiyle inşa edildiği anlaşılmıştır. (Resim: 12).

Sur sisteminin bulunduğu alanlar özellikle Hellenistik dönemde çöp çu-
kurlarıyla oldukça tahrip edilmiştir. Bu tahribatın yanında yakın çevresinde 
Hellenistik dönem özellikle de atölye mekânlarını bulmak mümkün olmak-
tadır.

2014 yılında arazi çalışmalarımızın dışında, altyapı çalışmalarına da hız 
verilmiştir. Üniversitemiz tarafından bir altyapı projesiyle Höyüğün yakla-
şık 5 km güneyinde yer alan Mustafabeyli Mahallesi sınırlarında yer alan bir 
alana kazıevi için çok sayıda konteynır alınmıştır. Bu konteynırların içinde 
etüdlük eser deposu, yatakhaneler, Kazı Başkanlığı birimi, yemekhane ve çok 
amaçlı salonlar yer almaktadır (Resim: 13). 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

2007 yılından bu yana çalışmalarına öncelik verdiğimiz A yapısı çalışma-
ları bu sene itibariyle sonlanmıştır. Bugüne kadar iki evresiyle tespit ettiğimiz 
bu yapının 13 ve 18 No.lu mekânlarında bu yıl açığa çıkarılan duvarlar ya-
pının altında bir üçüncü evrenin varlığını ortaya koymuştur. Yapı ve çevre-
sinden ele geçen buluntularla tapınak olarak değerlendirdiğimiz bu yapının 
üst örtü projesinin hazırlanarak koruma altına alınması önümüzdeki yıllarda 
önceliğimiz olacaktır.

2014 yılında ağırlıklı olarak Hellenistik dönem tabakalarında çalışılmış ve 
bu döneme ait 2 evreli bir yerleşim tespit edilmiştir (Resim: 14). Mekânlar 
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arasında açığa çıkarılan sokak ve çevresinde yer alan mekânlar, içlerindeki 
ocaklar ve diğer buluntular dikkate alındığında domestik yaşama dair izler 
görülebilir. Daha sınırlı alanlarda çalıştığımız GTÇ tabakalarında ise Tatarlı 
Höyük’ün Kıbrıs bağlantılarının devam ettiğini gösteren buluntular karşımı-
za çıkmıştır. Önceki yıllardaki çalışmalarımızda höyükteki en erken Kıbrıs 
bağlantısının White Painted Pendant Line Style bir parçayla OTÇ’nda başladığı-
nı belirlemiştik11. OTÇ’nda ayrıca bölge yerleşimlerinde karşımıza çıkan Su-
riye-Kilikya boyalılarına ait parçalar bu sene ağırlıklı olarak pedestal kaideli 
formlarıyla karşımıza çıkmıştır. Bunların yanında gözlü testi parçaları yine 
bu gruba ait seramikler arasındadır.

2014 kazı sezonu alt yapı çalışmaları açısından da verimli geçmiştir. Çuku-
rova Üniversitesi alt yapı projesiyle alımı tamamlanan 23 adet değişik birim-
lere ait konteyner, üniversitemiz adına tahsisli alana yerleştirilmiştir. Önü-
müzdeki yıl alt yapıyla ilgili diğer çalışmaların da tamamlanarak Tatarlı Hö-
yük Kazı Evi Kompleksinin (Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları 
ve Bilimsel Araştırma Kompleksi: ÇÜ-BAK) tamamlanması planlanmaktadır.
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Resim 2: Tatarlı Höyük Sitadeli’nin doğusunda yer alan A Yapısı’nın Erken ve Geç Evre 
mekânları.

Resim 1: Tatarlı Höyük 2014 yılı vaziyet planı.
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Resim 4:  A Yapısı 9 ve 20 No.lu mekânlarda açığa çıkarılan 3. yapıya ait du-
var ve 20 No.lu mekândan ele geçen OTÇ çömleği.

Resim 3: A Yapısı 13 ve 18 No.lu mekânlarda görülen 3. Evre duvarı ve 12 No.lu 
mekânda açığa çıkarılan su kanalı.
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Resim 6: OTÇ’nın başlarına ait Suriye- Kilikya boyalı seramikleri.

Resim 5:  2014 kazı sezonu sonunda Tatarlı Höyük Sitadeli’nin doğusunda yer alan A Yapısı’nın 
hava fotoğrafı.
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Resim 8:  Yapısı’nın batısında Hellenistik Dönem Mimarîsi ve son evre duvarının altın-
dan ele geçen Demir Çağı emzikli testisi.

Resim 7:  A Yapısı’nın batısında açığa çıkarılan Hellenistik Dönem mimarîsi ve bu alan-
dan ele geçen Hellenistik Dönem tabak ve figürinleri.
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Resim 10: OTÇ’na ait iki adet yonca ağızlı testicik.

Resim 9:  Sitadel’in doğusunda açığa çıkarılan taş döşemeli yol ve çevresinden ele geçen GTÇ 
II, White Slip II çanağına ait lades biçimli kulp, OTÇ’nın geç safhasına ait boğa ritonu 
parçası ve işaretli  pithos ağız parçası.
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Resim13 : Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları ve Bilimsel Araştırmalar Kompleksi 
(ÇÜ-BAK).

Resim 12: Tatarlı Höyük Sitadel surları.



506

Resim 14: Tatarlı Höyük A Yapısı ve çevresindeki Hellenistik Dönem mimarîsi.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2014 YILI ÇALIŞMALARI

V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

Bursa İli, İznik İlçe Merkezi’nde gerçekleştirilen İznik Çini Fırınları 
Kazısı’nın 2014 yılı çalışmaları,  İstanbul Üniversitesi öğretim üye ve öğ-
rencilerinden oluşan bir ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak Samsun Müzesi 
Müdürlüğü elemanlarından Emine Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Kazı alanında çalışmalara 30.07.2014 tarihinde başlanmış ve 11.09.2014 tari-
hinde tamamlanmıştır. 2014 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstan-
bul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi1 tarafından 
desteklenmiştir.

2014 yılı kazı sezonunda, BHD kazı alanında çalışmalar C11, B11, A11 
ve H13 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. H12, I12 ve J12 plankarelerinde 
önceki yıllarda ortaya çıkarılan, temel dolgusu olduğu düşünülen alan, H13 
plankaresinin çalışılması ile birlikte tekrar değerlendirilip temizlenmiştir. Ay-
rıca kazı alanının gerekli bölgelerine önceki yıllarda koruma amaçlı olarak 
serilen jeotekstil ve pomzalar yenilenmiştir (Resim: 1).

Öncelikli olarak kamulaştırma işlemleri 2013 yılının sonunda tamamlanan, 
kazı alanına kuzeyden bitişik arsanın temizlik ve gerekli düzenlemelerinin 
ardından karolaj çalışmaları sonrasında C11 ve B11 plankarelerinde kazı ça-
lışmaları başlamıştır. 1984 yılında tespit edilen ve 1985 ile 1986 yıllarında C9 
ve C10 plankarelerinde peşpeşe ortaya çıkarılan ve sundurma altına alınarak 
dış etkenlerden korunmaya çalışılan iki fırın ateşhanesinin kuzeyi bu yıldan 
itibaren çalışmalarımızın ağırlıklı olarak yürütüleceği bölümdür (Resim: 2).

Bu doğrultuda bu sezon C11 plankaresinin kuzeyi, B11 plankaresinin ta-

* Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü 34134 Laleli, İstanbul/TÜRKİYE.

1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje numarası 45033.
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mamı ve A11 plankaresinin güneyinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Öncelikli 
olarak C11 plankaresi sınırları içinde yer alan iki incir ağacı kaldırılmış an-
cak ilerleyen günlerde de incir köklerinin bu plankarede ve B11 plankaresi-
nin güney bölümünde önemli  tahribata yol açtığı görülmüştür. C11 ve B11 
plankareleri belli bir seviyeye kadar birlikte kazılmış, daha sonra bunlara A11 
plankaresinin güneyi de eklenmiştir. Böylelikle hem toprak tahliyesini kolay-
laştırmak amaçlanmış hem de güvenlik açısından bu üç plankare basamak-
landırılmıştır (Resim: 3).

C7 plankaresinden başlayarak doğuya doğru ilerleyen ve son kamulaştırı-
lan alanın da sınırını belirleyen, geç dönem kuru duvar tekniğinde yapılmış 
çevre duvarına C11 plankaresinde A11 plankaresine kadar (kuzeye doğru)  
ilerlediği görülen başka bir duvarın  -1.00 m. kotunda birleştiği tespit edilmiştir.  
Geç dönem çevre duvarı olduğu saptanan bu duvar kalıntısı ilerleyen günlerde 
ölçümü yapılıp fotoğraflanarak bulunduğu bölümden kaldırılmıştır.

Kazısı yapılan bu üç plankarede yoğun seramik buluntunun yanında 
özellikle A11 plankaresi ve B11 plankaresinin kuzeyinde çok yoğun fırın mal-
zemesi ve yıkılmış bir fırın ateşhanesini işaret eden, dağınık bir şekilde, bol 
miktarda ele geçen fırın ateşhanesi çeper kalıntıları da B11 plankaresinin bu-
luntuları arasında dikkat çekici olmuştur.

H13 plankaresindeki çalışmalarda ise öncelikli olarak plankarenin kuzey 
bölümü kazılmıştır. Plankarenin kuzeybatısında yeralan kuyunun doğusu ve 
kuzeyi -3,20m. seviyesine kadar kazılmış, ancak hemen hemen hiç buluntu 
vermeyen bu plankarenin güneydoğusunda,  güneye doğru ilerleyen düzgün 
tuğla işçiliği gösteren bir duvar kalıntısı tespit edilmiş,  bu kalıntının doğu-
sunda ise üzeri pişmiş toprak kapaklarla örtüldüğü anlaşılan bir iskelet ka-
lıntısı ortaya çıkartılmıştır (-2,90 m.). Kafatası dışında tamamen dağılmış bir 
halde, kafatası kuzeyde ve batıya dönük olarak tespit edilen iskelet mümkün 
olduğunca temizlenmiş, ölçüleri alınmış, fotoğraflanarak üstü tekrar örtül-
müş ve plankaredeki çalışmalara son verilmiştir (Resim: 4).

2014 yılı kazı sezonu sonunda Envanterli Eser olarak belirlenen 4 parça 
İznik Müzesi’ne teslim edilmiştir. Form ve desen özelliklerine göre seçilerek 
envanter fişi hazırlanan 288 etütlük envanterli buluntu ile geriye kalan diğer 
etüdlük malzeme toplam 89 torba halinde tasniflenerek depoya kaldırılmıştır.
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A11 plankaresi buluntuları arasındaki Mezar Steli 2014 yılı buluntuları 
arasındaki en erken tarihli eserdir. Oldukça yıpramış durumdaki bu Stel par-
çası Roma dönemine, yazı karakterine göre M.S. I-II. yüzyıla tarihlenebilir 
ve 29 yaşında ölen bir kadına ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 5).  Kazı 
alanımızda,  farklı sezonlarda ele geçen başka mermer parçalar da mevcut-
tur. 2004 yılında bu alanda ele geçen Hekate2 konuyla ilgisi nedeniyle tekrar 
değinilmeyi hak etmektedir. Mezar stellerinde tanrıça Hekate’ye ölü ruhları 
yeraltına götürme görevinin düşmesi nedeniyle yer verildiği bilinmektedir. 
Ama alanın şu an için en erken tarihli buluntusunun İlk Tunç çağına tarihle-
nen Balta3 olduğu da burada hatırlatılmalıdır. 

Bu yılın sikkeleri niteliksizdir. Madeni buluntular arasındaki Osmanlı dö-
nemine tarihlenen kemer tokası (Resim: 6)  sikkelere oranla daha iyi durum-
dadır.4 Yine etnografik malzeme ile devam edildiğinde lüleler arasında bazı 
örneklerin damgalı olduğu görülmektedir. Çok sayıda ele geçen sırlı tuğla ve 
farklı biçimli fırın malzemeleri dikkati çekmiştir.

Kazıma dekorlu seramikler her dönem olduğu gibi 2014 kazı sezonunda 
da hem Bizans hem de Erken Osmanlı dönemine ait çok zengin örneklerle 
karşımıza çıkar. Bizans dönemine tarihlenen figürlü, dairesel bezemeli ya da 
bitkisel kıvrımlı kaplar dikkati çeker sayıdadır. Aynı şekilde, Osmanlı döne-
mine tarihlenebilecek örnekler arasındaki özellikle bitkisel bezemeliler, renk-
lerinin canlılığı ve motif zenginliği ile dikkati çekmektedirler (Resim: 7 a-b).

Bu yılın buluntuları arasında neredeyse tüm olarak ele geçen bir kandil 
tablası ile bir kandil parçası mevcuttur (Resim: 8 a). Hemen her sezon ya tüme 
yakın ya da çeşitli parçalar halinde ele geçen bu yeşil sırlı kandil formu için en 
ilginç örnek,  1986 yılı kazı sezonu buluntuları arasındaki Milet İşi olarak ta-
nınan teknikteki uygulamasıdır.5 Kulbu dışında eksiği olmayan, bütün olarak 
ele geçen kandilin şu an için başka bir örneği bilinmemektedir (Resim: 8 b).

2 Ara Altun-V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2004 Yılı Çalışmaları”, 27.Kazı 
Sonuçları Toplantısı, C.2, Ankara 2006, 323,330; Ara Altun, “Nikaia Hekataion’u”, Muhibbe Darga 
Armağanı, İstanbul 2008, 81-86.

3 V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, 34.Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.3, Ankara 2013, 337,343.

4 Madeni buluntuların temizlik ve değerlendirme çalışması  ekip üyesi, Demirköy Kazı Başkanı 
Nurcan Yazıcı Metin tarafından yapılmaktadır..

5 Oktay Aslanapa-Şerare Yetkin-Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II. Dönem (1981-1988), İstan-
bul 1989, s.217.
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Seramiklere kronolojik olarak bakmaya devam ettiğimizde Slip olarak ad-
landırılan astar bezemeli örneklerden söz etmek gerekir. Bu yılın söz konusu 
tekniğe ait buluntuları sayı açısından zengin olmamakla birlikte uygulama 
ve desen açısından nitelikli parçalara rastlandığını söylemek yanlış olmaya-
caktır. 

Milet İşi olarak tanınan teknik söz konusu olduğunda durumun çok farklı 
olduğu görülür. Bu yılın buluntuları arasında miktar ve nitelik açısından en 
zengin iki teknik Milet İşleri ve Mavi-Beyazlardır. Milet İşi olarak tanınan 
teknikten desen ve renk çeşitliliği açısından çok sayıda örnek ele geçmiş, hatta 
dönem sonuna doğru çok parça gelmesinden dolayı bunların değerlendiril-
mesi 2015 sezonuna bırakılmıştır (Resim: 9 a-b-c).

Beyaz Hamurlu parçalara geçildiğinde öncelikle değişik bir forma ait ör-
neklere değinmek doğru olur. 2012 yılında Girit’te bir toplantıda tanıtılan6 
bu parçalar Dirhem parçalarıdır. Hemen her sezon birkaç örnek halinde ele 
geçen parçalardan bu yıl bulunan mor renkli sırlı yarım bir parçadır. Genelde 
tek renk sırlı ve mavi-beyaz teknikli örnekler halinde çalışılan bu parçaların 
değişik formda olanları da mevcut olup içlerinde Rodos İşi olarak tanınan 
teknikten örneklere de rastlanılmaktadır (Resim: 10 a-b).

2014 yılı buluntuları arasında Mavi-Beyaz teknikli parçalar ağırlıklı bir 
yere sahiptir. Farklı işlevlere sahip, değişik desenli irili ufaklı, kaliteli işçilik 
ürünü pek çok parça dikkati çekmektedir. Bu teknikte yapılmış örnekler ara-
sında sadece kulp kısmı eksik olan kapalı formlu kap yanında (Resim: 11 a) 
asıl ilgi çekici buluntu iki ayrı kapağa ait olan parçalardır. 2014 kazı sezonu 
Osmanlı sanatında temkinli yaklaşılan figür konusu açısından oldukça zengin 
bir yıl olmuştur. Aynı boyuttaki bu iki kapaktan birinin içinde figürlü bezeme 
mevcutken diğerinin içinin düz beyaz renkli olduğu görülür. Her iki kapağın 
dış bezemesi genel itibarıyla benzer tarzda yapılmıştır  (Resim: 11 b-c).

Bu yılın buluntuları arasında yine yanlış bir isimlendirmeyle dilimize Şam 
İşi olarak yerleşen teknikten de dikkat çekici örnekler ele geçmiştir. Önceki 

6 V. Belgin Demirsar Arlı, “Osmanlı Seramik Sanatında Bir Formun İsimlendirilmesi”, New Trends 
in Ottoman Studies, Papers presented at the 20th CIEPO Symposium, (Rethymno, 27 June- 1 July 
2012),  (editors: Marinos Sariyannis (chief), Gulsun Aksoy-Aivali, Marina Demetriadou, Yan-
nis Spyropoulos, Katerina Stathi & Yorgos Vidras, Antonis Anastasopoulos & Elias Kolovos). 
Rethymno 2014, pp, 1007-1020

 http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl 
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yılların parçalarıyla birleşenler yanında, özgün parçalar da dikkati çekmekte-
dir.  Özellikle de mavi-beyazlara özgü üzüm salkımlarının ve daha çok Rodos 
İşi olarak tanınan teknikte kullanılan balık pulu desenin uygulandığı frag-
manlar bu grup için ilgi çekici örneklerdir (Resim: 12 a-b).

2014 yılının figür bezemeli parçaları arasında bir tane de insanlı parça 
mevcuttur. Genellikle 1600’lerden sonra, Avrupalı müşteri için yapılan bir 
grup tabak üzerinde,  geleneksel kıyafetler içinde,  kadın ve erkek figürlerinin 
gerek def çalarken, kaşık oyunu oynarken ya da çubukla tütün içerken res-
medildiği örnekler mevcuttur.7 Fakat bu örneklerde kalitenin oldukça düşük 
olduğu, renk ve çizgilerin çok başarılı olmadığı da kesindir. Oysa kazıda ele 
geçen parça renkler açısından çok başarılı, kaliteli, koleksiyonlardan tanınan 
eserlere göre daha erken tarihli ve kapalı formlu bir kaba ait parça olmasıyla 
dikkati çekmektedir (Resim: 13 a-b-c).

Eminönü Yeni Cami çinilerinden fragmanlara daha önceki yıllarda oldu-
ğu gibi bu yıl da rastlanmıştır. Bu arada seramiğin çiniye oranla daha zen-
gin bir desen çeşitliliğine sahip olduğu ve kazı buluntuları arasında da çini-
nin seramiğe kıyasla daha az örnekle karşımıza çıktığı konusu bir kez daha 
vurgulamalıdır. Çiçek açmış bahar dallı kompozisyon Osmanlı çiniciliğinde 
sevilerek kullanılmıştır. Rüstempaşa, Atik Valide, Selimiye Camii, Hürrem 
Sultan Türbesi ya da Topkapı Sarayı Harem’de birbirlerinden ufak farklarla 
ayrılan uygulamalarıyla karşılaşılan bu desen kazı buluntuları arasında da 
sıkça karşımıza çıkar. Özellikle son iki yılın buluntuları arasındaki parçala-
rı Eyüp Sultan Türbesi’nde görmek mümkündür. Çiçeklerin çevrelerindeki 
konturlar, kırık dallar üzerindeki çiçekler aynen Türbenin çinilerinde tekrar-
lanmıştır (Resim: 14 a-b-c).

 Bu yılın çini buluntularından hareketle Yeni Cami ve Eyüp Sultan Tür-
besi çinilerinin en azından bir bölümünün,  kazısını yaptığımız bu atölyede 
üretilmiş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada söz konusu olan sadece 
bir atölyedir. İçerisinde farkı dönemlere tarihlenen, farklı tekniklerde çini ve 
seramiğin pişirildiği 4 tane fırın barındıran bu atölye gibi daha pek çok atölye 
İznik’te kazılmayı beklemektedir. 

7 Hülya Bilgi, Ateşin Oyunu: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından İznik Çini ve 
Seramikleri, İstanbul 2009, 449, 451.
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Resim 2: BHD Kazı Alanı,  kuzeybatıdan genel görünüş.

Resim 1: BHD Kazı Alanı, güneybatıdan genel görünüş.



513
Resim 4: BHD Kazı Alanı H13 plankaresinin kazı bitimindeki görünüşü.

Resim 3: BHD Kazı Alanı C11, B11, A11 plankarelerinin kazı bitimindeki görünümleri.
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Resim 7a-b: İZN 14 BHD B11 plankaresinden sgrafito teknikli parçalar.

Resim 6: İZN/14 BHD H13 plankaresi madeni buluntularından Osmanlı Dö-
nemine tarihlenen bir kemere ait toka.

Resim 5:  İZN/14 BHD A11 plan-
karesinde ele geçen me-
zar steli parçası.
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Resim 8a: İZN/14 BHD Kazı Alanı’ndan tek renk  sırlı kandil tablası ve kandil parçası.
Resim 8b: İZN/86 BHD Kazı Alanı buluntularından Milet İşi olarak tanınan teknikten kandil.

Resim 9a-b-c: İZN/14 BHD Kazı Alanı’ndan  Milet İşi olarak tanınan teknikten parçalar.

Resim 10a: İZN/14 BHD A11 plankaresinden dirhem parçası.
Resim 10b: İZN/14 BHD Kazı Alanı’nda ele geçen  dirhem parçalarından örnekler.

Resim 11a:  İZN/14 BHD B11 plankaresinden mavi-beyaz  teknikli kapalı formlu  kap.
Resim 11b-c:  İZN/14 BHD B11 plankaresinden mavi-beyaz teknikli figürlü bezemeli kapak par-

çaları.
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Resim 14a: İZN/14 BHD A11 plankaresinden çini parçası.
Resim 14b: İZN/13 BHD H7 plankaresinden çini parçaları.
Resim 14c: Eyüp Sultan Türbesi çinilerinden bir detay.

Resim 12a-b: İZN/14 BHD B11 plankaresinden  Şam İşi olarak tanınan teknikten parçalar.

Resim 13a: İZN/14 BHD B11plankaresinden Rodos İşi olarak tanınan teknikten kapalı formlu 
bir kaba ait gövde parçası.

Resim 13b: Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan insan figürlü tabak.
Resim 13c: Ömer M. Koç koleksiyonundan insan figürlü tabak.
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URLA - KLAZOMENAİ KAZILARI
Yaşar E. ERSOY*
İlkan HASDAĞLI

Kozan UZUN
Cengiz ÇETİN

Bu bildirinin konusu, Klazomenai antik kentinde 2012 ve 2013 yıllarında 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarının sonuçlarıdır. Kentteki arkeolojik kazılar, 
2012 yılında 02 Temmuz – 20 Ekim tarihleri arasında, 2013 yılında 15 Tem-
muz – 14 Ekim tarihleri arasında, 2014 yılında ise 14 Temmuz – 02 Ekim ta-
rihleri arasında yürütülmüştür. 2012 yılında HBT (Hamdi Balaban Tarlası) 
Sektörü’nde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sektördeki kazılar, S - T 
26/28 plankarelerinde yürütülmüştür. 2013 ve 2014 yıllarında ise hem anaka-
radaki HBT (Hamdi Balaban Tarlası) Sektörü’nde ve hem de Arkaik dönemin 
sonrasında Klazomenai kentinin konumlandığı, İskele’nin hemen açığındaki, 
anakaraya şimdilerde basit bir yol ile bağlı olan Karantina adasında çalışıl-
mıştır. Bu arada 2013 ve 2014 yıllarında anakaradaki kazıları yürütülen açma-
larda açığa çıkartılan mimarî dokunun koruma ve onarımına dönük çalışma-
lar da yürütülmüştür.

 HAMDİ BALABAN TARLASI (HBT) SEKTÖRÜ, S-T 26/28 PLANKARESİ 
ÇALIŞMALARI

İlkan HASDAĞLI

Kentte yürütülen kazılarda, önceki yıllardaki çalışmalarda Arkaik dönem 

* Prof. Dr. Yaşar E. ERSOY, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 19030 
Çorum/TÜRKİYE.

 Yard. Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Balkan Yerleşkesi, 22030 Edirne/TÜRKİYE.

 Dr. Kozan UZUN, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu, Eser Koruma Programı, 
Öğretim Üyesi, Gümüşdere Yerleşkesi, Fatih Cad., No. 33/A, 06110 Keçiören, Ankara/TÜRKİ-
YE.

 Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu, Eser Koruma 
Programı, Öğretim Üyesi, Gümüşdere Yerleşkesi, Fatih Cad., No. 33/A, 06110 Keçiören, Anka-
ra/TÜRKİYE.
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yerleşmesini batı yönden kuşatan ve elde edilen küçük buluntulardan ha-
reket ile M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında inşa edildiği anlaşılan savunma siste-
minin izleri belirlenmiş idi.  Bu çalışmalar neticesinde ayrıca kuzey – güney 
doğrultusunda uzanan bu düzeneğe, M.Ö. 6. yüzyılın bitimine doğru bir dizi 
eklemenin yapıldığı, derin koridorlu bir girişin de Arkaik dönemin sonların-
da inşa edildiği de tespit edilmişti. Geç Arkaik dönem kent kapısının hemen 
arkasında, yani doğusunda, kapının kullanıldığı dönem içerisinde stratejik 
nedenlerden dolayı ciddi bir etkinlik söz konusu değildir.  Ancak sur içerisin-
de kuzey ve daha doğu kesimlerde Arkaik dönem içlerinde canlı bir yaşamın 
izlerini ortaya koyan mimarî izler ile karşılaşılmıştır.

HBT Sektörü’ndeki arkeolojik kazılar, 2011 yılından itibaren S / T 26-28 
plankarelerine odaklanmıştır. Aslında bu alandaki kazıların başlatılma sebe-
bi, yaklaşık 700 metre kadar doğuda bulunan ve FGT Sektörü olarak isimlen-
dirilen alanda geçmiş yıllarda açığa çıkartılan orthogonal planlı M.Ö. 4. yüz-
yıl yerleşmesinin (Khyton) batıya uzanımının araştırılmak istenmesidir1. Bu 
alanda M.Ö. 4. yüzyıl mimarîsine ait izler söz konusu orthogonal yerleşimin 
S / T 26-28 plankarelerinde olasılıkla devam ettiğini ortaya çıkartmıştı. M.Ö. 
4. yüzyıla ait duvarlar da, FGT Sektörü’nde belirlenenlere benzer biçimde 
“Prostaslı Ev” planının yerleşmenin bu kesiminde de varlığını kanıtlamıştı2. 
“Prostaslı Ev”e ait bir güney mekân, taş döşemeli avlu ve bir de su kuyusu 
kazılar neticesinde ortaya çıkartılmış olmasına rağmen, yapının kuzey yön-
deki birimleri oldukça tahrip olmuş durumdaydı. M.Ö. 4. yüzyıl mimarîsinin 
kötü korunma durumuna karşın, bu alanda Arkaik döneme ait olan mimarî 
veriler şaşırtıcı derecede iyi durumda günümüze ulaşmıştır. Bu döneme ait 
olan yapılar, kuzey-güney yönünde uzanan ve birbirlerinden dar bir perist-

1 Sağladıkları desteklerden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM) teşekkür 
ederiz. 2012 Çeşme Müzesi’nden Baran Aydın Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır. 2013 
yılında bu görevi İzmir Müzesi uzmanlarından Seval Konak Tarakcı, 2014 yılında ise Osman 
Nadir Ersan yerine getirmişlerdir. Uzman Restoratör Ayşegül Apaydın denetiminde Ankara 
Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı’ndan dört 
stajyer öğrenci ile Hitit, Trakya, Mersin üniversiteleri arkeolog ve arkeoloji öğrencileri kazı çalış-
malarımıza katılmışlardır.

2 Khyton Yerleşmesi için bkz. F.Özbay, “The History and Archaeology of Klazomenai in the Fo-
urth Century B.C. and the Settlement at Chyton”, A.Moustaka, et.al (eds.), Klazomenai, Teos and 
Abdera; Metropoloeis and Colony.Proceedings of the Symposium held at the Archaeological Museum of 
Abdera, Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 133-159.
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hasis ile ayrılan ve taş döşemeli sundurmaya açılan megaron planlı iki örnek 
ile temsil edilir (Resim: 1, 5). Batıdaki Yapı 1, ana odasında açığa çıkan ve ze-
mine gömülü durumdaki in situ pithosların da düşündürdüğü üzere bir depo 
binası olmalıdır. Doğu taraftaki Yapı 2’nin ise sadece batı duvarı kısmen açığa 
çıkartılabilmiştir. 2011 yılı kazılarının bu sonuçları ortaya koymasının üzerine 
2012 – 2014 yıllarında bu alandaki Arkaik dönem yapı katının daha geniş bir 
alanda araştırılması hedeflenmiştir.

2012 ve 2013 yılı kazılarının öncelikli olarak odaklandığı iki problem Yapı 
1’in batı sınırı ve Yapı 2’nin doğu sınırının belirlenmesidir (Resim: 1). Bu he-
deflere yönelik olarak mevcut yapıların her iki yönünde genişletme çalışma-
ları yapılmıştır. Doğuda yürütülen kazılarda, geçen yıl açığa çıkartılan 146 
No.lu Roma Dönemi duvarının doğu devamı ile alanın doğu kesidine paralel 
giden yeni bir Roma Dönemi duvarı (160 No.lu duvar) açığa çıkartılmıştır. 
Bu yeni iki duvar, 2012 yılında ortaya çıkan 146 ve 100 No.lu Roma Dönemi 
duvarları ile bir mekân oluşturur. Her ne kadar bazı alanlarda oldukça tah-
rip olsa da bu dört duvar sayesinde bir mekânın tanımlanması yapılabilir. 
Bu mekân, yaklaşık 5,50x5,00 m. boyutlarındadır ve mekânın batı kısmında 
3.65/3.60 m. kodunda kireç harç sıvalı bir yürüme zemini mevcuttur. Bu biri-
min güneyinde ağız kısmı tahrip olan ve zemine gömülü durumda bulunan 
bir pithos yer alır. Bu pithos, zemin seviyesi civarında etrafına yerleştirilen bir 
taş sırası ile desteklenmiştir ve dış kısmı da yaklaşık 0,10 m. kalınlığında bir 
kireç sıva ile kaplanmıştır. Pithosun mevcudiyeti mekânın depolama işlevine 
sahip olduğunu düşündürür. Bu alandaki çalışmalar sırasında karşılaşılan 
bir diğer ilginç sonuç da pithosun üzerindeki tahrip tabakalarıdır. Neredeyse 
yüzey seviyesinden itibaren daha sonra in situ pithosun bulunacağı alanda 
odaklanan tahrip çukurları vardır. Hatta bu tahrip etkinlikleri, Ortaçağ sera-
miklerinin de işaret ettiği üzere pithosun içerisine kadar nüfuz eder.3 2013 ve 
2014 yılı çalışmalarında ise alanda Roma İmparatorluk dönemine ait veriler 
oldukça sınırlı boyutta ortaya çıkartılabilmiştir. Yeni bir mimarî kalıntı ele 
geçmemiş olmakla birlikte T 27 plankaresinin kuzeydoğusu ve T 26 planka-
resinin güneydoğusunda bu dönem ile ilişkili olan tahrip alanları tespit edi-
lebilmiştir.

3 Yaşar. E. Ersoy vd. “Urla- Klazomenai Kazıları”, KST 34/2 (Çorum, 2012), 197-200, res.13-15.
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2012 – 2014 yıllarındaki kazılar, M.Ö. 4. yüzyıl mimarîsi açısından ilginç 
sonuçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar, 
alanda üç farklı mimarî evre ile temsil edilen bir M.Ö. 4. yüzyıl yerleşiminin 
izlerini günümüze ulaştırmıştır (Resim: 2). Arkaik Dönem Yapı 1’in içerisin-
den geçen ve in situ durumdaki Arkaik dönem pithoslarını da tahrip eden 
doğu-batı akslı 181 no.lu duvar, Arkaik Dönem Yapı 2’nin doğu duvarı olan 
kuzey-güney akslı 165 no.lu duvarın üzerindeki bir tadilat aşaması ve S 27 
plankaresindeki kuzey-güney akslı bazı duvar kalıntıları ile bu mimarînin 
hemen kuzeyinde yer alan bir su kuyusu, olasılıkla alandaki en erken M.Ö.4. 
yüzyıl evresi ile ilintilidir (Resim: 1). 2010 ve 2011 yıllarında daha güneydeki 
T/S 28 plankarelerine izlerini bulduğumuz “Prostaslı Ev” büyük bir olasılık-
la alandaki M.Ö. 4. yüzyıla ait ikinci yapı evresi ile ilintili olmalıdır. M.Ö. 4. 
yüzyılın en son yapıkatında ise önceki mimarî evre ile kısmen ilişkisi bulunan 
ama öte yandan daha erken evreden kalan kalıntıları her yerde kullanmayan 
bir planlama söz konusudur. T/S 26 plankareleri boyunca açığa çıkartılan do-
ğu-batı akslı ve güneye bakan oldukça kaliteli taş işçiliğine sahip 171 no.lu 
duvar büyük bir olasılıkla II. Mimarî evre ile bağlantılıdır; ancak III. evrede 
de kullanılmış olmalıdır (Resim: 3). Kazı alanının doğu kesidine paralel uza-
nan kuzey-güney akslı 170 no.lu duvar da bir olasılıkla bu evrede inşa edil-
miş ve kullanılmıştır. Büyük toikhobat bloklarının üzerine yerleştirilen ince 
ve zayıf bir üst yapı duvarı ile temsil edilen bu duvara ait dolgular, batısında 
uzanan daha erken M.Ö.4. yüzyıl mimarîsini kapatır. Üstelik her iki duva-
rın kesiştiği noktadaki taş işçiliği farklılığı ve 170 No.lu duvarın en kuzeyde 
171 No.lu doğu-batı duvarına dayanması, bunun daha geç bir dönemde inşa 
edildiğini gösterir. 170 No.lu duvarın batısında kalan alanlarda olasılıkla du-
varın sonlanması evresine ait M.Ö. 4. yüzyıl seramikleri de içeren çatı kire-
miti enkazları vardır. M.Ö. 4. yüzyıldaki mimarînin en geç yapıkatı daha çok 
açmanın kuzeyinde ve batısındaki 186-189 No.lu duvarlar ve bunlar ile ilintili 
olan düzlemler ile karşımıza çıkar (Resim 4). Bu mimarî evre, baştan savma ve 
kalitesiz duvar işçiliği ile dikkat çeker ancak daha erken yapıkatının duvar-
larını da bazen kısmen de olsa kullanır. Oldukça özensiz duvar işçiliğine sa-
hip bu evreye ait mekânlar, duvarlardaki üstünkörülük ve özensizlikle tezat 
oluşturacak şekilde çok yoğun olan ve derine inen tesviye dolguları üzerinde 
yükselirler. Bu arada FGT Sektörü’ndeki Khyton yerleşmesinin grid planlama 
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sistemine uyar gibi gözüken kalın ve özenli daha erken evre duvarlarının ak-
sine özensiz taş işçiliğine sahip olan bu M.Ö. 4. yüzyıl ile ilintili olan üçüncü 
mimarî evrenin verileri söz konusu planlama prensiplerine riayet etmezler.

2012-2014 yılları kazılarının temel hedefi Arkaik dönem mimarîsinin ge-
niş alanlarda araştırılmak istenmesidir. Bu çalışmalar neticesinde Yapı 1’in 
büyük çapta tahribe uğrayan batı sınırı (166 no.lu duvar) ile Yapı 2’nin doğu 
sınırı (165 No.lu duvar) kesin olarak tespit edilmiştir (Resim: 1). Yapı 1’in batı 
duvarı büyük çapta tahrip olmuştur. Yapı 2’nin batı duvarı (147 No.lu duvar) 
daha geç bir evrede tadilata uğramış olsa da kullanılmaya devam edilmiş-
tir. Yapı 2’nin doğu duvarı (166 No.lu duvar) ise büyük bir olasılıkla M.Ö. 4. 
yüzyılda ikinci bir kullanıma sahip olmuştur. Yapı 2’nin güney duvarı (163 
no.lu duvar) daha geç duvarların altında olduğu için kısmen, kuzey duvarı 
ise (148 No.lu duvar) tamamen açığa çıkartılmış ve bu birimin sınırları ta-
mamen belirlenmiştir. Buna göre mekân yaklaşık kare planlıdır ve güneybatı 
köşesi de kavislidir. Yapı 2’nin güneyinde yaklaşık olarak kare plana sahip 
olan ve Yapı 4 olarak adlandırılan bir başka mekân mevcuttur. Sözü edilen 
bu mekân yönlendirme açısından güneydekilerden farklıdır ve diagonal bir 
konumu vardır. Yaklaşık olarak 4,60 x 5,35 m. ölçülerindeki bu mekânın hem 
kuzeyinde ve hem de doğusunda Yapı 4’ten dar koridorlar ya da peristhasis-
ler ile ayrılan komşu birimler mevcuttur.  Yapı 4’ün kuzeyindeki daha geniş 
boyutlara sahip olan Yapı 5’in ise sadece batı bölümü kısmen de olsa açığa 
çıkartılabilmiştir. Bu iki mekânın doğusunda taş döşemeli bir avluya sahip 
olan muhtemel bir açık alan söz konusudur. Bu kesimdeki yapılar da aynen 
daha geniş alanlarda araştırılan güneydeki Yapı 1 ve Yapı 2’de olduğu gibi 
iki evrelidirler (Resim: 5). Ama bu evrelerin kronolojik süreçlerini elde edilen 
çok sınırlı malzemeler ile uyumlandırmak şu aşamada mümkün olmamıştır. 
Öte yandan özellikle 1 ve 2 No.lu Arkaik dönem yapılarının kuzeyinde kalan 
bölümde M.Ö. 4. yüzyıl yapıkatı ile alakalı olan inşa faaliyetleri nedeniyle or-
taya çıkan tahripler de ne yazık ki oldukça ciddi boyutlardadır. O yüzden de 
kazılan alan sınırlarında bu yeni birimlerin kronolojik süreçlerini belirleyebil-
mek şu aşamada mümkün olmamıştır.  Ancak büyük bir olasılıkla bu yapılar 
da geç 6. yüzyılda inşa edilmiş ve kullanımlarını da M.Ö. 5. yüzyıl başında 
tamamlamışlardır.
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Yapı 1 ve Yapı 2 arasında zemini taş döşeli bir peristhasis mevcuttur. Bu 
peristhasisin her iki yanındaki duvarlar ile ve özellikle Yapı 2’nin güneybatı 
köşesindeki apsis ile organik biçimde inşa edilmiş olması, bu alandaki Arkaik 
dönem mimarîsinin beraberce ve bir organizasyon içerisinde inşa edildiğini 
gösterir. Ayrıca Yapı 1 ve Yapı 2 arasındaki peristhasis de iki evreli olmalıdır. 
Bu peristhasis alanında önceki yıl bulunan sıkıştırılmış toprak zeminin altın-
da taş döşemeli daha erken bir zemin daha ortaya çıkmıştır ki burada ele ge-
çen M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait olan bir oinokhoe olasılıkla ilk evrenin 
sonlanmasının tarihini bizlere işaret eder (Resim: 6.4).

Yapı 1’in zemine gömülen yedi adet pithosu barındıran ana mekânında, 
girişin hemen sağındaki boş alanda taban buluntularına orijinal yerlerinde 
ulaşılmıştır. Bu alanda, 3.19-2.90 m. kodları arasında uzanan, ancak geç mü-
dahaleler sebebiyle orijinal yapısını kısmen kaybetmiş olan bir taban düzlemi 
tespit edilmiştir. Girişin hemen yanındaki bu tabanda genellikle Mısır’daki 
Naukratis ve Tell Defenneh gibi merkezlerden oldukça iyi bilinen Klazome-
nai siyah figür tekniğindeki Benha tipi amphoraların yanında (Resim: 6.3), 
aynı üslupta kapak ve lekanis, yerli ve ithal ticari amphoralar (Resim: 6.1, 6.2) 
ile diğer bazı vazolar da ele geçmiştir. Bu seramik grubu, Klazomenai Siyah 
Figür Stili’nde bezenmiş vazolar içerisinde genel olarak R. M. Cook tarafın-
dan M.Ö. 6. yüzyılın ortası civarına yerleştirilen Tübingen Grubu ile ilişkili 
görünmektedir4. Tamamı M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait olan bu vazoların 
bazı parçalarında ciddi yanık izleri mevcuttur. Bu da söz konusu kapların bu-
lundukları yerde kırıldıklarını ve daha sonra da yanmaya maruz kaldıklarını 
işaret eder. Bütün bu gerekçelerden hareket ile yapının yanarak sonlandığı-
nın söylenmesi yanlış olmayacaktır. Ancak hala yapının birden fazla evreye 
sahip olup olmadığı konusunda şüpheler bulunmaktadır. Zira yukarıda bah-
settiğimiz M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait taban buluntularının altında ele 
geçen siyah firnisli bir adet M.Ö. 4. yüzyıl seramiğinin gösterdiği üzere bu 
alandaki orijinal tabakalaşma kısmen de olsa bozulmuştur.

Yapı 1’in batısında, yaklaşık 3.20 metrelik bir boşluktan sonra paralel bir 
çağdaş duvar (167 no.lu duvar) daha açığa çıkartılmıştır. Bu yeni mimarî ele-

4 Bu alanda ele geçen seramiklerin benzer örnekleri için bkz. N. D. Kontogiannis – S. Arvaniti, 
“Commercial Activity in the Aegean of the 13th-16th Century: The Ceramic Evidence from And-
ros”, Mediterranean Crossroads (S. Antoniadou – A. Pace eds.) (Atina, 2007), 627 fig.3.
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man, alanda kuzey-güney istikametinde uzanan Arkaik dönem yapılarının 
Yapı 1 ve 2 ile sınırlı olmadığını bizlere kanıtlar (Resim: 1). Üstelik bu yeni du-
varın güneyinde olasılıkla yine Arkaik döneme ait iki adet duvar (168 ve 169 
No.lu duvarlar) daha tespit edilmiştir; tüm bu duvarlar taş döşemeli bir avlu-
ya açılır ve hatta kısmen onun üzerine oturur. Duvarlar her ne kadar oldukça 
dar alanlarda tespit edilmiş olsalar da olasılıkla Yapı 2’de karşılaştığımız gibi 
Arkaik dönem içerisindeki iki evreye sahip olmalıdırlar. Kısmen açığa çıkan 
bu yeni mimarî veriler Yapı 3’ün elemanları olarak adlandırılmışlardır (Re-
sim: 1).

Yapı 1’nin batı duvarına dayanan ve kabaca kare planlı olan, 2,00 x 1,50 
m. ölçülerindeki güneydeki avluya açılan küçük bir düzeneğin üç duvarı da 
sadece içe bakan tek yüzlere sahiptir ve zemine gömük olarak inşa edilmiştir 
(Resim: 7). Korunduğu kadarıyla yapının batı duvarında iki, kuzey duvarın-
da üç adet ve doğu duvarında da iki adet niş mevcuttur. Nişler yaklaşık 30x30 
cm. boyutlarındadır. Yapının içerisinde pişmiş topraktan yapılan dörtgen şe-
killi ve yanlarında açıklıklar bulunan bir düzenek ile karşılaşılmıştır. Bu ele-
manın yanında bol miktarda ele geçen yanık, kömürlü ve küllü toprak kitlesi 
de ilgili birimin büyük bir olasılıkla bir ocak olarak kullanıldığı izlenimini 
verir.

S 28 plankaresinde yapılan bir çalışma ile Yapı 1 ve Yapı 2’in açıldığı taş 
döşemeli avlu biraz daha geniş bir alanda görülmüştür. Son çalışma Yapı 
2’nin güney mekânının kuzeydoğu köşesinde açılan dar bir sondajda gerçek-
leştirilmiştir. Bu sondajda Yapı 2’nin duvarları (165 ve 148 No.lu duvarlar) ile 
ilişkili tesviye dolgularının en derin kodlara kadar M.Ö. geç 6. yüzyıl sera-
miği içerdiği tespit edilmiştir. Duvar temellerinden daha derin kodlarda ise 
herhangi bir mimarî ile bağlantısız bir durumda M.Ö. geç 7. yüzyıl, Geomet-
rik ve Protogeometrik dönemlere tarihlendirilebilecek seramik örnekleri ele 
geçmiştir.

KARANTİNA ADASI ÇALIŞMALARI

Urla – Klazomenai kazılarında 2010 yılından beri sistemli olarak araştırı-
lan alanlardan birisi de anakaranın hemen açığında konumlanan ve yaklaşık 
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30 hektarlık bir boyuta sahip olan Karantina adasıdır. M.Ö. 499/4 yıllarındaki 
Pers egemenliğine karşı girişilen ancak başarısızlıkla sonuçlanıp Ion kentleri-
nin Hellenistik dönem içlerine kadar uzanan ve iki asırdan daha uzun zaman 
süresince İran boyunduruğu altında kalmalarına sebep olan “Ionia Ayaklan-
ması” neticesinde tüm Batı Anadolu yerleşmelerinde kültürel anlamda ciddi 
bir sessizlik olarak karşımıza çıkan bir süreç yaşanmıştır. Klazomenai’de bu 
durum öncelikle M.Ö. 6. yüzyılın sonunda anakaradaki yerleşmenin aniden 
sonlanması ile kendisini gösterir. Öyle anlaşılmaktadır ki Ionia İhtilali’nin ar-
dından kentteki birlik kısa bir süreliğine de olsa dağılmış, ve Klazomenai’de 
yaşayan halk toplulukları çevre köylere ya da yerleşmelerde yaşamlarını sür-
dürmüşlerdir. Ancak, M.Ö. 5. yüzyılın ilk çeyreği içlerinde Klazomenai’deki 
yerleşmenin esas anlamda anakaranın hemen açığındaki Karantina adasında 
sürdüğü, anakaranın ise büyük çapta terk edildiği ve sessizliğe büründüğü 
izlenmektedir. Anakarada zayıf da olsa mimarî veriler ile de kanıtlandığı üze-
re M.Ö. 5. son çeyreği içlerinde bir etkinlik söz konusudur. Bunun haricinde, 
sayıca oldukça fazla olan ve Arkaik döneme ait bulunan mezarlıkların bazı-
larında M.Ö. 5. yüzyılın içlerinde yapılan tek tük gömüler, Klazomenai’de 
yaşayan halkın bilinçaltında kendi geçmişlerine dönük ortak belleği ve eski 
yerleşimin topografyasına dönük bilgileri koruduklarını açıklıkla gösterir. 
Bunun dışında Klasik dönemde, özellikle M.Ö. 5. yüzyılda bir zamanlar Geo-
metrik ve Arkaik dönem yerleşmelerinin konumlandığı anakaranın kullanımı 
da tarımsal amaçlı olsa gerektir.

2013 yılında Karantina adasındaki çalışmalar, adanın kuzeyinde yer alan 
tepenin doğu ucundaki açık hava kutsal alanında gerçekleştirilmiştir. 2012 
yılındaki kazı çalışmalarında kayada oluşturulan düzeneği kısmen belirli 
bir düzen içerisinde kuşatan basit duvarların yanısıra, içleri dörtgen şekilde 
oyuk olan ve kurşun ile kaplanan stel altlıkları tespit edilmiştir (Resim: 8). Bu-
rada yürütülen çalışmalarda 2012 yılında, açığa çıkartılan ve iki evreli olduğu 
tespit edilen kutsal alanda, doğuya bakan kaya cephesinin güney yöndeki 
devamına yeni bir dizi açma eklenmiş, ve anakayanın yükselen ve kesilerek 
işlenilen batı fasadı boyunca bu düzeneği kollayarak yapılan basit duvar par-
çaları, zayıf da olsa bir kez daha tespit edilmiştir. Bu arada alanda yine bol 
sayıda, neredeyse binlerle ifade edilecek kadar çok, ama parçalar halinde ko-
runarak günümüze ulaşan terrakotta kadın heykelciklerine, monokrom, tek 
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kulplu adak kabı niteliğinde olan minyatür kaplara, düz dipli küçük şişelere 
de rastlanılmıştır (Resim: 9). Bu buluntulardan hareket ile kutsal alanın Meter 
kültü ile bağlantılı olduğu rahatlıkla öne sürülebilir. Ama öte yandan terra-
kottalar arasında farklı tipler de söz konusudur. Bu alanda yürütülen çalış-
malarda, daha kuzey yönde açığa çıkartılmış olan ve bu açıkhava kutsal alanı 
ile bağlantılı olan basit mimarî dokunun güney yönde o denli kalıcı ve güçlü 
bir şekilde uzanmadığı da dikkat çekmiştir.  Batı Anadolu’da Pergamon, Pho-
kaia ve Erythrai gibi birçok merkezde ve Doğu Ege adalarından Samos’ta, 
Klazomenai’dakinin benzeri olan açıkhava tapınım alanlarına rastlanmıştır.  
Phokaia’da Meter ya da Kybele kültü ile ilintili olan açık hava kutsal alan-
ları çok sayıdadır.  Hem Foça’nın açığındaki adalarda, hem de antik kentin 
merkezinde birden fazla sayıda Meter kutsal alanı mevcuttur.  Arkaik dönem 
akropolisinin de konumlandığı yarımadanın hemen ucunda, deniz kenarın-
da, kayalardaki nişler kentin bu kesiminde Arkaik dönemde bir kutsal alanın 
varlığını bizlere gösterir.  Öte yandan yerleşmenin doğusundaki etkileyici bir 
konuma ve topografyaya sahip olan Yeldeğirmeni tepesindeki çok sayıdaki 
niş ve basamaklar burasının da açıkhava kutsal alanı olarak işlev gördüğü-
nü bizlere kanıtlamaktadır.  Phokaia örneğine benzer bir şekilde yerleşmenin 
içinde ve etrafında farklı konumlarda açık hava kutsal alanlarının varlığına 
Samos’ta da rastlanmıştır. Kaya cephelerindeki onlarca niş ve bunların ele 
geçen çok sayıdaki naiskoslu steller Ionia kent devletlerinin en görkemlilerin-
den birisi olan Samos’ta da ana tanrıça tapınımının ne denli önemli olduğunu 
gösterir. Samos adasındaki örneklerin de kullanım süreci oldukça uzundur; 
Arkaik dönem içlerinden Hellenistik dönem sonlarına kadar uzanan bir sü-
reç içerisinde kullanılmışlardır. Pergamon ve Erythrai’daki bu türdeki kutsal 
alanlar da yoğun olarak Geç Klasik ve Hellenistik dönemde işlevlerini yeri-
ne getirmişlerdir. Pergamon Akropolisi’nin kuzeybatı yamaçlarında bu şe-
kilde oldukça basit bir mimarîyi karşımıza getiren çok bol sayıda ele geçen 
terrakottalar sayesinde de M.Ö. 2. yüzyıl içlerine tarihlenen bir tapınım yeri 

5 R. M. Cook, “A List of Clazomenian Pottery”, BSA 47 (1952), 124-128, fig.1-3, levha 1-3; R.M. 
Cook – P. Dupont, East Greek Pottery (Londra, 2003), 95-98, fig.12.2; B.Özer, Klazomenai Siyah 
Figür Seramiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi) (İzmir, 2006), 29-42, lev.5-7, resim 21-39. Bunun 
yanında, dans eden kadınlar sırası Klazomenai Siyah Figür Stili’nde bezenmiş seramik grupları 
için oldukça yaygın bir konudur ve bu temanın kullanımı Tübingen Grubu ile sınırlı değildir 
(bkz. Özer, a.g.e. 115-123)
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bulunmuştur.5 Keza aynı şekilde Erythrai antik kentindeki kazılarda, Akro-
polis tepesinin kuzeyindeki düzlüklerde bir kez daha anakayanın işlenmesi 
ile yapılan bir açıkhava tapınağına yaklaşık iki sene önceki kazılarda rastla-
nılmıştır.  Burada yer alan düzeneğin de aynı şekilde bol sayıda elde edilen 
terrakotta figürinlerden dolayı ana tanrıça (meter) kültüne dönük olarak işlev 
gördüğü de öne sürülmüştür. Bütün bu örneklerin de bizlere gösterdiği üzere 
aslında bu tarzdaki açık hava tapınım alanlarında köklü bir mimarî söz konu-
su değildir.  Hemen hepsinde kaya fasadları tapınanlar tarafından sunuların 
bırakıldığı ve sergilendiği yer olarak işlev görürler, Klazomenai örneğinde 
olduğu gibi Pergamon’da da varlığı belirlenen duvarlar ise oldukça iptidai 
nitelikteki bu kutsal alanların belli bölümlerinin üzerlerinin kapalı olduğunu 
kanıtlarlar.

Bu alanda 2013 yılında gerçekleştirilen kazılarda, pişmiş toprak heykel-
ciklerden hareket ile M.Ö. 2. yüzyılın içlerinde yoğun bir kullanım gördü-
ğünü anladığımız kutsal alanın oluşturulmasından önce, bu kesimde ciddi 
bir tesviye çalışmasına girişilmiştir. Zira anakaya zeminin bugünkü yürüme 
zemininden yaklaşık olarak 1.20m kadar derinde oluşu ve doğu yöne doğru 
da derinleşerek inmesi, bu alanın kullanımı için yoğun bir tesviye yapılmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu kazılar sırasında elde edilen buluntular değerlendiril-
diğinde tesviye dolgusunda kullanılan en geç tarihli seramikler bir anlamda 
Karantina adasının bu kesimininin kutsal işleve bürünmesinin kronolojisini 
de sağlıklı bir biçimde tespit etmemize de yardımcı olacaktır. Bu tesviyenin 
gerçekleştirilmesinde ilginç bir şekilde sadece seramik malzeme kullanılmış-
tır. Benzer şekildeki yoğun seramik içeren tesviye dolgularının varlığı, daha 
önceki senelerde, daha kuzeydeki tiyatro yamacı olarak isimlendirilen alan-
daki kazılarda, yamacın tesviyesinde de gözlenmiştir. Öyle anlaşılmaktadır 
ki, adanın kuzey ucunda tapınak ya da belki de tiyatro gibi büyük, kamusal 
yapıların planlanması ve inşası öncesinde seramik üretimine dönük yoğun 
bir etkinlik söz konusudur. Kaldı ki Karantina adasının kuzeybatı ucunda, 
hemen sahil kesiminde şimdilerde dalgaların yaladığı bir noktada kayaya 
oyulmuş olan dörtgen formlu büyük bir seramik fırını da bu durumu tescil 
eder.  Gerçekten de hem yüzey araştırmalarında ve hem de şimdilik sınırlı da 
olsa yürütülen kazılarda adanın kuzeyindeki tepenin üzerinde ve yamaçla-
rında Roma dönemi etkinliklerinin boyutu güneye göre çok daha sınırlıdır.
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2014 yılında Karantina adasında üç farklı amaç doğrultusunda çalışma-
lar gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerde adanın tümünde iskana uygun olan 
alanlar belirlenmiş, ayrıca adanın değişik noktalarında jeofizik yöntemler so-
nucunda yüzeyde görülebilen mimarî izlerden ve seramik yoğunluğundan 
hareket ile arkeolojik açıdan veri sağlayabilecek alanların tespiti yapılmıştır. 
Bütün bu çalışmalar, Karantina adasında gelecekte yürütülecek arkeolojik in-
celemeler için ciddi anlamda bir zemin oluşturma amacını da gütmektedir.

2014 yılında yürütülen çalışmaların bir başka hedefi, Karantina adasının 
coğrafi anlamda topografik yapısına hakim olmak, modern zamanlarda ger-
çekleştirilen inşa faaliyetleri ve bitki örtüsünü bir kenarda tutarak adanın to-
pografyasının kullanımı hakkında bilgi edinmektir. Bu arada belirtilen yüzey 
taramasında elde edilen sonuçlara, yüzey taramasında elde edilen seramik 
buluntulardaki diagnostik örnekler zaman içerisinde entegre edilecektir.

Adanın tümünde gerçekleştirilen bu çalışmalarda üç temel ayrıma gidil-
miştir.

1. İskana en uygun alanlar:  Adada gerçekleştirilen yüzey taramasında, 
eğimin pek söz konusu olmadığı ya da hafif yamaç olarak karşımıza 
çıkan, anakayanın yüzeye yakın olmadığı bölümler bu kategoride de-
ğerlendirilmiştir.

2. Orta derecede iskana uygun olan alanlar: Kayanın işlenmesiyle ya da 
teraslama neticesinde iskan için uygun konumun yaratıldığı eğimli 
alanlar, ya da kayanın yüzeye nispeten yakın olduğu kesimleri tanım-
lar.

3. İskana uygun olmayan alanlar:  Bu kategori, arazideki eğimin yüksek 
olduğu ve bunun neticesinde herhangi bir şekilde insan eliyle fiziki 
müdahelenin gerçekleştirilmeyip antik dönemdeki iskanın büyük bir 
olasılıkla çok zayıf olduğu kesimleri tanımlar.

Karantina adasının geneline bakıldığında aslında büyük bir kesiminin, 
özellikle kuzey uçtaki “antik tiyatro alanı” olarak isimlendirilen bölgenin, ba-
tıdaki büyük çapta şimdilerde bazıları tescilli ve bazıları da tescilsiz olan mo-
dern yapılarla işgal edilen sahildeki düz alanların ve kuzeydeki tepenin batı, 
doğu ve güney yamaçlarının iskan için gayet uygun olduğu anlaşılmaktadır.  
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Bunlara ek olarak güneydeki tepe de kısmen batı yönde eğim yaparak alçalır.  
Bu arada adanın en güneyinde kalan geniş düzlük alan da bu yönden bakıl-
dığında iskan için oldukça uygun bir kesim olarak dikkatimizi çekmektedir. 
Kuzeydeki tepenin en kuzeyindeki dik yükseltiler ile güney tepenin batı ya-
maçları da iskan için pek uygun olmayan alanlar izlenimini verirler (Resim: 
10).6

ARAZİDEKİ KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
HAMDİ BALABAN TARLASI’NDAKİ ARKAİK DÖNEM YAPILARI
ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

Kozan UZUN

Klazomenai antik kentinde bugüne kadar açığa çıkartılan mimarî kalın-
tıların neredeyse tamamı kuru duvar tekniğinde yapılmıştır. Amorf veya iş-
lenmiş taşların çamur harç ile örülmesi ile oluşturulan bu mimarî elemanlar, 
üst kesimleri gerçekte kerpiçten inşa edilen duvarların subasman kesimini 
oluştururlar. Kerpiç duvarlar günümüze değin maalesef korunamamışlardır. 
Kazılar neticesinde üzerindeki ve etrafındaki toprağın alınması ile özellikle 
yağmura karşı korumasız kalan duvarlar, taşları bir arada tutan toprak har-
cın gevşemesi, akması, yok olması sonucunda taşların düşmesi ile de ciddi 
anlamda bozulmaya uğramaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen 
çalışmalarda, duvarların yukarıda tanımlanan tahribata karşı korunmalarını 
sağlamak amaçlanmıştır.

2013 yılındaki çalışmalarda Hamdi Balaban Tarlası olarak adlandırılan 
sektörde mimarî kalıntıların arazi konservasyonları için M-N 18-19 planka-

6 Özellikle Batı Anadolu’da Arkaik dönemden itibaren yaygın bir şekilde izlenilen ana tanrıça 
kültü ya da Kybele kültü ile ile bağlantılı olan açık hava kutsal alanları için bakınız, F. Naumann, 
Die Ikonografie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst (IstMitt Beiheft 28) (1983), 
passim.  Ö. Özyiğit, A. Erdoğan, “Les sanctuaries de Phocée à la lumière des dernières fouilles”, 
Études massaliètes 6 (1999), 11 -23. Son yıllarda, Ankara Üniversitesi adına Ayşe Gül Akalın Or-
bay başkanlığındaki bir ekip tarafından araştırılan Erythrai antik kentindeki Banyoztepe’deki 
Kybele Kaya tapınağı da çağdaş bir örnek olarak hem yapısal ve hem de buluntularındaki ben-
zerlikler açısından özellikle belirtilmelidir. Samos’taki açıkhava tapınma alanları için bakınız, 
K. Tsakos, “Stadt und Nekropolen: Samos in der archaischen Epoche (6 Jh.), Samos - Die Kasseler 
Grabung 1894 (Kassel 1996), 123-131.
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releri pilot bölge olarak seçilmiştir (Resim: 11). Burada 2009-2011 yıllarında 
gerçekleştirilen kazılar sonucunda alanın geneline yayılan Arkaik döneme 
ait bir yerleşim dokusu ve bunu kısmen bozan M.Ö. 4. yüzyıla ait az sayıda 
mimarî unsur açığa çıkartılmıştır. Kalıntılar hemen yüzey toprağının altında 
başlar ve 1,00-1,50 m. derinlikte oturma düzlemine ulaşır. Duvarların, dış kı-
sımları daha iri, merkezdeki çekirdek kısmı ise daha küçük taşlardan yapıl-
mıştır ve bu elemanlar toprak harç ile birbirine bağlanırlar. Kazı alanın üzeri 
açık olduğundan dolayı da duvar kalıntıları yağmur suyuna karşı maalesef 
korumasızdırlar.

Koruma uygulamasının amacı toprak harcın gevşemesini ve duvar yapı-
sını savunmasız bırakmasını engellemektir. Bu hedef doğrultusunda birinci 
faktör olan suyun toprak harç ile ilişkisini kesme, uygulamanın temeli olarak 
belirlenmiştir. Toprak harcın su ile temasını kesebilmenin yolu üzerinin geçir-
gen olmayan bir madde ile kaplanmasıdır. Bu amaç için koruma uygulamala-
rında yaygın olarak kullanılan kireç içerikli harç kullanılması; harcın, yapısı 
henüz sağlam durumda olan toprak harçla taşlar arasına dolgu maddesi ola-
rak uygulanması, gerek su girişini gerekse toprağın kolayca akarak gitmesini 
engelleyecek bir tampon oluşturması kararlaştırılmıştır.

Uygulanacak harcın renk ve dokusunun orijinal toprak harç ile benzeş-
mesi oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenlerle hem 
sağlam ve işlevsel olması için hem de mevcut harç ile uyumlu bir karışım elde 
etmek amacıyla birçok harç denemesi yapılmıştır. Yapılan denemeler arasın-
da istenen sonuca en uygun olan harç içeriğinde elenmiş dere kumu, beyaz 
ponza tozu, kiremit tozu ve kireç kaymağı yer almaktadır.

Uygulama öncesinde taşlar arasındaki bitkiler veya bitki kökleri çeşitli 
aletlerle sökülerek duvarlar bitki kalıntılarından temizlenmiş, zayıflamış top-
rak harç tabakası fırça ve spatula yardımı ile alınarak uygulamaya hazır hale 
getirilmiştir. Gerekli durumlarda yüksek güçte elektrikli vakum temizleyici 
kullanılmıştır. Uygulanacak harcın tutunabileceği bir derinlik elde etmek 
üzere toprak harç tabakası yaklaşık 3-4 cm. derinliğe değin kazınarak alınmış-
tır. Uygulama öncesi son aşamada gerek yüzeyin ıslatılması gerekse tozların 
bertaraf edilmesi amacı ile uygulama alanı yıkanmıştır.

Harç, mala veya spatulalar yardımı ile duvar taşlarının dış kısmından 



530

yaklaşık 2-3 cm. içeride kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Uygulama yapılan 
alanlar çeşitli fırçalar kullanılarak sıkıştırılmış ve yüzey dokusu da kamufle 
edilmiştir.

İlk kez 2013 yılında başlanan arazide koruma çalışmaları M-N 18-19 plan-
karelerindeki tüm duvar kalıntılarına uygulanmıştır (Resim: 12). “İşlevsellik”, 
“geri dönüşlülük” ve “mevcut harca renk ve doku bakımından uyumluluk” 
çalışmanın başlangıcından itibaren belirlenmiş olan ilkelerdir. Bu çalışmada 
uygulanan harcın istenildiği zaman sökülmesi mümkün olduğundan “geri 
dönüşlülük” ilkesi karşılık bulmaktadır. Harcın doğal sebeplerle yıpranarak 
yok olması kısa vadede mümkün olmayacağından “işlevsellik” ilkesi de ger-
çekleştirilmiştir. Harcın kurumasının ardından yapılan gözlemlerde renk ve 
doku bakımından orijinal toprak harca uyum gösterdiği de tespit edilmiştir. 
Uygulama sonrası geçecek bir kış mevsiminden sonra bu ilkelere yönelik ya-
pılacak incelemeler neticesinde uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi 
mümkün olacaktır.

HAMDİ BALABAN TARLASI’NDA AÇIĞA ÇIKARTILAN ERKEN TUNÇ 
DÖNEMİ BASTİONU VE ERKEN DEMİR ÇAĞI SERAMİK FIRINI 
ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KORUMA ÇALIŞMALARI

Cengiz ÇETİN

Klazomenai Antik Kenti HBT Sektöründe 2014 kazı sezonunda koruma 
çalışmaları Erken Tunç Çağı bastionunda toplamda iki hafta boyunca sürdü-
rülmüştür. Bu alanda yapılan koruma onarım çalışmaları iki ana başlık altın-
da açıklanabilir:

Seramik Fırını, Erken Tunç Çağı Bastionu Kerpiç Dolgu ve Taş Duvar Örgüle-
rinde Taş Sağlamlaştırma: HBT Sektöründe Arkaik döneme ait olan savunma 
duvarı ve derin koridorlu girişin konumlandığı I - J 25 plankarelerindeki 2008 
yılı kazılarıyla açıklıkla varlığı tespit edilen diğer önemli arkeolojik veriler 
arasında M.Ö. üçüncü binin üçüncü çeyreği içlerine tarihlenen ve büyük bir 
olasılıkla da aşağı yerleşmeyi kuşatan sur düzeneği ile bununla bağlantılı 
at nalı biçimli kule başta gelir. Bu kulenin bulunduğu alanda ayrıca Erken 
Demir Çağı’nda işlev gören ve oldukça iyi durumda korunarak günümüze 
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ulaşan bir seramik fırını ile bol sayıda Protogeometrik ve Geometrik dönem-
lere tarihlenen gömüler de ele geçmiştir.  Zaman içerisinde iklim şartlarından 
dolayı ortaya çıkan yıpranmalardan dolayı alanda koruma işlemlerinin bir 
an önce başlaması konusunda girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle seramik 
fırının üst yapısı ile ilintili kil duvarlarda ve delikli ızgarasında tozlaşma ve 
küçük parçacıklar halinde dökülme tespit edilmiştir. Bu arada Erken Tunç 
Çağı bastionunu oluşturan duvarlarda yer alan taşların bir bölümünde de şe-
kerlenme adı verilen yüzeyde kristaller halinde dökülme olduğu görülmüş-
tür.  Söz konusu bu bozulmaları durdurmak amacı ile hem seramik fırınının 
kil duvar ve tabanına hem de bastionun bozulma görülen taşlarına su içinde 
% 5 akrilik reçine solüsyonu hazırlanmış ve eser yüzeyine püskürtme yönte-
mi ile uygulanarak sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır (Resim: 13).

Erken Tunç Çağı Bastionunda Yapılan Koruma ve Onarım İşlemleri: 2013 yılın-
da kireç bazlı toprak harç ile yapılan ilk uygulamaların ardından 2014 yılında, 
ikinci aşama çalışmalarına girişilmiştir.  Bu alandaki prehistorik dönem kalın-
tılarının koruma ve onarımında kullanılmak üzere, orijinal bütünlüğünü boz-
mayacak, görsel açıdan hatalı bir tarihsel algı oluşturmayacak bir malzeme 
bulunması amacı ile Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüsekokulu labora-
tuvarlarında harç denemeleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda top-
rak, kum, cam elyafı ve polivinil asetat türevi yapıştırıcı içeren mekânik daya-
nımı yüksek, su ve ısıya karşı dirençli, esnek ancak bağlayıcı özelliği kuvvetli 
bir harç üretilmiştir. Onarımı yapılacak duvar örgüsüne ait orijinal kil harcı 
kullanılarak hazırlanabilen bu harcın Erken Tunç Çağ bastionu duvarında de-
nenmesine karar verilmiştir. İlk olarak bu yeni harcın duvara uygunluğu test 
edilmiştir. Bu amaçla için duvar derzinden alınan kil ve yöreden temin edilen 
dere kumu elenmiş, polivinil asetat türevi yapıştırıcı ve cam elyaf kırıntısı ile 
farklı oranlarda karıştırılarak denemeler yapılmıştır. Denemeler sonucunda 
duvarın orijinal derz dolgusuna renk ve doku açısından en iyi uyum sağla-
yan örnek seçilmiştir. Tespit edilen harç söz konusu duvarın küçük bir bölü-
mündeki derze uygulanarak bir gün süre ile beklenmiştir. Bu ilk uygulama 
sonucunun olumlu olmasının ardından tüm duvarın koruma ve onarımı ya-
pılmıştır. Çalışma sırasında onarımı yapılan duvar örgüsünde yerinden oyna-
mış taşların etrafındaki orijinal derz kalıntılarının tamamı temizlenmiş, ancak 
yerinden oynamamış taşlara ait derz dolgusu yüzeyden en fazla 5 cm. içeriye 
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girecek şekilde temizlenmiş, orijinal derzin tamamen sökülmesinden bizzat 
kaçınılmıştır. Orijinal derz temizleme işlemi uygulanacak yeni harcın derzle-
re sağlıklı bir şekilde tutunabilmesine izin verecek ölçüde sınırlı tutulmuştur. 
Duvar örgüsünün üst kısmında derin boşluklar önce kireç harçla belli bir se-
viyede doldurulmuş, sonra yeni harç bunun üzerini tamamen örtecek şekilde 
uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan harç duvarın orijinal kil harç rengin-
den bir ton açık olmuştur. Yapay harcın içinde harcı güçlendirmek amacı ile 
katılan cam elyaf kırpıntıları yakından bakıldığında orijinal harç ile yapay 
harcın birbirinden ayırt edilmesini de sağlamaktadır (Resim: 14-15).
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Resim 1: Hamdi Balaban Tarlası (HBT) Sektörü, S – T 26/28 plankarelerinde açığa çıkartılan 
Arkaik ve Klasik dönemlere ait mimarî veriler.
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Resim 2: HBT Sektörü, T – S 26/28 plankarelerinde açığa çıkartılan Geç Klasik Dönemin mimarî 
evrelerine ait olan yapıların şematik çizimleri.

Resim 3: M.Ö. 4. yüzyıl yapıkatının II. evresinde inşa edilip III. evresinde de kullanılan 171 
No.lu duvar.



535

Resim 5: HBT Sektörü, S – T 26/28 plankarelerinde açığa çıkartılan Arkaik Dönemin mimarî 
evrelerine ait olan yapıların şematik çizimleri.

Resim 4: M.Ö. 4. yüzyıl yapıkatının III. ve son evresine ait mimarî elemanlardan genel görü-
nüm.



536

Resim 7: Yapı 1’in hemen batısında açığa çıkartılan muhtemel ocak yapısı.
 Yapı 2 içerisinde gerçekleştirilen sondajda ele geçen Protogeometrik – Geometrik Dö-

nem seramikleri.

Resim 6.1: Yapı 1’den gelen ve geç 6. yüzyıla tarihlenen Klazomenai üretimi ticari amphora.
Resim 6.2: Yapı 1’den gelen ve geç 6. yüzyıla tarihlenen Güney Ionia ile ilişkili olan ticari amphora.
Resim 6.3: Yapı 1’den gelen ve geç 6. yüzyıla tarihlenen Benha tipi Klazomenai siyah figürlü amp-

hora parçaları.
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Resim 8: Karantina Adası, kuzeydeki tepenin doğu ucundaki açık hava kutsal alanı 
(Hellenistik Dönem)

Resim 9: Karantina Adası, açık hava kutsal alanından ele geçen pişmiş toprak figü-
rinler (Hellenistik Dönem)
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Resim 10: Karantina Adası’nda 2014 yılı çalışmalarında yüzey taramalarıyla belirlenen jeofizik 
analizlerin yapılabileceği kesimleri ve antik dönemdeki iskana uygun olan alanları ta-
nımlayan haritalar.

Resim 11: HBT Sektörü, m. – N 18 /19 plankarelerindeki Arkaik Dönem yapılarının genel görü-
nümü.
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Resim 13: HBT Sektörü, K 27 plankaresinde bulunan M.Ö. birinci binin başlarına tarihlenen sera-
mik fırınındaki konsolidasyon çalışmaları.

Resim 12: HBT Sektörü, m. – N 18 / 19 plankareleri, Arkaik Döneme ait 
114 No.lu duvarın konservasyon uygulaması öncesi; 141 No.lu 
duvarın da konservasyon uygulaması sonrası durumu.
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Resim 15: HBT Sektörü, J - K 26 plankaresinde açığa çıkartılan Erken Tunç II Dönemine tarihle-
nen bastiondaki konservasyon çalışmaları öncesi durum.

Resim 14: HBT Sektörü, J - K 26 plankaresinde açığa çıkartılan Erken Tunç II Dönemine tarihle-
nen bastiondaki konservasyon çalışmaları öncesi durum.
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APHRODİSİAS 2014

Roland R.R. SMITH*
Esen ÖĞÜŞ

The New York University team carried out a three-month program of con-
servation and archaeological work at Aphrodisias, from 14 June to 23 Sep-
tember 2014. The main focus was on conservation, restoration, and research 
in the Hadrianic Baths and the Julio-Claudian Sebasteion, and on fieldwork 
in the South Agora and Tetrapylon Street, where two connected projects are 
designed to solve rising ground water problems and to create eventually a 
new visitor route through the centre of ancient Aphrodisias (Fig. 1). The gov-
ernment representatives were Resul İbiş from Çorum Museum (14 June to 27 
July 2014) and Mustafa Kolağasıoğlu from Samsun Museum (27 July to 23 
September 2014).

1.  SITE CONSERVATION AND RESTORATION (Figs. 2-5)
Conservation, restoration, and site presentation projects were undertaken 

by separate teams supervised by Thomas Kaefer, Gerhard Paul, and Trevor 
Proudfoot.

Hadrianic Baths (Figs. 2-3). The major project in the Hadrianic Baths, begun 
in 2010, was pursued with conservation and restoration work on the main 
fabric of the complex. The project is funded by the World Monuments Fund 
and the Friends of Aphrodisias Trust in London. Detailed architectural docu-
mentation was continued at the same time by Arzu Öztürk and her team, and 
by PhD student Allyson McDavid. The main conservation work was focused 

* Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Director of New York University Aphrodisias Excavations. Ox-
ford University, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art. Oxford, UK.

 Yard. Doç. Dr. Esen ÖĞÜŞ, Assistant Director of New York University Aphrodisias Excavations. 
Texas Tech University, School of Art, Assistant Prof. of Ancient Mediterranean Art. Lubbock, 
TX. 79409. U.S.A.
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in Rooms 5 and 12, where the floors, hypocausts, and walls were restored. In 
Room 5, the sloping collapse of the marble floor on the east side of the room 
was stabilised and conserved for presentation. The hypocaust on the east and 
north walls was repaired. Structural repair work was carried out on the west 
part of the north wall, and wall capping was undertaken on top of the wall 
between Rooms 5 and 6. The exposed floor-level below the hypocaust was 
cleaned and covered with layers of geotextile and gravel (Fig. 3). In Room 12, 
the long painstaking work on the sensitive marble covering of the circular hot 
pool and its hypocausts was brought to a close (Fig. 2). Four large information 
panels signs (90 x 120 cm) were prepared for the arched south wall of Room 6.

Tetrapylon Street. The masonry on the northern side of the tall niched struc-
ture on the west side of the Tetrapylon Street was repaired and stabilised 
(Figs. 4-5). The inscribed base found on the street in front of this structure in 
2013 was restored to its original position in its central niche.

Temple of Aphrodite and Church. The earlier deep excavation trenches against 
the church’s east foundations were thoroughly documented and then filled to 
the ancient ground level around the church. The architectural pieces from 
the Christian church, formerly laid out in the nave, were documented and re-
moved to newly re-arranged storage in the northeast and southeast chambers 
of the building. The old tile roof inside the temple apse was removed, and 
detailed work of capping and consolidating the curved walls of the synthronon 
was completed. A durable new roof construction was then installed over the 
corridor behind the apse.

Theater hill. Two further large trenches on the west side of the Theater hill, 
left open since its excavation in the 1970s and 1980s, were filled to consolidate 
and restore the ancient shape of the theatre hill. A new tourist stairway was 
built up the east side of the Theatre hill, and large numbers of blocks from the 
Agora Gate were moved to improve the tourist path approaching this stair-
way from the east.

Water management. From October 2013 to May 2014, rising ground water 
in the South Agora was pumped out. A modern water channel (Geyre Village 
period) running across the area between the North Agora and the west end 
of the Sebasteion was cleared to carry water from the Tetrapylon Street to the 
South Agora, to be pumped from there. A major hydrological study, in prepa-
ration by Ilhan Kayan of Ege University, will be completed in 2015.



543

Other. Regular site repair and wall-capping was undertaken in the Sta-
dium, Tetrapylon Street, Temple of Aphrodite, and Gaudin’s Fountain. Seats 
at the modern entrance into the Stadium were repaired. Two old trenches in 
the Civil Basilica were filled. 

2. ARCHITECTURAL ANASTYLOSIS AND RESTORATION (Figs. 6-7)

Sebasteion Propylon. Physical anastylosis of the Propylon at the Sebasteion’s 
west end was begun in 2012 and is supervised by Gerhard Paul and Thomas 
Kaefer. The project is funded by the J.M. Kaplan Fund.  In 2013, work concen-
trated on the southern part of the building, in 2014 on the northern part. The 
projecting podia were repaired, reinforced, and made ready for erecting the 
columns and the rest of the structure. The bases, drums, capitals, and archi-
traves were conserved and repaired to function again as load-bearing mem-
bers. Missing parts were restored in steel-reinforced artificial stone and then 
hand carved. Some elements that are missing entirely (some column drums 
and capitals) were cast in reinforced artificial stone. The first-storey columns 
over the northern part of the foundation were then re-erected (Figs. 6-7). 

3. FIELDWORK AND SITE ENHANCEMENT (Figs. 8-12)

Field work was concentrated on two longstanding projects, in the South 
Agora (directed by Andrew Wilson) and on the Tetrapylon Street (directed 
by Alexander Sokolicek). These two projects are of great importance for the 
proper touristic development and organisation of Aphrodisias. They are con-
nected parts of a larger vision for making the centre of Aphrodisias and it 
major monuments accessible – the major monuments that have been restored 
by the NYU team in recent years (Tetrapylon, Sebasteion, North Agora colon-
nades, and Hadrianic Baths). The two projects are designed to create a single 
new enhanced tourist route through the centre of the site. The work in the Tet-
rapylon Street and in the pool of the South Agora (or ‘Portico of Tiberius’) is 
also designed to help solve the problem of the rising ground water in the site. 
Major sponsorship for both projects has come from Mica and Ahmet Ertegün, 
Baron Lorne Thyssen, the Headley Trust, the Malcolm Hewitt Wiener Foun-
dation, and the Gilbert and Ildiko Butler Family Foundation.
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South Agora and pool (Figs. 8-10). Part of the South Agora pool, at its east 
and west ends, was excavated by Kenan Erim in the 1980s. After a detailed 
survey of the water system of the pool in the South Agora in 2011 and test 
trenches in 2012, a five-year project, funded in the name of Mica and Ahmet 
Ertegün, to complete the excavation of the pool and its surrounding basin 
construction was begun in 2013. Work in 2014 comprised the documentation 
of standing and re-erected architecture, large-scale area excavation of much of 
the eastern half of the pool, and more limited excavation and sondages in the 
space between the pool and the north stoa. 

S.Ag.14.1. The main excavation trench (Fig. 8) was laid out across nearly 
the entire area between last year’s trench S.Ag.13.2 and a sondage of 1984 
in the centre of the pool, leaving only a 10-m wide strip at the western end 
for crane access. The trench measured 52.59 m. east-west and 37.27 m. north-
south, giving a surface of 1920 m2. This was excavated to an average depth of 
a little over 0.5 m, meaning that c. 1000 m3 earth were moved. Topsoil and the 
uppermost level of field soils were removed across the whole trench, expos-
ing three post-medieval walls in its southwest part, and a series of boundary 
or field walls covered with a layer of rubble (Fig. 9). The rubble layer prob-
ably represents their collapsed upper parts, consolidated by field clearance 
into a field boundary. Two fragmentary inscribed marble funerary epitaphs 
were found in topsoil, and an inscribed marble fragment of an acclamation or 
epigram was discovered built into a post-medieval wall in the southwest part 
of the trench.

S.Ag.14.2. The northern part of trench S.Ag.13.1 was extended 16.3 m. to 
the east across the space between north stoa and the line of fallen cornice 
blocks where the 1985 excavations finished. Work was confined to cleaning 
the damaged and truncated surface of the ancient deposit that raised the 
ground level in this area, preparatory to excavation of this deposit next year. 
Particular care was taken to remove all later intrusions, including the fill of 
the ruts caused by earlier vehicle passage.   

S.Ag.14.3. A small sondage was dug across the north stoa (Portico of Ti-
berius), adjacent to the north of Trench 14.2, extending from the southern sty-
lobate to the central doorway between the North Agora and South Agora, 
to investigate the stoa’s construction deposits and late antique repairs and 
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renovations. Excavation revealed imperial-period construction deposits, cut 
by three later intrusions: water pipe trenches in the south and centre of the 
trench, and a deep cut against the back (north) wall of the stoa. The construc-
tion deposits may suggest that a stretch of the northern wall was reconstruct-
ed in late antiquity, together with substantial parts of the stoas to its north and 
south – perhaps in conjunction with the rebuilding operations undertaken on 
the Agora Gate by Ampelios and Dulcitius.

S.Ag.14.4. Immediately to the west of S.Ag.14.3, earlier excavations had 
uncovered three marble thrones, decorated with wings, and a fourth marble 
seat, set against the foundations of the north wall of the stoa, below the an-
cient floor level. A small trench was re-opened around these thrones, to re-
cord their context and to establish their stratigraphic relationship to the stoa 
(Fig. 10). Excavation confirmed that they sit below the late antique floor level 
and below a course of rough stones projecting from the base of the ashlar wall. 
Their backs had been cut off to ensure they did not project above floor level. 
The seats thus seem to have been buried against the north wall of the stoa, 
perhaps in a late antique reconstruction trench for the north wall. They sit 
on a layer of clay which appears similar to that seen in the bottom of the (re)
construction cut in S.Ag.14.3. A preliminary hypothesis is that the seats came 
from the Bouleuterion, perhaps at the time of its conversion into a palaestra by 
the same Ampelios who was active in the South Agora.1

Documentation. A composite north-south section through the South Agora 
was drawn at 1:50, from the retaining wall of the Theatre, through the east 
end of the pool, to the north stoa (Emily Davidson and Lindsey Wong). The 
elevation of the theatre retaining wall was drawn at 1:50, extending from the 
southeast corner of the complex to the beginning of the vaulted substructures 
on the Theatre hill (Lindsay Wong).  A state plan of the colonnade of the north 
stoa was drawn at 1:25, including gameboards, graffiti, and architectural and 
construction details (Emily Davidson). A detailed state plan of the basin in 
front of the Agora Gate was drawn by Harry Mark.

Tetrapylon Street (Fig. 11). The Tetrapylon Street runs north-south from the 
Tetrapylon to the Propylon of the Sebasteion. Its excavation, begun in 2008, is 

1 C. Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity: the late Roman and Byzantine inscriptions, second edition 
at http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/ no. 43.



546

designed eventually to open this part of the street for visitors, to help control 
the ground water in this area, and to bring new information about the history 
of the Byzantine, Seljuk, and Ottoman history of Aphrodisias. Excavation in 
2014 continued immediately north of the Propylon of the Sebasteion, in one 
large trench (NAve 14.1). The trench encompassed the areas of several previ-
ous trenches that did not reach the Roman-period paving of the Street.

NAve 14.1. The single large trench (NAve 14.1, 34 x 12 m) was placed 2 
m north of the North Building of the Sebasteion and extended 34 m. to the 
north and 12 m. to the west (Fig. 11). It encompasses part of the street colon-
nade and the full width of the street itself. The Geyre road that was exposed 
in the trenches NAve 13.2 and 13.3 was partially removed; only a stretch was 
kept in front of an in situ Roman door frame (found already in 2013, NAve 
13.2). The removal of the Ottoman layers, belonging to a workshop with large, 
open pithoi (excavated in 2011, removed in 2013) revealed a series of earlier 
Byzantine walls and channels that run partly underneath the workshop. The 
construction of the Ottoman workshop is now datable to the early fifteenth 
and sixteenth centuries by pottery finds. The workshop was built over the 
Byzantine walls and destroyed an area of about 8 x 9 m. The Byzantine walls 
north of the Ottoman workshop were part of a long north-south structure, 
consisting of a sturdy spolia wall with smaller east-west ‘compartment’ walls. 
South of the Ottoman workshop a platform and a series of channels emerged. 

The structures north and south of the Ottoman workshop were associated 
with a thick, hard, and concrete-like layer that contained hundreds of thumb-
nail sized glass fragments of glass slag, glass jewellery, and larger glass cups. 
The small fragments are mostly parts of Roman and late antique glass vessels 
(mostly stem cups). The larger fragments find their closest parallels in mid-
Byzantine glass bowls and cups, securely dated in the tenth and eleventh cen-
turies by examples from Amorium. The dating of this layer to the mid-Byzan-
tine period is corroborated by finds of coins, with obverse images of Christ, 
from the ninth to eleventh centuries. In all likelihood, the compartment walls 
and the channels formed part of a large mid-Byzantine industrial zone whose 
primary production was glass made from Roman and late antique cullet. Two 
lead seals from the same layer are evidence of the importance of Byzantine 
Aphrodisias (Fig. 12). They join a series of twenty mid-Byzantine lead seals 
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already known from Aphrodisias.2 Pottery analysis by Muradiye Öztaşkın 
supplemented the archaeological results with new, firm dating of the post-
antique structures.

The Byzantine workshop was preceded by earlier walls set directly into 
the burnt destruction debris of the colonnade. They may have been built to 
organize the area after the collapse of the colonnade. Studies of finds from the 
destruction layer, especially the coins analyzed by A. Tolga Tek, indicate that 
the colonnade burnt down in a conflagration not before the mid-seventh cen-
tury AD. The last datable coin (C2009.206) is a 40-nummus piece of Constans 
II (AD 655-57). The removal of this seventh-century debris layer revealed the 
remains of the colonnade. Its south end was positioned c. 2m from the North 
Building of the Sebasteion, leaving probably an east-west access alley running 
behind the Sebasteion here. (There was a similar alley on the Sebasteion’s 
south side.) The removal of the destruction layer also revealed collapsed brick 
arches from the upper storey of the late antique colonnade, collapsed onto the 
Roman paving. Column-piers from the nearby North Building of the Sebas-
teion (collapsed in mid-fourth century) were found re-used here in the street 
colonnade.

4. RESARCH & DOCUMENTATION (Figs. 13-15)

The program of detailed archaeological, architectural, and site recording 
begun in 1991 was supervised by Harry Mark, Esen Öğüş, and Roland Smith. 
The goals remain to record and study the finds and building complexes al-
ready uncovered in the excavations directed by Kenan Erim (1961-1990) and 
to pursue a better understanding of the sculpture, buildings, street plan, and 
urban development of the city. 

Architecture and surveying. Documentation and publication projects were 
pursued on the following complexes: the Hadrianic Baths (Arzu Öztürk, Al-
lyson McDavid), Bouleuterion (Ursula Quatember), the Tetrapylon Street (Al-
exander Sokolicek), ‘Gaudin’s Fountain’ (Esen Öğüş), the archaic temenos of 
Aphrodite (Kenan Eren), the Roman and Byzantine phases of the Temple of 
Aphrodite (James Coulton), the South Agora (Andrew Wilson and Benjamin 

2 J. Nesbitt, ‘Byzantine Lead Seals from Aphrodisias’, Dumbarton Oaks Papers 37 (1983), 159-64.
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Russell), the Stadium (Katherine Welch and Andrew Leung), and the Civil 
Basilica (Phil Stinson). A missing bull’s head from the composite pier capital 
from the Basilica’s South Hall was identified in a depot and re-attached to the 
pier. A 3D model of the terrain of the site was made by a remote-controlled 
drone (Alexey Gribovsky, Alexandre Habersaat, Christian Kurtze).

Sculpture and epigraphy. The study of different categories of marble sculp-
ture discovered at the site during earlier excavations was pursued with data-
base recording and photography of the objects in the depots. The main publi-
cation projects were on the following groups of material: Bouleuterion statues 
(Christopher Hallett), columnar sarcophagi (Esen Öğüş), and late antique 
statues and inscribed bases (Julia Lenaghan and Roland Smith). A further se-
ries of drawings of late antique bases and statues in context were made for 
this last project (Ulrike Outschar and Harry Mark), and further trial assem-
blies of different parts of bases were made at the Hadrianic Baths and at the 
Museum. Separate components of bases for Eupeithios and Rhodopaios from 
the Hadrianic Baths were assembled and tested. New reconstruction draw-
ings were made of the two Boxer statues from the Theatre (Fig. 13). Lightly 
engraved Christian XMG inscriptions were found on four further late antique 
portrait heads in the Museum Depots (XMG was an abbreviation for ‘Christ 
was born to Mary’). 

The inscriptions and graffiti found in 2013 and 2014 were recorded by An-
gelos Chaniotis. Among the most important finds of 2014 are a grave altar 
found in the praefurnium of the Hadrianic Baths, recording public burial for 
a man called Atalos son of Atalos (I 14-10, Fig. 14), and a new fragment of 
Diocletian’s Currency Edict of AD 301 found in the west stoa of the South 
Agora (I 14-13, Fig. 15).

Coins and ceramics. The initiative to catalogue all the excavation coins from 
recent years, begun in 2013, was pursued by Ahmet Tolga Tek. Work on Roman 
and Late Roman ceramics was supervised by Ulrike Outschar, and the project 
on Seljuk and Ottoman ceramics begun in 2013 was continued by Muradiye 
Öztaşkın. Old finds of pottery and bone from the excavations of Kenan Erim 
were sorted and removed from the upper floor of the Eski Ev depot and were 
re-housed in Excavation House depots. The coins and small finds were con-
served by Brian Castriota, Val Munday, and Bermet Nishanova.
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STAFF 2014 
Archaeologists: Hazal Avcı, Chelsea Blance, Paige Chandler, Doğuş Coşar, 

James Coulton, Peter de Staebler, Kenan Eren, Christopher Hallett, Hugh Jef-
fery, Rebecca Kasmin, Allison Kidd, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Durmuş 
Okten, Esen Öğüş, Muradiye Öztaşkın, Ulrike Outschar, Ursula Quatember, 
Christopher Ratté, Erica Rowan, Benjamin Russell, Amanda Sharp, Roland 
Smith, Victor Smith, Alexander Sokolicek, Alexandra Sterman, Philip Stin-
son, Katherine Welch, Allegra Wilson, Andrew Wilson. Anastylosis architects: 
Thomas Kaefer, Gerhard Paul. Architects: Emily Davidson, Seth Dugger, Ömer 
Kıvanç Başak, İdil Malgil, Harry Mark, Allyson McDavid, Arzu Öztürk, Lind-
say Wong. Children and interns: Gordon Barad, Niamh McDonnell, Giovanni 
Placidi, Victor Smith, Allegra Wilson, Claudia Wilson. Conservators: Brian 
Castriota, Federica Divita, Valerie Munday, Bermet Nishanova. Epigraphists: 
Angelos Chaniotis, Takashi Fujii. Marble conservators: Nicholas Barnfield, 
Mark Lillwhite, Trevor Proudfoot, Joanna Skwiercz, James Wheeler. Survey-
ors: Alexey Gribovsky, Alexandre Habersaat, Christian Kurtze. Static engineer: 
Rudolph Spiel. Photographer: Ian Cartwright. Numismatist: Ahmet Tolga Tek. 

SPONSORS 2014
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 M. Koç), the Friends of Aphrodisias in New York 
(President, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias Trust in London (Presi-
dent, Lady Patricia Daunt); and the Aphrodisias Sevenler Derneği in Izmir 
(President, Lise Sur). The J.M. Kaplan Foundation and the World Monuments 
Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage are major 
sponsors of the building restoration and conservation work. The 1984 Foun-
dation sponsors the student architects. The Kress Foundation sponsors the 
archaeological conservators. The Levy Foundation, Oxford University’s Cra-
ven Fund, and Lincoln College’s Zilkha and Shuffrey Funds sponsor student 
archaeologists. The following are sponsors of the major projects in the South 
Agora and the Tetrapylon Street: Mica and Ahmet Ertegün, the Augustus 
Foundation and Baron Lorne von Thyssen, the Headley Trust, the Malcolm 
Hewitt Wiener Foundation, and the Gilbert and Ildiko Butler Family Founda-
tion. The great generosity of these supporters is much appreciated. 
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Res. 1:  Aphrodisias. Kent merkezi planı, 2014 çalışma alanları.
Fig. 1:  Aphrodisias. City centre, state plan, with areas of work in 2014.
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Res. 3: Aphrodisias. Hadrian Hamamı, Oda 5, konservasyon sonrası  (2013-14).
Fig. 3: Aphrodisias. Hadrianic Baths, Room 5, after conservation (2013-14).

Res. 2: Aphrodisias. Hadrian Hamamı, Oda 12, konservasyon sonrası (2013-14).
Fig. 2:  Aphrodisias. Hadrianic Baths, Room 12, after conservation (2013-14).
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Res. 4-5:  Aphrodisias.Tetrapylon Caddesi. Nişli yapı, restorasyondan önce ve sonra (2014).
Figs. 4-5:  Aphrodisias. Tetrapylon Street, masonry structure with statue niche, before and after 

restoration (2014).
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Res. 6-7: Aphrodisias. Sebasteion Propylon, anastylosis, doğu ve batıdan görünüm (2014).
Figs. 6-7: Aphrodisias. Sebasteion Propylon, anastylosis, east and west sides (2014).
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Res. 9: Aphrodisias. Güney Agora ve havuz, Açma SAg. 14.1, kuzeybatıdan görünüm (2014).
Fig. 9. Aphrodisias. South Agora and pool, Trench 14.1, from northwest (2014).

Res. 8: Aphrodisias. Güney 
Agora ve havuz, Açma 
SAg. 14.1 (ortada), do-
ğudan görünüm (2014).

Fig. 8: Aphrodisias. South 
Agora and pool, Trench 
14.1 (in centre), from 
east (2014)
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Res. 10: Aphrodisias. Güney Agora, Açma SAg. 14.4, stoa arka duvarına dayalı ve zemin seviye-
sinden aşağıda bulunan tahtlar, batıdan görünüm (2014).

Fig. 10: Aphrodisias. South Agora, Trench 14.4, thrones buried below floor level against stoa 
back wall, from west (2014).
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Res. 11: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, Açma NAve 14.1’de kazı, güneyden görünüm (2014).
Fig. 11: Aphrodisias. Tetrapylon Street, view of excavation in Trench 14.1, from south (2014).
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Res. 12: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi. İsa resmi betimleyen Bizans’a ait kurşun mühür, 
Açma NAve 14.1’de bulunmuştur (2014).

Fig. 12: Aphrodisias. Tetrapylon Street, Byzantine lead seal with image of Christ, from Trench 
14.1 (2014).

Res. 13: Aphrodisias. Tiyatro, şampiyon boksör Piseas’a ait rekonstrüksiyonlu çizim, M.S. 4. yy., 
Tiyatro güney analemma duvarına aittir (2014).

Fig. 13: Aphrodisias. Theatre,  reconstruction drawing of statue of champion boxer Piseas, fo-
urth century AD, from south analemma wall of Theatre (2014).
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Res. 14: Aphrodisias. Atalos için yazıtlı mezar sunağı (I-14-10), M.S. 1.-2. yy., Hadrian 
Hamamı praefurnium kısmında bulunmuştur (2014).

Fig. 14: Aphrodisias. Inscribed grave altar for Atalos (I-14-10), first-second century 
AD, found in praefurnium of Hadrianic Baths (2014).

Res. 15:  Aphrodisias. Diokletianus’un 
Fiyat Edikti parçası (I-14-13), 
M.S. 301, Güney Agora’nın 
batı stoasında bulunmuştur 
(2014).

Fig. 15:  Aphrodisias. Fragment of 
Diocletian’s Currency Edict 
(I-14-13), AD 301, found in 
west stoa of South Agora 
(2014).
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FATSA İLÇESİ CINGIRT KAYASI KAZISI 2014
                                                                                  Ayşe F. EROL*

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 131019 sayılı izinleri ile Fatsa İlçesi Cın-
gırt Kayası kazısı, Ordu Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Bilimsel Danış-
manlığımda bir ekiple 19 Temmuz 2014 tarihinde başlamış, 08 Ağustos 2014 
tarihinde son bulmuştur.1 2014 yılı kazı çalışmalarına Arkeolog Osman Demir 
Müze Temsilcisi olarak katılmıştır2.

GİRİŞ
Antik Çağda Pontos bölgesi3 coğrafi sınırları içerisinde kalan, Fatsa İlçesi 

Yapraklı Köyü’nde yer alan Cıngırt Kayası, deniz seviyesinden 200 m. yük-
seklikteki iki parçalı bir tepe üzerinde, denize ve vadiye hakim bir konumda 
yer almaktadır (Resim: 1). 

Pontos bölgesi birbirinden belirgin özelliklerle farklılaşan dört doğal böl-
geye ayrılarak incelenebilmektedir. Bunlar; İris (Yeşilırmak) ve Lykos (Kelkit) 

* Doç. Dr. Ayşe F. EROL, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Teknikokullar-
Ankara/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili-
lerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletme-
si Merkez Müdürlüğü’ne, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına, Fatsa 
Kaymakamlığı’na, Fatsa Belediye Başkanlığı’na, Ordu Müze Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına,  
çalışmaya ekip üyesi olarak katılan Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Deniz 
Tamer, Yüksek Lisans öğrencisi Ertaç Yıldırım, Uzman Arkeolog Şifa Demir Yılmaz, Arkeolog 
Serap Hatipoğlu, Lisans öğrencileri Kadriye Kaya, Melih Yılmaz ve Merve Taşdemir, Harita 
Mühendisi Hamza Akdeniz’e  şahsım ve ekibim adına teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

2 Çalışmaya müze temsilcisi olarak katılan Arkeolog Osman Demir’e, çalışmaya verdiği destek ve 
katkılarından dolayı teşekkür ederim.

3 Antikçağda Pontos olarak adlandırılan bölgenin coğrafi sınırlarını; Kuzeyde Pontos Eukseinos 
(Karadeniz) oluştururken (Strabon XII, 1, 1 c. 533), batı sınırını Paphlagonia bölgesinden ayıran 
Halys  Nehri (Kızılırmak) (Strabon  XII, 3, 1-2 c. 541), doğusunu Küçük Armenia bölgesine ka-
dar uzanan Paryadres dağları (Kuzey Anadolu Dağları) şekillendirir (Strabon  XII, 3, 18 c. 548). 
Güneyde Pontos ile Kappadokia arasındaki sınırı ise Khammanene  yöresinin batı ucundan baş-
layıp, Tauros’lara paralel uzanan dağlık bölge oluşturmaktadır (Strabon  XII, 2, 10 c. 540).
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vadileri ve onların yan kolları tarafından oluşturulan çekirdek bölge; Halys’ün 
(Kızılırmak) yukarı tarafındaki yüksek bölge; Halys ve Yeşilırmak (İris) vadi-
leri tarafından yarılmış Kuzey Anadolu dağlık bölgesi ve Cıngırt Kayası’nın 
da içinde yer aldığı Halys’ün Karadeniz’e döküldüğü yerden Trapezus’un 
(Trabzon) doğusuna ve Apsarros Irmağı’na kadar uzanan sahil şerididir4. Söz 
konusu sahil şeridi Strabon’un anlatımlarında yörelere ayrılır.5 Bunlardan 
bazıları; Gazelonitis (Bafra Ovası) yöresi, Halys’ün doğusunda, Gazelonitis’e 
komşu Amisos’a kadar uzanan verimli bir ova olan  Saramene yöresi6, Ami-
sene yöresi7, söz konusu bölgenin territoriumunda kalan ve Themiskyra’nın 
doğusundaki alüvyonal bir ova olan Sidene yöreleridir8. Sidene yöresi adı-
nı Sidenos (Bolaman) Çayı’nın denize döküldüğü yerde kurulmuş olan Side 
isimli kaleden almaktadır9. Strabon bölgenin coğrafi şartlarının dağ silsileleri, 
derin vadiler, uçurumlardan oluştuğunu ve büyük kaleler yapmaya elverişli 
olduğundan söz eder10. Yine Strabon’un anlatımlarında Sidene yöresinin kıyı 
kesiminde Pontos krallarının tahkimli Side, Khabakta ve Phabda kalelerini11 
konuşlandırdığı bilgilerine ulaşılmaktadır12. Cıngırt Kayası konum itibariyle 
Sidene yöresi kapsamında kalmaktadır. 

 Arrianus’un kayıtlarında sahil boyunca yer alan önemli güzergahlar ara-
sında Phadisane adı geçmektedir13 Arrianus’un sözünü ettiği güzergahlar 
arasında belirtilen mesafeler üzerinden Phadisane, Fatsa yakınlarına lokalize 
edilebilmektedir14. Tabula Peutingeriana’da ise sahil boyunca yer alan bu gü-
zergah Pytane olarak geçmektedir15. 

4 Arslan, 2007, 17.
5 Strabon  XII. 3. 38 c. 560.
6 Strabon  XII. 3. 13-14 c. 546/547.
7 Amisene yöresi adını Amisos kentinin territoriumundan alır bkz. Strabon  XII. 3. 14 c. 547.
8 Strabon  I. 3. 7 c. 52; Erol 2014, 392, resim 2.
9 Strabon  XII. 3. 16 c. 548.
10 Strabon  XII, 3, 28.
11 Strabon  XII, 3, 16.
12 VI. Mithradates Küçük Armenia Bölgesinde yer alan Sophene ve civardaki şehirler Tiberani, 

Chaldaei, Pharnacia, Trapezus ve Colchis’i ele geçirince, buralarda 75 adet kale yerleşimi kur-
muştur Bkz. Strabon XII, 3, 28.

13 Arrianus  2005, XVI.
14 Arrianus 2005, XVI; Olshausen/Biller 1984, 154, 275 vd..
15 Tabula Peutingeriana   M.S. . 1. yy.’a tarihlenir ve dönemin coğrafi, etnografik ve politik durumu-

nu gösteren haritadır. 9. ve 10. parçaları Karadeniz’in güney kıyılarını (Bithynia, Paphlagonia,ve 
Pontos Polemoniacus’un sahil kesimini) göstermektedir  bkz. Podossinov 2012, 203-204. 
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 Modern araştırmacılar Phadisane’nin ve Phabda’nın lokalizasyonuyla 
ilgili önerilerde bulunmuşlardır. Olshausen-Biller Phabda’nın Sidene yöre-
sinde bir Helenistik kale olduğundan söz etmektedir16. Wilson Phadisane’nin 
Polemonion’un limanı olduğundan ve burada bir kale olduğundan bahse-
der ve burayı Fatsa olarak kabul eder. Fatsa sınırları içerisinde kalan Cın-
gırt Kayası’nı ise Phabda’ya konumlandırır17. Weimert bahsi geçen kalenin 
Sidene’nin doğu kesimindeki demir madenlerini güvenlik altında tutmak 
amacıyla yapıldığından söz etmektedir18.

2012-2014 yılı kazı çalışmaları, haritada gösterilen taralı alanlarda, Cın-
gırt Kayası’nın zirve kısmında ve kuzey yamaçta, 10x10 m.’lik açmalarda 
5x5m.’lik sektörlerde yürütülmüştür (Harita: 1). 

Açığa çıkan mimarî temel kalıntılarda gözlenen Helenistik Dönem karak-
terli duvar işçiliği19, VI. Mithradates Dönemine tarihlenen bronz sikkeler20 
(Amisos, Amastres, Sinope, Dia darplı), metal eserler ve seramik buluntuların 
yoğunlukla Geç Helenistik Döneme tarihlenmesi ışığında, en erken iskanın 
VI. Mithradates Dönemine tarihlendiği tespit edilmiştir21. 

Söz konusu dönemin yerleşim karakterinin anlaşılabilmesi için VI. Mithra-
dates Dönemi idari sistemi ve yerleşim politikasının irdelenmesi gerekmekte-
dir. VI. Mithradates tarafından Karadeniz’de Paryadres dağları boyunca ya-
şayan çok sayıda savaşçı ve vahşi kabilelerin boyunduruk altına alınmasıyla, 
söz konusu kabilelerin kontrolü ve bölge güvenliğinin sağlanması açısından 
iskan politikasında büyük şehirler kurmak yerine, karakol görevi üstlenen sa-
vunmaya elverişli Phrouria’nın22 (müstahkem kale) kurulduğu bilinmektedir.

16  Olshausen-Biller 1984, 154-155.
17 Wilson 1960, 199, 246.
18 Weimert 1983, 152.
19 Erol 2014, 385, resim 5.
20 VI. Mithradates Dönemindeki yoğun sikke darbının, sözü edilen dönemde kralın yayılımcı po-

litikası ve buna bağlı olarak özellikle Roma ile yaptığı bir dizi savaşta, askerlere yapılan ödeme-
lerle ilişkili olduğu düşünülmektedir  bkz. Zograph 1977, 297 vd.; Cıngırt Kayası kazılarından 
ele geçen sikkelerle ilgili değerlendirmeler için bkz. Erol-Tamer 2013, 159-181. 

21 Erol, 2014, 385-386.
22 Pontos Krallığında Phrouria adı verilen müstahkem kalelerden bazıları kralın mülkiyetindey-

ken, bazılarının ise Philoi’lerin (kralın dostu) denetimi altında olduğu anlaşılmaktadır  bkz. Hoj-
te 2009: 103.
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Strabon’un kayıtlarında, VI. Mithradates Küçük Armenia’yı ele geçirdik-
ten sonra en az 75 Phrouria’nın inşasına başlamıştır ifadeleri yer almakta-
dır23. Kralın hazinelerinin büyük kısmını bu kalelerde muhafaza ettiği, yine 
Strabon’un anlatımlarından bilinmektedir24. Bu kalelerin Pers idari teşkilat 
geleneğinin devamı olarak, hem askeri hem de ekonomik işlevleriyle Pon-
tos Krallığı idari sisteminin çekirdeğini oluşturduğu anlaşılmaktadır25. Phro-
urialar bulundukları bölgenin güvenliğine takviye sağlayan yerel savunma 
noktalarından oluşan bir zincir şeklinde biçimlendirilmişlerdir26. Diadoros’un 
kayıtlarında, Phrourialarda askeri bir garnizon bulunduğu ve Phrourarchos 
adlı bir yönetici tarafından yönetildiği belirtilmektedir27.

Yerleşimin zirve kısmında yaptığımız çalışmalarda elde edilen arkeolojik 
verilerle en erken iskanın VI. Mithradates Dönemine tarihlenen bulguları ışı-
ğında ve yukarıda sunduğumuz antik kaynaklarda geçen kayıtlar göz önüne 
alınarak, söz konusu dönemde buranın bir Phrouria yani kale yerleşimi ka-
rakterine ışık tutacak verileri aşağıda sunulacaktır.

 

CINGIRT KAYASI ZİRVE KISMI ÇALIŞMALARI

2014 kazı sezonunda J 15 açması kuzeybatı sektöründe yürütülen çalış-
malarda (Harita: 1), söz konusu sektörde 2x1.5 m. boyutlarında açılmış olan 
kaçak kazı çukurunda ortaya çıkan ve 3 sıra halinde batıya doğru uzanan 
kesme blok taşların durumunun tespit edilmesi (Resim: 2) ve bir mimarîyle 
ilişkili olup olmadıklarını anlamak amacıyla, bahsi geçen kesim açma haline 
dönüştürülerek kazı çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu kesme blok taş-
ların doğu-batı aksında hafif şevli olarak devam ettiği ortaya çıkmıştır. Derin-
leşme çalışmaları sırasında, sektörün doğu ve batı kesimi boyunca ana kaya 
açığa çıkmış olup, duvarın doğu ve batı kenarından ana kayaya dayandırıldı-
ğı tespit edilmiş ve tüm duvar derinliği boyunca işlenerek devam ettiği göz-
lenmiştir (Resim: 3). Duvarın kuzey yüzünün 9 sırası açığa çıkartılmış olup, 

23 Strabon: XII, 3, 28.
24 Strabon XII. 3. 1 c. 541; 28 c. 555.
25 Hojte 2009: 103.
26 Billows 1990, 281.
27 Diodoros  XIX 16, 1-3.
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5 m. uzunluğunda ve derinleşilen kısım yaklaşık 3 m.dir. Duvar örgüsünde 
kullanılan taşlar farklı ölçülerde olup, araları toprak harç ve küçük düzensiz 
taşlarla doldurulmuştur. Duvarın ilk 3 sırasında bazı taşlar üzerinde gözle-
nen izlerden üst seviye taşların devşirme olabileceği düşünülmektedir. Söz 
konusu duvarın daha alt seviyelerde ne kadar devam ettiği çalışma takvimi-
nin sona ermesi nedeniyle bilinmemektedir. Bahsi geçen duvar, arazideki kot 
farkı nedeniyle oluşan eğime karşı inşa edilmiş bir istinat duvarı karakterinde 
görünmektedir. Söz konusu duvar kalıntısı ve 2013 kazı sezonunda kuzey 
yamaçta ortaya çıkan duvar kalıntısına dayanarak28 (Resim: 4) arazideki kot 
farkı nedeniyle oluşan eğime karşı teraslama yapılarak yerleşimin şekillendi-
ği ve genişletildiği anlaşılmaktadır.

Duvarın kuzey cephesinde yapılan derinleşme çalışmaları sırasında 
ele geçen çok miktarda pithos ve amphora parçalarından, erzak depolama 
amaçlı bir mekân olmasının yanında (Resim: 5), söz konusu kesimden ele ge-
çen ok uçları, gülleler  (Resim: 6) askeri amaçlı teçhizatların da depolandı-
ğı mekânları akla getirmektedir. Antik dönemden kale yerleşimlerinde dar 
mekânlar şeklinde düzenlenmiş magazinler bilinmekte olup, silah- teçhizat 
ve erzak depolama işlevinde oldukları bilinmektedir. Sektörden ele geçen 
yanmış ahşap parçaları ve çatı kiremidi parçaları (Resim: 7), üst örtünün bah-
si geçen malzemeyle kaplı olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu kesimde 
kısıtlı bir alanda çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, sektörün batı, kuzey ve 
güney yönünde kazı çalışmaları gerçekleştirildiğinde, bahsi geçen öngörüle-
rimiz netlik kazanacaktır.

2014 yılı çalışmaları kapsamında J15 açması kuzeydoğu sektöründe yü-
rütülen çalışmalarda, ana kaya seviyesinde, ana kayanın oyularak oluşturul-
duğu 20cm. çapında ve içinde eriyik demir metali bulunan bir pota kalıntısı 
açığa çıkartılmıştır (Resim: 8). Bu sektörden yoğun miktarda demir cürufu ve 
demirden üretilmiş çeşitli buluntuların ele geçmesi, burada bir demir işliği-
nin bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. Ağırlığı ok uçlarından oluşan ve bu-
nun yanında kurşun ve bronz buluntunun ve demir cüruflarının ele geçmesi 
(Resim: 9) ve sektörün ana kaya seviyesindeki tabanında metal eritme potası 
işlevinde ana kayaya açılmış yerel üretime yönelik fırın olabilecek bir düzen-

28 Erol, 2014, 388.
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lemenin açığa çıkması ve buranın hemen yan sektöründe (J15 açması kuzey-
batı) yukarıda sözünü ettiğimiz ok, mızrak uçları ve çok sayıda güllenin ele 
geçmesi, yerleşimin savunma noktalarından biri olarak düzenlendiğini ve bu-
nunla bağlantılı olarak VI. Mithradates Dönemi’nin kale yerleşimlerinden biri 
olabilir mi sorusunu akla getirmektedir. Ele geçen malzemeler arasında; üç 
dilimli ok uçları, balista ok ucu, mızrak arkası gibi askeri kullanıma yönelik 
olarak üretilen objelerin yanı sıra, kurşun, bronz ve demirden üretilmiş çeşitli 
metal buluntular sivil kullanıma ait örnekleri29 oluşturmaktadır (Resim: 9). 
Karadeniz Bölgesi sahip olduğu zengin maden yatakları nedeniyle, Yunan 
Kolonizasyon Döneminde tercih edilen bölgelerin başında gelmektedir. Böl-
gedeki madencilik aktiviteleri Helenistik ve Roma Dönemlerinde de devam 
etmiş olup, askeri teçhizat üretiminde özellikle demir fazlasıyla ihtiyaç du-
yulan bir metal haline gelmiştir30. Cıngırt Kayası kazılarından ele geçen ok 
uçlarının ve balista uçlarının sayısı oldukça fazla olup, deniz ve vadiye hakim 
korunaklı konumu da göz önüne alındığında, bölgenin askeri amaçlar doğ-
rultusunda kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir.

Kazı çalışmalarından ele geçen Helenistik Döneme ait kalıp yapımı 
kâselerin31, tabakların, balık tabaklarının, sürahilerin, kırmızı ve siyah firnisli 
skyphoslardan oluşan kaliteli sofra takımlarının varlığı (Resim: 10), söz konu-
şu yerleşimdeki yönetici sınıfı ve symposiumları da akla getirmektedir. Yö-
netici sınıfının varlığını destekleyen bir diğer veri ise, zirve kısmında yer alan 
Khamosorion mezarlardır (Resim: 11). Cıngırt Kayası’nda yamaçlara doğru 
teraslama alanının bitiminde geniş bir alana yayılan nekropol alanı bulun-
masına karşın, zirve kısmında yer alan Khamosorion mezarlar32 söz konusu 
dönemde burada bir yönetici sınıfının varlığına  da işaret etmektedir. 

SONUÇ
Cıngırt Kayası’nın bölgenin savunmasına ve denetlenmesine yönelik 

29 Cıngırt Kayası 2012-2013 kazı sezonu metal buluntu örnekleri için bkz. Erol 2014, 386, lev. 11; 
Erol-Tamer 2014, 73-98.

30 Rostovtzeff, 1964, 586 vd. 
31 Erol 2014, resim 7, 8, 9.
32 Mezarlardan birinin tabanından çıkan ve M.Ö 1. yy’a tarihlendirilen unguentarium  bkz. resim 

11/3, bahsi geçen mezarların tarihlenmesi  ve bu tarihin  VI. Mithradates Dönemiyle örtüşmesi 
nedeniyle önem arz etmektedir  bkz. Erol 2014, 388.
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amaçlar doğrultusunda bir phrouria olarak inşa edilmiş olabileceğine; lojistik 
olarak son derece savunmaya elverişli bir kayalık alanın seçilmesi, su temini 
fonksiyonuna sahip ana kayaya oygu basamaklı tünel yapısının bulunması33 
(Resim: 12), askeri teçhizatla bağlantılı buluntuların ele geçmesi ışık tutmak-
tadır. Bunların yanında depolamaya yönelik olarak düzenlenmiş, tabanında 
pithosların oturtulduğu yuvaların bulunduğu bir mekân ve bununla bağlan-
tılı olarak şarap ya da yağ işliği olabilecek bir düzenlemenin varlığı (Resim: 
13), başta askeri amaçlı ok ucu, mızrak ucu gibi buluntuların ve sivil kullanı-
ma yönelik eşyaların üretildiği metal işliğinin bulunması, dokumacılık34 ve 
balıkçılık faaliyetlerine ışık tutacak veriler35, yerleşimin phrouria olarak inşa 
edilmesiyle bağlantılı olan, kendi iç tüketimine yönelik ihtiyaçların karşılana-
cağı düzenlemeler olacağını düşündüren nedenlerdir. Söz konusu öngörüle-
rimiz önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla netlik kazanacaktır. 
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Resim 1: Cıngırt Kayası coğrafi konumu.

Resim 2: J 15 açması kuzeybatı sektör.
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Resim 3: J 15 açması kuzeybatı sektör teras duvarı.

Resim 4: Cıngırt Kayası kuzey yamaç teras duvarı.
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Resim 7: J 15 açması kuzeybatı sektör kömürleşmiş ahşap parçaları.

Resim 6:  J 15 açması kuzeybatı sektör gülle buluntu durumu.

Resim 5:  J 15 açması kuzeybatı sektör amphora parçaları buluntu 
durumu.
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Resim 8:  J 15 açması kuzeydoğu sek-
tör metal eritme potası.

Resim 9:  J 15 açması kuzeydoğu sek-
tör metal buluntuları.

Resim 10: Cıngırt Kayası Helenistik 
Dönem kaliteli seramik ör-
nekleri.
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Resim 11: Cıngırt Kayası zirve 
kısmı khamasorion 
mezarlar

Resim 12: Cıngırt Kayası kaya-
ya oygu su tüneli.

Resim 13: Cıngırt Kayası şarap-
zeytinyağı işliği.
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ESKİ VAN ŞEHRİ, KALESİ VE HÖYÜĞÜ 
2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI1

Erkan KONYAR* 
Can AVCI 

Davut PAŞAYİĞİT 
Armağan TAN 

Hale TÜMER 

Van Kalesi diğer adıyla Tušpa Sitadeli, Van Gölü kıyısında, Van Ovası’nın 
ortasında konglomera bir kayalık üzerinde yükselir. Van Ovası’ndaki bu sıra 
dışı oluşumun kendisi bile doğal bir anıt niteliğindedir. I. Sarduri’nin Madır-
burç yazıtı ile  Urartu krallığının kuruluşunu ilan ettiği sitadelin neredeyse 
tamamı Urartu mimarîsinin izlerini taşır. Krali mezarlar, saraylar, tapınaklar, 
nişler ve su yapıları ile yazıtlar başkent niteliğini pekiştiren kalıntılardır. Si-
tedelin kuzeyinde ona paralel Van Kalesi Höyüğü uzanır. Höyük İlk Tunç 
Çağı’ndan 20. yüzyılın başına değin iskana sahne olmuştur. Son yıllarda yapı-
lan arkeolojik çalışmalar geniş bir aşağı yerleşme dokusunun varlığına işaret 
etmektedir2. Sitadelin güneyinde ise Eski Van Şehri yer alır. Bu alan ise daha 
çok Türk-İslam Dönemi anıt eserler ve şehir dokusu ile kendini karakterize 
eder (Resim: 1).    

* Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arke-
oloji Araştırma Merkezi, Fatih-İstanbul/TÜRKİYE.

 Can AVCI, Uzman, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Fa-
tih-İstanbul/TÜRKİYE.

 Yrd. Doç. Dr. Davut PAŞAYİĞİT, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 
Samsun/TÜRKİYE.

 Armağan TAN, (M.A.), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi  Anabilim Dalı, 
Fatih-İstanbul/TÜRKİYE.

 Hale TÜMER, (M. A.), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi, İstanbul/TÜR-
KİYE.

1 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Bi-
rimi  (Proje No:  44141), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü-DÖSİMM, Aygaz Genel Müdürlüğü ve İnterko Tarım San. tarafından desteklenmektedir. 
Destek veren kuruluşlara teşekkür ederiz.

2 Konyar 2011, Konyar ve diğ. 2012, Konyar ve Diğ. 2013, Konyar-Avcı 2014a, Konyar-Avcıb
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2014 kazı sezonunda özellikle Eski Van Şehri ve Van Kalesi Höyüğü olmak 
üzere 2 farklı alanda kazı çalışılması yapılmıştır.  

Eski Van Şehri’nde Kaya Çelebi Cami’sinin doğusunda, “ana cadde”ye 
açılan dükkan ve atölyelerin bulunduğu alanda çalışılmıştır. Van Kalesi 
Höyüğünde sürdürülen çalışmalarda daha önceki yıllarda ortaya çıkartılan 
Urartu,  Post-Urartu ve Geç Demir Çağı’na ilişkin açma ve yapılarda çalışıl-
mıştır (Resim: 2). 

Kazı çalışmaları İstanbul, Samsun Ondokuz Mayıs, Maltepe, Manisa Celal 
Bayar, Marmara, Dokuz Eylül, Van Yüzüncü Yıl, Hacettepe ve  Kocaeli üni-
versiteleri, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, restorasyon, mimarlık  ve antropoloji  
bölümlerinden 8 öğretim üyesi, 3’ü lisansüstü olmak üzere 40 öğrenciyle sür-
dürülmüştür. Restorasyon çalışmaları ise 2 uzman restoratör tarafından yü-
rütülmüştür. Topkapı Sarayı Müzesi’nden Yusuf Emre Başol, Serkan Gedik; 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı’ndan Eftal Kiraz, 
Bengü Uluşahin Başol, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün iz-
niyle kazı alanında ortaya çıkarılan mimarînin koruma onarımı ile malzeme 
analizi için çalışmalarımıza katılmışlardır.  

VAN KALESİ HÖYÜĞÜ

2014 yılı Van Kalesi Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında, Urartu ya-
pılarının kuruluş ve yıkılış sürecine ilişkin önemli verilere ulaşılmıştır. Bu 
açıdan M26, M27, M28, N27 açmalarında ortaya çıkarılan mimarî unsurlar 
oldukça önem taşır (Resim: 3, Çizim: 1). Yine aynı alanlardan in-situ olarak 
saptanan buluntular da stratigrafik verilerin kronolojisinin oluşturulması açı-
sından oldukça aydınlatıcı veriler olmuşlardır. Yine bu yılki çalışmalarda or-
taya çıkarılan kil tablet sezonun en dikkat çekici buluntusudur.

2013 yılı kazı sezonunda tespit edilen bitişik olarak kuzey güney yönünde 
inşa edilmiş iki oda ve önlerindeki birimlerde çalışmalarımız devam etmiştir3 
(Resim: 4, Çizim: 2). Kuzeyde yer alan odanın boyut ve kullanım amacı ile 
yine daha önceki sezonda ortaya çıkarılan ve bu yapıların üstünde uzanan 

3 Konyar-Avcı 2014a, Konyar-Avcı 2014b.
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kerpiç taban ile stratigrafik ilişkisini saptama noktasında önemli sonuçlara 
ulaşılmıştır. Odanın sıkıştırılmış çamurdan oluşturulan tabanına açılmış çe-
şitli büyüklükte silo/ocaklar ile tabana yerleştirilmiş depo kapları, gündelik 
ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam alanı olabileceğini göstermektedir (Resim: 
5). Yine bu alanda özellikle Urartu yapılarının tabanlarının  yapısal özellikle-
rinin anlaşılması amacıyla, mekânın -sıkıştırılmış çamurdan defalarca yeni-
lendiği anlaşılan- tabanı kaldırılmış ve hemen altından büyük olasılıkla izo-
lasyonu sağlamak için yayılmış mıcır tabakasına rastlanmıştır.   

M26 açmasındaki yapıların taban döşemlerinde kullanılan mıcır tabakası 
höyükteki Urartu yapılarının stratigrafisi ve kronolojisi bağlamında önem-
li referans noktası oluşturur (Resim: 5). Bu alanda ortaya çıkarılan tüm ya-
pıların tabanı bir mıcır tabakası ve sıkıştırılmış çamur ile oluşturulmuştur. 
Höyüğün birçok noktasında, tahrip olmuş alanlarda, kesitlerde çıplak gözle 
gözlenebilen bu tabaka diğer açmalarda yer yer izlenebilen aynı seviyedeki 
Urartu duvarları ile de ilişkilidir.

M28 açmasının güney kesitinde bu durum açık bir biçimde izlenebilmek-
tedir (Resim: 6). Yine kuzey güney yönünde uzanan taş duvar olasılıkla bir 
mekânın batı duvarını oluşturmaktadır. Duvarın doğusunda kalan alanlarda 
da M26 açmasındaki Urartu evinin tabanında izlediğimiz mıcır tabakasının 
yayıldığını görürüz. Burada da batı açmalarında olduğu gibi söz konusu du-
var ve mıcır taban İlk Tunç Çağı dolgusu üzerinde yükselmektedir.

Bu veriyi genel olarak değerlendirdiğimizde mıcırlı tabanların oluşturdu-
ğu mimarî, höyükteki en erken Urartu katmanını temsil etmektedir. Bu veri-
den hareketle batı alandaki Urartu evlerinin de İTÇ dolgusu üzerinde yük-
seldiği düşünüldüğünde, höyüğün oldukça geniş bir alanında izlenebilen bir 
stratigrafik veri karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bu mıcır taban üzerinde 
tespit edilen in situ buluntular tarihleme noktasında en önemli referansımız 
olacaktır.

Höyüğün Urartu için erken tabakalanmasına ilişkin bu saptama yanında 
Urartu’nun sonunu veya Post-Urartu olarak tanımladığımız döneme ilişkin 
stratigrafik veriler de daha net bir biçimde izlenebilmektedir. N21 açmasın-
daki Urartu katmanlarını sınırlayan ve içinden gelen kerpiç yapı kalıntılar ve 
in-situ Geç Demir Çağı buluntuları ile kronolojik sınır çizen veriler, alanının 
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doğu açmalarında da izlenmeye başlanmıştır. Burada Urartu katmanları üze-
rinde farklı bir karakter sunan mimarî ile karşı karşıyayız. 

Özellikle M26 açmasındaki stratigrafi genel olarak değerlendirildiğinde; 
Ortaçağ yapı katlarının altında 45x45 cm. ölçülerinde ve höyüğün büyük bö-
lümüne yayılmış olasılıkla bir taban döşemesi açık bir biçimde izlenmektedir. 
Küllü taban üzeri dolgusundan gelen birkaç parça krem astarlı Geç Demir 
Çağ parçaları ve 2013 yılında saptanan Post Urartu/Med hatta Erken Akha-
menid dönemi çerçevesinde değerlendirebileceğimiz akıtacağı üzerinde bir 
dağ keçisi figürünün bulunduğu tek dikey kulplu in-situ bir kap bu tabakanın 
en önemli buluntusudur. 

2014 yılı kazılarında Urartu katmanları üzerinde yer alan bu kerpiç taba-
nın M27 açmasında da devam ettiği tespit edilmiştir (Resim: 7) . Ancak bura-
da şunu da belirtmekte yarar var bu kadar geniş alana yayılmış, kerpiç taban 
olarak tanımladığımız alan hangi nitelikte bir mimarîye aittir? M27 açmasın-
da gelecek sezon yapılacak kazı çalışmaları ile bu soruna netlik kazandıracak-
tır. Zira bu alandaki kerpiç boyutlarındaki farklılıklar ve akslardaki kaymalar 
bu kerpiç tabanı sınırlayan yine kerpiçten oda duvarlarının varlığına işaret 
etmektedir.

Stratigrafik verileri bir bütün olarak değerlendirecek olursak; Urartu yapı-
larının en erken sınırını İTÇ yapı katı üzerine oluşturulmuş, mıcırlı tabanlarla 
sahip tek veya iki sıra taş temelli ve kerpiç bedenli yapılar oluşturur. Özellikle 
M26 alanındaki bazı odalardaki kimi tadilatlar en az bir onarım evresine işa-
ret eder. 

Bu noktada in-situ buluntular söz konusu üst ve alt tabakalanma hakkın-
da bilgi verirler (Resim: 8). Açıkçası Urartu yapılarının üst sınırını belirleyen 
alanlarda ortaya çıkarılmış in-situ olmayan ve Med-Akhamenid dönemleri 
ile ilişkilendirilen çanak çömlekler bazı alanlarda, Urartu çanak çömlekleriyle 
birlikte gelmektedir. Bu noktada Post-Urartu kavramı bu tabakaları tanımla-
mak için kullanılabilir4. Özellikle M26 açmasında kerpiç tabanla ilişkili alan-
larda ortaya çıkarılmış akıtacakla ve dağ keçisi figürlü testi/çaydanlık bu açı-
dan Post-Urartu olarak tanımlanabilir ki yerel özellikler yanında Kuzeybatı 
İran etkileri belirgindir.

4 Sevin 2012.



577

Höyüğün Urartu katmanlarına ilişkin buluntular ise daha net bir krono-
lojik bilgi verir. Mekânlar ve mezarlardan  in-situ olarak saptanan tunç fibula 
ve iğnelerin M.Ö.  7. yüzyılda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yine 
kanatlı karışık yaratıkların betimlendiği damga mühürler de Urartu’da sık-
lıkla karşılaşılan örnekleri temsil eder. Aynı tür betimler Ayanis, Bastam gibi, 
Argişti oğlu Rusa dönemi merkezlerinde bulunan damga ve silindir mühür-
ler üzerinde de görülmektedir. 

Söz konusu buluntular genel olarak arkeoloji literatüründe 8. yy. sonların-
dan 7. yüzyılın sonlarına uzanan bir kronolojiye işaret eder. Özellikle çanak 
çömlek, küçük buluntu ve  mimarî bütün olarak değerlendirildiğinde Ayanis5, 
Karmir-Blur6 ve Bastam7 gibi yerleşmelerde ortaya çıkarılan “evsel mekânlar” 
la doğrudan benzerlikler saptanabilir. Bu değerlendirme ise kronolojik olarak  
M.Ö. 7. yy.  ortalarına veya daha sonralarını  işaret eder. Bu noktada höyükte 
in-situ olarak bulunmuş yazılı belgeler durumu daha net olarak kavramamıza 
yardımcı olur.

M26 açmasının kuzey odasında taban üzerinde ortaya çıkarılmış tablet 
yapıların kronolojisi hakkında çok daha önemli bilgiler vermektedir (Resim: 
9). Tablet 8.1 cm. genişliğe, 6 cm. uzunluğa ve 1.4 cm. kalınlığa sahiptir. Fı-
rınlanmamış olduğu anlaşılan tabletin önemli bir kısmı tahrip olmuştur. Bu-
nunla birlikte 10 satır olduğu düşünülen tablet üzerinde 9 satır yazıt tespit 
edilmiştir. Tablet Van Müzesi’nden sayın Kenan Işık tarafından okunmuştur 
ve yayınlanmıştır8.

Işık’a göre Van Kalesi Höyüğü tableti ile Bastam’da bulunmuş örnekler 
arasında sözcük ve metnin işlenişinde yakın benzerlikler söz konusudur. 
Bundan yola çıkılarak, Van Kalesi Höyüğü tabletinin de muhtemelen Bastam 
Kalesi tableti gibi bir kral fermanı olabileceği ileri sürülebilir. Bastam tableti-
nin yazısız arka kısmına Urartu Kralı Argişti oğlu Rusa döneminde inşa edi-
len kalelerde sıklıkla karşımıza çıkan Lúa uli türü mühür basılmıştır. Ancak 
Van Kalesi Höyüğü tabletinin arka kısmında herhangi bir mühür baskısı bu-
lunmamaktadır. 

5 Stone-Zimansky 2001, Stone-Zimansky 2003, Stone-Zimansky 2004.
6 Oganesian 1955, Piotrovsky 1969.
7 Kleiss 1979, Kleiss 988.
8 Işık 2014.
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Van Kalesi Höyüğü’nde 2010 yılında ele geçen bulla üzerindeki Lúa uli 
türü silindir-damga mühür baskılarına sahip bulla, tablet türü yazılı belge-
ler Argişti oğlu Rusa’nın (M.Ö. 672) kurduğu Karmir-Blur, Bastam ve Ayanis 
gibi merkezlerde karşımıza çıkmaktadır. Gerek bulla gerekse tablet Argişti 
oğlu Rusa dönemine işaret etmektedir.

Söz konusu bulla Van Kalesi Höyüğü veya yakın çevresinde krali depola-
ma faaliyetleri ve mal dolaşımının olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Ayrıca höyükte ele geçen yazılı kap parçası özellikle cidar kalınlığı ve üzerin-
de olasılıkla yeni bir ölçü birimini bildiren yazıtıyla birlikte diğer Urartu yazı-
lı kaplarına benzememektedir. Her ne kadar kırık olduğundan dolayı üzerin-
deki ölçü birimini bilemiyorsak da bu seramik parçası höyük çevresinde krali 
bir depolamanın varlığını göstermektedir.

Urartu başkenti Tušpa sitadelinin güneyinde yer alan Van Kalesi Höyü-
ğü 2014 çalışmaları bu alanda kurulan Urartu yapılarının niteliğini büyük 
ölçüde açıklığa kavuşturmuştur. Öncelikle bu alanda kurulmuş konutlarda 
yaşayanların sitadel veya diğer bir değişle krali yaşam ile organik bağlarının 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerek küçük buluntular, yapı tipleri, konumları 
ve özellikle yazılı belgeler bu niteliğini güçlendirmektedir. 

ESKİ VAN ŞEHRİ  2014 YILI ÇALIŞMALARI

2013 yılında ortaya çıkarılan ve batıdan doğuya uzanan taş döşeli anayo-
lun kuzeyinde yapılan çalışmalarda, yol boyunca yan yana sıralı yapıların 
mimarîleri ve işlevleri 2014 yılında daha anlaşılır olmuştur. Bu yıl çalışılan 
alanlarda mimarînin yanı sıra buluntuların belirli bölgelerde yoğun olarak 
aynı malzeme grubundan gelmesi atölye ve satış birimleri/dükkan fikrini 
kuvvetlendirmiştir.

Bu dükkanların, 2-3 sıra taş sırası üzerine ahşap hatıl yerleştirildikten son-
ra kerpiç bedenli olarak devam eden duvarlarında, farklılık olarak taş sıraları 
arasında da ahşap hatıllara rastlanmıştır. Taş sıraları arasına ahşap hatıl yer-
leştirilmesi duvarlardaki onarım çalışmalarının bir göstergesi olarak yorum-
lanmaktadır. Ayrıca kerpiç bedenli duvarlarda, kerpiç dokudaki düzensizlik-
ler de yine onarım göstergeleri olarak düşünülmektedir.
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DC89 açmasında başlayıp DC90 da biten, tabanı sal kum taşı döşeli olup 
duvarları kerpiç bedenli mekânın 2.60 m. genişliğindeki kapı açıklığının ke-
narları Ahlat taşından bloklarla örülmüş, iç kısımlarda kum taşı kullanılmış-
tır. Özenli yapısı ile dikkat çeken mekânın iç kısmında, kapı açıklığının her 
iki yanında 3 sıra taş dizisiyle oluşturulmuş dikdörtgen bölmenin işlevi anla-
şılamamıştır. 

Mekânların genelinde izleri tespit edilen yangın kerpiç blokları tuğlalaş-
tıracak kadar şiddetlidir. DC91 ve DC92 açmalarındaki yangın izleri; zemin 
üzerine düşen ahşap hatıllar, çeşitli mobilya parçaları ile anlaşılabilmektedir. 
Üst örtüyü oluşturan ahşap hatıllara DC91 açmasında LV mekân içerisinde 
rastlanılmıştır. En üstte kalınlıkları 2 ile 4 cm. arasında değişen dal parçaları, 
dal parçalarının altında 7-10 cm. genişliğinde 1,5- 2 cm. kalınlığında işlenmiş 
ve birbirine bitişik olacak kadar yakın dizilmiş ahşap keresteler ve bu keres-
telerin çivilendiği ve kiriş olarak kullanılan yuvarlak hatıllar bulunmaktadır. 
Yuvarlak hatılların kalınlığı 8 ile 10 cm. arasında değişmekte olup doğu batı 
doğrultusunda konulmuşlardır.  

Bazı mekânlar daha büyük iken bazı mekânların son derece dar oldukla-
rı görülmektedir. 3 mekânın kuzey kenarlarında zemin taş örgüsünün altına 
inen dörtgen çukurlar ile karşılaşılmıştır. Kenarları taş sırası ile belirlenmiş 
bu alanların soğutmalık olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Bu çukur 
alanların mekânların ikinci katına çıkışı sağlayacak oldukları da değerlendi-
rilmekle birlikte son derece küçük ölçülü bu alanların merdiven kovası için 
yeterli olmadığı düşünülmektedir.

DC89 açması içerisinde, mekânı simetrik bölen taş dizilerinin doğu yö-
nündekinin üzerinden ele geçirilen iki adet saban (kotan), tekerlekleri ve ak-
samı ile sağlam durumdadır. Sabanın mekândaki varlığı tanımlanamamakla 
birlikte mekânların zaman içinde farklı işlevler içinde kullanılmış olabileceği-
ni düşündürmektedir.

DC90 açması içerisinde doğu yönündeki mekân içerisinden elde edilen bol 
miktarda kumaş bu mekânın kumaş satan bir dükkan veya terzihane olduğu-
nu düşündürmektedir. Ayrıca aynı mekândan gelen yanmış defter sayfaları 
üzerinde çeşitli kumaş tasniflerine dair yazılar ve borç senetleri bu fikri kuv-
vetlendirirken, şikayet dilekçeleri ve mahkeme tutanakları da çoğu evrakın 
mekân içerisine başka bir yerden getirildiğini düşündürür. Ayrıca kumaş top-
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larının duvarın yüzeyinden ahşap ve metal çivilerle birlikte ortaya çıkarılmış 
olması burada raflar olabileceğini de düşündürmektedir.

Mekânlar içerisinde tespit edilen çeşitli dönem sikkeleri bulunulan alanın 
19. Yüzyıl tabakası üzerinde bulunulduğunu kanıtlayan bir diğer unsurdur. 
Ayrıca V. Mehmed (Reşad) dönemine ait bir madalyon, yöre halkından biri-
nin madalya ile şereflendirilmiş olduğunu göstermektedir.

Metal buluntular arasında yoğunluklu olarak ortaya çıkarılan kapı, pence-
re ve mobilya aksamları yıkıntı kerpiç duvarların varlığı ile birlikte bölgede 
yaşanan savaş ortamının ve sonrasındaki tahribatın göstergeleridir. Ayrıca 
“dirhem” olduğu kesinleştirilen bir metal obje ortaya çıkarılmıştır. Yanı sıra 
tek yüzlü mühür formu göstermekle birlikte üzerinde herhangi ayırıcı bir ifa-
de ya da sembol bulunmayan metal objelerin de yine ölçü aleti olma ihtimal-
leri yüksektir. Tek yüzlü bir mühür üzerine kabartma olarak yerleştirilmiş 
aslan figürü dikkat çekicidir. Aslanın bir ayağına giydirilmiş gibi görünen, 
çizme olma olasılığı yüksek bir desen, bu mühürün bir marka mührü de ola-
bileceğini akla getirmektedir.

Porselen buluntular arasında, fincan tabakları, çaydanlık, yazı takımı par-
çaları tanımlanabilir grupları oluşturmaktadır. Porselen malzeme grubu içe-
risinde yoğun olarak tespit edilen fincan tabakları porselenin günlük yaşam-
daki kullanım alanı hakkında bilgi vermektedir. Bilindiği üzere 19. Yüzyılda 
porselen Osmanlı sınırları içerisinde yaygın kullanıma girmiş bir malzemedir. 
Ancak yine de ekonomik güç ve kentlilikle paralel gelişen bir kullanımdan söz 
etmek mümkündür. Kazı alanından ele geçirilen fincan tabağı yoğunluğuna 
karşın henüz neredeyse hiç yemek takımı parçalarına rastlanmamış olması, 
porselenin “misafirlik” olarak tanımlanan genellikle günlük kullanıma yöne-
lik olmayan ancak özel günlerde kullanılan bir malzeme olarak görüldüğü-
nü göstermektedir. Porselen markalarının dağılımına baktığımızda, ağırlıklı 
olarak Rus porseleni kullanıldığı görülür. Avrupa porseleni de bulunmakla 
birlikte az sayıdadır. Rus porseleninin saray mallarından ziyade halk kulla-
nımı için üretim yapan fabrikalardan geldiği görülmektedir. Kuznetsov por-
selen fabrikası damgalı grup yoğunlukla tespit edilmektedir. Bazı parçaların 
damgaları altında fabrikanın adının Arap harfleri ile de yazılmış olması bu 
porselenlerin tamamen bölge pazarına yönelik üretildiğini göstermektedir.
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Sırlı keramikler içerisinde kırmızı hamurlu grup ağırlığı oluşturur. Ancak 
yine de beyaz hamurlu iyi pişmiş kaliteli keramikler ile de karşılaşılmıştır. 
Kırmızı hamurlu milet işi keramikler yerel olarak bir üretim olduğunu dü-
şündürmektedir. Henüz herhangi bir keramik fırınına rastlanmamış olmakla 
birlikte 2014 yılı çalışmalarında tespit edilen iki adet üçayak ve üçayak izi 
bulunan keramiklerin varlığı burada keramik üretimi olduğu ihtimalini kuv-
vetlendirmektedir.

2013 yılından beri çalışılan alanlarda ortaya çıkarılan mekânların duvarla-
rına pasif koruma uygulanmakla kalınmamış kerpiç bedenli duvarların çürü-
müş ve yanmış ahşapları, 10X10 cm. ve 5X10 cm. ölçülerinde ahşap hatıllarla 
değiştirilerek duvarların mukavemeti artırılmış ve orijinal doku korunmuş-
tur. Dökülmüş, yanmış, patlamış ve kırılmış kerpiç bloklar duvar bedeninden 
sökülerek yerine yenileri konmuştur. Harç olarak saman ve kil katkılı toprak 
kullanılmış, kerpiçler yöresel tekniklerle bir sene öncesinden dökülüp bekle-
tilmiştir. Kerpiçlerin üzerine uygulanan kaba harç birkaç gün önceden hazır-
lanarak bekletilmiş ve çamurun kıvamı ve saman katkısı ile sıvanın çatlaması 
önlenmiştir.
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Çizim 2: M26 Açması güney oda kesiti.

Çizim 1: Van Kalesi Höyüğü Urartu yapıları.
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Resim 2: Van Kalesi Sitadeli ve Van Kalesi Höyüğü, kuzeybatıdan.

Resim 1: Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü çalışma alanları, ortofoto.
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Resim 4: Van Kalesi Höyüğü M26 Urartu konutları.

Resim 3: Van Kalesi Höyüğü A Alanı çalışma alanları.



586

Resim 7: Van Kalesi Höyüğü’nde Urartu yapıları üstünde uza-
nan kerpiç taban.

Resim 6: Urartu yapılarının kurulmuş olduğu mıcır tabakası 
ve Urartu duvarları.

Resim 5: Van Kalesi Höyüğü M26, kuzey oda.
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Resim 8: Van Kalesi Höyüğü M26 Açmasındaki Urartu konutlarından ortaya çıkarılan buluntu-
lar.
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Resim 10:  Eski Van Şehri çalışma alanları.

Resim 9: Van Kalesi Höyüğü M26 Açması güney odada in-situ durumda saptanan kil tablet.
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Resim 12: Eski Van Şehri, demir kotan.

Resim 11: Eski Van Şehri taş yapı.
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Eski Van Şehri pasif koruma uygulanmış yapılar.
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PERGAMON 2014 YILI ÇALIŞMALARI RAPORU
Felix PIRSON*

 Martin BACHMANN

GİRİŞ

Pergamon’daki çalışmalar bu yıl yine bütünlüklü bir kentsel organizma 
olan Hellenistik başkent ve çevresinde yürütülen araştırma programı kapsa-
mında yürütülmüştür (Resim: 1)1. (1) Pergamon kent tepesinin batı yamacın-
da ve batı çevresinde kent sınırları içindeki yüzey araştırması, (2) olası kaya 
kutsal alanlar 4 ve 2’de kazılar, (3) kuzeydeki doğu yamacında ziyafet evi 
olarak tanımlanan alanda kazılar, (4) Güneydoğu Nekropolü’nde kazılar, (5) 
Aşağı Agora’daki arkeolojik ve mimarî incelemeleri, (6) antik kentin çevresin-
deki büyük tümüslerde jeofiziksel taramalar ve (7) Kızıl Avlu ile Pergamon 
Gymnasion alanında konservasyon çalışmaları gibi aktiviteler kazı çalışmala-
rının önemli ağırlık noktalarını oluşturmuştur. 

 

1. KENT TEPESİNİN BATI YAMACINDA YÜZEY ARAŞTIRMASI 

On yıllık bir arazi çalışması sonunda (2005-2014) Pergamon kent alanının 
yüzeyinin araştırılması geçici olarak tamamlanabilmiştir. Kent tepesinin gü-
ney yamacında bulunan ve Rum mahallesi (Talatpaşa Mahallesi) olarak ad-

* Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. No:10, 34437 Gümüşsuyu-İstanbul/TÜR-
KİYE.

 Metnin Türkçeye çevrilmesinde emeği geçen Hülya Çatak’a çok teşekkür ederiz.
1 Ayrıntılı ön raporlar Archäologischer Anzeiger‘de yıllık olarak yayınlanmaktadır. Daha geniş 

bilgiye http://www.dainst.org/project/14186 adresinden ulaşılabilir. Bu yılki çalışmalar 4 
Ağustos – 11 Ekim 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı, 
bu yıl da çalışmalarını destekleyen tüm kurum ve kişilere teşekkür eder. Bunların başında T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bergama Müzesi 
ile Almanya Büyükelçiliği Kültür bölümü (Ankara) gelmektedir. Maddi katkıda bulunanlar ve 
işbirliği yapanlar, ilgili bölümlerde yer almaktadır. Genel Müdürlüğü temsilen çalışmalara bu 
yıl Mahir Atıcı (İzmir Müze Müdürlüğü) katılmıştır. Dostane desteği için kendisine çok teşekkür 
ederiz.
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landırılan bölgede veya Osmanlı Dönemi eski kentte özellikle alt yapı kat-
larındaki Roma Dönemi kalıntılarının gelecekteki çalışmalara uygun, yeni 
bir araştırma programının parçaları olarak planlanmaları gerekmektedir. 
Kent tepesinin batı yamacında (Resim: 1) sürdürülen bu yılki çalışmalar bir 
keramik yüzey araştırmasını, Hellenistik Dönem tahkimat yapı kalıntıların-
daki belgeleme çalışmalarının tamamlanmasını, kentin etrafındaki araştırma 
bölgesinin genişletilmesini ve batıda kent tepesinin karşısında bulunan Boz 
Tepe’nin doğu yamacını kapsamaktaydı. 

Keramik yüzey araştırması Yukarı Agora ve modern kara yolu arasında 
uzanan ve yangın sebebiyle çok iyi görünüm sunan bir arazi çizgisinde yo-
ğunlaşmıştır. Ayrıca bu alandaki buluntu dağılımı eski kazıların moloz yığın-
larından dolayı belirginliğini kaybetmemiştir. Buluntu malzemesi hakkında 
nitelikli ve kronolojik açıdan geniş seçenek sunan batı yamacının merkezi bir 
alanında ilk izlenimlerin edinilmesi amaçlanmıştır. Böylece aynı zamanda 
doğu yamacındaki sonuçlar ile karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Buluntu 
malzemesinin değerlendirilmesi 2015 yılında gerçekleştirileceği için sonuçlar 
hakkında burada henüz bilgi sunulamamaktadır. 

Ayrıntılı belgeleme çalışmaları esnasında 2012 yılında tespit edilip, pla-
na geçirilmiş olan çok sayıdaki yeni yapı kalıntılarından burada sadece taş 
kapaklı bir atık su kanalına değinilecektir. Söz konusu kanal, batı yamacının 
kuzeyindeki merdivenli sokaklardan birisini oluşturmaktadır (Resim: 2, yol 
21). Bu yeni sonuç ve bu yılki incelemelerimizde elde edilen neticeye göre 
düzeltilen batı yamacının üst kara yolu, kent tepesinin üç boyutlu rekons-
trüksiyon modelinin güncel hale getirilmesinde dikkate alınmıştır (Resim: 3).

Kentin etrafının yürüyerek taranması esnasında aşağı kuzeybatı kent ka-
pısının alt kısmındaki dik ve kayalı arazide hafif yapılaşmaya ait izler tespit 
edilmiştir (Resim: 2). Dere yatağına doğru bir kaya çıkıntısı ile son bulan bu 
alanda, kaya yüzeyinde duvarların yerleştirildiğine dair izlerin yanı sıra 30-
40 kadar özenli çalışılmış andezit blokların da bulunması, burada Hellenistik 
Döneme ait bir yapının varlığını ortaya koymaktadır. Kent tepesi ve batıda 
bitişik olan Boz-Tepe arasındaki dar alanın üzerindeki yapının konumu dik-
kate alındığında sur duvarlarına ait bir kule ya da kentin güneybatı tarafı-
nın güvenliğini sağlamak için kuzeyden girişi engellemeye yönelik küçük bir 
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bastion olma olasılığı öne çıkmaktadır. Alternatif olarak bir mezar yapısı da 
düşünülebilir, ancak bunun için gerekli olan ikna edici tipolojik benzerlikler 
bulunmamaktadır. 

Yukarı kuzeybatı kapısının biraz kuzeyinde, kırık taşlardan yapılmış ar-
mut planlı bir fırın (çapı yaklaşık 2 m) tespit edilmiştir. Fırının iç çeperinden 
alınan erimiş taş malzemesinin analizi sonucunda, Alexander Conze’nin yu-
karı kuzeybatı kapısının önünde söz ettiği, keramik üretimine dair yeniçağa 
ait bir fırın olduğu tahmin edilmektedir. Yamaca doğru aşağıda dağınık ola-
rak olasılıkla Hellenistik Döneme ait yapı strüktürleri saptanmıştır. Bunlar 
en erken mimarî yapılandırılmış bir tümülüse ait olup böylece bu alanda bir 
nekropole işaret etmektedirler. 

Boz-Tepe’nin doğu yamacının incelemesinde Antik Dönem kullanımına 
dair belirgin işaretler ortaya çıkmamıştır. Gerçi teras duvarları ve ilgi çekici 
bir dairesel yapı izleri tespit edilmiş ancak yüzeysel buluntular ile bir tarihle-
me yapılamamıştır.

2. OLASI KUTSAL ALANLARI 4 VE 2’DE (MEKÂN 01 VE 04) KAZILAR 

2012 yılında kent tepesinin batı yamacındaki büyük kaya çıkıntısının ete-
ğinde olası kaya kutsal alanı 4 tespit edildikten ve 2013 yılında kazılara baş-
landıktan sonra, çalışmalar bu kazı sezonunda tamamlanabilmiştir (Resim: 4). 

Kayaların işlenmesiyle oluşturulmuş yaklaşık 8 m. derinlikte terasa giriş, 
batıdaki 1,65 m. genişlikteki merdivenli bir yol ile sağlanmaktaydı. Kutsal ala-
nın üst bölümü kuzeyde, mekân 1 ve mekân 2 ile 2013 ve 2014 kazı alanına 
ait güney bölümünde, bu yıl kazı çalışmaları sürdürülmeyen yapılaşmadan 
oluşmaktadır. Yaklaşık 8 m. derinlikte olan ve önemli bir bölümü suni olarak 
kayanın içine oyulmuş olan terasa giriş, batıdan yaklaşık 1,65 m. genişlikteki 
bir basamaklı yol ile sağlanmaktaydı. Bu yolun üst bölümü kuzeyde mekân 1 
ve 2‘nin ve 2013 ile 2014 yıllarındaki kazı alanının güneyinde bulunan ve bu 
yıl kazılmayan bir yapının arasından geçmektedir. Yol, doğuya doğru burada 
basit bir niş olarak oluşturulmuş bir kaya duvarında sonlanmaktadır. Yolun, 
ilkinde kapalı olan ana kanalı 1, kazı alanının güney sınırına kadar, yani kaya 
terasının kırık kenarına kadar, takip edilebilmekteydi. Biraz daha yukarıda, 
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kuzey ve güneyden gelen kanallar burada yola bağlanmaktaydı. Kutsal ala-
nın 1 ve 2 numaralı mekânlarının arkasından gelen başka yol da Kanal 2‘ye 
ulaşmaktaydı.

Her iki mekân da çok basit kırık taşlardan yapılmış duvarlar ve orada bu-
lunan doğal kaya ile sınırlanmıştır. Mekânların tabanı düzleştirilmiş kayadan 
ya da ikinci evrede olduğu gibi sıkıştırılmış topraktan oluşmaktaydı (Mekân: 
1). Kanalın geçtiği 1 Numaralı mekânda pişmiş topraktan su borusu tuğla 
kırığından oluşan bir yatağa oturtulmuşken, kanalın 2 Numaralı mekânda, 
bugün korunmamış doğu duvarı ile kaya yüzeyi arasında bulunan bir peris-
tasis olarak kullanıldığını görmekteyiz. Mekânın üst kısmındaki kaya yüze-
yinde yer alan bir çentik yukarıdan akan suyu ilettiği için 1 numaralı mekânın 
kuru kalması için herhangi bir önlem alınmamıştır. 1 numaralı mekâna ön-
deki terastan açılan bir kapıyla batıdan girilmekteydi; bu teras güneydeki 
sokağa doğru açılmaktaydı. Bir diğer kapı, hemen nişin yanında, mekânın 
güneydoğusunda yer almış olabilir. Buna karşın, mekân 1 ve mekân 2 ara-
sında doğrudan bir bağlantının varlığı kanıtlanamamaktadır. Mekân 2 bütün 
genişliğiyle batıya, terasa doğru açık olduğundan, diğer bir girişe gereksinim 
kalmamıştır. Her iki mekân da yamaçtan aşağıya doğru basit ahşap çatılar ile 
kapatılmışlardır.

Mekân 1’de işlenmiş kaya zemini ve yürüyerek taranan üst seviyenin ara-
sında yanık tabaka tespit edilmiştir. Bu yanık tabakanın mekân ile belirgin bir 
sınırı olması yangından ileri gelen bir tahribat değil de bilinçli olarak ateşin 
kullanılmasından kaynaklandığını göstermektedir. Bunun üzerinde bulunan 
toprak zeminin ve onun alt dolgusunun içinde tespit edilen çok sayıda pişir-
me kabı parçası, burasının yemek hazırlığında kullanılan bir alan olduğuna 
işaret etmektedir. Bunun yanı sıra özellikle skyphos gibi içme kabı ve çanak 
parçaları gözlemlenmiştir. Buna karşın mekân 2’deki benzer kullanım sevi-
yesinde pişirme kabı oranı daha düşüktür. Bunların arasında bulunan,bir 
pyxisin iki parçası beyaz zeminli seramik türü göze çarpmaktadır. Kronolojik 
odak noktası M.Ö. 1. yüzyıldır, bazı şekillerde ise  M.S. 1. yüzyıla kadar gö-
rülmüştür. Bu durum da doğu yamacındaki kaya kutsal alanların kullanım 
süresiyle örtüşmektedir. 

Buluntu malzemesi arasında çok sayıdaki terrakotta parçası, bulgunun 
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yorumlanması için büyük önem taşımaktadır (Resim: 5). 2014 yılında Areal 
01’den, 241 fragman ele geçirilmiştir. Bunlardan 60 tanesi son tarif edilen bul-
guların arasından gelmiştir. Terrakottaların değerlendirilmesi henüz devam 
etmektedir, ancak diğer yandan daha şimdiden terrakottaların oluşturduğu 
geniş yelpazenin, doğu yamacındaki kaya kutsal alanlarında bulunanlarla 
paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ulaşılan son bilgilerle artık alanın işle-
viyle ilgili aşağıdaki görüşleri sıralayabiliriz: alanın dikkat çeken konumu ve 
Kapıkaya kutsal alanına doğru mükemmel görünümü, birçok kaya nişinin 
mevcudiyeti ve suyun var oluşu, burasının bir kült alanı olduğuna dair yo-
rumu güçlendirmektedir. Gerçi kült ritüellerinde suyun kendisinin özel bir 
rolü olmadığı görülmektedir; kayanın üzerinden ve yanlarından akan su sa-
dece yönlendirilmiş olup, herhangi bir yerde ne biriktirilmiş ne de farklı bir 
amaca yönelik kullanılmıştır. Terrakotta fragmanlarının sayısının fazlalığı ve 
doğu yamacındaki kaya kutsal alanlarında bulunanlarla paralellik gösterme-
si, burasının bir kült yeri olduğuna dair diğer pozitif ipuçlarını oluşturmak-
tadır. Özellikle de keramik buluntularının benzerliği ve alanın karşılaştırabi-
lir kullanım dönemlerinde kullanılmış olması gibi benzerlikler de bu görüşü 
destekler niteliktedir. Diğer taraftan alan, heyelan tehlikesi nedeniyle, konut 
için uygun değildir ve suyun sürekli olmayışı sebebiyle suya ihtiyaç duyulan 
bir üretim atölyesi de olamaz. Özetle, bu etkileyici kaya çıkıntısının dibinde, 
doğaüstü güçlerin kentsel alanda temsil edildiği basit bir kutsal alanın var-
lığından söz edebiliriz. Kült aktiviteleri çerçevesinde mekân 1 periodik ola-
rak yemek hazırlığında kullanılmış olmalıdır, buna karşılık mekân 2’ye adak 
eşyaları konulmuş olmalıydı. Söz konusu adaklar, içinde in situ bir taş kap 
ve üzerinde henüz deşifre edilmemiş kazıma yazı içeren bütün bir bardak 
(Resim: 8) bulunmuş olan mekân olası açıklığı sayesinde hem batıya doğru 
görünür hem de aynı zamanda korunur durumdaydı.

Fritz Thyssen Vakfı tarafından desteklenen Pergamon ve çevresinde doğal 
kutsal alanları araştırma projesi çerçevesinde, batı yamacında diğer bir olası 
kutsal alan incelenmiştir. 2010 yılı yüzey araştırması esnasında olası kaya kut-
sal alanı 2, 3. merdivenli yol hattının (Resim: 2) üzerinde bulunan, kayalık bir 
formasyonun içinde özenli çalışılmış bir niş olarak tanımlanmıştır. Böylece 
kazı, kült alanının ve yolun doğrulanmasını hedeflemiştir. Sonuncusu kaya-
nın içindeki belirgin çalışmalar sayesinde açık bir şekilde kanıtlanabilirken, 
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nişin çevresindeki bulgular daha az izah edilebilir durumdadır (Resim: 6). 
Ama kayanın içinde nişin altında, en geniş ölçüde doğal bir banka benzer 
yükseklik ve bu yüksekliğe çalışılmış dikdörtgen bir derinlik, küçük bir masa 
ile hemen nişin altında bir sunağa işaret etmektedir. Geç Hellenistik veya Er-
ken İmparatorluk Dönemi dinsel sakinlik içeren resimleri anımsatan alanın 
cazibesi, sadece nişi içinde barındıran kaya duvarının gölge sunan fonksiyo-
nundan ortaya çıkmamaktadır. Tiyatroya devam etmeden önce, merdivenli 
yolun zorlu tırmanışından sonra, Pergamonlular burada dinlenebilmekteydi. 
Böyle bir dinlenme molası yazın kızgın güneşinde tanrısal güçlere teşekkür 
için bir sebep sunmuş olmalıdır.

3. ZİYAFET EVİ’NDE KAZILAR (ALAN 03)

2010 yılında doğu yamacının kuzeyindeki kaya kutsal alanlarındaki in-
celemeler esnasında bir yapı kısmen ortaya çıkarılmıştı. Burası geçici olarak 
dikkatli bir şekilde ziyafet-şölen evi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu şölen 
evi olasılıkla birçok kaya kutsal alanı topluluğunun kontekstinde yeralmak-
tadır. Yamacın olağanüstü dik konumundan dolayı yapının tamamen ortaya 
çıkarılması mümkün değildir, ancak en azından olası ana mekân 4’ün araştı-
rılmasına devam edilmelidir, çünkü bu odanın içerisinde stükodan kesme taş 
imitasyonlarıyla Hellenistik Döneme ait bir duvar dekorasyonu tespit edil-
miştir. Bu dekorasyondan yola çıkarak yapının yorumlanması ve tarihlendi-
rilmesi hakkında bizi ileriye götürecek bilgilere ulaşabileceğimizi umuyoruz. 

Yamaç tarafında yoğun örtülü olan mekânın açığa çıkarılması farklı yıkın-
tı ve dolgu tabakaları ortaya çıkarmıştır. Sıkıştırılmış topraktan oluşturulmuş 
zemin seviyesine şimdiye kadar sadece mekânın ortasında gerçekleştirilen bir 
sondaj ile ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla önce 2015 yılında çalışmalar tamamlan-
dıktan sonra inşallah daha açık olan sorular cevap bulacaktır. 

5, 20 x 5, 20 m. boyutlarındaki kare planlı mekân (Resim: 7), ilk rekons-
trüksiyonda tahmin edilenden belirgin olarak daha alçaktadır. Böylece bütün 
alanın rekonstrüksiyonu değişmektedir. Arka duvarın güney yüzeyi yakla-
şık 3,33 m’ye kadar korunagelmiştir. Tüm duvarlarda, karakteristik bir karı-
şım olan kırılmış taş ve bloktaş tekniği uygulanmıştır. Mekânın orta aksında 
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yaklaşık 2,25 m. yürüme seviyesinin üzerinde arka duvara bir niş (57 x 86 x 
26 cm) oyulmuştur. Konumu açık bir şekilde, örneğin doğal ölçülerden bü-
yük bir heykelin sergilenmesi gibi reprezantatif bir işleve işaret etmektedir. 
Mekânın yüksek niteliği, iyi korunagelmiş duvar dekorasyonundan da anla-
şılmaktadır. Mekânın özellikle batı ve doğu duvarında kaideler, ortostatlar, 
blok taşlar ve olası friz alanı in situ olarak yer almaktadır. İnce yarım sütun 
fragmanları ve iyon düzeninde bir paye başlığının kırılmış parçası vasıtasıy-
la olasılıkla yukarı kısmının da rekonstrüksiyonu yapılabilecektir. Böylece 
mekân 4‘te, Pompei 1. stilde bir Hellenistik Dönem duvar dekorasyonunun 
Anadolu’da bugüne kadar en iyi durumda korunagelmiş örneği ile karşı kar-
şıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Özenli duvar dekorasyonu ve sıkıştırılmış topraktan oluşturulmuş zemin, 
tahmin edilen ziyafet veya yemek mekânı kullanımına tamamen uygun düş-
mektedir. Buna karşın mekânın güneydoğu köşesinde bulunan kilden yapıl-
mış oturaklı bir banyo küveti, eğer ikincil bir kullanım evresine ait değilse, 
apayrı bir yöne işaret etmektedir. Bu da ancak 2015 yılında zeminin tamamen 
ortaya çıkarılmasından sonra açıklığa kavuşacaktır. 

 

4. GÜNEYDOĞU NEKROPOLÜ KAZISI (ALAN 02)

2007 yılında tespit edilen ve 2011 yılında araştırması devam eden Güney-
doğu Nekropolü‘nün, 2013 ve 2014 yıllarında mümkün olduğunca tamamen 
açığa çıkarılması planlanmıştı. 2014 yılında tamamlanan çalışmalar ile bu he-
defe ulaşılabilmiştir. Artık, Güneydoğu Nekropolü‘nün ana bölümünün bir-
çok mezar yapısıyla beraber, kuzey ve güney sınırları belirgin olarak sapta-
nabilmektedir (Resim: 8-9). 2007 yılında gerçekleştirilen kazılarda anlaşıldiğı 
üzere doğuya doğru yamaçdan aşağıya mezarsız bir kaya basamağı bitişiktir 
ve belki de üzerinden bir yol geçmekteydi. Bir sonraki alt arazi basamağında 
gene mezar yapıları bulunmaktadır. Alanın üst kısmı veya kazı alanının ba-
tısı için şimdiye kadar yürüttüğümüz tahminlerin aksine nekropolün devam 
ettiğini düşünmeliyiz. Çünkü açma sınırının biraz üzerinde tesadüfen bir 
kap gömüt tespit edilmiştir ve batı profilinde bulunan bir bloktaş yerleşimi 
diğer bir mezar yapısına işaret etmektedir. Ancak Gerda Henkel Vakfı’nın 
Güneydoğu Nekropolü araştırmasına dair desteğinin bitmesiyle kazı projesi 
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de sona gelmiştir. Böylece bu alandaki diğer kalıntılar arkeolojik bir arşiv gibi 
gelecek nesillere de aktarılabilecektir. Nekropolün kullanım süresini, mezar 
şekillerini, gömü geleneklerini, mezar kültünü ve mezar eşyası topluluğunu 
değerlendirebilmek için, şimdiye kadar açığa çıkarılan bulgular da yeterlidir. 
2014 kazısında sadece 27 mezar ve diğer beş olası gömü tespit edilebilmiş-
tir. Çok sayıda toplu gömü açığa çıkartıldığı için, Pergamon’un Güneydoğu 
Nekropolü‘nde yaklaşık 132 ölüyü barındıran 66 mezar sayısına ulaşılmıştır. 
Tahrip edilen gömülerdeki iskelet kalıntıları ve dişler de hesaplandığında, 
ölü sayısının 227’ye ulaştığını varsaymalıyız. 

Bu kazı sezonunda gene gövde ve kremasyon gömütleri ile aynı şekilde 
çok seyrek biritüel gömütler tespit edilmiştir. Bunlar toprak ve kap gömütler, 
taş sanduka veya tuğla mezarlar ve iki mezar yapısı şeklindedir. Mezar kon-
tekstlerinin yanı sıra mezar yapısı 8 alanında ve 11 ve 21 no.lu bustum gömüt 
topluluğu çevresinde (Resim: 10), mezarda ölü kültü veya ritüellere dair izler, 
yanık tabaka, hayvan kemikleri ve pişmiş toprak kandiller yardımıyla tespit 
edilmiştir. Bustum gömütleri (Resim: 10) ile bunun ötesinde ayrıntısına kadar 
yakma işleminin rekonstrüksiyonunu kurmak mümkün ve ayrıca da kültür 
tarihi açısından ölü bir kadının iki ceninle birlikte aydınlatıcı kombinasyonu-
nu sunmaktadır.

Ölü hediyeleri (Resim: 11) arasında özellikle çok sık rastlanan cam şişeler 
ve merhem kaplarının yanı sıra seramik kaplar, kandiller, sikkeler, takı ve 
giysi parçalarına rastlanmıştır.

Projenin antropolojik bölümüne dair ayrıntılı ön raporu, AA 2015/2’de 
yayınlanacaktır. Ancak burada hassas kazı tekniği ve antropoloji konusunda 
eğitimli uzmanlar sayesinde tespit edilen yüksek sayıdaki cenin ve yenido-
ğanlara işaret etmek gerekmektedir.

İki mezar yapısından daha eski olandan (No. 8) gelen ve ana gömünün 
mezar eşyası olarak  M.S.  40-60’a ait bir sikke sayesinde olasılıkla M.Ö. 1. 
yüzyıla tarihlenebilmektedir. Görünen o ki, yapının üstünü kapatan yarım 
kubbenin yıkılmasından sonra buraya ölü gömülmeye devam edilmiştir. Eş-
zamanlı sikke buluntuları sebebiyle bustum 21 yaklaşık olarak aynı zamanlı 
olmalıdır. Nekropolün olası daha geç bir kullanımı mezar yapısı 7 ile kanıt-
lanabilir. Tuğlalar ile oluşturulmuş söz konusu mezarda on kişi gömülmüş-
tür. Bunların arasında yenidoğanlar, bir genç ve her iki cinsiyetten ergenler 
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bulunmaktadır. Ölü hediyesi topluluğunun cam kapları M.S. 2.-4. yüzyıla ta-
rihlenmektedir. Nekropolün kullanım süresi ve tek tek mezarların yapılarına 
dair kesin bilgileri henüz değerlendirme aşamasında olan buluntu malzemesi 
ve tekli ve yinelenen gömüler arasından seçilmiş iskeletlerin C14 tarihlendir-
mesi sonunda aktarmayı umuyoruz.

5. AŞAĞI AGORA2‘NIN ARKEOLOJIK VE YAPI TARİHİ
ARAŞTIRMALARI

Burkhard Emme ve Arzu Öztürk’ün yürütücülüğünde 2012 yılında yeni 
başlanan Alman-Türk ortak projesinin bu yılki çalışmaları özellikle Aşağı 
Agora’nın doğu yarısı ve burayı sınırlayan mekânlar üzerine yoğunlaşmıştır.

01 sondajı, açık gri andezit bloklardan yapılmış dikkat çekici sürekli bir 
temelin araştırılmasına hizmet etmiştir. Bu temel yaklaşık 8 m. uzunluğunda 
kuzey-güneye doğru uzanmaktadır, kuzey bitiminde batıya dönmeden önce, 
2 m. sonra karşı yönde güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan bir kanalla 
karşılaşır. Bu sürekli temel, şematik bir şekilde eski kazı planında daha ön-
ceden işaretlenmiştir. Bu sondajın amacı yalnızca, yapı strüktürün ne amaca 
hizmet ettiğini ve tarihlemesini açıklamaktır. Ancak, kilisenin çevresinde, ana 
kayaya kadar oyularak yapılmış Bizans Dönemi mezarları nedeniyle temelin 
kullanımı ve inşaasını açıklayıcı tabakalar gözlemlenememiştir. Bu temelin 
açık gri andezit taştan ve toprak harçla bağlı moloz taşlı astar konstrüksi-
yonu, yapım tekniği açısından dikkat çekici bir farkındalığa sahip değildir. 
Buna karşın, masif yapım tekniği, dikkat çekici boyutu ve andezit blokların 
üst yüzeyi, aslında dikkatte değer bir büyüklükte bir konstrüksiyonun bu te-
melin üzerine oturduğunu ve bunun Aşağı Agora’nın genel görünümü içinde 
önemli bir anlam taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Avlu holünün doğusundaki 02 sondajı (Resim: 12), buradaki üç odanın 
içindeki geç dönem inşaa etkinliklerini tarihlemek için malzeme elde etmek 
amacıyla yapılmıştır. Bunun yanında, yapı ile eşzamanlı hol tabanının tahrip 
olmamış tabakalarını keserek ilk yapı evresinin tarihlemesini daha kesin hale 
getirmek umudunu da taşımaktadır. Kaplama taşlarının oturduğu yatağın ve 

2 Takip eden açıklamalar kısmen B. Emme’nin 2014 yılı çalışmalarına ait raporundan alınmıştır.
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dolgunun altında öncelikle bir kanal ortaya çıkmıştır, daha sonra iki sıra künk 
gün ışığına çıkmıştır. Devamında ikinci bir dolgu ve farklı çukur dolguları 
tespit edilebilmiştir. Buradaki buluntu değerlendirmesi, alt dolgunun yapının 
inşa tarihine ait olabileceğini göstermektedir.

Avlunun kuzey doğu bölümünün temizliğinde bir kireç ocağının kalıntıla-
rını ortaya çıkarmıştır; burada özellikle duvar ve zemin kaplamaları yakılarak 
kireç elde edilmiştir.

Aşağı Agora’nın ilk yapı evresinin tarihlenmesi için en önemli sonuçlar, 
2014 yılında bir önceki kampanyanın buluntu malzemesinin değerlendirilme-
siyle ortaya çıkmıştır. Bir öncesi yılın üç sondajından gelen en eski bulutular, 
M.Ö. 1. yy.. - M.S. 1. yy.’a tarihlenir; bu da Aşağı Agora’yı, II. Eumenes Döne-
mi şehir genişlemesinin anahtar yapılarından biri olması durumunun dışına 
çıkarır. Kent tepesinin doğu ve batı yamacında gerçekleştirilen yüzey araş-
tırmaları ve kazıların sonuçları ile birlikte, Pergamon’un M.Ö. 2.-1. yy.’daki 
yerleşim tarihi için geniş ölçüde yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Ancak ön-
celikle, tarihlemeyi daha hassaslaştırmak ve bunu yapının mimarî yapısıyla 
kesinleştirmek gerekmektedir.

Sondajların yanı sıra, yapı rölövesi ve kaldırma delikleri gibi yapı tarihiyle 
ilgili detayların araştırılması, Aşağı Agora ile ilgili bilgilerimizi artırmıştır. 
Bu alt yapı ışığında, Geç Hellenistik Dönemden Bizans Dönemine kadar dört 
yapı evresi ve çok sayıda kullanım evresi tespit edilebilmiştir. Bunların detay-
lı açıklaması AA 2015/2 ön raporunda ele alınacaktır.

6. PERGAMON TÜMÜLÜSLERİNDE JEOFİZİKSEL TARAMA

2014 kazı sezonunda Aeolis’in Hellenistik Dönem ölü gömme geleneğini 
araştırmak üzere DFG ve ANR tarafından desteklenen Alman-Fransız-Türk-
İtalyan projesinin yeni arazi çalışmaları başlamıştır. Bu proje „Hükümdarla-
rın tümülüslerinden halkın nekropollerine: Hellenistik Pergamon ve Aeolis 
kentlerinin sosyal katmanlarının ve yerel kimliklerinin araştırılmasına yö-
nelik modern ölü gömme arkeolojisi“ adı altında yürütülmektedir. Alman 
çalışma grubunun ana görevi ağırlıklı olarak Pergamon’un tümülüslerinde 
jeofiziksel taramalar yapmaktır. Bu çalışmalar Kiel Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilmektedir (yönetici : W. Rabbel). 
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Bu yıl ki çalışmaların odak noktasını oluşturmuş olan Yığmatepe’de (Re-
sim: 13), ölçüm çalışmalarının (Krepisten itibaren çapı ve yüksekliği: 158’e 30 
m) birçok açıdan güçlükle üstesinden gelinmiştir. Pergamon’da açık farkla en 
büyük tümülüs olan Yığmatepe Tümülüsü ile Eumenes II. arasında bağıntı 
kurulmaktadır. 20. yy. başlarında Wilhelm Dörpfeld yönetiminde gerçekleşti-
rilen çalışmalarda ortaya çıkarılan keramik buluntuların yeniden değerlendi-
rilmesiyle, bu özellik desteklenmektedir. Tepenin oluşumu hakkında önemli 
bilgiler veren eski kazılara rağmen, mezar odalarının konumu ve yapılanması 
gibi önemli sorular halen açıklığa kavuşmamıştır. Bu amaçla sismik ölçümle-
rin yanında jeoradar ve jeoelektriği de kapsayan, ayrıntılı jeofiziksel taramalar 
gerçekleştirilmiştir. Bütün yöntemler değenlendirilebilir ölçüm verileri getir-
miştir ancak bu değerlendirme süreci henüz tamamlanmamıştır. İlk sonuçlar 
hakkında ayrıntılı önrapor Archäologischer Anzeiger 2015/2’nin içinde sunula-
caktır. Aynısı, önemli ölçüde daha küçük olan X-Tepe için de geçerlidir. Bu-
rada da 2010 yılında yapılan sismik test ölçümlerine tamamlama yapılmıştır. 

7. KONSERVASYON

Pergamon kazısı 2014 yılında, kent tepesi ve Roma Dönemi Aşağı kent gibi 
iki büyük restorasyon projesiyle antik başkent harabe mevcudunun korun-
ması için önemli bir adım atmıştır4. Kızıl Avlu’da yer alan rekonstrüksiyonu 
yapılmış olan Sachmet destek figürünün etrafındaki avlu döşemesi (Resim: 
14) ve havuz kaplamasının mimarî denemesi gerçekleştirilmiştir. Böylece 
Roma Dönemi büyük yapısının mermer donanımın örnek teşkil eden yeni-
den kurulumu başarıyla tamamlanmıştır. Birkaç yıldır devam eden harabenin 
konsolidasyon çalışma programı sonucunda Temenos’un tehlike altında olan 
güneydoğu köşesindeki yapı tarihi açısından önem arz eden bodrum tonozu 
yeniden tamamlanmıştır ve Selinus’a bakan büyük istinat duvarının önemli 
bir bölümünün konservasyonunda bir sonraki adıma geçilmiştir.

Gymnasium içinde önemli bir lojistik adım olarak, Palaestra’ya doğru gi-

4 Gymnasium’daki çalışmalar Kaplan-Fund (New York) ve Studiosus-Foundation (Münih) ta-
rafından finanse edilmiştir, bu büyük desteklerinden dolayı her iki vakfa teşekkür borçluyuz. 
Dışişleri Bakanlığı’nın kültür mirası koruma programı çerçevesinde ayrıca destek alınmıştır. Bu 
bağlamda Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür bölümüne (Ankara) özellikle çok 
teşekkür ederiz.



602

den, tekrar kaldırılabilir bir araç yolu oluşturulmuştur. Bu yapının tarihin-
de ilk kez, Paleastra’lı üst teras, hafif inşaat araçlarıyla erişilebilir duruma 
gelmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Gymnasium alanında gerçekleştirilecek 
gelecekteki tüm önlemleri kolaylaştıracaktır. Pergamon Gymnasiumu‘nun 
Roma Döneminde geçirdiği tadilatlar esnasında inşa edilmiş olan ve kentin 
önemli Auditoriumlarından sayılan Odeion‘un güvenliğinin sağlanması çalış-
maların önemli noktalarından birisini oluşturmaktadır. Odeion, Palestra‘nın 
kuzeyindeki dik yamaca yerleştirilmiştir. Teknik açıdan zorlayıcı şartlar 
içinde, Palaestra’yı 19 m. aşan ve yüksek tehlike altında olan çevre duvar-
ları korunmuş ve restorasyonu yapılmıştır. Palaestra’daki anastilosis önlemi 
için tasarımsal ve statik planlar geliştirilip inşa edilebilir duruma getirilmiş-
tir. Palaestra’nın üzerinde çelikten, tekrar sökülebilir bir mobil vinç (Res. 15) 
kurulmuştur. Böylece bu önemli kısmi projenin lojistik ve teknik önkoşulları 
yerine getirilmiştir. Ayrıca Antik Dönem ana yolu üzerindeki eski kazıların 
hafriyat toprağı gene azaltılmış ve Hellenistik Dönem tonozlu doğu merdive-
ninin konservasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

RESİM KAYNAKÇASI

Tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon arşivinden (İstanbul – 
Berlin) alınmıştır.

Resim 1:  B. Ludwig nach Wulf 1994

Resim 3:  E. Wegmann – V. Stappmanns – İ. Yeneroğlu. Düzenleme: B. 
Ludwig

Resim 3:  BTU Cottbus, Lehrstuhl für Darstellungslehre (D. Lengyel)

Resim 4:  6. 13: B. Ludwig

Resim 5:  12: A. Weiser

Resim 7:  A. Schwarz

Resim 8:  10: M. Meinecke

Resim 9:  U. Mania – M. Baur – D. Reich – E. Wegmann. Düzenleme: S. 
Tezer – V. Stappmanns – U. Kelp – B. Ludwig

Resim: 12:  B. Emme

Resim 14-15: M. Bachmann
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Resim 1: Pergamon. 2014 yılı çalışma alanlarının tümü.
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Resim 2: Pergamon, kent tepesi. Batı yamacı. Yapı kalıntıları, jeofiziksel taramalar ve yol 
güzergâhının rekonstrüksiyonu (2014’teki durumu) Pergamon
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Resim 4: Pergamon, kent tepesi. Batı yamacı. Alan 1 (olası kaya kutsal alanı 4). Batıdan.

Resim 3: Kent tepesinin antik yapılaşmasın üç boyutlu rekonstrüksiyonu. Batıdan.
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Resim 6: Pergamon, kent tepesi. Batı 
yamacı. Alan 4 (olası kaya 
kutsal alanı 2). Nişli (solda) 
kaya duvarı, altında sunak 
için çalışılmış kaya bankı ( 
?; resimde solda). Kuzey-
batıdan

Resim 5: Pergamon, kent tepesi. 
Alan 1 (olası kaya kutsal 
alanı 4). Hellenistik Dö-
nem pişmiş toprak fragma-
nı (Eros).
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Resim 7: Pergamon, kent tepesi. Doğu yamacı. Alan 3 (olası ziyafet evi). Mekân 4’ün 
merkezi duvar nişi ile arka duvarı. Güneydoğudan

Resim 8: Pergamon, dış mahalle alanı. Güneydoğu Nekropolü. 2014 kazı alanı, gü-
neydoğudan.
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Resim 9: Pergamon, dış mahalle alanı. Güneydoğu Nekropolü. Plan (M. 1:###).
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Resim 10:  Pergamon, dış mahalle alanı. Güneydoğu 
Nekropolü. Bustum-mezar 11, batıdan.

Resim 12: Pergamon, kent tepesi. Aşağı Agora. Sondaj 
2. Kuzey profil, üstüste gelen iki dolgu taba-
kasıyla.

Resim 11: Pergamon, dış mahalle alanı. Güneydoğu 
Nekropolü. Mezar yapısı 7, Yinelemeli gö-
müt 14’ün mezar eşyası envanteri.
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Resim 13: Pergamon, tümülüs. Yığma 
Tepe. Sismik için ölçüm ha-
zırlığı.

Resim 15: Pergamon, Gymnasium, 
Palaestra’nın güneydoğu 
köşesinde tekrar sökülebi-
lir mobil vinç.

Resim 14: Pergamon, Kızıl Avlu. 
Havuzun genel hatlarını 
ortaya koymak üzere ger-
çekleştirilen mimarî dene-
menin güney kesiminden 
bir detay
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ANADOLU’DA ORTAÇAĞ KAZILARI VE KOMANA
D. Burcu ERCİYAS*
Mustafa N. TATBUL

Anadolu’nun 11 ile 15. yüzyıllar arasındaki tarihsel coğrafyası üzerine 
kaynaklar son derece kısıtlı ve dolayısıyla tarih araştırmaları da yetersizdir. 
Anadolu’ya Türkmen boylarının girmesinin ardından başlayan idari, ekono-
mik, siyasi ve dini değişiklikler tam olarak anlaşılmamış, bunların yerleşim 
dokusu ve nüfus kompozisyonu üzerine yansımaları tartışılmamıştır. Tarih 
araştırmaları, arkeolojik araştırmaların da Türkiye’de bu dönemlere yönel-
memesi, hatta bu “geç” dönemleri arkeolojinin değil sanat tarihinin alanı 
olarak görmesi ile arkeolojinin kazandırabileceklerinden yoksun kalmıştır. 
Komana’da 2009 yılından bu yana süregelen kazılarda yoğun olarak 10-13. 
Yüzyıllara ait yerleşim katmanları ortaya çıkarılmaktadır. Bizans ve Daniş-
mend yazılı kaynakları ile karşılaştırmalı çalışmalar yürütülebilen Bizans 
dönemi, daha sonra Türk Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ar-
keolojik bulgularla ortaya konulması, özellikle gündelik yaşam ve üretime 
dair materyal kültürün elde edilerek incelenmesi Anadolu’nun Ortaçağ dö-
neminin aydınlatılması için önemli olacaktır. Projenin 2014 yılı amacı da bu 
aydınlanmayı sağlamak olmuştur.

ÇALIŞMA ALANLARI

Hamamtepe yerleşimi üzerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 2009 
yılından bu yana 7 farklı alanda kazı çalışması yürütülmüştür. 2014 yılında 
yerleşimin merkezinde yer alan HTP01, ve Hamamtepe’nin batı bölümünde 
yerleşimi çevreleyen savunma duvarı ve iç ve dış bölümündeki yapısal ka-

* Prof. Dr. D. Burcu ERCİYAS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara/TÜR-
KİYE.

 Mustafa N. TATBUL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
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lıntıları içeren HTP02 alanında kazılar devam etmiştir (Resim: 1). Kazı çalış-
malarında sırasıyla Osmanlı dönemi konut evresi (16-17. yy.) (Evre I), Daniş-
mend Dönemi konut ve işlik evresi (12-13. yy.)(Evre II), Orta Bizans dönemi 
kilise ve mezarlık evresi (11-12. yy.) (Evre III) ve Erken Bizans evresi (5-9. yy.) 
(Evre IV) tespit edilmiştir.

OSMANLI DÖNEMİ KONUT EVRESİ (EVRE I)

Kazı çalışmaları bize Komana’nın tarihine dair bir hikaye sunmaktadır. Bu 
hikayeye göre Komana’nın Ortaçağ’da merkezi olan Hamamtepe 16-17. Yüz-
yıllarda, Osmanlı döneminde konut alanı olarak kullanılmıştır. Osmanlı’da 
konutlar harçsız kuru duvar temeller ve sıkıştırılmış zeminlerden oluşmakta-
dır. Çatı yapısı veya ikinci katlar duvarlar boyunca yerleştirilen direk taşları 
ile taşınmış olmalıdır. Osmanlı katmanlarında buluntular oldukça sınırlıdır. 
Ancak bulunan pipolar ve monokrom duvar çinileri kullanım ve tarihle ilgili 
bilgiler vermektedir (Resim: 2-3). 

DANİŞMEND DÖNEMİ KONUT VE İŞLİK EVRESİ (EVRE II)

Osmanlı’dan önce tepe Danişmend’ler tarafından Bizans yerleşimi ele ge-
çirildikten sonra kale olarak kullanılmış olmalıdır. (Resim: 4)  Danişmendler 
dönemi konut ve işlik evresinin mimarîsi harçsız doğal taşlar ile inşaa edilmiş 
kuru duvar temelleri ve kerpiç duvarlardan oluşmaktadır. 

Ortaya çıkarılan bu yapısal öğeler özellikle mekânlardan elde edilen çok 
sayıda arkeolojik buluntu, zengin arkeobotanik ve arkeozoolojik veriler ile 
birlikte değerlendirilerek üretim, tüketim ve yaşamsal aktivite ve davranışlar 
anlaşılmaya çalışılmaktadır.1 Sur içerisinde taş duvar temeller, yer yer tesbit 
edilebilen toprak tabanlar, pişirme veya üretim amaçlı kullanıldıkları düşü-
nülen ocaklar (Resim:  5) ve özellikle tahıl saklamak için kullanılan izole de-
polama çukurlarının  karakterize ettiği Komana Danişmend dönemi evresi, 
11-13. yy.’lar arasına, Bizans-Selçuklu dönemine tarihlenen, Gritille yerleşimi 

1 Zooarkeolojik ve Arkeobotanik veriler için bkz. Pişkin 2015, 115-138; Pişkin ve Tatbul 2015, 139-
166.
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ile benzer özellikler göstermektedir.2 Yakın bir coğrafyada yer alan Yozgat’ta 
bulunan Çadırhöyük’te de etrafı sur duvarı ile çevrili askeri amaçla kullanıl-
mış kastron Komana ile karşılaştırılabilecek örneklerden biridir.3 Danişmend 
evresinde ortaya çıkarılan ocakların benzerlerine de Aşvan Kale, Tille, Gritil-
le Höyük, Zeytinlibahçe Höyük, Amorium, Yumuktepe ve Çadırhöyük gibi 
kırsal ve konutsal mekânların ortaya çıkarıldığı Ortaçağ dönemi kazılarında 
da rastlanmıştır.4 

Danişmend konut ve işlik evresinden yoğun miktarda seramik Fig.6, cam 
obje ve cam bilezik parçaları, işlenmiş kemik objeler, arkeozoolojik ve arke-
obotanik kalıntılar elde edilmiştir. Metallerin ve bronz objelerin büyük ço-
ğunluğu kilise malzemesi özelliği taşımaları sebebiyle işlik evresinde ikincil 
bağlamda bulunmuş olmalıdırlar. Objeler arasında haç parçaları, aydınlatma 
elemanı parçaları, çanlar, zincirler, teller, kemer tokaları ve mobilya parçaları 
bulunmaktadır. (Fig.7)Bu objeler genel özellikleri itibariyle Orta Bizans dö-
nemi bronz işçiliğine örnek oluştururlar. Benzerleri Beycesultan, Amorium, 
Boğazköy gibi arkeolojik alanlarda bulunmuştur. Amorf metaller ve metal 
curufları endüstriyel aktivitelerin varlığını önermektedir.

Komana’nın Danişmend işlik/konut evresinde kürevi-konik kaplar da ele 
geçmiştir.5 Kürevi-konik kaplar form ve olası işlevleri açısından 9-13. yy.’lar 
arasına tarihlenmektedir. 

Arkeobotanik araştırmalar Danişmend Döneminde Hamamtepe sakinle-
rinin zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu dönem için 
yaygın olduğu gibi en çok tahıl ve baklagiller bulunmuştur. Sadece temel 
gıda oldukları için değil yemeden pişirilmeleri gerektiği için de sıklıkla ar-
keolojik kontekstlerde karbonlaşmış olarak ele geçebilmektedirler. Buğday, 
arpa, çavdar, yulaf, ve hatta lüks olarak pirinç bulunmuştur. Bakliyat olarak 

2 Ellis ve Voigt 1982, 326-332.
3 Cassis 2009.
4 Anadolu’da yapılan Ortaçağ dönemi kazıları, kırsal ve konutsal yapılar ve ortaya çıkarılan ocak 

yapıları için bkz. Mitchell 1980; McNicoll 1983; Moore 1993; Redford 1998; Deveci ve Mergen 
1999; Frangipane ve Bucak 2000; Frangipane vd. 2002; 2004; 2011; Ökse ve Tekinalp 1999; Ökse 
vd. 2000; Yalçıklı ve Tekinalp 2002; 2004; 2011; Ökse 1999; 2000; 2002; 2004; Postgate ve Thomas 
2007; Görür ve Ekmen 2005; Şenyurt ve İbiş 2005; Tekinalp 2005; Tekinalp ve Ekim 2005; Ligh-
tfoot 1994. 2003; 2012; Gill 2002; Caneva ve Köroğlu 2010; Cassis 2009.

5 Erciyas ve Sökmen 2012, 92. 
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mercimek, bezelye ve üretimi daha zahmetli olmasına rağmen nohut bulun-
maktadır. Çörekotu ve keten tohumu ekmeği lezzetlendirmek için kullanıl-
mış olmalıdır. Oldukça etkileyici ve Bizans dönemi için benzersiz buluntular 
meyve ve yemiş çeşitleridir. (Resim: 8) Çitlembik, kızılcık, alıç, böğürtlen, nar, 
elma, armut, incir, erik, kayısı, vişne gibi meyvelerin ve badem, fındık, ceviz 
gibi yemişlerin tümü Komana’da bulunmuştur. İster bu ürünlere ulaşabilir 
bir elit olsun ister de kendi üretimini yapan çiftçiler Komana topraklarında 
Danişmendlerin hakimiyetinde geniş çaplı tarım faaliyetinin yapıldığı kuş-
kusuzdur.

Hayvancılıkda ise aynı dönemde alandaki hayvan kullanımı, en fazla ko-
yun ve keçi, ikinci olarak sığır ve üçüncü olarak da domuz türlerinin oluştur-
duğu memeli türlerinin ön tedarik hazırlığına yönelim göstermektedir. Ta-
vuk türünün kullanımı önemli ölçülerde gözlemlenirken, balıkçılık ve yaban 
tavşanını bunu dışında tutarsak, avcılık daha az öneme sahip olarak gözlem-
lenmiştir.  

ORTA BİZANS DÖNEMİ MEZARLIK VE KİLİSE EVRESİ (EVRE III)

Komana’ya Danişmend orduları henüz ulaşmadan önce 9-11. yy.’lar ara-
sında, Hamamtepe’de yaygın bir mezarlık alanı ve olasılıkla mezarlığın bir 
parçası olarak en az 2 kilise bulunmaktaydı. 2014 kazı sezonunda ortaya çı-
karılan mezarlar ile birlikte mezar sayısı 69’a ulaşmıştır.6 (Resim: 9)  Mezarlık 
evresini tamamlayıcı ilk kilise, 2013 kazı sezonunda HTP01 alanında ortaya 
çıkarılan yapıdır. (Resim: 10)

HTP01 alanının kuzey bölümünde ortaya çıkarılan kilise yapısı bir ana 
apsisli orta nef ve bu nefin kuzey ve güneyinde iki küçük apsisli nefden oluş-
maktadır. Kilisenin ana apsisli nefinden tuğla ve devşirme mermer yapı taşla-
rı, taban üzerinden yoğun miktarda döküntü harç, çok sayıda fresk parçası ve 
keramoplastik duvar süslemeleri içeren yıkıntı kaldırılmıştır. Freskler arasın-
da çok sayıda figür ve bir kuş bulunmuştur. Çocuk İsa, Meryem, Azize, Melek 
ve olası Tevrat peygamberi tanımlanabilmiştir. (Resim: 11) Ayrıca kilisenin 

6 İskeletler hakkında antropolojik bilgi için bkz. Erdal vd. 2015, 83-114.
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ana apsisinin yükseltilmiş bölümünde yerde devşirme olarak kullanılmış bir 
yazıt parçası da bulunmuştur.7 Kilisenin zeminini tamamıyla kaplayan ve bu-
luntu içermeyen yıkıntı, kilisenin içinin yıkımından hemen sonra doldurul-
duğunu göstermiştir. Kilisenin kuzeyde bulunan küçük apsisli nefinde me-
zarlar bulunmuş, yanlız güney nefinin Danişmend konut ve işlik evresinde 
kullanım gördüğü tesbit edilmiştir. 

Büyük ölçüde ortaya çıkarılan Orta Bizans dönemi kilisesinin yaklaşık 4 
m. doğusunda, aynı tarzda inşa edilmiş ve eş zamanlı kullanıldıkları düşü-
nülen bir kilise daha 2014 kazı sezonunda ortaya çıkarılmıştır. Üzerine yayıl-
mış Danişmend ve Osmanlı yapılarından dolayı tam olarak temizlenememiş, 
planı tamamlanamamıştır. Bu kilise de 2013 yılında bulunan kilise gibi 3 nef-
li inşa edilmiştir ve duvarlarında freskler bulunmalıdır. Çok daha az sayıda 
fresk parçası bu kilisenin yıkıntısında da görülmüştür. Diğer kilisede olduğu 
gibi burada da keramoplastik mimarî süsler bulunmuştur, duvarlar da aynı 
şekilde tuğla, harç ve taş sıralarından oluşmuştur. 

Orta Bizans dönemi kilise mimarîsine Anadolu’da örnekler sınırlı sayıda 
bulunmaktadır ve örnekler daha çok anıtsal ölçektedir.8 Kapadokya bölgesi 
Orta Bizans Dönemi kilise örnekleri açısından zengin olup özellikle freskle-
ri Komana örnekleri ile karşılaştırılabilir.9 Selanik ve çevresinde Orta Bizans 
dönemine tarihlenen oldukça fazla sayıda kilise bulunmaktadır. Bu kiliseler 
Komana kiliseleri ile karşılaştırılabilecek en güzel örnekleri sunmaktadır. 
Özellikle ölçek ve mimarî teknikler açısından Komana kiliseleri Kastoria’da-
ki kiliselere benzerlik göstermektedirler. Özellikle Hagios Stephanos, Hagioi 
Anargyroi ve Taxiarchs kiliseleri Komana kiliselerine benzemektedir.10 Bu ki-
liselerin her birinde bir büyük iki küçük apsisli üç nef bulunmaktadır. Kasto-
ria’daki bu kiliseler de küçük kiliselerdir. Epstein, Koubelidiki, H. Stephanos, 
ve Taxiarchs’ı geç 9. - erken 10. yy.’lara, H.Anargyroi’u 11. yy.’ın ilk yarısına, 
ve Kasnitze’deki H. Nikolaos’u ise 12. yy.’ın ikinci yarısına tarihlemiştir.11 

7 Alten 2015, 79. 
8 Bursa Trilye’deki Fatih Camii, Pekak 2000; İstanbul Myrelaion ve Theotokos (Fenari İsa Camii), 

Ousterhout 1999.
9 Epstein 1979.
10 Epstein 1980, 191.
11 Epstein 1980, 199.
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Komana’daki kiliseler de röliker haçlar ve freskler yardımı ile 11-12. yy.’lara 
tarihlenebilir.

ORTA BİZANS DÖNEMİ SURLARI

Komana antik kentinde yürütülen yüzey araştırmalarında ve Harita Genel 
Komutanlığından elde edilen hava fotoğraflarında Hamamtepe etrafında tes-
bit edilen sur duvarlarının yapısal özelliklerini anlamak ve tarihlendirebilmek 
amacıyla surlarda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Hamamtepe’nin kuzey batı 
köşesinde başlayan kazılarda sur duvarının yer yer 3,5 m. kalınlığa ulaştığı 
ve en az iki evreli olduğu anlaşılmıştır (Resim: 12). Batı tarafda kuzey-güney 
doğrultulu sur duvarının kuzey-batı köşede bir burç oluşturduğu ve anakaya 
üzerinde dönerek doğuya devam ettiği görülmüştür. 2014 yılında kuzey surla-
rın dış tarafında yapılan test açmasında surun tabanına ulaşılabilmiş, yüksek-
liğinin korunan kısımda 4,5 m. olduğu gözlenmiştir (Resim: 13). Sur duvarları 
siyasi karışıklıkların arttığı Orta Bizans dönemine tarihlenebilir. 11. Yüzyılda 
bir değil en azından iki kilisesi bulunan Komana’nın merkezi konumunda-
ki kayalık, belki o dönemde surlarla çevrelenmiş, peşinden Danişmendlilere 
yenik düşmüş ve 12.-13. Yüzyıllarda Danişmendlileşmiş hatta müslümanlaş-
mıştır. Surlu kırsal kale yerleşimleri Gritille ve Çadırhöyük gibi örneklerde de 
görüldüğü gibi Orta Bizans döneminde yaygın bir yerleşim tipidir.

ERKEN BİZANS DÖNEMİ EVRESİ (EVRE IV)

Komana’nın hikayesinin Orta Bizans’dan eskilere uzandığına dair birçok 
belirti bulunmaktadır. HTP01 alanında Orta Bizans mezarlık ve kilise evre-
sinin daha alt seviyesinde düzleştirilmiş anakaya üzerine yerleştirilmiş üze-
rinde kenet yuvaları bulunan blok kireçtaşları ve Bizans ve Roma dönemine 
tarihlenebilecek birçok devşirme mimarî yapı taşı, erken bir ocak yapısı, me-
zarlık ve kilise evresi öncesinde Hamamtepe’nin farklı fonksiyonları olduğu-
nu önermektedir. 

Öte yandan HTP02 alanında üzerinde bir savaş sahnesi betimlemesi olan 
Helenistik dönem Megara kâsesi parçası bulunmuştur. Geçtiğimiz iki yıl da 
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bulunan üç yazıt Komana açısından son derece önemlidir çünki kentten yazıt-
lar genel olarak çok kısıtlıdır (Resim: 14). Orta Bizans Dönemi kilisesinin ap-
sisli ana nefinin tabanında Theos Hypsistos’a adanmış bir 3-4. yy. adak yazıt 
parçası, kuzeydeki apsisli nefte Euprepes adında bir sporcuya adanmış bir 3. 
yy. yazıt parçası 3. yy. ve Polykhronis isimli bir çocuğa ait Geç Roma Dönemi 
mezar yazıtı ele geçirilmiştir.12 

2014 yılında bir pilot çalışma ile jeofizik ile yüzey buluntusu arasındaki 
ilişki sorgulanmıştır. Hamamtepe’nin yakınındaki bir tarlada önce jeoradar 
ile jeofizik araştırma yapılmış, peşinden yüzey malzemesi sistematik bir şe-
kilde sayılmıştır. Çalışma hem arkeolojik yöntemlerin birarada kullanılması 
sonucu elde edilebilecek sonuçların verimliliğini ölçmeyi hem de yüzey araş-
tırması ve kazı çalışmaları arasındaki ilişki üzerinden yerleşim dağılımları-
nın tanımlanmasında kriterlerin belirlenmesini hedeflemiştir. Özellikle Orta 
Bizans dönemi kiliselerinin yüzey temsili konusunda önemli bulgular ortaya 
koymuş, hem önceden yapılan yüzey araştırmalarının güvenilirliğini kanıtla-
mış, hem de olası kilisenin tesbiti ile yerleşimin Hamamtepe ötesinde düzlük-
lere yayılımını göstermiştir.

Komana’da arkeolojik araştırmaların yanısıra iki önemli proje geliştiril-
miştir. Bugün kazılarımızın artık ortak kaygılarından olan halkın bilinçlen-
dirilmesi, arkeolojik çalışmaları benimsemesi ve faydalarını somut olarak gö-
rebilmesi bu yolla kazıların sürdürebilir olması bizim için de araştırmaların 
en başından beri önemliydi. Bugüne kadar birçok eğitim çalışması yapılmıştır 
ancak 2014 yılında somut bazı adımlar atılmıştır. Bu adımların en önemlisi 
Bula köyünde Komana Yerel Kalkınma Derneği’nin kurulmasıdır. Ağırlıklı 
olarak Bula kadınlarının görev aldığı dernek Halk Eğitim’le işbirliği yap-
mış, Tokat Valiliği’nden alınan maddi destek ile birlikte kadınlar kışın 4 ay 
boyunca kendi köylerinde el sanatları ve dikiş kursu almışlardır. Kurslarda 
valilik için Komana’da bulunan eserler üzerindeki desenler kullanılarak çan-
ta üretilmiş ve Valilik tarafından bunlar satın alınmıştır. Derneğin kurulma 
amacı, kadınların toplumdaki rollerini güçlendirmek, ekonomik bağımsızlık 
kazanmalarını sağlamak ve kazı çalışmalarının olumlu etkilerini daha somut 
şekilde algılamalarını sağlamak olmuştur. Büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır.

12 Hamamtepe’de ele geçen yazıtlar için bkz. Alten 2015, 75-82.
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Ve son olarak ikinci önemli girişim Katılımcı Eylem Planı Araştırması’nın 
tohumlarının atılmış olmasıdır. Projenin amacı Komana Antik kentinin diğer 
kültürel kaynaklarla coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlük içinde ele alınarak 
korunması ve sunulması, değerinin arttırılması böylece koruma-değerlendir-
me-gelişme-sürdürülebilir kalkınma dengelerinin kurulmasıdır. Bu çalışma-
da Katılımcı eylem planı yöntemi izlenecek toplantılar, anket çalışması, ve 
swot analizleriyle paydaşlar ve yerel toplumda uzun vadeli bir işbirliği inşa 
edilmesi için, hizmet birliği ve yerel kalkınma modeli oluşturmak ve kültürel 
kalkınmaya yönelik çalışmalar yapmak hedeflenmektedir.
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Resim 2: Osmanlı evresi planı.

Resim 1: Hamamtepe üzerinde kazı alanları.
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Resim 4: İşlik evresi planı.

Resim 3: Osmanlı evresi lüleleri.
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Resim 5: İşlik evresi ocaklar. Resim 6:  İşlik evresi insan figürlü 
kâse.

Resim 8:  Komana’da bulunan üzüm 
çekirdekleri.Resim 7: Kiliseye ait metal buluntular.



625

Resim 9: Bizans Dönemi mezarı.

Resim 10: Kiliseler, hava fotoğrafı.

Resim 11: Fresk parçası, İsa tasviri.
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Resim 12: Sur duvarı havafotoğrafı.

Resim 14: Yazıtlar.

Resim 13: 2014 yılında surlarda yapılan sondaj açması.
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Kurutlu Kurtama Kazısı 01.09.2014-30.09.2014 tarihleri arasında kazı baş-
kanı Kaman Müze Müdürü İzzet Esen başkanlığında ve Doç. Dr. Ahmet Cem 
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ka kıtaları arasında kavşak konumlu bir ülke olma özelliği kazanarak memeli 
hayvanların göç yolları üzerinde yer alarak, faunal endemizmin evrilmesine 
olanak  sağlayarak büyük coğrafi bir bölge olma özelliğini de üstlenmiştir. 
Neojen dönemde büyük miktarda memeli nüfusu Asya ve Afrika’dan Avru-
pa ya Anadolu üzerinden göç etmişlerdir. Ayrıca bu göç yollarını geri kulla-
narak da batıdan doğuya doğru bazı alanlara yayılmışlardır. Biostratigrafik 
farklılık açısından memeli dağılımına bakıldığında faunası çok iyi bilinen iki 
önemli coğrafik göç bölgesi bulunduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi Ka-
radeniz bölgesinin kuzeyi diğeri ise Anadolu’dur. Çankırı-Çorum havzasının 
güney sınırında yer alan Kırşehir ve Kızılırmak havzası hem arkeolojik hem 
de paleontolojik açıdan oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra sahip olduğu 
coğrafik ve jeolojik özelliklerden dolayı da paleontolojik açısından zengin bir 
fosil deposu durumundadır. Çankırı-Çorum Havzasının güney sınırında yer 
alan Kırşehir bölgesinin öncelikle tektonik, stratigrafik, paleocoğrafik, pale-
oekolojik ve paleoklimatolojik problemlerinin çözülmesi oldukça önemlidir. 
Türkiye’nin karasal Tersiyer biyostratigrafisi oldukça karışıktır. Bu stratig-
rafik ve paleocoğrafik karmaşa büyük oranda omurgalı fosillerin katkısı ile 
çözülebilir. Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlılara ait fosil lokalitelerinin 
tespiti, çıkarılmaları, onarılmaları, sistematik olarak çalışılarak paleo-biyoçe-
şitliliğin belirlenmesi, klimatolojik ve ekolojik verilere ulaşılması ve doğa ta-
rihi müzelerinde toplumun ve özellikle de yeni nesillerin bilgisine sunulma-
ları kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. Bu verilerin sunulabilmesi ülkemizin ve 
Kırşehir ilinin doğal zenginliklerinin dünyaya duyurulması ve vurgulanması 
açısından da önem taşımaktadır. 

Lokalite Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılı-Kurutlu Köyü Lodalı Tepesi 
mevkiinde K: 390 12’.5.81’’  D: 330 36’ 54.06’’ koordinatlarında ve deniz seviye-
sinden yüksekliği yaklaşık 849 metre olan lokalite Hirfanlı Barajının yanında 
dar bir alanı kaplamaktadır (Resim: 2). Yerleşim yerine yakın olması, az yük-
seltili ve kolay ulaşılabilir olması kazı çalışması için avantaj teşkil etmektedir. 

Hirfanlı Barajı çevresinde mevsime bağlı olarak baraj suları altında kalan 
ve hızla tahrip olan fosilli lokalitelerin kurtarılması ve fosillerin bilimsel ça-
lışılmalarının gerçekleştirilmesi kazının en önemli amacını oluşturmaktadır. 
Kış aylarında su seviyesinin yükselmesi lokalitelerin üstünü örtmektedir ve 



629

su fosillerin yapısını bozmakta yumuşayarak küçük parçalar halinde dağıl-
masına neden olmaktadır.  Yaz aylarında ise su seviyesinin düşmesi  ile açığa 
çıkan bu deforme olmuş fosiller güneş ve rüzgara maruz kalarak daha ufak 
parçalara ayrılmakta ve toz haline gelerek yok olmaktadır.

Fosilli tabaka yüzeye yakın olup toprağın yapısı fosillerin kolayca ve za-
rar görmeden çıkarılmasına imkan vermektedir. Hirfanlı bölgesindeki fosil-
li lokalite bazı yerlerde birkaç metre kalınlığına ulaşan horizontal bir yapı 
gösterir. Barajın yükselmesi ve alçalması sonucunda oluşan su aktivitasyonu 
yüzeyde ve göl içerisinde bulunan  fosilleri açığa çıkartmıştır (Resim: 3 ve 4).  
Sediman kireç taşı yumruları ve mineral içeren kil katmanının ağır aktivi-
tasyonu ile kırmızı çamurtaşı oluşumundan meydana gelmiştir. Bu karakte-
ristik yapı günümüzün Kızılırmak’ın taşkın alüvyonlu geniş ovalıklarına az 
yada çok benzer bir ekolojik ortamı işaret etmektedir. Memelilerin bulundu-
ğu birim Kızılırmak Formasyonu olarak adlandırılmakta Üst Miyosen olup, 
karasal kırıntılı sedimanter kayaçlarla yer yer tüf, kireçtaşı ve jips ara bantları 
içermektedir. Birim akarsu ve göl ortamında oluşmuştur. Fosillerin içerisin-
de bulunduğu seviyeden yapılan ince kesit incelemeleri sonucunda kumlu 
kireçtaşı olarak adlandırılan birim içerisindeki minerallerin köşeli olması 
taşınmanın az olduğunu yani kaynak kayanın yakın olduğunu ve fosillerin 
bulunduğu seviyenin gölsel ve ırmak boşalımının olduğu (delta?) sığ kara-
sal çökel ortamı olduğu düşünülmektedir. Ancak çalışmaların henüz başında 
bulunulduğundan ileride gerçekleştirilecek çalışmalar durumu daha net bir 
şekilde ortaya koyacaktır.  

Yapılan kurtarma kazısı neticesin daha önce hiç tespit edilmemiş Miyosen 
dönemine tarihlendirilen dünyada eşine ender rastlanılan oldukça zengin ve 
önemli omurgalı fosillerin varlığı tespit etmiştir. Kazıda çıkan başta Homino-
idae olmak üzere Giraffidae, Rhinocerotidae, Proboscidae, Rodentia, Equidae, Bovi-
dae, Cervidae, Suidae ailelerine ait fosillerin korunup saklanması, incelenmesi 
ve bilim dünyasına sunulması ülkemizin uluslararası prestiji bakımından çok 
önemlidir (Resim: 5-9). Kurutlu Kurtarma kazısından ele geçen buluntular 
ülkemizin doğa tarihi, biyo-çeşitlilik, paleocoğrafik, paleoekolojik, paleok-
limatolojik, tektonik ve stratigrafik problemlerinin çözülmesine çok önemli 
katkılar sağlayacaktır.  
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SONUÇ

Kurutlu lokalitesinden çıkan fosillerinin korunup saklanması, incelen-
mesi ve bilim dünyasına sunulması ülkemizin uluslararası prestiji bakımın-
dan oldukça önemlidir. Ayrıca, Çankırı-Çorum havzasının  güney sınırları 
içinde yer alan Kırşehir’in tektonik, stratigrafik, paleocoğrafik, paleoekolojik 
ve paleoklimatolojik problemlerinin çözülmesine de çok önemli katkılarda 
bulunacaktır. Senozoyik karasal çökelleriyle ilişkili olarak bölgede sağlıklı 
litostratigrafi ve kronostratigrafi birliği kurulamamıştır. Türkiye’nin lokalite-
stratigrafik birimleri daha çok Avrupa referans lokalitelerine göre tarihlendi-
rilmektedir. Bu kazının diğer bir önemi ise Türkiye’ye özgü bir omurgalı-me-
meli zonasyonunun oluşturulmasının amaçlanmasıdır. Türkiye’nin karasal 
Tersiyer biyostratigrafisi oldukça karışıktır. Bu stratigrafik ve paleocoğrafik 
karmaşa büyük oranda kazıdan çıkan omurgalı fosillerin bilimsel katkısı ile 
çözülebilir. Türkiye omurgalı faunası tam olarak bilinmedikçe doğu ve batı 
arasındaki faunal migrasyonun da tespiti mümkün olamayacaktır. Bu nokta-
da Kurutlu formasyonu, coğrafi konumu, jeolojik özellikleri ve içerdiği fauna 
nedeniyle Anadolu’nun bu stratejik önemini ortaya çıkarma konusunda belir-
leyici olacaktır. İçerdiği nadir örneklerle Anadolu doğa tarihinin belirlenme-
sine büyük katkı sağlayacaktır.
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Resim 2: Kazı alanının konumu.

Resim 1: Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü kazı ekibi.
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Resim 4: Kazı alanında yapılan yüzey çalışmaları.

Resim 3: Kazı alanında yapılan onarımlar.     
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Resim 6: Bovidae ailesine ait örnekler

Resim 5: Equidae ailesine ait örnekler.                 
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Resim 8: Suidae ailesine ait bir maksilla örneği.

Resim 7 : Rhinocerotidae ailesine ait bir mandibula parçası.
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Resim 9: Equidae, Bovidae ve Giraffidae ailelerine ait cranial ve postcranial parçalar.
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